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Poliittiset nuorisojärjestöt järjestivät tam-
mikuussa omat hallitusneuvottelunsa. 
Vasemmistonuoret lähti leikkiin mukaan 
seitsemän hengen neuvotteluryhmällä. 
Neuvotteluvastaavana toimi järjestön van-
taalainen hallituksen jäsen Tuomas Suih-
konen.
 Neuvottelut alkoivat Helsingin Sano-
mien päätoimittajan vetämällä paneelikes-
kustelulla. Parin päivän päästä nuorisojär-
jestöt alkoivat sovitella kantojaan yhteen 
Säätytalolla. Keskustelua käytiin aihealu-
eittain hallitusneuvottelujen tapaan.
 Varsinaiset neuvottelut hallitusohjel-
masta alkoivat, kun gallupien perusteella 
”pääministeripuolueeksi” nimetty Demari-
nuoret päätti, kenen kanssa he haluavat 
hallitukseen. Vasemmistonuorten hallitus-
tie nousi pystyyn Suihkosen käsityksen 
mukaan vain siksi, että kokoomusnuoret ei 
halunnut heitä varjohallitukseen. Muiden 

Hallitusneuvottelujen leikkiminen 
paljasti Vasemmistonuorten neu-
vottelijalle, millaisissa kuplissa 
nuorisojärjestöt toimivat.
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järjestöjen joukossa kannatusta olisi ollut.
 Neljän ”puolueen” porukka alkoi neuvo-
tella hallitusohjelmaa seuraavaksi päiväksi. 
Mukana olivat Demarinuorten lisäksi ko-
koomusnuoret, RKP-nuoret ja vihreät nuo-
ret. Vasemmistonuorten seuraksi opposi-
tiotaktiikkaa hiomaan lähtivät Keskustan, 
Perussuomalaisten ja Kristillisdemokraat-
tien nuorisojärjestöt.
 ”Jääminen hallituksen ulkopuolella ei 
haitannut, koska vihreät joutuivat kärsi-
mään kovasta painostuksesta hallitus-
ohjelman koulutus- ja ilmastotakohdissa, 
ennen kuin lähtivät varjohallituksesta pois”, 
Suihkonen sanoo.
 ”Näissä asioissa mekään emme olisi 
varmasti taipuneet.”

HALLITUS KAATUI

Hallituskokoonpanoon päätyivät lopulta 

Demari-, kokoomus- ja RKP-nuoret. Vii-
me kesästä saakka suunnitellun konseptin 
esittelivät muille kahden ensiksi mainitun 
puheenjohtajat. Suihkonen yhtyy keskus-
tanuorten puheenjohtajan tv-kommenttiin, 
jonka mukaan ”hallituskokoonpano tuntui 
tulleen ylhäältä”.
 ”Tapahtuman valmisteluun olisi pitänyt 
panostaa enemmän ja varmasti osaksi isot 
ongelmat johtuivat sen takia, ettei kaikkea 
oltu mietitty loppuun asti. Nyt hukkasimme 
tapahtuman potentiaalin, joka olisi voinut 
olla alusta loppuun hyvä henkinen.”
 Tilanne näyttäytyi sitäkin irvokkaam-
pana, kun Vasemmistonuorten neuvotteli-
jat liittyivät tapahtuman jälkeen lukiolais-
ten ilmastolakkoon eduskuntatalolla.
 ”Kun tapasimme lukiolaiset eduskun-
tatalon edessä vaatimassa kovia ilmasto-
tavoitteita, tajusin, kuinka omassa kuplis-
saan poliittiset nuorisojärjestöt toimivat.”

Nuoret 
larppasivat 
hallitusta

Ajak Majok ja Tuomas Suihkonen esittelivät 
Vasemmistonuorten vaihtoehdon nuorten 
hallitusohjelmaneuvottelujen päätteeksi.
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Keräsimme enemmän ja vähemmän kokeiltuja keinoja, joilla 
ehdokkaat kampanjoivat eduskuntavaaleissa.

1. TINDER

Tinderiin ja muihin deittisovelluksiin on alkanut ilmestyä myös ehdokasprofiileja. Jo-
kohan ensi vaaleissa sovelluksissa on oma kategoriansa suhteen, seksin tai seuran 
lisäksi myös äänestäjiä etsiville käyttäjille.

2. TAIDEHUUTOKAUPPA

Taulukauppa on vanha tapa hankkia vaalirahaa ja sillä saa sotkua aikaan ainakin teke-
mällä kauppoja yleishyödyllisen säätiöän rahoilla. Nykyaikaisempi ja avoimempi tapa 
on järjestää taidehuutokauppa Vasemmistoliiton helsinkiläisehdokkaan tapaan. Ra-
haa ja näkyvyyttä valuu oikein toteutettuna myös taiteilijoille.

3. PAPERITON KAMPANJA

Ainakin eräs nuori demariehdokas on päättänyt käydä vaalit ilman esitteitä, vaalilehtiä 
ja muita jätettä ja päästöjä tuottavia jakotavaroita. Monen kampanjan pääpaino on 
netissä – joka ei tietenkään ole päästötöntä sekään – jotta ei tarvitsisi suoraan roskiin 
menevää paperisälää.

4. RUOKAJAKO

Jos tavaraa kuitenkin jakaa, ruoka on aina hyvä vaihtoehto. Karkkien tilalle voi miettiä 
vaikkapa puurohiutalepusseja kuten nuori vassariehdokas Pirkanmaalla. Banaaneihin 
voi kirjoittaa tussilla lyhyen viestinkin. Ja jos karkki tuntuu mieleisimmältä, kannatta-
nee valita isoja nameja, sillä kääreeseen voi liimata oman tarran.

5. KÄSITYÖAKTIVISMI

Niin ikään Pirkanmaalta ponnistavat radikaalit käsityöt, jotka kutsutavat ihmisiä jaka-
maan ohjeita ja tekemään vasemmistolaisia, feministisiä sekä rasisminvastaisia käsi-
töitä. Poliittinen käsityökulttuuri on yhtä vanhaa kuin poliittiset liikkeet itsessään: aina 
on joku kirjaillut liput ja suunnitellut symbolit, idean äidit kertovat. Käsityöaktivismilla 
voi tuottaa vähän kestävämpää vaalimateriaalia jaettavaksi tai myytäväksi.

 Vasemmistonuorten neuvottelijat esit-
telivät neuvottelujen tiedotustilaisuudessa 
oman ohjelmansa, jota he kutsuvat opti-
mistiseksi näkemyksesi tulevaisuudesta ja 
sellaisena vaihtoehdoksi keskustaoikeis-
tolaiselle hallitusohjelmalle. Siinä linjataan 
loppua leikkauspolitiikalle ja uskotaa ihmis-
ten kykyihin työskennellä kaikille parem-
man tulevaisuuden puolesta, kunhan heille 
annetaan siihen mahdollisuus.
 Tiedotustilaisuuden päätteeksi vä-
hemmistöhallitus kaadettiin.
Tapahtuman parasta antia oli muiden jär-
jestöjen aktiiveihin tutustuminen, Suihko-
nen sanoo. Sitä tapahtuu hänen mieles-
tään muuten liian vähän.
 ”Positiivisimmat vaikutelmat jäivät Kes-
kusta- ja KD-nuorista, jotka olivat myös siis 
oppositiossa. Keskustanuorten osalta ta-
pahtui tämän varjohallituksen kaatamisen 
organisointi tapahtuman lopussa.” 

Näilläkin keinoilla 
kampanjoidaan


