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Essayah’n keräämä 2,5% on KD:n historian toiseksi paras tulos

Sari menestyi 
Pohjois-Savossa ja 
Keski-Suomessa

Viikon 
puheen- 
aihe

sivu 3

Eduskunta

Näin Sari Essayah’a 
äänestettiin 
Sari menestyi parhaiten 
keskisessä Suomes-
sa, mutta ei kyennyt 
tavoittamaan ruotsin-
kielisen Pohjanmaan 
ääniä. Pääkaupunkiseutu 
äänesti KD:n ehdokasta 
nihkeästi. 5

Vaalivalvojaiset

Tunnelma tiivis ja 
lämmin puolue-
toimistolla 
Hyvä Sari! Hyvä KD! 
Hyvä me! Vaalivalvojai-
set vietettiin tiivistunnel-
maisesti puoluetoimistol-
la Helsingin Alppitalossa.  
6-7

Samhällsbygge

75755 röster till Sari
Sari Essayah gjorde en 
riktigt bra kampanj och 

fick 2,5% av rösterna i 
hela landet. 8

Henki, sielu & 
ruumis

Helsingin tuomio-
kirkko juhlii
160 vuotta se on seissyt 
temppelinä ja Helsin-
gin empirekeskustan 
helmenä. Viikon jokai-
sena päivänä toimintaa 
tarjoava Tuomiokirkko 
juhlii syntymäpäiviään 
helmikuussa. 10

Aktivisti

Soppa ja Sari 
keräsivät väen-
paljouden
Myyrmannin paalutorilla 
riitti vantaalaista kan-
saa, kun Sari Essayah 
kampanjoi hernerokan 
kera. 12

Vaalituloksessa näkyy 
suomalaisten asennemuutos
Vaalien yllättäjä Pekka Haavisto ja ennakkosuosikki 
Sauli Niinistö käyvät tiukan toisen kierroksen. 4

Mäkimattila: Sari Essayah, 
kirkastit arvomme! 2
Rissanen pääkirjoituksessa: 

KD:n vaalituloksessa näkyy hyvän naisen lisä  2

Helsingin Musiikkitalossa Sari Essayah’lla, Päivi Räsäsellä ja Asmo Maanselällä oli aihetta hymyyn, vaikka äänikuningat-
taren titteli jäikin haaveeksi. 

– Merkittävä tor-
juntavoitto, totesi 
presidenttiehdo-
kas Sari Essayah 
kannatusprosen-
teistaan Keski-
Suomessa. 

Kannatusprosentti 
kasvoi edellisiin 
presidentinvaa-
leihin verrattuna 
eniten Pohjois-
Savossa ja Sata-
kunnassa. 

Puheenjohtaja-sisäminis-
teri Päivi Räsänen kiitti 
ahkeraa ehdokasta hienos-
ta kampanjasta.

– Sari Essayah teki puo-
lueelle suuren palveluksen 
ja kykeni kirkastamaan 
sanomaamme, Räsänen 
kiteytti.

Ah, filmihattara! sivu 11 

Samuli Rissanen

Essayah kampanjoi viime hetkiin saakka täysillä, lau-
antainakin vielä neljässä eri paikassa. Myyrmannin 
Paalutorilla juttuseurana Pertti ja Kirsti Rasilainen.
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KD Toimitus, kdtoimitus@kd.fi

Sari Essayah onnistui jälleen virittämään vaalikampan-
jansa niin, että se tuotti KD:lle merkittävää lisäarvoa. Lu-
kuisten tv-esiintymisten ja haastattelujen kautta KD:n 
esilläpitämät arvot ja asiasisältö kirkastuivat suomalaisille. 
Essayah’n sanottiin ”inhimillistäneen kuvaa kristillisde-
mokraateista” ja ”yllättäneen erinomaisella asiantunte-
muksellaan.” Essayah’n olemusta kuvattiin ryhdikkääksi ja 
pirteäksi, psyykettä vahvaksi. 

Kampanja lähti liki nollasta liikkeelle: Pienen puolueen 
ehdokkaan menestymisen mahdollisuuksiin ei uskottu eikä 
puolueella ollut laittaa juurikaan rahaa kampanjointiin. 
Vielä kampanjan alkaessa marraskuun lopulla ja joulukuun 
alussa toimittajat ihmettelivät, millainen poliitikko kävely-
mestarina tunnettu Essayah oikein on. 

Pienen vaali-ihmeen takana on tinkimätön persoona, joka 
ei koskaan tee puolivillaisia kampanjoita. Puoluesihteeri-
nä Essayah toi kuntavaalitulokseen ekstraa  rekrytoimalla 
henkilökohtaisesti hyviä ehdokkaita listalle. Eurovaaleissa 
ja eduskuntavaaleissa Essayah on kuulunut valtakunnan 

ääniharavien joukkoon. 
Presidenttikisassa Essayah keräsi useimmissa vaalipii-

reissä reilun lisän verrattuna edellisiin presidentinvaalei-
hin, vaikka tuolloinkin KD:lla oli erinomainen ehdokas. 
Alueellisesti Essayah menestyi erityisesti Satakunnassa ja 
Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa sekä Keski-Suomessa, 
jossa menestymistä voidaan pitää torjuntavoittona Toimi 
Kankaanniemen syksyisen eron jälkeen. Essayah’n kanna-
tus olisi ollut vieläkin korkeampi, jos useampi olisi jättänyt 
taktisen äänestämisen vasta toiselle kierrokselle. 

Essayah’n poliittinen ura on edelleen nousussa. Kristillis-
demokraatit ovat jo kauan saaneet nauttia Jumalaan luot-
tavasta, energisestä ja lämminhenkisestä naisesta, mutta 
presidentinvaalit toivat hänet poliitikkona näkyviin kaikille 
suomalaisille. 

Yksi presidenttiehdokkaan hienoimmista ominaisuuk-
sista on kuitenkin se, että hän vie  kulloisenkin toimensa 
kunnialla loppuun asti. Tämä tarkoittaa sitä, että Essayah’n 
tärkeä tehtävä EU:ssa jatkuu nyt tiiviinä.

Debatti

Blogeista poimittua http://www.kd.fiJohtoporras

Pääkirjoitus

Essayah’n poliittinen ura on 
edelleen nousussa. Kristillisde-
mokraatit ovat jo kauan saaneet 
nauttia Jumalaan luottavasta, 
energisestä ja lämminhenkisestä 
naisesta, mutta presidentinvaalit 
toivat hänet poliitikkona näky-
viin kaikille suomalaisille.

Sari Essayah, kirkastit arvomme!
Hoi maamme Suomi, minne olet menossa? Äänestäjät 
ovat käyneet politiikan tutkijoiden mukaan arvaamat-
tomiksi. He hötkyilevät suurten puolueiden kannalta 
epälojaalisti, eikä median johdatteluun enää luoteta. 
Sari Essayah lupasi olla askeleen edellä matkalla kohti 
oikeaa suuntaa. Ihan kaikille Sarin suunta ei kelvan-
nut, vielä. Oliko syynä arvot vai vauhti, kenties hän oli 
askeleen edellä aikaansa? 

Vaalijulisteiden liisteröinnin ja niiden lumesta irti 
kaivamisen välissä käydyt arvokeskustelut olivat antoi-
sia. Mikä on KD:n suunta? Se ei perustu tietyn etujär-
jestön tavoitteiden ajamiseen, eikä yhden asian jank-
kaamiseen, kuten muut oikea-vasen-kartalle helposti 
sijoittuvat puolueet. Olemme kristillisten arvojen puo-
lue, tuoksu jonka tunnistaa kaikesta mitä valitsemme 
tehdä yhteiskunnassa. Ja valinta tehdään aina arvoon 
perustuen, ihmisarvoon. Kestävään kehitykseen, isän-
maan viljelemiseen ja varjelemiseen. Uskomme yhteis-
kuntamme olevan niin vahvan kuin miten se kohtelee 
heikointa jäsentään.

Ylivelkaantuminen on läsnä kodeissa ja Euroopassa. 
Näissä olosuhteissa alkaa ei-materiaalisten arvojen ja 
politiikan tavoitteiden pyyteettömyyden testaus. Poli-
tiikka keskittyy nyt niukkuuden priorisointiin. Komp-
romisseja tehdään ja jokainen joutuu luopumaan 
saavutetuista eduistaan.  Samalla kun etsitään toivoa 
elämän helppoudesta, lisääntyy pettymys, irrallisuus ja 
lamaannuttava epävarmuus tulevaisuudesta, ja ne nä-
kyvät äänestyskäyttäytymisessä. 

Yhteiskunnallinen diakonia ja kollektiivisen pahoin-
voinnin parantaminen vaativat pysyvät arvot ja lujat 
otteet sekä tarttumisen rohkeasti 
ja osaavasti kaikkiin yhteiskunnan 
asioihin, ihmisarvon loukkaamat-
tomuutta vaalien. Ja talkoohen-
kisen uuslähimmäisyyden. Kun-
nallisvaalit tulevat, me olemme 
valmiit!

Kiitos, Sari Essayah! Kirkastit 
arvomme. 

sari.makimattila@kd.fi
KD:n 3. varapuheenjohtaja

Sari Mäkimattila

KD:n uudeksi tähdeksi nimetty Sari Essayah näyttää tuovan vaalissa kuin vaalissa 
KD:lle hyvän naisen lisää. Presidentinvaalissa ekstraa kertyi ympäri Suomea, vaikka 
vaaliasetelma ei suosinut pienen puolueen ehdokasta.

KD:n vaalituloksessa 
näkyy hyvän naisen lisä

Lämmin kiitos jokaiselle äänestä-
jälleni ja vaalityöntekijälle! Läm-
pöinen kiitos jokaiselle äänestäjäl-
leni, kaikille tukijoille ja vaalityötä 
tehneille! Tulos ei ollut se mitä 
tavoiteltiin, mutta kuitenkin KD:n 
lähihistorian paras presidentin-
vaalitulos. Kampanjan aikana 
sain erittäin paljon positiivista 
palautetta, joka rohkaisee minua 
työssäni europarlamentaarikkona. 
Hyvillä mielin eteenpäin!

Sari Essayah 22.1.

Sari Essayah teki sen, mitä nainen voi tehdä! Hyvä kam-
panja, ahkera kiertäminen ja upea ehdokas oli näissä vaa-
leissa kohdallaan, joskaan vaalitulos ei tuonut kd-jytkyä.

Sari Essayah’n ehdokkuus oli tärkeä: puolueemme sai jul-
kiset keskustelevat kasvot, sovittelevan keskustelijan, asia-
osaajan ja rakentajan tähän kampanjaan mukaan. Kiitos 
Sari Essayah, olit paras mahdollinen oma ehdokas joukku-
eestamme näihin vaalehin ja teit hienon vaalin ja vaalityön!

Vähintäänkin eduskuntapuolueiden tulee asettaa demo-
kraattisessa järjestelmässä ehdokkaita. Tässä presidentti-
vaalissa jokainen puolue teki niin, ja hyvä näin: vaalikes-
kustelu oli loppuun asti jännityksellä latautunutta. Sari Es-
sayah rakensi osaltaan kiinnostavaa kampanjaa.

Kiitos Sari!
Sari Palm 22.1.

Olen näiden presidentin vaalien aikana jälleen ihmetellyt 
yhtä yhteiskunnassamme olevaa asiaa. Nimittäin latista-
misen, nitistämisen, vähättelyn ja nolaamisen kulttuuria. 
Epäilemme, halveksimme ja vähättelemme ja luulemme, 
että nyt olemme hyviä.

Toimittaja Heljä Walamies otti kantaa ilkeyteen vuosia 
sitten artikkelissa ”Ilkeys sattuu” (ET toukokuu 2006): ”Häi-
jyys ei katso ikää, se vain muuttaa vuosien myötä muotoaan ja 
hioutuu harjoittelun myötä yhä terävämmäksi täsmäaseeksi. 
Ilkeilyn virtuoosi osaa ottaa selville uhrinsa arat kohdat”. 

Siinähän on myös kyse mallioppimisesta, jota voidaan 
opettaa jo lapsille.

Tiedämme, että monilla lasten ja nuorten leireillä on jo 
vuosikymmeniä ollut leikkejä, jossa raja nolaamisen suhteen 
on ylitetty, mutta se on nähty vain nuoruuden ilmiönä. Mutta 
tänä päivänä monet viihdeohjelmat ovat täynnä tätä julkkis-
ten ja erilaisten ihmisten julkista nolaamista, joka ei aina ole 
vain hyvää satiiria, vaan typeryyttä. Ja mistä nousee erilaisten 

keskustelupalstojen nimetön viha ja vähättely? Mistä muusta 
se kertoo kuin ”kasvottomasta ahdistuksesta”?

Presidentin vaalien ehdokkaiden haastatteluissa pitää 
toimittajien tietysti olla kriittisiä ja puolueettomia, mutta 
mistä ihmeestä nousee tarve vähätellä esimerkiksi Timo 
Soinin katolista uskoa tai Sari Essayahin helluntalaista 
vakaumusta? Eikä edes YLE:n ja MTV3:n toimittajat ole 
olleet tästä vapaita. 

Uskomattoman typeriä kysymyksiä on tehty uskonnosta. 
Jos uskontoa ei saa sotkea politiikkaan, miksi näitä kysy-
myksiä tehdään, kun heti näkee pelkällä yleisen teologian 
approlla, että toimittajan teologian tietämys on + - nolla-
tasoa. Tai miksi Pekka Haavistoa pitää halveksia, vaikka 
olisi erilainen käsitys avioliitosta. Tätä nolaamista tehdään 
jatkuvasti kuvilla, kuvateksteillä ja piirroksilla. Poliitikot ei-
vät enää pitkään aikaan ole olleet ainoita kohteita. Erilaiset 
etniset vähemmistöt saavat jatkuvasti osansa tästä nolaami-
sesta. Ja jo nyt on nähtävissä viihde ohjelmissa, että van-
hukset ja vammaisetkaan eivät saa olla rauhassa.

Eilen illalla (12.1.)  rasismikeskustelu Järvenpään lukiossa 
jätti varjoonsa ehkä illan erikoisimman kysymyksen, joka 
kysyttiin presidenttiehdokas Sari Essayah’lta (kd.), että 
voiko avoimesti uskova olla presidentti? Lukion oppilas ih-
metteli, voiko Sari toimia helluntailaisuutensa vuoksi maan 
korkeimmassa virassa. 

Jos esimerkiksi Pekka Haavistolta olisi kysytty samaa 
liittyen seksuaaliseen suuntautumiseen, mikä on tietysti 
hyvä ettei kysytty, niin kysymyksen esittäjää olisi välittö-
mästi paheksuttu rasistisesta kysymyksenasettelusta. Jos 
oppilas olisi kysynyt, että voitko toimia vasenkätisenä pre-
sidenttinä tai avoimesti eläinrakkaana presidenttinä, niin 
hänen opettajaansa oltaisiin pidetty varsin epäpätevänä 
yleissivistäjänä. Eikö uskovaisen kykyä toimia yhteiskunnan 
täysivaltaisena jäsenenä saa epäillä? Saa toki, nykyään. Vie-
läpä Suomen tärkeimmässä yleissivistävässä opinahjossa. 
Suvaitsevaisto on omalla ideologiallaan pureutunut tehok-
kaasti koulujärjestelmän kysymyksenasetteluihin. En itke 
tai heristä pikkurilliä. Tämä on tulos siitä että jotkut osaa-
vat ajaa asiaansa toisia paremmin. Aina on helppoa paeta 
marttyyriviitan alle, ja toitottaa samaa asiaa että näin meitä 
on dissattu jo 2000 vuotta. Kuitenkaan näin ei tarvitse olla. 
Pitäisi olla enemmän rohkeutta puolustaa arvojaan. 

Onneksi Sari toi hyvin esille sen, että miksi myös uskovai-
nen voi toimia presidenttinä. Varmasti koko lukio muuttui 
vastauksen kuultuaan paljon suvaitsevaisemmaksi. Usko-
vaisen ei tarvitse eheytyä mielenhäiriöstään.

Asmo Maanselkä 14.1.

Samuli Rissanen

samuli.rissanen@kd.fi
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Essayah esiintyi 
ryhdikkäänä ja 
valovoimaisena 
Musiikkitalon 
vaali-illassa.

Tekstit&kuvat 
Samuli Rissanen

KD:n historian toiseksi pa-
ras tulos presidentinvaa-
lissa siivitti Sari Essayah’n 
askeleita Musiikkitalossa, 
josta lähetettiin vaalien tu-
losohjelmaa median välityk-
sellä kaikkialle maailmaan. 
Samalla Essayah nousi 
KD:n uudeksi tähdeksi ohi 
puolueen edellisten presi-
denttiehdokkaiden, Bjarne 
Kalliksen ja Toimi Kan-
kaanniemen. 
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KD:n uusi tähti säteili Musiikkitalossa

– Ajatella, jos emme olisi nimenneet omaa ehdokasta! Räsänen lausui ääneen 
ajatuksen, joka vaali-iltana jo kauhistutti puheenjohtajaa.

Essayah’n tähti on nousussa. Kristillisdemokraattien presidenttiehdokas säteili saapuessaan upouuteen Musiikkitaloon vaali-iltana.

Puolueen puheenjohtaja 
Päivi Räsäsen ja puolue-
sihteeri Asmo Maanselän 
kanssa Musiikkitalossa 
esiintynyt Essayah oli itse-
varman oloinen ja huokui 
tyytyväisyyttä.

– Kampanjaan olen erityi-
sen tyytyväinen, hän kertoi.

Päivi Räsänen puolestaan 
ei uskaltanut enää edes aja-

tella sellaista vaihtoehtoa, 
jossa omaa ehdokasta ei oli-
si ollut. 

– Ajatella, jos emme olisi 
nimenneet ehdokasta! Oli-
simme jääneet paitsi kaikes-
ta näkyvyydestä.

Essayah arvioi, että vaa-
liasetelma rokotti hieman 
tulosta ja siksi voitto ”nais-
ten sarjassa” jäi täpärästi 

saavuttamatta. Potentiaali-
sia äänestäjiä lipui niin Kes-
kustan Paavo Väyryselle 
kuin Kokoomuksen Sauli 
Niinistöllekin. 

Haastatteluringissä kier-
tänyt Essayah tutki Musiik-

kitalon tulospalvelussa tark-
kaan alueellisia tuloksia. Ne 
osoittivat, että Helsingissä 
ja Uudellamaalla sekä Ou-
lun ja Lapin vaalipiireissä 
Essayah’n kannatus jäi al-
haiseksi, mutta mukavia yl-

lätyksiäkin löytyi Savosta ja 
Keski-Suomesta.

– Esimerkiksi Keski-Suo-
men äänestysprosenttini on 
3.6 ja se on merkittävä tor-
juntavoitto siellä, Essayah 
iloitsi.

Rkp:n Eva Biaudet ja Sari Essayah kamppailivat tasaväkises-
ti ”naisten sarjan” voitosta.

Stylisti, remonttimies ja puoluesihteeri Asmo Maanselkä piti koko illan ajan 
Sarin suortuvat ojennuksessa.

Essayah tutki Paavo Väyrysen ohella tarkkaan tuloksia maakunnista. Keski-Suomi ilahdutti 
Essayah’aa, Oulun piiri Väyrystä.
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Kristillisdemokraattinen viikkolehti

Satakunnassa ja 
Pohjois-Savossa 
KD eteni Sari 
Essayah’n ehdok-
kuuden myötä 
eniten verrattuna 
edellisiin presiden-
tinvaaleihin.

Samuli Rissanen

Sari Essayah ei jäänyt har-
mittelemaan presidentin-
vaalien jumbosijaa vaan 
muistutti, että kannatuspro-
sentti (2,5%) oli KD:n histo-
rian toiseksi parhain. 

Voitto ”naisten sarjassa-
kin” oli lähellä, mutta vaa-
liasetelma ei tällä kertaa 
suosinut KD:n ehdokasta. 
Vihreiden ehdokkaan, Pek-
ka Haaviston, ympärille 
kehkeytynyt ”vastajytky” oli 
pantu merkille ja siihen yri-
tettiin varautua strategisella 
äänestämisellä. 

Vaalipiireittäin tarkastel-
tuna Essayah pärjäsi parhai-
ten Keski-Suomessa (3,6%). 
Vaasan vaalipiirissäkin kan-
natus oli 3,4 %, mutta edel-
lisistä presidentinvaaleista 
2006 tultiin rytinällä alas. 
Pohjois-Savossa (3,3 %) KD 
eteni kaikkein reippaimmin 
verrattuna edellisiin presi-
dentinvaaleihin(1,6% vuon-
na 2006).

Pääkaupunkiseudulla Es-
sayah jätettiin selvästi jum-
bosijalle. Väkirikkaat Hel-
sinki (1,7%), Espoo (1,8%) ja 
Vantaa (2,1) laskivat KD:n 
ehdokkaan keräämää pro-
senttiosuutta merkittäväs-
ti. Vuoden 2006 vaaleihin 
verrattuna KD-ehdokkaan 
kannatus oli kuitenkin pää-
kaupunkiseudulla pysynyt 
kutakuinkin ennallaan.

”Essayah kirkasti 
KD:n sanomaa”

Päivi Räsänen ei säästellyt 
sanojaan, kun hän kehui 
Sarin kampanjan merkitys-

tä puolueelle. Essayah teki 
Räsäsen mukaan suuren 
palveluksen puolueelle osal-
listumalla lukuisiin tv-kes-
kusteluihin ja paneeleihin. 
Räsänen kertoi vakuuttu-
neensa siitäkin, että presi-
dentinvaaleissa kannattaa 
olla mukana omalla ehdok-
kaalla.

– Kaikki se näkyvyys olisi 
jäänyt saavuttamatta, mi-
käli omaa ehdokasta ei olisi 
nimetty.

KD:n puheenjohtaja us-
koi myös, että Essayah kyke-
ni selkeällä argumentoinnil-
laan kirkastamaan kristillis-
demokraattien näkemyksiä 
muun muassa eurokriisin 
hoidosta.

– Kristillisdemokraattien 
näkemykset lähimmäisyh-
teiskunnasta, Lähi-idän-
kysymyksistä ja tämänhet-
kisestä velkakriisistä tulivat 
Sarin napakan ja selväsa-
naisen esiintymisen kautta 
hyvin esille, hän arvioi.

Ajattelen sinua
Sinä 17–29-vuotias nuori, jolla on jäänyt koulutus 
kesken. Töitä sinun on vaikea saada, etkä ihan hir-
veästi haluakaan.  Öisin sinun tulee ensin ”hengat-
tua” kavereiden kanssa, sitten pelailtua koneella. 
Kun äitisi lähtee aamuvuoroon ensimmäisellä 5.30 
bussilla, käyt nukkumaan. Sinua ajattelen!

Minä näen sinut: olet minulle tärkeä. Me kaikki 
tarvitsemme sinua!

Kun olet valmis, sinä tar-
vitset vahvistusta omien vah-
vuuksien löytämiseen, itse-
tuntemusta ja tukea arkeen 
kiinnittymiseen. Koulutuk-
sen, harjoittelun tai työn po-
sitiivinen merkitys yksilölle 
ja koko yhteisölle on ilmei-
nen. Meistä jokainen vaan 
ei ole sellaista koulunkävi-
jätyyppiä. Nykymuotoiselle 
koulutukselle on kehitettävä 
vaihtoehtoja. STOP! Pyöri-
vää pyörää ei tarvitse keksiä 
uudelleen. Suomessa toimii 
upeita työpajoja eri puolella 
maata, joissa nuori voi tarttua elämään kiinni, kou-
lutukseenkin, omaa tahtia, saattaen.

Nuorisotakuu on kirjattu hallitusohjelmaan. Mei-
dän päättäjien tehtävä on resurssoida ja säätää lake-
ja, jotta osaavat ihmiset voivat auttaa nuoria työ- ja 
koulutusuran alkuun, pelastaa ihmisiä elämälle!

sari.palm@eduskunta.fi
Valtakunnallisen työpajayhdistyksen hallituksen 
puheenjohtaja

Kolumni
Sari Palm

Harmaan talouden 
torjuminen kannattaa
Poliisi tutkii vuosittain noin 1700 talousrikosjuttua 
ja 2011 aikana selvitetyissä jutuissa rikollisen saa-
ma hyöty on ollut noin 140 miljoonaa euroa. 

Hallitus hyväksyi viime 
viikolla toimintaohjelmansa 
talousrikollisuuden ja har-
maan talouden vähentämi-
seksi vuosina 2012–2015, 
jolle osoitetaan vuosittain 20 
miljoonaa euroa. Poliisi saa 
tänä vuonna 5,6 miljoonaa 
euroa, jolla lisätään talous-
rikostutkijoita. Tavoitteena 
on puolittaa auki olevien 
juttujen määrä ja suunnata 
resursseja reaaliaikaiseen 
talousrikostorjuntaan ja pii-
lorikollisuuteen. On arvioi-
tu, että poliisin tietoon tulisi 
vain noin 10% talousrikollisuudesta. Toimenpiteitä 
harmaan talouden torjumiseksi tulee siten ehdot-
tomasti lisätä. 

Sisäasiainministeriön vastuulla toimintaohjel-
massa on kolme hanketta. Ensimmäinen hanke 
koskee viranomaisten välisten tiedonvaihtoesteiden 
purkamista ja eri rekisterien saattamista kaikkien 
torjuntatyötä tekevien viranomaisten käyttöön. Mu-
kaan pyritään saamaan mm ulkomaalaisasioita, jul-
kisia tukia, elinkeinolupia ja rahanpesun tutkintaa 
käsittelevät viranomaiset ja tietojärjestelmät. 

Toisessa hankkeessa tähdätään liiketoimintakiel-
lon tehostamiseen. Viranomais-
ten oikeutta ja mahdollisuutta 
ilmoittaa esitutkintaviranomai-
selle liiketoimintakiellosta tulee 
laajentaa. Kolmas hanke toteut-
taa poliisin ja elinkeinoelämän 
yhteistyönä harmaan talouden 
ja talousrikollisuuden vastaisen 
tiedotuskampanjan. 

Jokainen talousrikostorjun-
taan sijoitettu henkilötyövuosi 
maksaa itsensä takaisin ja tu-
louttaa yhteiskunnalle toisen 
henkilötyövuoden hinnan. Tätä 
rahaa voitaisiin valtion talousar-

viossa suunnata esimerkiksi poliisien palkkaami-
seen kenttätehtäviin.

paivi.rasanen@eduskunta.fi

Poliisi saa 
tietoonsa 
vain 10% 
talousrikol-
lisuudesta.

Eduskunta

Räsänen
Päivi Räsänen

Sari menestyi Keski-Suomessa, Savossa ja Pohjois-
Karjalassa, mutta nihkeästi pääkaupunkiseudulla

Näin Saria äänestettiin

Saria äänes-
tettiin 
eniten Lapin-
lahdella 
Sari Essayah’n pitkäai-
kainen kotikunta La-
pinlahti Pohjois-Savon 
vaalipiirissä oli ehdok-
kaalle suotuisin. Hän 
keräsi lapinlahtelaisilta  
380 ääntä ja 7,1 prosen-
tin osuuden. 

Vuonna 2006 Bjar-
ne Kallis oli Luodon 
Bosundin presidentti, 
sillä hän keräsi 53,6% 
alueen äänistä. Myös 
Essayah menestyi hyvin 
Luodossa 6,8 % kan-
natuksella. Pirkanmaa-
lainen Kihniö oli euro-
kriittisten ehdokkaiden 
vahvaa aluetta. 6,4 pro-
senttia kihniöläisistä 
luotti Essayah’n linjaan.

Samuli Rissanen

KD:n presidenttiehdokas Sari Essayah 
keräsi 75755 ääntä ja 2,5 prosenttia 
annetuista äänistä. Vuonna 2006 
Bjarne Kallis sai 61455 ääntä ja 2 
prosentin osuuden.

Essayah ja hänen kampanjaväkensä iloitsivat sunnuntaina KD:n historian toiseksi parhaasta tuloksesta puoluetoimistolla.

Samuli Rissanen



6 26.1.2012

KD Toimitus, kdtoimitus@kd.fiVaalivalvojaiset
KD:n vaalivalvojaiset julistivat:

Hyvä Sari!
Hyvä KD!
Hyvä me! 

Ennakkoäänet lupasivat vielä Essayah’lle naistensarjan voittoa. Onnistuneen kampanjan hilpeissä vaalivalvojaisissa puoluetoimistolla iloittiin, eturivissä Marjo Anttoora, Päivi Räsänen, Sari Essayah, Jouko Jääskeläinen, Tarja Vänskä ja Niklas Andersson.

Miksi valitsit 
juuri Sarin 
ekalla kier-
roksella?

Helsingin piirin puheenjohtaja Tarja Vänskä ja KD:n 3. vara-
puheenjohtaja Sari Mäkimattila.

– Sari on vahva mielipide-
vaikuttaja. On loistavaa, että 
hän suostui ehdokkaaksi 
ja teki näin hienon kam-
panjan. Hän toi terävyyttä 
keskusteluihin, muistuttaa 
Tarja Vänskä. 

Sari Mäkimattila on sa-
maa mieltä.

– Sari tuli aika tuntemat-
tomana EU:sta ja sai näin 
loistavan äänimäärän. Ha-

Santi Martinez pääsi äänes-
tämään ensimmäisen kerran 
presidentinvaaleissa. – Olen 
ylpeä, että sain äänestää Sa-
ria Suomen kansalaisena.

– Sari herättää luottamus-
ta. En äänestänyt vain presi-

luaisin KD-läisiä kannustaa 
siihen, että oltaisiin aina 
omien ehdokkaiden takana!

– Haluan kiittää niitä, 
jotka ovat olleet uskollisia. 
Pidetään se kuntavaaleissa! 
Mäkimattila kehottaa.

Kristillisdemokraattien tulevia kansanedustajia ja puheenjohtajia? Iina Mattila, Suvi Linja-
maa, Leena Koski ja Ninni Pallaskorpi ovat KD:n nuoria vaikuttajanaisia.

Voittajakaksikko oli hienoinen yllätys 
osalle KD-väkeä, mutta puoluetoimiston 
tiivistunnelmaisia vaalivalvojaisia se ei 
pilannut. Sari-mania kohosi huippuunsa 
vielä kampanjan päätösiltana.

Teksti ja kuvat: Kristiina Kunnas

– Tämä oli kuin kestävyysla-
ji, jossa vielä oli kova loppu-
rutistus, Sari Essayah ku-
vaili kampanjaansa puolue-
toimiston vaalivalvojaisissa.

Hän aloitti vaalien tu-
losillan oman väen paris-
sa. elsingin Musiikkitalon 
tulosiltaan hän siirtyi pu-
heenjohtaja ja sisäministeri 
Päivi Räsäsen ja puoluesih-
teeri ja vaalipäällikkö Asmo 
Maanselän kanssa.

”Ennakkokäsitys murtui”

Essayah kiitti kampanjaansa 
osallistuneita lämpimästi.

– Leena Anto keksi slo-
ganin Askeleen edellä. Vaa-
lipäällikkö Asmo, avustajani 
Merja, te aktiiviset kam-
panjoijat, en pärjäisi ilman 
teitä! 

– Meillä ei ole videolähe-

tystä Brysseliin, mutta kiitän 
perhettäni välttämättömäs-
tä tuesta. Kiitos Roopelle, 
joka on vastannut kodin ja 
tyttöjen elämän pyörittämi-
sestä koko kampanjan ajan!

- Ilman 10- ja 13-vuotiaita 
tyttäriäni en tietäisi, mikä 
on vaikkapa Frontside Ol-
lie (=skeittitemppu), Sari 
kertoi viitaten 13-vuotiaan 
suomalaispojan Robinin 
laulun nimeen.

– Sari teki todella hienon 
kampanjan ja saavutimme 
paljon. Kannatti lähteä, kiit-
ti Päivi Räsänen.

– Ihmiset ovat antaneet 
suoraa kiittävää palautetta. 
Ennakkokäsityksiä on mur-
tunut, Essayah iloitsi.

KD Nuorten puheenjoh-
taja huudatti yleisöä:

– Hyvä Sari, hyvä KD, hyvä 
me! Aki Ruotsala huusi.
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Kristillisdemokraattinen viikkolehti

Varapuheenjohtaja Teuvo V. Riikonen:

Puolueen kapea kärki laveni

Essayah’n talous-
osaaminen ja 
tietopohja pääsivät 
oikeuksiinsa, arvioi 
KD:n 1. varapu-
heenjohtaja Teuvo 
V. Riikonen.

– Taustatietämys ja talous-
osaaminen olivat Sarin vah-
vuuksia, Teuvo V. Riikonen 
muistuttaa.

– KD:n kenttä tuli hyvin 
mukaan vaalikampanjaan.

Riikonen tuohtui toimit-
tajille, jotka arvostelivat 
KD:n lähtemistä mukaan 
presidentinvaalikampan-
jaan.

– Sanoinkin Länsi- ja 
Itä-Savon toimittajalle, 
että lännessä arvostellaan 
Pohjois-Koreaa siitä, että 
heillä on vain yksi ehdokas. 
Meillä taas arvostellaan 
sitä, että kisassa on mukana 
seitsemän, jotka eivät pääse 
presidentiksi, Riikonen ku-
vailee.

– Sarin kampanja meni 
eteenpäin kokovaloilla. Puo-
lueessamme on kapea kärki, 
mutta nyt se laveni oleelli-
sesti, Riikonen kiittää.Ennakkoäänet lupasivat vielä Essayah’lle naistensarjan voittoa. Onnistuneen kampanjan hilpeissä vaalivalvojaisissa puoluetoimistolla iloittiin, eturivissä Marjo Anttoora, Päivi Räsänen, Sari Essayah, Jouko Jääskeläinen, Tarja Vänskä ja Niklas Andersson.

Santi Martinez äänesti presi-
dentinvaaleissa ensi kertaa.

Soili Haverinen äänesti Saria 
nimenomaan ”taktisesti”.

Keravan Petri Palviainen 
kerää kuntavaaliehdokkaita.

Espoon Sirpa Tuomi on kuul-
lut vain positiivista Sarista.

Peter Östman äänestää Nii-
nistöä toisella kierroksella.

Tuuli Lawson liittyi joulun alla 
kristillisdemokraatteihin.

– Olen hyvin tyytyväinen, 
että kristillisellä puolueel-
lamme - jota vierastetaan 
jo nimen vuoksi - oli näin 
hieno ehdokas. Uskon Sarin 
menestykseen jatkossakin, 
sanoo Tuuli Lawson.

– Sari teki uskomattoman 
hienon kampanjan. Hän sy-
tytti kenttää, mikä tietää hy-
vää kunnallisvaaleille. Sari 
teki sekä itsensä että puolu-
een entistä tunnetummaksi, 
Peter Östman kiittää.

– Tulos kärjen osalta ei ollut 
yllätys, Petri Palviainen to-
teaa. – Kuntavaaleille Sarin 
menestys tietää hyvää. Sain 
juuri hankittua muutaman 
kuntavaaliehdokkaan ja it-
selleni kampanjapäällikön.

– Ääni ei mene hukkaan 
vaikka kohde ei tulisi vali-
tuksi! Oli oikein äänestää 
taktisesti juuri omaa ehdo-
kastaan Saria, näin saimme 
sanottua, mitkä arvot meillä 
on, Soili Haverinen sanoo.

– Sari antoi kuvan asioihin 
perehtyneenä ja fiksuna eh-
dokkaana, mikä nosti koko 
KD:n profiilia. Olen saanut 
vain positiivista palautet-
ta. Ihmiset ovat yllättyneet, 
Sirpa Tuomi kertoo.

denttiä vaan sitä, millaiseksi 
haluaisin yhteiskunnan seu-
raavaksi kuudeksi vuodeksi.

– Pidän erittäin tärkeänä, 
että Sari on taloudellisesti, 
poliittisesti ja moraalisesti 
uskottava ja edustava.

– Väyrynen vie ennakkoäänten kakkossijan, mutta Haavisto 
nousee lopussa ja saa 19 prosenttia äänistä, ennusti poliit-
tinen sihteeri Andrei Nahkala alkuillasta muki kädessään. 
Puoluetoimiston neuvotteluhuone muuntui vaalikatsomoksi.

Teuvo V. Riikonen kiittää 
KD:n kenttäväkeä.

”Ehdottomasti kannatti 
lähteä vaaleihin”

Vaalipäällikkö, puoluesih-
teeri Asmo Maanselkä ku-
vailee Sarin kampanjaa kar-
valakkimalliksi.

– Kun rahaa oli niukasti, 
niin keskityimme saamaan 
ehdokkaan mahdollisim-
man paljon näkyviin.

– Tehtiin kyllä näillä re-
sursseilla niin hyvä kam-
panja kuin vain voitiin!

– Ehdottomasti kannatti 
lähteä vaaleihin, Maanselkä 
muistuttaa.

Kristiina Kunnas
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KD-redaktionen, redaktion@kd.fiSamhällsbygge

I samhällsbygget är det na-
turligt att också analysera 
valet ur KD:s perspektiv i 
Svenskfinland. Det kan ock-
så vara skäl för kommunal-
politiskt aktiva att granska 
resultatet vallokalvis. Finns 
det överraskningar? Finns 
det byar där Sari Essayah 
har fått röster som hittills 
har varit tomma fläckar på 
KD:s karta? Följdfrågan blir 
hur vi skall nå ut till dessa 
nya väljare inför kommu-
nalvalet.

Gällande Nyland kan det 
konstateras att Essayah 
fick 2% av rösterna, unge-
fär detsamma som Bjarne 
Kallis år 2006. I Hangö, 
Raseborg, Lovisa och Sibbo 
fick Essayah mellan 100 och 
200 röster, i Borgå 460. I 
Helsingfors fick hon 1,7%, i 
Esbo 1,8% och i Vanda 2,1% 

av rösterna.
Ser man närmare på 

Svenska Österbotten så blev 
det en nedgång om man 
jämför med valet 2006. 
Bjarne Kallis samlade då 
många röster särskilt i de 
svensk- och två språkiga 
kommunerna. Nu samlade 
Essayah 3635 röster (2,7%) 
i dessa kommuner. 

Ifall man jämför med EU-
valet 2009 där Essayah var 
KD:s huvudkandidat så kan 
vi konstatera att Essayah 
fick mer röster nu i Vasa 
valkrets än hela partiet fick 
i EU-valet. Med undantag 
för Jakobstadsregionen där 
Mikael Snellman samlade 
extra många röster så förde 
Essayah KD framåt i svens-
ka Österbotten i jämförelse 
med EU-valet.

En sak som troligen bidrog 

till att Essayah inte fick så 
starkt stöd i Jakobstad med 
omnejd var Österbottens 
tidnings stort uppslagna ar-
tikel om pälsdjursmotstånd. 
ÖT hade tolkat Saris svar till 
Amalia godtyckligt och häv-
dade att Sari ville förbjuda 
pälsfarmning. Trots att Sari 
dementerade detta senare 
var skadan till viss del redan 
skedd.

Presidentvalskampanjen 
lämnar en positiv eftersmak 
i Svenskfinland. KD är ett 
parti som har hållbara vär-
deringar och dessutom vär-
deringar som står sig även i 
ett presidetval. KD är inget 
betydelselöst parti i skym-
undan utan ett parti som har 
en trovärdig och ansvarsfull 
politik. Det har Sari Essayah 
bevisat. Tack Sari!

Roger Pettersson

Essayah flaggar för Niinistö

När det gäller värdefrågor så står Sauli 
Niinistö närmare de kristdemokratiska 
värderingarna än den i många frågor 
mer värdeliberale Pekka Haavisto. 

Den andra valomgången 
kommer snabbt på och när 
denna tidning kommer ut är 
redan förhandsröstningen 
igång. Sari Essayah som 
redan återvänt till arbetet i 
europaparlamentet säger att 
hon stöder Sauli Niinistö i 
andra valomgången.

Peter Östman är inne på 
samma linje och utropar 
Niinistö till segrare i finalen. 
Att kristdemokrater stöder 
samlingspartiets president-
kandidat är inte så märk-
värdigt eftersom partierna 
återfinns i samma grupp i 
europaparlamentet.

När det gäller värdefrågor 
så står Niinistö närmare de 
kristdemokratiska värde-
ringarna än den i många 
frågor mer värdeliberale 
Pekka Haavisto. 

KD:s tidigare ordförande 
Bjarne Kallis uttalade sitt 
stöd till Niinistö redan inn-
an Essayah blev uppställd 
som kandidat.

Resultatet i Svenskfinland

75755 röster!
Sari Essayah gjor-
de en riktigt bra 
kampanj och fick 
2,5% av rösterna i 
hela landet. 

Roger Pettersson

Visst hade många hoppats 
på ett högre understöd. 
Med tanke på upplägget 
med Sauli Niinistö som 
storfavorit, styrande gallup-
siffror och en hård kamp om 
andra platsen mellan Pekka 
Haavisto och Paavo Väyry-

nen så är resultat ändå helt 
acceptabelt. Understödet 
är också det högsta en KD 
presidentkandidat har er-
hållit sedan Raino Wester-
holm utmanade Kekkonen 
år 1978 och erhöll 8,8% av 
rösterna.

Trots att den stora fram-
gången uteblev för KD och 
Essayah så kan vi konstatera 
att trenden är stigande. För-
sta gången KD hade en pre-
sidentkandidat i direkt per-
sonval var år 1994 då Toimi 
Kankaanniemi erhöll 1% 
av rösterna, år 2006 fick 
Bjarne Kallis 2%. Nu öka-
de stödet ytterligare med en 

halv procentenhet eller med 
nästan 15000 röster. 

Peter Östman lyfter i sin 
blogg fram Sari som en seg-
rare med en fantastisk kam-
panj bakom sig.

– Tack vare kunskap och 
sakkännedom bevisade Sari 
att man kan även göra karriär 
inom ett litet parti och påver-
ka den politiska inriktningen 
i republiken. Sari är dessut-
om en ytterst sympatisk per-
son och jag tror att Finlands 
folk ännu hör mycket om 
henne och hennes göranden, 
både på den Europeiska- och 
inhemska politiska arenan, 
skriver Östman.

Synlingheten var värdefull

Sari Essayah och KD förde 
en bra kampanj och partior-
ganisationen visade sig fung-
era bra.  Budskapet nådde ut 
till folket och synligheten var 
värdefull. En sak att beakta 
är att budgeten var stram 
och det satte vissa begräns-
ningar. När valdammet har 
lagt sig så kan vi inom partiet 
analysera kampanjen och se 
vilka saker vi kunde förbätt-
ra inför kommande val.

EU-val om två år

Jämfört med EU-valet gick 
Sari Essayah framåt med 
över 20000 röster. Det bådar 
mycket gott inför kommande 
val 2014. De som nu röstade 
på henne gjorde det för att 
hon var den bästa kandidaten. 

Detta kommer de säkert ihåg 
i juni om två år. En lyckad 
kampanj ger långtidseffekt.

EU-valen brukar ha låg 
röstningsaktivitet därför är 
det positivt att Sari fick ett så 
här stort understöd nu trots 
att många valde att taktikrös-
ta på andra kandidater. I pre-
sidentvalet är det endast en 
som kan bli vald i EU-valet 
är det 13 som väljs in. Många 
som i detta val röstade på 
någon som enligt galluparna 
låg bäst till lägger kanske sin 
röst på Sari nästa gång.

Sari Essayah fortsätter med 
förnyad styrka sitt arbete i eu-
ropaparlamentet. I sitt tack 
till understödjarna lyfte hon 
fram den positiva feedback 
hon fått under kampanjen.

– Ett varmt tack till alla 
som röstade på mig och till 
alla som stödde mig och 

gjorde ett fint valarbete! 
Resultatet blev inte det vi 
siktade på men ändå det 
bästa presidentvalsresulta-
tet i KD:s närhistoria. Un-
der kampanjtiden fick jag 
riktigt mycket positivt feed-
back som uppmuntrar mig 
i arbetet i europaparlamen-
tet. Vi fortsätter med gott 
mod framåt! Säger Essayah.

Taktikröstandets omgång

Gallupar har en avgörande 
betydelse i presidentvalets 
första omgången. Eftersom 
det är två som går vidare så 
blir det ofta små marginaler 
som avgör. Det gäller att ha 
flyt i kampanjen och TV-de-
batterna har stor betydelse. 
Gallupar är inte påhittade 
siffror, men med expert-
kommentarer och analyser 
så kan man styra väljarkå-
ren i en viss riktning.

Det blev spännande att följa 
med valomgångens slutspurt. 
När det blev klart att endera 
Väyrynen eller Haavisto skul-
le bli Niinistös utmanare så 
började osäkra väljare ställa 
sig bakom någon av de två. 
De sista galluparna kan ha 
haft avgörande betydelse.

Intressant är också hur val-
resultatet på valdagen skilde 
sig från förhandsrösterna. 
Haavisto fick endast 14,6% 
av förhandsrösterna men hela 
22,3% av valdagens röster. 
För de övriga kandidaterna 
sjönk andelen röster på val-
dagen med undantag för Eva 
Biaudet. Det här visar med 
all tydlighet att slutspurten 
är väldigt viktig och de osäkra 
väljarnas röster är avgörande.

Sari Essayah gjorde en riktigt bra kampanj. Partisekreteraren Asmo Maanselkä och ordförande Päivi Räsäne gläder tillsammans med kandidaten.

Kristiina Kunnas

Niinistö och Essayah tillsammans i Riksradions valdebatt.

Kristiina Kunnas

Sari bevisade 
att man kan 
även göra 
karriär inom 
ett litet parti 
och påverka 
den politiska 
inriktningen i 
republiken. 
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KD Toimitus, kdtoimitus@kd.fiAktivisti 

Linda Suolahti ja Emma Söderholm jakamassa hernesoppaa Sarin kampanjateltalla. Lii-
keidea syntyi koulun nuorten yrittäjien kurssilla. Netin kautta hankitulle soppatykille on jo 
tiedossa ostajia vaalien jälkeen, kertovat naiset.

Vantaalaiset tungeksivat katsomaan presidenttiehdokasta viime lauantaina Myyrmannin Paalutorilla. Essayah kiersi lauantaina neljässä eri paikassa.

Ex-huippu-urheili-
jan kilpakestävyy-
dellä ja loppuki-
rillä Sari Essayah 
kampanjoi vielä 
lauantaina pääkau-
punkiseudulla.

Risto Rasilainen 
Myyrmannin Paalutori

Väkeä riitti Sari Essayah’n 
teltalla myös kampanjan 
loppumetreillä, niin Helsin-
gin Itäkeskuksessa, Kolmen 
Sepän patsaalla kuin Es-
poon Tapiolassakin.

Myös Myyrmannin Paa-
lutorilla kävi kuhina vii-
konlopun ruokaostoksille 
lähteneiden, ja varta vasten 
Saria tapaamaan tulleiden 
vantaalaisten pysähdyttyä 
juttelemaan presidenttieh-
dokkaan kanssa.

Lumisateisen pöpperöi-
nen tammikuun sääkään ei 
ajanut ihmisiä sisälle Myyr-
mannin lämpöön, vaan 
moni jäi myös hernekeitto-

Myyrmannin Paalutorille  tulvi sankka väkijoukko kampanjan loppumetreillä

Soppa ja Sari houkuttelivat väkeä
lautaselliselle kampanjatel-
tan suojiin.

Tarjoilusta vastasivat si-
poolaisen Kungsvägens sko-
lan oppilaat Emma Söder-
holm ja Linda Suolahti, 
Emman Liisa-äidin avusta-
mana.

Koulunsa yrittäjyys-kurs-
silla liikeidean catering-pal-
velusta kehitelleet nuoret 
naiset olivat jo joulun alla 
tavanneet Sari Essayah’n 
tämän vaalitilaisuudessa, 
jolloin hän oli ehdottanut 
yhteistyötä ruokatarjoilun 

järjestämiseksi.

Soppapalveluita kaupan!

– Löysimme netistä myytä-
vänä olevan käytetyn sop-
patykin, ja päätimme lähteä 
tarjoamaan soppapalvelui-

ta, kertoo Emma.
Netistä löytyi myös herne-

rokkaohje, jota soveltamalla 
Linda ja Emma valmistivat 
70 litraa soppaa.

– Herneitä meni 12 kiloa. 
Hankimme ne tukusta, ja 
liotimme yön yli.

Kun presidenttiehdokas-
Sarin tunnin kestänyt vaa-
litilaisuus Myyrmannissa 
päättyi, oli soppakanuuna-
kin tyhjentynyt.

– Enemmänkin olisi men-
nyt, totesivat nuoret keittä-
jät.

Vantaalaista KD-voimaa. Kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu Jouko Jääskeläinen ja 
Pekka Silventoinen olivat mukana vaalitalkoissa.

Löysimme 
netistä myy-
tävänä ole-
van käytetyn 
soppatykin, 
ja päätimme 
lähteä tarjo-
amaan sop-
papalveluita. 
Netistä löytyi 
myös herne-
rokkaohje, 
jota sovelta-
malla valmis-
tui 70 litraa 
soppaa.


