Ystävä sä kaikkien

Paul James muuttaa maailmaa pelaamalla.
Siksi hänellä on 19 000 ihmisen yhteystiedot.
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EI VOI KUIN ihmetellä näitä
Paul Jamesin nykypuuhia.
Vuosien ajan tämä irlantilainen kiersi maapalloa kovapalkkaisena
ohjelmistokonsulttina ja järjesteli kymmenien miljoonien kauppoja.
Nyt hän pyörittää Helsingissä Jolly Dragon -järjestöään.
Sen sijaan, että kahmisi mammonaa maailmalta, hän ansaitsee senttejä entiseen verrattuna. Ja miksi?
Tietysti siksi, että James haluaa saada helsinkiläiset, suomalaiset ja koko maailman
pelaamaan. Siksi, että ihmisillä olisi hauskempaa. ”Sitten
on vielä tämä Nobelin rauhanpalkinto. Se olisi kiva saada. Ja
sanon sen puolitosissani.”

Hakaniemessä puhutaan maanantaiiltana kielillä. Tuossa on pöyValmistuttuaan yliopistosta
tä, johon ovat ryhmittyneet James päätyi ohjelmistokonespanjaa puhuvat, ja vierestä sultiksi. Hän matkusti kaikilla
kuuluu murteellista englantia. mantereilla esittelemässä ohMeneillään on Jolly Drago- jelmistoratkaisuja
suurille
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kyään saman verran viikossa”, Suomessa ja piti luonnosta. Irtisanouduttuaan työstään hän
James selittää englanniksi.
James uskoo vakaasti pelaa- päätti muuttaa Helsinkiin
misen auttavan ihmisiä ystä- vuonna 2003. James sai heti
vystymään ja unohtamaan töitä ohjelmistoyrityksestä.
”En ole seksuaalipakolainen,
poliittiset, uskonnolliset ja
kansalliset erot. Hänen unel- kuten moni muu maahanmuuttaja”,
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sessa nälässä”, James selittää.
”Mikä olisikaan hienompaa
Hän syntyi Pohjois-Irlannis- kuin saada suomalainen ystäsa, mikä sekin jätti jälkensä.
vystymään toisen suomalai”Serkkuni Belfastissa saivat sen kanssa? Se ei ole ollenturpaansa, koska heillä oli kaan yksinkertaista.”
väärä uskonto. Opin pienestä
pitäen välttämään kysymystä: JOLLY DRAGON perustuu Paul
Jamesin kokemuksiin ja osaamistä olet kotoisin.”
Kokemus on siirtynyt myös miseen. Siksi se on myös
Jolly Dragonin periaatteisiin: bisnestä, tai oikeammin mikOn parempi kysyä, mitä har- robisnestä. Jolly Dragon hankrastat tai mitä pelaat. Se joh- kii sponsoreita, tekee mainossopimuksia,
kerää
pääsytaa harvemmin riitoihin.
CAFÉ MASCOTISSA

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

maksuja ja järjestää juhlia.
Järjestöön on kertynyt paljon tietoa mikrobisneksen tekemisestä, ja sitä James haluaa
jakaa suomalaisnuorille. Jolly
Dragon on kouluttanut 250
opiskelijaa pyörittämään urheilu- ja harrastusseuroja.
”Ihmisiä motivoi hyvän tekeminen enemmän, jos he
saavat vähän vaivanpalkkaa,
rahaa tai vaikka konsertti-

lippuja”, James selittää.
Hän on valjastanut hyväntekeväisyyteen myös ohjelmisto-osaamisensa. Jolly Dragonin nettisivujen kautta voi pelata peliä, jossa oikean elämän
hyvistä teoista ansaitsee pisteitä. Kun pisteitä kertyy tarpeeksi, pelaaja saa palkinnon.
James uskoo, että maailman
muutos lähtee pienistä teoista, kuten tervehtimisestä, ja

hän tekee kuten opettaa.
”Kun menen esimerkiksi
baariin, esittäydyn naapuripöydälle: ’Hei, minä olen James ja olen teidän ryyppäysnaapurinne tänään’. Ja jos ne
suuttuvat, sanon olevani irlantilainen. Se rauhoittaa aina.”
HAASTATTELUN aikana on selvinnyt, että James on ikuinen
optimisti, eikä häntä rasita

ylenmääräinen
vaatimattomuus. Yksi kysymys jäi silti
vaivaamaan. Millä tavalla
hauskanpito ja pelaaminen
liittyvät Nobel-palkintoon?
”Nelson Mandela onnistui
yhdistämään apartheidin repimää Etelä-Afrikkaa rugbyn
avulla. Nigerian juuri palkittu
naispresidentti sai kapinalliset pelaamaan jalkapalloa. Siinä on heti pari esimerkkiä.”

