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Aika vaihtaa 
puheenjohtajaa
Nuoret ovat täysin oikeassa. 
Kristillisdemokraattien on 
korkea aika vaihtaa puheen-
johtajaa seuraavassa puo-
luekokouksessa. 

Ei sen takia, että Päivi Rä-
sänen olisi pahasti epäonnis-
tunut, vaan koska hän ollut jo 
niin kauan puheenjohtajana, 
että on uuden vetäjän aika.

KD:n kannatus on polke-
nut jo jonkin aikaa paikallaan 
ja pikemminkin laskenut kuin 
noussut. Ja totta kai myös se 
rummutus mihin Räsänen 
on kommenttiensa johdos-
ta julkisuudessa joutunut, ei 
tule ainakaan positiivisesti 
vaikuttamaan kannatukseen 
eikä ainakaan houkuttele 
puolueeseen uusia jäseniä. 

Sari Essayah olisi tietys-
ti paras vaihtoehto uudeksi 
puheenjohtajaksi, mutta 
koska hän on kieltäytynyt, 
niin on aika etsiä uutta hen-
kilöä Räsäsen paikalle. 

Kun luki Sari Essayah’n 
perustelut sekä myös Ilta-
lehden viime viikonvaihteen 
keskiaukeamalla olleen jutun 
hänestä, niin ei voi muuta sa-

noa kuin että häntä tarvitaan 
europarlamenttarikkona 
puolustamassa Suomen etua. 
Se on hänen paikkansa. 

Puheenjohtajan vaihdosta 
ei tarvitse pelätä, sillä se aika 
ajoin se on tehtävä jokaisessa 
puolueessa - niin kuin on mo-
nessa jo onnistuneesti tehty, 
ja esimerkiksi Kokoomuk-
sessakaan se ei ole varmasti 
kaukana, sillä Kataisen vetä-
mänä Kokoomuuksen noste 
ei jatku loputtomiin. Eli ei 
muuta kuin tuntosarvet esiin 
ja tutkailemaan, että mistä 
löytyisi sopiva henkilö KD:n 
uudeksi puheenjohtajaksi. 

”Kristitty Pohjois-Savosta”

KD Nuorten pu-
heenjohtaja Lauri 
Kangasniemi 
toivoo puolueen 
sisälle rehtiä kil-
pailuhenkisyyttä 
ja perää kokeneil-
ta poliitikoilta 
rohkeutta lähteä 
tavoittelemaan 
puolueen johto-
paikkoja.

KD Nuorten puheenjohtaja 
Lauri Kangasniemen mu-
kaan kristillisdemokraatteja 
uhkaa näivettyminen.

On uskallettava avata peli

Kangasniemi toivoo puolu-
een sisälle rehtiä kilpailu-
henkisyyttä ja perää koke-
neilta poliitikoilta rohkeutta 
lähteä tavoittelemaan puo-

lueen johtopaikkoja.
Kristillisdemokraattien 

kannatus on ollut jatkuvas-
sa laskussa viime vuosina. 
Kangasniemi kokee, että 
haastavassa tilanteessa ku-
kaan ei uskalla avata peliä.

– Todellista kamppailua 
puolueen puheenjohtaja-
vaalissa ei ole käyty yhdek-
sään vuoteen. Haluan näh-
dä vaihtoehtoja ensi kesänä 
Hämeenlinnan puolueko-
kouksen puheenjohtajavaa-
lissa, Kangasniemi sanoo.

Kangasniemi näkee, että 
terveessä organisaatiossa 
kilpailu johtopaikoista on 
aivan luonnollista. Tulevai-
suuteen tähtäävä toiminta 
edellyttää avainhenkilöiltä 
valmiutta laittaa itsensä li-
koon.

Erityisen pettynyt Kan-
gasniemi on kuultuaan, ettei 
europarlamentaarikko Sari 
Essayah aio lähteä mukaan 
puheenjohtajakilpailuun. 

Kangasniemi toivoo, että 
Essayah harkitsee asiaa vie-
lä uudelleen.

KD Nuorten puheenjohtaja tulevasta puoluekokouksesta:

”Haluan nähdä vaihtoehtoja 
puheenjohtajavaalissa”

– Nyt vaaditaan rohkeut-
ta. Rouvat Essayah, Palm 
ja Rauhala sekä herrat Ah-
venjärvi, Jääskeläinen ja 
Östman, katson erityisesti 
teitä, Kangasniemi linjaa.

KD Nuorten puheenjoh-
taja Lauri Kangasniemi 
haastaa meppiä ja istuvia 
kansanedustajia lähtemään 
puheenjohtajakisaan.

Naistenpäivänä 
Helsingin Elie-
linaukiolle jal-
kautuneelle Sari 
Essayah’lle esi-
tettiin runsaasti 
toiveita ja kysy-
myksiä hänen 
aikeistaan lähteä 
mukaan puolu-
een puheenjohta-
jakisaan. 

Reilun tunnin kansalais-
tapaamisen aikana kym-
menet ihmiset pyrkivät 
Helsingin rautatieaseman 
edustalle jalkautuneen 
Essayah’n puheille. KD-
meppiä kannustetaan ja 
hänen mielipiteitään ky-
sytään, itketään ja naure-
taan. Yksi pyytää nimikir-
joituksen ja toinen nojaa 
tuttavallisesti olkapäähän. 

Essayah’n ympärillä 
käy kuhina senkin vuok-
si, että keskustelu KD:n 
puheenjohtajuudesta oli 
käynnistynyt  päivää ai-

kaisemmin KD Viikkoleh-
dessä julkaistusta entisten 
KD Nuorten mielipidekir-
joituksesta. STT:n kautta 
kirjoitus oli puolestaan 
levinnyt muihinkin medi-
oihin. Essayah toppuut-
telee huutoäänestystä ja 
kertoo, ettei aio ainakaan 
vielä Aulangolla asettua 
puheenjohtajakisaan.

– Pyrin toiselle kaudelle 
Europarlamenttiin ja se 
on seuraava tavoitteeni, 
hän kertoo.

Essayah ajattelee myös, 
että pyrkiminen puolue-

johtoon voisi syödä uskot-
tavuutta lähitulevaisuuden 
tärkeämmältä tavoitteelta 
eli paikan uusimiselta Eu-
roparlamentissa.

– Olen myös tyytyväinen 
nykyisen puheenjohtajan 
toimintaan enkä näe, että 
tässä vaiheessa kannattai-
si puheenjohtajaa vaihtaa.

Elokuun lopulla Hä-
meenlinnassa kokoontuva 
KD:n puoluekokous valit-
see puheenjohtajan seu-
raavaksi kahdeksi vuodek-
si. Nykyinen puheenjoh-
taja, sisäministeri Päivi 

Räsänen on jo ilmoittanut 
halustaan jatkaa puolueen 
puikoissa. 

Essayah puolestaan ei 
halua lähteä edes arvuut-
telemaan, onko hän eh-
dolla KD:n seuraavaksi 
puheenjohtajaksi vuonna 
2015.

– Ensin tulee maan etu, 
sitten katsotaan puolueen 
etu ja  vasta sen jälkeen 
voi miettiä omaa etua, hän 
tuumaa.

Samuli Rissanen

Kansan suosikki Essayah 
ei haasta Räsästä

Missä Essayah, siellä innostus. Kristillisdemokraattien europarlamentaarikko täyttää kaikki helposti lähestyttävän poliitikon 
piirteet.

Helsingissä vierailleet japanilaistytötkin saivat nimikirjoi-
tuksen KD:n europarlamentaarikolta.

Debatti

Puheenjohta-
jan vaihdosta 
ei tarvitse 
pelätä, sillä 
se aika ajoin 
se on tehtävä 
jokaisessa 
puolueessa.




