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Väärän kuninkaan päivä
R i i t ta  M i k ko l a

"Oli mielenkiintoista  
huomata, kuinka  
nopeasti olin tottunut 
uusiin etuoikeuksiini"

pä äto i M i t ta ja

Kirjoittaja on Kleion päätoimittaja.

Työnantajani, nimeltä mainitsematon ete-
läsuomalainen kaupunki, hankki minulle 
valmistavaa vierailua varten lentoliput sopi-

musmatkatoimiston kautta. Tarkoitus oli matkustaa 
halvalla, nopeasti ja vaatimattomasti. Järjestelmä 
järjesti kolmen lennon ja 21 tunnin matkustuspäivän 
business-luokassa. Pyytämättä ja yllättäen.

Koska en ollut koskaan aiemmin matkustanut 
bisneksesti, otin ilon irti vahingosta. Nautin koneen 
eturivissä maittavia suupaloja, otin jopa lasillisen 
kuohuvaa ja käytin loungen nopeaa nettiä. Tajusin, 
että jos lentomatkalla haluaa tehdä töitä, business-
luokka on käytännöllinen. Olin selvästikin suhtau-
tunut bisnekseen vain turhanaikaisena pörhistelynä 
ja ylellisyytenä.

Paluumatkalla koitti paluu rahvaan pariin. Tun-
gin itseni riville 22 ja yritin löytää lentokentältä va-
paata läppärin latauspistettä. Jonotin koneeseen saa-
dakseni lasillisen vettä.

Oli mielenkiintoista huomata, kuinka nopeasti 
olin tottunut uusiin etuoikeuksiini. Totta kai minul-
la, tärkeällä projektin koordinaattorilla, oli oikeus 
saada muita paremmat työskentelytilat. Totta kai 
minulle kuului ilmainen aamukahvi ja croissant ti-
lavissa loungetiloissa. Totta kai, koska… Niin, miksi?

Paluu normilentomatkustajaksi oli todellisuu-
dessa paluu etuoikeutettujen joukkoon. Olen koulu-
tettu, korkean elintason työssäkäyvä, terve ihminen. 
Maailmanlaajuisesti oma asemani on erittäin hyvä, 
kyllähän sen tiedän. Mutta kuinka usein muistan 
sen? Kuinka usein juutun first world -ongelmiin ta-
juamatta, että vapaa lentomatkustaminen on harvo-
jen herkkua?

Ihminen tottuu nopeasti niin hyvään kuin pa-
haan. Se on vahvuutemme ja heikkoutemme. Siksi 
on hyvä, että välillä joutuu pois normaalivyöhyk-
keeltä ja joutuu (tai pääsee) katsomaan asiaa toisesta 
näkökulmasta. Geometrisesti ilmaistuna kartio on 
yhdestä suunnasta pallo, toisesta kolmio. Maailma ei 
näytä samalta Eiranrannasta ja Narvasta katsottuna, 

vaikka samaa Itämerta katsotaankin.
Tämän lehden teemana on Suomen maakunnat. 

Topeliaaniset Häme, Savo ja Karjala. Vai 2000-lu-
kuiset kehittyvät ja taantuvat alueet? Suomi on 
eurooppalaisittain pieni maa väkiluvultaan, mut-
ta pinta-alaltaan ja kulttuurisesti Suomi on laaja ja 
moninainen. Eivät historian tunnitkaan ole samoja 
Tampereella ja Kauhavalla, varsinkaan jos käsitel-
lään sisällissotaa. Paikallisuus lyö kättä globaalisuu-
den kanssa, mutta ne ovat kummatkin olemassa.

Siksi haastankin jokaisen meistä pienelle maa-
kuntamatkalle. Lue lehti, mieti ja mutustele. Voi-
sinko tänä vuonna mennä jonkin rajan yli? Voisinko 
kokeilla jotain, mitä en ole koskaan tehnyt? Matka 
outoon maakuntaan ja yhteydenotto paikalliseen 
historianopettajaan? Suomi tutuksi: Hangosta… 
Utsjoelle!  ▪


