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V
aikka puolueet koko 
ajan kalastelevat uu
sia tukijoita, perus
kannattajat pitävät 
niitä pinnalla vaalista 
vaaliin.

Useimmilla puo
lueilla on vankka pe

ruskannattajakunta, mutta sen tukeen 
ei enää voi luottaa yhtä vuorenvarmasti 
kuin ennen. Äänestäjä on entistä häi
lyväisempi, passiivisempi tai uhkaa 
yksinkertaisesti kadota kokonaan. 
Kannatusmittausten taustatilastot 
paljastavat, että toisilla puolueilla on 
enemmän syytä huoleen kuin toisilla.

Taloustutkimus Oy:llä on pitkä ko
kemus puolueiden kannatusmittauk
sista. Prosenttien takana on runsaasti 
taustatietoa, jonka avulla voi selvittää 
peruskannattajakunnan rakenteen 
tarkemmin.

Teksti Pekka Ervasti 
Kuvat Ari Heinonen
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RKP

Namn: Ylva Andersson
Ålder: över 29 
Hemort: Huvudstadsregion
Yrke: sekreterare
Skolning: Hanken
Parförhollande: gift
Fordon: Volvo
Hobbies: tennis, hundar och 
islandshästar

Minä kannatan
Keitä 
puolueiden 
kannattajat 
ovat? SK-
selvityksessä 
haastateltiin 
lähes 20 000:ta 
suomalaista.
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Taloustutkimus selvitti Suomen Kuvaleh-
den toimeksiannosta 18 384 äänestysikäi
sen suomalaisen vastausten perusteella 
vuoden 2010 lopulla kaikkien eduskun
tapuolueiden kannattajaprofiilit. Otos on 
poikkeuksellisen edustava. ”Tarkemman 
tuloksen saa vain vaaleissa”, kehaisee tut
kimuspäällikkö, tohtori Juho Rahkonen.

Rahkosen lisäksi tilastomateriaaliin pe

rehtyi myös Taloustutkimuksen entinen 
tutkimusjohtaja Hannu Ilkas.

Lisäksi SK lähetti jokaisen eduskuntapuo
lueen puoluesihteerille arvioitavaksi tämän 
oman puolueen peruskannattajan profiilin. 
Vain Sdp:n Mikael Jungnerilta ja keskustan 
Timo Laaniselta ei saatu 
vastausta.

Se onkin oireellista. 

perusteella demarijohdolla on hyvin vähän 
yhteistä kontaktipintaa peruskannatta
jaan, joka tuulipuvussa laahustaa ammatti
osaston Vanhojen Tovereiden bingoiltaan.

Keskustan asetelma on yhtä outo. Pu
heenjohtaja, valtiotieteiden maisteri Mari 
Kiviniemen, 42, varapuheenjohtajien kas
vatustieteiden maisteri Annika Saarikon, 
27, valtiotieteiden maisteri Tuomo Puuma-
lan, 28, kauppatieteiden maisteri, valtiotie
teen kandidaatti Paula Lehtomäen, 38, ja 
puoluesihteeri, hallintotieteiden maisteri 
Timo Laanisen, 56, profiilit eivät erityisem
min sivua sitä kansa tai peruskoulupohjais
ta, miltei eläkeikäistä kannattajaporukkaa, 
joka maaseudulla kokoontuu tupailtoihin.

Keskustan ja demarien puoluejohto on 
niin kaukana peruskannattajista, että se 
ei voi olla sattumaa. Puolueissa on nähty 
ennusmerkit, ja nuoremmalla johtokaar
tilla houkutellaan nuorempia kannattajia. 
Puoluejohto ei ole sellainen kuin nykykan
nattajat vaan sellainen kuin puolueeliitti 
toivoo tulevan kannattajakunnan olevan.

Ei ihme, että puoluesihteeri Timo Laa
ninen pari viikkoa sitten julisti kilpailun, 
mikä puolue saa nostetuksi eduskuntaan 
eniten nuoria ehdokkaita. Mutta lähtikö 

Sekä demarien että keskustan peruskan
nattajakunnan profiili on huolestuttava.

Tukijoukko on ikääntynyttä, suurelta 
osin atomipommin aikoihin syntynyttä 
porukkaa. Puolueet eivät näytä vetoavan 
nuoriin.

”Sdp:n kannattaji
en taustatiedot ovat 
murheellista luetta
vaa” Rahkonen ana
lysoi. ”Sdp:ltä putoaa 
koko ajan kannatta
jia pois niin sanotun 
luonnollisen poistu
man kautta. Myös 
keskusta näyttäisi ti
lastojen valossa ole
van auringonlaskun 
puolue.”

Ilkas esittää mur
heelliset prosentit 
vieläkin tarkem
min. ”Joka kolmas 
Sdp:n äänestäjä 
on 55–65vuotias. 
Joka neljäs on yli 
65vuotias. Lähes 
joka toinen dema
ri kuuluu näihin 
ikäryhmiin.”

Tilastojen valos
sa näyttää, että alle 

30vuotiaat miehet ovat jättäneet Sdp:n.
Myös keskusta on varttuneiden tai ikään

tyneiden puolue.
”Lähes puolet kannattajista on yli 55vuo

tiaita. Puolueen kannattajaosuus on keski
määräistä korkeampi yli 65vuotiaiden kes
kuudessa”, Ilkas toteaa.

Puoluejohto eri planeetalta
Kun kannattajaprofiilia vertaa keskustan 
tai demarien puoluejohdon profiiliin, ero 
on hätkähdyttävä. Puolueen johto näyttää 
ihan eri porukalta kuin peruskannattajat.

Demareita johtaa nuorehko nainen, kas
vatustieteiden maisteri Jutta Urpilainen, 
35. Puoluejohtoon kuuluvat lisäksi enem
män Facebookissa kuin työväentalolla viih
tyvä juristipuoluesihteeri Mikael Jungner, 
45, varapuheenjohtajat toimittaja Maria 
Guzenina-Richardson, 42, ja hallintotietei
den maisteri Pia Viitanen, 43. Kaukana elä
keiästä ovat vielä myös varapuheenjohtaja, 
expiispa Ilkka Kantola, 53, ja puolueval
tuuston puheenjohtaja Jouni Backman, 51.

Ikänsä, koulutuksensa ja ansiotasonsa 

samalla vanhalle peruskannattajalle vies
ti, että puolueen kiinnostus on nyt toisaal
la kuin hänen asioissaan?

Alueellisesti kaksi suurta auringonlas
kun puoluetta täydentävät toisiaan: iäkkäät 
demarit asuvat kaupungeissa – etenkin 
teollisuuspaikkakunnilla – ja keskustalais
ten kannattajakunnan ydin maaseudulla.

Vaikka keskustan peruskannattaja asuu 

Keskustan puoluesihteeri Timo Laaninen julisti kilpailun, mikä  puolue saa nostetuksi eduskuntaan eniten nuoria ehdokkaita. 

KESKUSTA

Nimi: Reino Ratsula
Ikä: 58
Kotipaikka: Nämäilän Lä-
häkkälä (Pohjois-Pohjanmaa)
Ammatti: metsäkoneurakoit-
sija, maatilamatkailuyrittäjä
Koulutus: kansakoulu, kan-
salaiskoulu, ammattikoulu
Parisuhde: ”Naimisissa ton 
emännän kanssa jo nelisen-
kymmentä vuotta, kolme las-
ta.”
Auto: VW-paku
Harrastukset: metsästys,
kalastus ja osa-aikaviljely

E

KRISTILLISDEMOKRAATIT

Nimi: Martta Siviä

Ikä: 52
Kotipaikka: Pyhäjärvi

Ammatti: lehtori

Koulutus: fil.kand.

Parisuhde: avioliitossa,

neljä lasta
Auto: perheellä Toyota 

Avensis, farmari

Harrastukset: kirkkokuoro, 

käsityöt ja ruoanlaitto

maaseudulla, hän ei välttämättä ole maan
viljelijä. Mutta jos maanviljelijältä kysyy 
suosikkipuoluetta, kuusi kymmenestä ni
meää keskustan.

Vihreät naisten puolue
Iän perusteella vihreät ja vasemmistoliitto 
ovat korostetusti nuorten äänestäjien puo
lueita.
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Vihreiden peruskannattaja on nuoreh
ko nainen, joka asuu pääkaupunkiseudul
la. Vihreät onkin selvästi nuorten naisten 
puolue.

”Naisia vihreiden kannattajista on 71 
prosenttia ja miehiä vain 29 prosenttia. 
Nuoria sinkkunaisia vihreissä on kolme 
kertaa enemmän kuin kaikissa äänestys
ikäisissä”, Ilkas tulkitsee tilastoja.

Puoluesihteeri Panu Laturi myöntää, että 
vihreille on suuri haaste nostaa kannatusta 
miesten keskuudessa.

Vaikka kannattajat ovat nuoria, hän iloit
see, että puolueen omien selvitysten mu
kaan äänestäjät pysyvät entistä paremmin 
tukijoina myös ikääntyessään. Se näyttäi
si lupaavan hyvää kannatukselle jatkossa.

Vihreillä ei ole keskustan tai demarien 

Vihreille on haaste nostaa kannatusta miesten keskuudessa.

E

SDP

Nimi: Unelma Höttö
Ikä: 69 v
Kotipaikka: Varkaus
Ammatti: eläkeläinen
Koulutus: peruskoulu
Parisuhde: naimisissa,
lapset aikuisia
Kulkuväline: ”Ukolla on
joku toyota tai semmonen.”
Harrastukset: ammatti-
osaston eläkeläiskerho, 
avantouinti

VIHREÄT
Nimi:  Minttumaaria
Auer-Mohamed
Ikä: 25 v
Kotipaikka: Helsingin Kum-
pulassa, ihanassa puutalossa
Ammatti: opiskelija, kotiäiti
Koulutus: ”Musta tulee
kehitysaputyöntekijä.”
Parisuhde: puoliso ja yksi 
lapsi
Kulkuväline: polkupyörä
ja julkiset
Harrastukset: elokuvat, 
feissaaminen, luomupalstan 
pito, kierrätys
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ongelmaa siinä suhteessa, että puolueen 
puheenjohtaja, työministeri Anni Sinne-
mäki, 37, vastaa kohtuullisen hyvin puo
lueen peruskannattajan profiilia.

Nuortenkin vasemmistoliitto
Ikävertailun yllätykseksi paljastuu, että ilta
ruskon puolueeksi luululla vasemmistolii
tolla onkin kohtuullises
ti nuoria kannattajia. 
Siksi sen tulevaisuus 
näyttää valoisammal
ta kuin toisen vasem
mistopuolueen Sdp:n 
kannatuskehitys.

Vasemmistoliiton 
ikäjakauma on tosin 
kaksijakoinen. Vaik
ka kannattajakunta 
on vihreiden jälkeen 
nuorin, äänestäjis
sä on myös eläkeikää 
lähestyviä keskimää
räistä enemmän. Iäk
käämmät kannattajat 
ovat todennäköisesti 
puolueen perinteisiä 
duunarikannattajia ja 
nuoret uutta polvea, jo
ka tulee erilaisista ur
baaneista kansalais 
ja aktivistiporukoista. 
Kun vihreät ovat jou
tuneet raadollisiin, 
poliittisiin kompro
misseihin hallituk
sessa muun muassa 
ydinvoiman suhteen, 
vasemmistoliitto on op
positioasemasta pystynyt herättämään vaih
toehtonuorten kiinnostuksen.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paa-
vo Arhinmäki, 34, sopii hyvin puolueen
sa nuoremman, punavihreän tukijoukon 
profiiliin. Hän vastustaa turkistarhausta 
ja ennen kansanedustajaaikaansa myös 
Arhinmäki oli huutelemassa iskulauseita 
Kuokkavieraiden mielenosoituksessa it
senäisyyspäivänä Linnan edustalla. Siitä 
tuli aktivistipiireissä katuuskottavuutta, 
vaikka nykyisin vasemmistojohtaja viihtyy 
Linnan kristallikruunujen alla siinä kuin 
muutkin frakkipukuiset poliitikot.

Rkp:n uskollisiset
Sekä vihreiden että vasemmistoliiton nuo
ret äänestäjät ovat kuitenkin häilyvää po

Puoluesihteeri Johan Johansson tietää se
lityksen: ”Meillä on suhteessa enemmän jä
seniä kuin monella muulla puolueella. Me 
olemme aito kansanpuolue!”

Mersuäijien perussuomalaiset
Gallupkannatuksen hyökyaallolla surfaile
va perussuomalaisetkaan ei voi luottaa kan
nattajien uskollisuuteen. Ensi huhtikuus
sa perussuomalaisia protestiksi äänestävät 

”Miehistä puoluetta äänestää viidesosa 
ja naisista vain joka kymmenes” , Ilkas sa
noo.

Vaikka sukupuolijako on vinksallaan, 
ikärakenne perussuomalaisilla on ihan
teellinen. ”Kaikenikäiset duunariäijät ää
nestävät puoluetta”, toteaa Rahkonen.

Puoluejohtaja Timo Soinin hokema, et
tä perussuomalaiset on suurin duunari
puolue, ei ole vailla pohjaa. Joka kolmas 

perussuomalaisten kannattaja kuluu työ
väestöön.

Kyseessä ei ole mikään syrjäytyneiden 
reppanoiden puolue. Suomessa ei oikeas
taan edes ole selkeästi köyhien tai yhteis
kunnan marginaaliin ajautuneiden puo
luetta.

Perussuomalaisissa on mukana paljon 
myös yrittäjiä: taksisuhareita ja kuntosa
lin pitäjiä. He eivät ole mitään pienituloi
sia. Korkeimmillaan perussuomalaisten 
ääniosuus on  50 000 – 70 000 euroa vuo
dessa tienaavien joukossa.

Kun perussuomalainen mies lähtee lii
kenteeseen, hän sompailee usein Mercedes 
Benziä. Mersu on persujen suosikkiauto. 
Tämäkin tieto löytyy Taloustutkimuksen 
tilastoista.

Puoluesihteeri Ossi Sandvikiä hymyilyt
tää: ”Omat havainnot eivät täysin ole sa
man suuntaisia, mutta en silti inttämään 

Vasemmistoliitto on oppositioasemasta pystynyt   herättämään vaihtoehtonuorten kiinnostuksen.

rukkaa. Heidän kannatuksensa kohde saat
taa herkästi vaihtua tai he jättävät helposti 
äänestämättä.

”Meillä on paljon mukana niitä, jotka ei
vät koe vanhaa poliittista jakoa omakseen 
– eivätkä vanhaa poliittista toimintatapaa”, 
vihreiden puoluesihteeri Laturi vahvistaa.

Jos äänestäjien joukosta etsitään jonkin 
puolueen uskollisinta kannattajaa, hänet 
löytää todennäköisimmin Rkp:n riveistä.

eivät välttämättä edes käy uurnilla seuraa
valla kerralla.

Mutta juuri nyt tuuli tuntuu puhaltavan 
vahvasti perussuomalaisten purjeisiin. 
Puolueen kannattajaprofiili on alueelli
sesti kattava. Se saa tukea tasaisesti kaut
ta maan.

Suosio on miesten varassa. Puolue on yh
tä vahvasti miesten puolue kuin vihreät on 
naisten puolue. E

KOKOOMUS
Nimi: Jyrki Juristi
Ikä: 36
Kotipaikka: Haukilahti
(Espoo)
Ammatti: lakimies, liikkeen-
johdon konsultti
Koulutus: oikeustieteen kan-
didaatti, ekonomi
Parisuhde: lääkärivaimo,
poika ja tytär
Kulkuväline: Audi TT,
vaimolla A4 farkku
Harrastukset: viiniproovit,
laskettelu, golf ja Espoon 
Blues -kannatusyhdistys

VASEMMISTOLIITTTO

Nimi: Kalle ”Che” Kuokka-
vieras
Ikä: 22
Kotipaikka: ”Välillä Turus, 
Manses tai Stadis, vallatussa 
talossa kuiteski.”
Ammatti: ”Häh?”
Koulutus: melkein yo, pari 
tenttiä puuttuu
Parisuhde: välillä Turussa, 
Mansessa ja Stadissa
Kulkuväline: isän vanha Fiat
Harrastukset: kansalais-
aktivismi, urbaani, poliittinen 
räppi
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ala. Toki perussuomalaisissa on mersun
omistajia ja ehkä monet siitä haaveilevat.”

Koulutukseltaan perussuomalaiset ovat 
peruskoulun tai ammattikoulun käyneitä. 
Hallaaholaiset akateemiset ovat parven 
keltaisia naakkoja. Tästä voi tulla yksi ja
kolinja, jos eriseuraisuus iskee populisti
puolueeseen seuraavalla vaalikaudella.

Imagonsa puolesta Soini kuitenkin sopii 
mainiosti perussuomalaisten johtajaksi. 
Englantilaisen futisjengin Millwallin hui
viin sonnustautuva, suorasanainen mais
terisjätkä näyttää riittävän uskottavalla ta
valla peruspersulta. 

Kokoomuksen menestyjät
Tulojen ja koulutuksen perusteella kokoo
mus on omaa luokkaansa. Sen kannatta
jarakenne on oivallinen. Puolue saa tukea 
kaikista ikäryhmistä, miehiltä ja naisilta 
tasaisesti.

”Jossain määrin kokoomus näyttäisi 
menettäneen nuorten miesten kannatus
ta muille, mutta edelleenkin nuoret miehet 
kannattavat enemmän kokoomusta kuin 
nuoret naiset”, Ilkas tulkitsee.

Alueellisesti kokoomuslaiset ovat kes
kittyneet pääkaupunkiseudulle ja suuriin 
kaupunkeihin.

junen pitää kokoomuslaisen peruskan
nattajan profiilia kuitenkin liian yksipuo
lisena.

”Kokoomuslaisia löytyy kaikista kansan
ryhmistä”, hän väittää.

Todisteeksi hän tarjoaa kokoomuksen it
sensä teettämää RISC Monitorasennetut
kimusta. Se kartoittaa pelkkien teknisten 
taustatietojen sijasta muun muassa kan
nattajakunnan arvomaailmaa.

Turunen väittää RISCanalyysin perus

Mitä hyvätuloisempi äänestäjä, sitä var
memmin hän valitsee kokoomuksen. Myös 
koulutus ja korkeampi sosiaalinen asema 
ohjaavat ääniä samaan suuntaan.

Kokoomuksen lisäksi vihreät ovat sil
miinpistävästi hyvin koulutettua väkeä. 
Puoluesihteeri Laturi laskee, että vihreiden 
jäsenistä joka kymmenes on tohtori tai li
sensiaatti ja ylempi korkeakoulututkinto 
on joka neljännellä.

Kokoomuksen puoluesihteeri Taru Tu-

KokSdp Kesk Ps

Koulutus

Peruskoulu/ammatillinen Korkeampi koulutus

Vihr

Sukupuoli
KokSdp Kesk Ps

Naisten puolue Miesten puolue

Vihr Rkp Kd Vas

Kok SdpKesk

Ikä

Nuorten puolue Kaikenikäisten puolue Vanhemman väen puolue

Vihr RkpKdVas Vas

Äänestysuskollisuus

Uskollisimmat äänestäjätHäilyvimmät äänestäjät

Vihr RkpPs

KokSdp Kesk Ps

Tulot ja varallisuus

Pienituloiset Keskituloiset Varaikkammat

Vihr Vas Rkp

KokSdpKesk

Asuinpaikka

PääkaupunkiseutuKaupungit
Teollisuuskeskukset

Maaseutu

VihrKdVasPs

MONEN KERROKSEN VÄKEÄ
HK

▶ Äänestäjien luokittelua

Imagonsa puolesta Soini sopii perussuomalaisten johtajaksi.

E

PERUSSUOMALAISET
Nimi: Seppo Suhari
Ikä: ”Nelkytjotain.”
Kotipaikka: maaseutumainen 
Uusimaa
Ammatti: taksi- ja kuntosali-
yrittäjä
Koulutus: ammattikoulu
Parisuhde: vaimo ja kaksi lasta
Kulkuväline: Mersu Wunder-
baumilla
Harrastukset: ravit ja lätkä
– katsomon puolella
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Suomessa ei ole selkeästi marginaaliin ajautuneiden puoluetta.

teella, että kokoomuslaiset ovat arvoiltaan 
ja asenteiltaan oikeastaan lähellä perus
suomalaisia. ”Meillä tuntuu olevan eniten 
tarttumapintaa heihin.”

Kokoomuksen teettämän tutkimuksen 
mukaan juuri kokoomuslaiset ja perussuo
malaiset olisivat kaikista eniten siirtyneet 
arvokentässä kohti yleiseurooppalaisem
paa asenneilmastoa muiden puolueiden 
kannattajien rypiessä vielä impivaaralai
suudessa.

Erityisen innostuneeksi Tujunen tulee, 
kun hän tutkii tuloksia puolueiden poten
tiaalisesta lisäkannatuksesta.

Kyse on siitä, kuinka moni suomalainen 
voisi kuvitella äänestävänsä kokoomusta – 
tai mitä muuta puoluetta tahansa.

Potentiaalisten äänestäjien määrällä mi
tattuna suomalainen puoluejärjestys me
nee uusiksi.

Sen mukaan maassa on peräti 1,4 miljoo
naa sellaista äänestäjää, jotka voisivat aja
tella äänestävänsä kokoomusta. Viime vaa
leissa puolue sai noin 700 000 ääntä.

Toiseksi potentiaalisilla äänestäjillä mi
tattuna tulisivat vihreät (1,2 miljoonaa po
tentiaalista äänestäjää), kolmanneksi Sdp 
(1,2 miljoonaa), neljänneksi keskusta (1 
miljoona), viidenneksi perussuomalaiset 
(hieman alle miljoona), kuudenneksi va
semmistoliitto (noin 750 000) seitsemän
neksi kristilliset (430 000) ja kahdeksan
neksi Rkp (391 000).

Jokaisen puolueen sormet syyhyävät 
päästä iskemään juuri tähän potentiaalis
ten äänestäjien joukkoon. Lisäkannatus on 
siellä. Sen hankkiminen on kuitenkin kel
losepän työtä. Koko ajan on varottava, ettei 
karkota vanhoja peruskannattajia.

Demari luottaa tunteisiin
Potentiaalisista äänestäjistä ei saa otetta 
pelkillä teknisillä taustatiedoilla. Puoluei
den on päästävä heidän korviensa väliin.

Kokoomuksen teettämä RISCanalyysi 
on yksi keino yrittää kartoittaa, millaista 
elämää eri puolueiden kannattajat viettävät 
ja mitkä asiat tai arvot ovat heille tärkeitä.

Tulosten mukaan vihreät olisivat erittäin 
aktiivisia vapaaajallaan. Ei ole yllättävää, 
että vihreiden kannattajille ympäristönsuo
jelu ja tasaarvo ovat tärkeitä.

Saman selvityksen mukaan perussuoma
laiset ovat mukavuudenhaluista väkeä, joil
le on tärkeää taloudellinen turvallisuus ja 
oma toimeentulo. Ehkä tästä turvallisuus
hakuisuudesta johtuu maahanmuuttokriit
tisyys, joka puolueeseen liitetään.

Perussuomalaiset ovat myös maanlähei
siä – elleivät peräti juntteja. Heille ruoka on 
polttoainetta eikä kulttuuria. Perheeseen 
panostaminen on vähäisempää kuin muil
la.

Perusdemari – joka siis on todennäköi
sesti jo eläkkeellä – lähestyy asioita tunne
pitoisesti. Hän osallistuu mielellään jär

jestö ja puoluetoimintaan. Vihreän tavoin 
hän pitää tasaarvoa tärkeänä.

Demarin tavoin myös keskustalainen 
lähestyy asioita tunnepitoisesti. Hänelle 
tärkeitä ovat uskonto, henkisyys ja juuret. 
Keskustalainen tuntee kaipuuta isompaan 
ryhmään.

Ei ole sattumaa, että esimerkiksi kris
tilliset ovat iskeneet tähän saumaan Koti, 
uskonto ja isänmaa vaaliteemoillaan. Kun 
cityliberaali keskustajohto kalastelee uu
sia nuoria kannattajia, kristilliset tarjoavat 
uutta poliittista kotia pettyneille peruskes
kustalaisille. Saattaa olla, että kristillisten 
kutsu tavoittaa myös ennen kokoomusta 
äänestäneitä konservatiiveja, jotka vieras
tavat muun muassa ulkoministeri Alexan-
der Stubbin häärimistä kesäisen Helsinki 
Pride homotapahtuman suojelijana.

Kokoomuslainen, korkeasti koulutettu 
ja hyvätuloinen menestyjä etsii haasteita 
ja kilpailua. Hän osallistuu mielellään ur
heilutapahtumiin ja nauttii elämästään 
syömällä ulkona ja tarjoilemalla viiniä ko
tioloissa.

Kannatusmittausten valossa kokoomus
laisella saattaa olla aihetta kohottaa viini
malja myös vaaliiltana ensi huhtikuussa – 
perussuomalaiselle todennäköisesti riittää 
keskari. SK

Kuvissa esiintyvien fiktiivisten peruskannat-
tajien haastattelut: Suomenkuvalehti.fi.

Tähti ylitti puoluerajat
Näyttelijä Krista Kosonen, 27, on kameleonttimainen muun-
tautuja. Suomen Kuvalehden pyynnöstä Kosonen muuttui eri 
puolueiden kannattajiksi Aino Suomisen maskeeraamana.

Viime vuonna Kosonen sai ylistävää palautetta Turun kaupun-
ginteatterin Anna Kareninan nimiroolista. Samalla hän hauskutti 
television improvisaatiopohjaisen Putous-komediasarjan raisiolai-
sena Raisa Reikänaamana. Tänä vuonna Kososen Putous-hahmo on 
emäntämeiningistä haaveileva Mikko Zetterberg.

Krista Kosonen kuuluu Suomen kysytyimpiin nuoriin elokuvatäh-
tiin. Hän on esittänyt naispääosaa Jadesoturissa (2006) ja Suden vuo-
dessa (2007). Tänä vuonna Kosonen nähdään Joona Tenan syksyksi 
valmistuvassa jännityselokuvassa Syvälle salattu. J

Lauri Lehtinen
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