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"Jopa lähiöt  
voisivat  

paremmin  
kristillisellä  
perustalla."
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Vaarallinen vapaus

Teksti: SAMULI RISSANEN

Kuva: MERJA ERÄPOLKU

KRISTIINA KUNNAS
kristiina.kunnas@kd.fi

"Yhteiskunta voi juuri
niin hyvin kuin perheet voivat"

”Tutkinnan kohteena on vuonna 2004 julkaistu kirjoitus ja epäilynä kansan-
ryhmää vastaan kiihottaminen. Kansanryhmää vastaan kiihottaminen [nyky-
muodossaan] kuitenkin lisättiin rikoslakiin vasta vuonna 2011. Tätä ennen 
voimassa ollut asetus puhui ’kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamisesta’, mistä 
nyt ei taida voida katsoa olevan kyse. Taannehtivan lainsäädännön kielto on 
keskeinen osa laillisuusperiaatetta”.
Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja, professori Markku  
Jokisipilä ihmetteli Facebook-päivityksessään 4.11. rikostutkin-
nan aloittamista Päivi Räsäsen 15 vuotta vanhasta kirjoituksesta.
 
”Kristityn omatunto on sidottu Raamattuun. Luonnollisesti myös Raamatun 
käyttöä saa arvioida ja kritisoida. Hyvä on huomata, että kristityt lukevat 
Uutta testamenttia ytimenä ja linssinä, jonka läpi Vanhaa testamenttia tulki-
taan - ja jonka takia Vanhan testamentin rikos- ja pyhyyslaki ei sido kristittyjä.
Ongelmallista on se, jos valtiovalta pyrkii määrittämään kirkon uskontul-
kintaa. Tällöin se helposti puuttuu uskonnonvapauteen ja silloin ollaan jo 
arveluttavalla tiellä. Tätä huolta kantavat nyt monen kristityn lisäksi yllättäen 
myös monet agnostikot, kirkkoon kuulumattomat ja ateistit.
Viime päivien keskustelu on nostanut Raamatun esille julkiseen keskuste-
luun. Toivottavasti se saa yhä useamman tarttumaan itse kirjaan ja perehty-
mään siihen, ei vain lehtijuttujen tai somepäivitysten tasolla, vaan Raama-
tusta Jumalaa ja hänen tahtoaan etsien.”
Mikkselin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen Facebook- 
päivityksessään 5.11.
 
”EU:n perusoikeusvirasto on raportoinut siitä, miten uskonnollisia vähem-
mistöjä kohtaan vihapuhe lisääntyy. Myös antisemitismi, jonka luulisi jo ka-
donneen, tekee vahvasti paluuta, ja tämä on erittäin hälyttävää.”
”Suomessa saa olla kristitty ja Suomessa pitää voida ilmaista omaa us-
kontoa, sillä se on osa ihmisyyttä. Oikeusvaltiossa siihen pitää kaikilla olla 
oikeus ja vapaus.”
Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) totesi Satakunnan 
Kansan haastattelussa 14.11., että uskonnonvapaus ja sanan- 
vapaus ovat vaarassa kaventua koko Euroopassa. 

 

”Neljä kymmenestä ruotsalaisesta ilmoittaa haluavansa rakentaa yhteiskun-
nan kristilliselle arvoperustalle. Määrä on kaksinkertainen verrattuna vastaa-
vaan mittaukseen muutama vuosi sitten.”
”Juutalaiskristillisen etiikan ja länsimaisen humanismin ylläpitäminen ei ole 
metodi, jolla yhteiskuntaan hivutetaan aamurukoukset ja pyhäkoulu uskon-
nollisen Ruotsin luomiseksi, vaan takuu mahdollisuudesta säilyttää liberaali 
elämäntapa. Kun haluamme yhteiskunnan kristillisellä pohjalla, se ei ole uu-
den pelkoa, vaan välittämistä siitä mitä me rakastamme.”
”Ruotsi on muuttunut. Varsinkin lähiöissä on käynyt selväksi, mitä tapahtuu, 
kun perinteiset arvot katoavat. Ei ole mitään luovaa kohtaamista, josta libe-
raalit haaveilevat. Se näyttää enemmän kulttuurin puutteelta.”
Ruotsin KD:n puheenjohtaja Ebba Busch Thor mielipidekirjoi-
tuksessaan  Expressen -lehdessä 20.4. Asmo Maanselän  
käännös kirjoituksesta löytyy Konservatiivi.fi -sivustolla.

Eduskunnan Lapsen Puolesta ryhmän vara-
puheenjohtajaksi valittu Sari Essayah kutsui 
ensitöikseen eduskunnan kansalaisinfoon 
perheiden sekä lasten ja nuorten elämän 
asiantuntijoita.

Ulla Siimes Vanhempainliitosta, perhetera-
peutti ja kirjailija Elli Meklin ja pääsihteeri 
Milla Kalliomaa Mannerheimin  Lastensuo-
jeluliitosta pohtivat vuorollaan sitä, millä ta-
valla lasten ja nuorten kasvua voidaan tukea.

– Kun nykyiset nuoret ikäluokat ovat piene-
nemässä, on entistä tärkeämpää, että jokai-
nen lapsi voisi kasvaa täyteen potentiaaliin-
sa, tilaisuuden juontanut Essayah sanoi.

Perheet ovat kristllisdemokraattien ideolo-
gian ydintä. Essayah'n mukaan politiikan 
tekeminen lähtee siitä, että yhteiskunta voi 
juuri niin hyvin kuin perheissä voidaan.

Perheiden kasvatustehtävää on nimen-
omaan tuettava, ei paimennettava.

– Perhe on tärkein hyvinvointipalvelujen 
tuottaja, Essayah muistuttaa.

Pääsihteeri Milla Kalliomaa 
Mannerheimin Lastensuojeluliitosta

ja kristillisdemokraattien Sari Essayah 
pohtivat eduskunnassa sitä,

millä tavalla lasten ja nuorten
kasvua voisi tukea. 

Siksi esimerkiksi perhevapaauudistus pi-
täisi toteututtaa lapsen ja perheen ehdoilla, 
ilman pakkokiintiöitä.

Essayah’n mukaan viime aikoina perheva-
paita koskevassa keskustelussa on painot-
tunut elinkeinoelämän edut perheiden ja 
erityisesti lasten edun sijaan.

– Meille kotihoidontukimallit ovat tärkei-
tä; ne antavat mahdollisuuden olla lapsen 
kanssa myös kotona.

Perheiden taloudellinen tilanne ja yhteis-
kunnan tarjoamat tukipalvelut ovat niin 
ikään kristillisdemokraattien painopisteitä.

Esimerkiksi lokakuun loppupuolella julkis-
tetussa Kristillisdemokraattien vaihtoehto-
budjetissa ehdotetut lapsilisänkorotukset 
koskisivat kaikenkokoisia perheitä, ja ensim-
mäisen lapsilisän yhteydessä maksettaisiin 
tuhannen euron vauvaraha.

KD palauttaisi myös verotuksen lapsivä-
hennyksen.

Perhe on 
tärkein 
hyvinvointi- 
palvelujen 
tuottaja

Vielä muutama vuosikymmen sitten Suomen kristillinen kulttuuri-
perintö oli selvästi näkyvillä kouluissa, päiväkodeissa ja lehdistössä. 
Aamunavaukset saivat olla sisällöltään tunnustuksellisia ja ne lähe-
tettiin usein keskusradioista. Moni muistaa vielä, että ennen ruo-
kailua noustiin seisomaan ja luettiin ruokarukous. Päivälehdissä oli 
päivyrisivu, jossa saattoi muun ajankohtaisen keskellä olla raama-
tunjae tai muu hartausteksti.
 
Suomi on ollut rautaesiripun rajanaapuri, itäisenä ja eteläisenä naa-
purina olivat Varsovan liitto, Neuvostoliitto ja Neuvosto-Viro. Sala-
kuljettajat yrittivät viedä sosialistiseen ja ateistiseen itänaapuriin 
Raamattuja.
 
Heilurin liikkeet ovat olleet erisuuntaisia idässä ja lännessä.
 
Neuvostoliitto mureni kolmisenkymmentä vuotta sitten, ja vainot-
tu maanalainen seurakunta vapautui. Uskovia muutti länteen. Mut-
ta lauha aika alkoi pian jäähtyä, ja kristillisten järjestöjen vapautta 
viedä Venäjälle humanitääristä ja hengellistä tukea alettiin rajoittaa. 
Sen sijaan totalitarismin talviunessa nukkunut ortodoksikirkko he-
räsi ja pääsi vallanpitäjien käsipuoleen.
 

Saman kolmen vuosikymmenen aikana Länsi-Euroopan maat ovat 
rajusti maallistuneet. Jos kirkko vielä onkin keskellä jokaista kylää, 
ei kristillisyys enää näy. Se ei saa näkyä. Vapaudesta sanoa ja uskoa 
on tullut vaarallista. Aivan kuin kristilliset tavat ja perinteet olisivat 
muuttuneet vahingollisiksi. Aivan kuin kirkkorakennus jo turmelisi 
lapsen, jos hän joutuisi sinne joulujuhlaa ja tai joulukirkkoa viettä-
mään. Tuntuu absurdilta, että tavallinen ja perinteinen, totuttu ja 
turvallinen, muuttuisi vahingolliseksi ja kartettavaksi. Mielensäpa-
hoittajien Suomessa Raamattu on alkanut loukata ihmisiä, kuten on 
tänä syksynä nähty. Mutta pitäisikö  sen siteeraaminen sen vuoksi 
kieltää?
 
Kristillisdemokraatit tekee kaikkensa, että sanan- ja uskonnonva-
paus saisivat säilyä. Puolue haluaa puolustaa yhtä lailla jokaisen sa-
nanvapautta ja uskonnonvapautta. Niin sen, joka perustaa ajatuk-
sensa ja aatteensa kristillisille arvoille, kuin senkin, joka ne kieltää 
ja hylkää.
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Houkuttelemme
muuttajia Sotkamoon

Sosionomi Heidi Kotilainen näyttää esi-
merkkiä paluumuuttajasta. Hän kävi opis-
kelemassa etelässä mutta halusi elämään 
takaisin Kainuuseen. Kolmen lapsen äiti on 
nyt Sotkamon kuntapäättäjä.

–  Ikinä en voita mitään arpajaisissa, Heidi 
Kotilainen naurahtaa.

Kevään 2017 kuntavaaleissa Heidi kuiten-
kin voitti. Sotkamossa oli pitkään ollut vain 
yksi Kristillisdemokraattien valtuutettu. Kun 
ääniä laskettiin ja tarkistettiin, kävi ilmi, että 
sekä Kristillisdemokraattien Heidi Kotilaisel-
la että Vihreiden ehdokkaalla oli täsmälleen 
sama vertailuluku. Asia ratkaistiin arvalla.

–  Pääsin näin valtuustoon. Oli iso juttu, 
että saimme kaksi valtuutettua.

Heidi Kotilainen ja Yrjö Sorvari muodostavat 
valtuuston KD-ryhmän. Politiikkaan Heidi 
tuli seurakuntavaalien kautta.

Sotkamon tyttö Heidi halusi opiskelujen jäl-
keen takaisin Kainuuseen.

– Olin kolme ja puoli vuotta maailmalla, 
mutta tänne tulin. Onneksi löytyi töitä!

Hän on valmistunut Järvenpään Diako-
nia-ammattikorkeakoulusta sosionomiksi 
ja kirkon nuorisotyönohjaajaksi. Palatessaan 
Kainuuseen hän halusi mukaan seurakunta-
vaaleihin.

– Minulla on halu vaikuttaa alueen asioi-
hin.

– Meillä päätetään juuri nyt uuden yläkou-
lun ja lukion rakentamisesta. Haluan olla 
mukana lapsiani koskevissa asioissa. Ei ole 
oikein, jos vain ukki- ja mummi-ikäiset oli-
sivat päättäjinä.

– Lisäksi on tärkeää, että kuntapäättäjinä 
on eri alojen ammattilaisia. Jokainen tuo 
oman ammattiosaamisensa työskentelyyn.

–  Sotkamon haaste on, että lukion jälkeen 
täältä lähdetään pois, vähintään Kajaaniin. 

HEIDI KOTILAINEN
• 37-vuotias Sotkamon
 KD-kunnanvaltuutettu (sit.)
• ohjaaja, sosionomi AMK
• perheessä aviomies, kolme lasta
 (9-, 5- ja 2-vuotiaat) sekä hevonen
• seurakuntavaltuutettu
• hevosharrastaja

Heidi Kotilainen otti omakuvan 
lähtiessään historialliseen 
kunnanvaltuuston kokoukseen 
maanantai-iltana 28. lokakuuta. 
– Päätimme kokouksessa laskea 
kunnan tuloveroprosenttia. Tervetuloa 
asukkaaksi Sotkamoon!
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Haluan edesauttaa sitä, että olisi työtä, johon 
palata opiskelujen jälkeen. Ja niin, että myös 
puoliso voi tulla.

Sotkamo on 40 kilometrin päässä Kainuun 
pääkaupungista Kajaanista. Isoihin kaupun-
keihin Ouluun ja Kuopioon on molempiin 
pari sataa kilometriä.

– Hyvähän minun on täällä on vaikuttaa 
ja elää. Saimme tuloveroprosentin juuri las-
kettua valtuustossa maanantai-iltana. Puo-
lentoista prosenttiyksikön lasku meni äänes-
tykseen ja alentamista kannattaneet voittivat 
22–5.

–  On tärkeä saada raha pyörimään tänne. Jos 
ihmisillä on rahaa kuluttaa ja käyttää palve-
luihin ja ostoksiin, se hyödyttää koko kuntaa.

Heidi Kotilainen kertoo, että Sotkamossa tai-
teillaan Talvivaaran kaivoksen väen kanssa.

– Tulevatko he asumaan Sotkamoon 
vai Kajaaniin, on meille kohtalon kysymys. 
Lapsiperheissä muutama satanen voi olla 
houkutin. Tämä tuloveroprosentin lasku ei 
ole tarkoitettu vuoden tempaukseksi vaan 
pysyväksi.

Mutta että matalammasta tuloveroprosen-
tista olisi hyötyä, olisi myös oltava verotetta-
vaa tuloa.

– Minullekin oli kaikkein tärkeintä opis-
kelujen jälkeen, että löytyisi töitä synnyin-
seuduilta. Olen niin kiitollinen siitä, että sain 
töitä, vaikkakin Ylä-Karjalan puolelta.

– Silloisen poikaystävän – nykyisen avio-
mieheni – kanssa päätimme, että tulemme 
Sotkamoon asumaan. Minä kävin 65 kilo-
metrin päässä Valtimolla töissä, hän Kajaa-
nissa.

Kun päätös kotipaikasta oli tehty, hankittiin 
seuraavana vuonna omakotitalo – ja sitä seu-
raavana vuonna syntyi esikoinen.

– Synnytyksiä pitäisi tulla lisää, jotta Ka-
jaanin synnytyssairaala säilyisi. Metsähalli-

tus aikoo lahjoittaa kuksan Kainuun jokai-
selle 2020 syntyvälle vauvalle.

– En nyt mene itse lupaamaan, kolmen 
lapsen äiti Heidi Kotilainen nauraa.

Hän ehtii olla haastateltavana parivuotiaan 
kuopuksen nukkuessa päikkäreitä.

– Nuorempana haaveilin vaikuttavani 
koko maailmaan. Nyt oma paikkakunta, lap-
set ja nuoret ovat todella tärkeät.

Heidi Kotilaisella on tällä hetkellä puolikas 
projektipäällikön paikka Kainuun ammat-
tiopistolla. Toinen työ on osa-aikainen oh-
jaajantehtävä Ristinkantajat ry:ssä.

Yhdistyksen kantava motto on Jos jokai-
sella olisi joku, kenenkään ei tarvitsisi olla 
yksin.

– Teemme luonto- ja eläinavusteista toi-
mintaa. Minä käytän hevostani siinä. Tämä 
työ on minulle sydämen asia.

Saimme tulo-
veroprosenttia 
juuri laskettua 
1,5 prosenttiyk-
sikön verran
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Ensimmäisenä liikkeellä
Kristillisdemokraatit olivat 
tänäkin vuonna ensimmäisenä 
oppositiopuolueena liikkeellä 
vaihtoehtobudjettinsa kanssa. 
Kokoomus ja perussuomalaiset 
jäivät peesaamaan ja julkistivat 
omansa vasta viikkoja myöhem-
min.

Kristillisdemokraattien jo vuodesta 1997 
tekemä vaihtoehtobudjetti on valmistunut 
aina ajoissa ja usein ensimmäisenä opposi-
tion vaihtoehdoista. Niin nytkin.

KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päi-
vi Räsänen pitää oman budjettivaihtoehdon 
tekemistä tarpeellisena oppositiopuolueelle.

– On tärkeää pukea tavoitteet selkeäksi 
vaihtoehdoksi ja samalla haasteeksi hallituk-
selle, hän sanoo.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kertoo, että KD haluaisi remon-
toida asumistukea, josta kertyisi tulopuolelle 300 miljoonaa euroa.

Tulopuolta vahvistettaisiin lisäksi muun muassa irrottamalla Sitran taseesta 250 mil-
joonaa valtiolle. Terveysperusteinen sokerivero tuottaisi saman summan.

– Sokeriverosta saatiin jo viime kaudella sosiaali-ja terveysvaliokunnasta yksi-
mielinen puoltava lausunto, mutta se kaatui tiettyjen alojen kovaan lobbaukseen, 
Essayah kertoo.

Pienemmistä lisätuloista Essayah mainitsee esimerkiksi kaivosveron.

Kokonaisuudessaan KD eduskuntaryhmän vaihtoehto lisäisi menoja ja keventäisi 
verotusta reilulla 900 miljoonalla. Tulopuolta vahvistettaisiin 1,4 miljardilla, joten 
budjetti on 500 miljoonaa ylijäämäinen hallituksen budjettiesitykseen nähden.

Reilun 20 vuoden aikana KD:n budjetit ovat 
lähes poikkeuksetta olleet kustannusneut-
raaleja, eli niillä ei ole haluttu lisätä valtion 
menoja. Yleensä muutoksien kokonaissum-
ma on ollut sadoissa miljoonissa, mutta tällä 
kertaa menolisäykset ja tulopuoli liikkuvat 
miljardiluokassa.

Räsäsen mukaan miljardiluokka kertoo sii-
tä, että puolue tekisi melko suuria muutok-
sia hallituksen esitykseen verrattuna. 

Merkittävimmät muutokset koskevat per-
hepolitiikkaa, vanhustenhoitoa ja yrittämi-
sen edellytyksiä.

– Niissä näen paljon korjattavaa, hän sa-
noo.

KD:n vaihtoehtobudjetti koostuu kolmesta 
merkittävästä kokonaisuudesta, joihin puo-

Reilusti ylijäämäinen budjetti

sivähennys, jonka Kristillisdemokraatit sai 
aikaan ollessaan hallitusvastuussa, palautet-
taisiin, Räsänen sanoo.

Räsänen arvioi, että syntyvyyden hedelmät 
eivät välttämättä näy heti tällä vaalikaudella, 
mutta perhe-etuuksien korotuksien vaiku-
tuksista on viitteita esimerkiksi Virossa, jossa 
syntyvyys lähti näillä eväillä nousuun.

Toinen tärkeä kokonaisuus koskee ikäihmi-
siä: KD lisäisi nopeasti hoitajia vanhuspal-
veluihin sekä parantaisi lääkekorvauksia ja 
eläkeläisten toimeentuloa.

KD eduskuntaryhmä esittää merkittävää, 
150 miljoonan euron, lisäystä vanhusten-
hoidon tason parantamiseksi välittömästi. 
Kritiikkiä sataa etenkin päähallituspuolue 
Sdp:n suuntaan: hoitajamitoituksen korotus 
ollaan säätämässä, mutta budjetissa kunnil-
le ei anneta resursseja sen toteuttamiseksi.

– Hallituksen päätös hoitajamitoituksesta 
ei riitä parantamaan tilannetta ilman riittä-
vää rahoitusta, Räsänen muotoilee.

Perheet ja vanhukset ovat olleet kristillis-
demokraattien budjettipanostuksissa aina 
mukana, mutta nyt lisäyksiä on erityisesti 
työllisyyteen, sillä hallituksen työllisyyseväi-
den ja -tavoitteiden välillä arvellaan olevan 
ristiriitaa.

– Työllisyyspanostukset ja elinvoimai-
suuteen satsaaminen on ollut Kristillisde-
mokraattien tämän vuoden budjettivaihto-
ehdossa aiempaa keskeisemmässä roolissa, 
Essayah arvioi.

Kristillisdemokraatit säilyttäisivät kotita-
lousvähennyksen entisellään ja luopuisivat 
polttoaineveron korotuksesta kokonaan.

Työpaikkoja syntyisi kristillisdemokraattien 
mielestä nykyistä enemmän, jos työelämää 
joustavoitettaisiin parantamalla mahdolli-
suuksia paikalliseen sopimiseen ja uudista-
malla sosiaaliturvaa KD:n kannustavan pe-
rusturvamallin avulla.

lue haluaa kiinnittää erityistä huomiota. Ne 
ovat perheet, terveys- ja hyvinvointi sekä 
Suomen elinvoimaisuus.

Räsänen nostaa kokonaisuudesta esiin tär-
keimmiksi momenteiksi vanhustenhoidon 
ja lapsilisät.

– Ennätyksellisen matalan syntyvyyden 
oloissa on välttämätöntä tulevaisuuspolitiik-
kaa panostaa nyt perheisiin: nostaisimme 
lapsilisiä, loisimme vauvarahan ja pienen-
täisimme perusopetuksen ryhmäkokoja.

Kristillisdemokraatit esittää lapsilisän koro-
tusta kaikkia perheitä koskevaksi. Euromää-
räisesti lapsilisän korotus olisi noin kymme-
nen euron luokkaa jokaista lasta kohti. 

Lisäksi otettaisiin käyttöön 1000 euron 
kertaluonteinen vauvaraha.

– Haluamme, että tuloverotuksen lap-

Päivi Räsänen esittelee 
vaihtoehtobudjettia. 
Kristillisdemokraatit 

ehti julkistamaan 
omansa ensimmäisenä 

oppositiopuolueena.
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KD luopuisi 
polttoaineveron 
korotuksesta 
kokonaan
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KD:n kansan- 
edustajat suitsisivat 
sekä pikavippien 
korkoa että 
markkinointia

Selvää myös on, 
että juuri köyhim- 
mät kansalaiset 
ovat pikavippi- 
firmojen armoilla

Kristillisdemokraattien kansanedustajat vaativat hallitukselta tiukempaa 
puuttumista pikavippien korkoihin ja markkinointiin.

Edustajat jättivät aiheesta hallitukselle kirjallisen kysymyksen.
– Yksittäisten kotitalouksien ja kansalaisten kannalta kaikkein ongelmal-

lisimpia lainoja ovat korkeariskiset vakuudettomat kulutusluotot eli niin sa-
notut pikavipit, kristillisdemokraattien kansanedustajat muistuttavat.

Vakuudettomat kulutusluotot ovat myös nopeimmin kasvava luottojen 
tyyppi.

Kansanedustajat vaativatkin hallitukselta tiukempaa puuttumista pikavip-
pien korkoihin. Syyskuun alussa astui voimaan 20 prosentin korkokatto ku-
luttajaluotoille.

Tästä huolimatta pikavippien markkinointi kuluttajille jatkuu edelleen ai-
van yhtä aktiivisena etenkin TV:ssä ja internetissä.

Niiden markkinoinnissa käytetään erilaisia nimikkeitä, kuten kertalaina, 
kertaluotto.

– Vielä 20 prosentin korko on huomattavan suuri. Koron lisäksi pienlai-
nayhtiöt perivät erilaisia käsittelymaksuja. Koska pikavippien markkinointi 
jatkuu aggressiivisena, täytyy niiden olla edelleen hyvin kannattavia niitä 
tarjoaville yrityksille, kansanedustaja Peter Östman sanoo.

Hän muistuttaa, että suomalaiset kotitaloudet ovat jo muutenkin erittäin 
velkaantuneita: velkaa on Tilastokeskuksen mukaan jo yhteensä 172 miljar-
dia euroa. Vakuudettomien kulutusluottojen nopea kasvu pahentaa tilan-
netta entisestään.

– Selvää myös on, että juuri köyhimmät kansalaiset ovat pikavippifirmo-
jen armoilla, Östman sanoo.

– Miksi pikavippien annetaan jatkua, kysyvät KD:n 
kansanedustajat hallitukselle suuntaamassaan 
kirjallisessa kysymyksessä. 

S A R I  E S S AYA H
S A R I . E S S AYA H @ E D U S K U N TA . F I

MIHIN MENEE SUOMI?

Sähköpostini on täyttynyt viime viikot kansalaisten huolestuneista yhteydenotois-
ta liittyen sanan- ja uskonnonvapauden tilaan Suomessa. Tuskin oli toivuttu val-
takunnansyyttäjän päätöksestä aloittaa rikostutkinta uskonnollisessa narratiivissa 
käytävästä teologisesta keskustelusta, kun apualaisoikeusasiamies näki ”kirkkotilan 
lähtökohtaisesti ongelmalliseksi” koulujen joulujuhlalle. Molempien päätöksien pe-
rusteluissa on linjauksia, jotka ulottuvat kyseisiä tapauksia laajemmalle.

Valtakunnansyyttäjä perustelee taannehtivan lainsäädännön kiellon ohittamista 
sillä, että epäillyn ”rikoksen tekoaika käsittää niin pitkän ajan kuin julkaisu on ylei-
sön saatavilla ja levitettävissä”. Uuden määrittelyn mukaan, kaikki netissä, kirjas-
toissa, kirjakaupoissa, antikvariaateissa ja kirpputoreilla löytyvä materiaali, jonka ei 
katsottaisin soveltuvan kulloiseenkin aikaan, olisi tuhottava. Muutoin syyllistytään 
rikokseen!

Tähän mennessä kirkkotilan käyttö koulun juhliin ei ole ollut ongelma, kunhan on 
noudatettu Opetushallituksen ohjetta, joka on perustunut perustuslakivaliokunnan 
viisaisiin ja hyviin linjauksiin. Kouvolassa koulujen joulua juhlistettiin joulukirkolla, 
jolle oli vaihtoehtoinen ohjelma.  Joulujuhla koululla taas saa sisältää suomalaiseen 
kristilliseen kulttuuriperintöön kuuluvia elementtejä kuten ”Enkeli taivaan” tai jou-
lukuvaelman. Nyt sitten sisällön problematisoinnin lisäksi seinistä välittyykin ”us-
konnollisia merkityksiä”! Opetushallituksen sivuilla onneksi rauhoitellaan epätietoi-
sia rehtoreita noudattamaan entisiä ohjeita.

Uskonnon- ja sananvapauskohut kertovat ajasta, jossa ”suvaitsevaiston” näkemys-
ten vahvistamiseksi muiden perusvapauksia kavennetaan. KD on tehnyt maamme 
kristillisen arvopohjan, perusvapauksien puolustamisen sekä laillisuusperiaatteen 
edistämisessä töitä jo yli 60 vuoden ajan. Me emme vaikene nytkään!
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Teksti: MERJA ERÄPOLKU

”EN AIO PERÄÄNTYÄ”
– En katso syyllistyneeni rikokseen ja enkä aio perääntyä pamflettiin sisältyneistä näkemyk-
sistäni. Kysymys on uskonvakaumuksesta, kansanedustaja Päivi Räsänen sanoo.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen mää-
räsi marraskuun alussa aloitettavaksi esi-
tutkinnan kansanedustaja Päivi Räsäsen 
15 vuotta vanhasta kirjasesta Mieheksi ja 
naiseksi hän heidät loi. Se on Raamatun tul-
kintaan liittyvä, seksuaalisuutta ja avioliittoa 
koskeva kannanotto. 

Poliisi oli jo aiemmin tänä syksynä selvit-
tänyt Räsäsen vuonna 2004 kirjoittamaa 
ja Luther-säätiön julkaisemaa pamflettia. 
Kymmensivuisessa selvityksessä poliisi to-
tesi, että esitutkintaa ei aloiteta, koska ei ole 
syytä epäillä rikosta.
 
Toinen esitutkinta koskee Räsäsen kesäkuus-
sa Pride-viikon alla julkaisemaa twitter-vies-
tiä, jossa hän kritisoi kirkkovaltuutettuna 
Raamattuun vedoten evankelis-luterilaisen 
kirkon osallistumista marssille. Twiitissä oli 
kuva Roomalaiskirjeen muutamista jakeis-
ta. Tässäkin tutkinnassa rikosnimikkeenä on 
kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

– Eduskunta ei ole vain sallinut kirkon nou-
dattaa Raamattua sen toiminnassa ja opissa, 
vaan suorastaan kirkkolailla säätänyt, että 
näin tulee toimia, Räsänen muistuttaa.
 
Sukupuolineutraalin avioliittolain hyväksy-
misen jälkeen keskustelu aiheesta on siirty-
nyt evankelis-luterilaiseen kirkkoon. 

– On syntynyt erikoinen tilanne, jossa 
yleinen mielipide yhä enenevissä määrin 
toimii tuomarina teologisissa kysymyksissä, 

kansanedustaja Peter Östman toteaa blogis-
saan.  
 
Räsänen kummastelee monen muun tavoin 
valtakunnansyyttäjän marraskuista päätöstä 
esitutkinnan aloittamisesta.

– Pamfletti on jo 15 vuotta vanha teksti, 
jolloin nykyistä lainsäädäntöä ei ollut voi-
massa. Tuolloin rikoslain kiihottamispykä-
lässä ei mainittu seksuaali- ja sukupuolivä-
hemmistöjä.

–  Minulla ei ollut kirjoittaessani mitään 
aavistusta, että siinä olisi ollut jotain lainvas-
taista.
 
–  Jos poliisi tulee perusteellisen arvion jäl-
keen erilaiseen johtopäätökseen kuin valta-
kunnansyyttäjä, niin herää kysymys, miten 
tavallinen kansalainen voisi tietää, missä 
lain rajat menevät, Räsänen sanoo.

–  Lainsäädännön pitäisi olla sen verran 
selvä, että ihminen voi tietää, milloin hän 
toimii lain mukaisesti ja milloin ei.
 
Hän muistuttaa, että esimerkiksi Katolisen 
kirkon katekismus sisältää avioliitosta ja 
seksuaalisuudesta hyvin samanlaisia argu-
mentteja kuin pamfletti.

– Tuskinpa valtakunnansyyttäjä lähtee 
käräjöimään paavia vastaan, Räsänen nau-
rahtaa.
 
Tähän mennessä on kuultu vaatimuksia sii-
tä, että lakipykälää kiihottamisesta kansan-
ryhmää vastaan pitäisi päivittää kiireellise-

nä. Yksi tämän esittäjistä on lakivaliokunnan 
jäsen Antero Laukkanen. Hänen mukaansa 
laki on käytännössä osoittautunut epämää-
räiseksi ja vaikeaksi tulkita.

Tapauksen absurdius on noussut esille mo-
nissa kannanotoissa. Myös poliisin selvityk-
sessä todettiin, että jos pamfletti todettaisiin 
laittomaksi, olisi looginen seuraus, että Raa-
mattu pitäisi ainakin osin todeta laittomaksi 
kirjaksi.
 
KD Nuorten mielestä olisi loogista, että kaik-
ki Raamattua levittävät joutuisivat tutkinnan 
kohteeksi.

– Perinteiseen kristilliseen oppiin kuuluu 
myös käsitys siitä, että kaikki ihmiset ovat 
syntisiä ja tarvitsevat parannusta. Tämä nä-
kemys muistuttaa Päivi Räsäsen ulostuloja ja 
sitä voidaan ilmeisesti pitää vihapuheena ei 
vain vähemmistöjä, vaan koko ihmiskuntaa 
vastaan, KD Nuoret päätteli ironisessa kan-
nanotossaan.

– Sananvapauden tulee olla turvattu jat-
kossakin ja tätä vapautta rajoittavien ajojah-
tien on loputtava, KD Nuorten kannanotos-
sa vaaditaan.
 
KD:n puheenjohtaja Sari Essayah pitää huo-
lestuttavana, että tietynlainen ”suvaitsevais-
to” on määrittämässä, millä tavalla julkisessa 
keskustelussa voi esittää mielipiteitä.

– Olen ajatellut, että suvaitsevaisuus on 
sitä, että sallin kaikenlaisia mielipiteitä, mut-
ta en itse lähde määrittelemään toisen ihmi-
sen puolesta, onko hän suvaitsevainen vai ei. 
Tällainen määrittely on Suomessa käynnissä 
tällä hetkellä, Essayah toteaa.
 
– Me kaikki kohtaamme mielipiteitä, joi-
ta emme jaa ja joista emme pidä. Sellaista 
elämä on toimivassa demokratiassa, mikäli 
sanan- ja uskonnonvapaus pysyy voimassa. 
EU:n perusoikeuskirjan takaaman uskon-
nonvapauden täytyy toteutua kaikissa EU:n 
jäsenvaltioissa. 

– Ilman tätä demokratiamme muuttuu 
totalitaariseksi yhteiskunnaksi, jossa vain 
yhdenlainen mielipide hyväksytään. Se on 
vaarallinen tie, varoittaa Peter Östman.

Vuonna 2004 italialaista kristillisdemokraattia ja 
politiikan professoria Rocco Buttiglionea ehdotet-
tiin Euroopan komission jäseneksi. Hänen nimityk-
sensä torjuttiin, koska hänen vakaumuksensa mu-
kaan avioliitto on miehen ja naisen välinen asia.  
 
Ruotsissa helluntaiseurakunnan pastori Åke Green 
saarnasi samasta Roomalaiskirjeen kohdasta kuin 
mistä Räsänen twiittasi. Green sai homoseksuaa-
lien vastaiseksi tulkitun saarnansa vuoksi vuonna 

2005 kuukauden ehdottoman vankeustuomion. 
Hovioikeus kuitenkin kumosi tuomion uskonnon-
vapauteen viitaten.  Greenin tapausta seurattiin 
merkittävänä kansainvälisenä ennakkotapauksena 
sanan- ja uskonnonvapauden rajoista.
 
Myös Päivi Räsäsen tapausta ovat seuranneet kan-
sainväliset mediat, kuten CBN, christiannews.net, 
evangelicalfocus.com ja varldenidag.se

MITÄ VASTAAVAA MUUALLA?

On syntynyt erikoinen tilanne, 
jossa yleinen mielipide yhä ene-
nevissä määrin toimii tuomarina 
teologisissa kysymyksissä
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VILJAMI HAAVISTO
2. varapuheenjohtaja, KD Nuorten pääsihteeri

Piirien jäsenhankinta- 
kisa jatkuu Ihmisen tarve eristää Jumalaa koskeva tieto tietoisuutensa ulottumattomiin 

selittyy ihmisen halulla karttaa valoa, joka paljastaisi hänen pahuutensa ja 
syyllisyytensä. Tämä on yksi tärkeä teema Jeesuksen opetuksessa:
 
Ja tuomio on tämä: valo on tullut maailmaan, mutta pahojen tekojensa täh-
den ihmiset ovat valinneet sen asemesta pimeyden. Se, joka tekee pahaa, 
kaihtaa valoa; hän ei tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta 
se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekon-
sa ovat lähtöisin Jumalasta. (Joh. 3:19–21)
 
Jokainen ihminen tekee pahaa, joten jokaisella ihmisellä on luontainen tai-
pumus paeta Jumalan valoa. Moraalisella alueella pätee samankaltainen 
periaate kuin fyysisellä. Kun ihminen on ollut pitkään pimeässä ja astuu 
häikäisevän kirkkaaseen auringonpaisteeseen, hän kokee fyysistä kipua 
silmissään. Kukaan ei voi katsoa suoraan aurinkoon vahingoittamatta sil-
miään. Samoin ihmiselle on traumaattinen kokemus katsoa Jumalan kirk-
kautta, joka paljastaa hänen pahuutensa. Siksi ihmiset mieluummin tap-
poivat Jeesuksen kuin ottivat vastaan hänen sanomansa.

Vähittäiskaupassa seurataan tiiviisti eri sesonkeja ja muotivirtauksia. Parhaiten menestyy se, joka reagoi kysyntään nopeimmin, saa tuot-
teensa ensin markkinoille ja voittaa asiakkaan luottamuksen. Tätä varten osakemarkkinoilla ja talouden kehityksessä seurataankin heikkoja 
signaaleja, joiden voidaan sanoa olevan ensimmäisiä merkkejä isomman muutosaallon edellä. Esimerkiksi samppanjan kulutuksen kasvun 

sanotaan enteilevän talouskasvua.
 

Yhteiskunnallisessa keskustelussa on aistittavissa heikkoja signaaleja konservatiivisen elämän-
katsomuksen uudesta tulemisesta. Tätä heijastelevat muun muassa perussuomalaisten hurja 
etumatka gallupeissa sekä yleisesti kansallisen edun ajamisesta voimansa saavien puolueiden 
nousu Euroopassa. Mutta on myös muita ajan merkkejä, jotka osoittavat, että kansan syvät rivit 
alkavat reagoida liberaalin punavihreän eliitin totalitaristisiin pyrkimyksiin luoda Suomesta 
yhden totuuden järjestelmä, johon eivät mahdu koulujen joulujuhlat kirkoissa, saati Raama-
tun siteeraaminen julkisessa keskustelussa.
 
Muutoksessa on merkittävää se, että myös ne, jotka eivät jaa näennäisesti kristillistä maa-

ilmankatsomusta, ymmärtävät sen keskeisen merkityksen osana länsimaista ja suoma-
laista perinnettä, jota pitää suojella ja puolustaa sekä myös siirtää tuleville sukupolville. 
Kansainväliset esimerkit osoittavat, että siellä missä nämä arvot ovat olleet muokkaa-
massa yhteiskuntaetiikkaa tai oikeusperinteitä, myös eri vähemmistöt saavat nauttia 
aidosti vapaan ja turvallisen yhteiskunnan hedelmistä. Ihmiset ovatkin huolissaan it-
selleen tärkeistä asioista: minkälaista tulevaisuutta rakennamme lapsillemme? Mikä 
on parasta vanhuksillemme? Miten tulen toimeen ja miten ylläpidämme turvallisuut-
ta? Näihin kysymyksiin KD:lla on hyviä vastauksia, joten nyt on aika pitää niistä meteliä.

KOULUTUSPOLIITTISEN
OHJELMAN
LAATIJAKSI?
Puolueelle laaditaan uusi koulutuspoliit-
tinen ohjelma. Jos olet kasvatus- tai kou-
lutusalan ammattilainen, tule mukaan! 
Työryhmä tapaa su 8. joulukuuta klo 11-16 
puoluetoimistolla Helsingissä. Ohjelmaa 
työstetään sähköisesti, joten osallistua voi, 
vaikkei pääsisi tapaamiseen. 
Ohjelmatyötä johtaa Sari Kumin,
ilmoittaudu mukaan 2.12. mennessä:
sari.kumin@hotmail.fi

KD-VALTUUSTORYHMÄ 
TUPLAANTUI

Tiina Tuomela ja Jouko Jääskeläinen ovat 
saaneet Vantaan valtuustoryhmään en-
sin Sinisistä lähteneen Juha Malmin ja 
juuri nyt Perussuomalaisten Tanja Vah-
velaisen.
 
Tanja Vahvelainen on liittynyt Kristillis-
demokraattien valtuustoryhmään.

– Luettuani eri puolueiden ohjelmia 
koin Kristillisdemokraatit luontaisena 
jatkeena itselleni ja tavoitteilleni, Vahve-
lainen kertoo.

Vantaan KD-
valtuustoryhmässä 
ovat nyt Juha Malmi, 
Tanja Vahvelainen, 
ryhmäpuheenjohtaja 
Tiina Tuomela sekä Jouko 
Jääskeläinen.
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Vahvelainen muistuttaa, että kuntalaiset ää-
nestivät hänet ajamaan asioitaan.

– Sitä haluan tehdä edelleen. En halua 
pettää äänestäjiäni, en ole kääntänyt tak-
kiani, en anna periksi arvoistani, ajamistani 
asioista, hän toteaa.

– Valtuustoryhmämme koko on tänä syksy-
nä kasvanut kahdesta neljään, valtuustoryh-
män puheenjohtaja Tiina Tuomela iloitsee.
Kristiina Kunnas

Kristillisdemokraattien piirien välinen jäsenhankintakilpai-
lu jatkuu 31. tammikuuta saakka. Palkintona on rahapalk-
kio jokaiselle piirille, joka on onnistunut lisäämään jäsen-
määräänsä 10 prosenttia lokakuun alun määrästä tammi-
kuun loppuun mennessä.
 
Nyt reippaasti rekrytoimaan uusia jäseniä ja hankkimaan 
omalle piirille mukava summa ylimääräistä rahaa esimer-
kiksi tulevia kuntavaaleja varten!
 
–  Riittäisi, että jokainen meistä jäsenistä hankkii yhden 
uuden jäsenen, puheenjohtaja Sari Essayah muistuttaa.

– Monet ovat nyt näiden uskonnon- ja sananvapaus-
kohujen keskellä heränneet ja ovat huolestuneita Suomen 
suunnasta. KD on tehnyt näissä asioissa arvopohjan ja 
perusvapauksien puolustamisen sekä laillisuusperiaatteen 

edistämisessä töitä jo yli 60 vuoden ajan. Nyt on otollinen 
aika pyytää jäseneksi!
 
Paikallisosastot saavat uusista jäsenistä tietenkin myös 
jäsenmaksuosuuden. Puolueeseen kilpailuaikana liittyvät 
uudet jäsenet saavat puolestaan jäsenyyden maksutta 
loppuvuoden ajan sekä KD-lehden veloituksetta tammi-
kuun loppuun saakka. Puolueeseen liittyminen tapahtuu 
kätevimmin netissä osoitteessa: kd.fi/jaseneksi

Puoluetoimistolta on saatavissa Kristillisdemokraattien 
uutta yleisesitettä, jossa on mukana paperinen jäsenhake-
muslomake. 
 
Puoluetoimistolta tulee piireihin tiedot jäsenmääristä ja 
väliaikatietoja jäsenmäärän kasvuista.
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SARI TANUS 
sari.tanus@eduskunta.fi

Lähetä mielipiteesi:
MIELIPITEET@KD.FI

MielipideSana on vapaa
– vai onko?"Pelkäsin pitkään raskautta"

– Biologinen äitiys pelotti minua. 
Tarvitsin pitkän terapian, ennen 
kuin olin valmis tulemaan äidik-
si, kertoo Heini Röyskö.

 
Helsinkiläinen toimittaja Heini Röyskö on 
kokenut keskustelun syntyvyyden romahta-
misesta kapeaksi.

– Siinä on keskitytty vain pariin teemaan.
  
Heini Röyskö väittää, että monilla joko on tai 
on ollut aivan muita syitä pitkittää tai siirtää 
perheen perustamista. Osaa syistä voitaisiin 
hyvinkin hoitaa.

– Monella voi olla trauma, joka nousee 
oman perheen historiasta.
 
Heinin äiti on kärsinyt vakavasta, toistuvasta 
masennuksesta.

– Joskus nuorena tyttönä kuulin tulkin-
nan, että äidin sairaus olisi voinut johtua 
huonosti hoidetusta raskaudenjälkeisestä 
masennuksesta. En nuorena kyseenalaista-
nut tätä arviota.

– Asia alkoi korostua omissa ajatuksissa-
ni. Raskaudesta tuli iso pelko - ei aktiivinen 
ja kokoaikainen, mutta iso kuitenkin.

 
Heini avioitui 24-vuotiaana miehensä kanssa.

– En halunnut biologiseksi äidiksi, sillä se 
pelotti minua. Pelkäsin, että jos sairastuisin, 
sama kuvio toistuisi.
 
Heinin ravisteli toisiin ajatuksiin yliopis-
ton terveydenhuolto. Gynekologi otti hänet 
puhutteluun. Lääkäri kysyi, onko Heini tie-
toinen siitä, että hedelmällisyys laskee dra-
maattisesti jo 35-vuotiaana.

– Loukkaannuin aivan valtavasti. Mikä 
oikeus hänellä oli puuttua elämääni tervey-
denhuollon auktoriteetilla? Mutta hän sysäsi 
minut omasta karsinastani pohtimaan. Ajat-
telen nyt, että se oli aivan loistava juttu.
 
Lääkärin sanat haastoivat Heinin mietti-
mään, mitä sitten tapahtuu, jos hänen mie-
lensä muuttuukin. 

– Tajusin, ettei minusta tule koskaan bio-
logista äitiä, ellen jotenkin käsittele omaa 
menneisyyttäni. Tämä oli avaintekijä proses-
sille, ja siitä olen hyvin kiitollinen.
 
Heini Röyskö jonotti vuoden terapiaan.

– Parivuotinen terapia oli todella tärkeä 
matka. Kävin läpi äiti-suhdetta ja mahdolli-
suutta omaan äitiyteen. Koin eräänlaisen ih-

meen. Terapia lähti purkamaan nuoruuden 
harhaani ja pelkoani sairastumisesta.
 
Heini Röyskö on huomannut, että julkisuus 
antaa toisinaan helppoja ratkaisuja ja hep-
poisia selityksiä.

– Pohjalla voi olla monenlaisia pelkoja. 
Entä jos elämä hajoa, entä jos alkoholisoi-
dun tai addiktoidun, entä jos lapsuudessani 
ollut paha siirtyy eteenpäin?
 
– Minäkin luulin, että avioliiton myötä aloi-
tan aivan uuden vaiheen puhtaalta pöydältä. 
Mutta kyllä ne kaikki käsittelemättömät asiat 
sieltä tulevat esiin.
 
Heini valottaa aihetta myös juuri ilmesty-
neessä omaelämäkerrallisessa uutuusro-
maanissaan Paratiisin valoa. Hänellä omaan 
muutokseen meni yhteensä kolme-neljä 
vuotta. Perheeseen syntyi lapsi. Kiitollisuus 
on suuri.
 
– Haluan suhtautua empatialla lapsen saa-
mista siirtäviin. Nämä ovat kauhean kipeitä 
juttuja. Pitäisi varoa syyllistämistä. Kolmi-
kymppiset naiset ovat nyt tähtäimessä.
Kristiina Kunnas
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Olen pitkään kantanut kovasti huolta puolueemme tilasta ja 
kristillisdemokraattien tulevaisuudesta  Suomessa. Varsinkin 
nyt, kun monet perusarvommekin on saatettu kyseenalaisiksi. 
Maailma on muuttunut nopeammin, kuin pystymme ymmär-
tämään. Arvot, joiden varaan Suomen hyvinvointi on rakennet-
tu, tuntuvat olevan niin vieraita monille. Näen ja kuulen tuon 
tuostakin tapahtumista, joiden myötä ihmettelen, tapahtuuko 
tämä oikeasti, tapahtuuko tämä Suomessa vuonna 2019?
 
Sananvapauden tila on jo niin huono, että tiettyjen mielipitei-
den esittäminen johtaa poliisikuulusteluihin ja mahdollisesti 
jopa tuomioon. Oikeuslaitoksen ovella on syntikäsite odotta-
massa määritelläänkö se uudelleen. Uskonnonvapauden pe-
rusfundamenttia, jokaisen ihmisen oikeutta uskoa juuri niin 
kuin uskoo, kyseenalaistetaan. Mietitään, saako Raamattu olla 
kristittyjen auktoriteetti. Tämä kaikki 2020-luvulle tultaessa 
EU-puheenjohtajamaassa Suomessa, joka muistuttelee toisia 
oikeusvaltioperiaatteesta.
 
Kristillisdemokratiaa ja kristillisdemokraatteja tarvitaan 
enemmän kuin koskaan. Emme voi tehdä politiikkaa puoliva-
loilla, emme voi olla vain yleispuolue, jonka tärkein tehtävä on 
valtion talouden tasapainosta huolehtiminen. Järjestelmien 
uudistaminen, niin tarpeen kun sekin on, ei myöskään puhut-
tele äänestäjiä.

Sanotaan, että samalla tavalla toimien saa saman lopputulok-
sen.
 
Tarvitaan todellista muutosta. Tarvitaan arjen konkretiaa, 
näkyvää intoa tehdä työtä ihmisten hyväksi, sitkeyttä vaalia 
perusoikeuksia ja rohkeutta puolustaa kristillisiä arvoja. Tar-
vitaan uusia toimijoita. Sinulla on paljon annettavaa. Tulethan 
innolla mukaan!

Heini Röyskö on juuri julkaissut 
toisen kirjansa Paratiisin valoa. 
Se on kasvu- ja rakkausromaani.

–  Siinä kulkee omaelämäkerrallinen 
tarina ja samalla rakkaustarina isäni 
suvusta. En ollut aktiivisesti ajatellut 

näitä nuoruusvuosiani tuoreena vaimona 
- jouduin uuteen prosessiin itseni kanssa, 

ja kirjoitusurakka oli rankka.

Kotihoidon tuen tärkeyttä
ei pidä vesittää
Olikohan Vasemmistoliiton Li Anderssonilta ihan loppuun asti 
mietitty ulostulo? Hän kun jokin aika sitten ilmoitti haluavan-
sa, että kotihoidontuen yli 3-vuotiaiden sisarkorotuksista luo-
vuttaisiin. Vasemmistoliitto käytännössä kun rankaisisi tällai-
sella tahtotilalla monilapsisia perheitä. 

Samaan aikaan tiedämme, että syntyvyys Suomessa on hui-
massa syöksykierteessä. Monissa monilapsisissa perheissä 
tuon linjauksen toteutuminen pakottaisi yli 3-vuotiaita lapsia 
päivähoitoon ja näin ollen selkeästi vähentäisi perheiden va-
linnanvapautta lastensa hoitomuodon valinnassa.
 
Olemassa oleva kotihoidontuen sisarkorotus on oiva tukimuo-
to monella tapaa. Kotihoito on ensinnäkin erittäin kustannus-
tehokasta yhteiskunnallemme. Se on myös hyvä tapa hillitä 
kuntien varhaiskasvatus-/päivähoitoryhmien ryhmäkokoja. 
Lisäksi se on yksi konkreettinen osoitus siitä, että Suomi haluaa 
olla lapsi- ja perheystävällinen maa.

Ainakin olisi syytä olla lapsi- ja perheystävällinen -  väkiluku 
kun tippuu kovalla kierteellä koko ajan. Älkää koskeko halli-
tuksessa kotihoidon tukeen – sisarkorotustakaan ei saa poistaa.
Ismo Portin
hallintopäällikkö (kd)
Riihimäki

   TWITTER  @KDPUOLUE
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Teksti: SAMULI RISSANEN

Kuva: MERJA ERÄPOLKU

Mistä johtuu maailman onnelli-
simman kansan kipu? Perhete-
rapeutti ja kirjailija Elli Meklinin 
kirja Nimesi on rakastettu pureu-
tuu näihin kysymyksiin.

Suomi on ristiriitaisuuksien maa. Maailman 
onnellisimman kansan nuorista aikuisista 
jopa 8-9 jää joka päivä eläkkeelle mielenter-
veysongelmien vuoksi. Monen kivut kulke-
vat jo useammassa sukupolvessa.

– Emme voi vaieta enää siitä, miten lapset ja 
nuoret voivat. Niitä ei voi myöskään ratkaista 
pelkällä politiikalla, terapeutti ja kirjailija Elli 
Meklin sanoo.

TÄRKEIN ON RAKKAUS
 Hänen vastaanotollaan nuoret aikuiset ovat 
yliedustettuina. Kun he tulevat terapiaan, 
aika usein sukelletaan lapsuuden aikaisiin 
kiintymyssuhteisiin.

Meklin muistuttaa, että se, minkälaista hoi-
vaa on saanut lapsuudessa, vaikuttaa hy-
vinvointiin aikuisuudessa. Minuus ei synny 
tyhjiössä; aivot kasvavat ja muokkautuvat 
varhaisessa vuorovaikutuksessa.

Mielenterveyden kannalta rakkauden ko-
kemus on kaikkein tärkein. Se syntyy kiinty-
myssuhteessa, joka on perustarpeiden kuten 
ravinnon jälkeen tärkein.

Meklin on vastikään kirjoittanut rakkauden 
ja arvon kokemuksen tärkeydestä kirjan Ni-
mesi on rakastettu.

Hänen kokemuksensa mukaan useim-
milla terapiaan hakeutuvilla ihmisillä on 
haava siinä, ettei hän ole kokenut olevansa 
rakastettu. Ihmisen mielenterveyden kan-
nalta tärkeintä on juuri kokemus rakastetta-
vuudesta ja arvosta.

Monet oirehtivat rakkauden puutettaan jo 
lapsena.

– Lapsi, joka ei saa rakkautta vanhemmil-
taan, alkaa helposti vihata itseään, Meklin 
muistuttaa.

Suomalaiset ovat Meklinin arvion mukaan 
ehkä eniten välttelevästi kiinnittyneitä, kos-
ka täällä on arvostettu liiaksi lasten pärjää-
mistä. On pitänyt olla helppo ja kiltti.

– Väärin, lapsen ei vielä pidäkään pärjätä, 
Meklin sanoo.

– Lapsi alkaa kiinnittyä, kun saa hoivaa ja 
kosketusta. Huumori on myös hyvä kiinnike. 
Turvaa on luotava lapsen ympärille jatku-
vasti. Kuuntele ja juttele, pidä lähellä, hän 
neuvoo.

Rakkauden ohella tärkeää on kokemus 
pystyvyydestä; siitä, että lapsi osaa ja oppii. 
Tämä on kasvun ja kehityksen toinen tukijal-
ka, Meklin sanoo.

Rakkauden ja arvon kokemus ei voi kehittyä 
missään muualla kuin suhteessa vanhem-
piin.

Meklin ei kuitenkaan vaadi vanhempien 
päätä vadille, sillä useimmat ovat yrittäneet 
tehdä sen, minkä ovat parhaaksi katsoneet.

Usein vanhempien omat voimavarat ovat 
vähäiset, kun tarmo menee toimeentulon 
hankkimiseen ja perheen arjen pyörittämi-
seen.

– Monilla on myös omia kipuja ja rikkinäi-
syyttä, Meklin muistuttaa.

Meklin haastaa nykymenoa siitä, että se polt-
taa vanhemmat loppuun.  Kaikille sukupol-
ville hänellä on toivon viesti paranemisen 
mahdollisuudesta.

– Ihminen menee rikki ihmissuhteissa, 
mutta myös toipuu ja paranee niissä.

Kirjailija ja terapeutti Elli Meklin 
muistuttaa, että mieleterveyden 
kannalta tärkeintä on kokemus 
rakastettavuudesta ja arvosta.

Minuus ei synny 
tyhjiössä, vaan 
kehittyy vuoro- 
vaikutuksessa 

Meklinin kirja Nimesi on rakastet-
tu on Aikamedian kustantama. Se 
sisältää teoriaa ja käytäntöjä, jotka 
yhdistelevät eri terapiasuuntauksia 
kristilliseltä arvopohjalta.
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– Valitettavasti huono-osaisuus kasautuu. 
Lapsiperheköyhyys on asia, johon pitää olla 
varaa puuttua. Lasten köyhyys haastaa yh-
teiskunnan moraalia, Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton pääsihteeri Milla Kalliomaa 
sanoo.

Kalliomaa näkee lasten ja perheiden tilan-
teessa hyviä kehityskulkuja. Lasten suhde 
vanhempiin on kehittynyt kouluterveyden-
huollon kyselyissä. Nuorten päihteiden käyt-
tö on vähentynyt ja 95 prosenttia vanhem-
mista kertoo, että lasten kanssa puuhastelu 
on kivaa.

Toisaalta kahtiajako on syventynyt.
– Valitettavasti huono-osaisuus kasautuu. 

Lapsiperheköyhyys on asia, johon pitäisi olla 
varaa puuttua. Lasten köyhyys haastaa yh-
teiskunnan moraalia, Kalliomaa sanoo.

Palvelujärjestelmässä on niin ikään puut-
teita: hoitoketjut eivät toimi ja apu tulee var-
sinkin nuorten mielenterveysasioissa liian 
myöhään. Perusterveydenhoidossa niitä ei 
voida riittävän tehokkaasti hoitaa, joten ne 
raskauttavat kustannuksineen erikoissai-
raanhoitoa ja sosiaalipuolta.

Pahimmassa tapauksessa nuori voi päätyä 
jopa lastensuojelun piiriin, kun mielenter-
veysasiaa ei ole hoidettu, Kalliomaa kertoo.

Hän muistuttaa, että nyky-yhteiskunta tuot-
taa nuorelle monenlaisia haasteita, siksi 
esimerkiksi nuorten matalan kynnyksen 
mielenterveyspalveluja tarvitaan aivan eri 
tavalla kuin mitä niitä on tarjolla.

– Kaikki on lopulta kiinni siitä, mihin ra-
hoitusta saadaan. Järjestöjen rahoituskaan 
ei ole ollut myötätuulessa, Kalliomaa sanoo.

"Lapsiperheköyhyyteen 
pitää olla varaa puuttua"

Keskeistä on hänen mukaansa juuri van-
hemmille tarjottava tuki ja nuorille suunna-
tut matalan kynnyksen palvelut.

Nuoret eivät osaa välttämättä sanoittaa, mil-
lä tavalla palvelujärjestelmää pitäisi kehittää.

– Nuorille on äärettömän vaikea ymmär-
tää palvelukulttuuria, jota leimaa tietynlai-
nen pallottelu; jossa aina lähetetään jonkin 
toisen ammattilaisen luokse arvioitavaksi.

Matalan kynnyksen palvelut kuitenkin pik-
kuhiljaa kehittyvät. Esimerkiksi Helsingin 
Myllypurossa sijaitsevassa toimipisteessä yli 
13 vuotiaat nuoret pääsevät maksutta avun 
piiriin.

– Onneksi on olemassa sellaisia palveluja 
kuten lasten ja nuorten puhelin, Kalliomaa 
lisää.

Hänen kokemuksensa mukaan haastava 
asia suomalaisessa kasvatuskeskustelussa 
on se, että lapsen paras olisi joku tietty asia.

– Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa rat-
kaisua, vaan ne pitää räätälöidä kullekin per-
heelle sopivaksi, hän muistuttaa.

Kalliomaa kiittää eduskuntaa uudesta var-
haiskasvatuslaista, jolla on ainakin luotu 
erinomaiset edellytykset. Nyt vain laadusta 
on huolehdittava ja taattava resurssit lain to-
teuttamiseen käytännössä.

Varhaiskasvatus voi merkittävästi tasoittaa 
lasten taustoista juontuvia eroja. Kalliomaa 
pitää erityisen tärkeänä, että lapsi saa täy-
dentäviä ja joskus korvaaviakin kokemuksia.
Varhaiskasvatuksessa luodaan lisäksi turval-
linen ympäristö harjoitella vuorovaikutus-
taitoja.

Pitkällä tähtäimellä sillä voi olla vaikutusta 
myös ilmapiiriin ja keskustelukulttuuri, jos-
sa eletään.

– Kodin lisäksi on valtavan tärkeitä ym-
päristöjä, jotka täydentävät lapsen koke-
muspiiriä ja vuorovaikutusta toisiin lapsiin. 
Lapsi tulee elämään toisten joukossa koko 
elämän; pitää löytää oma paikka ja tehtävä 
muiden joukossa.

– Pienestä pitäen voimme oppia kunnioitta-
maan toisiamme, kun niitä taitoja harjoitel-
laan yhdessä lapsiryhmissä, Kalliomaa lisää.

Lapsia koskevissa polittiisissa päätöksissä 
pitäisi ottaa huomioon päätösten yhteisvai-
kutuksia, niin etteivät hyvät tavoitteet kumoa 
toisiaan. Lapsivaikutusten arviointi pitäisi-
kin Kalliomaan mukaan ulottaa kaikkiin lap-
siin kohdistuviin päätöksiin.

Lapsi- ja perhetyötä tekevät järjestöt ovatkin 
olleet aloitteellisia, kun lapsistrategiaa vih-
doin valmistellaan.

Esimerkiksi MLL osallistuu strategiatyöhön 
sen pohjatyövaiheessa.

– Pitäkää järjestöt mukana, kun puhutaan 
siitä, miten lasten oikeuksia edistetään, Kal-
liomaa viestii.

Teksti: SAMULI RISSANEN

Pienestä pitäen voimme oppia  
kunnioittamaan toisiamme, kun 
niitä taitoja harjoitellaan yhdessä 
lapsiryhmissä
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Asmo vai Mikko
vai ”musta hevonen”?
Kristillisdemokraattien puoluesihteerin paikasta kisaavat nykyinen puoluesihteeri Asmo Maanselkä, 38, sekä 
järjestöpäällikkö Mikko Rekimies, 45. Lisäksi ehdolla on kolmas henkilö, joka ei halua olla julkisesti esiteltävänä. 

Mikko
1) Miksi hait puoluesihteerin tehtävään?

Hain puoluesihteeriksi, koska niin monet pyysivät, rohkaisivat ja tukivat hakemaan sekä 
koska haluan tehdä kaikkeni KD:n eteen. Vankan kokemukseni, osaamiseni ja vahvuuk-
sieni kautta uskon olevani paras henkilö toimimaan uutena puoluesihteerinä.
 
Haluaisin vaikuttaa erityisesti koko KD-viestinnän kehittämiseen mahdollisimman mo-
nikanavaiseksi ja ajankohtaiseksi, politiikan suunnitteluun ja uusien avausten valmiste-
luun, kentän osaajien nostamiseen puolueessa eteenpäin sekä voitokkaiden vaalikam-
panjoiden tekemiseen. 
 
 
2) Mitä tavoittelet puoluesihteerin kaudella 2020–21?
Tavoittelen kaudella 2020-2021 KD:lle kuntavaalityön aloittamista täysipainoisesti mah-
dollisimman heti sekä näkyvän ja ammattitaitoisen kampanjan kautta KD:lle isoa vaali-
voittoa.
 
KD:n arvot, ohjelmat ja poliittiset avaukset pitää viestiä ja markkinoida paremmin edus-
kuntaryhmästä ja puoluejohdosta piirien, osastojen, erityisjärjestöjen ja kuntavaikuttaji-
en kautta äänestäjille kaikkialle Suomessa.
 
KD:n on otettava entistä rohkeammin, räväkämmin ja ajankohtaisemmin kantaa niihin 
asioihin, jotka koskettavat isoja joukkoja suomalaisia. 
 
Erityisesti meidän tulee pitää paremmin huolta yhteiskuntamme heikommassa asemas-
sa olevista.
 
 
3) Miten vaikuttaisit piirien ja paikallisosastojen toimintaan?
Piirejä, paikallisosastoja sekä erityisjärjestöjä pystyy parhaiten tukemaan nostamalla 
kentän osaajia esiin ja hyödyntämällä heidän osaamista paremmin koko puolueen toi-
minnassa ja politiikan teossa.
 
Yhteydenpito puoluesihteerin ja KD:n vastuuhenkilöiden ja aktiivien kanssa puhelimit-
se, sähköpostilla,  WhatsApp ja Messenger –viesteillä sekä ennen kaikkea fyysisesti kier-
tämällä piireissä, osastoissa ja paikkakunnilla tulee olla jatkuvaa ja koko ajan tapahtuvaa.
Yhteydenpito vaikuttaa vapaaehtoistoimijoiden motivaatioon ja jaksamiseen.
 

Mikko menee naimisiin vuodenvaihteessa

• 45-vuotias
•  asuu Helsingissä, muuttamassa lähiaikoina Keravalle
•  perheeseen kuuluvat poika, puoliso ja puolison kaksi lasta;
 avioliitto solmitaan uudenvuodenaattona 2019
•  KD:n järjestöpäällikkö vuodesta 2012
•  tärkein luottamustoimi: Malmin peruskoulun johtokunnan varapuheenjohtaja
•  harrastaa elokuvia ja näyttelemistä sekä avustajana olemista erilaisissa tv-sarjoissa ja  
 mainoksissa

Asmo
1)    Miksi hait puoluesihteerin tehtävään?

Hain koska puolue tarvitsee luovaa ja osaavaa tekijää puheenjohtajan ja puolueorgani-
saation tueksi. Viestintätoimisto Tekirin analyysin mukaan pienen puolueen pitää kes-
kittyä substanssiosaamisen kehittämiseen, mikäli aikoo pärjätä. Puoluetoimiston osaa-
mista ei kannata tässä armottomassa kilpailutilanteessa ainakaan heikentää.
 
Kykenen luomaan uskottavia poliittisia avauksia. Olen rakentanut Suomeen sopivan so-
siaaliturvamallin, jota muut puolueet ovat kopioineet hallitusohjelmakirjauksia myöten. 
Tätä työtä haluan jatkaa.  
 
Tämä työ vaatii luovuutta. Olen kymmenen vuoden ajalta luonut puolueen kampanjat 
ilman mainostoimistoa. Useat niistä ovat olleet arvostelumenestyksiä. Tätä osaamista 
edelleen tarvitaan. Minut valitessaan puolue saa uusien ideoiden sylttytehtaan vankalla 
kokemuksella.

 
2)    Mitä tavoittelet puoluesihteerin kaudella 2020–21?
Vaalivoittoa kuntavaaleissa 2021. Edellisissä kuntavaaleissa saimme reippaan kannatuk-
sen nousun. Kampanja oli paras asiantuntijoiden mielestä. Sama on tehtävä uudelleen.  

Haluan laajentaa puolueen äänestäjäkuntaa peruskonservatiivien pariin. Puolue hou-
kuttelee tällä hetkellä liian suppeaa äänestäjäkuntaa. Laittaisin sisarpuolueen menesty-
misen salaisuuden toimimaan täällä Suomessa. Joku voi suuttua, kannatus voi laahata 
jonkin aikaa, mutta sitten se voi kolminkertaistua kuten Ruotsissa. Riski on otettava. Blo-
gisivusto konservatiivi.fi on 50 000 katselukerralla hyvä alku.

 
3)    Miten vaikuttaisit piirien ja paikallisosastojen toimintaan?
Järjestökysely kertoo karun totuuden. Järjestötoiminta on heikossa jamassa. Kehittäisin 
jäsenten motivaatiota lisäämällä suoraa demokratiaa. Se on tutkitusti maailmalla teho-
kas väline lisätä sitoutumista puolueeseen. Loisin työkalun, jossa jäsenistön mielipide 
vaikuttaisi suoraan kansanedustajien äänestykseen eduskunnassa. Lisäksi tarvitsemme 
kampanjoita, joilla innostamme ihmisiä mukaan toimintaan. Niitä osaan luoda.
 
 

Asmo viettää lyhyttä isyyslomaa 
– perheeseen tuli poika marraskuun alussa

•  38-vuotias
•  asuu Helsingissä
•  vaimo Tina, 7-vuotias Sylvi ja marraskuun alussa syntynyt Vilho
•  puoluesihteeri
•  kauppatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri
•   tärkein luottamustoimi: puoluesihteerin tehtävä
•  reservin luutnantti
•   harrastaa lenkkeilyä, kuntosalia, reserviläistoimintaa 

Kristillisdemokraattien puoluesihteeriksi haki yhteensä 
neljä ehdokasta.Yksi hakijoista vetäytyi kisasta ja toinen 
ei halua tulla esitellyksi. Asmo Maanselän ja Mikko Reki-
miehen lisäksi muut eivät halunneet nimeään julkisuu-
teen.
 
Puoluesihteerin valitsee kaksivuotiselle kaudelle Kristil-
lisdemokraattien puoluevaltuusto marraskuun lopulla.

Kaikki kolme ehdokasta sai vastattavakseen KD-Lehden 
kolme kysymystä. Julkaisemme Mikko Rekimieheltä ja 
Asmo Maanselältä saamamme vastaukset.

KD:N PUOLUESIHTEERIKISA

Teksti ja kuvat: KRISTIINA KUNNAS



ANNELI LOUNEVA
KD Naisten liittohallituksen jäsen
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TIINA TUOMELA

KD Naisten puheenjohtaja,

puolueen 1. varapuheenjohtaja

Terveisiä Jenkkilästä

Minulla oli mahdollisuus osallistua 3.-10.11 nk. polegaattimatkaan New Yor-
kiin ja Washingtoniin puolueemme edustajana. Matka oli antoisa sekä tiedol-
lisesti että verkostoitumismielessä. Alkuviikon vietimme New Yorkissa, jossa 
erityinen painopiste oli YK:n toimintoihin tutustuminen. Washingtonissa 
saimme tutustua USA:n poliittiseen järjestelmään ja myös sen ongelmiin.

USA on hyvin polarisoitunut maa monella tapaa. Maassa huokui menestyk-
sen ilmapiiri, mutta vastapainona näimme kerjäläisiä ja useita asunnottomia, 
jotka iltaisin kääriytyivät makuupusseihinsa nukkumaan ovisyvennyksiin. 

New Yorkissa kaupunki järjestää jonkin verran yömajatyyppistä majoitusta. 
Ruoka-apua jakavat kirkot sekä vapaaehtoisjärjestöt. Sosiaaliturvaa ei varsi-
naisesti ole.  Sairastaa uskaltaa, mikäli on vakuutettu. Esimerkiksi tavallinen 
synnytys maksaa 50 000 dollaria ja hinta voi nousta 120 000 dollariin, mikäli 
on pieniäkin komplikaatioita. Ongelmana onkin työttömien, vakuuttamatto-
mien terveydenhuolto: missä ja kuinka laadukkaasti heitä hoidetaan. Uudis-
tus (medicare/Obamacare) paransi hiukan tilannetta, mutta sittemmin asia 
ei ole edennyt nykyisen presidentin aikana.

Myös yksityiset päiväkodit ja koulut maksavat. Niissä opetus on usein laaduk-
kaampaa ja oppimisympäristö turvallisempi kuin julkisissa kouluissa.Kaiken 
tämän keskellä Suomi vaikutti todella hyvältä vaihtoehdolta. Meillä on sosi-
aaliturva, julkinen laadukas terveydenhuolto ja koululaitos. Toki meilläkin on 
parantamisen varaa, mutta onneksi perusasiat ovat kunnossa.

On tärkeää, että puolueemme näkyy ja on edustettuna erilaisissa verkostois-
sa. Kaikki vaikuttamisen mahdollisuudet tulee rohkeasti käyttää niin paikalli-
sesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin.

KOTI, USKONTO, ISÄNMAA
Otsikon sanat ovat suomalaisille perin tuttuja, tärkeitä ja jopa pyhiä. KOTI on tärkeä jokaiselle turvallisuu-
den luojana ja onnellisuuden lähteenä riippumatta siitä, kuka seinät omistaa ja asuuko siinä yksin tai per-
hekuntana. USKONTO on ihmisille kautta maailman ollut ja on edelleen sydämen asia. Kaikilla ihmisillä 
on omatunto riippumatta siitä, mihin hän uskoo ja miten hän sitä ilmaisee. ISÄNMAA tai kotimaa, kuinka 
sen kukin tuntee, on useimmille erittäin rakas.

Mitä tapahtuu yksilölle ja yhteiskunnalle, jos näitä asioita ei arvosteta eikä rakasteta?

Meille kristityille, joita on vielä yli puolet kansasta, on tärkeää, että perheet ja perhekunnat säilyvät yhtenäi-
sinä ja toisistaan välittävinä. Jos perheet hajoavat, se on surullista kaikille - ensinnäkin tunteen tasolla, mut-
ta myös taloudellisesti ja välillisesti myös yhteiskunnalle. Kaikki asiat tulevat jossain määrin muuttumaan. 
Yhteisen asunnon tilalle tarvitaan kaksi asuntoa ja joskus ääritapauksissa lapset joudutaan ottamaan huos-
taan. Tällöin asuntorakentamisen tarve yhteiskunnassamme kasvaa jne. tuoden monia ongelmia muka-
naan. Koska kotien merkitys on ensisijainen hyvinvoinnin lähde, täytyy sen merkitys nostaa uudelle tasolle 
kaikkien - myös yksinasuvien - osalta. Tätä kehitystä meidän täytyy kaikin tavoin tukea.

Edelleen tarkastelen uskontoa luterilaisesta näkökulmasta. Minusta kristinuskosta on nimenomaa Raa-
matun Uudessa Testamentissa ilmoitettu kaikki oleelliset asiat. Siinä on Jumala ilmoittanut meille, mitä 
meidän tulee tehdä täällä ajassa ja kuinka Hän on tehnyt kaiken valmiiksi saavuttaaksemme iankaikkisen 
elämän Hänen luonaan.

Mielestäni Raamatun käskyissä tulee hyvin esille Jumalan rakkaus. Otan esimerkiksi käskyn, älä tapa. Jos 
sitä rikkoo, alkavat poliisikuulustelut, oikeudenkäynnit ja tuomiot eli monet ikävyydet niin ihmiselle itsel-
leen kuin yhteiskunnallekin. Niiden kuluja me köyhät ja rikkaat, nuoret ja vanhukset sitten yhteisesti mak-
samme. Kaikki käskyt ovat meidän parhaaksemme.

Meidän tulee olla kiitollisia vapaasta isänmaastamme ja rakastaa toisiamme vahvistamalla toistemme 
hyviä ominaisuuksia. Meidän tulee tehdä parhaamme isämaamme ja kansamme, kaikkien täällä asuvien 
ihmisten puolesta, niin että emme etsi vain itsemme parasta ja parhaita paikkoja ja etuja toisten kustan-
nuksella. 

Lähimmäisenrakkaus tarkoittaa mielestäni sitä, että autamme sairaita, heikkoja, vanhuksia, köyhiä ja eri-
tyisesti lapsia. Se on järjellinen jumalanpalveluksemme luterilaisen opin ja Raamatun mukaan. Minulle 
isänmaa on ilman ansioitamme saatu lahja: meidän pitää sitä varjella ja tehdä parhaamme sen eteen, että 
se säilyisi hyvässä kunnossa meille ja tuleville polville.
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ANNIKA LYYTIKÄINEN
2. vice ordförande, KD Unga

2. varapuheenjohtaja, KD Nuoret

KD Nuorten vuosikokous
kirkasti järjestön poliittista linjaa

KD Nuoret kokoontui lokakuun lopulla 
vuosikokoukseensa päättämään järjestön 
tulevan vuoden suunnitelmista, henkilö-
valinnoista ja järjestön poliittisesta linjasta. 
Tänä vuonna toimivat kokouspuitteet tarjosi 
Vaasa. Pohjanmaan nuorisopiiri piti hienos-
ti huolta, että kokousvieraat tunsivat olonsa 
lämpimästi tervetulleiksi.

Tänä vuonna vuosikokous ahkeroi erityises-
ti hyväksyessään järjestölle uutta poliittista 
ohjelmaa. Kaksi vuotta sitten ensimmäistä 
kertaa hyväksytyn ohjelman päivitetty versio 
paisui huolellisen valmistelun jälkeen varsin 
kattavaksi. Ohjelman käsittely kirvoittikin 
runsaasti keskustelua ja kymmeniä muutos-
esityksiä. 

Järjestön puheenjohtajana ei voinut muuta 
kuin myhäillä tyytyväisenä: tällaista poliit-
tista keskustelua, debattia ja linjanvetoa elä-
vässä järjestössä kuuluukin olla. Samaa KD 
Nuoret on toivonut yhä enenevissä määrin 
myös puolueen puolelle. Jäsenistölle tulisi 
tarjota entistä enemmän mahdollisuuksia 

ALEKSI SARASMAA
KD Nuorten puheenjohtaja
puoluehallituksen jäsen
puheenjohtaja@kdnuoret.fi

osallistua esimerkiksi poliittisten ohjelmien 
työstöön.

Uusi poliittinen ohjelma sai nimekseen “Va-
paus, vastuu, tulevaisuus”. Sen sisällöissä 
korostuvat luonnollisesti nuoria koskettavat 
aiheet, kuten koulutus, ilmastonmuutos ja 
nuorten mielenterveysongelmat. Laajennet-
tu ohjelma ottaa kuitenkin kantaa kaikkiin 
politiikan osa-alueisiin ulko- ja turvallisuus-
poliittisista kysymyksistä perhepolitiikkaan 
ja maatalouspolitiikasta työmarkkinoihin.

Poliittinen ohjelma konkretisoi kristillisde-
mokratian perusarvoja modernilla otteella. 
Se tarjoaa niin nuorille kuin vanhemmille-
kin uskottavia ratkaisuja nykyisen yhteis-
kuntamme ongelmiin. Se tuo esiin uuden 
ajan kristillisdemokratiaa. 

Ohjelma antaa selkeää informaatiota KD 
Nuorten poliittisista linjoista kiinnostuneil-
le, mutta myös tarjoaa järjestön jäsenistölle 
työkaluja esimerkiksi vaalipaneeleissa sel-
viämiseen ja kannanottojen laatimiseen. 

Ohjelma tulee ruotsinkielisen käännöstyön 
jälkeen luettavaksi kokonaisuudessaan KD 
Nuorten nettisivuille. Toivomme lämpimästi, 
että puolueväki ikään katsomatta käy siihen 
silloin tutustumassa.

Vuosikokous hyväksyi lisäksi julkilausumia, 
jotka ovat kirvoittaneet runsaasti näkemyk-
siä myös puolueen sisällä. On hienoa huo-
mata, että nuorisojärjestö kykenee herät-
telemään puolueessa keskustelua uusista 
aiheista perustelluilla kannanotoillaan.

KD Nuoret teki kokouksessaan myös hen-
kilövalintoja, kun järjestölle valittiin uusi 
puheenjohtajisto sekä hallituksen jäsenet 
erovuoroisten tilalle. Vuoden alusta kaksi-
vuotiskautensa KD Nuorten puheenjohtaja-
na aloittaa Annika Lyytikäinen, jonka huos-
taan voin onnekseni uskoa järjestön kevein 
mielin. Luotan vahvasti siihen, että KD Nuo-
ret on tulevaisuudessakin rakentava piikki 
puolueen lihassa sekä uskottava ja idearikas 
toimija nuorisopolitiikan kentällä.
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Suomenruotsalaisena kristillisdemokraatti-
na kohtaan usein kysymyksen siitä, miksen 
äänestä toista keskusta-oikeistolaista puo-
luetta, jonka agendalla kieliasiat ovat kor-
keammalla. KD:n kannatukseen peilaten 
onkin mielenkiintoista pohtia, mitä puo-
lueella on tarjota ruotsinkieliselle Suomes-
sa. Itse koen, että ruotsinkielisenä minulla 
on KD:ssa mahdollisuus itseasiassa tehdä 
hyvinkin aktiivista kielipolitiikkaa: harvassa 
muussa yhteydessä on mahdollisuus aidosti 
vaikuttaa yhtä tehokkaasti suomenkielisten 
kielipoliittisiin näkemyksiin kuin jutellessa 
puoluetovereiden kanssa. Toisaalta on vielä 
kielipolitiikkaakin tärkeämpiä kysymyksiä, 
ja niissä KD seisoo vankkumattomana kuin 
kallio. Kristillisdemokraattiset perusarvot 
eivät ole neljän vuoden välein kaupan hal-
lituspaikan ja pakollisen ylioppilaskokeen 
hinnalla. Juuri tämän takia KD on paras 
puoluevaihtoehto myös arvokonservatiiville 
suomenruotsalaiselle.

Som finlandssvensk aktiv kristdemokrat får 
man ofta frågan varför man inte röstar på 
och är aktiv i ett annat borgerligt parti som 
bevakar sin språkgrupps intressen bättre. 
Personligen är mitt snabba och lätta svar att 
jag är hemma från sydöstra Finland där SFP 
helt enkelt inte har någon verksamhet och 
partiet därför inte ens kom mig i tanken då 
jag i högstadieåldern började intressera mej 
för politiken. Idag, då jag bland annat bor i 
huvudstaden och studerar på Hanken, krä-
ver frågeställaren ofta ändå fortsatta moti-
veringar, vilket har fått mig att grubbla över 

VAD HAR  KR IS TDEMOKRATERN A I
F INL AND ATT  GE  SVENSKF INL AND?
Mitä annetttavaa Kristillisdemokraateilla on suomenruotsalaisille?

vilka möjligheter KD erbjuder oss finlands-
svenskar.

I sin riksdagsvalskampanj poängterade Leo 
Byskata, ordförande för KD Svenska men 
även KD Ungas riksdagsvalskandidat, att 
en röst på en svenskspråkig kristdemokrat 
faktiskt är en flerdubbel röst för det svenska 
språket, finlandssvensk kultur och Svens-
kfinland. I ett litet parti som KD har en 
riksdagsledamot, en medlem i kommun-
fullmäktige, en styrelsemedlem i en spe-
cialorganisation eller vilken som helst aktiv 
svenskspråkig medlem faktiskt inflytande på 
inte bara de andra svenskspråkiga partikam-
raterna, utan faktiskt allihopa oberoende av 
modersmål. Jag har svårt att tänka mej att 
jag någon annanstans hade kunnat övertyga 
lika många finskspråkiga om att enspråkigt 
svenska faktiskt behöver få hälsovård på sitt 
modersmål och att det inte är okej att svens-
kspråkiga unga behöver vara rädda för att 
tala sitt modersmål i Helsingforsmetron en 
fredagskväll.

Språkfrågan står mig nära hjärtat: jag har fått 
mitt HBL rivet på ett tåg i Kymmenedalen 
och det skar i hjärtat varje gång min ös-
tnyländska morfar var inlagd på sjukhus och 
behövde ringa till min mamma för att via 
henne kunna kommunicera med sin finsks-
pråkiga läkare. Men jag måste också medge 
att de värderingar som står mig allra viktigast 
inte har någonting med modersmål att göra 
– grundvärderingarna såsom personalism, 
respekt för människovärdet, subsidiaritet, 
ansvar och ett hållbart ekonomisystem kän-

ner inte till några språkgränser. Samtidigt hå-
ller dessa grundvärderingar på att äventyras i 
dagens Finland.

I regeringsförhandlingarna såg vi hur partier 
till vänster och höger såg ut att sälja sin själ 
och inte minst sina vallöften för att platsa 
i regeringen. Jag har ofta frågat mig om till 
exempel Svenska folkpartiet alls, förutom 
språkfrågan, har några så starka grundvär-
deringar att de inte skulle vara utbytbara mot 
en regeringsplats. Har dina tankar gått i sam-
ma banor ska du veta att de kristdemokratis-
ka grundvärderingarna inte är till salu – vi vet 
var vi står, i ur och i skur.

Kristdemokraterna är ett av få tvåspråkiga 
partier i Finland. Vi har en fin svensk- och 
tvåspråkig verksamhet regionalt, men i syn-
nerhet i KD Unga har vi utrymme att bredda 
vår svenskspråkiga verksamhet. Du som är 
ung i Svenskfinland, söker ditt politiska hem 
och vill arbeta för ett 2.0 välfärdssamhälle, 
välmående familjer, en hållbar ekonomi, en 
välmående miljö, ett odelat människovärde 
och företagsamhet är hjärtligt välkommen 
med i KD Unga. Ett enkelt sätt att bekanta 
sig med oss är på vårt tvåspråkiga årsmöte i 
Vasa i oktober, dit vi hoppas att även många 
svenskspråkiga hittar. Du kan såklart även 
kontakta oss för att vara med i verksamheten 
helt när som helst.
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Teksti ja kuvat: MERJA ERÄPOLKU

Kuuntele
KD Kompassi

Radio Dei, lauantaisin 
klo 12:50

Seuraava lehti 
ilmestyy 20.12.

Lähetä ilmoitus julkaisua 
edeltävän viikon pe klo 15

mennessä osoitteeseen: 
kdilmoitukset@kd.fi

HELSINKI 
Itä-Helsinki
Osaston vuosikokous ti 26.11. klo 17-20.30 Suo-
men Teologisella instituutilla: Kaisaniemenkatu 13 A 
4. krs. Sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu.

Pohjois-Helsinki
Osaston vuosikokous ma 2.12. klo 18 Malmin toi-
mintakeskuksessa Kirkonkyläntie 2. Sääntömääräi-
set asiat. Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30.

ETELÄ-SAVO 
Etelä-Savon piirin 50-vuotisjuhla 
to 28.11. klo 18 alkaen Mikkelissä Pitopalvelu 
Ahkera Liisassa, Jääkärinkatu 14. Puolueen juhla-
puheen pitää hallintopäällikkö Ismo Portin. Tarjolla 
joulupuuroa ja täytekakkukahvit.

Pieksämäki 
Osaston vuosikokous ma 25.11.19 klo 18 Peltonie-
millä osoitteessa Kontiopuisto 32 A1. Sääntömääräi-
set vuosikokousasiat.  Kahvitarjoilu.

Punkaharju 
Osaston vuosikokous ke 4.12. klo 18 Ystäväntuvalla 
Kauppatie 2. Sääntömääräiset asiat, tarjoilu. 

Puumala-Sulkava 
Puumala-Sulkava paikallisosaston vuosikokous 
pe 29.11. kello 17. Sulkavalla Lähetystuvassa 
Vilkaharjuntie 1. Esillä sääntömääräiset asiat. 
Piiristä pj. Jouni Koskela Kahvitarjoilu.

Sananvapaus puhuttanut KD-piirien syyskokouksissa

”Meidän on tultava selvemmin 
olemassa oleviksi”

– Meillä pitää olla palavaa henkeä, jotta to-
della näytämme väriämme ja tulemme vielä 
selvemmin olemassa oleviksi, rohkaisi Lee-
na Askeli piirikokouksen aluksi Kajaanissa.
Askelin mukaan nyt jos koskaan tarvitaan 
KD-puoluetta, joka puolustaa perinteisiä, 
kestäviä arvoja.

– On tuntunut, että koti, uskonto ja isän-
maa rymäytetään äkisti ja raa’alla tavalla 
alas, vaikka ne ovat olleet vuosikymmeniä 
perusarvojamme.

Kempeleläinen erityisopettaja Leena Askeli 
jatkaa piirin KD:n Pohjois-Pohjanmaan ja 
Kainuun piirin puheenjohtajana. Varapu-
heenjohtajaksi valittiin Marja-Leena Kemp-
painen Oulusta. Hän piti kokouksen jälkeen 
järjestökoulutusta.

Kokous hyväksyi kolme kannanottoa Kai-

nuun elinvoimaan, sananvapauteen ja syn-
tyvyyteen liittyen. 

Kokousväki kannustaa Kainuuseen kaipaa-
via raivaamaan tietä hyvinvointiinsa roh-
kealla paluumuutolla.

– Paluumuuttohaaveiden onnistumiseksi 
Kainuun alueelle on saatava myös ns. puo-
lisotyöpaikkoja miehisten alojen työpaik-
kojen lisäksi. Koulutustarjonnan on oltava 
monipuolista, kaikki eivät halua opiskella 
peli- tai kaivosalaa, vaikka kyseisten alojen 
osaaminen onkin säilyttävä kilpailukykyise-
nä. Matkailualan kehittymiseen monipuoli-
sine virkistysmahdollisuuksineen tarvitaan 
myös hyvinvoivaa työvoimaa.

KD:n Lapin piirin syyskokous valitsi uu-
deksi puheenjohtajakseen kunnanvaltuu-

tettu Outi Kurkelan Enontekiöltä ja vara-
puheenjohtajaksi Erkki Hurtigin Torniosta. 
Kannanotossaan piirikokous kiirehtii hoi-
tajamitoituksen toteuttamista ja vaatii koh-
tuullisempia sairaskuluja.

– Vanhemmuuden arvostusta on nostettava 
tietoisesti ja perheille on luotava tulevaisuu-
den uskoa. Sekä isän että äidin tehtävää on 
arvostettava merkittävänä yhteiskunnallise-
na tehtävänä, totesi KD:n 3. varapuheenjoh-
taja Sonja Falk katsauksessaan isäinpäivän 
aattona Rovaniemellä.

Pirkanmaan piiriä johtavat myös ensi vuon-
na tamperelaiset: puheenjohtajana jatkaa 
Sirpa Pursiainen ja varapuheenjohtajana 
Suvi Linjamaa-Korppi. Lempäälän Vanhas-
sa pappilassa pidetyssä piirikokouksessa 

Leena Askeli jatkaa KD:n Pohjois-Pohjanmaan 
ja Kainuun piirin johdossa. Oikealla 
piirisihteeri Harri Klemetti.

kansanedustaja Sari Tanus kannusti puolus-
tamaan sananvapautta.

– Toivon, että suomalaiset heräisivät huo-
maamaan, minkälaiseen tilanteeseen yh-
teiskunnallisessa keskustelussa on ajaudut-
tu, Tanus sanoi.

Kotkassa kokoontunut Kymen piiri vetosi 
vanhusten ulkoitutakuun ja viriketoiminnan 
puolesta.

– Etelä-Kymenlaaksossa on Kymsoten 
toimesta toteutettu viriketoimintaa, jossa 
tehtävää varten palkatut hoitajat ovat suun-
nitelleet vanhuksille viikko-ohjelman sekä 
toteuttaneet aktiviteetteja heidän kanssaan. 
Toiminta on nostanut elämänlaatua sekä 
tuonut kaivattua vaihtelua arkeen. Toiminta-
malli on ollut edistyksellinen ja sitä on ollut 
mahdollista hyödyntää myös muilla alueilla.

– Inhimillisen ja rikkaan elämän sisältöä tar-
vitaan, vanhusten hoito ei voi jäädä pelkäksi 
perushoidoksi ja hoivaksi. Muilla alan am-
mattihenkilöillä ei myöskään ole resurssia 
korvata tätä virikeohjaajien arvokasta työpa-
nosta.

Kymen piirin puheenjohtajana jatkaa ensi 
vuonna Vesa Vainio Kouvolasta ja varapu-
heenjohtajana Juha Rantalainen Lappeen-
rannasta.

Juuassa kokoontunut KD:n Pohjois-Karja-
lan piiri on huolissaan demokratian mure-
nemisesta ja kuntatalouden kriisistä Suo-
messa. Piirin puheenjohtajana jatkaa Jarmo 
Pippola.

Kokous vaatii valtiolta toimenpiteitä kun-
tien rahoitusvajeen kattamiseksi.

– Ellei valtio ryhdy toimiin valtionosuus-
järjestelmän tasapainottamiseksi voidaan 
monissa kunnissa päätyä kohtuuttomiin 
toimenpiteisiin. Tämä johtaa kuntakentän 
kurjistumiseen ja peruspalvelujen murene-
miseen. Emme salli hyvinvointiyhteiskun-
nan alasajoa.

Lokakuussa pidetyssä Varsinais-Suomen 
piirikokouksessa piirin johto uusiutui. Pu-
heenjohtajaksi valittiin loimaalaiset Mimosa 
Helander ja varapuheenjohtajaksi Suvi Olli-
lainen. Kansanedustaja Peter Östman haas-
toi piiriä ja paikallisosastoja valmistautu-
maan kuntavaaleihin jo nyt.

Keski-Suomen piirissä Hannu Suni valittiin 
uudelleen puheenjohtajaksi ja Marika Visa-
korpi varapuheenjohtajaksi.

Helsingin piirissä jatkavat Tuulikki Tepora 
puheenjohtajana ja Sari Kumin varapuheen-
johtajana.

HÄME 
Hausjärvi
Osaston vuosikokous ke 4.12. klo 18 Kansanlähetys-
opiston kabinetti, Opistotie 1, Ryttylä. Sääntömää-
räiset asiat. Ismo Portin: Suomen ja KD:n valtakun-
nallinen tilannekatsaus. Tapani Kaitainen: Hausjär-
ven kunnan poliittinen tilannekatsaus. Kahvitarjoilu.

Heinola, Hartola, Sysmä
Osaston vuosikokous ti 26.11. klo 18 Heinolan 
helluntaiseurakunnassa, Siltakatu 42. Johtokunta 
kokoontuu klo 17. Sääntömääräiset asiat.

Riihimäki
Osaston vuosikokous la 30.11. klo 15 Cafe Laurellis-
sa, Hämeenk. 30, Riihimäki. Sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen jälk. klo 16 kahvit ja yleisölle avoin tilai-
suus ”Ajankohtaista Riihimäen kuntapolitiikassa” 
alustuksen pitää valtuustoryhmän pj. Hannele Saari.

On tuntunut, 
että koti, uskonto 
ja isänmaa 
rymäytetään 
äkisti ja raa’alla 
tavalla alas, 
vaikka ne ovat 
olleet vuosikym-
meniä perusar-
vojamme
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Den 5.9 ordnade Kristdemokraternas lokalavdelning i 
Jakobstad en kväll för sina medlemmar. Barnpassning 
fanns, så också barnfamiljer kunde komma. Efter kaffet 
hälsade styrelsens ordförande Daniel Tunér välkommen 
och inledde genom att berätta om KD Jakobstads arbe-
te. Under kvällen talade bl.a. fullmäktigemedlemmarna 
Kurt Hellstrand och Mikael Snellman, samt flera repre-
sentanter från olika nämnder, t.ex. Anders H Byggmäs-
tar och Diana Söderbacka. Publiken ställde frågor och 
flera intressanta ämnen diskuterades, alltifrån stadens 
infrastruktur till hur staden kan bli tryggare för alla sina 
invånare, samt hur man kunde öka Jakobstads attrak-
tionskraft.

Styrelsemedlem Benita Nyman höll ett inspirerande tal 
om hur det kom sig att hon blev kristdemokrat och be-
tonade vikten av att det finns ett värdekonservativt och 
medmänskligt alternativ i lokalpolitiken och därmed 
också på riksplan.

Lokalavdelningen i Jakobstad är tvåspråkig, men för till-
fället är majoriteten svenskspråkiga. Under mötet lyftes 
det fram att KD Jakobstad behöver nå fler finskspråkiga, 
både aktiva och potentiella väljare.

Under 2019 har lokalavdelningen lanserat en medlems-
värvningskampanj, och hittills har knappa 20 nya med-
lemmar rekryterats. Under 2020 är det dags att börja 
värva kandidater till kommunalvalet 2021. Styrelsen har 
satt upp målet att KD ska bli det tredje största partiet i Ja-
kobstad med minst 5 mandat! Att få fler än nuvarande 4 
mandat är mycket viktigt eftersom det ger betydligt fler 
nämndplatser. För att säkerställa en valframgång är må-
let att dubblera antalet kandidater, från 22 st år 2017 till 
minst 44 år 2021. Styrelsen vill uppmuntra alla att kom-
ma med i kampanjen för att värva både medlemmar och 
kommunalvalskandidater!

KD I JAKOBSTAD 
MOBILISERAR

DANIEL TUNÉR

Andra helgen i November samlades Kristdemokraterna i Sverige 
till riksting, vilket motsvarar vår partikongress. Jag fick möjligheten 
representera Finlands KD på detta riksting som ordnades detta år 
i Umeå.

Rikstinget samlade närmare 700 svenska kristdemokrater från hela 
landet. Kongressen öppnades av Ebba Busch-Thors tal, där hon 
inte höll tillbaka. Det var raka rör om regeringens misslyckande 
både i de socialpolitiska frågorna och i andra inrikespolitiska frågor. 

Det är inte särskilt svårt att göra oppositionspolitik i Sverige i da-
gens läge och detta tillfälle tar man vara på. Vårdköerna har växt tio 
månader i rad och säkerheten för invånarna i vissa områden är all-
varligt hotad. Aftonbladet skrev härom veckan hur familjer möble-
rar om sina lägenheter så att barnen inte behöver sova bredvid 
fönstren, av rädsla för flygande glasskärvor från explosioner på ga-
torna i Malmö.  Situationen har eskalerat till den grad att nationella 
bombskyddet uppskattar att situationen i Malmö idag är jämförbar 
med hur det var i Baskien under ETA:s värsta terrortid.

Partiordföranden riktade också skarp kritik mot ”myndighetsväns-
tern” som många gånger försökt stryka antikens Grekland, Bibeln, 
nationalsången, psalmerna och de traditionella barnvisorna ur 
kursplanerna. Hon frågar hur man tror att nästa generationer skall 

få lära sig grunderna till samhällsetiken och rättstraditionen i fram-
tiden? 

Avsnittet om skolverkets sekularisering avslutade hon fränt genom 
att säga: ”Det kanske är dags att ringa Skolverket och berätta att 
Berlinmuren har fallit. För där verkar ju DDR fortfarande leva kvar.” 

Efter talet fortsatte mötet med val av presidium och partistyrelse. 
Utöver dessa val handlade resten av programmet om att behandla 
alla de motioner som kommit in, nästan 300 sammanlagt. Diskus-
sionsklimatet var bra, men naturligtvis hettade det till lite. Speciellt 
frågorna om anhöriginvandring, värnskatten och kriminalisering 
av tiggeri ledde till höjda röster. 

Att få delta i rikstinget gav mig en bättre förståelse för vad som för-
siggår under ytan i partiet och vilka faktorer som antagligen är or-
saken till partiets senaste framgångar. Överlag kan det konstateras 
att jämfört med vår partikongress så var allt flerfaldigt jämfört med 
Finlands KD: Deltagarantalet, personalen, kvällsfesten, mängden 
ungdomar, mängden talarstolar, motioner och pride-flaggor. 

På besök till Rikstinget

Malax, Maalahti
Lokalavdelningens årsmöte sön 8.12 kl 18 i café 
Grottan, Köpingsvägen 14. Gäst: KD svenska 
organisationens ordf Leo Byskata. Stadgeenliga 
ärenden, servering.

K A L L E L S E  T I L L
L O K A L AV D E L N I N G E N S 
Å R S M Ö T E
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S JOULURADIO.FI
PELITTÄÄ JO

Joululaulujen yliannostusta pelkäämättömät 
ovat innoissaan, sillä jouluradio.fi kuuluu jo sekä 
netissä että radiokanavalla. Vuodesta 2003 on 
päässyt kuulemaan joululauluja lähes keskeytyk-
settä, ja sekös toisia ärsyttää ja toisia riemastut-
taa.
 
jouluradio.fi

MILJOONALAHJOITUS
DIDRICHSENILLE

Yksityishenkilö – joka haluaa pysyä nimettömänä – antoi mil-
joonaluokan lahjoituksen Didrichsenin taidemuseon säätiölle. 
Lahjoittaja edellytti pääoman liittämistä säätiön sijoitussalk-
kuun, jonka tuoton museo voi käyttää toimintansa edistämi-
seksi.
– Näin mittava lahjoitus on maamme kulttuuripiireissä erittäin 
harvinainen, ja kannustaa meitä jatkamaan museon menestyk-
sellistä ja tavoitteellista toimintaa. Säätiön hallitus kiittää läm-
pimästi lahjoittajaa, toteaa museonjohtaja Peter Didrichsen.
Arkkitehti Viljo Revellin piirtämässä talossa Helsingin Kuusisaa-
ressa majaansa pitävä Didrichsen esittelee juuri nyt taiteilijaelä-
mää Ahvenanmaan Önningebyssä ja Tuusulanjärvellä. Alaker-
rassa esillä on esinekokoelma kiinalaisia hauta-aarteita.
Ensi vuonna 55 vuotta täyttävän museon juhlavuoden huipen-
taa Vincent van Goghin (1853–1890) syyskuussa avautuva 
näyttely. Sen ytimen muodostaa joukko taiteilijan uran alkuvai-
heen piirustuksia, jotka on lainattu hollantilaisesta Kröller-Mül-
ler-museosta. Juhlavuoden kevätnäyttelyssä esillä on Kuutti 
Lavonen sekä kesän ajan Björn Wecktröm.
 
Pekka Halonen: Lastenrattaat puutarhassa, öljy 
kankaalle, 1913. Didrichsenin taidemuseon näytte-
ly Maailman paras maalauspaikka – taiteilijaelämää 
Önningebyssä ja Tuusulanjärvellä, 19.1.2020 asti.

MÖRKÖ-HUUMA
KIRJANA

Toimitus
Karjalankatu 2 A, 7. krs, 
00520  HELSINKI 
kdtoimitus@kd.fi

PÄÄTOIMITTAJA
Kristiina Kunnas 
09 348 822 32, 040 588 7113 

TOIMITUS
Samuli Rissanen 09 348 822 33
Merja Eräpolku 050 560 3261
sähköpostit: etunimi.sukunimi@kd.fi

TAITTO
Susanna Sinivirta, kdlayout@kd.fi 

Erityisjärjestöjen sivut
KD Naiset
Katri Fältberg, etunimi.sukunimi@kd.fi
KD Nuoret
Viljami Haavisto, viljami.haavisto@kdnuoret.fi
Samhällsbygge
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Julkaisija / Kustantaja
Suomen Kristillisdemokraatit r.p. 00520 HELSINKI 
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Painopaikka
Botnia Print, Kokkola ISSN 1795-9535

Ilmoitushinnat
Perushinta 2,60 €/pmm + alv 24%. Määräpaikkalisä 
(ei takakansi) +20%. Tarkat koko- ja hintatiedot me-
diakortissamme. Tarvittaessa myös ilmoitusaineiston 
muokkaus tuntiveloituksella. Ilmoitusvaraukset tehtävä 
julkaisua edeltävän viikon keskiviikkoon, klo 16 men-
nessä kirjallisesti.

Tilaajapalvelut
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Tilaushinnat
12 kk kestotilaus 37 € (11 numeroa), 
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KD-lehti 11/2019, 22.11.2019

POHJANMAA 
Kauhava
Osaston vuosikokous ke 27.11. klo 17.30 Kauhavan 
pääkirjaston kokoustilassa, Kauppatie 88.
Sääntömääräiset asiat.

Malax, Maalahti
Lokalavdelningens årsmöte sön 8.12 kl 18 i café 
Grottan, Köpingsvägen 14. Gäst: KD svenska orga-
nisationens ordf Leo Byskata. Stadgeenliga ärenden, 
servering.
Osaston vuosikokous su 8.12. kahvio "Grottan":issa, 
Köpingintie 14. Vieraana KD ruotsinkielisen erityisjär-
jestön pj Leo Byskata. Sääntömääräiset asiat, tarjoilua. 

Seinäjoki
Osaston vuosikokous to 14.11. klo 18  Törnävän 
koululle, Törnäväntie 25. Aloitamme kahvitarjoilulla 
ja kaupunkimme uusi rahoitusjohtaja Mika Itänen
pitää alustuksen kaupungin taloustilanteesta. Mah-
dollisuus keskusteluun. Sääntömääräiset asiat.

Soini
Osaston vuosikokous ma 25.11. klo 18 entisellä
Uurinmäen kaupalla, Multiantie 6, 63800 Soini.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu.

Vaasa 
Osaston vuosikokous jouluisissa merkeissä ke 4.12. 
klo 18.30-20 VaasaOpistolla, 2 krs, Raastuvankatu 
31. Sääntömääräiset asiat.

Ähtäri
Osaston vuosikokous pe 29.11. klo19, Lähi-ABC:n 
kabinetti, Oikotie 8, 36700 Ähtäri.

VARSINAIS-SUOMI 
Loimaa
Osaston vuosikokous to 28.11. klo 18 Jaskan 
Puodin kahvilassa, Vesikoskenkatu 11. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat ja keskustellaan ajankohtai-
sista asioista.

Raisio, Masku, Nousiainen, 
Mynämäki, Rusko
Osaston vuosikokous ti 26.11. klo 18 Raision kau-
pungintalolla, Nallinkatu 2, takkahuone. Sääntö-
määräiset asiat. Teemana uusien jäsenien tapaami-
nen ja tutustuminen toimintaan. 

POHJOIS-POHJANMAA JA 
KAINUU 
Kajaanin seutu
Paikallisosaston vuosikokous ma16.12. klo 17.30
Kaupungintalolla (kokoushuone Brahe), Pohjolanka-
tu 13, 87100 Kajaani. Esillä sääntömääräiset asiat. 
Kahvitarjoilu.

Oulainen
Osaston vuosikokous la 30.11. klo 13 osoitteessa 
Kirkkoväärtinkatu 2 A 2 Oulainen. Päätetään sääntö-
määräiset asiat kahvittelun lomassa.

Raahe
Osaston vuosikokos ke 11.12. klo 17.30 Kohtaamis-
paikka Majakassa, Kauppakatu 46, 92100 Raahe.
Esillä sääntömääräiset vuosikokousasiat.

POHJOIS-KARJALA 
Kitee
Osaston vuosikokous pe 29.11. klo 18 Helluntai-
seurakunnan kahviossa, Koivulantie 3. Sääntömää-
räiset asiat. 

Nurmes
Osaston vuosikokous la 30.11. klo 12 Yhdistysten 
tilassa os: Karjalankatu 12, 75500  Nurmes. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Kahvi- ja teetarjoilu.

POHJOIS-SAVO 
Kuopio
Osaston vuosikokous ma 2.12. klo 18 Pohjois-Savon 
EV.lut. Kansanlähetyksen tiloissa, Sairaalakatu 11. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. Ajankohtaisia asioita 
Kuopiosta ja tarjoilua.

Rautalampi
Osaston vuosikokous ma 25.11. klo 18 Kunnanviras-
ton kahvio, Kuopiontie 11, Rautalampi. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. 

Suonenjoki
Osaston vuosikokous ma 25.11. klo 17
Kahvila Poplarissa Rautalammintie 20. Sääntömääräi-
set asiat. Puhujavieraana Rauno Taskinen Kuopiosta.

Ylä-Savo
Osaston vuosikokous ma 25.11. klo 17 Iisalmessa 
Iltalypsyn kabinetissa, Kilpivirrantie 3.Käsitellään sään-
tömääräiset asiat.Tarjoilu linjastosta.

SATAKUNTA 
Piirin joulujuhla pe 13.12  klo 18 
Porissa Preiviikin seurakuntatalolla Preiviikintie 
459. Yhdessäoloa perinteisen jouluaterian äärellä. 
Ohjelmassa mm. Miika Vuola jouluhartaus, laulut ja 
säestys Matti Puukki ja Minna Güley. Lauletaan yh-
dessä parhaimpia joululauluja. Juonto Simo Korpela. 
Ilmoittautumiset viim. 9.12. parkkalimark@gmail.
com, puh. 02 5372 482

Eura
Osaston vuosikokous ma 25.11. klo 17:30
Rivimyllyntie 3, 27430 Panelia. Sääntömääräiset asiat 
ja toiminnan jatkaminen /päättäminen.

Huittinen
Osaston vuosikokous pe 13.12. klo 17 kaupunginta-
lon kabinetissa 302, 3.krs. Pääovi aukeaa klo 16.30.  
Sääntömääräiset vuosikokousasiat.Kahvitarjoilu.

Jämijärvi
Osaston vuosikokous pe 13.12. klo 18, Avennontie 6 
as 2 Jämijärvellä. Kahvitarjoilu.

Kokemäki
Osaston vuosikokous ti 26.11. klo 18,
Hiivolantie 18. Sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu!

Rauma
Osaston vuosikokous ti 3.12. klo 18 Ravintola Buena 
Vistassa, Kanalinranta. Olet lämpimästi tervetullut 
kokoukseen olit sitten vanha konkari tai vasta aloitte-
lemassa toiminnassa. Sääntömääräiset asiat.

UUSIMAA 
Hanko
Hankoniemen osaston vuosikokous ke 4.12. klo 18, 
Laivurinkatu 51. Sääntömääräiset asiat. Tee- ja kah-
vitarjoilu. Tervetuloa Mustosille Hangonkylään!

Kerava
Osaston vuosikokous ti 3.12. klo 18 Keravalla, La-
pilan kartanossa, Lapilantie 19. Aloitamme klo 18 
kahvitarjoilulla ja keskustelemme Keravan ajankoh-
taisista asioista Pentti J. Rönkön johdolla. Puolueen 
poliittisen tilannekatsauksen pitää järjestöpäällikkö 
Mikko Rekimies. Sääntömääräiset asiat.

Mäntsälä
Osaston vuosikokous ti 17.12. klo 18 (sääntömää-
räiset asiat) ja yleisötilaisuus klo 19 Mäntsälän Juus-
toportilla, Pohjoinen pikatie 8. Kahvitarjoilu.

Nurmijärvi
Osaston vuosikokous ti 10.12.  klo 18 Kunnantalos-
sa, Keskustie 2B, kokoushuone Juhani. Sääntömää-
räiset asiat.
 

Porvoo
Osaston vuosikokous to 5.12. klo 18 Porvoon 
kaupungintalon Linnankoski-kabinetissa (paina ka-
binetin ovisummeria ulko-ovella). Tarjoilu. Sääntö-
määräiset asiat ja valtuutettujen katsaus Porvoon ja 
Askolan kuntien poliittisiin asioihin.  
Lisätietoa pj. Jere Riikonen p. 040 550 1904

Sipoo
Osaston vuosikokous to 21.11 klo 18.30 Cafe 
Pikkurastaan yläkerrassa, Graniittitie 5, Söderkulla. 
Sääntömääräiset asiat. Teetarjoilu. 

Vihti ja Karkkila
Vihdin Seudun osaston vuosikokous ti 26.11. alkaen 
klo 17.30 kahvi- ja glögitarjoilulla. Kokouspaikkana 
Vihdin kunnantalon koulutusluokka, sisäänkäynti ovi 
B. Paikalla on Vihdin seudun KD:n vastuunkantajia ja 
puoluetoimistolta järjestöpäällikkö Mikko Rekimies. 
Sääntömääräiset asiat.

PIRKANMAA 
Akaa
Osaston vuosikokous su 24.11. Allin Pirtillä Sontu-
lantie 3, Toijala. Sääntömääräiset asiat. Vuosikokous-
ta ennen avoin tilaisuus kaikille klo 17 jonka jälkeen 
lohikeittoa ja kakkukahvit. Puhumassa sosiaalipsy-
kologi, fysioterapeutti Riitta Kuismanen hyvinvoin-
tiasioista.

Kangasala
Osaston vuosikokous to 28.11. klo 18 Kangasalan 
seurakunnan Seurahuoneella, Myllystenpohjantie 2.  
Sääntömääräiset asiat. Valtuutetut valottavat ensi 
vuoden budjetin keskeisiä sisältöjä.

Orivesi
Oriveden seudun osaston vuosikokous ja adventti-
juhla ti 26.11. klo 18 kaupungintalon kerhotiloissa, 
Keskustie 23, Orivesi. Sääntömääräiset asiat. Kahvit 
ja jouluista tarjoilua.

Tampere
Tervetuloa Tampereen seudun yhteisiin pikkujou-
luihin Valohuoneelle ke 4.12. klo 18, Kyttälänkatu 
1, 33100 Tampere. Pöytä notkuu jouluherkkuja, ja 
ajankohtaisen tervehdyksen eduskunnasta meille 
tuo kansanedustaja Sari Tanus.

Perinteiset joulukahvit Kauppahallin Koti-
lounaassa la 14.12. klo 10-13. Mukana Tampereen 
paikallisosaston johtokunta, valtuutettuja ja kansan-
edustaja Sari Tanus. Tervetuloa!

KYMI 
Imatra
Osaston vuosikokous ke 11.12. klo 17.30. Mertasella, 
Teräkatu 13 B. Säntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu.

Elimäki
Osaston vuosikokous pe 29.11. klo 18 Leena ja Kari 
Tainan kotona, Vanhamaantie 224. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat ja päätetään osaston lakkauttamisesta.

Parikkala
Osaston vuosikokous ti 10.12. klo 17, Harjukuja 6,
59100 Parikkala. Aloitamme kahveilla. Esillä sääntö-
määräiset asiat.
 
LAPPI 
Itä-Lappi
Osaston vuosikokous pe 29.11. klo 18 alkaen Elisa 
ja Raimo Huczkowskilla, Metsämiehentie 17, Kemi-
järvi. Sääntömääräiset asiat. 

KESKI-SUOMI 
Saarijärvi
Osaston vuosikokous Valolan kahvilassa ti 26.11.
klo 19. Sääntömääräiset asiat, keskustelua ajankohtai-
sista asioista. Kahvittelua. Johtokunnan kokous klo 18.

Joutsa
Osaston vuosikokous to 28.11. klo 18 Hyvinvointitu-
valla Jousitie 40. Esillä sääntömääräiset ja ajankohtai-
set asiat. Kahvitarjoilu ja arvontaa. 

Jyväskylä
Osaston vuosikokous on ma 2.12. klo 17.30 osoittees-
sa Jyväskylän Energia, Eeronkatu 12. Tutustuminen 
Jyväskylän Energian vedentuotantoon. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat.

Jämsänjokilaakso
Osaston vuosikokous ma 25.11. klo 19 Ahjonsalissa, 
Talvialantie 2, Jämsä. Sääntömääräiset asiat. Kahvitar-
joilu alkaen klo 18.30.

Kyyjärvi
Osaston vuosikokous pe 29.11. klo 19 Lasse ja Pirjo 
Kainulla Tuliharjuntie 650, esillä sääntömääräiset 
asiat. Tervetuloa!

Muurame
Osaston vuosikokous to 28.11. klo 18 valtuustosalissa 
Virastotie 8. Sääntömääräiset ja ajankohtaiset asiat. 
Kokouksessa  kuullaan KD:n 2. vpj Viljami Haaviston 
videotervehdys aiheena "Miten  nuori voi vaikuttaa 
KD:ssä".  Arpajaiset ja kahvitarjoilu.

Äänekoski
Osaston sääntömääräinen vuosikokous ma 2.12. klo 
18 Vanhassa Riihelässä, Riiheläntie 64, 44250 Ääne-
koski. Vietämme samalla pikkujoulua. Mukaan pikku-
joulupaketti. Joulupuuro ja kahvitarjoilu.

Suomen kiekkoleijonat voitti-
vat historian kolmannen maail-
manmestaruuden toukokuisessa 
Tšekissä. Ennakkoon joukkue oli 
arvioitu kaikkien aikojen heikoim-
maksi. Hienon tarinan oli pää-
dyttävä kirjaksi. Mainioilla kuvilla 
maustetun Mörkö ja Bratislavan 
ihme -kirjan kirjoittajat, urheilu-
toimittajat Tuomas Arkimies ja 
Kasperi Kunnas, näkivät ja kokivat 
kisat paikan päällä. ”Kirja nostaa 
esiin suuria ja pieniä yksityiskoh-
tia, jotka muuten unohtuisivat 
ajan mittaan.”
 
Tuomas Arkimies ja
Kasperi Kunnas: Mörkö ja 
Bratislavan ihme. Jääkiekon 
maailmanmestarit 2019. 
Minerva 2019.

Mistä on Susanna Sinivirran päi-
väkirja tehty? Suloisista säkeistä, 
puhuttelevista piirroksista, sattu-
vista sanoista. Graafikko ja tai-
teilija Susanna Sinivirta kuvitti ja 
taittoi mitä ihanimman päiväkir-
jan, jota voi pitää kolmen vuoden 
ajan. Kirjoittaja näkee, muuttuuko 
elämä vuosien mittaan. Maus-
teena raamatunjakeita sekä Elina 
Salmisen, Minna Rissasen ja 
Mirkka Auvisen runoja.

Susanna Sinivirta:
KOLME VUOTTA elämää... 
koska haluan muistaa nämä 
päivät, Aikamedia 2019.
Aikashop.fi tai sinisusa.com

GOSPEL HELSINKI 
MASS CHOIR KUTSUU 
LAULAJIA
 
Gospelkuoron joulukonsertti myi loppuun, mutta 
jos kaipaat laulamaan gospelkuoroon, on haku 
päällä. Koelaulu on workshopin yhteydessä lau-
antaina 11. tammikuuta. Mutta huom! Miehiä 
otetaan kuoroon pitkin vuotta! Turussa on Aboe 
Gospel ja Lahdessa Lahden Gospelkuoro.
 
gospelhelsinki.fi
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SUSKIN 
SULOINEN
PÄIVÄKIRJA

KD NUORET
Pirkanmaan 
nuorisopiirin
vuosikokous järjestetään la 7.12. klo 14 
Nokialla, Ravintola Pepperissä, Välikatu 18, 
37100 Nokia. Piiri tarjoaa ruoan. Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asiat sekä valitaan 
piirille muun muassa uusi puheenjohtaja.

Etelä-Savon, Helsingin ja
Hämeen tapahtumatiedost  s. 27
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• 64 V. • VALTIMON KD-VALTUUTETTU • BIOLOGIAN JA MAANTIEDON LEHTORI, ELÄKKEELLÄ LOKAKUUSTA 2018 
• NAIMISISSA, 3 AIKUISTA LASTA, 5 LASTENLASTA • LUONTOHARRASTAJA

Kaksi susirajan 
kuntaa yhteen
Arto Heikkisellä on menossa kolmas kausi Valtimon kunnanvaltuutettuna. 

– Nyt on kuitenkin historiallinen vaihe täällä susirajalla Pohjois-Karjalas-
sa, sillä Valtimo lakkaa vuodenvaihteessa olemasta kunta, Heikkinen kertoo.

– Aiemmat valtuutetut Raili Mäkitalo ja Ritva Heiskanen houkuttelivat mi-
nut mukaan KD:n toimintaan. Koen Kristillisdemokraattien arvot omikseni, 
Heikkinen kertoo.

– Valtimolla on ollutkin jo pitkään KD:n edustaja valtuustossa. Yleensä 
olemme olleet Keskustan kanssa vaaliliitossa. Yhteistyö on sujunut hyvin.

Väkimäärältään kunta on pieni, asukkaita on 2 100. Valtimo liittyy 1. tammi-
kuuta 2020 Nurmeksen kaupunkiin, josta se on eronnut yli sata vuotta sitten.

– Lieneeköhän se peräti ainoa kuntaliitos Suomessa tällä kertaa? Heikki-
nen pohtii.

Äänestystulos valtuustossa oli äärimmäisen täpärä, liittymisen kannatta-
jille 11–10.

Kokouksia ja seminaareja on riittänyt.
– Oman kunnanvaltuustomme lisäksi kokoontuu yhteisvaltuusto. Semi-

naareissa on käyty läpi kuntaliitoksen käytännön seikkoja ja tutustuttu kun-
tien toimintakulttuuriin.

Valtuustot jatkavat yhteisvaltuustona eli tavallista suurempana päättäjäpo-
rukkana vaalikauden loppuun eli kevääseen 2021 saakka.

– Ongelmana on väestön väheneminen ja ikääntyminen.
– Se on varmaankin tuttu asia suuressa osassa Suomea. Toivoisin, että hal-
litukset ottaisivat aluepolitiikan entistä vakavammin, Heikkinen painottaa..

Hän jäi lokakuussa 2018 eläkkeelle lukion ja yläkoulun biologian ja maantie-
don lehtorin virasta. Myös Arja-vaimo on eläkkeellä opinto-ohjaajan työstä. 
Pariskunnan kolme aikuista lasta asuvat Joensuun seudulla.

– Lapsillamme on yhteensä viisi lasta. Lastenlasten kanssa vietämme pal-
jon aikaa. Lisäksi 90-vuotiaita vanhempiani täytyy usein autella. Äidillä on 
muistisairaus, ja he asuvat vielä omakotitalossa.

Perhe Heikkinen viettää aikaa luonnossa ympäri vuoden.
– Retkeilemme, hiihdämme, sienestämme, kalastamme ja metsästämme.

Valtimon
KD-valtuutettu
Arto Heikkinen

viihtyy luonnossa
ympäri vuoden.

– Ja kotona on
Putte-niminen beagle,

jolla on kova hinku
jänismetsälle.
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