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Sari aplodeerattiin KD:n presidenttiehdokkaaksi

”Askeleen edellä 
mutta toinen jalka 
aina maassa”

Eduskuntatalo tih
kui suuren urhei
lujuhlan tuntua, 
kun KDmeppi, 
entinen kansan
edustaja, puolue
sihteeri ja kävelyn 
maailmanmes

tari Sari Essayah 
valitiin puolu
een presidentti
ehdokkaaksi.
Essayah pohti 
ehdokkuuttaan 
pitkään, mutta 
on nyt käärinyt 

hihansa, ja lu
paa olla askeleen 
edellä!
Kokkolan puoluekokous 
vielä empi KD:n ehdok
kaan asettamista, mutta 
nyt väki lauloi, huusi ja 
taputti suosiota pidetylle 
Essayah’lle.

Myös Helsinkiin uusi 
puheenjohtaja
Mikko Rekimiehen jälkeen Helsingin 
aktiivista ja yritteliästä KDpiiriä lähtee 
johtamaan Tarja Vänskä.  6

Viikon puheenaihe

Pentti kukitettiin 
eläkkeelle
Lauantaina kokoontu
neessa puoluevaltuus
tossa kukitettiin uusi 
puoluesihteeri ja presi
denttiehdokas, eläkkeelle 
siirtyvä järjestöpäällikkö 
ja palkittiin ahkerimmat 
uusien KDjäsenten 
kerääjät. 3

Aktivisti

Olavi Mäkinen 
johtamaan Pirkanmaan 
KD-piiriä 
Yrittäjä ja toimitusjohtaja 
sekä Virtain kaupungin
valtuutettu Olavi Mäki-
nen valittiin Pirkanmaan 
piirin puheenjohtajaksi. 4

Marco Roth 
Tampereen KD:n 
puheenjohtajaksi 
Tampereen kaupungin
valtuutettu Marco Roth  
lähtee luotsaamaan KD:n 
paikallisosastoa Eero 
Koskisen jälkeen. 5

Eduskunta

Sari Palm työpaja-
yhdistyksen 
puheenjohtajaksi 
Kansanedustaja Sari 
Palm valittiin valtakun
nallisen työpajayhdistyk
sen johtoon. – Meidän 
tulisi tavoitella erilaisia 
tehtäviä valtakunnallisis
sa organisaatioissa, Palm 
muistutteli myös varapu
heenjohtajakaudellaan. 7

Samhällsbygge

Ett medmänskligt 
samhälle är min vision
KDs presidentkandidat 
Sari Essayah talade vid 
sin kampanjöppning i 
riksdagshuset. 10

Henki, sielu & 
ruumis

Luetko vai 
kuunteletko Minä, 
Katariinan?
Laila Hirvisaaren 
Finlandiaehdokas Minä, 
Katariina löytyy romaa
nina ja CD:nä. 12

Riikonen:  Kunnioittavat 
kiitokset veteraaneille 2
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Kunnas pääkirjoituksessa: 

Tervetullut mauste presidenttikisaan 2

”Ei lannistu tappioista, ei laiskistu voitoista”, kehui puheenjohtaja, sisäministeri Päivi Räsänen KD:n presidenttiehdokasta. 
Politiikan moniosaaja Sari Essayah lähtee kampanjoimaan huippu-urheilijan määrätietoisuudella ja sisulla.

Samuli Rissanen

Tämä KD-viikkolehden numero 
on erikoissuuri jakelu!
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Pääkirjoitus

Kunnioittavat kiitokset veteraaneille
Monista uhkista, ongelmista, vaikeuksista ja haasteis
ta huolimatta Suomessa monet asiat ovat erinomaisen 
hyvässä kunnossa. Itsenäisyyspäivänä on hyvä muistaa, 
että nytkin turvallisuuden eteen tehdään työtä.

Maalla, merellä, rajoilla, ilmassa ja maan alla suo
malaiset naiset ja miehet täyttävät velvollisuuttaan, 
että Suomi pysyisi rauhallisena ja turvallisena paikka
na asukkailleen. Sadat suomalaiset ovat myös maam
me rajojen ulkopuolella tekemässä kansainvälistä krii
sinhallintaa, rauhanturvaamista ja myös siviilikriisin
hallintaa, jotta eri puolilla maailmaa olevat kriisialueet 
ja siellä asuvat ihmiset voisivat elää rauhassa. Suomen 
hyvä turvallisuus perustuu vahvaan sosiaaliseen ko
heesioon, luottamukseen instituutiota kohtaan sekä 
ihmisten väliseen keskinäiseen luottamukseen.

Suomalainen yhteiskunta oli 70 vuotta sitten erilai
sessa tilanteessa. Silloinkin piti miettiä maan turvalli
suutta. Mutta mitä suomalaiset miehet ja naiset puo
lustivat? Minkä puolesta tuhannet antoivat henkensä? 
Mitä merkitsi se, että sodan aikana Euroopassa oli vain 
neljä pääkaupunkia, joita ei miehitetty ja joista yksi oli 
Helsinki? Mitä puolustettiin silloin, jotta tänään sini
valkoinen ristilippumme voi liehua salossa?

Suomen turvallisuuden, rajojen ja ihmisten lisäksi 
puolustettiin yhteistä arvopohjaa. Siihen kuuluvat kris
tilliset arvot, ihmisoikeudet, naisen ja miehen välinen 
tasaarvo, demokratia, ympäristöarvot ja monikulttuu
risuus sekä tietysti ne arvot, jotka ovat siivittäneet Suo
men puolustusvoimia kuten isänmaallisuus, yksilön 
kunnioittaminen, rehellisyys, ahkeruus, vastuuntunto 
ja se alussa mainittu turvallisuus. 

Näiden puolesta taisteltiin 70 
vuotta sitten ja näiden puolesta 
kannattaa taistella tänäänkin.

Itsenäisyyspäivänä kiitämme va
paasta isänmaasta ja osoitamme 
kunnioittavat kiitokset sotiemme 
veteraaneille, naisille ja miehille 
ja niille, jotka antoivat isänmaan 
puolesta uhreista suurimman: 
oman henkensä.
KD:n 1. varapuheenjohtaja
teuvov.riikonen@kd.fi

Teuvo V. Riikonen

Kahdeksan presidenttiehdokkaan joukossa Sari Essayah 
on monessakin asiassa askeleen edellä.

Hän on naisehdokkaista se nuorempi ja 44vuotiaana 
koko ehdokasjoukon toiseksi nuorin. Hän on joukon ainoa 
kristillisdemokraatti. Hän on joukon ainoa europarlamen
taarikko. Hän on joukon ainoa, joka on ollut puolueessaan 
sekä kansanedustaja, ryhmäpuheenjohtaja, puoluesihteeri 
että meppi. Lisäksi hän on joukon ainoa yleisurheilun maa
ilman ja euroopanmestari.

Kuten jo ehdimme ennustamaan, presidenttigallupit ta
soittuvat vaalien edellä. Näin kävi tälläkin kertaa. Niinis-
tön ennakkosuosio huiteli kesällä vielä jossain 70 prosentin 
tuntumassa. Nyt on laskeuduttu kohtuulliseen 40 prosent
tiin. Kaikki muut ehdokkaat ovat alle kympin kerhossa.

Ikähaitari ehdokkailla on kiintoisa. Paavot Lipponen ja 
Väyrynen sekä Niinistö kuuluvat 1940luvulla syntyneisiin. 
Haavisto on syntynyt 1958. Kultaiselta 60luvulta ovat Bi-
audet (1961), Soini (1962) ja Essayah (1967). Ikänestorilla 
Lipposella ja kuopuksella Arhinmäellä (1976) on ikäeroa 
peräti 35 vuotta.

Mutta kokeneita poliitikkoja ovat kaikki. Siksi voi innol
la odottaa todellisten vaalikeskustelujen alkamista. Niissä 

syntynee kunnon nokittelua, kun Soini haastaa eurosyntiset 
Lipposen ja Niinistön, Väyrynen laittaa kaikille kampoihin, 
ja Essayah pystyy ampumaan Soinin halvat heitot europoli
tiikasta omalla kokemuksellaan ja tietopohjallaan alas. Ter
vetuloa hyvät keskustelut!

Demokratian nimissä on suotavaa ja kiitettävää, että 
kaikki eduskuntapuolueet nimesivät omat ehdokkaansa. 
Kalliiksi kampanja kuitenkin käy, kun tällä kertaa ei presi
dentinvaaleihin tule minkäänlaista puoluetukea. 

Kristillisdemokraatit ei lähde kerskakuluttamaan näihin 
vaaleihin, vaan pyrkii pitämään kustannukset maltillisina. 
Sari Essayah on itselleen uskollisesti laittamassa koko osaa
misensa, tarmonsa ja aikansa likoon, Brysselistä kannusta
van perheensä tuella. 

Nyt kutsutaan koko puolueväki talkoisiin! Pienikin panos 
koituu iloksi ja näkyvyydeksi. 

Päivi Räsäsen sanat Essayah’sta ovat sellainen esimerk
ki, jonka soisi tarttuvan kaikkiin kristillisdemokraatteihin. 
Jotta olisimme sellaisia, joita tappiot eivät lannista ja voi-
tot eivät laiskista.

Sari Essayah’n valoisa olemus ja napakka asiantuntevuus ovat tervetullut lisä presi
denttikisaan. Puolueet eivät saa taloudellista tukea presidentinvaaliin. Joten näissä 
kisoissa säästäväisyys on hyve, ja talkoisiin haastetaan koko puolueväki.

Hyvä mauste presidenttikisaan

Hoosianna! Adventin aika antaa toivoa. Odotamme mes
siasta, odotamme joulua. Valo on syttynyt: joulun lapsessa 
valo on läsnä joka päivä.

Näin eilinen pyhäpäivä, I adventti ja sen sanoma vastaa 
Mielenterveyden keskusliiton Pekka Saurille, joka  aivan 
oikein  pohti eilen tiedotteessaan sitä, miten jatkuva alavi
reinen ja masentava viestintä nykytilasta yhteiskunnassam
me voi vaikuttaa kansalaisten mielenterveyteen. On niin 
totta, että suomalaiset ovat tällä erää sekä tulevaisuuden 
pelolla että talouden masentavalla tulevaisuudella säikytet
ty. Hyvää mieltä saa yhteiskunnallisen keskustelun rivien 
välistä hakea tikulla. Niin terävää tikkua ei olekaan, että sen 
nenään yhteiskunnallista onnea löytyisi. Hetkelliset pienet 
häivähdyksetkin ja jokapäiväiset ilon ja kiitoksen kohdat 
jäävät mustanharmaan synkistelun jalkoihin. Ei ole iloa 

pinnassa tällä erää, ei!
Hoosianna!  Oi auta! Pelasta!  On todella hoosiannan 

aika! Mistä löydämme sitä lohtua, sitä yhteistä valoa, sitä 
yhteistä toivoa, joka vie kansakuntaamme eteenpäin?

Sari Palm 28.11.

Hämeenlinnan ongelma on tällä hetkellä se, että kaupun
kilaisilla on voimakas kokemus palveluiden huononemises
ta yhtä aikaa veronkorotusten kanssa.   Uutiset kertovat 
useista hankkeista ja projekteista, joihin kaupunkilaiset 
kokevat veroeurojensa katoavan kuin Kankkulan kaivoon, 
ilman mitään vastinetta. Korottaessamme veroja on tärkeää 
pitää huolta laadukkaista peruspalveluista. On syytä erottaa 
elintärkeät palvelut niistä, jotka eivät ole välttämättömiä.

Teija Arvidsson 19.11.

Kristittyjen on mentävä joka paikkaan - myös politiikkaan
Kiitos Jaana Shelbylle 
erinomaisesta kirjoitukses
ta (KD 17.11.).

Olen itsekin miettinyt 
monesti, miten ylipäätään  
voisi olla mahdollista, että 
Luoja Jumala, joka on luo
nut ihmisen, haluaisi olla 
tämän kaikilla muilla elä
män osaalueilla mukana 
ohjaamassa ja vahvistams
sa, mutta ei politiikassa. 

Sen kohdallako Juma
la sanoisi ”yritäpä pärjätä 
omillasi”? Hänkö ei muka 
haluaisi olla mukana jossa
kin niin suuressa kuin poli
tiikka, joka kuitenkin ohjaa 
ihmisten elämää kaikilla 
elämän osaalueilla?

Pelastusarmeijan perus
taja Willian Booth (1829
1912) sai elämänsä ehtoo
puolella Jumalalta lopun 
aikaa koskevan profetian, 
joka käsitti kuusi eri koh

taa. Niistä ensimmäinen 
kuuluu ”Silloin on politiikka 
ilman Jumalaa. Tulee päivä, 
jolloin koko läntisen maail
man virallinen valtiojohto 
on sellaista, että kukaan ei 
missään hallitsevissa ta
soissa enää pelkää Jumalaa. 
Uusi sukupolvi poliittisia 
johtajia hallitsee Euroop
paa, sukupolvi joka ei piene
säkään määrin enää pelkää 
Jumalaa.”

Eli  ennen siis on poli
tiikan teko perustunut vah
vasti Raamatun totuuksiin 
ja Jumalan pelkoon. Missä 
vaiheessa tästä on luovuttu?

Ehkäpä 60–70taitteessa, 
kun kaiken sallivat hippi
kulttuuri, naisasialiikkeet ja 
monet muut vapaamieliset 
aatteet alkoivat voimakkaas
ti nostaa päätään. Silloinko 
hengelliset johtajat alkoivat 
kehottaa  ihmisiä välttä

mään politiikkaan menoa?
Itsekin uskoontullessani  

luovuin poliittisen puolueen 
jäsenyydestä, koska minua 
viisaammat niin kehotti
vat. Alettuani itse tutkia 
Raamattua  kuitenkin huo
masin, että tuo päätökseni 
ei voisi olla kauempana to
tuudesta. Siellä missä ei olla 
puhumassa ja tekemässä 
hyvää, tehdään pahaa. Jos 
kristillisen vakaumuksen 
ihmiset eivät ole politiikassa 
mukana, joutuvat he mui
den lailla kärsimään teke
mistään valinnoista (olla 
osallistumatta politiikkaan)  
sen myötä, että poliittiset 
päätökset ovat yhä kauem
pana siitä, mitä Jumala on 
ihmiselle tarkoittanut.  

Niinhän se on, että lopul
ta saa sitä mitä tilaa. Mitä 
kristityt ovat kylväneet vii
me vuosikymmeninä, sitä 

he leikkaavat tänään. 
Boothin saama profetia 

käsitti myös kohdan, jossa 
sanottiin: ”Kristikunta on 
täynnä anteeksiantamusta 
ilman parannuksen teke
mistä. Kristikunnasta kato
aa se Raamatun oppi, että 
syntien anteeksisaamista ei 
voi olla ilman, että tehdään 
parannusta synnistä.”

Eiköhän meidän kristitty
jen ole viimeistään nyt aika 
herätä unesta ja tehdä se, 
mikä meidän tehtäväksem
me on lopun aikoina annet
tu? 

Mennä aivan joka paik
kaan, mihin Jumala haluaa 
meidät lähettää – myös sin
ne, mistä tuntuu Jumalan 
viisaus jo pois heitetyn: po
litiikkaan.

Johanna Ylihaveri
kaupunginvaltuutettu (KD)

Ikaalinen

Kristiina Kunnas

kristiina.kunnas@kd.fi

Demokratian nimissä on suota-
vaa ja kiitettävää, että kaikki 
eduskuntapuolueet nimesivät 
omat ehdokkaansa. Kalliiksi 
kampanja kuitenkin käy, kun täl-
lä kertaa ei presidentinvaaleihin 
tule minkäänlaista puoluetukea.

Mielipide
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Kristillisdemokraattinen viikkolehti

Vuoden viimeinen KD:n  
puoluevaltuusto kokoon
tui juhlallisissa merkeis
sä eduskuntataloon viime 
lauantaina. Urheilujuhlan 

pääkohta oli tietysti ehdok
kaan nimeämisessä ja Sari 
Essayah’n presidentinvaa
listartissa, mutta ilmassa oli 
myös lähdön tunnelmaa. 

Vuodesta 1991 puolueen 
järjestöpäällikkönä vai
kuttanut Pentti Vertanen 
siirtyy eläkkeelle vuoden 
vaihteessa. Puheenjohtaja 
Päivi Räsänen kiitti Ver
tasta mittavasta panoksesta 
puolueen eteen.

– Pentillä on aina ollut pal
jon tietoa, salaistakin, joka 
on hyödyttänyt puoluetta.

– Toivottavasti Pentti jat
kaa aktiivisena toimijana 
puolueessa eläkkeelläkin, 
Räsänen toivoi.

”Viime vuosi oli huima”

Puoluesihteeri Asmo 
Maanselkä lunasti odo
tetusti paikkansa vuosiksi 
201213. Vaalivaliokunnan  
puheenjohtaja Tellervo 
Vallius kertoi, että puolue
sihteeriksi haki seuraavalle 
kaksivuotiskaudelle Maan
selän lisäksi helsinkiläinen 
Hanna-Kaisa Simojoki.

– Asmo on tehtävään so

pivin, sillä hän tuntee KD:n 
kentän, omaa selkeät visiot 
ja on osoittautunut ahke
raksi työsssään.

Maanselän ensimmäi
nen tehtävä varsinaisena 
puoluesihteerinä oli palkita 
vuoden 2010 jäsenkerääjät. 

– Viime vuosi oli huima 
puolueen kannalta, sillä 
Päivi Räsäsen osallistumi
nen Ajankohtaisen kakko
sen Homoiltaan käynnisti 
jäsenvyöryn puolueeseen, 
Maanselkä kertasi.

”Kyllä KD menee 
eteenpäin!”

Kaikkiaan Kristillisdemo
kraatteihin liittyi 1300 uut
ta jäsentä.Eniten jäseniä 
yksittäisistä KD:n aktiiveis
ta keräsi salolainen Pertti 
Vallittu, joka toi mukanaan 
43 uutta jäsentä. Tämä liki 
tuplasi Salon osaston jäsen
määrän. 

Salon ja esimerkiksi Tu

run ja Raision paikallisosas
tojen  hyvä menestys nosti 
VarsinaisSuomen piirin 
ykköseksi piirikohtaisessa 
jäsenhankintakilpailussa. 
Viime vuonna piiri rohmu
si kolmanneksen lisäyksen 
(138 uutta jäsentä) jäsen
määräänsä ja vei ykköstilan 
niukasti ennen Uuttamaata 
ja Helsinkiä.

Osastokohtaisessa kil
pailussa menestyi Salon 
lisäksi parhaiten Espoo, 
joka nappasi voiton suurten 
osastojen sarjassa. Espoon 
puheenjohtaja Pertti Jär-
venpää pokkasi palkinnon 
63 uuden jäsenhakemuk
sen siivittämänä. Pienistä 
osastoista voiton nappasi 
Laihia, jonne tuli 14 uutta 
jäsentä. Osaston puheen
johtaja Raija Viljanmaa 
oli tyytyväinen vuoden sal
doon.

– Ollaan kaikki tässä mu
kana ja kyllä KD menee 
eteenpäin, hän sanoi.

Viikon puheenaihe
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Essayah’n ja palkitsi Pentin sekä jäsenkerääjät

Espoon KD:n puheenjohtaja Pertti Järvenpää, Salon Pertti Vallittu, Varsinais-Suomen Jari 
Tulonen ja Laihian osaston Raija Viljanmaa palkittiin ahkerina jäsenkerääjinä.

Asmo Maanselkä nimettiin KD:n puo
lusihteeriksi vuosiksi 201213. Järjestö
päällikkö Pentti Vertaselle toivotettiin 
aktiivisia eläkevuosia ja KD:n kovimmat 
jäsenkerääjät saivat palkintonsa. Sari 
Essayah’sta tuli virallisesti KD:n presi
denttiehdokas.

Samuli Rissanen

Pentti Vertasen  ”tie-
totoimisto” jää pian 
ansaitulle eläkkeelle. Puolue-
sihteeri Asmo Maanselkä ja 
puheenjohtaja Päivi Räsänen 
palkitsivat järjestöpäällikön 
mittavan työpanoksen puo-
lueessa.

Europarlamentaarikko Sari Essayah häikäisi uudessa presi-
denttityylissään.
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”Ehdokkuutta ei 
saa ulkoistaa”
Vaasan piirin toiminnan
johtaja Heimo Hokkanen 
kertoi kuuluneensa vielä 
Kokkolassa skeptikkojen 
joukkoon, mutta oli sittem
min päätynyt siihen, ettei 
ehdokkuutta kannattaisi ul
koistaa.

– Varsinkaan nyt, kun 
meillä on kaikin puolin 
erinomainen ehdokas, hän 
sanoi.

”Sarin vaalimainos 
auton takalasiin”
Sarin ehdokkuuden puolesta 
liputtanut PohjoisKarjalan 
Mauri Hyttinen kertoi pi
täneensä vielä kolme vuotta 
eurovaalien jälkeenkin Sa
rin kuvaa auton takalasissa. 

– Nyt auto on myyty ja Sa
rin mainos sen mukana.

Hyttisen uudenkin auton 
takalasista on jo varattu 
paikka Sarin presidentin
vaalimainokselle, joita par
haillaan painetaan. 

Presidentinvaalistartti

Vuonna 1994 Sari 
Essayah huu
dettiin olympia
stadionilla 
maaliin Euroo
pan mestarina, 
nyt Kristillis
demokraattien 
presidentti
ehdokkaana. 

Samuli Rissanen

Niinhän siinä kävi, että 
missä Essayah, siellä 
vaaliinnostus. Runsas sa
tapäinen joukko kristillis
demokraatteja riehaantui 
täysin, kun puolueen toivo 
presidenttikisassa asteli 
kannattajiensa eteen. 

Eduskunnan auditori
on valkokankaalla pyö
ri samalla hetkellä video 
Essayah’n kultakävelystä 
Euroopan mestaruuski
soissa Helsingissä 1994. 
Tuolloin Essayah kertoi 
yleisön huutaneen hänet 
maaliin, ja sama toistui 
puoluevaltuuston ehdo
kaspäätöksen jälkeen. 
Kristillisdemokraatit te
kivät aplodeissa epävi
rallisen ennätyksen, sillä 
taputukset kestivät koko 
kolmeminuuttisen videon 
ajan. 

”Teidän tuellanne voin 
nousta korkeammalle”

Essayah antoi tälläkin ker
taa yleisölle kunnian me
nestyksestään. Puolueen 
mieskvartetin laulama You 
raise me uphitti liikutti 
presidenttiehdokkaan.

– Yhdyn laulun sanoihin: 
You raise me up for more 
than I can be. Teidän tuel
lanne minäkin voin nousta 
tämän tehtävän tasalle, Es
sayah sanoi.

K a m p a n j a s l o g a n i n s a 
mukaisesti kävelyn euroo
pan ja maailmanmestari 
on tottunut olemaan Aske-
leen edellä. Tai kuten vaalis
tartissa esiintynyt standup 
koomikko Mikko Vaismaa 
totesi: Sari on meistä ai-
noa, joka voi sanoa, että 
”nyt on kiire, menenpä kä-
vellen”.

Presidenttiehdokas itse
kin laski huippuurheilijan 
uran omaksi kilpailuvaltik
seen. 

– Olen oppinut, että kat

seen ja askelten on oltava 
eteenpäin ja kuitenkin vä
hintään toisen jalan on ol
tava kiinni maassa. Tavoite 
saa ja sen pitääkin olla riit
tävän korkealla. 

”Nyt on ratkaisujen aika”

Oikea askellus liittyy myös 
Essayah’n visioon parem
masta tulevaisuudesta. 
Viidelle askelmalle raken
tuva yhteiskunnallinen 
ohjelma korostaa vastuul
lisuutta, yhteisöllisyyttä, 
kristillisiä arvoja ja tasa
painoista politiikkaa.

Essayah’n askelmerkit 
etenevät lähimmäisyh-
teiskunnan ja vastuulli-
sen taloudenpidon kautta 
kestävään elämäntapaan, 
toimivampaan Euroopan 
unioniin ja kohti arvo-
pohjaista ulko-ja turvalli-
suuspolitiikkaa.

– Nyt on ratkaisujen 
aika. Hyvinvointiyhteis
kunnan tulevaisuuden 
kannalta olemme tien
haarassa ja niukkenevien 
resurssien ajassa se vaatii 
uutta asennetta, Essayah 
kertoo.

Hän puhui lähimmäis
yhteiskunnasta, jossa vä
littämistä ei ole ulkoistet
tu yhteiskunnalle.

– Kalliilta ongelmien 
korjaustoimilta vältytään, 
kun annetaan apua ja oh
jausta ajoissa. 

– Nykyajan arvojen ta
varatalon keskellä on hyvä 
muistaa, että oikeusjärjes
tyksemme  on rakentunut 
Kymmenen käskyn ja kul
taisen säännön kehikolle, 
ja nämä kestävät arvot 
antavat parhaan perustan 
elämälle niin yksilöinä 
kuin yhteisönäkin, Essa
yah muistutti.

”Liittovaltio vain syven-
täisi ongelmia”

Eurooppaa näivettävä 
pankki ja velkakriisi vaatii 
puolestaan oikeita toimia, ei 
hätäratkaisuja. 

– Euroopan unionin ke
hittäminen liittovaltioksi 
ei ole eurokriisin ratkaisu 
vaan päinvastoin, se syven
tää ongelmia. 

– Omaan visiooni kuu
luu Euroopan unioni, joka 
on byrokratiakirnun sijasta 
tehokas ihmisiä ja yrityksiä 
palveleva talousalue, Essa
yah kiteytti.

Suomi ei saa enää erehtyä 
Palestiina-äänestyksissä!

Presidenttiehdokkaana Es
sayah käytti linjapuhees
saan paljon aikaa viidennen 
askeleen eli arvopohjaisen 
ulkoja turvallisuuspolitii
kan hoitoon.

– Tämä on presidentin 
keskeisin tehtävä. Ulkopoli
tiikassa hänen tulisi korostaa 
Suomen roolia puolueetto
mana välittäjänä ja vankku
mattomana ihmisoikeuksien 
sekä naisten ja miesten väli
sen tasaarvon puolustajana. 

Essayah’n mukaan Suomi 
on livennyt puolueettomas
ta roolistaan esimerkiksi 
viimeaikaisessa UNESCO
äänestyksessä. Suomi ää
nesti Palestiinan jäsenyyden 
puolesta, vaikka esimerkiksi 
useimmat muut Euroopan 
maat, mukaanlukien Ruot
si, olivat  Suomesta poikkea
valla kannalla.

– Sama ei saa toistua var
sinaisen jäsenäänestyksen 
kohdalla. Tämä voi olla yksi 
tuoreen presidentin ensim
mäisistä tehtävistä uudessa 
virassaan ensi keväänä, Es
sayah arvioi.

Puolueväki meni sekaisin Sarista, joka esiintyi kampanjastartissa omana, nöyränä itsenään.
– Sari on henkilö, jota tappiot eivät lannista eivätkä voitot laiskista, kuvasi vieressä istunut puolueen puheenjohtaja Päivi Räsänen.

Riehakas 
vaalistartti!

Vielä Kokkolan 
puoluekokouksen 
aikana osa kristil
lisdemokraateista 
epäili, kannattai
siko omaa presi
denttiehdokasta 
asettaa. Viime 
lauantaina puolue
valtuuston jäsenet 
olivat jo yksimie
lisesti ehdokkaan 
nimeämisen kan
nalla. Europarla
mentaarikko Sari 
Essayah’sta oli 
kolmessa kuukau
dessa kypsynyt 
puolueväen mielis
sä se ainut, ikioma 
ehdokas.

 
Tekstit&kuvat 

Samuli Rissanen

Sarista tuli puolueen ikioma presidenttiehdokas

Sarille, tunteella. Sauli Ahvenjärven, Aki Ruotsalan, Tuomas 
Auvisen ja Andreas Forsbergin muodostaman kvartetin esitys 
oli riehakkaan vaalistartin seesteisimpiä ohjelma numeroita.

Olavi Kietäväinen

Heimo HokkanenOlavi Kietäväinen

Mauri Hyttinen
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Kristillisdemokraattinen viikkolehti

”Vain yksi on kris-
tillisdemokraatti”
Pirkanmaan kokousedustaja 
Riitta Haapala muistutti, 
että presidenttikisassa on 
vain yksi kristillisdemokraat
ti. Muiden puolueiden eh
dokkaiden arvot eivät edusta 
kristillisdemokraatteja.

Samoilla linjoilla oli ikaa
lislainen Johanna Ylihave-
ri.

– Sari on ainoa ehdo
kas, jonka arvomaailma on 
sama kuin minulla. Ja kuten 
kuultiin, Sarihan on todella 
pätevä! Jäisi kolkuttamaan 
omaatuntoa, jos en Saria 
äänestäisi. 

”Tämä into on nyt 
vietävä kentälle”
Kokkolalainen Juha Paa-
nanen piti ilman muuta 
selvänä, että oma ehdokas 
kannattaa nimetä. Sari oli
si voitu hänen mukaansa 
nimetä jo vaikka Kokkolas
sa, mutta tuumaustauko on 
ymmärrettävä. 

– Vaalistartin tunnelma 
on ollut vapautunut, kan
nustava,  hän kiitteli. 

Paanasen mukaan puolue 
on saanut tänä vuonna jo 

kaksi piristysruisketta sisä
ministerin ja oman presi
denttiehdokkaan myötä. 

– Toivon, että into siirtyy 
täältä kentälle.

”Askares 
kumaras!”
Lapualainen Helena Lahti-
nen uskoi, että Sari ehdok
kuus poikii hyvää kuntavaa
lejakin ajatellen. 

– Tämä on hyvä piritys
ruiske ja saa meidät var
masti vaihtamaan isommal
le vaihteelle puolueena. Eh
dokashankintakin varmasti 
piristyy.

– Nyt ei pidä jäädä ”käret 
ristis seisomahan vaan nyt pi
tää painaa askares kumaras”, 
kuten meilläpäin sanotaan.

Lahtinen piti erityisesti 
kokeilevasta ja huumoripi
toisesta vaalistartista, joka 
poikkesi perinteisestä.

– Tämä oli innostava, ra

joja laajentava kokemus.
Vaalistartti tuntui myös 

ehdokkaan näköiseltä.
– Sari on ominaisuuksil

taan ja taustoiltaan ainut
laatuinen, ei oikein löydy 
vastaavaa ehdokasta.

– Arvostan sitäkin, että 
Sari tuntuu selviytyvän il
keämielisistäkin haastatte
luista kunnialla eikä provo
soidu. Häntä ei kyetä kam
pittamaan, Lahtinen arvioi.

Sari syrjäytti 
Paavon
KD:n eduskuntaryhmän pu
heenjohtaja Peter Östman 
paljasti piirinsä kokousedus
taja Arja Luomalle fanitta
neensa Paavo Väyrysen pre
sidenttikampanjaa 1980lu
vulla vähän liiankin kanssa.

– Siinä vaiheessa vaimo  
hermostui, kun Paavon 
vaalijuliste ilmestyi makuu
huoneen seinälle, Östman 

muistelee.
– Nyt lupaan mainostaa 

Saria kaikkialla muualla, 
mutta samaa virhettä en tee 
kuin Paavon kohdalla, Öst
man nauratti Luomaa.

Oma ehdokas on 
kunnia-asia!
Puolueen puheenjohtaja ja 
sisäministeri Päivi Räsänen 
muistutti, että oma ehdokas 
on puolueelle kunniaasia. 
Hän ei pitänyt vaaleja ajan 
ja rahan tuhlauksena.

– Emme lähde näitä vaa
leja rahan voimalla voitta
maan vaan aatteen palolla 
ja hyvällä ehdokkaalla.

– Vaalitaistelulla on jo it
sessään arvoa. Julkiset esiin
tymiset, paneelit, haastat
telut, kansalaistapahtumat, 
joihin Sari osallistuu, eivät 
ole hukkaan heitettyä aikaa.

Päivi Räsäsen 
eduskuntaavus
taja Evamaria 
Kyllästinen suun
nitteli presidentti
ehdokkaalle so
pivan hius tyylin, 
meikin ja asu
kokonaisuudet.
Presidentin tehtävänä on 
edustaa ja niinpä edustuksel
lisuus onkin nykyisin yksi osa 
kokonaisuutta, jolla presi
denttiehdokkaita arvioidaan. 

Sari Essayah’n muodon
muutoksen takana on Päivi 
Räsäsen eduskuntaavusta
jana parhaillaan työskente
levä Evamaria Kyllästinen, 
joka on yliopistoopintojen 
ohella suorittanut Model 
Agencymallikoulun ja mas
keeraajan koulutuksen Inter-
national Maker Academyssä. 

– Ideana oli luoda Sarille 
valtionaiselle sopiva tyyli, 
jossa on syvyyttä ja arvok
kuutta ja samalla se kuvas
taisi Sarin olemusta ja vaali
teemaa ”Askeleen edellä.”

Kyllästinen on koonnut 
Essayah’lle useamman asu
kokonaisuuden, joista vaa
lijulisteeseen ja kampanja
avaukseen valikoitui tum
mansininen jakkupuku ja 

kullanharmaa silkkipaita. 
Yksityiskohtiin oli kiinni
tetty huomiota niin ikään 
täydentämällä asu kaulahel
millä ja kimaltelevalla, suu
rikehäisellä rannekellolla.

Myös kasvot ja hiukset 
saivat Kyllästisen mukaan 
uuden ilmeen.

– Otin yhteyttä Sarin kam
paajaan ja toivoin hieman 
lyhyempää, terävämpää ja 
modernimpaa leikkausta.

– Sari näyttää nuorek
kaalta ja todellakin aske

leen edellä kulkevalta, joten 
ikäistään nuorempaa Sa
rista ei ollut tarvetta tehdä, 
stailisti kertoo.

Samuli Rissanen

Puolueväki meni sekaisin Sarista, joka esiintyi kampanjastartissa omana, nöyränä itsenään.
– Sari on henkilö, jota tappiot eivät lannista eivätkä voitot laiskista, kuvasi vieressä istunut puolueen puheenjohtaja Päivi Räsänen.

Askeleen edellä. Sari Essayah 
esiintyi uudessa president-
tityylissään ensimmäisen 
kerran viime lauantain kam-
panjastartissa. 

Uudessa presidenttityylissä 
näkyy stailaajan kädenjälki

Sarista tuli puolueen ikioma presidenttiehdokas

– Minusta on hienoa, että saan 
käyttää oppimiani niksejä 
Sarin hyväksi, presidenttieh-
dokkaan stailannut Evamaria 
Kyllästinen  kertoo.

Olavi Kietäväinen

Olavi Kietäväinen

Riitta Haapala

Johanna Ylihaveri

Juha Paananen

Helena Lahtinen

Arja Luoma ja Peter Östman

Päivi Räsänen
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Kolumnen
Att vara trogen
Under några veckor före Svenska Organisationens höst
möte hade olika händelser och sammanträffanden fått 
mig att tro, att jag skulle ta en paus från styrelsearbetet, 
att det var dags att lämna uppdraget bakom mig. Mot
gångar och egna tillkortakommanden hade i sinnevärl
den växt sig till oanade proportioner och fått tankarna 
att kretsa kring att ge upp.

Men ett flertal av varandra oberoende händelser och 
personer öppnade ögonen på mig och budskapet var 
tydligt: ge inte upp, var trogen, samarbeta vidare, bygg 
vidare på det goda...

Politik är det omöjligas konst: Vi strävar framåt och 
trevar vidare, ibland långa perioder, utan synligt resul
tat. Långsamt, långsamt byggs förtroenden och nätverk 
upp och i tider av uppförsbacke gäller det att fokusera 
på möjligheter och visioner man har och har haft; att 
inte ge upp.

Att gräva fram det positiva i allt och att ta fram dessa 
saker i vardagen är viktigare än vi tror! Också inför näs
ta år, då vi har två viktiga val, är detta en nödvändighet! 
Det gäller att ha svar på tal då folk och media vinklar sa
ker negativt. Istället för att vara ett parti som säger ”nej” 
till saker ska vi lyfta fram allt det fina vi säger ”ja” till. 

Då någon säger att vi är ett alltför ”finskt” parti behö
ver vi kunna ta fram det goda vi gör för två och svensk
språkigheten. Då någon gnäller över partier och politik 
i allmänhet behöver vi kunna upplysa personen om allt 
det goda de kristdemokratiska värderingarna ger vårt 
samhälle osv. 

Du behöver inte kunna KD:s 
partiprogram utantill men nån el
ler några punkter, som står nära 
ditt hjärta, kan du frimodigt dela 
med dig av i vardagen. Du behöver 
inte vara den pratglada proffspoli
tikern, vars oändliga och svårtolka
de svar kommer som en kulspruta. 
Att vara en medmänska räcker. 

Visa, att du genom långsiktigt 
arbete inom politiken och inom 
KD är villig att förbättra vårt sam
hälle, steg för steg, i god och positiv anda. Berätta för 
din näromgivning, i lämpliga doser, om hur fin presi
dentkandidat vi har, hur mycket gott KD gjort, gör och 
kommer att göra för vårt land. Kom ihåg, att just DU är 
en mycket viktig länk i arbetet för det goda. 

Jag ska också själv försöka komma ihåg detdär nu... 

KDs presidentkandidat Sari Essayah:

Ett medmänskligt samhälle är min vision
Finland behöver en 
klar riktning som 
garanterar de kom
mande släktleden 
förutsättningar till 
ett gott och balan
serat liv.
Sari Essayah talade vid sin 
kampanjöppning i riksdags
huset och betonade att det 
är tid att ta ett steg framåt 
till ett mer ansvarstagande 
och medmänskligt samhälle 
där varje människa behand
las som en unik och oersätt
lig individ.

– Vi har framför oss en 
svår tid. Kanske ett årtionde 
med långsam tillväxt och 
krisåtaganden. Då är det av
görande att samhället har en 
andlig uthållighet. Trots att 
vi har olika utgångspunkter 
och bakgrund så behöver 
varje finländare göra sitt 
bästa i samhället för att stö
da en hållbar livsstil. 

– Det är också viktigt att 
vi förbinder oss till gemen
samma spelregler eftersom 
förtroende håller ihop ett 
samhälle. Istället för indi
vidualism så behöver vi allt
mer gemenskap, konstate
rade Essayah.

EU - ett effektivt 
ekonomiskt område

Essayahs vision är en europe
isk union som istället för att 
vara byråkratins högborg är 

ett effektivt ekonomiskt om
råde som betjänar människor 
och företag. EU:s beslutande 
process måste komma när
mare medborgarna. Finlands 
EU politik bör vara öppnare 
än tidigare och ta den natio
nella suveräniteten bättre till
vara. Det här betyder inte att 
vi skulle isolera oss från om

världen. EU skall föras i rätt 
riktning och det kan endast 
ske om man sitter i förarhyt
ten, inte om man sitter och 
ropar från bakbänken.

I utrikespolitiken vill Es
sayah betona Finlands roll 
som en alliansfri förmedlare 
och en ståndaktig försvarare 
av mänskliga rättigheter och 

jämställdhet mellan män 
och kvinnor.

Presidenten skall genom 
utrikespolitiken arbeta för 
mänskliga rättigheter, för 
god förvaltning och för ut
veckling av rättstater. Fin
land har tre centrala tyngd
punktområden: Ryssland, 
Mellanöstern och FN.

Sari Essayah 
•  född: 21.2.1967, Hau-

kivuori
•  civilstånd: gift, make 

Robert Knapp, två döttrar 
födda 1998 och 2001

•  bor i Bryssel
•  hemort: Pemar
•  som gångare VM-guld 

1993, EM-guld 1994
•  riksdagsledamot, 

2003–2007
•  partisekreterare i KD 

2007–2009
•  ledamot i Europaparla-

mentet, 2009–

Beställ KD:s vägg-
kalender och stöd 
Saris kampanj!
När KD går in i president
valskampanjen så behövs 
även ekonomiska medel. 
Partistödet täcker KD:s 
normala verksamhet men 
för kampanjer behövs extra 
inkomster. Partiet har där
för startat en insamling som 
sträcker sig ända till kom
munalvalet. 

På sidan www.essay-
ah2012.fi finns möjlighet 
att med hjälp av bankkoder 
stöda Saris kampanj. 

Dessutom säljs kampanj
produkter. Nu säljs en finsk 
väggkalender med fina mo
tiv för 13€. Beställ den via 
kansliet susanna.sinivirta@
kd.fi och stöd Sari!

Ny organisationschef

Mikko Rekimies, 37 år, 
efterträder Pentti Verta-
nen som organisationschef 
i KD från årsskiftet. Det 
är en förnyad organisation 
som Rekimies kommer in 
i. KD:s partikansli har för
yngrats och uppdraget som 
organisationschef innebär 
både utmaningar och möj
ligheter.

Rekimies ser tillväxtmöj
ligheter för partiet. KD har 
en europaparlamentariker, 
en minister och en riksdags
grupp. Alla påverkningska
naler är öppna.

– Nu behövs nya män
niskor på de rätta platserna 
i partiet för att föra ut bud

skapet. Värvningen av med
lemmar till de olika posterna 
behöver prioriteras. Vi har 
KDunga, KDkvinnor och 
ett brett urval av förtroen
deposter inom avdelningar, 
kretsar och partiledningen. 
Var och en kan hitta sin 
egen plats, säger han.

Eftersom presidentvals
kampanjen redan är igång 
så blir eldprovet för Reki
mies del det kommande 
kommunalvalet. Valet är 
viktigt och förberedelserna 
skall ske i god tid. Från 
Svenska organisationens 
sida ser vi fram emot ett 
gott samarbete med organi
sationschefen.

Päivi Räsänens tal

Sari Essayah till president

Helsingfors förra biskop 
Aimo T. Nikolainen besök
te en söndagsskolan i sam
band med en biskopsvisita
tion. Han  frågade: ”Vem var 
världens första människa?” 

En liten pojke svarade 
med klar  stämma: ”Kekko-
nen!” Biskopen rättade till 
honom: ”Nej, nog var den 
första  människan Adam.” 
Detta fick pojken att börja 
fundera: ”Ja förstås, om 
man också  räknar med ut
länningar.”

Denna historia som mig 

veterligen är sann visar vil
ken viktig roll presidenten  
hade i det finska folkets 
sinne för trettio år sedan. 
Än idag värderas presiden
ten högt vilket den höga 
röstningsaktiviteten visar. 
Minskade maktbefogenhe
ter har inte minskat på pre
sidentinstituionens värde.

Kristdemokraternas par
tifullmäktige gjorde ett vik
tigt beslut när vi nyss valde  
europaparlamentariker 
Sari Essayah till kandidat i 
nästa års presidentval.

Samuli Rissanen

Leif Tast

Mikko Rekimies börjar som KD:s nya organisationschef.

Päivi Räsänen stöder Sari Essayah till president.

Essayahs vision är en europeisk union som istället för att vara byråkratins högborg är ett effektivt ekonomiskt område.



Politiikkaradion 
lähetyksessä 
to 1.12. klo 13:03-14 
Politiikkaradiossa YLE:n 
Puhe-kanavalla.

Pressiklubissa
mukana Ruben Stillerin 
Pressiklubi-ohjelmassa  
pe 2.12. klo 19.20 TV2:ssa.

Uutisvuodossa 
Uutisvuoto-ohjelmassa  
la 3.12. klo 21.30 TV1:ssä.  
Uusinta maanantaina 5.12. 
klo 18.30.

KD-Kompassissa  
Radio Deissä
KD-Kompassi -ohjelmassa 
Radio Deissä la 3.12.  
klo 12.05. Lähetyksen 
uusinta ti 6.12. klo 17.50.
 
MTV3:n 
vaalikeskustelussa 
ke 14.12. klo 20-22 MTV3:n 
vaalikeskustelussa.

YLE:n vaalilähetyksessä 
to 15.12. klo 21.05-22.55 
YLE:n ”Vaalit 2012: Suomi 
ja maailma” lähetyksessä. 
Suora ulkolähetys 
Ulkoministeriön pressitiloista 
TV1:ssä. 

Huomenta Suomi 
-lähetyksessä 
ti 20.12. klo 7.05 alkaen 
MTV3:n Huomenta Suomi 
-lähetyksen ehdokastentissä.

YLE:n ehdokastentissä 
ke 28.12. klo 21.05-21.35 
YLE TV1:ssä.

Nelosen 
vaalikeskustelussa 
TV Nelosen 
vaalikeskustelussa to 5.1.  
klo 9.00-9.30

YLE:n ehdokastentissä 
YLE:n aamu-TV:n ja Radio1:n 
Ykkösaamun yhteisessä 
vaalitentissä ma 9.1.  
klo 8.15-8.35.

Vaalikeskustelussa 
Tampereella 
Aamulehden ja Yle 
Tampereen järjestämässä 
vaalikeskustelussa ma 9.1.  
klo 18-20  Tampere-talolla.

MTV3:n ehdokastentissä 
MTV3:n ehdokastentissä  
ma 9.1. klo 19.30-20.00.

FST:n vaalitentissä 
YLE:n ruotsinkielisen TV:n 
vaalitentissä ti 10.1.  
klo 20.00-21.30.

YleX:n haastattelussa 
YleX:n radiohaastattelussa 
to 12.1. klo 12.05.

Radio Cityn tentissä 
Radio Cityn 
presidentinvaalitentissä  
to 12.1. klo 15.

YLE:n vaalitentissä: 
”Suomen tulevaisuus” 
to 12.1. klo 21.05-
22.55 YLE TV1:n 
presidentinvaalitentissä, 
jonka teemana on Suomen 
tulevaisuus. Yleisönä on 
Järvenpään lukiolaisia, 
jotka pääsevät esittämään 
kysymyksiä ehdokkaille.

HS:n ja Nelosen 
ehdokastentti 
Helsingin Sanomien ja 
Nelosen ehdokastentissä ti 
17.1. klo 17-20 Sanomatalon 
Mediatorilla Helsingissä.  
Tentti televisioidaan suorana 
Nelosella.

MTV3:n 
vaalikeskustelussa 
MTV3:n vaalikeskustelussa 
ke 18.1. klo 19.30-22.

YLE:n suuressa 
vaalikeskustelussa 
YLE:n suuressa 
vaalikeskustelussa TV1:ssä to 
19.1. klo 21:05-22.55.

Kymessä ja Etelä-Karjalassa 
tavattavissa la 3.12.
klo 9.30-10.30  Imatra KD:n lettuteltta 
Koskenpartaan joulutorilla Imatrankoskella
klo 11-12  Lappeenranta KD:n lettuteltta 
kauppatorilla
klo 14-15  Kouvolassa KD:n lettuteltta Manskilla - 
paikalla myös kansanedustaja Sari Palm

Hakaniemen markkinoilla
tavattavissa su 4.12. klo 11.30-12.30 KD:n teltalla 
Hakaniemen markkinoilla. 

Vantaalla joulumarkkinoilla 
tavattavissa KD-teltalla su 4.12. klo 13.30-14.30 
Myyrmäen joulumarkkinoilla Paalutorilla. 

Hurstin itsenäisyyspäivän juhlassa
mukana ti 6.12. klo 12 Hurstin Laupeudentyö ry:n 
järjestämässä Itsenäisyyspäiväjuhlassa Helsingin 
Hakaniemen torilla.

Kuopion joulumarkkinoilla
mukana Kuopion joulumarkkinoilla Kuopio-
hallissa KD-osastolla la 10.12. klo 10-12. 

Uudellamaalla
pe 16.12. klo 17 Lohjalla, Prismakeskus Kahvila 
Presson kabinetti 2 krs.

Satakunnassa 
kampanjakiertueella la 17.12. Raumalla ja Porissa. 

Pohjois-Karjalassa
su 18.12. Joensuussa. 

Pikkuparlamentissa 
KD:n jouluglögeillä ma 19.12. klo 18-20 
eduskunnan Pikkuparlamentissa,  
Arkadiankatu 3, Helsinki.

Varsinais-Suomessa 
to 29.12. Salossa ja Loimaalla. 

Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla 
ti 3.1. Oulussa, Kempeleellä, Oulaisissa ja 
Kokkolassa. 

Etelä-Pohjanmaalla 
ke 4.1. Seinäjoella, Lapualla, Kuortaneella, 
Alavudella, Jalasjärvellä, Isokyrössä ja Vaasassa. 

Pohjois-Savossa 
to 5.1. Lapinlahdella ja Iisalmessa. 

Varsinais-Suomessa 
la 7.1. Turussa, Raisiossa ja Uudessakaupungissa. 

KD Nuorten vaalitapahtumassa 
KD Nuorten organisoimassa vaalitapahtumassa 
Helsingissä su 8.1.

Pirkanmaalla
ma 9.1. Tampereella

Keski-Suomessa 
ti 10.1. Jyväskylässä.

Etelä-Savossa ja Hämeessä 
ke 11.1. Pieksämäellä ja Mikkelissä sekä Lahdessa. 

Kymessä ja Uudellamaalla
pe 13.1. Kotkassa ja Porvoossa. 

Hämeessä 
la 14.1. Forssassa, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. 

Helsingissä 
puhujavieraana Karmel-yhdistyksen tilaisuudessa 
”Israel-ja EU” -teemasta Helsingissä la 14.1.  
klo 15.30 osoitteessa Bulevardi 16 B.

Kainuussa 
su 15.1. Kajaanissa. 

Pohjois-Savossa 
ma 16.1. Kuopiossa ja Varkaudessa. 

Varsinais-Suomessa 
pe 20.1. Paimiossa ja Turussa. 

Pääkaupunkiseudulla 
la 21.1. Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa. 

Presidenttiehdokas Sari Essayah’n kampanjakalenteri Mediaesiintymiset

Muutokset mahdollisia! 

Tarkemmat tiedot kampanjatilaisuuksista  
päivittyvät myöhemmin kampanjasivuille www.essayah2012.fi

a s k e l e e n  e d e l l ä
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LAHJOITA 
KAMPANJAAN!

Lahjoittamista varten tarvitset  
nämä tiedot:
Keräystili: Nordea 106530-225528,   
IBAN FI11 1065 3000 2255 28
Maksun vastaanottaja:  
Suomen Kristillisdemokraatit
Puolueen vaalikeräysviite: 1111516 

Antamasi lahjoitus mahdollistaa presidentinvaaleissa 
sanomamme tehokkaamman levittämisen. Käytämme 
antamasi tuen Sarin kampanjan näkyvyyden 
varmistamiseksi hankkimalla lisänäkyvyyttä esimerkiksi 
lehti-ilmoituksilla. Lahjoittaa voit myös puhelimitse: 
0600 15658. Puhelimitse lahjoittaminen maksaa  
10,18 € + pvm tai mpm. Kiitos tuestasi!

KD:N RAHANKERÄYSLUPA
Luvansaaja: Suomen Kristillisdemokraatit (KD) – Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. / 
Luvan numero: 2020/2011/3592 / Toimeenpanoaika ja –alue: 1.11.2011-31.12.2012. Koko 
Suomi, Ahvenanmaata lukuun ottamatta / Varat käytetään: Kerätyt varat käytetään puolueen 
vaalitoiminnan tukemiseen: presidentinvaalien ja kunnallisvaalein 2012 kampanjan kuluihin. / 
Keräystili: Nordea 106530-225528 IBAN FI11 1065 3000 2255 28

1500 euron tai sitä suurempien summien lahjoittajien nimet julkaisemme 
automaattisesti vaalirahoituslain edellyttämällä tavalla.
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