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jatus tavallisten ihmis-
ten tavallisista asioista
innoitti Kuusamon de-
mareiden sihteeriä Piiivi
Käkelää, kun hän keksi

SDP:n Osastot nousuun -kilpailussa
kunniamaininnan saaneen videoidean.

- Monesti tuntuu, että politiikkaa
markkinoidaan korulauseilla ja ympä-
ripyöreillä asioilla, jopa vähän kasvot-
tomasti. Niitä paikallisia toimijoita ei
ole aina paikallisille ihmisille näkyvissä.

Idea lähti siitä, että meidän pitää pystyä
itse vastaamaan siihen, miksi kannattaa
valita Kuusamon demarit, hän kuvai-
lee kuntavaalistartiksi kehitettyä video-
sarjaa.

Miksi Kuusamon demarit? -videoissa
aivan tavalliset kuusamolaiset demarit
vastaavat lyhyesti videosarjan otsikon
kysyrnykseen. Videot on kuvattu yhdellä
otolla tavallisella kännykkäkameralla,
eikä yksikään video kestä kuin parikym-
mentä sekuntia.

- En itsekään jaksa katsoa somessa
pitkiä pölinöitä, joten ajattelin, että tä-
män täytyy olla napakka juttu.

VIDEOISSA OTE on rento, eikä titte-
leillä jäykistellä. Joukosta löyryy mui-
den muassa konkaridemari, jokapai-
kanpönöttäjä, vaalimakkaravastaava ja
järjestöhaukka. Videoiden pohdinnoista
saa vihiä vaikkapa siitä, mitä kuntavaa-
liehdokkuudesta voi itselleen saada. Kä-
kelä muistuttaa, että kuntapolitiikkaan
lähtemisessä on myös itsensä kehittä-

POLITIIKKAA
MARKKINOIDAAN
YMPÄRIPYöREIttÄ
ASIOIttA, VÄHÄN
KASVOTTOMASTI.

misen ja ajattelunsa haastamisen mah-
dollisuus.

- Ei siellä olla vain antamassa itsestä,
kehittämässä kuntaa ja vaatimassa pa-
rempia palveluita ja mitä milloinkin.
Parhaimmillaan siellä omat näköalat
laajenevat, saa lisää tietoa ja taitoa.

Hän kuvailee, että politiikkaa on
helppo tehdä ja mielipiteitä laukoa tois-
ten olan takaa. Asetelma muuttuu, kun
onkin yhtäkkiä se henkilö, jonka päätök-
senteon hetkellä pitää sanoa juu tai jaa.

- Silloin pitääkin miettiä, että voiko
tämä olla vain minun mielipiteeni vai
ketä minun pitää ajattelussani ja sano-
misellani edustaa, Käkelä sanoo.

KOVIN RYPPYOTSAISTA meno ei tunnu
Kuusamon demareissa olevan, sillä vi-
deoiden joukosta löytyy myös perin
mielenkiintoinen persoona nimeltään
Pannuhuone-Pera. Päivi Käkelä kertoo,
että Pannuhuone-Pera on vuosien saa-
tossa osallistunut useisiin erilaisiin de-
maritapahtumiin. Pera on muun muassa
toiminut joulupukin sijaisena, osallistu-
nut eduskuntavaalityöhön ja toiminut
virtuaalivapussa assistenttina, Käkelä
listaa.

- Nyt kesällä hän lupautui myös tähän
videokamppikseen. Pera on demari hen-
keenja vereen. Hän on perinteinen työ-
mies ja hänen maailmaansa sopivat so-

sialidemokraattiset arvot. Pera on luvan-
nut jeesiä Kuusamon demareita tarvit-
taessa eri tapahtumissa. Saa nähdä, mil-
loinja missä yhteydessä hänet seuraavan

kerran nähdään, Päivi Käkelä myhäilee.
Käkelä paljastaa, että Pannuhuo-

ne-Pera sai alkunsa vuonna zor8 ystä-
vysten Putous-hassuttelusta. Hän kehit-
teli yhdessä ystävänsä Jaana Tynin -
demariaktiivi hänkin - omaksi huviksi
erilaisia sketsihahmoja taustatarinoi-
neen. Sana kiiri ja pian Pera kutsuttiin
JHL:n aluetapaamiseen, jossa hän teki
ensimmäisen julkisen esiintymisensä.

KUUSAMON DEMARIT on pieni mutta
pippurinen osasto, jossa on hyvä ydin-
porukka toimintaa pyörittämässä, Päivi
Käkelä kuvailee. Kaikenlaista toimin-
taa on kehitelty ja pyritty myös löytä-
mään uusia tapoja päästä juttusille ih-
misten kanssa. Käkelän mielestä minkä
tahansa puolueosaston toiminnan akti-
voimisessa tärkein asia on ihmisten koh-
taaminen.

- Jos sitä ei tapahdu, ei voi tapahtua
oikein muutakaan, hän kiteyttää.

On järjestetty teemailtoja, käyty mark-
kinoilla lettuja paistamassa ja oltu sään-

nöllisesti mukana Taiteiden yössä - mil-
loin työväenkaraoken, milloin katutans-
sien voimin. Viime keväänä oli tarkoitus
järjestää matka Haaparannan Ikeaan.
Lähtijöitä olisi ollut, mutta sattuneista
syistä reissu peruuntui.

- Harva lähtee puhtaasti politiikan
vuoksi liikkeelle. Siksi pitää miettiä eri-
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l(uusamon dema-
reiden sihteeri Päivi
lGkelä l<ertoo, että
videolla esiintyvä
Pannuhuone-Pera
on demari henl<een
ja vereen.
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O Kilpailun tarkoitus oli
rohkaista osastoja visioi-
maan uusia toimintatapo-
ja - tapahtumia, tempa-
uksia tai vaikkapa uusia
tapoja kokoustaa

O Kisaan sai osallistua
yhdellä tai useammalla
idealla

t Osallistua saijoko
suunnitelmalla tai jo to-
teutetulla toiminnalla

a 14 osastoa osallistui kil-
pailuun

O Kisaan saatiin kaikkiaan
yli zo ideaa, joista jokai-
nen tuomaroitiin erikseen

<) Voittajan valitsi SDP:n
puoluetoimiston väestä ja
osastoakti iveista koostet-
tu raati

t Kilpailun voitti Runos-
måen alueen sosialide-
mokraatit

i Kunniamaininnan sai-
vat Siivikkalan demarit
Ylöjärveltä ja Kuusamon
demarit

a Voittaja sai palkinnoksi
joko tapahtumateltan tai
tuhat euroa rahaa toimin-
taansa

o Kilpailuun lähetettyjä
ideoita esitellään marras-
kuun lopussa julkaista-
vassa OmaSDP-oppaassa

laista toimintaa, jotain, minkä ihmiset
kokevat hyödylliseksi. Välillä ehkä pitää
lähteä jollain muulla kärjellä kuin poli
tiikka edellä. Sejoko tulee siihen luonte-
vasti tai sitten ei, Käkelä summaa. D

HARVA LÄHTEE
PUHTAASTI POII.
TIIKAN VUOKSI
tIIKKEEtLE.


