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Teksti Laura Koljonen, 
Tuomo Lappalainen ja 
Leena Sharma

Presidentin
vaalien toisella 
kierroksella 
taisteltiin
myös siitä, 
kumpi 
ehdokkaista 
muuttaa 
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L Sauli Niinistö ja Jenni Haukio 
tulivat vähän ennen äänestys
paikkojen sulkeutumista Fin
landiatalolle kuuntelemaan 
ennakkoäänestyksen tulokset.
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M
ikä olisi parempi tapa 
valmistautua historial-
liseen iltaan kuin lukea 
historiaa.

Kokoomuksen enti-
nen tiedotuspäällikkö 
Lauri Kaira on käynyt 
vaalipäivänä läpi kaik-

ki Suomen hallitukset, ja hänelle on selvin-
nyt yllättävä asia. Suomessa on ollut kokoo-
muslainen presidentti kuusitoista vuotta, 
mutta koskaan aikaisemmin kokoomuk-
sesta ei ole ollut presidenttiä ja pääminis-
teriä yhtä aikaa.

Se kertoo paljon kokoomuksesta – ja Suo-
mesta.

Kun presidentti on tullut Sdp:stä tai maa-
laisliitto-keskustasta, on ollut enemmän-
kin sääntö kuin poikkeus, että pääminis-
terikin on saman puolueen miehiä. Jopa 
piskuinen edistyspuolue piti aikoinaan 
hallussaan molempia paikkoja useampaan 
otteeseen. Kokoomus ei ole sen sijaan kel-
vannut aina edes täytepuolueeksi omien 
presidenttiensä, saati muiden, nimittämiin 
hallituksiin.

Taustalla on ollut muutakin kuin niin 
sanotut ”yleiset syyt”, joilla eduskunnan 
entinen puhemies Johannes Virolainen 
perusteli 1979 kokoomuksen jättämistä op-
positioon. Niillä hän viittasi Moskovan sil-
loisten johtajien pelkoon, että valtaan pääs-
tessään kokoomus muuttaisi ensi töikseen 
ulkopolitiikan totuttua suuntaa.

Neuvostoliiton kokoomuspelko sopi 
liiankin hyvin aseeksi myös sisäpoliitti-
seen valtataisteluun, jossa kokoomukselle 
ei pitkään aikaan haluttu antaa sen parla-
mentaarista voimaa vastannutta asemaa. 
Moni vanhemman polven kokoomuslainen 
muistaa yhä ajan, jolloin oikeistolainen 
oli pahin haukkumasana mitä politiikassa 
saattoi kuvitella. Politiikka oli edistyksen 
ja taantumuksen välistä kamppailua, jos-
sa kokoomuksen edustama puoli – taantu-
mus – oli jo valmiiksi tuomittu häviämään.

Tälle joukolle Sauli Niinistön voitto on 
paljon muutakin kuin yksi vaali muiden 
joukossa.

”Tuntuu kuin rautaesirippu olisi vih-
doinkin lopullisesti murtunut”, muuan 
kokoomusvaikuttaja sanoo, kun Niinistön 
vaalivalvojaiset ovat päässeet vauhtiin Fin-
landia-talolla.

”Suomen poliittinen tilanne on vasta nyt 
normaali, kun kokoomuslainenkin voi tul-
la valituksi mihin vain tehtävään.”

Pitkä matka
Velipekka Nummikoski on ollut kokoo-
musministerien avustajana kuudessa hal-
lituksessa. Parin viikon päästä hän jättää 
paikkansa pääministeri Jyrki Kataisen 

(kok) valtiosihteerinä ja siirtyy Raha-auto-
maattiyhdistyksen toimitusjohtajaksi.

Niinistöäkin valtiovarainministeriössä 
avustanut Nummikoski muistaa tarkasti, 
milloin hänestä tuli kokoomuksen jäsen. 
”Oli vuosi 1977, Kekkonen oli vallassa, ja 
kokoomus oli tuomittu ikuiseen kadotuk-
seen”, hän selittää.

Ben Zyskowiczin vanha tukimies Sem 
Schubak nyökyttelee vieressä. Hän liit-
tyi puolueeseen jo ennen Nummikoskea. 
”Kokoomus oli kuin lepratautinen”, Schu-
bak säestää.

Kokoomus muistutti noihin aikoihin 
Tukholma-syndroomasta kärsivää pantti-
vankia, joka samastui kuin huomaamat-
ta kaappaajiinsa. Puolueessa tiedettiin, 
ettei sillä ollut asiaa hallitukseen ennen 
kuin presidentti – siis Kekkonen – oli val-
mis hyväksymään ajatuksen. Hallituskipey-
dessään puolue oli valmis tekemään mitä 
vain päästäkseen Kekkosen suosioon, mut-
ta mikään ei auttanut. Kokoomus oli ja py-
syi paitsiossa.

Nöyryytysten huippu oli vuoden 1973 
poikkeuslaki. Silloin kokoomuskin asettui 
tukemaan presidentin uudelleenvalintaa il-
man normaaleja vaaleja – vain päätyäkseen 
jälleen kerran oppositioon.

Presidentinvaalien voittaminen merkit-
see kokoomukselle erityisen paljon juuri 
sen takia, että sillä tavalla puolue sai vih-
doin vallattua asemat, joista käsin sitä pi-
dettiin niin pitkään vallan ulkopuolella.

Kokoomuksen nykyisessä eduskunta-
ryhmässä on vielä yksi kansanedustaja, jo-
ka istui jo poikkeuslain säätäneessä edus-
kunnassa.

”Siitä on tultu todella pitkä matka”, Pertti 
Salolainen herkistyy.

Edellinen Niinistön valintaan verratta-
va taitekohta oli Salolaisen mukaan vuosi 
1987, jolloin kokoomus pääsi ensimmäistä 
kertaa yli kahteenkymmeneen vuoteen hal-
litukseen – ja sai vielä pääministerin pai-
kan. Käytännössä puolueen asema ei kui-
tenkaan ollut aivan niin vahva kuin miltä 
ulospäin näytti.

”Totuus on, että Harri Holkerista tuli 
pääministeri presidentin avulla”, samana 
vuonna eduskuntaan tullut Heikki A. Olli-
la myöntää.

Presidentti – Mauno Koivisto – oli sosiaali -
demokraatti, niin kuin kaikki presidentit 
Kekkosen ja Niinistön välillä.

Vuoden 1987 jälkeen kokoomus on ollut 
hallituksessa suurimman osan aikaa, mut-
ta useimmiten kakkospuolueena. Sekin oli 
parannus entiseen, muttei riittänyt loput-
tomiin tyydyttämään vallan makuun pääs-
seen joukon nälkää.

Vaikka presidentillä ei ole yhtä paljon 
suoraa valtaa kuin pääministerillä, ja maa-

liskuun alussa sitä vielä kavennetaan enti-
sestään, presidentin tehtävällä on edelleen 
suuri symbolinen merkitys. Lisäksi hänellä 
on epäsuoraa vaikutus- ja mielipidevaltaa, 
jota mitkään pykälät eivät säätele.

Niinistön niukka tappio Tarja Haloselle 
kuusi vuotta sitten olikin kokoomukselle 
raju pettymys, mikä näkyi siitä lähtien mo-
nien kokoomuslaisten suhtautumisessa is-
tuvaan presidenttiin.

Suomen hyväksi
Ritva Rautio on ollut kokoomuksen toi-
minnassa mukana 1950-luvun alusta asti. 
Puoluekanta tuli kotoa ja vahvistui Munkki-
niemen yhteiskoulussa, jonka rehtori Jus-
si Saukkonen oli myös kokoomuksen pu-
heenjohtaja.

Rautio kokee, että Niinistön voitto oli 
hänellekin eräänlainen henkilökohtainen 
palkinto vuosikausia puolueen hyväksi teh-
dystä talkootyöstä.

”Niinistö kohdistaa toimintansa Suo-
men hyväksi”, hän sanoo. ”Haavisto olisi 
toiminut enemmän muiden hyväksi, niin 
kuin Halonen, joka myös on maailmanra-
kentaja.”

Hänen mukaansa Niinistö on myös ava-
rakatseisempi ihminen kuin millainen 
kuva hänestä syntyi, kun Haaviston kan-
nattajat suitsuttivat oman ehdokkaansa 
suvaitsevaisuutta.

”Suvaitsevaisuus on kokoomuksen aate 
numero yksi, kuinka ihmiset eivät sitä tie-
dä”, Rautio parahtaa.

Sauli Niinistön
saamat äänet

62,6%
(1 802 400 ääntä)

Kotimaan äänestysprosentti

68,8%

Pekka Haaviston 
saamat äänet

37,4%
(1 076 957 ääntä)

▶ Sauli Niinistö voitti Pekka 
Haaviston kaikissa muissa 
vaalipiireissä paitsi Ahvenanmaalla.
▶ Sauli Niinistö voitti Pekka 
Haaviston kaikissa muissa 
manner-Suomen kunnissa paitsi 
Kolarissa.
▶ Suomen niinistöläisin kunta oli 
Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva Soini, 
missä Niinistö sai 86,0 % äänistä.
▶ Suomen haavistolaisin kunta oli 
Ahvenanmaan Kökar, missä Haavisto 
sai 63,3 % äänistä.
▶ Korkein äänestysprosentti oli 
Kauniaisissa: 85,8 %.
▶ Matalin äänestysprosentti oli 
Getassa Ahvenanmaalla: 46,3 %.
▶ Manner-Suomen matalin 
äänestysprosentti oli Hyrynsalmella: 
48,6 %.
▶ Hylättyjä ääniä oli eniten 
Savukoskella: 3,9 %.
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Sitäkin enemmän häntä harmittaa vaa-
lien alhainen äänestysvilkkaus. Keskustan 
ja perussuomalaisten vahvoilla alueilla Itä- 
ja Pohjois-Suomessa vain hiukan yli 60 pro-
senttia äänestäjistä käytti toisella kierrok-
sella oikeuttaan.

Koskaan aikaisemmin suoran kansan-
vaalin aikana ihmiset eivät ole äänestäneet 
yhtä laiskasti. Kertaakaan ennen äänestys-
prosentti ei myöskään ole jäänyt toisella 
kierroksella ensimmäistä alhaisemmaksi. 
Niinistöllä on siis edessään vielä paljon työ-
tä ennen kuin hän voi sanoa olevansa koko 
kansan presidentti.

Toisaalta hänen saamansa 1 800 000 ään-
tä ovat melkein 100 000 enemmän kuin 
suoran kansanvaalin aikaisempi äänien-
nätys, joka oli Martti Ahtisaarella vuodelta 
1994, ja lähes 200 000 enemmän kuin Ha-
losella parhaimmillaan.

Ensimmäiseksi Niinistön pitäisi osoit-
taa, että hän pystyy aidosti irrottautumaan 
taustastaan ja nousemaan puolueiden ul-
ko- ja yläpuolelle. Sen ei pitäisi tuottaa vai-
keuksia, sillä Niinistö on tähänkin asti ollut 
melko itsenäinen suhteessa kokoomuk-
seen. Suhteet ovat olleet välillä niin kireät, 
että jotkut puolueessa ovat jopa olleet huo-
lissaan siitä, tulevatko Niinistö ja Katainen 
ylipäätään toimeen keskenään.

Kokoomuslaiset ovat arvostelleet välillä 
rajustikin Halosen tapaa johtaa ulkopoli-
tiikkaa, mutta siinä Niinistön valinnasta 
tuskin seuraa mitään dramaattista.

”Ulkopolitiikan peruslinja ei muutu. Pre-
sidentin tehtävä on jatkossakin pitää huol-
ta, että suhteet USA:n, Venäjän ja Kiinan 
kaltaisiin suurvaltoihin pysyvät hyvinä”, 
Salolainen muistuttaa.

Kokoomuksella ei ole Niinistön valin-
nan jälkeenkään samanlaista ulkopoliit-
tista värisuoraa kuin Sdp:llä oli 2000-lu-
vun alussa, jolloin Suomessa oli demari 
sekä presidenttinä, pääministerinä, ulko-
ministerinä että eduskunnan ulkoasiain-
valiokunnan puheenjohtajana. Kaiken li-
säksi Suomen silloinen EU-komissaarikin 
kuului Sdp:hen.

Nyt ulkoministeri, ulkoasiainvaliokun-
nan puheenjohtaja ja ainakin toistaiseksi 
myös komissaari tulevat kokoomuksen ul-
kopuolelta.

”Kokoomuksen ei pidä kuvitella, että 
voimme hoitaa yksin asioita”, Salolainen 
varoittaa. ”Suurin vaara on, että sorrum-
me ylimielisyyteen. Sellaista vaikutelmaa ei 
missään nimessä saa päästää syntymään.”

Suuri arvo
Niinistön itsensä kohdalla ylimielisyyden 
vaara näyttää ainakin vaali-iltana kaukai-
selta.

Kun hän vihdoin pääsee voiton lopulli- E

Kokoomus 
muistutti 
panttivankia, 
joka
samastui kuin 
huomaamatta 
kaappaa jiinsa.
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sesti varmistuttua takaisin omiensa eteen, 
hänen äänensä on vähällä sortua liikutuk-
sesta. Se ei ole Niinistön kohdalla aivan jo-
kapäiväistä.

Hän muistaa kiittää paitsi omia, myös 
kaikkia niitä, jotka ovat olleet toista miel-
tä, sillä ”se on suuri arvo, että meitä on eri-
laisia ajattelijoita ja ajatuksia”.

Pelin henkeen kuuluu, että Niinistö lupaa 
ymmärtää jatkossakin 
Haavistoa äänestäneitä 
ja ottaa heidän mielipi-
teensä huomioon.

Luultavasti hän ei vie-
lä itsekään tiedä, mitä 
se käytännössä tarkoit-
taa. Halonen joutui ha-
kemaan koko kansan 
presidentin roolia kaik-
ki kaksitoista vuotta.

Vaikka presidentinvaa-
leissa ei tällä kertaa ollut 
selvää ideologista jako-
linjaa, kampanjan aika-
na kävi kaikille selväksi, 
että maan eri osissa ja 
eri sukupolvien keskuu-
dessa puhutaan montaa 

eri kieltä. Niinistön pitäisi nyt opetella niitä 
kaikkia, vaikka vaalikentillä omatkaan eivät 
saaneet aina selvää, mitä hän tarkoitti.

Niinistön jälkeen lavalle nousseella Kai-
ja Koolla on hyvä neuvo, vaikka se liittyykin 
enemmän laulujen tekemiseen.

”Tärkeitä asioita voi sanoa hyvin ytimek-
käästi”, hän muistuttaa.

Uusi alku
Pekka Haaviston yritys presidentiksi oli hyvä.

Jopa niin hyvä, että voitostaan varmassa 
kokoomuksessa oli loppumetreillä aistit-
tavissa pientä turhautumista. Kun Yleisra-
dion kulttuuriohjelma Strada teki toisen 
kierroksen viimeisellä viikolla esitettävää 
ohjelmaa ehdokkaiden kulttuuritukijoista 
Niinistön kampanjaväellä keitti yli.

Niinistön vaalitilaisuuksissa nähtiin 
enemmän urheilijoita, kun taas kulttuu-
ri-ihmiset ryhmittyivät sankoin joukoin 
Haaviston taakse ja puffasivat häntä joka 
käänteessä. Niinistön kampanjasta vastan-
neiden mielestä Haaviston kuvaaminen 
täyteen ammutussa Helsingin jäähallissa 
ei ollut reilua, vaikka kyse oli nimenomaan 
Haaviston tukikonsertista.

Kulttuuriväki ei ratkaissut vaaleja, vaan 
Haavisto hävisi Niinistölle selvin luvuin. 
Luvut eivät kuitenkaan kertoneet koko to- E
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 ”On suuri 
arvo,
että
meitä on 
erilaisia 
ajattelijoita.”

L Sauli Niinistö sai tiedon valintansa 
varmistumisesta Musiikkitalolle illalla 
hiukan puoli yhdeksän jälkeen.
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tuutta. Niinistön lisäksi vaaleissa oli myös 
toinen voittaja: Vihreä liitto.

Pitkän linjan vihreiden kansanedustaja 
Osmo Soininvaara totesi Vihreän Langan 
verkkosivuilla heti vaali-iltana 5. helmikuu-
ta, että ”tämä on vihreiden paras vaalitulos 
maailmassa koskaan”.

Haavisto lähti historial-
liseen kampanjaansa vaa-
timattomista kannatuslu-
vuista; kesällä Haaviston 
kannustusprosentit mateli-
vat 4–6 prosentissa.

Ensimmäiset vaalitilai-
suutensa Haavisto piti Po-
rissa järjestetyssä Suo-
miAreena-tapahtumassa 
heinäkuussa. Siitä lähti hä-
nen 150 paikkakunnan ja 
yhteensä yli tuhannen tilai-
suuden kiertueensa.

Näissä vaaleissa se riitti 
ensimmäisellä kierroksella 
vajaaseen 575 000 ääneen ja 
toisella kierroksella runsaa-
seen miljoonaan ääneen.

Sauli Niinistö oli ykkönen 
lähes jokaisessa Suomen 
kaupungissa presidentin-
vaalien toisella kierroksella. Haavisto voitti 
vain Kolarissa, joka sijaitsee Länsi-Lapissa 
Ruotsin rajalla. Siellä hän sai äänistä 55,2 
prosenttia Niinistön jäädessä 44,8 prosent-
tiin.

Haavisto sai toiselle kierrokselle ve-
toapua lähinnä vasemmistopuolueista: 
muun muassa Sdp:n Erkki Tuomioja ja Paa-
vo Lipponen kertoivat äänestävänsä häntä.

Tavastialla juhliva vihreiden kansan-
edustaja Outi Alanko-Kahiluoto lähtisikin 
miettimään vaalien opetusta tältä suunnal-
ta. Hän pitää puheita vanhan oikeisto-va-
semmisto-jaottelun kuolemasta ennenai-
kaisina.

”Pekan saama tuki kertoo siitä, että vih-
reiden ja vasemmiston pitää tehdä jatkos-
sa yhteistyötä ja miettiä yhteisiä tavoittei-
ta. Vihreät, vasemmistoliitto, Sdp – ja myös 
keskustan vasemmistosiipi – ovat luontai-
sia liittolaisia.”

Edellisen hallituksen oikeusministeri 
Tuija Brax on osittain samaa mieltä.

”Vihreiden ja vasemmiston vanhat lap-
selliset kaunat on vihdoin jätetty taakse. 
Enää ei ole merkitystä sillä, kuka jäi aikoi-
naan minkäkin hallituksen ulkopuolelle tai 
lähti mukaan. Yhteistyötä voidaan taas teh-
dä hyvässä hengessä.”

Braxin mielestä vihreiden ei kuitenkaan 
pidä soveltaa uudenlaista asennetta vain 
vasemmistoon, vaan kaikkiin potentiaali-
siin yhteistyötahoihin.

Yksi illan hyväntuulisimmista vihreis-

oli myös Haaviston siviilipalvelus ja se, et-
tei Haavisto kuulu kirkkoon.

Ihmeellisiä asioita
Haaviston vaalijuhlissa Helsingin Tavastial-
la moni pitkän linjan vihreä on silminnäh-
den ilahtunut siitä, miten onnistunut Haa-
viston kampanja oli.

Matkan varrella oli nähty rivoja sarjaku-
via, Vantaata kiertävä minipossu ja Helsin-
gin Rautatieaseman flash mob -tapahtuma 
Finlandia-hymneineen. Toista kierrosta 
edeltäväksi päiväksi sattui vielä suosittu Ra-
vintolapäivä, jolloin ympäri Suomea pysty-
tettiin yhteensä 30 Pekka-ravintolaa.

Onnistunutta kampanjassa oli myös kan-
salaisvaltuuskunta, jota veti oikeusham-
maslääkäri Helena Ranta.

Sauli Niinistön
saamat äänet

62,6%
(1 802 400 ääntä)

Kotimaan äänestysprosentti

68,8%

Pekka Haaviston 
saamat äänet

37,4%
(1 076 957 ääntä)

▶ Sauli Niinistö voitti Pekka 
Haaviston kaikissa muissa 
vaalipiireissä paitsi Ahvenanmaalla.
▶ Sauli Niinistö voitti Pekka 
Haaviston kaikissa muissa 
manner-Suomen kunnissa paitsi 
Kolarissa.
▶ Suomen niinistöläisin kunta oli 
Etelä-Pohjanmaalla sijaitseva Soini, 
missä Niinistö sai 86,0 % äänistä.
▶ Suomen haavistolaisin kunta oli 
Ahvenanmaan Kökar, missä Haavisto 
sai 63,3 % äänistä.
▶ Korkein äänestysprosentti oli 
Kauniaisissa: 85,8 %.
▶ Matalin äänestysprosentti oli 
Getassa Ahvenanmaalla: 46,3 %.
▶ Manner-Suomen matalin 
äänestysprosentti oli Hyrynsalmella: 
48,6 %.
▶ Hylättyjä ääniä oli eniten 
Savukoskella: 3,9 %.
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Niinistön osuus pudonneiden ehdokkaiden äänistä

Vihreiden valtuuskunnan jäsen Juk-
ka Relander kommentoi vaalien jälkeise-
nä päivänä Helsingin Sanomissa, että ”täs-
sä rakkauden talvessa on ollut sovituksen 
elementti”.

Tolkullisemmasta hehkutuksesta vastaa 
Tavastian lavalla haastateltu vihreiden en-
tinen kansanedustaja Johanna Sumuvuori. 
Hän on erityisen ilahtunut siitä, että niin 
moni osallistui. Ja tällä kertaa se ei tarkoit-
tanut pelkästään flaijereiden jakamista hyi-
sessä talvisäässä.

”Näissä vaaleissa on ollut varsinainen do 
it yourself -meininki”, Sumuvuori sanoo. 
”Ihmiset ovat esimerkiksi askarrelleet mi-
tä ihmeellisimpiä asioita, kuten puisia Pek-
ka-korvakoruja.”

Yksi tee-se-itse-kampanjoijista oli van-
taalainen suoramyyjä Anu Saarto. 

Saarto oli hoksannut Edvin Egendom-
ligen-nimisen vietnamilaisen roikkuma-
hasikansa huomioarvon, pakannut sen 
koriin ja hurauttanut autollaan Vantaan 
Myyrmanniin, jossa Haavisto kampanjoi. 
Siitä alkoi Saarton ja Edvinin kampanjoin-
ti kakkosen hyväksi.

”Haavisto edustaa minun ja Edvinin arvo-
ja. Niiden mukaan kaikkia pitää kunnioit-
taa. Oli kyseessä sitten kaksi- tai nelijalkai-
nen sika”, Länsi-Vantaan vihreisiin kuuluva 

Saarto sanoo vaalijuhlassa Tavastialla. 
”Mielestäni Edvin ei olisi sopinut esimer-
kiksi Timo Soinin kampanjaan.”

Edvin ei ole Tavastian humussa mukana, 
sillä vihreiden kampanjaihmiset kehottivat 
Saartoa jättämään sen kotiin.

”Edvin olisi kuulemma vienyt kaiken 
huomion”, Saarto harmittelee.

Saarto on vakuuttunut myös Haaviston 
puolison Antonio Floresin sikarakkaudes-
ta. Saarto on lukenut ”jostakin lehdestä”, 
että Floresin isoisällä oli sikafarmi, joiden 
sioille Antonio kävi hakemassa ruuantäh-
teitä lähialueiden ravintoloista.

Vaalien jälkeen vihreillä riittää pään-
raapimista sen suhteen, miten he saisivat 
edes puoliksi samanlaisen meiningin syk-
syn kuntavaaleihin.

tä on Soininvaara. Hän näkee Haaviston 
kampanjan uutena alkuna koko vihreälle 
liikkeelle.

”Viime viikkoina kiinnitin huomiota mo-
niin lumisiin autonikkunoihin, joihin oli 
piirretty kakkonen. Yhtään kutosta en näh-
nyt”, Soininvaara kommentoi.

”Hirveä määrä raja-aitoja kaatui. Tiedän 
ainakin pari ihmistä, jotka ovat sanoneet 
aina, etteivät äänestä vihreitä. Mutta niin 
he vain kirjoittivat lappuunsa kakkosen.”

Ihan kaikkia raja-aitoja ei Haavistokaan 
onnistunut raivaamaan. Julkisen sanan 
neuvoston puheenjohtaja Risto Uimonen 
arvioi Ylelle, että Haaviston homoseksuaa-
lisuus ratkaisi vaalit Niinistön hyväksi. Ui-
monen arvioi Ylen verkkosivuilla vaalien 
jälkeisenä maanantaina, että ratkaisevaa E

©
 h

a
n

n
e

s 
h

e
ik

u
r

a

Haaviston 
kampanja 
nähdään 
uutena 
alkuna 
vihreälle 
liikkeelle.

L Vihreiden vaalivalvojaisissa Helsingin 
Tavastiaklubilla Pekka Haavistoa juh
littiin melkein kuin voittajaa. Vierellä 
puoliso Antonio Flores.



Samaan asiaan kiinnittää huomiota Ylen 
kommentaattorina rehvakkaasti esiinty-
vä kulttuurivaikuttaja Jörn Donner. Hän 
ilmoittaa olevansa ilahtunut siitä, että 
kulttuuriväki pyrkii vaikuttamaan politiik-
kaan, mutta toivoo, että sama väki jaksai-
si kiinnostua myös kunta- ja eduskunta-
vaaleista.

Vaalien tuloksen selvittyä Haavisto pi-
tää kannattajilleen puheen, jossa hän sa-
noo muun muassa:

”Käyttäkää sitä energiaa, 
jota kampanjasta on saatu 
– ja käyttäkää sitä hyvään.”

Luultavasti täysi tavastial-
linen ihmisiä ei osaa yhdis-
tää sanomaa tuleviin kunta-
vaaleihin.

Suomi muuttui
Tavastialla tuntuu, ettei ke-
tään edes kunnolla harmi-
ta Haaviston häviö. Kaik-
ki ovat vain iloisia vihreän 
ehdokkaan menestyksestä. 
Monen mielestä Haaviston 
saamat äänet on annettu ni-
menomaan suvaitsevaisuu-

den puolesta.
Yksi heistä on vihreiden puoluesihteeri 

Panu Laturi.
”Vaalit ovat muuttaneet Suomea”, hän 

sanoo.
”Masentunut on väärä sana, mutta ke-

vään eduskuntavaalien jälkeen täällä ei ol-
lut niin kovin paljon uskoa eikä optimis-
mia. Monille on ollut hankala paikka se, 
kun on sanottu, että Suomi on änkyrä. Nyt 
haluttiin näyttää maailmalle, ja ihmiset us-
koivat, että kaikki on mahdollista. Kaikki 
ovat olleet avoimempia.”

Laturi uskoo, että toisen kierroksen jäl-
keen myös kokoomuspresidentti hoitaa 
pestinsä paremmin.

”Sauli on älykäs ja fiksu mies, ja kyllä hän 
on huomannut, että Pekan ajamille arvoille 
on vahva tuki.”

Hieman kello 21:n jälkeen, kun ääni-
määrät ovat selvinneet, ihmiset huutavat 
”miljoona!” Helsingissä Haaviston ja Nii-
nistön saamat äänet jakautuivat suunnil-
leen tasan.

Vihreiden edellinen presidenttiehdokas, 
kehitysministeri Heidi Hautala arvelee, että 
vaalit jättävät jälkensä ehdokkaaseen.

”Pekka ei ole ihan sama kansanedustaja 
Pekka, kun hän palaa kampanjan jälkeen 
rivikansanedustajaksi.” 

Tavastialla moni suuntaakin katseensa 
Niinistön ”kuuden vuoden kuuliaisuuden” 
jälkeiseen aikaan. Haaviston hävitty vaali-
taistelu kuitataan kenraaliharjoitukseksi 
vuoden 2018 presidentinvaaleihin. SK

Näkyykö 
innostus 
myös 
kunta
vaaleissa?

suomalainen.comsuomalainen.com

Lomailevaa mieltä virkistävää tekemistä ja lukemista 
Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupasta ja 
myymälöistä, lomabudjettiin sopivin hinnoin. 
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