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1. Esitä 1-3 käytännön asiaa, mitä tulet itse tekemään, jotta 
 KD:stä tulee 10 % puolue seuraavan neljän vuoden aikana?
2. Mikä on Kristillisdemokraattisen puolueen ydin?
3. Mikä on tärkein asia, mihin ensimmäisenä tartut, jos tulet 
 valituksi hakemaasi tehtävään?

1. Puolueen pj. tärkeimpiä tehtäviä on puolueen 
kannatuksen kasvuun tähtäävän strategiatyön ke-
hittäminen edelleen, johon kuuluu mm. politiikas-
ta ja hyvistä ohjelmista viestimisen parantaminen 
ja jäsenistön osaamisen parempi hyödyntäminen 
ja aktivointi sekä onnistunut vaalityö.
2. Puolueen arvopohja ja siihen sitoutunut jäse-
nistö
3. Palaverit puheenjohtajiston, puoluevaltuuston 
puheenjohtajiston sekä erityisjärjestöjen puheen-
johtajien kanssa tulevista suunnitelmista.

SARI ESSAYAH
sari.essayah@eduskunta.fi, puh. 0400 252999
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4Kysymykset:

Esittelyt  ja vastaukset vaalitoiminnan laatimiin kysymyksiin seuraavilta jo 
tiedossa olevilta ehdookailta:

 - puheenjohtajaehdokas Sari Essayah

 - varapuheenjohtajaehdokkaat Pirkka Aalto, Jouni Koskela, Riitta Kuis- 
   manen, Tomi Kuosmanen, Santi Martinez, Sari Tanus ja Tiina Tuomela 

 - puoluevaltuuston puheenjohtajaehdokas Aki Ruotsala
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PIRKKA AALTO
pirkka.aalto@kd.fi, puh. 040 5575346

Olen 48-vuotias kemijärveläinen biologian ja 
maantiedon lehtori. Perheeseen kuuluvat vaimo, 
yksi peruskoulu- ja kaksi lukioikäistä lasta ja kaksi 
kollikissaa. Olen asunut myös Espoossa, Oulussa 
ja Enontekiöllä, joten Suomi on tullut tutuksi mo-
nelta kantilta.
Olen ollut mukana luontoaiheisessa järjestötoi-
minnassa kouluajoista lähtien. Toimintani on tuo-
nut minulle mm. valtakunnallisen Vuoden bonga-
rin arvonimen sekä BirdLife Suomen ja Suomen luonnonsuojeluliiton hopeiset 
ansiomerkit. Minut valittiin vuoden 2011 Lappilaiseksi opettajaksi. Olen toiminut 
Enontekiön ja Kemijärven valtuustoissa, myös molempien valtuustojen puheen-
johtajistossa. Olen nyt kaupunginvaltuutettu, Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen 
jäsen, kirkkovaltuuston jäsen, KD:n puoluevaltuuston jäsen ja toimin Kemijärven 
OAJ:n hallituksessa. KD:ssa olen toiminut aikaisemmin mm. puoluehallituksen 
jäsenenä, Lapin piirin puheenjohtajana ja Itä-Lapin paikallisosaston puheenjoh-
tajana. Kesällä minut nimettiin varakansanedustajaksi.

RIITTA KUISMANEN
riitta.kuismanen@kd.fi, puh. 040 568 7936

Koulutukseltani olen sosiaalipsykologi ja fysioterapeutti. 
Lisäksi olen suorittanut opettajan pedagogiset opinnot. 
Olen toiminut sekä yksityisenä ammatinharjoittajana, 
julkisella sektorilla että yksityisellä. Pekingiin olen pe-
rustanut fysioterapiayksikön kansainvälisen sairaalan 
yhteyteen, jossa myös työskentelin usean vuoden. Vii-
meiset kuusi vuotta olen ollut opettajana, kouluttanut 
lähihoitajia ja koulunkäyntiavustajia. Nyt aloitan 3,5 
vuoden projektin kehityspäällikkönä Stean rahoittamas-
sa työllistämis- ja koulutushankkeessa.
Politiikkaan lähdin 18 vuotiaana, olin mm. Tampereen yliopistolla Tamyn hal-
lituksessa. Opiskelun/työn/miehen mukana asuimme viidessä eri maassa ja 
palattuamme Suomeen lähdin uudestaan politiikkaan.  Olin Pirkanmaan piirin 
puheenjohtajana sekä Pirkanmaan omaishoitajat Pioni ry:n hallituksessa. Nyt 
olen Pirkkalan po:n pj, KD Naisten 1 vpj, kuntavaltuutettu ja valtuuston 2.vpj ja 
lisäksi muita kunnallisia luottamustehtäviä ja lisäksi viime vuonna perustetun 
Pirkanmaan järjestöedustamon pj.
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TOMI KUOSMANEN
tomi.kuosmanen@kd.fi, puh. 040 545 4805

Olen Tomi Kuosmanen (43 v) Jyväskylästä. 
Perheeseeni kuuluvat vaimo, poika (15 v) ja 
maltanterrieri. Olen työskennellyt viimeiset 
puoli vuotta Maahanmuuttoviraston ylitar-
kastajana. Ennen nykyistä tehtävääni toimin 
Saarijärven ja Kyyjärven vastaanottokeskus-
ten johtajana. Koulutukseltani olen teologian 
maisteri ja ammattitaitoani pidän yllä toimies-
sani oto-pastorina Jyväskylän helluntaiseura-
kunnassa. Työurani olen tehnyt pääasiassa ul-
komailla. Noin 11 vuotta asuin Nepalissa, josta 
käsin toimin Fida Internationalin aluepäällik-

könä Etelä-Aasiassa kehitysyhteistyössä ja humanitaarisessa avussa. Turkissa 
olin neljä vuotta liike-elämän palveluksessa.
Luottamustehtävät: Jyväskylän kaupunginvaltuusto ja -hallitus, Keski-Suo-
men maakuntavaltuusto, KH:n edustaja Keski-Suomen pelastuslaitoksen joh-
tokunnassa, Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n varapuheenjohtaja, Suomen 
Helluntaikirkon hallituksen jäsen ja Fidan bisnestiimin johtoryhmän jäsen. 

JOUNI KOSKELA
jouni.koskela@kd.fi, puh. 0400 188 825

Olen 54-vuotias biologi ja filosofian maisteri, naimisis-
sa Marjan kanssa. Asun Savonlinnassa, syntyisin olen 
Joensuusta. Teen töitä Metsähallituksen suojelubiolo-
gina, päätyönä saimaannorpan suojelu.
Olen KD:n Etelä-Savon piirin ja Savonlinnan paikallis-
osaston puheenjohtaja sekä puoluehallituksen jäsen. 
Istun toista kautta Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 
ja Etelä-Savon maakuntavaltuustossa. Kuulun nyt kau-
punginhallitukseen.

Suomen kielen lisäksi pärjään englannilla, melko hyvin taipuvat myös ruotsi ja 
espanja. Saksaa ja ranskaa ymmärrän jonkin verran, muita kieliä kuuntelen suju-
vasti. Lähes 20 vuotta Itä-Savossa ovat tuoneet myös ymmärrystä savolaiseen 
tapaan ajatella.
Harrastan monipuolisesti urheilua, mm. pöytätennistä, kaukalopalloa, maraton-
juoksua ja pyöräilyä sekä penkkiurheilua, valokuvausta ja postimerkkeilyä. Tyk-
kään liikkua luonnossa, etenkin tarkkailla lintuja, retkeillä ja poimia marjoja. Hen-
gellinen kotini on helluntaiherätys ja toimin aktiivisesti seurakunnassa.
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SANTI MARTÍNEZ
santi.martinez@kd.fi, puh. 050 528 6970

Olen Katalonian Barcelonassa syntynyt 43-vuo-
tias helsinkiläinen. Muutin Pohjantähden alle 26 
talvea sitten. Olen lukenut Helsingin yliopistos-
sa valtiotieteiden maisteriksi ja suorittanut myös 
Helsingin kauppakorkeakoulussa MBA-tutkin-
non. Opetan johtajuutta ja yritysetiikkaa Suo-
messa ja ulkomailla. Erikoisalani on hyvejohta-
juus ja lempiaiheisiini kuuluvat onnellisuuden 
ja vapauden välinen yhteys sekä motivaatioon 
liittyvät kysymyksiin. Kaksi niistä ovat Lappi ja 
Afrikka.
Olen kasvanut kaksikelisessä kulttuurissa ja kak-
sikielisyys on mielestäni rikkaus. Espanjan lisäksi 

osaan suomea, englantia ja katalaania.
Liityin Kristillisdemokraatteihin v. 2001 ja vuosisadan alkuvuosina olin 
KD-nuorten hallituksessa, jossa toimin myös varapuheenjohtajana. Pyrin puo-
lueen varapuheenjohtajaksi, koska haluan kehittää puoluetta varten otettavaksi 
asiapuolueeksi, joka vie kristillisdemokraattisen käsityksen ihmisestä ja yhteis-
kunnasta lähelle suomalaisten sydäntä ja ajattelutapaa. Haluan tehdä kristillis-
demokratiasta kansanliikkeen Suomessa.

SARI TANUS
sari.tanus@eduskunta.fi, puh. 050 512 1303

Olen Kuopiossa syntynyt, 2 aikuisen ja 1 teini-ikäi-
sen pojan äiti, ammatiltani  naistentautien ja synny-
tysten erikoislääkäri. Olen 1. kauden kansanedustaja 
Pirkanmaalta,Tampereelta ja Kd:n 3.vpj.
Olen Tampereen kaupunginvaltuutettu ja Pirkanmaan Osuuskaupan edustajis-
ton jäsen.
Eduskunnassa toimin tulevaisuus- ja sosiaali- ja terveysvaliokunnissa, perus-
koulufoorumin parlamentaarisessa ryhmässä ja useissa eduskunnan muissa 
ryhmissä puheenjohtajana, varapuheenjohtajana tai työvaliokunnan jäsenenä.
Olen evlut-kirkon ja Pelastusarmeijan jäsen.
Harrastuksista musiikki ja poikien aktiiviuran myötä myös jääkiekko on lähellä 
sydäntä.
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TIINA TUOMELA
tiina.tuomela@kd.fi, puh. 050 544 4634

Olen 57v lastenlääkäri Vantaalta, syntyisin Poris-
ta. Kaksi aikuista lastamme asuvat jo poissa kotoa. 
Ria-koirallamme on vastuu lenkittää meitä aamuin 
illoin.
Viime aikoina olen “harrastanut” luennoimista 
sisäilmaongelmista. Olen myös tullut tunnetuksi 
Ylen Aamutv:n Aamutohtorina.
Tulin puolueen toimintaan mukaan syksyllä 2012. 
Olen kaupunginvaltuutettu ja toimin paikallisosas-
tossa, piiri- ja puoluehallituksessa. KD Naisten puheenjohtajana olen kiertänyt 
piirejä ja tutustunut naisjärjestötoimintaan mm. Nytkis ry:ssä (poliittisten nais-
järjestöjen kattojärjestö), jonka puheenjohtajuus vei minut keväällä 2016 YK:n 
naisten asemaa käsittelevään kokoukseen New Yorkiin Suomen delegaatiossa.
Toimin myös VAHTI ry:n (Vantaan Asunnottomien Hyvinvoinnin Tuki) puheen-
johtajana. Jaamme ruoka-apua ja toimimme pääjärjestäjänä vuotuisessa Van-
taan Asunnottomien yö-tapahtumassa.
Erilaiset kirkolliset luottamustoimet, erityisesti diakoniatyössä, laajentavat 
verkostoani.
Olen ahkera ja aktiivinen toimija. KD tarvitsee positiivista näkyvyyttä ja toivon 
sitä puolueelle jatkossakin tuovani.
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1. kysymys:
Esitä 1-3 käytännön asiaa, mitä tulet itse tekemään, jotta KD:stä tulee 
10 % puolue seuraavan neljän vuoden aikana?

Aalto Pirkka: Nostaisin ympäristöasiat ja alkuperäisen luonnon suojelun huo-
mattavasti nykyistä näkyvämpään rooliin puolueemme toiminnassa. Meidän tu-
lee tarjota konservatiivisempi vaihtoehto niille luontoihmisille, joille vihreät on 
arvomaailmaltaan liian liberaali puolue. Maahanmuuttokriittisyydellä ratsasta-
vista puolueista meidän tulee puolestaan erota reilusti inhimillisemmän otteem-
me ansiosta. Pohjois-Suomessa asuvana varapuheenjohtajana nostaisin puo-
lueemme näkyvyyttä ja tunnettavuutta alueella, missä kannatuksemme on tällä 
hetkellä Suomen alhaisinta. Meidän tulee myös päästä eroon ”uskontopuolueen” 
imagosta - kuitenkin arvoistamme tinkimättä! KD on poliittinen puolue, jonka 
ajamalla politiikalla on kysyntää myös ”seurakuntaväen” ulkopuolella. Me emme 
tavoita noita ihmisiä, jos suuntaamme sanomamme vain pienelle sisäpiirille. 
Keskittyisin tekemään työtä sen eteen, että olisimme houkutteleva vaihtoehto 
kaikille niille ihmisille, joita puolueohjelmamme, politiikkamme ja edustamamme 
arvot kiinnostavat - ja sellaisia ihmisiä löytyy Suomesta huomattavasti enem-
män kuin mitä nykyinen kannatuksemme antaa ymmärtää.

Kuismanen Riitta: Pyrkisin luomaan puolueesta todenmukaisemman kuvan ak-
tiivina, asiantuntevana ja inhimillisenä.  Emme saa vaikenemalla siunata hallituk-
sen kovaa linjaa, joka on tapahtunut vahvojen ehdoilla. Eli rakentavaa kritiikkiä 
omilla vaihtoehdoillamme.
Jatkaisin aktiivista mielipidekirjoittelua ja perustaisin mielipidekirjoitus/some-
tiimejä kentälle. Joillakin on kyky tarttua ajankohtaisiin, keskustelua herättäviin 
teemoihin, toiset osaavat etsiä tietoja ja kolmannella pysyy kynä kädessä. Yh-
teistyönä voivat sellaisetkin jäsenet saada äänensä kuuluville jotka eivät vielä 
ole riittävän harjaantuneita sujuvaan tekstiin tai ei ole kertynyt omaa asiantun-
temusta.
Puolueen yksi rikkaus on eri alojen asiantuntijat ja sopivasti erilaiset näkökulmat 
päätöksentekoon – rakentavalla ja runsaalla dialogilla saamme kattavan käsityk-
sen eri vaihtoehdoista. Kentän tietotaito on saatava hyödynnettyä.
Edelläkävijät ovat voittajia, joten meidän tulee olla aloitteentekijöitä ja haastaa 
muita eikä niitä jotka reagoivat toisten aloitteiseen – valitettavan usein alta-
vastaajana kun arvojamme haastetaan.

Kuosmanen Tomi: Puolueen profiili tulisi saada entistä selvemmäksi. Monet 
suuret poliittiset kysymykset kaipaavat mielestäni selkeämpää linjavetoa. Puo-
lueen johdon lisäksi linja pitää olla selvänä niillekin, jotka seuraavat politiikka 
etäämmältä. Suurelle yleisölle jää yhä epäselväksi, mitä KD ajattelee monista 
tärkeistä ulko- ja sisäpoliittisista asioista. Puolueen linja ei saisi vaihdella sen 
mukaan, ollaanko menossa hallitukseen vai tulossa sieltä. Haluaisin nähdä tule-
vaisuudessa KD:n, joka olisi enemmän tuotantoketjun alkupäässä luomassa uut-
ta, työpaikkoja, yrityksiä, innovaatioita eli olla istuttamassa omenapuita.
KD profiloituu vahvasti arvopuolueeksi. KD:n arvot (6-8) tulisi määrittää sel-
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keästi. Ne pitäisi olla aina esillä ja kaikkien tiedossa. Näiden arvojen ympärille 
toiminta, puolueohjelma ja linjaukset olisi helppo rakentaa. Selkeästi määritetyt 
ja markkinoidut arvot olisivat jokaisen puolueen jäsenen helposti muistettavissa.
Potentiaalisen kannattajakunnan tarkka määrittäminen olisi todella tärkeää. Sen 
jälkeen lähtisin selvittämään potentiaalisten äänestäjien keskuuteen heidän nä-
kemyksiään KD:sta ja politiikasta. KD:n tulisi olla sellainen puolue, josta jokai-
nen kristitty voisi löytää poliittisen kodin, ikään, ammattiin, rotuun tai tulota-
soon katsomatta. Kaikkien ääni olisi saatava kuulluksi. Kärkihankkeena haluaisin 
kuitenkin saada puoluetoimintaan uutta potkua ja osaamista laajasta korkeasti 
koulutettujen kristittyjen ja yrittäjien joukosta. Mielestäni näitä ryhmiä on saatu 
toimintaan mukaan huonosti.

Koskela Jouni: Puolueellamme on mainioiden ohjelmien ja periaatteiden lisäk-
si myös erinomainen ja asiantunteva eduskuntaryhmä ja puoluetoimiston väki. 
Meidän on mahdollista saavuttaa kymmenen prosentin kannatus hylkäämättä 
perusperiaatteitamme, jos KD:tä äänestävät ne suomalaiset, jotka pystyvät yh-
tymään arvoihimme ja periaatteisiimme.  
Kannatuksen kasvattamiseksi käyn läpi KD:n jäsenrekisterin ja kartoitan piiri- 
ja erityisjärjestöjen sekä paikallisosastojen tarpeet ja kipupisteet. Puolueemme 
suuremmalle kannatukselle luodaan pohja paikallisella tasolla. Kolme pointtia 
kannatuksemme nostamiseksi kymmeneen prosenttiin ovat: töitä, töitä ja töitä.
Periaateohjelmassamme toteamme, että yhteiskunnan arvot näkyvät siinä, miten 
se kohtelee heikoimpia jäseniään. Näinhän me toimimmekin sekä valtakunnan 
että paikallisella tasolla, mutta mökkien mummot, lähiöbaarien äijät ja Helsingin 
punasinivihreässä urbaanikuplassa elävät toimittajat on saatava ymmärtämään 
sanomamme. Edesautan sitä, että KD profiloituu entistä hanakammin köyhien ja 
vähäosaisten puolestapuhujaksi. 
Viljele ja varjele! Meillä on vastuu ympäristöstä ja luonnonvarojen kestävästä 
käytöstä. Sitran tuoreen kyselytutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista 
ajattelee, että ympäristön puolesta kannattaa toimia, vaikka muut eivät näin te-
kisikään. Aion toimia siten, että KD on etunenässä luomassa edellytyksiä luon-
nonvarojen kestävälle käytölle ja uusiutuvan energian käytölle. Tällöin inhimilli-
sen elämän edellytykset säilyvät myös tuleville sukupolville.

Martínez Santi: Tutustun kenttään perusteellisemmin, jotta saamme puoluejä-
senteet uskomaan, että tavoite on mahdollinen. Keskustelen jokaisen piirin kans-
sa, jotta saamme suoran kosketuksen niihin. Seuraavaksi asetan jokaisen piirin 
kanssa konkreettisia tavoitteita ja seuraan niitä säännöllisesti: vaaleja ei voite-
ta neljän vuoden välein vaan joka päivä. Samalla kun tutustun kenttään, haluan 
kuulla ensikädeltä, mitkä asiat koskevat jäseniämme sekä muita äänestäjiä eri 
puolilla Suomea, haluan kuulla eri näkökulmia, eri mielipiteitä.
Kehitän ja terävöitän entisestään sanomaamme, kehitän argumentteja, jotka 
auttavat perustelemaan meille tärkeitä asioita tavalla, jotka mahdollisimman 
moni voi hyväksyä ja joihin mahdollisimman moni voi samaistua. Haluan tehdä 
kristillisdemokratiasta kansanliikkeen. Tässä yhteydessä pidän Kompassi-ajatus-
hautomon työtä erittäin tärkeänä ja haluan myötävaikuttaa sen kehittämiseen ja 
sisällön tuottamiseen.
Olen yhteydessä mediaan, jotta puoluettamme koskeva uutisointi ja uutisten 
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sävy muuttuvat sekä saavat jatkossa enemmän palstatilaa.

Tanus Sari: Haluaisin nostaa ensin mietittäväksi, miten toisia arvostava, innos-
tava, lämpimän inhimillinen ja osallistava ote saadaan paremmin Kd:n käytännön 
toimintaan niin oman väen keskuudessa kuin Kd:n / kd-läisten toimesta muiden 
keskuudessa, eri järjestöissä, yhteisöissä ja mediassa.
Jokainen on tärkeä, jokaisella on annettavaa.  Haluan kentän tiedot ja osaamisen 
paremmin esiin ja käyttöön, osallistaa yhteistyöhön ja kannustan entistä ja uutta 
väkeä mukaan toimimaan.
Asioiden puolustaminen (asioiden vastustamisen sijaan), positiivinen kuva 
on saatava Kd:tä leimaavaksi kansalaisten keskuudessa ja mediassa. Kannus-
tan puolustamaan tärkeitä asioita sitkeästi, myös tunteella, ollen aidosti läsnä, 
elämässä mukana siellä, missä on inhimillisyyttä, muutosta kaipaavia ihmisiä. 
Käytännön toimintaa kärsivien, heikompiosaisten, yksinäisten, perheiden, ikäih-
misten... puolesta. Miettisin rohkeasti uusia alueita ja keinoja kontaktipintojen 
lisäämiseksi. Kd:n / Kd-läisten on tultava inhimillisesti lähelle ihmisiä. Herkkä 
sosiaalinen omatunto faktojen rinnalla on saatava näkyviin ja tuntuviin. Muutos 
on kohtaamisissa. Aitoja, välittäviä, toiminnallisia kohtaamisia myös Kd:n julkai-
suihin ja muuhun mediaan.
Viestintää on parannettava niin oman väen keskuudessa kuin kansalaisiin ja eri 
medioiden suuntaan. Viestintä- mediaosaamista haluan vahvistettavan.
Kansalaisille on saatava selkeää tietoa Kd:stä ja sen peruslinjauksista.  Esimer-
kiksi Kd:n peruspilarit – jakamaton ihmisarvo, perhe hyvinvointiyhteiskunnan 
perusyksikkönä, sosiaalinen markkinatalous ja lähipäätösperiaate – ja niiden 
merkitys on saatava paljon paremmin välitettyä ihmisten, niin oman väen kuin 
muidenkin suomalaisten tietoisuuteen.
Kd:n linjauksia pitää selkeyttää, napakoittaa.  Esim. EU-iin liittyen ei riitä ilmoi-
tus, että vastustamme liittovaltiokehitystä, vaan mielestäni pitää napakammin, 
selkeämmin tuoda esiin, ettemme hyväksy liittovaltiota emmekä halua olla sel-
laisessa mukana. On mietittävä ja tuotava selkeämmin esiin, miten toimimme, 
jotta kansallinen päätösvalta, lähipäätösperiaate toteutuu riittävästi.
On saatava suuremmat joukot ymmärtämään, että kristillisille arvoille alkuaan 
rakentuneen länsimaisen demokraattisen yhteiskunnan ja sen hyvinvoinnin säi-
lyttämiseksi ja parantamiseksi, kristillisten arvojen säilyttäminen ja niiden esillä 
pitäminen – ts. keskeisten elämää, lähimmäistä, perhettä, työtä ja luontoa kun-
nioittavien arvojen säilyttäminen - on hyvinvointiyhteiskunnan elinehto myös 
Suomessa.
Heikompiosaisten, yksinäisten ja ikäihmisten asiat, samoin luonto-, uusiutuvan 
energian ja kestävän kehityksen teemat on saatava vahvemmin esille Kd:ssä. Jär-
kevästi luontoa hyödyntäen ja suojellen, sen ainutlaatuisuutta ja rikkauksia vaali-
en - Kd tarjoaa konservatiivisen vaihtoehdon.

Tuomela Tiina: Positiivisen näkyvyyden parantaminen. Ihmisten tulee mieltää, 
että KD osaa ja uskaltaa ottaa kantaa. Pieni populismikaan ei ole pahaksi, kun-
han se on rakentavaa. Ei-puolueen leima on saatava karistettua ja tilalle saatava 
ihmisläheisyyden ja asiantuntijuuden leima. Näkyvyyttä parannetaan aktiivisella 
mielipidekirjoittelulla ja kommentoinnilla. Pitää myös mennä foorumeille, jot-
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ka ovat mukavuusalueemme ulkopuolella. On uskallettava avata suunsa, mutta 
myös kunnioittaen kuulla ja kuunnella toisinajattelevia. Yhteistyö ja luottamuk-
selliset suhteet eri puolueiden toimijoiden kanssa ovat tärkeitä. Välillä peruside-
ologioiden erot tuleekin unohtaa ja puhaltaa yhteen hiileen, vain täten saamme 
asioita ajettua.
Kentän aktivoiminen on äärimmäisen tärkeää. Koko puolue toimii kentän varas-
sa. Varapuheenjohtajana haluaisinkin kiertää tutustumassa kenttään. On tärkeää 
kohdata, kuulla ja kuunnella toimijoitamme, mutta myös kansan syviä rivejä to-
reilla ja turuilla eri puolella Suomea.
Kansankielisesti puhuminen. On puhuttava politiikasta ymmärrettävästi. On 
kosketettava eri ikäisiä ja muutenkin erilaisia ihmisiä. Lähtökohtana on oltava 
kansan syvien rivien tarpeet.

2. kysymys:
Mikä on Kristillisdemokraattisen puolueen ydin?

Aalto Pirkka: Kristillisdemokraattisen puolueen ydin ovat kristilliset arvot. Kris-
tilliseen arvopohjaan taas kuuluvat mielestäni kaikkein oleellisimmin lähimmäi-
sen puolesta toimiminen ja ympäristön suojelu. Lähimmäiseksi tulee käsittää 
kaikki ne ihmiset, joiden hyvinvointiin voimme vaikuttaa - oli heidän syntyperän-
sä, taustansa tai uskonnollinen vakaumuksensa mikä hyvänsä. KD:n toiminnan 
painopisteen tulee olla toimiminen heikoimpien puolesta - oli kyse sitten ihmi-
sistä tai meitä ympäröivästä luonnosta.

Kuismanen Riitta: Kristillisiin arvoihin perustuvan yhteiskunnan ylläpitäminen, 
johon kuuluu oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino sekä vastuu omasta ja lä-
himmäisen elämästä. Ihmisarvo on markkina-arvoa tärkeämpää, joten eriarvois-
tumista ja syrjäytymistä pitää estää turvaamalla tasapuoliset lähtökohdat kaikil-
le. Elämää on suojeltava sen kaikissa vaiheissa, myös luontoa.
Olemme vastapaino liberaaleille arvoille, joissa pyritään eroon säännöistä, ra-
joituksista ja normeista jotka on kehitetty suojelemaan heikompia. Sääntöihin 
perustuva yhteiskunta ylläpitää tasa-arvoa ja turvallisuutta.
Tehtävämme on myös poliittisin päätöksin pyrkiä säilyttämään vapaus kristilli-
seen kasvatukseen ja uskonnon harjoittamiseen. Päätöksentekomme on moraa-
lisesti ja oikeudenmukaisesti perusteltavissa.

Kuosmanen Tomi: Ytimessä on kristityt naiset ja miehet, jotka haluavat vaikut-
taa yhteiskunnan asioihin kristillisen elämänkatsomuksen mukaisesti. Kristin-
uskon oppi, etiikka ja arvot vaikuttavat kristillisdemokraattisen puolueen edus-
tajien päätöksenteossa. Kristillinen ihmiskäsitys ja lähimmäisenrakkaus tuovat 
päättäjille oikean sosiaalisen ulottuvuuden. Kristillinen työetiikka antaa pohjan 
työn arvostamiselle, yrittäjyydelle ja innovatiivisuudelle.
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Koskela Jouni: Kristillisdemokraatit on arvopuolue. Nykyisessä periaateohjel-
massamme sanotaan osuvasti, että haluamme rakentaa yhteiskuntaa kristilli-
siin arvoihin perustuvana demokratiana. Nämä arvot nousevat Raamatun ilmoi-
tuksesta ja kristillisestä perinteestä. Tämä on ydin, joka erottaa meidät muista 
puolueista, eikä näistä periaatteista pidä luopua. Jokainen ihminen on arvokas 
ja ainutlaatuinen taustastaan riippumatta. Kunnioitamme myös elämän pyhyyt-
tä hedelmöityksestä luonnolliseen kuolemaan. Olemme edelleen perhepuolue, 
jonka periaatteiden mukaan perhettä koskevat ratkaisut on parasta tehdä kotona 
oman keittiön pöydän äärellä. Kristillisdemokraattisen ajattelun ydintä on, että 
vaikka toivomme ihmisen voivan vaikuttaa elämäänsä omilla valinnoillaan, niin 
pidämme kuitenkin huolta yhteiskunnan heikoimmista jäsenistämme rakasta-
malla lähimmäistämme niin kuin itseämme.

Martínez Santi: Kristillisdemokraattisen puolueen erottava tekijä on kristillis-
demokraattinen sanoma. Kristillisdemokraattinen puolue on ainoa eduskunta-
ryhmä, joka ei ole eturyhmäpuolue. Toisin kuin muut puolueet puolueemme ajaa 
kakkien suomalaisten etua: se ajaa koko yhteiskunnan yhteishyvää. Kristillisde-
mokratian ihmis- ja perhekäsitys on se, joka parhaiten takaa yhteiskunnan kes-
tävyyttä ja kehitystä.
Ihminen on kuitenkin aatetta tärkeämpi ja se muodostaa puolueemme aidon yti-
men. Puolueemme ei puolusta tiettyä ideologiaa vaan ihmistä. Siksi kristillisde-
mokraattisen puolueen ydin on jokaisen suomalaisen sydän, jokaisen suomalai-
sen tarpeet, jokaisen suomalaisen unelmat: jokaisen suomalaisen koti.
Jos minun pitää valita yksittäinen aihe kristillisdemokraattisessa ideologiassa, 
joka nykysuomessa pitää erityisesti korostaa, valitsen perheen. Aatteen perus-
teella ei mikään puolue pysty ajamaan perheen etua paremmin kuin kristillisde-
mokraatit.

Tanus Sari: Kd:n ydin on  Raamattuun perustuva kristillinen arvopohja, josta 
nousee lähimmäisistä välittävä käytännön toiminta.

Tuomela Tiina: Lähimmäisenrakkaus on oltava politiikantekomme perustana. 
Ja myös vähäosaisista huolehtiminen. On oltava niiden äänenä, jotka itse eivät 
osaa, jaksa tai uskalla.
Tärkeää on, miten kohtaamme ihmisiä. Omalla käytöksellämme voimme vakuut-
taa ihmisiä, mutta valitettavasti myös karkottaa. Tarvitsemme viisautta ja taitoa 
sanoissamme ja teoissamme.

3. kysymys:
Mikä on tärkein asia, mihin ensimmäisenä tartut, jos tulet valituksi hake-
maasi tehtävään?

Aalto Pirkka: Minkäänlaisiin vaalilupauksiin en ole koskaan sortunut, vaan olen 
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aina luvannut ”vain” tehdä parhaani. Enempää on kuitenkaan paha luvata, enkä 
kyllä osaisikaan nostaa mitään yksittäistä asiaa muita tärkeämmäksi. Mielestä-
ni varapuheenjohtaja on tiimipelaaja, jonka on tärkeää toimia linkkinä kentän, 
eduskuntaryhmän, puoluetoimiston ja puoluejohdon välillä. Koko varapuheen-
johtajiston olisikin tärkeä olla paikalla esim. puoluehallituksen ja -valtuuston ko-
kouksissa, jotta kentän ääni välittyisi eteenpäin. Myös vierailut piireissä ja pai-
kallisosastoissa olisivat tärkeitä, sillä kenttäväen on puolestaan hyvä olla kartalla 
siitä, mitkä ovat päivän polttavia aiheita ajamassamme politiikassa. Tärkeää on 
myös omistamme huolehtiminen. Liian moni KD -aktiivi on kadonnut toiminnas-
tamme liian aikaisin. Meidän tulee tukea toisiamme tehokkaammin, jotta esim. 
erilaisissa vaaleissa koetut pettymykset eivät saisi arvokkaita toimijoitamme 
laittamaan hanskoja naulaan tai vaihtamaan puoluetta. Tähänkin pyrkisin puut-
tumaan - tavalla tai toisella. Olen tottunut toimimaan eri medioissa ja pärjään 
hyvin toimittajien kanssa, joten esiintyisin mielelläni julkisuudessa KD:n vara-
puheenjohtajan roolissa. Mielestäni voin tarjota KD:lle puolueemme kaipaamaa 
hieman rennompaa julkisuuskuvaa.

Kuismanen Riitta: Vuoropuhelulle puolueen johdon ja kentän kanssa on järjes-
tettävä aikaa. Pienenä puolueena olemme hajallaan kuin varpusparvi taivaalla. 
Joten kun tulemme yhteen, pitää antaa aikaa keskustelulle, kysymyksille ja roh-
kaista verkostoitumaan eri piirien välillä. Puoluekokouksen tms. yhteyteen pien-
ryhmiä, paneeleja jne.
Luottamustehtävien lisääntyessä pitää kyetä luopumaan jostakin toisesta – näin 
sitoutetaan useampia toimijoita ja saamme laajempaa näkyvyyttä. Valtaa ja vas-
tuuta tulee hajasijoittaa laajemmalle väelle, muuten osa porukasta vieraantuu 
samalla kun toiset nääntyvät taakkansa alla.
Yhdessä suunnittelu ja sopiminen sitouttavat jäsenistöä, syntyy kokemus meidän 
puolueesta. Jostakin sellaisesta, minkä eteen olemme valmiita tekemään töitä.
Opettajana olen rutinoitunut koulutustehtäviin ja mieluusti siirtäisin esiintymis- 
ja kirjoitustaitoa kentän halukkaille.  Miten olisi ”headline-hunterit” jotka bon-
gaavat ajankohtaisia asioita, tekevät niistä lyhyen yhteenvedon jonka pohjalle jä-
senistö voisi ketterästi rakentaa aloitteellisia, asiantuntija mielipidekirjoituksiaan 
eri teemoista?

Kuosmanen Tomi: Haluan löytää hyvän yhteistyön koko puolueen päätöksente-
osta vastuussa olevien kanssa. Minulla on aluksi paljon opittavaa valtakunnan 
politiikasta ja sen monimuotoisuudesta. Haluan olla nostamassa puolueen pro-
fiilia työnteon, innovatiivisuuden, viennin ja yrittäjyyden osalta. Kansainvälisyys 
on toinen laajempi asiakokonaisuus, josta minulla on laajaa kokemusta. Tähän 
kansainvälistymiseen liittyy vahvasti maahanmuuttoasiat, jossa uskon kykene-
väni tuomaan selkeyttä puolueen linjauksiin.

Koskela Jouni: Käyn läpi KD:n jäsenrekisterin, pyrkimyksenä jäsenten ja kannat-
tajien määrän kasvattaminen. Kehitän puolueen toimintaa siten, että joku hen-
kilö puolueorganisaatiosta ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä jokaiseen puolueen 
jäseneen. Paikallisosastoille sekä piiri- ja erityisjärjestöille on taattava myös 
resurssit tähän työhön. Urheilutermein sanottuna laitamme ruohonjuuritasolla 
omat rivit entistä parempaan järjestykseen ja pelaamme oman pelin mahdolli-
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simman hyvin. Tällä tavalla tuemme puolueen nykyisten jäsenten toimintaa ja 
positiivisen tekemisen ilmapiirin kautta saamme uusia jäseniä ja sitä kautta kan-
nattajia.

Martínez Santi: En tiedä, onko tärkein mutta se on ainakin ensimmäinen. Jos 
tulen varapuheenjohtajaksi, haluan oppia ja omaksua nopeasti puheenjohtajis-
ton työtapoja niin, että minusta tulee hyvä ja tehokas yhteistyökumppani. Sitten 
ryhdyn tutustumaan kenttään, kuten mainitsin ensimmäisessä vastauksessani. 
KD-nuorten työn tukeminen on minusta myös ensisijaisen tärkeä: KD-nuoret 
muodostavat olennaisen osan kenttäämme ja he ovat avainasemassa.

Tanus Sari: Yhteistyön ja strategian linjaaminen selkeän sisällön ja laajemman 
positiivisen näkyvyyden saavuttamiseksi.

Tuomela Tiina: Kartoitan kentän tarpeita ja sitten kerään hihat ja ryhdyn hommiin.

AKI RUOTSALA
aki.ruotsala@kd.fi, puh. 050 546 3576

Olen Aki Ruotsala, 32, isä ja aviomies. Asuu 
Porissa, kotoisin Etelä-Pohjanmaalta. Olen 
toiminut KD:ssa lukuisissa eri tehtävissä, 
kuten kaupunginvaltuutettuna, eduskun-
ta-avustajana, puoluehallituksen ja työvalio-
kunnan jäsenenä, suunnittelijana Sisäministe-
riössä, nuorisojärjestön puheenjohtajana jne..  
Olen toiminut viimeiset kaksi vuotta puolue-
valtuuston puheenjohtajana, johon haen nyt 
jatkopestiä. Koulutukseltani olen hallintotie-
teiden maisteri ja viittä vaille kauppatieteiden 
maisteri. Työskentelen Merikarvian kunnan 
kehittämispäällikkönä.
Olen tiimipelaaja, jonka unelmana on saada KD:n kannatus kasvu-uralle ja ima-
go houkuttelevaksi tavallisille suomalaisille. Näen, että KD voisi tulevaisuudessa 
olla ammattitaitoinen, uskottava, houkutteleva ja yhteistyökykyinen; arvo-orien-
toitunut yleispuolue, joka perustaa arvopohjansa kristilliseen ihmiskäsitykseen.
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1. Esitä 1-3 käytännön asiaa, mitä tulet itse tekemään, jotta KD:stä tulee  
 10 % puolue seuraavan neljän vuoden aikana?
Katson, että puolueen kannatuksen nousuun vaikuttaa sekä puolueen brändi, toi-
mivat rakenteet, terve talous, vaalitaktinen osaaminen, että aktiivinen paikallis-
toiminta. Koen olevani esiintymiskykyinen päättäjä ja olen valmis täydentämään 
puheenjohtajan hyvää brändipotentiaalia omilla kasvoillani puolueen ulospäin 
suuntautuvassa toiminnassa. Haasteenamme on erityisesti 25-50-vuotias ää-
nestäjäkunta, joka loistaa poissaolollaan KD:n tukijoiden joukossa.  Tavoitteenani 
on edelleen jatkaa työtä kehittäen puolueen rakennetta suuntaan, jossa jäsen-
ten on helpompi osallistua päätöksentekoon liittyvään keskusteluun ja madaltaa 
toimintaan mukaan tulemisen kynnystä. Näiden lisäksi median käytössä täytyy 
haistaa ja tarttua niihin tilanteisiin oikein ja viisaasti, jotka luovat KD:sta kuvaa 
uskottavana ja houkuttelevana poliittisena vaihtoehtona.

2. Mikä on Kristillisdemokraattisen puolueen ydin?
Kristillisdemokraattisen ideologian kovassa ytimessä ovat mielestäni ihminen 
(persoona), perhe (koti), lähimmäinen (lähiyhteisö). Näen Kristillisdemokra-
tiassa luovuttamattomana kristillisten arvojen inspiraation politiikan tekemisen 
taustavireenä, joka näkyy parhaiten ihmisarvon kunnioittamisessa, yhteiskunnan 
heikoimpien (erityisesti lasten) suojelussa, perheiden ja lähiyhteisöjen keskei-
sessä roolissa yhteiskunnan perustana, sekä vapauden, vastuun ja kohtuuden 
periaatteiden vaalimisena yhteiskunnassa sen kaikilla sektoreilla.

3. Mikä on tärkein asia, mihin ensimmäisenä tartut, jos tulet valituksi   
 hakemaasi tehtävään?
Ensimmäisenä asiana aion istua puolueen puheenjohtajan, sekä puoluesihtee-
rin kanssa alas ja suunnitella tulevia vaaleja, poliittista toimintaa ja puoluetyötä 
tulkiten puoluekokouksen tahtotilaa. Tämän jälkeen järjestämme kauteni ensim-
mäisen hyväksi havaitun kaksipäiväisen puoluevaltuuston seminaarikokouksen 
Tampereella loka-marraskuussa.


