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Det har länge varit tunnsått med svenskspråkiga riksdagskandi-
dater i Tammerfors, men nu finns ännu ett alternativ.

En ny och Grön riksdagskandidat

Miisa Karjalainen tillsammans med en av sina hundar. Foto: Jonna Nurminen 

Miisa Karjalainen heter en ung kvinna 
från Tammerfors och som blev student vid 
Svenska Samskolan för ett dussin år sedan. 

Efter studenten studerande hon juridik 
vid Helsingfors Universitet och blev sedan 
kvar i huvudstadsregionen under några år 
medan hon arbetade som jurist på Finska 
Kennelklubben. Senaste sommar märk-
te hon att hon trots allt trivs bättre i sin 
forna hemstad så hon gjorde slag i saken 
och flyttade tillbaks på permanent basis. 
Under hösten ställde hon upp i försam-
lingsvalet och kom in som förtroendevald 
för Messukylä församling. Det är också via 
församlingen som TA fått reda på att hon 
nu ställer upp som kandidat för de Gröna i 
riksdagsvalet (nr 160).

Att det blev just de Gröna förvånade 
kanske en del av hennes bekanta och de 
flesta kanske inte skulle gissa rätt parti på 
basen av klädseln och utseendet. Men det 
yttre kan vara vilseledande. Under hela 
sitt liv har hon värnat om naturen, vilket 
hon lärde sig redan som liten ute på som-
marstugan i Mellersta Finland och som 
scout vid Tammerfors Spejare. På univer-

sitetet specialiserade hon sig på miljöjuridik 
och hennes pro gradu-avhandling handlade 
om avfallsbegreppet i Finland och inom EU. 
Det senare gav henne chansen att göra en 
utredning för miljöministeriet i samband 
med att Finlands avfallslagstiftning förnya-
des. Det som hon gärna skulle arbeta med 
inom politiken är också klimatförändringen 
och cirkulär ekonomin, men även lokalpo-
litiska ärenden som hur kommuner ska 
sörja för vattenkvalitén i våra sjöar. Hon 
skulle gärna arbeta med liknande frågor 
som jurist, även om hon naturligtvis tar sig 
an andra uppdrag också.

Orsaken till att hon talar flytande sven-
ska är så enkel som att hon först gick på 
svenska dagiset och sedan hela skolgången 
på samskolan i Tammerfors. Språk är något 
som ligger henne nära och hon studerade 
också Nordiska språk vid Tammerfors uni-
versitet, även om hon inte slutförde studi-
erna. Språkintresset har hon kvar och fort-
farande jobbar hon ibland som översättare 
för finska, svenska och engelska. Musikint-
resset är också något hon fick via skolan 
och förutom sång så spelar hon på fritiden 
piano och fiol. Ännu ett stort fritidsintresse 
är hennes två energiska hanhundar av den 
ungerska vallhundsrasen mudi som ser 
till att det aldrig blir alltför stillsamt och 
tråkigt.
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Miisa Karjalainen kandiderar för de Gröna. 

Foto: Jonna Nurminen 

Svaren på frågorna till Tammerfors-
mästerskapet:
7. a) Kaakinmaa, b) Kyttälä, c) Satakun-
nankatu, järnvägen, forsen, Vuolteenkatu
8. a) Finlayson, b) Tammerkoski, c) 
Skampåle som var uppställd vid TYK:en 
(kaakinpuu) 
9. a) det var ursprungligen 10 aktionärer, 
b) Birger Federley, c) If försäkringar
10. a) De Gamlas Hem, Svenska sam-
skolans internat, b) Ungdom, art noveau, 
nytt, c) Wivi Lönn
11. a) Tampereen Palloilijat, TBK, Koovee, 
b) Ilves-Hockey Oy, Tamhockey Oy, c) Ilves 
16, Tappara 15, TPS 11


