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ENSIMMÄISTÄ KERTAA KUNTAVAALIEHDOKKAANA 
 
Minua pyydettiin mukaan kuntavaaleihin Keskustan ehdokkaaksi. Pidin ajatusta aluksi vieraana, koska olen 
pitänyt itseäni aina hyvin ei poliittisena henkilönä.  Ensimmäinen ajatukseni olikin, etten oikein tiedä enkä 
osaa. Päätin kysellä lisää ja aloinkin oppia ja ymmärtää. Ehkä en ollutkaan aiemmin oivaltanut politiikan 
syvintä olemusta, joka onkin kansalaisia koskeva toiminta, jolla pyritään vaikuttamaan asioihin. Sain paljon 
tukea ja tietoa, jonka seurauksena aloin ymmärtää, että kunnanvaltuutetut päättävät nimenomaan 
kuntalaisten asioista. He tekevät päätöksiä juurikin niistä asioista, jotka koskevat minua, perhettäni ja 
asuinaluettani. Totta kai haluan olla mukana tuomassa oman näkemykseni ja kuulemassa muiden 
mielipiteitä.  
 
Aluksi oli mietittävä omat vaaliteemat. Ne kumpusivat helposti miettiessäni, mitkä asiat ovat minulle tärkeitä 
ja kenen asioita haluaisin ajaa. Haluan antaa ääneni heille, joiden ääni ei muuten kuulu. Olen erityisesti 
heikoimpien puolella. Ymmärsin myös, ettei minun tarvitse tietää aivan kaikista kuntaan liittyvistä asioista, 
vaan voisin olla tuomassa tietoa nimenomaan niistä osa-alueista, jotka ovat minulle tärkeitä ja joista tiedän 
enemmän. Koska olen ammatiltani erityisopettaja, olen työni puolesta tiennyt, että kasvatus- ja 
sivistyslautakunta päättää monista asioista. En ole koskaan kuitenkaan tarkemmin ajatellut, että onko 
lautakunnassa kasvatusalan ihmisiä päättämässä näistä asioista. Jouduin myös pohtimaan arvojani ja 
huomasin, että Keskustan tapa ajatella ratkaisukeskeisesti sopii ideologiaani. Olen muutenkin todennut, että 
monessa asiassa kultainen keskitie toimii hyvin. Aiemmin ajattelin, että puolueet eroavat kovastikin 
ajatusmaailmaltaan toisistaan, mutta ehkä minut onkin yllättänyt vaaliteemojen samanlaisuus ja se, että 
myös puolueen sisällä yksittäiset ihmiset voivat ajatella eri tavoin.  
 
Koronavuosi on ollut meistä jokaiselle omalla tavallaan rankkaa ja outoa aikaa. Olemme joutuneet uuden 
tuntemattoman eteen ja joutuneet sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin välillä hyvinkin nopeasti. Jatkuva 
epävarmuus tulevasta, eristyneisyys ja pelko taudista varjostaa useimpien elämää. Toivoisin, että tämä 
kirjoitus saisi ihmiset miettimään oman kaupunkinsa, kuntansa tai kylänsä asioita. Mikä siellä toimii ja mihin 
sen sijaan toivoisi muutosta. Kuka voisi viedä juuri sinulle tärkeitä asioita eteenpäin? Kannustan ihmisiä 
täyttämään vaalikoineita ja käyttämään äänioikeuttaan joko ennakkoäänestyksessä tai varsinaisena 
vaalipäivänä. Vielä ehtii mukaan, jopa ehdokkaaksikin. 
 
Lisää lukemista löydät aiheesta lisää blogistani: 
https://ehdokkaanaekaakertaatiialiljeroos.blogspot.com/  
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