
EI VOI KUIN ihmetellä näitä
Paul Jamesin nykypuuhia.

Vuosien ajan tämä irlanti-
lainen kiersi maapalloa kova-
palkkaisena ohjelmistokon-
sulttina ja järjesteli kymme-
nien miljoonien kauppoja. 

Nyt hän pyörittää Helsingis-
sä Jolly Dragon -järjestöään.
Sen sijaan, että kahmisi mam-
monaa maailmalta, hän an-
saitsee senttejä entiseen ver-
rattuna. Ja miksi? 

Tietysti siksi, että James ha-
luaa saada helsinkiläiset, suo-
malaiset ja koko maailman
pelaamaan. Siksi, että ihmisil-
lä olisi hauskempaa. ”Sitten
on vielä tämä Nobelin rauhan-
palkinto. Se olisi kiva saada. Ja
sanon sen puolitosissani.”

CAFÉ MASCOTISSA Hakanie-
messä puhutaan maanantai-
iltana kielillä. Tuossa on pöy-
tä, johon ovat ryhmittyneet
espanjaa puhuvat, ja vierestä
kuuluu murteellista englantia.

Meneillään on Jolly Drago-
nin ”kielien ja kulttuurien
vaihto”, ja kielitaitoaan kohen-
taa nelisenkymmentä ihmistä.

Kielikylpy on vain yksi osa
toimintaa. Jolly Dragon järjes-
tää myös erilaisia pallopelejä,
biljardia, pokeria, ratsastusta,
mikroautoilua ja juhlia.

”Huippuaikoina tapahtumia
oli kymmenen päivässä, ny-
kyään saman verran viikossa”,
James selittää englanniksi.

James uskoo vakaasti pelaa-
misen auttavan ihmisiä ystä-
vystymään ja unohtamaan
poliittiset, uskonnolliset ja
kansalliset erot. Hänen unel-
missaan maail-
man jokaisessa
maassa on Jolly
Dragon, johon
voi ottaa yhteyt-
tä, kun tulee tar-
ve harrastaa tai
istua iltaa.

James onkin
käynnistämässä
toimintaa Turussa, Tampereel-
la ja Barcelonassa.

MASCOTISSA kaikki näyttävät
tuntevan Jamesin. Eikä ihme,
sillä mies on yltiösosiaalinen
verkostoituja. Hänen tietoko-
neellaan on 19 000 osoitteen
sähköpostilista.

”Vartuin Irlannissa maalla,
eikä tekemistä ollut paljon.
Minulla oli vain yksi ystävä,
naapurin poika. Elin sosiaali-
sessa nälässä”, James selittää.

Hän syntyi Pohjois-Irlannis-
sa, mikä sekin jätti jälkensä.

”Serkkuni Belfastissa saivat
turpaansa, koska heillä oli
väärä uskonto. Opin pienestä
pitäen välttämään kysymystä:
mistä olet kotoisin.”

Kokemus on siirtynyt myös
Jolly Dragonin periaatteisiin:
On parempi kysyä, mitä har-
rastat tai mitä pelaat. Se joh-
taa harvemmin riitoihin.

Valmistuttuaan yliopistosta
James päätyi ohjelmistokon-
sultiksi. Hän matkusti kaikilla
mantereilla esittelemässä oh-
jelmistoratkaisuja suurille
pankeille. Pian hän kyllästyi
hotellielämään.

”Aloin pelata squashia eri
paikoissa. Siitä sain ajatuksen
Jolly Dragoniin: kaupungissa
vieraileville pitäisi olla helppo
tapa päästä harrastamaan ja
tutustumaan ihmisiin.”

JAMES vieraili usein myös
Suomessa ja piti luonnosta. Ir-
tisanouduttuaan työstään hän
päätti muuttaa Helsinkiin
vuonna 2003. James sai heti
töitä ohjelmistoyrityksestä.

”En ole seksuaalipakolainen,
kuten moni muu maahan-

muuttaja”, Ja-
mes vitsailee.

Jolly Dragonin
hän perusti
vuotta myöhem-
min, kun halusi
järjestää teke-
mistä itselleen ja
suomalaisille ka-
vereilleen. Vuon-

na 2006 hän lopetti työt ohjel-
mistoyrityksessä ja alkoi pyö-
rittää Jolly Dragonia kokopäi-
väisesti. ”Taidan olla puoliksi
nero ja puoliksi idiootti”, Ja-
mes hymähtää.

Suomen maahanmuutto-
viranomaiset löysivät pian Jol-
ly Dragonin ja tarjosivat pro-
jektirahoitusta. Nyt yli puolet
jäsenistä on ulkomaalaistaus-
taisia, mutta James tahtoo
mukaan lisää suomalaisia.

”Mikä olisikaan hienompaa
kuin saada suomalainen ystä-
vystymään toisen suomalai-
sen kanssa? Se ei ole ollen-
kaan yksinkertaista.”

JOLLY DRAGON perustuu Paul
Jamesin kokemuksiin ja osaa-
miseen. Siksi se on myös
bisnestä, tai oikeammin mik-
robisnestä. Jolly Dragon hank-
kii sponsoreita, tekee mainos-
sopimuksia, kerää pääsy-

maksuja ja järjestää juhlia. 
Järjestöön on kertynyt pal-

jon tietoa mikrobisneksen te-
kemisestä, ja sitä James haluaa
jakaa suomalaisnuorille. Jolly
Dragon on kouluttanut 250
opiskelijaa pyörittämään ur-
heilu- ja harrastusseuroja.

”Ihmisiä motivoi hyvän te-
keminen enemmän, jos he
saavat vähän vaivanpalkkaa,
rahaa tai vaikka konsertti-

lippuja”, James selittää.
Hän on valjastanut hyvänte-

keväisyyteen myös ohjelmis-
to-osaamisensa. Jolly Drago-
nin nettisivujen kautta voi pe-
lata peliä, jossa oikean elämän
hyvistä teoista ansaitsee pis-
teitä. Kun pisteitä kertyy tar-
peeksi, pelaaja saa palkinnon.

James uskoo, että maailman
muutos lähtee pienistä teois-
ta, kuten tervehtimisestä, ja

hän tekee kuten opettaa.
”Kun menen esimerkiksi

baariin, esittäydyn naapuri-
pöydälle: ’Hei, minä olen Ja-
mes ja olen teidän ryyppäys-
naapurinne tänään’. Ja jos ne
suuttuvat, sanon olevani irlan-
tilainen. Se rauhoittaa aina.”

HAASTATTELUN aikana on sel-
vinnyt, että James on ikuinen
optimisti, eikä häntä rasita

ylenmääräinen vaatimatto-
muus. Yksi kysymys jäi silti
vaivaamaan. Millä tavalla
hauskanpito ja pelaaminen
liittyvät Nobel-palkintoon?

”Nelson Mandela onnistui
yhdistämään apartheidin repi-
mää Etelä-Afrikkaa rugbyn
avulla. Nigerian juuri palkittu
naispresidentti sai kapinalli-
set pelaamaan jalkapalloa. Sii-
nä on heti pari esimerkkiä.”

Tuomo Väliaho HS

Ystävä sä kaikkien

Paul James on kotoutunut: hän pelaa sählyä viidesti viikossa. Hän on perustanut vuoron, jolla pelaa hänen lisäkseen vain suomalaisia.

LEIF ROSAS

Paul James muuttaa maailmaa pelaamalla.
Siksi hänellä on 19 000 ihmisen yhteystiedot. 

”Sitten on vielä
tämä Nobelin
rauhanpalkinto.
Se olisi 
kiva saada.” 


