
Saila Karpiola
Kierrättäminen ja ekologisuus 
ovat tulleet jäädäkseen kaikkialla. 
   Kaikki tietävät, että vanhoista 
napeista ja legopalikoista voi teh-
dä koruja tai että vanhoilla pitseil-
lä voi leikitellä melkein missä ta-
hansa. 
   Moni on tehnyt juomatölkeistä 
lippalakkeja, kahvipaketeista lauk-
kuja, vanhoista ruokailuvälineis-
tä lamppuja tai kelloja ja liimaillut 
vanhoja kahvilautasia seinille.
    Kahvikupeista on tullut milloin 

neulatyynyjä, milloin kynttilänjal-
koja. Ihan vanha juttu on jo videoi-
den ja c-kasettien nauhan virkkaa-
minen tai kutominen.

Uusiokäsitöissä vain mieliku-
vitus on rajana. Ja luovuuttahan 
meissä kaikissa on vaikka millä mi-
talla  - vai onko?

   Hämeen Sanomien Sunnuntai-
sivut haluaa omalta osaltaan aja-
tella ekologisesti ja käynnistää lu-
kijakilpailun, joka haastaa lukijat 
keksimään uutta käytöstä poiste-
tuista CD-levyistä. 

Voit keksiä jotakin käytännöllis-
tä tai taiteellisen kaunista kotiisi 
tai vaikka julkiseen tilaan. Pääasia 
on, että laitat aivosi raksuttamaan 
ja annat luovuutesi liitää, etkä vain 
kopioi jo keksittyä.

Voit käyttää työssäsi cd-levy-
jä niin paljon kuin haluat. Materi-
aalia saa sunnuntaitoimituksesta, 
kunhan otat vain ensin yhteyttä jo-
ko sähköpostitse tai puhelimitse. 

Lähetä valmiista kilpailutyöstä-
si kuva Hämeen Sanomiin ja kerro, 
mistä sait työhösi idean ja kuinka 

olet työsi toteuttanut. 
Jos kyse on kovatöisestä teok-

sesta riittää, että saat siitä edes 
osan valmiiksi.

Kilpailuaikaa on 27. joulukuuta 
asti. Voittajan valitsee kolmihen-
kinen raati, johon kuuluvat graa-
fikko Soile Toivonen, Sunnuntaisi-
vujen tuottaja Saila Karpiola ja toi-
mittaja Jani Suhonen. 

Kilpailuun osallistuneista ehdo-
tuksista tehdään juttu vuoden vii-
meisille Sunnuntaisivuille. Tuol-
loin julistetaan myös kilpailun kär-

kikolmikko.
Kolme parasta kilpailijaa palki-

taan ja muiden kesken arvotaan 
tuotepalkinto. Laitathan kilpailu-
töihisi yhteystiedot mukaan.

Kilpailutöitä voi lähettää Hä-
meen Sanomien Sunnuntaisivuille 
osoitteeseen hasa.sunnuntai@ha-
meensanomat.fi tai www.hameen-
sanomat.fi. 

Lisätietoja saat joko osoitteesta 
saila.karpiola@hameensanomat.fi 
tai puhelinnumerosta 03 6151453. 
(HäSa)

Miten uusiokäyttäisit CD-levyjä?
LukijakiLpaiLu

Millaisia muutoksia toisit-
te presidentti-instituuti-
oon, Sari Essayah? 
– Suhteessa valtaoikeuksiin 
en olisi tekemässä muutoksia, 
samoin presidentin tehtävät 
ja vastuut sekä oikeudet ovat 
mielestäni tasapainossa.

– Presidenttinä haluaisin 
olla helposti lähestyttävä. Esi-
merkiksi suhteessa tiedotus-
välineisiin pitäisin säännöl-
lisesti kaikille journalisteille 
avoimia lehdistötilaisuuksia, 
joissa vastaisin kysymyksiin. 
Tämä vähentäisi tarvetta 
erillisiin haastatteluihin ja on 
tasapuolista kaikkia kohtaan.

– Lainsäätäjänä eduskunta 
voisi mielestäni säätää lain 
presidentin vuosipalkkion 
verottamisesta normaalin 
käytännön mukaan, nythän se 
on verotonta. 

Rouva 
Tyyni

Ystävä kertoo
Monilahjakas ja ainutlaatuinen tehopakkaus.

Näillä sanoilla Sari Essayahia (kd.) kuvailee hänen 
läheinen ystävänsä ja avustajansa Merja Eräpolku. 
Hänen on vaikea keksiä ystävästään huonoja luon-
teenpiirteitä.

– Sen mihin Sari ryhtyy, hän tekee huolella ja itse-
ään säästämättä. Uskomaton tehopakkaus, joka saa la-
dattua akkunsa lyhyilläkin yöunilla, Eräpolku kertoo.

Hän törmäsi Essayahiin jo Helsingin EM-kisoissa 
1994, kun hän oli kerääntynyt tuhansien muiden suo-
malaisten kanssa kadunvarteen kilpakävelijää kan-
nustamaan.

– Sari tuli ennen kisan alkua verrytellen jalkakäy-
tävällä vastaan, mikä yllätti minut. Seuraavan kerran 
tapasin hänet 90-luvun loppupuolella Kristillisen lii-
ton kuntapäättäjien koulutustapahtumassa, Eräpolku 
muistelee.

Varsinaisesti naisten yhteistyö alkoi eduskunnassa, 
jossa Eräpolku toimi kristillisdemokraattien eduskun-
taryhmän pääsihteerinä. Essayah valittiin 2004 edus-
kuntaryhmän puheenjohtajaksi.

– Siitä saakka olemme olleet tiivis työpari ja myös 
hyvät ystävät. Eurovaalikampanjan ja Brysseliin muu-
ton jälkeen ystävyytemme on entisestään syventy-
nyt. Nykyisin perheemme asuvat lähes naapureina 
ja myös lapsemme ja puolisomme ovat paljon yhdes-
sä. Perheemme ovat tehneet yhteisiä lomareissujakin, 
Eräpolku kertoo.

Hän kokee olevansa ystävyydessä saamapuolella.
– Minä olen enemmän tunneihminen, joka sortuu 

helposti alakuloon ja kiukutteluun. Sari taas ajattelee 
asioita enemmän järjellä, on tyyni ja näkee vaikeissa-
kin tilanteissa positiiviset mahdollisuudet. 

Eräpolku kertoo sortuvansa toisinaan äidilliseen 
huolenpitoon Essayahia kohtaan.

– Saatan esimerkiksi murehtia, onko hän ehtinyt 
syödä tai nukkua riittävästi kiireisen aikataulun kes-
kellä, Eräpolku mainitsee.

Hänen mukaansa Sari Essayahista tulisi hyvä presi-
dentti, koska hän on ihmisenä ”helposti lähestyttävä, 
toisia kunnioittava ja aidosti suvaitseva”. Essayah kes-
tää hyvin myös paineita.

– Hän kykenee paneutumaan hyvin erilaisiin asioi-
hin samanaikaisesti ja tekee vaikeita ratkaisuja ilman 
hermoilua, tosin yleensä harkitsee ensin kunnolla. 
Kun hän on jotain päättänyt, työskentelee määrätie-
toisesti tavoitteensa eteen eikä peräänny vastoinkäy-
misistä. 

– Hän ei jää harmittelemaan asioita eikä muistele 
ihmisiä pahalla silloinkaan kun aihetta voisi olla, Erä-
polku kertoo. 

Poliitikko
Sari Essayah on kertonut halunneensa aina vai-
kuttaa yhteisiin asioihin. Jo yläasteaikoinaan hän 
toimi oppilaskunnan puheenjohtajana ja kou-
luneuvoston jäsenenä. Tarkemmin hän tutustui 
politiikkaan Lapinlahden kunnanvaltuutettuna 
1996–2000.

Eduskuntaan Essayah nousi vuoden 2003 vaa-
leissa ja päätyi pian kristillisdemokraattien edus-
kuntaryhmän puheenjohtajaksi. Se ei kuitenkaan 
auttanut häntä uusimaan paikkaansa vuoden 
2007 vaaleissa.

Hänet valittiin kuitenkin puoluesihteeriksi 
vielä samana keväänä. Kaksi vuotta myöhemmin 
hän raivasi tiensä Euroopan parlamenttiin.

Kristillinen arvopohja oli helluntailaiselle Es-
sayahille tärkein kriteeri puolueen valinnassa. 
Poliitikkona häntä pidetään asiakeskeisenä ja yh-
teistyökykyisenä. Hänen on helppo omaksua uu-
sia asioita.

Viime vuosina Essayah on keskittynyt erityi-
sesti ulkopolitiikkaan. Essayahin mukaan Suo-
mella on ulkopolitiikassaan kolme keskeistä pai-
nopistealuetta: Venäjä, Lähi-itä ja YK.

Hän ei kuulu EU:n liittovaltion kannattajiin. 
Sen sijaan Lähi-idän kysymykset ovat hänen sy-
däntään lähellä, Essayah on kuulunut muun mu-
assa Israelin ystävyystoimikuntaan.

Marokkolaisen isän ja suomalaisen äidin tyttä-
renä hän on pitänyt esillä myös Pohjois-Afrikan 
asioita, ihmisoikeuskysymyksiä sekä kehitysyh-
teistyötä.

Urheileva tilintarkastaja
Sari Essayah on kirjaimellisesti kävellyt suoma-
laisten sydämiin. Kilpakävelijä voitti kultaa Stutt-
gartin MM-kisoissa 1993 ja Helsingin EM-kisois-
sa 1994 ja tuli valituksi molempina vuosina Suo-
men parhaaksi naisurheilijaksi.

Urheilu-ura ei haitannut opintoja. Haukivuo-
rella syntynyt ja Lapinlahdella kasvanut savolais-
tyttö valmistui kauppatieteiden maisteriksi Vaa-
san yliopistosta 1995, vain vuosi EM-kullan jäl-
keen. Samana vuonna hän saavutti Suomen en-
nätyksen 10 kilometrin kävelyssä.

Vuonna 1996 päättyneen kilpauransa jälkeen 
Essayah työskenteli muutaman vuoden tilintar-
kastajana Kuopiossa sekä laskentapäällikkönä 
Turussa.

Essayah on vertaillut kilpakävelijän ja poliiti-
kon uraa toisiinsa sanomalla, että ”molemmissa 
on hyvä pitää ainakin toinen jalka maassa”.

Puoliso
Essayah on naimisissa erityislastenkodinohjaaja 
Robert Knappin kanssa.

Knapp tunnetaan myös urheilijana. Hän on en-
tinen kilpauimari ja triathlonisti, joka harrastaa 
nykyisin vapaasukellusta.

Pariskunnalla kaksi tytärtä 13-vuotias Noora s. 
1998 10-vuotias Nea.

Perhe asuu Brysselissä, kotikunta Suomessa on 
Paimio.

Essayah on halunnut pitää perheensä täysin 
presidentinvaalikampanjan ulkopuolella.

”Jatkamme hyväksi koetulla linjalla eli perhe ei 
ole osallistunut julkisuuteen eikä kampanjointiini 
missään vaaleissa”, Essayah kertoo Hämeen Sa-
nomille.

Teksti: Riikka Happonen
Piirros: Tapio Lahtinen

MatkaLLa
MäntynieMeen?

Sunnuntaisivujen sarjassa läheiset ihmiset 
kertovat presidenttiehdokkaastaan. 1/8
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Ystävykset Brysselissä keskiviikkona.

Mitkä luonteenpiirteenne teki-
sivät teistä hyvän presidentin?
– Hyvä paineensietokyky, harkin-
takyky, sosiaalisuus ja tiimijohta-
minen.

Keskittyisittekö president-
tinä lähinnä kansainvälisiin 
suhteisiin, kotimaan asioiden 
kommentointiin, vienninedistä-
miseen vai edustamiseen ja kan-
salaisten tapaamiseen?
– Presidentin tärkein tehtävä on 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
johtaminen yhdessä valtioneuvos-
ton kanssa, joten kansainvälisten 
suhteiden hoito on ensiarvoista. 
Arvokeskustelun kautta presiden-
tillä on mahdollisuus kiinnittää 
huomiota myös yhteiskunnallisiin 
epäkohtiin.

Mikä on Suomen pahin yhteis-
kunnallinen ongelma?
– Eri-ikäisten ihmisten syrjäytymi-
nen sosiaalisista, terveydellisistä 
ja/tai taloudellisista syistä.

Miten uudistaisitte itsenäisyys-
päivän juhlavastaanottoa?
– Panostaisin hyvään, laadukkaa-
seen ja kotimaiseen tarjoiluun, 
mahdollisimman paljon luomua 
pöytään ja myös riittävästi tarjot-
tavaa. Perinteitä kuitenkin kunni-
oittaisin eli ainakin Ellen-kakku 
säilyisi. 

– Yrittäisin parantaa tilojen 
ilmastointia ja lisäisin kevyitä tuo-
leja (monet vanhemmat ihmiset 
ovat aika väsyneitä seisoskeltuaan 
pidemmän aikaa). Teemat olisivat 
jatkossakin vaihtuvia, kuitenkin 
itsenäisyyttä ja isänmaata juhlis-
tavia. Ohjelman suhteen ei suu-
ria muutoksia, musiikkia tarjolle 
ehkä muuallekin kuin tanssisaliin 
esimerkiksi solistivieraita ja pieni-
muotoista musisointia.

– Pyrkisin vieraiden viihtymiseen 
ja vieraslistan suuremmalla vaihtu-
vuudella huomioimaan enemmän 
erilaisia yhteiskunnallisesti tärkeitä 
toimijoita mm. järjestötyön ja kol-
mannen sektorin edustajia.

Presidenttiehdokas Sari Essayah (kd.) 

tunnetaan tyynenä asiapoliitikkona, 

jota ei saa helposti hermostumaan.
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