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Minäprofiili

”Rauhan 
löysin vasta, kun hyväksyin, että 
joidenkin ihmisten silmissä olen 
likainen.”Merja Määttänen Kuvausjärjestelyt Iina Dillemuth Kuvat Jouni Harala

16 SARA.  



On tullut aika 
opetella heikkoutta 
uudella tavalla. 
Europarlamentaarikko 
Eija-Riitta Korhola 
sanoo, ettei osaa 
kovettua eikä rakentaa 
ympärilleen kivulta 
suojaavaa muuria. 
Täytyy ottaa vastaan 
kipu. Ja oikeasti yrittää 
ymmärtää, myös itseään.

”Rauhan 
Kaksitoista vuotta välitilassa jättää jälkensä. 
Eija-Riitta Korhola ei aina herätessään muista, 
missä maassa ja missä kodissa hän on. 
Kaupunkikoti Helsingin Kaivopuistossa on 
valoisa turvapaikka.
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Hän astuu kampaajan ovesta ulos kumi-
saappaissaan ja tunnustelee hiuksiaan 
varovasti.

– Leikkasin otsatukan ensimmäistä 
kertaa 30 vuoteen ja näytän ihan samal-
ta kuin hääkuvassani. Vaikka en kyllä ha-
luaisi!

Tuskin kovin yleinen pelko viisikymp-
pisten naisten keskuudessa, mutta hä-
nen tapauksessaan ymmärrettävä. Euro-
parlamentaarikko Eija-Riitta Korholan 
pintaan eivät vuodet tunnu tarttuvan. Sy-
dämeen kyllä.

Hyppäämme upouuden Toyota iQ:n eli 
Ihkun kyytiin – ”varmaan markkinoiden 
vähäpäästöihin malli” – ja ajamme auto-
pesun kautta. Takana on hyvä viikko 
Brysselissä.

– Valiokunnassa hyväksyttiin sellaise-
naan laatimani raportti radiotaajuus- 
politiikasta.

Sitten hän hakee pesupoletin, odotte-
lee vuoroaan, pyyhkii auton sisäpintoja, 
ajaa auton härveliin ja siitä neljän ruuh-
kaan, ja samalla pohtii keskittyneesti äi-
tiyttä, vaaleja, ilmastopolitiikkaa ja tie-
teenfilosofiaa.

Eteisessä ikonikokoelma osuu silmään 
ensimmäisenä. Ehkä siksikin kaupunki-
koti 101-vuotiaassa talossa Helsingin 
Kaivopuistossa tuntuu turvapaikalta. 
Perjantai alkaa kääntyä kohti iltaa. On ai-
kaa hengähtää hetki ennen viikonlopun 
työmatkaa Pohjois-Suomeen.

Välitiloja
Kun on elänyt 12 vuotta mepin lentäväs-
sä välitilassa, kodin käsite muuttuu.

– Välillä en herätessäni tiedä, olenko 
Raaseporin-, Helsingin- vai Brysselin- 
kodissa, hotellihuoneessa Strasbourgis-
sa, vai jollain muulla reissulla... Tietysti 
tämä elämäntapa on yksinäinenkin, 
mutta minä taidan tykätä yksinäisyydes-
tä. Tai ainakin kestän sitä aika hyvin.

Eija-Riitta Korhola keittää kahvit ja is-
tuu alas. Ja jokin hänessä on sitkeästi yh-
tä aikaa läsnä ja kaukana.

Ennen haastattelua olimme hänen 
pyynnöstään käyneet sähköpostikirjeen-
vaihtoa. Hän halusi vastata kysymyksiin 

ensin kirjoittamalla, keskittyneesti, ja sen 
pohjalta voisimme jatkaa juttua. Lisäksi 
olin lukenut metritolkulla Korholan  
blogikirjoituksia, kolumneja ja kirjaa  
Olkapäämepin kantapääkausi.

Hän todella osaa kirjoittaa. Tekstit 
ovat monitasoisia, älykkäitä, tunteellisia, 
hauskoja – itseironisiakin – ja voimak-
kaasti kantaa ottavia. Sellaisesta on help-
po lumoutua. Lähestyessäni tapaamis-
paikkaa olin valmis lumoutumaan myös 
hänestä, tai ainakin motivoitunut eläyty-
mään siihen, miten hänen maailmansa 
rakentuu. Kolmen ja puolen tunnin kes-
kustelun jälkeen tunnen kurotelleeni 
saavuttamatonta kuin Ice Agen maa-
orava: ennemmin jäätikkö sulaa kuin 
tammenterho lakkaa pakenemasta.

Ymmärrän kuulemani, mutta en sitä, 
mikä tekee eläytymisestä niin vaikeaa. 
Hänen ujoutensa, jonka hän lausuu julki? 
Ilmassa leijuva surumielisyys, jota päät-
täväisesti ei lausuta julki? Sen verran ym-
märrän, että kaikkeen on syynsä.

Myötä- ja vastatuulia
Eija-Riitta Korhola valittiin mepiksi kris-
tillisdemokraattien listoilta vuonna 1999. 
Kun hän kauden päätteeksi, juuri ennen 
vaaleja loikkasi kokoomukseen puolue-
sihteerin paikalta, juuri kukaan ei odotta-
nut ”petturin” tulevan valituksi.

– Yleisradion tuloslähetykselläkään ei 
ollut minusta kuvaa valmiina.

Kolmannella kerralla hän asteli parla-
menttiin edellisiäkin vaaleja huikeam-
malla äänimäärällä, kokoomuksen vara-
puheenjohtajana ja monin tavoin uskot-
tavuutensa lunastaneena. Hän paistatte-
lee suomalaismeppien ahkeruustilasto-
jen kärjessä sekä täysistuntopuheilla että 
päätöslauselmaesityksillä laskettuna. 
Parlamentin jäsenäänestyksessä hänet 
valittiin Vuoden mepiksi energiapolitii-
kan alalla vuonna 2009.

Hän itse kiteyttää missionsa kolmeen 
i-sanaan: ilmasto, ihmisoikeudet ja Itä-
meri.

Ilmastopoliitikkona hän on profiloitu-
nut valtavirran kriitikoksi, myös oman 
puolueensa sisällä. Kokoomuksen vara-

puheenjohtajan tehtävät hän jätti viime 
kesänä ja perusteli päätöksensä rotaatio- 
ja ajankäyttösyillä. Ja sillä, että hän halu-
si sanoutua irti hallituksen ”suuresta vir-
heestä”: energiapaketista, jossa kokoo-
mus joutui Korholan mielestä vihreän 
kapeakatseisuuden ja kepulaisen silta-
rumpupolitiikan maksumieheksi.

Poliittisten juorujen mukaan vetäyty-
minen varapuheenjohtajan paikalta oli 
taktisesti viisasta, sillä Eija-Riitalla oli 
syytä tuntea epävarmuutta jatkomahdol-
lisuuksistaan.

Hänen ydinvoimamyönteisyyttään ei-
vät tsunamit hetkauta. Hänen mieles-
tään Euroopan pitäisi lakata kantamasta 
vastuuta yksin, niin korkeilla standar-
deilla, että muut maanosat eivät pysty 
lähtemään mukaan. Toinen kritiikin kär-
ki kohdistuu nykyisen ilmastopolitiikan 
hiilidioksidipakkomielteeseen.

– On perverssiä keskittyä sen vaikeim-
man ja kalleimmin korvattavan kaasun 
vähentämiseen, kun voisimme satsata 
muihin ilmastonmuutostekijöihin paljon 
halvemmalla ja tehokkaammin.

Väitöskirjassaan hän aikoo jäljittää il-
mastotieteen ja ilmastonmuutoksen ole-
musta. Ongelma pitäisi määritellä oikein, 
jotta sitä voisi hoitaa oikealla tavalla.

– Politiikan valtavirta käsittelee ilmas-
tonmuutosta yksiulotteisena, kesynä on-
gelmana, vaikka se on wicked, ilkeä. Se 
pullahtaa esiin aina uudessa muodossa, 
niin monimutkaisena, ettemme edes tie-
dä, milloin se on ratkaistu. Emme edes 
tietäisi siitä ilman teoriaa! Näemme 
sääilmiöitä, joita on tapahtunut aina, 
mutta koska meillä on teoria hiilidioksi-
dista, tulkitsemme ilmiöt ilmaston-
muutokseksi. Minä kyseenalaistan teo-
rian kypsyyden. Me emme tiedä, onko il-
mastonmuutos kokonaan ihmisen syytä.

Hän arvelee, että ajan myötä ihmisten 
suhtautuminen ilmastonmuutokseen 
rauhoittuu ja muuttuu nykyistä arkisem-
maksi. Hän sanoo pettyneensä vihreiden 
tarkoitushakuiseen ”uskonnollisuuteen” 
ja on kirjoittanut siitä, miten joutui ym-
päristöjärjestöjen kiristämäksi, kun vaati 
näiltä julkisesti oikeaa tietoa – siinä mis-
sä nämä itse vaativat sitä poliitikoilta.

– Seuraavana päivänä huoneeseeni as-
tui delegaatio, joka vaati minua vetä-
mään sanani takaisin tai muuten joudun 
huonoon valoon eurooppalaisessa julki-
suudessa.

Ilmastoasioita pitkään seurannut polii-
tikkokollega vahvistaa, että ympäristö-
järjestöissä Korholaa vierastetaan. 

”Varmaankin siksi, että hän vastustaa 
lähes kaikkia ympäristönsuojelutoimia ja 

”Käsittelen terapiassa ihmissuhteitani, 
äitiyttäni ja puolustusmekanismejani. 
Ja asioita, joiden vuoksi minun on 
pitänyt etsiä kaikki voimani antaa 
anteeksi.”
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Useita luottamustehtäviä valiokunnissa. Valit-
tiin parlamentin jäsenäänestyksessä Vuoden 
mepiksi energiapolitiikan alalla vuonna 2009.
First Step Forum -ihmisoikeusjärjestön 
puheenjohtaja 2002 alkaen.
Filosofian lisensiaatti, tekeillä väitöskirja 
ilmastopolitiikasta. Opiskellut myös teologiaa 
sekä Wienissä psykologiaa ja kieliä.
Aviomies ympäristönmuutoksen professori 
Atte Korhola, lapset Reeta-Leena, 27, Raakel, 
22, ja Eero-Lauri, 20.
Tärkein poliittinen saavutus: ”Poliittisen ryh-
mäni luottamuksen saavuttaminen ilmasto- 
paketissa ja sen päästökaupassa. Koko ryhmä 
siirtyi virallisen raportöörin takaa kannatta-
maan ’Korholan mallia’.”
Ennen europarlamenttia toimi kouluttajana ja 
toimittajana lehdissä ja televisiossa sekä tie-
dottajana eri yrityksissä ja järjestöissä (mm. 
Kirkon Ulkomaanapu ja Plan International).
Harrastaa juoksua ja käy kuntosalilla. Pitää 
hikoilua toiseksi tärkeimpänä psyykenlääkkee-
nään – uskon ja armon jälkeen.
Kirjoitti kirjan Olkapäämepin kantapääkausi
(WSOY 2002). Kirjoittaa kolumneja useisiin
lehtiin ja bloggaa ahkerasti nettisivuillaan 
www.korhola.com.

Eija-Riitta Korhola, 51
EurokansanedustajaCV
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kuitenkin haluaa profiloitua ympäristön-
suojelijana. Perinteisesti ympäristönsuoje-
lun vastustajat sanovat reilusti, että asetta-
vat kilpailukyvyn ympäristön edelle. Moni 
uskoo, että Eija-Riitta toimii teollisuuden 
talutusnuorassa. Minä olen tuntenut hänet 
kauan ja tiedän, että ei varmasti toimi: hän 
uskoo vilpittömästi omaan politiikkaansa.”

”Eija-Riitta on itse sanonut, että oman 
menneisyytensä vuoksi hän tunnistaa hel-
posti ahdasmielisen lahkolaisuuden, ja 
hän on verrannut vihreitä uskonnollisuu-
teen. Yhden teorian mukaan hän toistaa 
omaa traumaansa – kaavamaisesti.”

Myös Korholan sanotaan syyllistyvän 
tiedon valikointiin: ”Jos jostain löytyy yksi 
tutkimus, jonka mukaan uusiutuvaan 
energiaan satsaaminen heikentää työlli-
syyttä, hän siteeraa sitä ja vain sitä, vaikka 
muu tiedeyhteisö sanoisi päinvastaista.”

Korholan mielestä ympäristöihmiset 
ja hyvyydestään humaltuneet ihmiset 
menettävät pelottavan helposti kykynsä 
itsekritiikkiin.

– EU-parlamentin autonkuljettajat 
ovat kertoneet, että vihreät ovat hana-
kimpia ja vaativimpia autopalvelun käyt-
täjiä. Ja avustajien mukaan sosialistista 
tulee usein raaka pomo.

Senkin hän myöntää, että on jo varhain 
oppinut sietämään olotilaa, jossa hän on 
eri mieltä kuin valtavirta.

Rajarikkomuksia
Lahdessa vallitsi 1970-luvun hengelle tyy-
pillinen kahtiajako. Koululaiset jakautui-
vat kommunisteihin ja pikkuporvareihin, 
ja toisen jyrkän rajan veti muoti. Rokut 
joivat enemmän ja menivät useammin 
ammattikouluun, popparit menivät lu- 
kioon ja seurasivat nuorisomuotia ”vähän 
tyylikkäämmällä tavalla”. Eija-Riitta oli 
poppari, mutta uskovaisuus sijoitti hänet 
tukevasti perusjakojen ulkopuolelle.

– Usko oli minulle luonnollinen tila. 
Olin nähnyt äitini uskon, ja sama rak-
kaustarina tarttui minuun vailla väki-
valtaa tai moralismia ja vei mennessään.

Tyttö kasvoi kirja kädessä. Joka viikko 
hän lainasi kirjastosta maksimimäärän 

kirjoja ja joka päivä hän 
luki Raamattua, yhdek-
sänvuotiaasta asti.

– Jos lukee joka päivä 
vaikeita tekstejä, siinä 
oppii paljon kielen ja 
maailman vivahteista, ei-
kä voi enää olla putki-
uskovainen. Tajusin aika 
varhain, että jyrkkien 
kahtiajakojen maailma ei 

tee oikeutta todellisuudelle. Siinä havain-
nossa tunnistin oman yksinäisyyteni.

Toisaalta kirjojen maailma tarjosi lo-
puttomasti riemua – ja etumatkaa. Eija-
Riitta sanoo muistavansa, miten seisoi 
13-vuotiaana bussipysäkillä ja oivalsi 
mainoksia katsellessaan ymmärtävänsä 
kaikki piiloviestit, kaksoismerkitykset ja 
vihjeet.

– Ymmärsin, että minulle ei ole enää sa-
laisuuksia. Tältä tuntuu olla aikuinen, 
maailma on auki. Kyse on vain tiedon 
määrästä.

Hän sanoo, ettei ole koskaan joutunut 
hylkimään hengellistä perusrakkauttaan, 
vaikka onkin tullut hyperallergiseksi ”us-
konnollisille pakkoliikkeille”. Kaikelle, mi-
kä ei kestä totuutta. Täydestä sydämes-
tään hän jakaa draamakirjailija Dennis 
Potterin kuuluisan, kuolemansairaana 
lausutun ajatuksen: Usko on minulle haa-
va, ei lääke.

Jo teologisen tiedekunnan opiskelu- 
kaverit totesivat ääneen, että Eija-Riittaa 
on vaikea sijoittaa kategorioihin.

– Luulen, että maailmankuvani on lä-
hellä katolista perinnettä, johon ei kuulu 
Raamatun fundamentalistinen tulkinta. 
Kaikkihan käyttävät perinnettä tulkin-
nassaan mutta eivät ole tietoisia siitä. Ka-
tolilaiset ovat, ja se estää sanojen ja ih-
misten vastenmielisen ronkkimisen.

Sitä hän ei tarkoita, että jakaisi katoliset 
kannanotot sellaisenaan. Hän – toisin 
kuin katolinen Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja Timo Soini – sanoo ääneen, 
että raiskatulla tytöllä pitää olla oikeus 
aborttiin. Vaikka myöntää, että hänenkin 
suhteensa aborttiin on tunteen värittämä. 

Viisilapsisen perheen kuopus oli neli-
kymppisten vanhempiensa ”huolimatto-
muusvirhe tai öinen päähänpisto”. Äiti oli 
kokenut yhden sydäninfarktin eikä suos-
tunut menemään neuvolaan ennen kuin 
terveysriski olisi liian vanha abortoitavak-
si. Lääkärit moittivat, mutta äiti sai pitää 
iltatähtensä ja on sittemmin pärjännyt sy-
dämensä kanssa hienosti: kotonaan pär-
jäävä voimanainen täytti juuri 92 vuotta.

Eija-Riitta pettyi kristillisdemokraattei-
hin monesta syystä, mutta kamelin selän 

katkaisi se, miten puolueessa sallittiin Ju-
malan ehdokasmakuun vetoaminen 
vaalimainonnassa. Sinänsä puolueella on 
Eija-Riitan mielestä kelpo ideologia, mut-
ta se ei pääse esiin uskonnollista konser-
vatiivisuutta korostavan julkikuvan läpi.

– Viimesyksyinen homokeskustelu ja 
sen seuraukset tekivät minut surulliseksi. 
Läheisin ystäväni on lesbo, ja myötäelän 
sydämelläni sitä, miten nämä puheet sa-
tuttavat ihmisiä. Minäkin olen perintei-
den ystävä, enkä haluaisi muuttaa avio-
liiton käsitettä ja kulttuurihistoriallista 
tulkintaa. Mutta onhan maailmassa sano-
ja! Kannatan homojen oikeutta pari-
suhteeseen ja adoptioon, mutta voisihan 
sitä kutsua vaikka oivaliitoksi, heittää pa-
lindromien ystävä. Puolivakavissaan.

Ylipäätään hän vierastaa kristillisten 
piirien hokemaa, että ihminen saa toki 
tuntea kaikenlaista väärää, kunhan halu-
ja ei mene toteuttamaan.

– Eiköhän meistä jokainen ole kokenut 
tätä, ajatusten ja tekojen jännitettä. Ha- 
luamme monia ristiriitaisia asioita yhtä 
aikaa – myös sellaisia, jotka eivät mahdu 
yhteen elämään, jos aikoo säilyä ehjänä.

Käsitöitä ja filosofiaa
Miten ihminen voikaan rentoutua noin 
silmin nähden, kun saa käsiinsä liikettä. 
Eija-Riitta ottaa mukavan asennon ja 
aloittaa uuden kirjoneulesukan. Pitkä-
vartisia taideteoksia syntyy sellaisella 
vauhdilla, että niillä elättäisi pieniruokai-
sen ihmisen.

– Olen kutonut täysistunnossakin, ja 
saanut kuulla siitä. Mutta tämähän vain 
auttaa minua pysymään hereillä!

Kun hän aloitti euroedustajana, nuorin 
kolmesta lapsesta oli 8-vuotias. Hän ko-
kee, että onnistui paremmin pienten kuin 
isojen lasten äitinä. Hän hoiti pikkuisensa 
kotiäitinä – ja teki siinä sivussa lisensiaa-
tintyönsä, vaikka lasten vakava sairastelu 
vei välillä yöunet. Ja lisäksi ompeli ja kutoi 
kaikki perheen vaatteet ja tekstiilit itse, 
mattoja myöten. Omia alusvaatteitaan lu-
kuun ottamatta.

– Olin kauhean onnellinen äiti. Tiedän, 
että arki voi lannistaa ja turmella ihmisen 
näkemästä omia aarteitaan, mutta jos-
tain syystä lasten kanssa pysyin aina kau-
hean herkkänä ja kiitollisena.

Isojen lastensa kanssa hän sai jakaa ar-
kea vähemmän kuin olisi halunnut. Se 
hinta EU-työstä piti hyväksyä. Toisaalta 
Eija-Riittaa lohduttaa esikoisensa Reeta- 
Leenan 16-vuotiaana kirjoittama ikävä-
runo ja sen varmuus, että äiti aina palaa: 

Äiti, sinä olet ihme, kaukanakin niin lä-
hellä. / Puhaltavatko samat tuulet siellä-

”Olen valinnut 
ammatin, joka on 
sielun kannalta 
haastava ja persoonan 
kannalta rumentava.”
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– Tiesin, että hän eli hengenvaarassa, 
mutta silti – en voi ymmärtää, miten sel-
lainen ihminen voi kuolla. Hänellä oli 
niin tärkeä tehtävä maailmassa.

Bhattin ja Korholan piti lähteä yhdessä 
kiertueelle Afrikan ja Euroopan moskei-
joihin viemään terrorismin vastaista 
viestiä. Aloite oli tullut Pakistanin maltil-
lisilta muslimeilta.

– Olisimme puhuneet siitä, että on is-
lamin väärää tulkintaa uskoa, että pelas-
tus kohtaisi niitä, jotka vuodattavat viat-
toman verta.

Korholan johtama ihmisoikeusjärjestö 
First Step Forum keskittyy vähemmistö-
jen oikeuksiin ja uskonnollisiin jännittei-
siin. Eija-Riitalle työ konkretisoituu ih-
misten tarinoina.

– En koskaan unohda pikkutyttöä, joka 
oli raiskattu kaksivuotiaana kostoksi, 
koska hänen isänsä ei ollut suostunut 
kääntymään muslimiksi. Pidin sylissäni 
kuusi kertaa leikattua tyttöä – tyttöä, jos-
ta ei voi koskaan tulla äitiä. Raiskaaja oli 
saatu vankilaan valtavan taistelun jäl-
keen, mutta perhe pelkäsi kostoa.

Järjestö hankki perheelle turvapaikan 
Kanadasta. Monenlaista näkee ja kuulee, 
mutta vaikeinta Eija-Riitan on käsittää 
lakeja, jotka mahdollistavat julmuuden. 
Esimerkiksi sharialakia, joka voi langet-
taa raiskatulle kuolemantuomion.

Maailmalla tulee joskus väkisinkin ra-
vistelleeksi käsitystä siitä, mikä on nai-
sen paikka.

– Mutta ne ovat ihania hetkiä. Paras 
lopputulos syntyy aina, kun ennakko-
luulo sulaa.

Ulkonäkörasismia
Ennakkoluulojen sulattelua tämäkin?

Eihän ihminen sille mitään voi, jos syn-
tyy kauniiksi, mutta Eija-Riitta Korhola 
leikittelee synnyinlahjallaan vallan röyh-
keästi. Kutsuu itseään olkapäämepiksi ja 
vitsailee iltapäivälehdessä, että houkutte-
lee miehensä kotitöihin imuroimalla 
mini hameessa. Poliitikkopiireissä liikkuu 
paljon tarinoita Eija-Riitan meikkaus- 
tauoista, ja tahattoman kuuluisaksi tuli 
myös hänen avaimenperänsä teksti I may 
not be brilliant but I have great breasts. Sen 
hän hankki kolmen lapsen äitinä kohotta-
vaksi vitsiksi kauan ennen politiikka-
vuosia – ja unohti avaimeensa.

Lehtiä lukemalla on vaikea päättää, 
onko leikki itseironiaa vai narsismia.

– Joo, ehkä vähän härnään, Eija-Riitta 
myöntää.

– Ulkonäköön liittyi varsinkin 12 vuot-
ta sitten paljon kaksinaismoralismia ja 
rasismia. Feministit kauhistelivat, miten 

kin? / Ja aina palaat takaisin, uupuneena, 
rikki kulutettuna / elämänilo kasvoillasi. / 
Tiedätkö, kaipaan sinua hiljaa. / Äiti, joskus 
tunnen itseni voimattomaksi / sinun elä-
mänriemuasi seuraten. / Mutta kerran näin 
sinun itkevän silmäsi turvoksiin. / Silloin 
löysin sinusta lapsen.

– Reeta-Leena usein valvoi ja odotti pa-
luutani Brysselistä illan viimeisellä ko-
neella, ja hänellä oli valmiina monta kysy-
mystä filosofiasta. Ne olivat ihania kes-
kusteluja.

Molemmat tyttäret ovat jo omillaan, ja 
kuopuskin on varsin itsenäinen kämppä-

kaveri. Esikoisesta tuli muusikko, joka 
opittiin tuntemaan Husky Rescuen laula-
jana. Aviomiehensä Reeta- Leena löysi 
hieman epätyypillistä reittiä. Äiti oli rek-
rytoinut Heikki Vestmanin EU-avustajak-
seen, mutta esiteltyään nuoret toisilleen 
huomasikin valinneensa itselleen vävyn.

Ennakkoluuloja
Mitä ihmisoikeuspolitiikkaan tulee, Eija-
Riitta elää suruaikaa. Tärkeä yhteistyö-
kumppani ja ystävä, Pakistanin vähem-
mistöministeri Shahbaz Bhatti ammut-
tiin maaliskuun alussa autoonsa.

Eija-Riitta Korhola uskoo, että paras lopputulos syntyy kohtaamisesta, jossa 
ennakkoluulot sulavat.
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turhennan sanottavani paljailla olkapäil-
lä. Olen vakuuttunut, että jos hampaani 
olisivat vinommat ja keltaisemmat, poliit-
tinen alkuni olisi ollut helpompi ja minut 
olisi laskettu pätevämmäksi. Toisaalta 
tässä iässä koen aiheen jo aika hassuksi. Ja 
ulkonäkörasismista kitiseminen on aina 
turhaa: se ei lisää uskottavuutta eikä lievi-
tä kateutta, jos sellaista on.

Hän lisää, ettei todellakaan harrastaisi 
meikkaustaukoja, jollei hänen ihonsa oli-

si niin uskomattoman rasvainen ja ”liukas 
kuin luistelukenttä”.

– Toisaalta – rasva suojelee rypistymi-
seltä.

Yksinkertaistuksia
Eija-Riitta sanoo, että hämmästyisi kovas-
ti, jos pyrkisi mepiksi vielä neljännelle 
kaudelle. Myöskään kotimaan politiik-
kaan hän ei tunne erityistä vetoa.

– Saatan olla poispilattu, koska olen 

saanut roihuta individualistina Euroopas-
sa. Teollisuus- ja energiapolitiikan osaaja-
na uskoisin pärjääväni elinkeinoministeri-
nä, mutta saattaisin olla liian suorasuinen 
täräyttelijä. Joutuisin koirakouluun.

Häntä kiehtoo ajatus kolmannesta 
urasta, jonka aikana saisi sanoa ja tehdä 
kaiken sen, mikä poliitikkona on pitänyt 
niellä. 

– Voisin olla pappi, kirjailija, bisnes- 
nainen tai rauhanvälittäjä. Rauhantyössä 
voisin olla hyvä, koska olen hyvä kiteyttä-
mään asioita. Moni konflikti vaatii vain 
sen, että joku pukee haasteen sanoiksi riit-
tävän yksinkertaisesti.

Hän sanoo pohtineensa viime aikoina 
paljon kaikkea, mikä uhkaa korruptoida 
EU-poliitikon persoonaa. On vaarallista 
tottua erityisasemaansa.

– Aikataulut ovat sellaiset, että usein 
saavun tilanteisiin myöhässä, ja silti olen 
aina tervetullut ja ihasteltu. Saan syödä ja 
juoda mielin määrin, ilmaiseksi. On auto-
edut ja kuljettajat, ja silmä on tottunut 
vallan symboleihin. Muistan, miten tun-
nistin ihmisten pöyhkeyden vastavalittu-
na meppinä ja tulin siitä surulliseksi. Tie-
tenkin elän nyt itse suuressa vaarassa.

Häntä hävettää ja harmittaa vimmatus-
ti esimerkiksi se, miten hän kuluneella vii-
kolla nukahti kesken suomalaisdelegaa- 
tion tarjoaman illallisen. Hän oli valvonut 
kirjoitustyönsä kanssa myöhään, vaikka 
aamulla oli aikainen herätys. Hän oli va-
rautunut parin tunnin illalliseen, mutta 
aikaa kuluikin yllättäen reilusti enemmän. 
Väsymys otti omansa.

– Jälkiruokaa odottaessani huomasin 
silmieni painuneen kiinni. Ja varmasti jo-
kainen näki sen hetken.

Toinen jatkuva häpeä liittyy kotikasva-
tukseen. Ison perheen perustuslakiin kuu-
lui, että toista ei saa keskeyttää.

– Politiikassa on pakko, ja on nöyryyttä-
vää käyttäytyä huonosti.

Päivän tärkeimmän taistelun hän käy 
joka aamu. On suuri kiusaus aloittaa päi-
vä avaamalla Facebook, sähköposti ja tie-
tyt blogit, ja silloin hän on mennyttä – 
loppu päivä on reagointia ja muiden nuo-
tittamaa elämää.

– Kaipaan aamujen hiljaisuutta. Siellä 
on myös ääni, joka sanoo minulle, että 
olen rakas ja hyväksytty. Että jokainen aa-
mu on uusi armo. Näännyn ilman sitä 
ikuisuudesta puhuvaa ääntä.

>> Jatkuu sivulla 112

”Ystävän rakkauden myötä jotain 
minussa on parantunut ja jokin pelko 
hälvennyt.”
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