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Alkusyksystä 2017 olin palaverissa muutaman tuttavani kanssa. Suunnittelimme tapahtumaa Helsinki Design -viikolle. Kun tapahtuman
muoto oli kasassa ja kaikille oli selvää, mitä kukin alkaa tehdä, päätimme lopuksi vaihtaa kuulumisia. Olimme kaikki freelancereita ja
työllistimme itse itsemme omalla osaamisellamme. Pöydän äärellä oli
ammattitaitoisia, osaavia naisia, mutta keskustelu kuitenkin täyttyi
lauseista kuten ”Oliskohan mun siinä sitten pitänyt?”, ”Mä mietin, et
voisin, mut en mä sit...” ja ”Kyllähän sitä varmaan pitäis...”
Pysähdyin yhtäkkiä kuuntelemaan keskusteluamme hieman
kuin ulkopuolisena. Kaikkea sitä puhetta koristi jonkin sortin arkailu. Täysin tarpeeton arkailu. Pysäytin keskustelumme. ”Kuuntelen tätä meidän keskustelua, ja tässä on osaavia muijia, jotka jostain syystä toimii oman itsensä jarruna.” Tajusin, että jokin pidätteli meitä. Kyse ei ollut siitä, ettemmekö osaisi tai tietäisi, mitä pitää
tehdä. Me valitsimme arkailun. Se oli heu-fucking-reka-hetki. Arvon naiset, me tarvitsemme Röyhkeyskoulun!
Lokakuussa 2017 oli ensimmäinen Röyhkeyskoulu. Tilaisuuden
paikat menivät alle kahdessa minuutissa, ja tila oli täynnä minulle
pääasiassa täysin tuntemattomia ihmisiä. Ei siis niin, että paikalla
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olisivat olleet äiti, äidin kaveri, täti, tädin kaveri, sisko ja sen frendi,
ystävät ja mummi. Ei. Nämä ihmiset eivät tienneet minusta mitään,
mutta muutaman tilaisuutta kuvailevan lauseen ja nimen Röyhkeyskoulu ansiosta he halusivat tulla paikalle. Peruutuspaikoille ilmoittautui yli tuplasti enemmän kuin tilaisuuteen edes mahtui väkeä.
Tajusin nopeasti, että Röyhkeyskouluni tarttuu sellaiseen ilmiöön,
jonka kanssa moni kamppailee.
Minä en ole psykologi, neurologi tai antropologi. Olen freelancerkirjoittaja ja puhetaiteilija. Olen kaksi isoa elämänmuutosta tehnyt
muija. Kaksi kertaa elämässäni olen vienyt itseni ahtaalle, ja eteenpäin pääseminen on vaatinut merkittäviä muutoksia. Ahtauden havaittuani olen ratkaisukeskeisesti pilkkonut tilannetta pienempiin
osiin ja yksi kerrallaan ryhtynyt ratkaisemaan niitä. Olen aina rakastanut tietoa ja tiedettä. Hoidan krapulanikin rationaalisesti hyödyntäen tietämystäni kehon toiminnoista ja mielen mutkitteluista.
Tämä kirja on koontini niistä asioista ja oivalluksista, joita olen
matkani varrella tehnyt. Itse olen kipuillut oman huijari- ja kiltti
tyttö -syndroomani kanssa. Itse olen arastellut ja arponut. Itse olen
halunnut itseeni lisää hyvää röyhkeyttä, jotta voin luoda itselleni
sellaista uraa ja elämää kuin oikeasti haluan. Painini näiden asioiden
kanssa jatkuu yhä. Ei ole olemassa mitään kikka kolmosta, joka nopeasti vaijeroisi kelat aivoissa uusiksi. Edelleen kipuilen oman huijariuteni ja itseni vähättelyn kanssa, mutta selkeästi vähemmän kuin
ennen ja osaan asennoitua niihin merkittävästi paremmin.
Kun tartuin tähän aiheeseen, mitä enemmän kokosin tietoa, sitä
varmemmaksi tulin siitä, että tämä on helvetin tärkeää. Kyllä, kirosana. Mielestäni tämän kirjan virallinen tärkeysluokitus on luokkaa

helvetin tärkeä. Toivon, että onnistun tarjoilemaan sinulle löytämäni datan ja tekemäni havainnot mahdollisimman kiinnostavasti ja
niin, että sinäkin pääset tekemään oivalluksia kirjan edetessä!
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Sitten käytännön asioihin. Tämän kirjan nimi on Röyhkeyskoulu. Koulu! Kirjan lukemista varten suosittelen sinua ottamaan viereesi muistiinpanovälineet. Edessä on harjoituksia, joiden vastauksia on hyvä kirjata muistiin. Itse romantikkona kehottaisin sinua
hankkimaan sellaisen sinikantisen ruutuvihon, joita koulussa jaettiin. Voit piirtää parin ruudun marginaalit reunoihin, ja jos oikein
villiksi heittäydyt, yritä löytää jostain sellainen kuulakärkikynä, jossa on monia eri värejä samassa kynässä. Muistat varmasti sen kynän: sen yläpäässä on pienen pienet väkäset, joiden avulla kynästä
saa survottua esiin halutun värisen mustekärjen. Tai sitten jätä se
väliin. Voi olla, että kirjoittamistarkoituksiin kyseinen kuulakärkikynä on todellisuudessa melko huono ja hermo menee neljännen sanan jälkeen. Hanki miellyttävä ja hyvä kynä – ja laita se töihin.
Toinen asia. Tämä on naisille suunnattu opus. Tästä saavat varmasti muutkin irti aatoksia, mutta ilmiötä purkaakseni mutustelen asioita naisnäkökulmasta. Kirjassa tehdään paljon rinnastuksia naisten ja
miesten eroista. Tiedän, että on olemassa muitakin sukupuolia. Tämä
ei ole mielipideasia vaan tiedeyhteisössä yleisesti tunnustettu totuus.
Toistaiseksi kuitenkin tieteen tutkimukset nojaavat hyvin vahvasti
kahden sukupuolen asetelmaan, ja jotta kykenisin sanomaan jotain,
olen valinnut tämän asetelman myös omaksi tarkastelutavakseni.
Röyhkeyskoulu-kirja koostuu kolmesta opintokokonaisuudesta. Ensin käydään läpi sitä maastoa, johon haluamme röyhkeyttä lisätä. Opettelemme tuntemaan itsemme. Toisessa osassa käsitellään
kaikkia esteitä, jotka jarruttavat meitä. Kolmas osa tarjoaa ratkaisuja. Pitkin kirjaa on myös ”Jennillä karkaa” -nimisiä osuuksia. Niissä
kerronta rönsyää hieman aiheesta mutta saattaa viihdyttää ja antaa
makupaloja omaan ajatteluun.
Näillä lähtötiedoilla: pidä hauskaa, haasta ajatteluasi, olen kriittinen tekstiäni kohtaan, oivalla ja opi. Tervetuloa Röyhkeyskouluun!
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