Kuntavaalien kevättuulia

Kuntavaalikeväästä 2021 tuli nyt kuntavaalikesä, mikä tulee jäämään historiakirjoihin. Nämä vaalit tulevat
pitkälti olemaan nk. some-vaalit, sillä mahdollisuuksia ehdokkaitten tapaamiseen kasvokkain ei juurikaan ole.
Tämä aiheuttaa kuntapolitiikkaan aivan uudenlaisen tilanteen. Sähköiset yhteydet ovat tulleet jäädäkseen,
mikä toisaalta helpottaa monien yhteydenpitoa, mutta uhkaa jättää monet äänestäjät varsinaisten
vaalikeskustelujen ulkopuolelle. Televisio tai radio eivät näissä vaaleissa ole ratkaisu, sillä paikallisella
tasolla ei käydä kamppailua valtakunnan politiikan haasteista. Työtä sekä valtakunnan että maakunnan
tasolla tulee toki myös jatkossa riittämään, mutta näitä asioita ei tule sotkea kuntavaaleihin.
Valitettavasti keskustelu sosiaalisessa mediassa ryöpsähtää toisinaan täysin asiattomalle tasolle ja antaa
mahdollisuuden populismin kasvulle. Monen äänestäjän silmissä asiat eivät enää olekaan siten, kuin ne
oikeasti ovat vaan alkavat näyttää siltä, miten ne muutamat aktiiviset sosiaalisessa mediassa juttujaan
julkaisevat yrittävät asioita esittää. Siksikin on mielestäni tärkeää olla vaikkapa puhelimitse suoraan
yhteydessä sopiviksi katsomiinsa ehdokkaisiin – sekä mahdollisuuksien mukaan tutustua ehdokkaisiin
heidän omien verkkosivujensa tai vaikkapa vaalikoneitten kautta. Populismi sekä siihen liittyvä, nyt
julkisestikin laajalti esillä ollut vihapuhe ovat uhka todelliselle demokratialle!
Lehdistön edustajat kyselivät jo marraskuun lopulla kuulumisia Lopen Keskustan osalta. Kerroin silloin että
vuodenvaihteen jälkeen tilanne tulee olemaan toinen. Näin tapahtuikin, sillä viime vuoden lopulla tehtyjen
päätösten ja linjausten jälkeen kiinnostus kunnalliseen vaikuttamiseen heräsi voimakkaasti uudelleen.
Toimintamme puolueen sisällä on sopuisaa ja kaikilla 22 edustajallamme on nyt hyvä yhteistyön henki
päällä. Kuntavaalien ehdokasjoukkomme edustaa eri ikä- ja ammattiryhmiä sekä laajan kuntamme eri
alueita. Meillä on sekä kokeneita kunnallispolitiikkoja että myös uusia, asioista nyt todella innostuneita
ehdokkaita, jotka ovat kiitettävästi sisäistäneet sen että kuntapolitiikkaan pystyy parhaiten vaikuttamaan
sisältä päin. Toivottavasti äänestäjätkin muistavat että vain äänestämällä voi vaikuttaa, eikä äänestämättä
jättäminen ole käytännössä kannanotto mihinkään.
Meneillään oleva aika on pakottanut puolueemmekin luopumaan sekä torikeskusteluista että perinteisistä
tupailloista. Tilalle ovat tulleet nk. virtuaaliset tupaillat, joista ensimmäisessä oli mukanamme myös
pitkäaikainen kansanedustaja ministeri Sirkka-Liisa Anttila. Huhti-toukokuun aikana iltoihimme osallistuvat
piirin aiempi toiminnanjohtaja Juha Iso-Aho, kansanedustajamme Hilkka Kemppi sekä maa- ja
metsätalousministeri Jari Leppä. Positiivista pöhinää siis riittää!
Tämän korona-ajan jälkeenkin Lopen kunnalla tulee olemaan monenlaisia haasteita, joista keskeisin tulee
olemaan kunnan talouden tasapainottaminen. Muista eteen tulevista haasteista mainittakoon mm. sosiaalija terveyspalveluitten saatavuus, koulu- ja tieverkostomme kunnossapito sekä kevyen liikenteen väylien ja
julkisen liikenteen kehittäminen. Korona-aika on nostanut etätyön merkitystä ja tärkeää onkin mm. valokuituja muitten tietoliikenneyhteyksien sekä Keskustan esille tuoman monipaikkaisuuden (ja esimerkiksi
kaksoiskuntalaisuuden) kehittäminen. On vastuutonta näin vaalien alla luvata kaikille kaikkea, mutta meillä
Keskustassa on vuosikymmenten aikana syntynyttä kokemusta vastuullisen, pitkäjänteisen kuntapolitiikan
hoidosta. Onneksemme meillä on myös asiallisen hyvät välit muitten poliittisten puolueitten kanssa ja itsekin
olen aina kannattanut periaatetta ”vaikka asiat riitelevät, ihmiset eivät”.
Näillä näkymillä minulla on ilo toivottaa Hyvää Pääsiäistä!
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