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Huhtikuu on kuukausista julmin  
- mutta kenelle?  
R I I t ta  M I k ko l a

"Nuoret äänestävät  
laiskasti."  

pä äto I M I t ta ja

Kirjoittaja on Kleion päätoimittaja.

Huhtikuu on T. S. Eliotin runossa paha kuu-
kausi. Sen, minkä talvi on peittänyt, kevät 
tuo karvaasti esille. Näin on myös meidän 

elämässämme. Talvi on gallupeista huolimatta peit-
tänyt totuuden puoluekannatuksesta, mutta huhti-
kuussa faktat tuodaan esille. Ja toukokuussa uudet 
vaalit pakkaavat päälle.

Vaalikeväänä opettajaa jännittää, pääsevät-
kö siniset eduskuntaan, kuinka suureksi kasvaa 
populistien ryhmä EU-parlamentissa ja asettuuko 
Timo Soini ehdolle yksissä, kaksissa vai ei yksissä-
kään vaaleissa. Opettaja seuraa äänestyprosentteja, 
puolueiden kannatusprosentteja ja vaalilupausten 
euroja ja prosentteja. Kaikki tämä nostattaa opetta-
jan mieltä.

Miten saada innostus siirtymään oppilaisiin? 
Olen huomannut, että somen myötä perinteisen 
median seuraaminen on loppunut. Siis nuorilta. 
Ja pikkuisen myös vanhemmilta. Kotona ei istuta 
enää puoli yhdeksältä tv:n ääressä. Ja kun ei altis-
tuta uutisille, ei tiedetä myöskään ajankohtaisista 
poliittisista asioista, puolueista, vaaliteemoista, 
sotesta, koulutuslupauksista eikä vanhustenhoidon 
ongelmista. Opettajalta aiempaa enemmän saada 
opiskelijat innostumaan vaaleista, vaikuttamisesta, 
keskustelusta ja kansalaisena toimimisesta.

Olemme kaikki opettajat näiden haasteiden 
keskellä. Nuoret äänestävät laiskasti. Vuoden 
2015 eduskuntavaaleissa 18-24-vuotiaiden äänes-
tysprosentti oli 47, kun se oli 55-69-vuotiailla 80. 
Äänestäminen vaaleissa on vain yksi tapa vaikuttaa 
asioihin, mutta demokratian oikeutuksen kannalta 
on huolestuttavaa, jos vain alle puolet väestöstä 
vaivautuu äänestämään. Koulu on paikka, jossa 
kaikki nuoret kohdataan. Siksi koulu voi ja sen pitää 
vaikuttaa siihen, että myös nuoret haluavat ottaa 
osaa yhteisen yhteiskunnan rakentamiseen.

Tämän lehden teemana on vaalit. Olemme pyrki-
neet löytämään vaaleista sekä teoreettisia että käy-

tännöllisiä näkökulmia opetuksen tueksi. Vaaleihin 
materiaalia tuottavat tahot kertovat, miten oppilaita 
voi aktivoida. Käsittelemme vaalien lisäksi myös 
kansanäänestyksiä ja vaalijärjestelmiä. Tutkimme 
tilannetta niin Suomessa kuin muualla maailmassa. 
Mukana on juttuja myös demokratian haasteista ja 
ongelmista. Miten järjestää vaaleja maissa, joissa 
demokratia on vain silmänlumetta?

Huumori on ihmislapsen defensseistä toimivim-
pia. Välillä se toimii myös opetuksessa. Päätänkin 
vaalilehden pääkirjoituksen kahteen neuvosto-
vitsiin, sillä diktatuuri on hallintomuotona ikävä 
mutta hyvä poliittisen vitsikulttuurin kannalta. 

Mitkä olivat maailman ensimmäiset kommunistiset 
vaalit?  
- Kun Jumala sanoi Aatamille: “Tässä on Eeva, valit-
se itsellesi vaimo.”
 
Vaalit Neuvostoliitossa. Sen sijaan että äänestäjä 
olisi pudottanut äänestyslipun vaaliuurnaan sitä 
lukematta, hän alkoi tavailla ainoan ehdokkaan 
sukunimeä.

- Mitä ihmettä te oikein teette, vaalivalvoja kysyy.
- Haluan tietää, kenelle annan ääneni.
- Ei saa, ei saa! Rikotte vaalisalaisuuden! ▪


