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Politiikassa mukana oleva nuori ihminen on kummajainen. Miksi ihmeessä nuorta henkilöä 
kiinnostaa käydä istumassa kokouksissa ja olla mukana toiminnassa, jossa muut henkilöt ovat 
keskimäärin 30 vuotta vanhempia? Otetaanko nuoren henkilön ajatuksia ja ehdotuksia edes 
vakavasti?  
 
Voin rehellisesti sanoa, että minut ja muutkin tuntemani nuoret on otettu hyvin mukaan toimintaan 
ja joskus jopa otettu vakavastikin. Minusta on hullua, että nykyään on jotenkin häpeällistä sanoa 
ääneen, jos olet kiinnostunut politiikasta saati sitten että jos olet jonkun puolueen jäsen. Eikös sen 
pitäisi olla juuri toisinpäin, että on häpeällistä jos et osallistu yhteisten asioiden hoitamiseen tai käy 
edes äänestämässä? Itse haluan olla mukana politiikassa, koska tuolla torilla voi huudella 
mielipiteitään vaikka kuinka paljon, mutta se ei vie asioita eteenpäin. Meillä kun on tämä 
demokraattinen järjestelmä, jonka kautta asioita hoidetaan ja jos haluat vaikuttaa päätöksiin niin 
siinä ei muu auta kuin olla politiikassa mukana.   
 
Politiikassa ei mielestäni saa olla sen takia, että toivoo itselleen jotain etuja, vaan se on yhteisten 
asioiden hoitamista. Sitä että tehdään päätöksiä lakien mukaan ja päätöksiä, joilla turvataan 
jokaiselle ihmiselle kohtuullinen elämä riippumattomana sosiaalieduista, asunto, työpaikka, hyvät 
ihmissuhteet ja elämä ilman päihderiippuvuuksia. Minulla nousi verenpaine, kun luin lehdestä 
viikko sitten, että pääministeri oli saanut itselleen uuden virka-auton, joka oli maksanut 500 000 
euroa! Ymmärrän kyllä että auto pitää olla pomminvarma jne. mutta juuri tällaiset ostokset 
vähentävät politiikan kiinnostavuutta entisestään. Ihmisiä ärsyttää kun sanotaan, että ei ole rahaa 
esim. lasten psykiatriseen hoitoon, mutta on kuitenkin rahaa tällaisiin turhuuksiin. Me politikot 
olemme ihan samanlaisia kansalaisia kuin kaikki muutkin, joten voimme myös ajaa samanlaisilla 
autoilla kuin muutkin.  
 
Ensi syksynä on taas kunnallisvaalit ja toivon, että näen mahdollisimman paljon nuorten ihmisten 
kasvoja vaalimainoksissa ja tulevassa kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa. Mikkelissä tarvitaan 
päätösten teossa nuorten ihmisten räväkkyyttä ja toisaalta herkkyyttä, uusia ajatuksia, uskallusta ja 
rutiinien rikkomista. Vain osallistumalla voit vaikuttaa! 
 


