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KIRJOITUKSEN ID JA PEITENIMI: 2. Mikko, 26v 

Hei, 

Tässä kirjoitukseni pyyntöösi. Ensin taustatiedot: ikä 26, sukupuoli mies, pääaine 

yhteiskuntapolitiikka (kuudetta vuotta), vanhempien ammatit maanviljelijä 

(työkyvyttömyyseläkkeellä) ja lastenhoitaja. En ole sukuni ensimmäinen akateemisen 

tutkinnon suorittaja. 

 

Voisin sanoa olevani aina tiedosta ja tietämisestä kiinnostunut ja saanut kasvaa 

ympäristössä, missä olen saanut vapaasti kiinnostua asioista ja koulutusta on arvostettu 

ehkä vähän liikaakin. Minua kiinnostavat monet erilaiset asiat, joten opiskelualan valinta 

oli vaikeaa. Lopulliseen valintaan vaikuttivat lukiossa tehdyt kurssivalinnat ja se mikä 

kiinnosti hakuaikana. Lukion lopussa kiinnostuin uudestaan luonnontieteistä, mutta olin 

painottanut kurssivalintani aika vahvasti humanistiseen suuntaan. 

 

Yhteiskuntapolitiikka oli sopivan yleinen ala, joten hain siihen yritettyäni ensin 

filosofiaan ja valtio-oppiin (lukion helppouden jälkeen kesti vähän aikaa ymmärtää, että 

pääsykoekirjat pitää ihan oikeasti lukea kunnolla läpi). Uraa tai työllistymistä en ajatellut 

ollenkaan. Tämä ala tuntuu kuitenkin antaneen jotain keinoja ajatella maailmaa ja 

suunnitella omia valintoja, ja avannut kaltaiselleni tutkijaluonteelle kiinnostuksen 

ihmisiin. 

 

Vaikein kokemus yliopisto-opiskelijana pääsykokeisiin valmistautumisen jälkeen on ollut 

kandidaatin tutkielman tekeminen. Kirjekurssimainen kirjatenttiputki tuo yllättäen 

vastaan kandivaiheen, missä joutuukin ajattelemaan itse ja ratkaisemaan ongelmia. Ehkä 

vaikein kokemukseni on samalla se yllättävin siis. Positiivinen yllätys oli kolmen 

kuukauden työharjoittelu, mikä antoi mahdollisuuden soveltaa oppimaani ja samalla 

oppia muutamassa kuukaudessa yhtä paljon kuin yliopistossa parissa vuodessa! 

 

En osaa määritellä itseäni mihinkään yhteiskuntaluokkaan - tulojen perusteella köyhä, 

koulutustason perusteella ehkä keskiluokkainen, globaalilla tasolla yläluokkaa? Luovaa 

luokkaa, tietotyöläinen, prekaari? Yhteiskuntaluokka on niitä luokitteluja, mitä en ole 

koskaan oikein pystynyt hahmottamaan ympärilläni tai itsessäni. 

 

Jälkikäteen on tietysti vaikea arvioida, mutta en koe opiskelun muuttaneen 

arvomaailmaani, vaan enemmänkin vahvistaneen sitä. 

 


