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Isoäitini äiti oli kylässään yksi niistä harvoista, jotka olivat vasemmalle kallellaan. Yksin
elävää leskeä uhkailtiin jossain vaiheessa siinä määrin, että hän alkoi nukkua kirves
sänkynsä alla. Tämä ei jäänyt häneltä pitäjän äijille kertomatta. Muori sai pitää
mielipiteensä, mutta varuillaan piti olla.
Isoäitini kotona Peräseinäjoella politiikka oli niin ikään suurten intohimojen kohde. Suvusta
löytyi puoluesympatioita joka lähtöön. Muistan lapsuudesta, miten keikat mummolassa
muuttuivat yleensä järkyttäväksi jankkaamiseksi. Viimeistään tervetuliaiskahvit juotuaan
isäni oli haukkunut pataluhaksi isoäidin hellimän puolueen. Hän vastasi luonnollisesti
samalla mitalla. Muut aikuiset säestivät äänekkäästi, mutta nämä kaksi, äiti ja poika, olivat
eittämättä pahimmat.
Eräiden presidentinvaalien kynnyksellä isoäidin katto alkoi vuotaa. Isä valmistautui
reissuun, sillä kyllähän äiteetä auttaa pitää. Kun isä illansuussa lähti korjauspuuhiin, hän
totesi, ettei tarvitse perään kysellä. Hän tulee takaisin Tampereelle, kun katto on
kunnossa. Aamuyöllä kotiin tuli kiukkuinen mies. Katonkorjausta ei ollut saatu vielä edes
alkuun, kun kiista presidenttiehdokkaista oli yltynyt eeppiseksi. Katto korjattiin vähin äänin
sitten vaalien jälkeen. Kiinnostus yhteiskunnasta yhdisti lopulta enemmän kuin ideologiset
erot.
Omassa synnyinkodissani on kinattu politiikasta luonnollisesti myös paljon. Isällä ja minulla
oli kaikista asioista mielipide ja olimme harvasta asiasta samaa mieltä. Muut häipyivät
paikalta, kun me melskasimme. Olimme luultavasti melko sietämättömiä. Silti aina ennen
vaaleja toivon, että saisin edesmenneen isäni edes tunniksi takaisin. Kävisimme
innokkaasti läpi politiikan uusimmat käänteet.
Kohtalon ivaa on toki sekin, että olin pitkään naimisissa poliitikon kanssa. Niinpä meillä on
puhuttu keittiön pöydän ääressä politiikkaa. Näkökulmani luonnollisesti muuttui, kun pääsin
seuraamaan yhteiskunnallisten asioiden hoitoa läheltä. Yksinäköinen kritiikki muuttui
monisävyisemmäksi. Aloin ymmärtää, miten vaikeasta ja vastuullisesta tehtävästä
politiikassa lopultakin on kyse.
Hyvä poliitikko osaa sanoittaa ihmisten tarpeet ja tunnot. Hän tietää, miten asioita saa
vietyä menestyksekkäästi eteenpäin. Hän puskee sinnikkäästi omaa agendaansa, mutta
tajuaa myös, koska neuvottelut ovat paikallaan. Demokratian pelisäännöt sisäistänyt
poliitikko tietää, että oma näkökulma on vain yksi monista.
Erimielisyyksien sietäminen ja niiden yli pääseminen on demokratiassa avainasemassa.
Meillä äänestäjillä on omat preferenssimme ja niiden mukaan me myös äänestämme.
Reilun pelin henkeen kuitenkin kuuluu, että kaikkia osallistujia kunnioitetaan. Tämä on
meidän kaikkien syytä muistaa vaalitaistelun ollessa kuumimmillaan. Ehdokkaaksi
asettuminen on suuri palvelus demokratialle.
Kun ehdokas antaa sinulle esitteensä, kiitä häntä siitä. Älä nälvi, äläkä panettele. Kysele
hankalia ja kinaa vaikka, mutta arvosta ehdokkaan panosta moniäänisen demokratian
hyväksi. Jos ehdokas ei ole sinun makuusi, muista että hän saattaa olla isäsi tai isoäitisi
suosikki.
Vaalikampanjoiden raskaimmat viikot alkavat. Toivotan voimia kaikille ehdokkaille. Olen
myös kiitollinen siitä, että annatte meille vaihtoehtoja. Jos isoäitini äiti eläisi, hänen ei enää
tarvitsisi nukkua kirves sängyn alla.

NOSTO: Kysele hankalia ja kinaa vaikka, mutta arvosta ehdokkaan panosta moniäänisen
demokratian hyväksi.

