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Johtaja–ainesta 

 

Kansalaisille saattaa olla jonkin verran epäselvää, miten puolueille oikein valitaan uusia 

johtajia. Vihreistä tiedetään, miten johtajaa ei valita – hän ei saa olla kansanedustaja – mutta 

muut eivät ole täsmentäneet senkään vertaa.  

   Otetaan esimerkiksi kokoomus ja sosiaalidemokraatit, jotka molemmat suunnittelevat 

puheenjohtajan vaihtamista.  

   Kokoomuksessa noudatetaan ns. öökkösperiaatetta, jonka mukaan puoluejohtajat valitaan 

käänteisessä aakkosjärjestyksessä. Systeemi lienee alkanut aikoinaan Jussi Saukkosen 

kaudella, jonka päätyttyä ruvettiin katsomaan, kuka on aakkosissa ennen häntä. Heti R–

kirjaimen kohdalta löytyikin Juha Rihtniemi.  

   Rihtniemen jälkeen jouduttiin etsimään pitkään, koska puolueessa ei ollut tuolloin ketään 

varteenotettavaa ehdokasta, jonka nimi olisi alkanut kirjaimilla O, N, M, L, K, J tai I. Näin 

tuli eteen H–lokero, josta löytyi Harri Hermanni Holkeri.  

   Holkerista päästyä turvauduttiin samaan menettelyyn, mutta nyt kierros oli vielä pitempi, 

sillä puheenjohtajapankki oli täysin tyhjä ensin G:stä A:han ja vielä toisella kierroksella 

loppupäästä Ö:stä T:hen. Zyskowitch tosin olisi saattaunut tulla kysymykseen, mutta hän oli 

vielä liian nuori. Niinpä päädyttiin S:ään ja Ilkka Suomiseen.  

   Tällä kerralla valinta on harvinaisen selvä, koska on olemassa ehdokas, joka on öökkösissä 

vain puolen piirun päässä Suomisesta, Pertti Salolainen. Ei siis ihme, että hän on ilmoittanut 

olevansa pätevin kokoomuksen johtoon, koska nyt on hänen vuoronsa.  

   Tulevaisuuttakin voidaan ennustaa saman linjan mukaisesti. Seuraavalla kerralla vahvoilla 

on Sirpa Pietikäinen, joka pääsee starttaamaan toisesta lähtöruudusta Salolaisen jälkeen. On 

hyvin epätodennäköistä, että joku R:llä alkava nousisi hänen ohitseen. Sen sijaan Ilkka 

Kanerva voi joutua odottelemaan vuoroaan vielä pitkäänkin, koska P:n ja K:n välillä neljä 

sangen yleistä kirjainta.  

   Sdp:ssä puolestaan on edelleen voimassa ns. hyppyperimysmenettely. Se tarkoittaa sitä, 

että joka toinen puheenjohtaja on joka toisen poika, ja välikaudeksi valitaan muuten vain 

nuorison edustaja. Tällä tavoin Rafael Paasion jälkeen johtoon nousi ikinuori Kalevi Sorsa ja 

hänen jälkeensä Pertti Paasio. Nyt Ari Paasion varttumista odoteltaessa on ehdolla Erkki 

Tuomioja, jonka valinta nuorten edustajana alkaa olla sikäli kiireellistä, että tällä 

nuordemarilla on jo harmaa parta. 
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