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Kristillisdemokraattinen viikkolehti

Usko ja järki 
Yleispuolue vai kristillinen arvopuolue? Tätä poh-
ditaan jatkuvasti, kun puhutaan KD:sta. Jotkut ha-
luavat yleispuolueeksi niin voimakkaasti, että ovat 
valmiit hylkäämään kristilliset vaikutukset koko-
naan. Toiset taas haluavat nostaa muutamat kris-
tillisestä perustasta nousevat teemat hallitseviksi, 
jopa ainoiksi ajettaviksi asioiksi.

Miksi pitää olla rajoittu-
nut kumpaankaan suun-
taan? Lainsäädäntöasioissa 
on usein suora kytkentä 
kristil-liseen perustaan. Ih-
miselämän pyhyyden kunni-
oitus ja perhe-elämän muo-
to ovat tällaisia. Elämän-
tapaky-symyksiin on hyvä 
soveltaa perinteisiä arvoja. 
Uskonnonopetus ja kasva-
tuskysymykset antavat erin-
omai-sen mahdollisuuden 
tarjota kristillistä vaihtoeh-
toa. Lopulta valtaosa poliit-
tisista päätöksistä perustuu 
harkintaan, jota säätelee rakkauden kaksoiskäsky, 
omantunnon ohjaus ja hankittu tieto.

Meidän on tarjottava kristillisiin arvoihin luotta-
ville selkeä vaikutuskanava. Samalla olemme vaih-
toehto niille, jotka haluavat edistää hyviä asioita, 
vaikka eivät ole sitoutuneet mihinkään arvomaa-
ilmaan. 

Usko ja järki eivät ole vaihtoehtoja, vaan muo-
dostavat yhdessä täydellisen paketin. Valitettavasti 
me ihmiset olemme usein molemmissa vajavaisia.

Kolumni
Toimi Kankaanniemi

Sinivihreä hallitus lykkäsi tärkeät 
hankkeet tulevalle eduskunnalle
Istuva hallitus on sisäisten kiistojensa ja saamat-
tomuuden vuoksi siirtänyt tärkeitä, jopa hallitus-
ohjelmaan kirjattuja hankkeita tulevalle eduskun-
nalle. Sosiaaliturvan aukkoja paikkaavan ja kan-
nustavuutta lisäävän SATA-komitean työn piti olla 
vaalikauden tärkein hanke. 
Ei saatu aikaiseksi edes suo-
jaosuutta työttömyyspäivä-
rahaan, jonka turvin työtön 
olisi saanut mahdollisuuden 
ansaita pientä tuloa etuuk-
siaan menettämättä. Tervey-
denhuollon rahoitus- ja jär-
jestämislaki jäi säätämättä, 
samoin omaishoidontuen 
siirtäminen Kelaan ja ter-
veydenhuollon yhtenäisen 
maksukaton laki. Harmaan 
talouden torjunta jäi mietin-
töasteelle, viime hetkellä hal-
litus kaatoi myös esityksen 
alkoholin mielikuvamainonnan kiellosta, vanhus-
palvelulaki jäi toteuttamatta ja sekä verouudistus 
että työurien pidentämisohjelma jäivät työryhmä-
mietintöjen tasolle. 

Vanhuspalvelulain lykkääminen tulevalle vaa-
likaudelle oli pettymys. Ministeri Risikko esitteli 
viime tipassa luonnoksen laille, mutta ehdotus ei 

ennättänyt edes lausuntokier-
rokselle. Kokoomus käyttää 
luonnosta vaaliaseenaan, mutta 
siitä puuttuu vanhuspalvelujen 
kannalta oleellisin, riittävä hen-
kilöstömitoitus niin laitospalve-
luissa kuin kotiavussa. Suositus-
ten ja ohjeiden sijaan tarvitaan 
lakia, jolla turvataan vanhuk-
selle tarpeen mukainen oikeus 
apuun.

Kaikille alle 25-vuotiaille tulee 
turvata oikeus työ- opiskelu- tai 
harjoittelupaikkaan. Nykyinen 
suosituspohjainen nuorisotakuu 
ei toimi, lähes 50000 nuorta 
on tyhjän päällä. Jo muutaman 
kuukauden työttömyys voi syr-

jäyttää nuoren pitkäaikaisesti. Syrjäytymisongel-
massa ei ole kyse vain nuorista yksilöinä vaan koko 
maan tulevaisuudesta. Alle 35-vuotiaiden työky-
vyttömyys aiheuttaa yhteiskunnalle joka vuosi yli 
kuuden miljardin euron kustannukset.

Syrjäyty-
misongel-
massa on 
kyse vain 
koko maan 
tulevaisuu-
desta.

Eduskunta

Räsänen
Päivi Räsänen

Sari Essayah’n mukaan tulevaan hallitukseen 
tarvitaan kokeneita kristillisdemokraatteja
Vaalikenttää ah-
kerasti kiertänyt 
Kristillisdemo-
kraattien europar-
lamentaarikko us-
koo KD:n vaaliliit-
tojen vetoon sekä 
Helsingin ja Oulun 
piirien yllätykseen.

Samuli Rissanen

Uudenmaan kierrokselta 
Helsingin Vuosaareen per-
jantai-iltapäivänä lennähtä-
nyt europarlamentaarikko 
Sari Essayah on kiertänyt 
viikonloput ahkerasti eri 
puolilla Suomea tsemppaa-
massa KD:n ehdokkaita. 
Hän on vaikuttunut kentän 
vaali-innosta. Neljän vuo-
den takaiseen hän havaitsee 
selvän eron.

– Nyt useimmissa pii-
reissä kilpailu on avointa ja 
tasaista ja kärjessä on silti 
kokenutta voimaa. 

”KD saa vähintään 
kahdeksan edustajaa”

– KD saa vähintään kah-
deksan kansanedustajaa, 
Essayah lyö pöytään oman 
vaaliennusteensa silmää rä-
päyttämättä.

Hyvää virettä hän on ha-
vainnut erityisesti Oulun 
piirissä, jossa on lähdetty 
liikkeelle vahvalla ehdo-
kasjoukolla. Essayah uskoo, 
että puolue kykenee näissä 
vaaleissa entistä paremmin 
vetoamaan alueen lesta-
diolaisiin, joiden edustaja 
löytyy myös KD:n ehdokas-
joukosta.

– Kuuntelin Vesa Aitto-
ojaa, ja esimerkiksi hänen 
linjauksensa ovat kuin yksi 
yhteen KD:n arvojen kans-
sa. En näe mitään estettä 

sille, etteivätkö ne voisi saa-
da laajempaakin kannatus-
ta lestadiolaisten keskuu-
dessa.

Vaasan piirissä puoles-
taan vallitsee nyt aito kil-
pailutilanne. 

– Olen vieraillut tilai-
suuksissa Seinäjoelta Kok-
kolaan  ja kyllä kaikkialla 
käydään rehtiä kisaa Kal-
liksen manttelista.

Vaalikoneista pukkaa 
kristillisdemokraatteja

Lisäksi Essayah luottaa 
Etelä-Savossa ja Satakun-
nassa solmittujen vaaliliit-
tojen vetoapuun ja toisaalta 
Helsingin piirin hyvään eh-
dokasasetteluun. 

Viime vaaleihin nähden 

muutosta on tapahtunut 
etenkin suomalaisten asen-
teissa. Vaalikojuilla vierai-
levat ihmiset ovat Essayah’n 
mukaan nyt avoimempia 
vaihtamaan vallanpitäjiään 
ja aiemmin äänestämäänsä 
puoluetta. 

– Tyypillinen keskuste-
lunavaus on sellainen, että 
”vaalikoneista pukkaa tu-
lemaan lähimmäksi kristil-
lisdemokraatteja, että kerro 
nyt minkälaista politiikkaa 
te ajatte”, Essayah kuvailee 
kentän tunnelmia.

KD:n kokeneita edus-
tajia tarvitaan

Europarlamentaarikko suh-
tautuu luottavaisesti myös 
KD:n hallituspaikkaan. Ny-

kyisistä hallituspuolueista 
ei enää saada koottua vaa-
lien jälkeen vahvaa enem-
mistöhallitusta.

– Tosiasia on se, että jos 
perussuomalaiset jäävät 
oppositioon, enemmistö-
hallitusta on vahvistettava 
pienemmillä puolueilla.

Myös kokemus saattaa 
ratkaista:  Kristillisdemo-
kraattien varteenotettavim-
mat ehdokkaat ovat pääosin 
kannuksensa hankkineita. 
Siksi puolueella on tarjota 
hallitukseen hyvää ministe-
riainesta. 

– Tietysti riippuu hal-
litusohjelmasta ja KD:n 
vaalituloksesta. Rkp:n koh-
dalla tosin vähempikin on 
riittänyt hallituspaikkaan, 
Essayah päättelee.

Helsingin eduskuntavaalieh-
dokas Markku Vuorinen on 
seissyt Vuosaaren Columbuk-
sen kauppakeskuksessa aa-
muyhdeksästä samalla listalla 
ääniä kalastelevan Karolina 
Puuskan kanssa. Molemmat 
uskovat, että jalkautuminen 
Itä-Helsinkiin kannattaa. 
Pohjois-Helsingissä asuva 
Vuorinen on kampanjoinut 
kaikkialla Helsingissä, mutta 
eniten idässä.

– Vuosaari on minul-
le hyvä paikka, vaikka en 
asukkaan täällä. Sain täältä 
viime kuntavaaleissa 300 
ääntä, hän kertoo.

Herttoniemen seurakun-
nan diakonina työskentele-
vä Karolina Puuska viihtyy 
hänkin kansanomaisem-
missa paikoissa.

– Tunnen olevani täällä 
enemmän kala vedessä kuin 
esimerkiksi ydinkeskustas-
sa, asunnottomien ja syr-
jäytyneiden asioita työkseen 
hoitava Puuska kertoo.

Europarlamentaarikko Sari Essayah tsemppasi Kristillisdemokraattien ehdokkaita  Vuosaa-
ren kauppakeskus Columbuksessa viime perjantaina.

Ehdokkaat kalastelevat suotuisilla vesillä


