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AJASSA LIIKKUU

Viime syksynä YP:ssä alkanut 
keskustelu pääkaupunkiseudun 
sosiaalisen kehityksen suunnas-
ta on tuottanut jatkumisellaan 
(jo pitkään harkinnassa olleen) 
uudistuksen YP:n toimituspoli-
tiikkaan: Keskustelua-palsta on 
siirtynyt YP:n verkkosivuille.

Kun jostakin YP:n virittämäs-
tä teemasta syntyy nopean ja la-
vean keskustelun tarve, painettu 
lehti on keskustelun käymiseen 
auttamattoman hidas ja hanka-
la. Lisäksi tiheät ja laveat keskus-
telurypäät syövät liikaa painetun 
lehden sivuja. Kun kerran YP:llä 
on vakiintunut nettisivusto, sitä 
on syytä käyttää hyväksi. 

Uuden nettipalstan aloitti 27. 
huhtikuuta Markku Lankisen 
pitkä vastine Matti Kortteisen 
ja Mari Vaattovaaran YP:n nu-
merossa 2/07 olleeseen juttuun. 
Sittemmin keskustelu osapuol-
ten kesken on palstalla edelleen 
jatkunut.

Itse Keskustelua-palstan luon-
netta siirto verkkoon ei muuta 
mitenkään. Palsta on edelleen 
osa YP:tä eli sen toimituspoli-
tiikan alainen. Palstalle tarkoi-
tetut tekstit tulee lähettää pää-
toimittajalle, joka edelleen vali-
koi ja tarvittaessa toimittaa ju-
tut. Suoraan palstalle kirjoitta-
maan ei siis pääse, nettipalsta 
on vain lukemista varten. Perus-

sääntönä edelleen on, että pals-
tan puheenvuorojen täytyy ol-
la YP:ssä ilmestyneisiin tekstei-
hin kohdistuvia ja luonteeltaan 
argumentoivia. Henkilöön käy-
viä herjauksia tai panetteluja ei 
hyväksytä.

Toinen uutuus on päätoimit-
tajan blogin rinnalla aloittanut 
uusi ”nuorisoblogi” nimeltään 
Yhteiskuntablogiikka (YB), 
jonka kantaryhmää vetää Sta-
kesin alkoholi- ja huumetutki-
musyksikön erikoistutkija Tuuk-
ka Tammi.

YB on Yhteiskuntapolitiikka-
lehden yhteisöblogi, jonka ala – 
kuten itse lehdenkin – on väljäs-
ti yhteiskuntatutkimus ja -poli-
tiikka. Blogin avauspuheenvuo-
roja kirjoittavat itse valitsemis-
taan aiheista alkuvaiheessa kym-
menkunta nuoremmanpuoleista 
tutkijaa. Uusia avauksia julkais-
taan kahden viikon välein.

Blogin aloitti 19. huhtikuu-
ta Tuukka Tammi, joka ava-
uksessaan mietti tutkijan ase-
maa muuttuvassa tai ainakin 
muutospaineisessa järjestelmäs-
sämme. Seuraava kirjoittaja oli 
Aleksi Neuvonen (30.4.), filoso-
fi, ympäristöjärjestö Dodo ry:n 
puheenjohtaja ja SITRA-rapor-
tin ”Yksilön ääni – Hyvinvoin-
tivaltio yhteisöjen ajalla” toi-
nen kirjoittaja. Häntä seurasi-

vat Johan Sandelin (14.5.), niin 
ikään filosofi ja Nordisk alko-
hol- & narkotikatidskrift -leh-
den toimittaja, sekä Antti Mau-
nu (28.5.), sosiologi ja Alkoholi-
tutkimussäätiön tutkija. Ennen 
juhannusta blogiin ehti kirjoit-
taa vielä kriminologi, juristi Hei-
ni Kainulainen (8.6.). Lomakau-
den jälkeen elokuussa vuorossa 
ovat sosiologi, yhteiskunnallis-
ten liikkeiden tutkija Suvi Er-
vamaa sekä köyhyystutkija, do-
sentti Pasi Moisio. Jatkoblogistit 
julkistetaan myöhemmin.

Miksi moinen ”nuorisoblo-
gi”? Valtaosa suurista ikäluokis-
ta jää eläkkeelle lähimpien vii-
den vuoden kuluessa ja on syytä 
valmistautua mentaaliseen suku-
polvenvaihdokseen koko yhteis-
kunnan mitassa. YP haluaa kan-
taa tässä suhteessa oman korten-
sa kekoon. 

Ei YP lehtenä ole tähänkään 
saakka nuoria sorsinut, päinvas-
toin. YP:n pyrkimyksenä on ko-
ko sen historian ajan ollut kai-
vaa nuoria lahjakkuuksia pals-
toilleen sitä mukaa kuin heitä on 
näköpiiriin ilmaantunut. Mutta 
YP:n lisäksi on hyvä avata säh-
köinen foorumi, jota nuoret ja 
nuorenpuoleiset tutkijat itse su-
vereenisti toimittavat, omin voi-
min ja omalla äänellään.
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