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– Minulla on kak
si painavaa syytä 
lähteä presidentti
kisaan. Ne ovat 
Suomen tulevai
suus ja arvopohja, 
Sari Essayah sanoo.

Samuli Rissanen

– Tästä se taas lähtee! 
Europarlamentaarikko 

Sari Essayah’n kisakuntoa 
testataan todenteolla lop
puvuoden aikana, sillä hän 
on juuri kertonut olevansa 
käytettävissä, mikäli puo
luevaltuusto 26.11. päättää 
nimetä KD:lle oman presi
denttiehdokkaan. Viimeksi 
kaksi vuotta sitten Essayah 
laittoi ”numerolapun rin

taan” eurovaaleissa ja me
nestys oli taattu. Nyt edessä 
on toisenlainen koitos.

– Kyllä nämä vaalit ero
avat selvästi eduskunta ja 
eurovaaleista. Puolue jää 
taustalle ja henkilöä kaive
taan esiin. Näissä vaaleissa 
testataan ehdokkaan koko 
persoona, Essayah sanoo.

”Pistän taas kaiken peliin”

Essayah ei luovu europar
lamentaarikon tehtävästä 
kampanjan vuoksi, mutta 
aikoo lähteä presidenttiki
saan tosissaan.

– Ehdokkuuteen ei voi hy
pätä puolihuolimattomas
ti eikä se ole esikampanja 
joihinkin muihin vaaleihin. 
Kampanjoissa ei ole kevyt
versioita.

Tämän tietäen ehdokkuu
teen ei voinut millään lähteä 
takki auki. Puoluekokouk
sessa Essayah oli jo hilkulla 
tulla nimetyksi huutoäänes
tyksellä, mutta tuolloin hän 
toppuutteli intoa. Europar
lamentaarikolle oli kertynyt 
A4arkin verran syitä, miksi 
näihin kisoihin ei kannat
taisi lähteä. 

Toisaalta viime kuukau
sien aikana Essayah sai ti
henevään tahtiin yhteyden
ottoja, tekstiviestejä ja säh
köposteja, joissa vedottiin 
ehdokkuuden puolesta.

– Niitä alkoi suorastaan 
tulvia tässä viimeisten päivi
en aikana, Essayah kertoo.

Euroopan kriisi käänsi 
Essayah’n pään

Euroopan pankkija velka
kriisi on rokottanut puolueen 
kannatusta, mutta Essayah’n 
pohdinnan se käänsi myön
teiseen suuntaan.

– Koko Euroopan eläessä 
koettelemuksissa ja isojen 
haasteiden keskellä vastuul
linen poliittinen liike ei saa 
jäädä sivustakatsojaksi täs
sä keskustelussa.

– Minulla onkin kaksi 
painavaa syytä lähteä eh
dokkaaksi: Suomen suunta 
ja arvopohja tulevaisuudes
sa, hän kiteyttää.

”Sanasta miestä, 
sarvista härkää”

Essayah odottaa presi
dentinvaali  tenteiltä paljon.

– Toivon, että pääsemme 
keskustelemaan vihdoin 
siitä, kuinka kriisitilantees
ta pääsemme eteenpäin ja 
mitkä ovat Euroopan uuden 
nousun  eväät. En halua, 
että keskustelu jumiutuu 
pelkästään siihen, että kuka 
teki 1990luvulla virheitä.

Suoraselkäinen europar
lamentaarikko ei pelkää 
Timo Soinin räksytystä.

– Jos hän syyttää takin
käännöstä, pyydän häntä yk
silöimään, että missä kohtaa 
minun tai puolueen takki on 
kääntynyt.
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Europarlamentaarikko Sari Essayah pistää jälleen numerolapun rintaan

”Tässä kisassa mitataan koko persoona” 

Puolueen puheenjohta
ja Päivi Räsänen uskoo 
Essayah’n mahdolli
suuksiin kerätä puolu
een kannattajien äänet ja 
kalastella muidenkin. 

– Sari on entinen kil
paurheilija ja hän var
maan lähtee haastamaan 
myös ennakkosuosikit. 
Kyllä näissä kisoissa jo
kainen tavoittelee paik
kaa toisella kierroksella 
ja sinne me Sariakin 
olemme viemässä, Räsä

nen arvioi. 
Puheenjohtaja luottaa 

myös, että Essayah ky
kenee kristallisoimaan 
KD:n europolitiikan, jota 
on viime aikoina arvos
teltu linjattomuudesta.

– Nyt kun olemme hal
lituksessa, linjaerot ovat 
jääneet taustalle, vaikka 
niitä on. Sarilla on nyt 
hyvä tilaisuus kertoa 
meidän kantamme euro
kriisin hoitoon, Räsänen 
sanoo.

Kenet Sari lähtee haastamaan presidenttikisassa?
– Entisenä kilpaurheilijana varmaan ennakkosuosikki Niinistön, Päivi Räsänen arveli ja sai Essayah’lta ja puoluesihteeri Asmo Maanselältä hersyvät 
naurut.

Valmiina kilpailuun. Sari 
Essayah keräsi Kris til  lis    de
mok  raat tien ryhmä huoneen 
täyteen toimittajia maanan
taiiltapäivänä. ”Sari kokoaa  

puolueen äänestäjät”

– Otetaan tästä edellisestä kampanjasta mallia, puoluesih
teeri Asmo Maanselkä suunnitteli Essayah’n pään menoksi.


