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Kyy

SUPPEA LUONTO

Näin lähikaupan edustalla yksinäisen eduskunta-
vaalimainoksen, suuri pahvitaulu vinon kepakon 
nokassa. Lähempää katsoen ilmeni, että kylttiä 
kannattelikin kevätkankea kyykäärme. Pikku Kyy 
Oksanen pyrki eduskuntaan. Sillä oli pieni kam-
panjapöytä ja pöydällä pumpputermos. 

– TERVETULOA KUUMALLE MEHULLE! 
se kailotti.

Yritin livahtaa ehdokkaan ohi kauppaan, mut-
ta se sulki tieni kyltillä ja ajoi minut kuin vaali-
karjan pöytänsä ääreen. Otin pinosta muovimu-
kin ja laskin itselleni mehua. Se ei höyrynnyt yh-
tään. Vaaliflaierissa näytti olevan samat tiedot kuin 
julisteessakin: ”Työtä tekeville. Verotus kuntoon. 
Energiaa kaikille. Jokaiselle oma kolo jossa tal-
vehtia. Sitoutumaton Pikku Kyy eduskuntaan – 
suoraselkäinen ja sähäkkä!” Lisäksi edustava kuva 
äänestysnumeroineen.

Vaaliohjelmat ovat niin ympäripyöreitä ja syö-
vät omaa häntäänsä, että päätin esittää pari kipe-
rää kysymystä. Aloitin tiedustelemalla, luikertelee-
ko ehdokas vastuusta heti vaalien jälkeen kesällä, 
kun kelit lämpenevät. 

– SUOMI KUNTOON! se huusi hirmui-
sen kovaa, ilmeisesti saavuttaakseen laajemman 
äänestäjäkunnan.

Jatkoin vaalitenttiä.
– Aiotteko lipoa suurituloisia?
– KEHITETÄÄN HYVINVOINTIA!

– Iskettekö hampaanne pienituloisiin lapsiper-
heisiin?

– TYÖTÄ, TASA-ARVOA JA TURVALLI-
SUUTTA!

– Pitäisikö kaljaa lantata?
– SAAT MITÄ TILAAT!
Minusta kuulosti, että se oli poiminut iskulau-

seensa eri puolueilta. Kysyin Pikku Kyy Oksasen 
näkemyksiä koskien kestävyysvajetta, Natoa ja val-
tionvelkaa. Se vastaili liturgisesti ja ulkoa opetel-
lun oloisesti huudellen. Kiitin mehusta, perään-
nyin kaupan tuulikaappiin ja huikkasin että uur-
nilla tavataan.

Kauppareissun jälkeen avasin tietokoneen tut-
kiakseni vähän tarkemmin eduskuntavaaliehdok-
kaita. Löysinkin tietoa niiden levinneisyydestä 
ja tavoista: "Eduskuntavaaliehdokkaita esiintyy 
melkein koko maassa. Ehdokkaan iskuetäisyys 
on muutama metri ja sitä voi joko ohjailla pit-
källä kepillä kauemmaksi tai huijata suureen kan-
nelliseen astiaan ja siirtää parin kilometrin pää-
hän. Poistettujen ehdokkaiden tilalle saattaa kui-
tenkin ilmaantua uusia yksilöitä. Ehdokkailla on 
erittäin huono kuulo, mutta kohtaamisen voi yrit-
tää välttää polkemalla jalkaa tai astumalla pari as-
kelta rauhallisesti taaksepäin. Uuden talven koit-
taessa viimeisetkin eduskuntavaaliehdokkaat jo-
ka tapauksessa vetäytyvät omin neuvoin takaisin 
koloihinsa."

Juhani Känkänen


