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– Yksi parhaista asioista akatemiassa oli verkostoituminen, 
Iina Mattila kertoo. Akatemian neljä koulutusviikonloppua 
pidettiin Romanian Timisoarassa, Kroatian Zagrebissa, 
Ukrainan Kiovassa sekä viimeksi helmikuussa Euroopan 
parlamentissa Brysselissä ja Hollannin Soestissa. KD:n edus-
kuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman oli luennoitsijana 
Hollannin koulutuksessa.

Kristityt nuoret pohtivat yhteiskuntavaikuttamista
KD-meppi Sari 
Essayah haas-
toi koulutus-
seminaarissa 
nuoria mukaan 
poliittiseen vaikut-
tamiseen.

 Merja Eräpolku & 
Kristiina Kunnas

Europarlamentaarikko Sari 
Essayah kertoi kokemuksis-
taan kristittynä poliitikkona 
yhteiskunnallisesti aktivoi-
tuneiden kristittyjen nuor-
ten koulutusseminaarissa 
Euroopan parlamentissa. 

Hän rohkaisi nuoria mu-
kaan vaikuttamiseen.

Brysselissä ja Alanko-
maiden Soestissa pidetyssä 
koulutuksessa pohdittiin, 
kuinka kristittyjen tulisi 
vaikuttaa yhteiskunnalli-
sissa kysymyksissä. Tapah-
tumaan osallistui tusinan 
verran nuoria eri puolilta 
Eurooppaa, kaukaisimmat 
Moldovasta ja Ukrainasta. 

Euroopan kristillis-po-
liittisen nuorisoverkoston 
ECPYN:n (European Chris-
tian Political Youth Net-
work) järjestämään Cross-
roads -akatemiaan osallistui 
vat Kristillisdemokrattien  
Iina Mattila ja Aino Syr-
jänen.

Osallistujista ehti 
tulla ystäviä

Crossroads - Christian De-
mocratic Political Academy 
on eurooppalaisille nuoril-
le kristillisdemokraateille 
suunnattu koulutus. Sen 
järjestäjänä toimii ECPYN 
(European Christian Politi-
cal Youth Network). 

Kyseessä on uusi konsep-
ti, akatemia järjestettiin nyt 
ensimmäisen kerran, eikä 
vastaavaa tiettävästi ole mi-
kään muukaan toimija en-
nen tätä järjestänyt. 

Osallistujia akatemiassa 
oli reilu kymmenkunta, ja 
edustettuina oli lähes yhtä 
monta maata eli Moldova, 
Georgia, Unkari, Ukraina, 
Iso-Britannia, Hollanti, 
Suomi, Bosnia Hertsegovi-
na, Sveitsi. 

– Yksi parhaista asioista 
akatemiassa oli verkostoitu-
minen. Jaoimme paljon yh-
dessä, ja akatemian aikana 
osallistujista ehti tulla ys-
täviä. Yhteydenpito tuskin 
loppuu tähän, Iina Mattila 
kertoo.

– Vaikka olimme kristil-
lisdemokraatteja, oli näkö-
kulmissa välillä eroja. Se 
haastoi ajattelemaan, ja jou-
duin laajentamaan perspek-
tiiviäni. 

– Listasimme tärkeimpiä 
arvojamme ja yritimme lait-
taa ne tärkeysjärjestykseen. 

– Kävimme pitkän keskus-
telun siitä, kuinka korkealle 

vapaus nostetaan listalla. 
Suomalaisena en osannut 
arvostaa sitä läheskään niin 
paljon kuin georgialainen 
edustaja, jonka kotimaassa 
demokratia on vielä kovin 
haavoittuvaista.

Historia äärimmäisen 
kiinnostavaa

Nuoret tutustutettiin kris-
tillisdemokratian historiaan 
ja suuntauksiin. Ha kävivät 
läpi yhteiskunnallista ajat-
telua katolisessa ja protes-
tanttisessa kirkossa, sekä 
kristillisdemokraattien roo-
lia EU:n alkuvaiheissa. 

– Suomalainen kristillisde-
mokratian historia ja tausta 
eroavat jonkin verran  Keski-
Euroopan kristillisdemo-
kraattisen liikkeen taustoista.

– Nautin tästä osuudesta 
paljon, Iina Mattila toteaa. 

– Mahdollisuus tutustua 
kristillisdemokraattisen 
aatteen juuriin olikin mi-
nulle yksi painavimpia syitä 
lähteä akatemiaan. 

Luentoja oli aina elämän-
suojelusta ihmiskauppaan 
ja budjettityöskentelyyn. 
Luennoitsijoina oli sekä 
poliitikkoja, lobbareita, aka-
teemikkoja että eri aihealu-
eiden asiantuntijoita. 

Teoriaa ja käytäntöä

Teoriaosuuden lisäksi kurs-
silaiset sovelsivat oppi-
maansa  käytäntöön. 

– Harjoittelimme poliit-
tista debattia, kävimme läpi 
esimerkiksi kampanjointia, 
argumentointia, ohjelma-
työtä, mediaesiintymistä, 
tiedottamista ja puheiden 
kirjoittamista.

– Vaikka todistus akate-
miasta nyt onkin taskussa, 
on pitkälti minusta kiinni, 
miten oppimaani käytän. 
Tietenkään mikään akate-
mia ei voi tehdä ihmisestä 
poliitikkoa, eikä poliitikok-
si tulla opiskelemalla, Iina 
Mattila naurahtaa. 

Ensi kesänä ECPYNin joka-
vuotinen tapahtuma Summer 
School järjestetään Suomessa 
yhteistyössä KD Nuorten 
kanssa. 

– Sari Essayah’n tapaaminen Euroopan parlamentissa oli monille osallistujille vaikuttava kokemus, Iina Mattila kertoo. – Jotkut ihmettelivät, miten tavallisen oloinen poliitikko voi olla. Jois-
sakin maissa poliitikon täytyy näyttää tärkeytensä ja asemansa kaikin mahdollisin keinoin. Jakamalla omasta kokemuksestaan Sari piirsi meille kuvaa kristillisdemokraattisesta poliitikosta 
ja näytti suuntaa, mistä motivaatio työhön löytyy. Sari on asiantuntija, jolla on halu palvella ihmisiä sekä vahva suhde Jumalaan kaiken työn perustana. 

Mahdolli-
suus tutustua 
kristillisde-
mokraattisen 
aatteen juu-
riin olikin 
minulle yksi 
painavimpia 
syitä lähteä 
akatemiaan.


