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Eduskuntakonkari Outi Ojalan mielestä 
vasemmistoliitto tarvitsee vaikeassa 
tilanteessa kokeneen puheenjohtajan. 
Kaksi ehdokasta täyttää vaatimukset: 
Martti Korhonen ja Katja Syvärinen.

Teksti Tuomo Lappalainen Kuva Hannu Lindroos
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 K
ieltäytyminen on ehdo-
ton. Outi Ojala ei päästä 
ketään kameran kanssa 
huoneeseensa. Työpöytä 
on kuulemma niin suloi-
sessa sekamelskassa, ettei 
järjestyksen nainen halua 
suurin surminkaan tulla 

valokuvatuksi siellä juuri nyt.
Ojalaa on helppo ymmärtää. Hänen puo-

lueensa vasemmistoliitto on tänä keväänä 
saanut asiansa sen verran pahaan solmuun, 
ettei ole ihme, jos poliitikko tulee allergi-
seksi konkreettisemmillekin sotkuille. Su-
vi-Anne Siimeksen pari kuukautta sitten ta-
pahtunut ero hämmentää yhä mieliä.

»En vieläkään oikein ymmärrä, miksi 
Suvi-Anne lähti. Minusta tilanne ei ollut 
puolueessa niin paha kuin hän arveli. Pi-
dän edelleen valitettavana, että hän heitti 
pyyhkeen kehiin», Ojala ruotii.

Eronsa jälkeen Siimes kertoi saaneen-
sa tarpeekseen ex-taistolaisista, varsinkin 
Jaakko Laaksosta, joka haastoi EU- ja Na-
to-kritiikillään suorasukaisesti Siimeksen 
ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan.

»Puheenjohtajan tehtävä on yksinäinen, 
mutta Siimes jättäytyi turhankin yksin. 
Meitä olisi ollut monta valmiina tukemaan 
häntä, mutta hän ei jostain syystä osannut 
turvautua meihin», Ojala muistelee.

Vaikka hän yrittää parhaansa mukaan 
katsoa eteenpäin, häntä selvästi painaa, 
että Siimeksen ja puolueen annettiin ke-
nenkään estämättä kasvaa erilleen.

Eikä tämä tuska poistu hetkessä, vaik-
ka vasemmistoliitto saakin nyt uuden pu-
heenjohtajan ja samalla rivinsä ainakin 
näen näisesti järjestykseen.

Taistolaiset jänistivät
Outi Ojalaakin kyseltiin puheenjohtajaki-
saan, mutta hän päätti parin viikon miet-
timisen jälkeen olla asettumatta ehdolle. 
Viikko sitten varmistui, ettei hän pyri enää 
edes eduskuntaan.

»Puheenjohtajaksi ei voi lähteä velvolli-
suudentunteesta. Siitä ei synny hyvää tulos-
ta», hän selittää.

Siimeksen paikkaa jäi lopulta tavoittele-
maan viisi ehdokasta: eduskuntaryhmän 
puheenjohtaja Martti Korhonen, puolue-
valtuuston puheenjohtaja Katja Syvärinen, 
vasemmistonuorten entinen puheenjohta-
ja Paavo Arhinmäki sekä kansanedustajat 
Markus Mustajärvi ja Erkki Virtanen. Selvä 
ennakkosuosikki on Korhonen, joka pyrki 
tehtävään jo silloin, kun Siimes valittiin.

◼ Outi Ojala tuli kansanedustajaksi 
1991, vuosi sen jälkeen kun vasemmis-
toliitto perustettiin.  Välillä hän oli yh-
den kauden EU-parlamentissa.

Vaikka vanhat taistolaiset olivat innok-
kaimmin kaatamassa Siimestä, puheenjoh-
tajakisassa heitä ei näy.

»He tietävät itsekin, ettei heidän edus-
tamallaan ajattelulla ole enemmistöä. Ky-
symyksessä ovat yksittäiset ihmiset, ei mi-
kään selkeä joukko», Ojala kuittaa.

Puheenjohtajakamppailu onkin ollut 
pettymys niille, jotka erehtyivät Siimeksen 
ja Laakson yhteenottojen perusteella kuvit-
telemaan, että vasemmistoliitossa olisi so-
vittamattomia linjariitoja.

»Ehdokkaiden välillä on eroja lähinnä vi-
vahteissa ja ilmaisutavoissa. Dramaattista 
muutosta ei tule, vaikka heistä valittaisiin 
kuka tahansa. Puolueessa ei ole mitään 
osapuolijakoa tai siipiä. On vain henkilöitä, 
jotka mielellään profi loituvat tiukem pien 
kantojen esittäjinä», Ojala vertailee.

Hän ei innostu vaatimuksista, että puo-
lueen pitäisi harjoittaa vasemmistolaisem-
paa politiikkaa tai asettaa hallitusyhteis-
työlle kynnyskysymyksiä.

»Edes Nato ei saa olla sellainen, vaikka 
jotkut niin haluaisivat. Ja mitä sillä vasem-
malle menolla tarkoitetaan? Halutaanko 
itseisarvoisesti ottaa eroa jostakin? Minun 
mielestäni sellaiseen ei ole tarvetta.»

Haussa kokenut joukkuepelaaja
Kun Siimeksen seuraajan valinnasta ei saa 
millään linjavaalia, ratkaiseviksi nousevat 
henkilökohtaiset ominaisuudet. Enää ei rii-
tä, vaikka puheenjohtaja olisi kuinka valo-
voimainen. Hänellä on oltava myös sosiaa-
lisia taitoja.

»Puoluetoiminta on joukkuepeliä, ja siinä 
uusi puheenjohtaja saisi olla vanhaa parem-
pi. Muistakin puolueista on nähty, että jos 
puheenjohtaja toimii hyvin yksin, ennen pit-
kää tilanne tulee vaikeaksi», Ojala pohtii.

Koska eduskuntavaaleihin on enää va-
jaa vuosi, puheenjohtajan on myös oltava 
sen verran monissa liemissä keitetty, että 
hän pystyy hyppäämään remmiin suoraan 
ilman harjoitteluaikaa.

»Tässä tilanteessa on ilman muuta hyö-
tyä, jos on kokemusta kansanedustajan teh-
tävästä. Ja vielä niin, että tuntee, millaista 
on tehdä politiikkaa sekä hallituksesta että 
oppositiosta, sillä siinä on iso ero.»

Näillä kriteereillä karsiutuvat Mustajärvi 
ja Virtanen, jotka ovat olleet vain opposi-
tion kansanedustajia, ja Arhinmäki, joka ei 
ole ollut kansanedustaja koskaan.

Syvärinen ylittää riman hipoen, sillä hän 
putosi eduskunnasta viime vaaleissa yhden 
kauden jälkeen. Hän saa kuitenkin Ojalan 
silmissä armon sen takia, että on johtanut 
puoluevaltuustoa puolet vasemmistoliiton 
historiasta. Korhonen on viisikosta ainoa, 
joka on ehtinyt olla sekä hallitus- että op-
positiopuolueen kansanedustaja.

»Puheenjohtajan ensimmäinen tehtävä 
on tietysti saada vaalit onnistumaan, mutta 
hänen on myös hyvä tietää, miten hallitus-
neuvotteluja käydään», Ojala muistuttaa.

Tarkemmin hän ei ota nimiin kantaa.
»Eivätköhän kokousedustajat osaa tehdä 

valintansa ilman johdatustakin.»

Tulos tai ulos
Entinen puoluesihteeri Matti Viialainen on 
ennakoinut seuraavista vaaleista vasem-
mistoliitolle ratkaisevia. Viialaisen mukaan 
sitkeimmätkin sosialistit kyllästyvät ennen 
pitkää jatkuviin tappioihin ja ymmärtävät 
sulauttaa vasemmistoliiton Sdp:hen.

Ojala ei näistä puheista paljon perusta.
»Viialaisen touhuilu ei ole mitään vaka-

vasti otettavaa keskustelua vaan sellaista 
poikien laatikkoleikkiä, joka vain ärsyttää. 
Vasemmistoliiton piirissä ei ole missään 
vaiheessa ollut sellaista epätoivoa, johon 
olisi ajateltu ratkaisuksi vasemmistopuo-
lueiden yhdistämistä.»

Korkeintaan vaalit ovat elämän ja kuole-
man kysymys uudelle puheenjohtajalle, jol-
le on tarjolla normaalin kolmevuotiskauden 
sijasta vain runsaan vuoden pesti. Pelin hen-
ki on sama kuin yrityksissä: tulos tai ulos.

»Jokainen ehdokas tietää, että vaalitulos 
on erinomaisen ratkaiseva jatkon kannalta. 
Ensi keväänä on joka tapauksessa sääntö-
määräinen puoluekokous, jolloin johtopai-
kat ovat taas jaossa», Ojala muistuttaa.

Korhonen on tosin jo ilmoittanut, että 
hän tavoittelee pitempää kuin vuoden jak-
soa vasemmistoliiton johdossa. SK

”Puoluetoiminta on 
joukkuepeliä. Siinä 
uusi puheenjohtaja 
saisi olla vanhaa 
parempi.”

◼ Martti Korhonen ◼ Katja Syvärinen
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