
S I M O  KO R P E L A

Harjavallan Hunajahölkkä sai kolme sisarusta liittymään Sarin juoksutiimiin. Inkeri Vapalahti, Sari Essayah, Soili Korpela ja Siiri Toivonen lähtivät matkaan iloisin hymyin ja kuivin vaattein, mutta 
maalissa jokainen oli kuin uitettu koira. Taivaalta ryöpsähti rähäkkä raekuuro, joka piiskasi poskipäät ja kasteli juoksijat litimäriksi. 
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Herätyskello on soinut ani var-
hain. Nopea tarkistus koneelle. 
Kaikki on hallinnassa. Tänä yönä 
ei enää tarvinnut vastata vaaliko-
netulvaan.

Urheilullisen vaali-Hondan 
ratissa maisema vaihtuu Ete-
lä-Savon järvi-Suomesta alavan 
Satakunnan peltojen ketjuun. 
”Eilen oltiin Mikkelissä, huo-
menna - en tiedä missä.”

Kymmeneltä europarlamentaa-
rikon punainen auto pysähtyy 
uutuuttaan hohtelevan uimahal-
lin ja liikuntakeskuksen pihaan. 
Auto on paitsi kulkuväline myös 
pyörillä liikkuva toimisto, varas-
to ja vaatehuone. Sen uumenista 
löytyvät kaikki toiselle kaudelle 
pyrkivän poliitikon välttämättö-
mät rekvisiitat: esitteet ja kokoon 
kääriytyvät julisteet, vaihtovaat-
teet ja silityslauta,  varakengät 
ja myytävät kampanjatuotteet – 
sekä tietenkin lenkkivaatteet.

Sari Essayah’n kävelykultami-
taleista on jo parikymmentä 
vuotta. Maailmanmestaruus 
Stuttgartissa 1993 ja em-kulta 
kotikisoissa Helsingissä vuotta 
myöhemmin 1994 eivät unohdu 
urheiluhullulta Suomen kansal-
ta. Meitä ei voi liikaa hemmotella 
yleisurheilun yhä harvinaisem-
miksi käyvillä voitoilla.

Menestynyt poliitikko ei ole 
unohtanut liikunnan tärkeyttä. 
Lenkille on päästävä vaikka kes-
ken työpäivän.

– Minua on siunattu mahta-
villa unenlahjoilla. En tätä työtä 
ehkä muuten olisi jaksanutkaan.

Kampanjan hurja tahti ei ihme 
kyllä hirvitä. Turnauskestävyyttä 
on kertynyt. Kansanedustajan 
paikka tuli maaliskuussa 2003. 
Neljä vuotta myöhemmin taiste-

lu oli totinen. Läpimenoon tar-
vittavista äänistä jäi kirvelevästi 
uupumaan muutama kymmen. 
Kristillisdemokraattien puolue-
sihteerinä Essayah johdatti jouk-
konsa eurovaaleihin 2009, sai 
itse lähes 54 000 ääntä, ja nousi 
Brysselin-koneeseen.

Essayah ei suostunut käväi-
semään kotona silloin tällöin. 
Belgiaan muutti koko perhe. 
Aviomies Robert Knapp sai vir-
kavapautta, ja tytöt aloittivat Eu-
rooppa-koulussa.

– Muutama päivä sitten kat-
selimme vanhoja kuvia. Havah-
duin oikein, miten pieni Neppu 
silloin viisi vuotta sitten vielä oli.

Nyt kuopus on jo teini. Tyttä-
ret ovat viettäneet tänä keväänä 
16- ja 13-vuotissynttäreitään.  

Tällä kertaa nuo viisi vuotta sit-
ten saadut äänet eivät kuiten-
kaan riitä. Puolueen on pystyttä-
vä hankkimaan 20 ehdokkaansa 
turvin yhteensä ainakin 100 000 
äänestäjää, jotta paikka toiselle 
kaudelle aukeaa.

– Haluaisin jatkaa työtäni. 
Myös puolueelle on tärkeää saa-
da vaaleissa menestystä. 

Essayah sai presidenttiehdok-
kaana julkisuutta, ja media seu-
raa häntä muutenkin. Kuitenkin 
välillä harmittaa, ettei oma kanta 
pääse esiin. Essayah’n äänestys-
päätöksiä seuraava näkee, miten 
johdonmukaisesti hän on vas-
tustanut liittovaltiokehitystä.

Kristillisdemokraattien selke-
ästä liittovaltio-vastaisuudesta 
huolimatta perussuomalaisten 
kansanedustaja kehtaa väittää 
radiohaastattelussa maanan-
taiaamuna 5. toukokuuta, että 
Perussuomalaiset ainoana puo-
lueena taistelee Euroopan Unio-
nin liittovaltiokehitystä vastaan.

Harjavallan KD-aktiivit ovat 
pystyttäneet mainion palvelu-
pisteen Honkalan urheiluken-
tän viereen. Sarin sisujuomaa, 
keksejä, esitteitä, lehtiä, näkyvää 
KD-sanomaa. Mukana on juok-
sijoita ja talkoolaisia myös Poris-
ta ja Nakkilan KD:stä.

Essayah’n tulo kirkastaa pil-
vistyneen päivän ja tuntuu läm-
mittävän koleudenkin. Myös au-
rinko alkaa pommittaa säteillään 
kentän punaista juoksurataa. 

Hippo-juoksussa mittaa-
vat paremmuuttaan perheen 
pienimmät jo kolmivuotiaista 
alkaen. Maailman- ja euroo-
panmestari jakaa joka sarjan 
voittajakolmikolle mitalit.

Essayah’n oman hölkän ai-
kana (6,4 km, 34:39) sään haltija 
muuttaa mielensä. Juoksijoi-
den niskaan romahtaa sellainen 
määrä rakeita, että maaliin tul-
laan uitettuina koirina.

Saunan jälkeen nukkumaan? Ei 
sinnepäinkään. On varhainen 
iltapäivä. Europarlamentaarikko 
starttaa jälleen autonsa.

– Pysähdytään Huittisissa 
tankkaamaan, polttoaine ei riitä 
Tampereelle saakka.

Hän kieltäytyy laskemasta 
montako kampanjakilometriä 
kertyy. Laskentatoimen ekono-
mille tehtävä ei olisi suinkaan 
mahdoton. On huojentavaa, kun 
ihan kaikkea ei tarvitse mitata.

Tampereen ja Pirkanmaan 
KD-aktiivit ovat keränneet näyt-
tävän ehdokasjoukon Hämeen-
puiston NMKY:n saliin. Kansan-
edustaja Sauli Ahvenjärvi laulaa 
vaimonsa Jaanan kanssa, valtio-
sihteeri Marjo Anttoora ja euro-
parlamentaarikko Sari Essayah 
pitävät puheen. Nuorten yhtye 
Live Nation on täynnä energiaa.

Kun armoitettu biisintekijä Pek-
ka Simojoki aloittaa osuutensa, 
rentoutuvat euroehdokkaat sil-
minnähden. Hetken voi nauttia 
Simojoen oivaltavista sanoituk-
sista ja tarttuvista melodioista.

Tilaisuus on ohi. Kun keskus-
telut on käyty ja ihmiset kiitetty, 
lähtee yksinäinen auto yön sel-
kään.

Jos Essayah olisi  haikeuteen 
taipuvainen, iskisi yksinäisyys ja 
yhtä saavuttamattomilta tuntui-
sivat niin omat lähimmät kuin 
myös jatkopaikka parlamentissa.  
Mutta Essayah on toiveikas. Päi-
vä oli hyvä, ja kampanja jatkuu.

– Sitä paitsi nautin tapaami-
sista. Saan voimaa ihmisten koh-
taamisesta.

Sarin kintereillä
Sari Essayah kiitää vaalikampanjassaan hälytysajoneuvon lailla. Se sopii 
hänelle, sillä hän sai äänestysnumerokseen yleisen hätänumeron 112.

Kristiina Kunnas, Harjavalta & Tampere

 

Vaalikamppailu 
huipentuu

Ennakkoäänestys Suomessa 
14.–20.5. 

Vaalipäivä 25.5.

Suomesta valitaan 13 
meppiä.

Meppi = MEP = Member of 
the European Parliament = 
Euroopan parlamentin jäsen

KD yrittää varmistaa jatko-
paikan europarlamentissa. 
Jokainen ääni merkitsee. 
Jos 20 ehdokkaan saamien 
äänien yhteismäärä on 
riittävä, menee eniten ääniä 
saanut läpi.

Auto on 
paitsi kulku
väline myös 
pyörillä liik
kuva toimis
to, varasto ja 
vaatehuone.

Hunajahölkkä on ohi. Kestokassit kasaan ja roll-upit suojaan. Raeryöpyn 
kastelemaa meppiä auttamassa Simo Korpela ja Niina Hakala. 

Koulukaverit. Johannes Holmi on Harjavallan pitkäaikainen KD-aktiivi. 
Juhani Ramberg on urheiluvaikuttaja ja Hunajahölkän vastuuhenkilö.

Pekka Simojoki on mikrofonin takana, yleisö saa nauttia. Näin tekevät 
myös eurovaaliehdokkaat Marjo Anttoora ja Sari Essayah sekä konsertin 
puuhanainen, Pirkanmaan KD:n puheenjohtaja Riitta Kuismanen.
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