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Puolueensa

SK tutki puolueiden 
kannattajien arvot. Keskusta on 
perinteisistä porvaripuolueista 
vanhoillisin ja Rkp humaanein. 
Kokoomus arvostaa enemmän 
vapautta kuin vastuuta. Mutta 
mikä niistä pystyy parhaiten 
yhteistyöhön Sdp:n kanssa?

anhat porvarilliset puo-
lueet panivat viime vii-
konvaihteessa parastaan. 
Musiikki soi, liput liehui-
vat ja maljoja kilisteltiin, 
kun keskusta, kokoomus 
ja Rkp kokoontuivat puo-
luekokouksiinsa. Kaikki 

kolme uusivat jopa periaate- tai puolueoh-
jelmansa, tuon pyhistä pyhimmän asiakir-
jan, joka kertoo paremmin kuin mikään 
muu, minkälainen puolue omasta mieles-
tään on – tai ainakin haluaisi olla.

Keskustan ohjelmatyötä johti verbaalivir-
tuoosi Seppo Kääriäinen, joka pani peliin 
kaiken kaunopuheisuutensa. Uuden ohjel-
man mukaan keskusta on humanistinen 
aatepuolue ja sivistysliike, joka tavoittelee 

ihmisen ”henkistä ja sosiaalista” hyvin-
vointia ”kestävällä tavalla” ja yrittää 
vielä olla ekologinen edelläkävijä.

Kokoomus ei jäänyt yhtään huo-
nommaksi. Puheenjohtaja Jyrki Ka-
tainen kävi itse pöntössä esittelemässä 
puolueen uudet prinsiipit, joiden mukaan 
se on nyt virallisesti keskustaoikeistolai-
nen, suvaitsevainen, moniarvoinen 
ja vieläpä monikulttuurinen. 
Arvoista tulee yhä ensimmäise-
nä vapaus, mutta heti perään 
täsmennetään kuin dema-
rit ikään, että vain ”tasa-ar-
voiset elämän edellytykset 
luovat yksilöille todelli-
sen valinnan mahdolli-
suuden”.
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Teksti  Tuomo Lappalainen

Pirjo Hyövelä, 
keskusta.
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Kimmo Hollmén, 
kokoomus.

Gunvor Kronman, 
Rkp.

©
 M

A
R

K
K

U
 N

IS
K

A
N

E
N

©
 H

A
N

N
U

 L
IN

D
R

O
O

S



18      Suomen Kuvalehti | 24/2006

Ruotsalainen kansanpuoluekaan ei tur-
hia kainostellut. Se oli kaukaa viisaasti julis-
tautunut jo edellisessä, vajaat kymmenen 
vuotta sitten hyväksytyssä ohjelmassa rau-
han, vapauden, suvaitsevaisuuden ja oikeu-
denmukaisuuden lipunkantajaksi, niin et-
tä enää ei tarvittu kuin pientä hienosäätöä. 
Kaikkien hyvien ihmisten iloksi tasa-arvo-
kin ylennettiin nyt Rkp:n keskeisten perus-
arvojen joukkoon. Samaan aikaan tosin pu-
heenjohtajan vaalissa mies syrjäytti parikin 
poliittisesti kokeneempaa naista.

Puolueilla on eroja
Paperilla kaikki on siis hyvin, mutta entä 
käytännössä? Taloustutkimus kartoitti al-
kuvuonna SK:n toimeksiannosta ns. Value-
graphics-menetelmällä yli 6 000 suomalai-
sen arvomaailmaa. Ruotsalaisen sosiologin 
Hans L. Zetterbergin kehittämää mallia on 
käytetty lähinnä ihmisten ryhmittelyyn ku-
luttajina, mutta tänä keväänä Taloustutki-
mus sovelsi sitä toista kertaa myös puo-
lueiden läpivalaisuun.

Tutkimuksessa suomalaiset jaettiin pie-
nempiin osiin kolmella eri ulottuvuudella: 
modernisuus–traditionaalisuus, materialis-
mi–humanismi ja arvosidonnaisuus–arvo-
joustavuus. Tällä tavalla saatiin yhdeksän 
sekä maailmankuvaltaan että elämänta-
voiltaan toisistaan poikkeavaa ryhmää. Tar-
kempi arvio paljasti, että eri ryhmät ovat hy-
vin eri tavoin edustettuina eri puolueiden 
kannattajien keskuudessa.

Jokaiselle ryhmälle on myös koetettu an-
taa sitä mahdollisimman osuvasti kuvaa-
va nimi. Materialisteista löytyy vaikuttajia 
(9 % väestöstä), uskalikkoja (8 %), asiakes-
keisiä (9 %) ja perinteikkäitä (15 %), huma-
nisteista kotirakkaita (10 %), elämyksellisiä 
(11 %), avoimia etsijöitä (8 %) ja esikuvaha-
kuisia erottujia (12 %). Yhdeksäntenä ovat 
vielä keskitien kulkijat (13 %), joiden mie-
lipiteissä ja tavoissa ei ole mitään kovin 
erikoista. Viiden prosentin arvot ovat niin 
hukassa, että heitä ei pystytä sijoittamaan 
edes tähän ryhmään.

Kaikki puolueet analysoivat näitä tutki-
muksia suurennuslasilla ja yrittävät kaivaa 

◼ Takaisin aitovierille. Jarmo Korhosen 
valinta keskustan puoluesihteeriksi oli 
puolueen konservatiivien voitto.

◼ Hillittyä char-
mia. Jyrki Katai-
sen haaste on, 
miten pehmen-
tää uskottavas-
ti kokoomuksen 
imagoa.

◼ Vaasan verta. Rkp:n uusi puheenjoh-
taja Stefan Wallin oli edeltäjänsä Jan-
Erik Enestamin suosikki.
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lukujen takaa jokaisen tiedonmurusen, jo-
ka voisi viedä ne uusien äänestäjien jäljille 
tai tehdä vanhoista entistä uskollisempia. 
Harva puolue kuitenkaan kehtaa ainakaan 
juhlapuheissa tunnustaa olevansa yksi yh-
teen kannattajiensa näköinen.

Keskustassa perinteet kunniassa
Ensimmäisenä jää väärästä todistukses-
ta kiinni Kääriäinen. Taloustutkimuksen 
lahjomaton selvitys paljastaa, että ”huma-
nistisessa” keskustassa on todellisuudes-
sa enemmän materialisteja, joiden osuus 
on vieläpä kasvanut kahtena viime vuon-
na. Kaiken kukkuraksi ”ekologisen edellä-
kävijän” riveistä saa etsimällä etsiä sellaisia 
kummajaisia, jotka Valuegraphics-luon-
nehdinnan mukaan ”miettivät kuluttajina 
valintojensa vaikutusta tulevaisuuteen”.

Keskusta on puolueista edelleen perintei-
sin. Vaikka puheenjohtaja Matti Vanhasen 
perheidylli sortui yllättäen ja varoittamat-
ta viime vuonna, keskustan peruskannat-
tajat ovat edelleen hyvin perhekeskeisiä. 
Kunnon vastuullisten luterilaisten tavoin 
monet rakentavat identiteettiään myös 
työn kautta. Sen sijaan heidän ei ole help-
po omaksua uusia ajatuksia, eivätkä vieraat 
kulttuurit kiinnosta heitä kovin paljon.

Moni kokoomuksen kannattaja poimii 
puolueensa ohjelmasta vapauden merki-
tystä korostavat teesit, mutta hyppää mie-
lellään yli sen kohdan, jossa täsmennetään, 
että mielekäs vapaus on vastuullista ja yh-
teisöllistä. Puolueesta löytyy pilvin pimein 
yritteliäitä uskalikkoja, jotka pitävät uusis-
ta haasteista ja hakevat niistä myös henki-
lökohtaista hyötyä. Kotirakkaus on sen si-
jaan nykyisille kokoomuslaisille melko 
vieras käsite. Eettiset periaatteet eivät ole 
heille kovin tärkeitä suhtautumisessa ym-
päröivään maailmaan, eivätkä he ole aina 
innokkaita pitämään huolta edes läheisis-
tään.

Kokoomuksessa on jo aikaisemmin ollut 
enemmän materialisteja kuin humaniste-
ja, ja materialistien osuus on vain entises-
tään kasvanut. Peruskokoomuslainen on 
äärimmäisen kiinnostunut kaikenlaisesta 
teknologiasta eikä kaihda kalliitakaan han-
kintoja. Aineettomista asioista häntä kiin-
nostaa lähinnä elämyspuoli.

Rkp:llä on vanhoista porvaripuolueista 
modernein kannattajakunta, mutta muu-
ten sieltä on vaikea löytää kielen lisäksi juu-
ri muuta yhdistävää tekijää. Puolueessa on 
materialisteja hieman enemmän kuin hu-
manisteja, mutta se saa paljon kannatusta 
myös ihmisiltä, jotka ovat avoimia uusille 
kulttuureille, haluavat edistää tasa-arvoa ja 
ajavat muidenkin vähemmistöjen kuin kie-
livähemmistön asiaa. Monet materialisti-
setkin rkp-läiset tavoittelevat ennen kaik- N
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Tällaisia 
kannattajat ovat

Kokoomus
▶ moderneja, materialisteja, 
arvojaan joustavasti muuttavia
▶ yrittäjähenkisiä, innostuvat 
herkästi kaikesta uudesta

Keskusta

▶ perinteisiä, arvoistaan kiinni 
pitäviä
▶ perhekeskeisiä, vastuullisia ja 
kuuliaisia järjestyksen ystäviä

Rkp

▶ moderneja, arvojaan joustavasti 
muuttavia, kaikelle uudelle avoimia
▶ puolueessa myös vahva perinteitä 
arvostava, materialistinen 
vähemmistö

Sdp

▶ koko kansa pienoiskoossa: 
väkeä löytyy joka lähtöön
▶ säilyttäjiä enemmän kuin 
uudistajia

Vasemmistoliitto

▶ materialistisia ja dogmaattisia
▶ punavihreä joukko kasvussa, 
mutta edelleen melko pieni

Vihreät

▶ moderneja, humanisteja, 
pehmeiden arvojen suosijoita
▶ eivät kumarra auktoriteetteja 
eivätkä pidä säännöistä

Kristillisdemokraatit

▶ aiempaa materialistisempia ja 
uudistusmielisempiä
▶ pitävät arvojaan pysyvinä

Perussuomalaiset

▶ humanistien osuus laskussa, 
materialistien kasvussa
▶ yritteliäitä tee-se-itse-ihmisiä

Vasem-
mistolla 
ei ole 
yhteistä 
arvopohjaa 
kuin Matti 
Viialaisen 
päivä-
unissa.

▶
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Kotirakkaat keskusta
Teksti Jarkko Vesikansa Kuva Petri Kaipiainen

kea mukavaa elämää, jossa saa mielellään 
olla myös idealistista sisältöä.

Vasemmisto ei yhdisty
Jos vain kannattajien arvot ratkaisisivat, kes-
kustassa ei paljon haikailtaisi porvariyhteis-
työtä. Tutkimuksen perusteella keskustalai-
silla on demarien kanssa paljon enemmän 
yhteistä kuin kokoomuslaisten. Modernisti 
ajattelevien osuus on Sdp:ssä pienentynyt, ja 
puolueella on keskustan jälkeen jo toiseksi 
vanhoillisimmat äänestäjät.

Perusdemari on vastuullinen järjestyk-
sen ihminen, jolle sekä työ että perhe ovat 
hyvin tärkeitä. Sen sijaan hän ei ole erityi-
sen yrittäjähenkinen eikä itsetietoinen eikä 
edes usko kovin lujasti omiin arvoihinsa. 
Viime aikoina demarit ovat kiinnostuneet 
aiempaa enemmän henkisistä asioista.

Myöskään vasemmiston yhdistyminen 
ei näytä realistiselta aivan lähiaikoina. Yh-
teistä arvopohjaa ei taida olla olemassa kuin 
Matti Viialaisen päiväunissa, sillä todelli-
suudessa vasemmistoliiton kannattajat ovat 
paitsi uudistusmielisempiä, myös materia-
listisempia kuin demarit. Osa tämänkertai-
sesta aineistosta tosin kerättiin ennen kuin 
Suvi-Anne Siimes erosi vasemmistoliiton 
puheenjohtajan paikalta ja leimasi vanhan 
puolueensa taantumuksen pesäksi.

Kristillisdemokraateissa on kaikessa 
hiljaisuudessa tapahtunut melkoinen ar-
vokumous. Vielä toissa vuonna puolueen 
kannattajista selvä enemmistö edusti van-
hoillista arvomaailmaa, mutta enää nuttu-
rat eivät kiristä päätä ollenkaan niin paljon. 
Vanhan kristillisen liiton perustajat tuskin 
osasivat kuvitella, että 2000-luvulla puo-
lueen suurimman ryhmän muodostaisivat 
modernit materialistit.

Perussuomalaisissakaan ei ole enää ko-
vin paljon jäljellä alkuperäisestä venna-
molaisuudesta. Arvoiltaan puolueen kan-
nattajat muistuttavat tätä nykyä eniten 
kokoomuslaisia. Yhteisiä piirteitä ovat 
muun muassa auktoriteettien kunnioitus, 
käytännönläheisyys ja yritteliäisyys.

Selvimmin kaikista muista erottuvat vih-
reät. He antavat mielellään tunteiden ohja-
ta toimintaansa, viis veisaavat hierarkiois-
ta ja auktoriteeteista ja suhtautuvat uusiin 
ajatuksiin kaikkein ennakkoluulottomim-
min. Toisaalta he ovat myös keskimääräistä 
itsetietoisempia, uskovat omiin arvoihinsa 
ja pyrkivät aktiivisesti muuttamaan ympä-
ristöään arvojensa mukaiseksi.

Sitten pitäisi vain löytää ne yhteistyö-
kumppanit. SK

Suomen Kuvalehti kävi keskustan, kokoomuk-
sen ja Rkp:n puoluekokouksissa selvittämäs-
sä, ovatko puolueiden kannattajat sellaisia 
kuin tutkimus väittää. 
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talaiset

ansallispuku, juhlajuma-
lanpalvelus, puolueko-
kousmarssi ja keskustan 
satavuotisjuhla. Näiden 
nuottien mukaisesti sujui 
varsinaissuomalaisen Pir-
jo Hyövelän sunnuntai kes-
kustan puoluekokouksessa 

Oulussa.
Taivassalossa kirjasto- ja kulttuurisih-

teerinä työskentelevä Hyövelä vaikuttaa 
arvostustensa pohjalta melko tyypilliseltä 
keskustalaiselta. Hän paljastuisi Talous-
tutkimuksen selvityksessä todennäköises-
ti kotirakkaaksi, jolle traditiot, humanismi 
ja arvosidonnaisuus ovat keskeisiä.

Maaseutua puolustettava
Mynämäellä varttunut Hyövelä on maa-
laisliittolaisesta perheestä. Jo hänen iso-
vanhempansa vannoivat vuonna 1906 
perustetun maalaisliiton nimiin. Maanvil-
jelijäperheessä oli itsestään selvää, että juu-
ri maalaisliitto ajoi heidän asiaansa.

Istuessaan kokouskahviossa Oulun jää-
hallissa Hyövelä joutuu oikein miettimään, 
moneenko keskustan puoluekokoukseen 
hän on osallistunut. Tarkkaa lukumäärää 
on äkkipäätä vaikea muistaa. Monta ko-
kousta Hyövelä on joka tapauksessa ko-
lunnut.

”Reilut parikymmentä vuotta olen ollut 
puoluetoiminnassa aktiivisemmin muka-
na”, hän kertoo.

Tämäkin luku on vain viitteellinen. Per-
heen kautta hän kiinnittyi keskustaan jo 
nuorena – kuten monet muutkin sodan jäl-
keisinä vuosina syntyneet. Keskustaan on 
perinteisesti kuuluttu perhekunnittain, toi-
sin kuin kaupunkilaisempiin puolueisiin.

Vielä 1950- ja 60-luvuilla puolue oli vah-
vasti agraarinen kansanliike. Se ylläpiti 
vahvalla kenttäjärjestöllään kannattajien-
sa uskoa agraarisen elämäntavan tulevai-
suuteen. Vaikka puolue muutti 1960-luvun 
puolivälissä nimensä ja suuntautui päät-
täväisemmin kasvukeskuksiin, keskustan 
kentällä kaivataan yhä uskon ylläpitämistä 
maaseudun elinvoimaisuuteen.

Hyövelän mielestä keskustan pitää yleis-
puolueenakin muistaa juurensa. Välillä 
Hyövelä toivoisi, että keskusta puolustai-
si tiukemmin maaseudun ja maatalouden 
etuja.

Etenkin Suomen taipuminen EU:n so-
kerijuurikastukien pudottamiseen ja sitä 
kautta juurikasviljelyn vähenemiseen otet-
tiin Hyövelöiden perheessä pettyneinä vas-
taan. Perheen tilalla viljellään juurikasta, 
joten päätös tuntuu suoraan Hyövelöiden 
taloudessa ja vaikuttaa viljelyhalukkuu-
teen.

Hyövelä toimii Varsinais-Suomen kes-
kustanaisten johtokunnassa, piiritoi-
mikunnassa ja oman kuntansa paikal-
lisjärjestössä. Niissä hän on mielestään 
pystynyt vaikuttamaan asioihin. Yhtyes oman 
alueen keskustalaisiin ministereihin, eten-
kin peruspalveluministeri Liisa Hyssälään 
on toiminut hyvin.

Perusarvot kunniassa
Maaseudun muistamisen lisäksi Hyövelä 
yhdistää keskustaan perinteisten kristillis-
ten arvojen sekä perheen ja luonnon puo-
lustamisen.

”Koti, uskonto ja isänmaa ovat edelleen 
keskustalle tärkeitä arvoja”, Hyövelä sanoo. 
Näin hän torjuu arviot, että liberaalimmat 
ja yksilökeskeisemmät painotukset olivat 
korvanneet vanhat perusarvot.

”Politiikka on tehtävä ajassa, joten myös 
avarakatseisuutta ja suvaitsevaisuutta tar-
vitaan.”

Todisteeksi Hyövelä kaivaa esille kes-
kustan uuden puolueohjelman, josta hän 
löytää paljon itselleen tärkeitä kirjauksia. 
Liian usein politiikka on Hyövelän mieles-
tä kuitenkin kaukana niistä ihanteellisis-

ta linjauksista, joita keskustan ja muiden 
puolueiden ohjelmissa esitetään.

”Eräät asiat politiikassa kiukuttavat mi-
nua”, Hyövelä sanoo.

Hiukan varovaisessa sävyssä hän viittaa 
likaiseen peliin ja riitelyyn, jotka nousevat 
välillä politiikassa pääosaan. Keskustan 
sisällä Hyövelää hämmensi muun muas-
sa Irak-kriisin aikainen julkinen nokittelu 
ja kansanedustaja Hannu Takkulan (kesk) 
käytös pääministeri Anneli Jäätteenmäkeä 
(kesk) kohtaan.

Politiikkaa pitäisi Hyövelän mielestä teh-
dä rauhallisesti, neutraalisti ja yhteistyö-
hakuisesti. Tämän takia hän kantoi Oulun 
puoluekokouksessa puoluesihteerin paik-
kaa tavoitelleen Mikko Alkion (kesk) rinta-
nappia.

”Koen Mikon esiintymiskykyiseksi po-
liitikan asiantuntijaksi ja hyvin yhteistyö-
kykyiseksi henkilöksi. Riitelyyn ei kannata 
tuhlata aikaa”, Hyövelä perustelee.

Etelä-Pohjanmaan piirin toiminnanjoh-
tajana ansioituneen Jarmo Korhosen kan-
nattajien kriittiset äänenpainot keskustan 
johtoa kohtaan eivät sytyttäneet Hyövelää, 
päinvastoin.

Lavatanssit taidetaan
Puoluesihteeriäänestys oli Hyövelälle Ou-
lun kokouksen jännittävin hetki. Mikko Al-
kion viisiminuuttisen puheen jälkeen hän 
oli vielä toiveikas.

”Mikko piti hyvän puheen. Se varmasti 
vetosi moniin vielä epävarmoihin.”

Puolen tunnin kuluttua äänet on lasket-
tu.

”Voi ei”, Hyövelältä pääsee, kun Jarmo 
Korhosen julistetaan voittaneen Mikko Al-
kion 372 äänellä. ”Olisin luullut, että ero 
olisi ollut pienempi. Piiritasolla käymme 
vielä kriittisen keskustelun kampanjas-
ta.”

Heti perään Hyövelä päättää lainata edes-
mennyttä keskustajohtajaa Johannes Viro-
laista: ”Demokratia on toiminut ja pulinat 
pois.”

Hän päättää sopeutua tulokseen ja suun-
taa askeleensa illanviettoon, jossa tuhat-
kunta keskustalaista vaihtaa kuulumisia 
ja käy välillä tanssilattialla. Perustanssit 
taidetaan keskustan piirissä. Ainakin van-
hemmat keskustalaiset vannovat lavatans-
sikulttuurin nimiin yhtä vahvasti kuin pe-
rusarvojen. SK

Isänmaallisuus, 
kristillisyys ja 
keskustalaisuus 
raamittavat 
Pirjo Hyövelän 
arkea.

K

◼ Pirjo Hyövelä toi-
voo, että keskusta 
muistaisi juurensa 
ja puolustaisi tiu-
kemmin maaseudun 
etuja. ▶
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aarinalainen Kimmo Holl-
mén, 26, joutui jo kotona 
tiukkaan valintatilantee-
seen. Äiti ja isoveli olivat 
menneet kokoomukseen, 
isä taas istui kunnanval-
tuustossa sitoutumattoma-
na keskustalaisena. Pikku-

veli päätti lopulta seurata äidin ja veljen 
esimerkkiä.

”Kokoomus tuntui nuorekkaammalta ja 
uudistusmielisemmältä. Ajattelin, että siel-
lä on helpompaa, jos haluaa olla avoin uu-
sille asioille”, hän vahvistaa SK:n arvotutki-
muksen antaman kuvan.

Hän on kuitenkin saanut selittää puo-
luevalintaansa enemmän kuin useimmat 
muut kokoomuslaiset, sillä hän lukee yli-
opistossa  pääaineenaan sosiaalipolitiik-
kaa. Yhdistelmä on monista outo: kunnon 
porvarinhan pitäisi olla kiinnostunut vain 
siitä, miten kakkua kasvatetaan. Sosiaali-
politiikassa taas keskitytään enemmänkin 
kakun jakamiseen.

Hollmén ei kuitenkaan pidä asetelmaa 
ristiriitaisena. Kokoomuksessa on läpi sen 
historian vaikuttanut kolme ryhmää: kon-
servatiivit, markkinaliberaalit ja sosiaali-
reformistit. Kaikki ne löytyvät sieltä edel-
leen.

”Kokoomuslaisuuteen kuuluvat myös 
pehmeät arvot. Se ei ole vain kovaa voiton-
tavoittelua”, Hollmén vakuuttaa.

Nuoret kokoomuslaiset olivat puo-
lueessa pitkään vasemmalla laidalla, mutta 
viime vuosina asetelma on kääntynyt pääla-
elleen. Juuri nuorten liitto on ollut innok-
kaimmin vaatimassa, että markkinoiden 
pitää saada toimia vapaasti, ilman turhaa 
sääntelyä. Nuortenkin keskuudessa on sil-
ti myös toisenlaisia ajatuksia.

”Itse olen maltillisempi. En näe, että kai-
ken täydellinen vapauttaminen johtaisi par-
haaseen tulokseen”, Hollmén opponoi.

Hän on esimerkiksi liittynyt jo opiske-
luaikana ammattiliittoon, vaikka monet 
samanikäiset kokoomuslaiset pitävät juu-
ri ay-liikettä yhtenä pahimmista kehityk-
sen jarruista. Ratkaisun taustalla oli sekä 
yleisiä että yksityisiä syitä. ”Kolmikannal-
la on päästy hyviin tuloksiin, mistä iso kii-
tos kuuluu liitoille. Ja totta kai työehtoso-

pimus on aina työntekijälle turvallisuutta 
luova tekijä.”

Moraalikysymyksissä hän tunnustautuu 
”enempi konservatiiviksi”. Yksi raja tuli 
vastaan parisuhdelain kohdalla. Jos Holl-
mén olisi nyt eduskunnassa ottamassa sii-
hen kantaa, hän ei puoltaisi ainakaan ho-
mojen adoptio-oikeutta.

”Katainen on ollut hyvä”
Kun kokoomuksessa viimeksi kamppail-
tiin puheenjohtajan paikasta, Hollmén 
tuki useimpien varsinaissuomalaisten ta-
voin oman piirin ehdokasta Ilkka Kanervaa. 
Tappio ei kuitenkaan enää kismitä.

”Enemmistö oli oikeassa. Jyrki (Katai-
nen) on osoittautunut hyväksi valinnaksi”, 
Hollmén tunnustaa reilusti.

Hän oli tyytyväinen, ettei Kataisen joh-
dolla valmisteltuun periaateohjelmaan 
tehty puoluekokouksessa suuria muutok-
sia. Hänestä olisi ollut vahinko, jos siellä 
olisi esimerkiksi päätetty, ettei kokoomus 

ole keskustaoikeistolainen puolue. ”Taus-
tanikin takia koen, että se on hyvä termi.”

Hän ei myöskään ymmärtänyt Hämeen 
kokoomusnuoria, joiden mielestä uudessa 
ohjelmassa ei hehkutettu tarpeeksi kokoo-
muksen isänmaallisuutta. ”Se on niin sel-
vä asia, ettei sitä tarvitse toistaa jokaisessa 
kappaleessa.”

Yhdessä asiassa Hollmén olisi kuiten-
kin ollut valmiimpi suurempiin muutok-
siin kuin puoluekokouksen enemmistö. 
Nyt olisi ollut hänestä sopiva hetki vaihtaa 
sekä puoluevaltuuston puheenjohtaja että 
kaksi kolmesta puolueen varapuheenjoh-
tajasta.

Valtuuston johtoon valittiin kuitenkin 
toistamiseen Sari Sarkomaa eikä Hollmé-
nin suosikkia Aleksi Randellia. Vain yksi 
varapuheenjohtaja vaihtui, kun Eija-Riitta 
Korhola syrjäytti Marjo Matikainen-Kall-
strömin kokoomuksessa oudolla perus-
teella: johtopaikoilla ei saa olla liian yksi-
löllinen. SK

Kimmo Hollménin 
mielestä kaikki 
kokoomuslaiset 
eivät ole kovia 
voitontavoittelijoita.

Teksti Tuomo Lappalainen Kuva Hannu Lindroos

Porvarikin 
voi pehmoilla

K ◼ Kokoomuk-
sen puolue-
kokouksessa 
rintanapit ker-
toivat, millä 
asialla kukin 
kokousedusta-
ja liikkui. Kim-
mo Hollmén 
kannatti Alek-
si Randellia ja 
Eija-Riitta Kor-
holaa.
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uvaitsevainen, kansainvälinen, 
kiinnostunut taloudesta.

Gunvor Kronman, Hana-
saaren ruotsalais-suomalai-
sen kulttuurikeskuksen joh-
taja, vastaa erinomaisesti 
SK:n arvotutkimuksen mu-
kaista kuvaa rkp:läisestä.

42-vuotias rouva istuu puoluekokoustau-
olla vaasalaisen koulun aurinkoisella pihal-
la. Hän liittyi puolueeseen, ruotsinkielisen 
poliittisen vallan etujärjestöön, pari vuotta 
sitten.

”Aiemmin se ei ollut mahdollista, koska 
olin epäpoliittisen Punaisen Ristin palveluk-
sessa”, sanoo Afrikassa ja Aasiassa työsken-
nellyt kolmen tutkinnon nainen.

”Hyödynnän aiempaa kokemustani poli-
tiikassa.”

Ruotsinkielisen isän ja suomenkielisen 

äidin tytär puhuu virheetöntä suomea il-
man korostusta. Hän on aviossa tanskalai-
sen miehen kanssa.

”Identiteetiltäni olen ruotsinkielinen. 
Olen valinnut, että toimin valtakulttuurissa 
vähemmistöidentiteetin puolesta.”

Juuri vähemmistöidentiteetillä hän perus-
telee suomenruotsalaisten kykyä hyväksyä 
ihmisten erilaisuus.

”Itse haluan toimia esimerkiksi maahan-
muuttajien ja vieraisiin uskontokuntiin kuu-
luvien oikeuksien puolesta”, sanoo uskovak-
si kristityksi tunnustautuva nainen.

Suvaitsevaisuus unohtuu
Puheet ruotsinkielisen väestön suvaitse-
vaisuudesta herättävät myös vastaväitteitä. 
Monet Rkp:n yksinvaltaisesti hallitsemissa 
kunnissa asuvat suomenkieliset kokevat ole-
vansa kakkosluokan kansalaisia.

”Eivät kaikki ruotsinkielisetkään ole su-
vaitsevaisia. Se on fakta. Monet meistäkin 
unohtavat hienot opit, kun pääsevät enem-
mistön asemaan. En ole siitä ylpeä”, Kron-
man murehtii.

Valtaväestön tapa laittaa koko kielivähem-
mistö yhteen muottiin on räikeä yksinker-
taistus. Vöyriläinen talonpoika elää eri maa-
ilmassa kuin teollisuussuvun jälkeläinen 
Helsingin Kaivopuistossa. Maaseudun väki 
on kaupunkilaisia konservatiivisempaa.

Kronman tietää ruotsinkielisen Suo-

men sisäiset erot. Hän on helsinkiläisen 
eliittikoulun Lärkanin kasvatti mutta tun-
tee hyvin isänsä kotiseudun, Kristiinankau-
pungin.

”Pohjanmaalla eletään homogeenisessa 
ympäristössä, mutta pääkaupunkiseudul-
la vallitsee monikulttuurisuus. Sama maa-
seudun ja suurten kaupunkien yhteenso-
vittamisen haaste koskee koko Suomea”, 
Kronman sanoo ja muistuttaa, että Poh-
janmaallakin on rohkeutta tarttua uusiin 
haasteisiin: ”Sikäläiset yrittäjät esimerkik-
si oivalsivat Viron mahdollisuudet eteläsuo-
malaisia aiemmin.”

Turun mafi a
Suomenruotsalaiset säätiöt hallinnoivat 
suunnattomia rahoja. Ruotsinkielisen ra-
han linnakkeita ovat muun muassa Svens-
ka Litteratursällskapet, Konstsamfundet ja 
Stiftelsen för Åbo Akademi.

Arvotutkimuksen mukaan rkp:läiset ovat 
ihanteellisia materialisteja. Sunnuntaina 
puoluejohtajuudesta luopunut Jan-Erik 
Enestam totesikin, että Rkp:tä on luonneh-
dittu puolueeksi, jolla on sydän vasemmalla 
ja lompakko oikealla.

Kronman pitää määritelmää hyvänä ki-
teytyksenä. Talouspoliittisissa asioissa 
Kronman julistautuu porvariksi, presiden-
tinvaalin toisella kierroksella hän äänes-
ti Tarja Halosta.  Hän kuuluu itse monien, 
muidenkin kuin ruotsinkielisten instituu-
tioiden hallituksiin.

Ruotsinkielinen raha- ja poliitikkoeliitti 
kietoutuvat toisiinsa. Poliittisen kiertolai-
sen Jörn Donnerin mukaan ruotsinkielis-
tä Suomea johtaa ”Turun mafi a” (Iltalehti 
8.6.2006). Tuon klikin kärkinimenä Don-
ner pitää Christoffer Taxellia.

Turussa asuva uusi puheenjohtaja Ste-
fan Wallin oli Enestamin ja todennäköises-
ti myös Taxellin suosikki, mutta Kronman 
ihmettelee mafi apuheita.

”En ymmärrä, mitä tuollaisella käsitteel-
lä tarkoitetaan”, itsekin Wallinia äänestänyt 
Kronman tuhahtaa ja muistuttaa tuoreen 
puheenjohtajan vaasalaisesta syntyperäs-
tä. SK

Sydän vasemmalla, 
lompakko oikealla
Teksti Matti Simula Kuva Markku Niskanen

Ruotsinkielinen 
identiteetti auttaa 
Gunvor Kronmania 
ymmärtämään 
muitakin 
vähemmistöjä.

S

◼ Puss och kram! Gunvor Kronman 
äänesti Stefan Wallinia ja halasi tätä 
heti voiton ratkettua.


