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Mepin työpäivä 
venyy pitkäksi

Klo 6.20 Aa-
mu koittaa 
Brysselin esi-
kaupunkialu-
eella. Ilma on 

syksyisen synkkä. Tuhansis-
sa kotitalouksissa valmistau-
dutaan jälleen yhteen työn-
täyteiseen päivään muiden 
joukossa.

Myös Sari Essayah valmis-
tautuu omaan päiväänsä. Ru-
tiinit parlamentaarikon ta-
lossa ovat hyvin samanlaisia 
kuin missä tahansa muual-
lakin. Lapset herätetään ja 
kissojen ruoka-astiat täyte-
tään. Hammaspesun jälkeen 
tarkastetaan peilikuva. Liik-
keelle lähdetään hieman seit-
semän jälkeen.

Poikkeuksellisesti Sari ei syö 
aamiaista kotonaan, sillä par-
lamentilla odottaa EPP-puo-
lueen suomalaisjäsenten pres-
siaamiainen. Aviomies Roope 
heittää lapset kouluun.

Sari taittaa matkan parla-
mentille ja takaisin tavallisesti 
avustajiensa kanssa, jotka asu-
vat naapuritalossa, ja yleensä 
metrolla.Aikaisella lähdöllä 
pyritään välttämään ruuhka, 
joka on pahimmillaan suoma-
laiseen väljyyteen tottuneelle 
ihmiselle aivan sietämätön.

– Se on yllättänyt, miten 

vähän autoa tulee käytettyä 
täällä. Omat jalat ja metro 
ovat tavalliset liikkumisväli-
neet, Roope tuumii.

Seurueen saavuttua parla-
mentille kello kahdeksalta Sa-
ri käy pikaisesti työhuoneessa 
tarkastamassa tiedotteen kir-
jallisesta kysymyksestään ko-
missiolle koskien Turkin ih-
misoikeuskysymyksiä.

8.30 Pressi-
aamiainen al-
kaa. Paikalla 
on useita suo-
malaismedi-

an edustajia. Puhetta johtaa 
EPP:n Suomen-delegaation 
puheenjohtaja Ville Itälä. Pu-
heenaiheeksi nousevat muun 
muassa Paavo Lipposen ja Ol-
li Rehnin mahdolliset huippu-
tehtävät, kunhan Lissabonin 
sopimus tulee voimaan. Sa-
ri kertoo lyhyesti valiokunti-
ensa asioista. Hän mainitsee 
mm. tyytyväisyytensä kuljet-
tajayrittäjiä koskevaan myön-
teiseen äänestystulokseen työl-
lisyys- ja sosiaaliasioiden va-
liokunnassa.

9.37 Sari pois-
tuu istunto-
saliin. Istun-
tosalissa käy 

kuuma keskustelu Italian tie-
donvälityksen vapaudesta. 
Suurin osa läsnäolijoista on 
italialaisia, joille räiskyvä, eh-
kä liiankin kiihkeä kerronta 
näyttää olevan tyypillistä.

Hieman ennen puolta yhtä-
toista Sari palaa työhuonee-
seensa hoitamaan kaikkein 
akuuteimpia asioita. Mepin 
päivästä leijonanosa menee 
sähköpostin – ja tavallisen 
postin – lukemiseen, ihmisten 
kohtaamiseen ja asioiden val-
misteluun. Aina on jokin va-
liokunnan tai valtuuskunnan 
kokous, johon valmistautumi-
nen huolellisesti on tärkeää. 
Sari käy läpi äänestyslistoja. 
Ensin on syytä tarkistaa po-
liittisen ryhmän suosittelema 
linja, sen jälkeen voi miettiä 
lopullista omaa ratkaisua.

11.15 Äänes-
tys alkaa var-
tin yli yksitois-
ta. Parlament-
ti äänestää 

muun muassa rahallisesta tu-
esta Abruzzon maanjäristys-
alueelle, joka kärsi mittavia 
tuhoja kevään järistyksessä. 
Istunto hoidetaan melko riva-
kasti, aikaa menee noin puo-
li tuntia.

Lounaan jälkeen Sarin on 

tarkoitus vierailla Yehudi Me-
nuhin -salissa keskustelemassa 
ilmastonmuutoksesta "pikat-
reffailun" keinoin. Tällainen 
nopeatempoinen vaikuttaji-
en ja järjestöjen kohtaami-
nen on melko uusi ilmiö po-
litiikan parissa. Käytännös-
sä idea on, että parlamentin 
jäsenet kohtaavat eri järjestö-
jen lobbaajia pikaisesti, aika 
on rajattu viiteen minuuttiin. 
Ajan loputtua kello kilahtaa, 
ja mepit siirtyvät yhden pöy-
dän eteenpäin.

12.38 Sari tör-
mää sattumal-
ta matkalla 
Speed Dating 
-tapahtumaan 

suhteista Israeliin vastaavan 
valtuuskunnan puheenjohta-
ja Bastiaan Belderiin. Kollegat 
jäävät hetkeksi vaihtamaan 
kuulumisia, mutta molem-
mista huomaa, että työkiire 
on kova.

– Joskus mietin, että pitäisi 
hankkia askelmittari. Päivän 
aikana tulee varmasti käveltyä 
useampi kilometri pelkästään 
töissä, Sari naurahtaa.

Ehdimme parahiksi Yehu-
di Menuhin -salille, ohjelma 
on juuri alkamassa. Pikatref-
failu on Sarin mielestä muka-

Sari Eassayah valittiin Euroopan parlamenttiin 
vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa. 
Varsinainen istuntokausi alkoi syyskuussa. 
Perhe muutti mukana Paimiosta Brysseliin.

Hetki aikaa ruokailua varten.

Tällä kertaa aamiainen kotona jäi väliin, koska päivä alkoi pressiaamiaisella. "Pikatreffeillä" lobbaajilla on viisi minuuttia aikaa esittää asiansa.

Bastiaan Belder jää käytävällä hetkeksi vaihtamaan ajatuksia.

Työtehtävien väliin on luvattu radiohaastattelu Radio Deille.
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