Järki uuden opiskelijakunnan
vaaleissa mukana – projektin
taustalla kysymys demokratian
toteutumisesta
Järvenpään
lukiossa
Viime keväänä Järvenpään lukiossa äänestettiin nykyisestä
opiskelijakunnan hallituksesta. Äänestystilaisuus herätti
minussa muutamia kysymyksiä, jotka paisuivat vuoden 2017
aikana Järjen lukuvuoden uudeksi projektiksi.
Päädyin seuraamaan opiskelijakunnan hallituksen äänestystä
sattumalta tammikuussa 2017, kun kevyen lukujärjestykseni
ensimmäinen tunti olikin peruttu. Areenan lavalla oleili vanha
hallitus ja ruokalaan oli kerääntynyt vain kourallinen
opiskelijoita — itsekin olin ollut täysin tietämätön
äänestyksestä, joten en voi syyttää poissaolollaan loistaneita
lukiolaisia.
Äänestys toteutettiin kutsumalla tietystä pestistä
kiinnostuneita opiskelijoita lavalle. Sitten heitä pyydettiin
lyhyesti esittäytymään. Suurin osa ehdokkaista oli minulle
ennalta tuntemattomia — puhumattakaan pesteistä. Joihinkin
tehtäviin oli hakijoita vain yksi, jolloin äänestystä ei
tarvittu.
Itse en tuon tapahtuman aikana vaivautunut ollenkaan tuolle
areenan E-tasolle, jolloin olisin voinut äänestää. Selitän
käyttäytymistäni kahdella tavalla: tiedon vähyydellä ja
kaveripiirikompleksilla.
Tiedon
vähyydellä
tarkoitan
nimenomaan oman tietämykseni vähyyttä: keitä nämä henkilöt
ovat, jotka niin haluavat olla mukana päättämässä ja
ideoimassa opiskelijoita koskevista asioista? Miksi he ovat

siellä? Entä mitä tekee kirjavastaava? Soveltuuko joku näistä
henkilöistä erityisesti kyseiseen pestiin?
Kaveripiirikompleksi, käsite jonka juuri äsken ihan itse
keksin, tarkoittaa taas sitä, että osa ehdokkaista kilpailee
opiskelijakunnan hallituspaikan lisäksi oman kaveripiirinsä
laajuudella ja lojaaliudella. Yhdistin nopeasti käytävillä ja
kursseilla nähneeni kaveriporukat toisiinsa; yksi kaveripiirin
jäsen seisoo lavalla ehdokkaana, ja loput kannustavat ruokalan
puolella – valmiina äänestämään. Mielestäni Järvenpään lukion
kokoisessa oppilaitoksessa olisi mahdollisuus äänestää myös
opiskelijan oman potentiaalin ja oppineisuuden perusteella —
ei ainoastaan ystävyyden ylläpitämisen vuoksi.
Järki on ottanut tavoitteekseen järjestää joka lukuvuosi
jonkin projektin. Projekti voi olla toimittajien oma tai koko
lukiolle laajennettu. Aikaisemmin Järki on esimerkiksi pitänyt
opiskelijakunnan kanssa ”suvaitsevaisuusviikon” ja viime
keväänä Järjen toimittajat järjestivät mediapajoja Kinnarin
alakoulun
2017–2018

kakkosluokkalaisten kanssa. Järjen lukuvuotta
suunniteltaessa minä (päätoimittaja) ja Siiri

Parviainen (apulaispäätoimittaja) tulimme yhteiseen päätökseen
laittaa lukuvuoden projektin aiheeksi opiskelijakunnan
hallituksen vaalit.
Virallisesti projektin idea tiivistyy näin: ajatuksena olisi
tuoda paremmin esille, millaisia ihmisiä on hakeutumassa
seuraavan hallituksen puheenjohtajan rooliin. Järki tekisi
haastatteluja, mielipidekirjoituksia, kuvaussessioita, ja koko
projekti huipentuu 22.1. koko koulun edessä pidettävään
vaalitenttiin. Lisää tietoa projektin aikataulusta löytyy
Järjen sivuilta.
Järki keskittyy tammikuun aikana nimenomaan siis
puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaiden mainostamiseen.
Lopun hallituksen merkitystä yritetään tuoda esille
pienemmällä volyymilla, sillä projektia järjestetään
ensimmäistä kertaa. (Ehkä projektista tulee traditio ja

jatkossa saamme esitellä koko hallituksen potentiaalia samalla
laajuudella kuin nyt puheenjohtajistoa?) Järki pyrkii
hyödyntämään omia toimialueitaan, kuten markkinointipuolta ja
sarjakuvavastaavan taiteellisia näkemyksiä, matkan varrella
tuodakseen mahdollisimman hyvin esille opiskelijakunnan
tulevat vaalit ja herättääkseen lukiolaisten kiinnostusta
opiskelijakunnan toimintaa kohtaan.
Pitänee vielä lopuksi kertoa, että Järjen järjestämät
vaalitapahtumat ovat ehdokkaille täysin vapaaehtoisia.
Ehdokkaiden kannattaa kuitenkin itse pohtia omia etujaan
vaalien valossa. Järki haastattelee ja kuvaa kaikki
puheenjohtajaehdokkaat, sekä jokainen ehdokas saa kirjoittaa
Järkeen
mielipidekirjoituksen.
Mielipidekirjoitukset
julkaistaan 19.1. Ennen äänestystä areenalla pidetään
ehdokkaiden vaalitentti, johon Järjen ja opiskelijakunnan
hallituksen jäsenet ovat miettineet kysymyksiä.
Varsinainen ilmoittautuminen vaaleihin päättyi perjantaina
12.1., mutta ilmoittautuminen on vielä mahdollista seuraavasti
jälki-ilmoittautumislomakkeella:
Puheenjohtajistovaaliin 22.1. klo 13 saakka
Hallitusvaaliin 24.1. klo 13 saakka

