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Minut kutsuttiin Kokoomuksen edustajana mukaan vaalitilaisuuteen Lestijärven keskustassa. Mukana olivat
kaikki itsensä tärkeiksi kuvittelevat henkilöt, minä mukaan lukien. Kypsän iän saavuttaneena en ollut vielä
kertaakaan kokenut vastaavaa vaikka monet työelämän paneelit ja seminaarit olivatkin minulle tuttuja.
Tiedotusvälineet haluavat usein välittää hyvin riitaisia kuvia puolueiden yhteistyöstä, ja siksi pohdin kuumeisesti
sitä, miten pystyisin improvisoimaan, kun vastassa oli paatuneita poliitikoita ja juontajia. Entä jos sana jää
suuhun .. alan änkyttää .. vastaan väärin. Tuntui kuin vanhana AMK opettajana astuisin taas ensimmäisen
kerran ison foorumin eteen tai mieleeni tuli nuoruuden vuodet, jolloin vietin paljon iltoja tanssiorkestereiden
soittajana Kymenlaaksossa.
Tapahtui niin kuin pienessä kunnassa yleensä tapahtuu, eli ei tapahtunut yhtään mitään. Paikalla oli kourallinen
äänestäjiä ja kahdeksan eri puolueiden edustajaa sekä juontaja. Aloitimme pakollisilla kuvioilla. Kepu esitteli
kolmen kohdan teesinsä suoraan paperilta, perussuomalaiset tuskailivat teiden aurausten kanssa, minä kehuin
itseäni kun muutakaan en voinut, kristilliset lukivat sanomansa paperista ja vasemmistoliitto päätti kierroksen
pohtimalla kuntaa ja sen tulevaisuutta. Tilanne 0 - 0.
Sitten tulivat pakolliset kuntaliitoskysymykset ja yllättäen kaikki olivat samaa mieltä. Lestijärvi pysyköön
itsenäisenä ja jos pakko tulee ei ainakaan liitosta Toholampin suuntaan. No kuntaa on tähän päivään mennessä
hallinnut kepulainen klaani jolla on valtuustossa reilu enemmistö, joten liitokset muihin suuntiin estetään varmasti
korkeammalta taholta valtapoliittisiin syihin vedoten. Onhan koko Lestijokilaakso tukevasti peruskepulaisen
diktatuurin kourissa. Tilanne 0 - 0.
Jatkettiin pohtimalla menneitä ja tulleita. Lestijärven Yli-Lestin koulu oltiin päätetty lakkauttaa yksimielisesti
vaikka aikaisemman päätöksen edellyttämä 30 oppilaan kynnystä ei oltu alitettu, ja samassa vellihousut
erottuivat selkärangallisista. Kukaan ei muistanut olleensa yksimielisen päätöksen puolesta .. miltei kaikki
äänestivät tehtyä päätöstä vastaan. Tilanne 1 - 0.
Jossakin välissä totesimme kuitenkin, että Lestijärvi on yhteinen asiamme. Se voidaan hoitaa vain yhteisin toimin
ilman politikointia. Toivottavasti tapahtuu tahtoni maan päällä ja tilanne on 2 - 0.
Kun päätimme kokouksen yksi paikalla olijoista tuli luokseni ja pyysi minut mukaan Lions Clubin toimintaan.
Tottakai, tilanne 3 - 0, mutta en vieläkään tiedä kuka voitti.

