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Osastot kotiuttivat vaalitukea kiitettävästi
Puoluesihteeri Asmo Maanselkä kertoo, että KD 
osastoissa oltiin hyvin hereillä, kun puolueen vaalitu-
en takaraja lähestyi keskiviikkona 15.8. 

Tiistai-iltapäivään mennessä ehdokkaita oli kerty-
nyt jo yli 1100.

– Tällä vauhdilla osastot saavat vaalitukea yli 1200 
ehdokkaasta, Maanselkä iloitsi.

Puoluesihteeri muistuttaa kuitenkin, että puolueen 
kokonaistavoitteesta eli noin 1800 ehdokkaasta ol-
laan vielä kaukana.

– Matkaa on, mutta toisaalta vielä on kuukausi ai-
kaa rekrytoida. Sen pitäisi riittää 600 ehdokkaan löy-
tämiseen, Maanselkä arvioi.

Hän kertoo, että puolue on budjetoinut ehdokas-
kohtaista kuntavaalitukea osastoille aina 1800 eh-
dokkaaseen asti. Tuki oli sidottu ajoissa tapahtuvaan 

ehdokasrekrytointiin, mutta osa siitä jäi nyt kotiut-
tamatta.  

Tällä viikolla kuntavaalien tiimoilta kokoontuva 
puolueen työvaliokunta päättää, mitä jäljelle jääneillä 
tukirahoilla tehdään.

– Yksi mahdollisuus tietenkin on, että ehdokaskoh-
taista tukea jatketaan, kunnes 1800 ehdokkaan raja 
tulee vastaan, Maanselkä sanoo.

Samuli Rissanen

Kotimaa

Essayah EPP:n opintopäivillä Turussa:

Ikä ei ratkaise ihmisarvoa
Euroopan par-
lamentin suurin 
poliittinen ryhmä, 
Euroopan kansan-
puolue EPP piti 
vuosittaiset opinto-
päivänsä Turussa. 

Paikalla seminaareissa ja 
oheistapahtumissa oli pari-
sen sataa epp:läistä meppiä 
ja toimihenkilöitä. Tähän 
keskusta-oikeistolaiseen 
ryhmään kuuluvat KD:n 
Sari Essayah´n ohella ko-
koomusmepit.

Ministeri Päivi Räsänen 
osallistui paneelikeskuste-
luun Itämeren alueen tur-
vallisuudesta. Hän kertoi 
puheenvuorossaan, että 
Euroopan unioni käy par-
haillaan Venäjän kanssa 
viisumivapauteen liittyviä 
keskusteluja.

– Suomi, jolla on pitkä 
yhteinen maaraja Venäjän 
kanssa, tulee kohtaamaan 
viisumivapauden vaikutuk-
set ehkä vahvimmin, Räsä-
nen sanoi.

Räsänen kiirehti EU:n 
rajanylitystietojärjes-
telmän käyttöönottoa

Viisumivapaus lisää enti-
sestään ulkorajaliikennet-
tä. Räsäsen mukaan sujuva 
raja- ja kauttakulkuliikenne 
on turvattava tulevaisuudes-
sakin huolimatta matkusta-
jamäärien kasvusta. Samal-
la on pystyttävä täyttämään 
EU:n rajatarkastuksille ase-
tetut vaatimukset.

– Matkustajavirtojen 
sujuvan kulun ja sisäisen 
turvallisuuden varmistami-

Europarlamentaarikko Sari Essayah alusti keskustelua ikääntyvien terveydestä. Päivällä hänet nähtiin Turun torilla kansalaistapaamisessa.

seksi EU-tason yhteistyö ja 
toimet ovat välttämättömiä. 
Tämän vuoksi odotamme 
EU:n rajanylitystietojärjes-
telmään ja rekisteröityjen 
matkustajien ohjelmaan 
liittyviä komission asetus-
ehdotuksia. 

Räsänen toivoi, että ase-
tusten EU-tason käsittelys-
sä edettäisiin ripeästi, sillä 
mainittujen järjestelmien 
tulisi olla toiminnassa en-
nen viisumivapautta.

Essayah muistutti ikäih-
misten arvostuksen 
tärkeydestä

Sari Essayah oli alustaja-
na ikääntyvien terveyden 

edistämistä koskevassa kes-
kustelussa. Hän totesi, ettei 
ikääntyvien terveydestä pidä 
huolehtia vasta eläkkeellä, 
vaan jo lapsuuden ja nuo-
ruuden aikana on terveiden 
elämäntapojen opettaminen 
ja noudattaminen tärkeää. 
Essayah korosti etenkin lii-
kunnan merkitystä. Hän 
painotti myös työhyvinvoin-
nin merkitystä.

– Kristillisdemokraattei-
na meidän tulee suhtautua 
kriittisesti sellaisiin talou-
dellisiin ja sosiaalisiin tren-
deihin, jotka esittävät ikäih-
miset negatiivisessa valossa 
ja rohkaisevat heidän sosi-
aaliseen eristämiseen ja eri-
arvoistamiseen. 

Suomi on oppimestari Venäjä-suhteissa 
• Euroopan kansanpuolueen ryhmä (EPP) järjesti suurimman vuosittaisen kokouksensa (EPP Group 

Study Days) tänä vuonna Turussa 27. - 29. kesäkuuta.

• EPP-ryhmän kesäkokouksen teemoina olivat naapuruuspolitiikka ja EU-Venäjä-yhteistyö, Itämeri-
strategia,  globalisaatioajan teollisuuspolitiikka sekä kilpailukyvyn ja innovaatioiden edistäminen 
kasvun ja työpaikkojen luomiseksi. Huomiota kiinnitettiin myös Euroopan väestörakenteeseen ja 
ikääntymiseen.

• Kokousta isännöi EPP-ryhmän puheenjohtajan Joseph Daulin lisäksi EPP-ryhmän suomalais-
delegaation puheenjohtaja Eija-Riitta Korhola. Vahvasti ohjelmassa mukana olivat myös muut 
EPP-ryhmän suomalaismepit Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen ja Petri Sarvamaa.

• Kokouksen puhujavieraina nähtiin muiden muassa pääministeri Jyrki Katainen, Ruotsin ulkomi-
nisteri Carl Bildt, Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb, sisäministeri Päivi 
Räsänen, maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen sekä elinkeinoministeri Jyri Häkämies.

– Valitettavasti nykyaika-
na taloudellisiin arvoihin 
perustuvassa ajattelussa 
vanhukset todetaan tuotta-

mattomiksi. Kuitenkaan ikä 
ei ratkaise ihmisarvoa.

Essayah´n mukaan ikäih-
misten kunnioitus on palau-

tettava, jotta yhteiskunta voi 
toimia jatkossa paremmin.

Kuvat Pertti Kangasniemi

KD:n Varsinais-Suomen piiri ja KD:n Turun paikallisosasto järjestivät kuntavaalitilaisuuden 
Bar Kuka:ssa. Siellä nähtiin sankka joukko nuoria osallistujia.

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (EPP) järjesti suurimman vuosittaisen kokouksensa tänä 
vuonna Turussa 27. - 29. kesäkuuta.


