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Arvoisa juhlaväki, 

Minulla on suuri kunnia puhua Vaasan Kokoomuksen 90-vuotisjuhlassa. Kaupunkinne hie-

noja perinteitä Suomen itsenäisyyden lunastamisessa kuvaavat erinomaisesti hovioikeuden 

puistossa sijaitseva Jääkäripatsas ja torilla sijaitseva Vapaudenpatsas. 

 

Juuri Vaasan kautta jääkärit tulivat takaisin Suomeen kevättalvella 1918 ja juuri Vaasa oli 

valkoisen Suomen pääkaupunki vapaussodan aikana. 

 

Näitä hienoja isänmaallisia arvoja on jo 90 vuoden ajan vaalittu myös Vaasan Kokoomuk-

sessa. Niiden kirkkaudesta olette muistaneet pitää kiinni. Myös silloin kun vaaran ja suomet-

tumisen vuosina niin moni horjui. 

 

Mitä sitten ovat ne Kokoomuksen arvot, joiden kirkastamisesta kovin puhumme? Kokoo-

mukseen vanhastaan liitetty kodista, uskonnosta ja isänmaasta elää vahvasti tänäkin päivänä. 

Niiden sisältö on luonnollisesti kehittynyt ajan myötä, mutta niiden merkitys on vain vahvis-

tunut. 

 

Koti on tänäkin päivän vastuun kannon yksikkö. Puhuttaessa kodista, puhumme vanhem-

muudesta, siitä, että aikuisen vastuuta ei voi ulkoista, vaikka perhemuoto olisikin jokin muu 

kuin perinteinen ydinperhe. Entistä tärkeämpää on puhua myös isovanhempien roolista per-

heissä. Perheen merkitys on korvaamaton luotaessa Suomesta välittämisen yhteiskuntaan. 
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Ilman välittämistä ja toisten huomioimista emme kykene estämään Kauhajoen kauheuksien 

toistumista. 

 

Uskonnosta puhuttaessa tunnustamme sen, ettei maailmaa voi rakentaa vain hetken mieli-

johteen, edunjakotaistelun tai trendien varaan. Tulevaisuuden rakentamisessa tarvitaan arvo-

ja, eettisiä valintoja ja uskonnot tuovat elämäämme juurevuutta ja jatkuvuutta. Kristillisen 

kirkkomme arvot luovat perustan eettisesti kestävälle elämälle. 

 

Isänmaa tänä päivänäkin on edelleen erilaisten ihmisten yhteisö, jossa meillä jokaisella on 

vastuu toisistamme ja yhteisön pärjäämisestä kansainvälisessä ympäristössä. Viime kuukau-

sien kansainväliset tapahtumat – esimerkiksi Georgien sota – osoittavat selvästi, että meidän 

on vaalittava kansallista itsenäisyyttämme myös ylläpitämällä uskottavaa puolustuskykyä. 

 

Arvoisat kuulijat, 

Sinivihreän hallituksen ensimmäinen puolitoista vuotta on nyt takana. Kuherruskuukaudet – 

jos niitä nyt olikaan – ovat takana. Moni vaikea asia on jo onnistuneesti ratkaistu. Moni vai-

kea asia on nyt hallituksessa ratkottavana. Maailman talouden tulevaisuutta meistä kukaan ei 

osaa varmuudella ennustaa. Yksi asia on ainakin varma. Kun 1990-luvulla olimme maa jota 

lama repi pahiten, niin nyt olemme maa, joka varmuudella selviää tästä taantumasta parem-

min kuin lähes kaikki muut. Olemme oppineet vanhoista virheistämme. 

 

Hallituksen yhteishenki on vaikeista asioista huolimatta erittäin hyvä. Ja mikä parasta, uusia 

merkittäviä uudistuksia ja parannuksia on saatu jo aikaan. Kansaneläkkeiden tasoa on nos-

tettu, hammaslääkärien kela-korvauksia on nostettu, kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tu-

ki nousevat.  
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Keväällä 2007 hallitusohjelman painomustekaan ei ollut ehtinyt kuivua kun hallitus jo ajoi 

läpi palvelusetelin käyttöönottamisen myös kotisairaanhoidossa. Juuri ripeä toiminta ja uu-

distusmielisyys ovat leimanneet sinivihreää yhteistyötä. Kokoomuksen suuri vaalivoitto nä-

kyy tämän hallituksen käytännön politiikassa. 

 

Luutuneisiin ja byrokraattisiksi muuttuneisiin hallinnon järjestelyihin on vihdoinkin uskal-

lettu pureutua ja esimerkiksi elinkeinoministeriön kaltainen valtaisa hallinnollinen uudistus, 

on saatu toteutukseen ennätysajassa. Samalla tavoin hallitus on lähtenyt tarkastelemaan 

myös muita hallinnon rakenteita. Vuoden 2009 alusta alkaen nykyiset Stakes ja Kansanter-

veyslaitos yhdistetään uudeksi sosiaali- ja terveysalan tutkimus ja kehittämislaitokseksi. 

 

Pääoppositiopuolue SDP on lähtenyt kesän jälkeen räksytyksen ja syyttelyn tielle. Hallitus 

on jättänyt tuon sisällöttömän kritiikin omaan arvoonsa. Ei Suomen kansa kaipaa poliittisia 

performansseja, vaan ihmiset haluavat hallitukselta ja poliitikoilta konkreettisia parannuksia 

omaan elämäänsä ja yhteiskuntaan yleisemmin. Tämä olisi syytä muistaa myös oppositiossa 

olevissa puolueissa. Demarit ovat näyttönsä antaneet. Vielä puolitoista vuotta sitten he joh-

tivat maata. 

 

Arvoisat kuulijat ! 

 

Kuluneen vuoden aikana Kokoomus on järjestänyt satoja talkoita, joissa on maalattu päivä-

kodin aitoja, ulkoilutettu ikäihmisiä, kerätty leluja päiväkoteihin ja pistetty paikkoja kuntoon 

ympäristössämme. Vesilahdella vietiin vuodeosaston väki happea haukkaamaan luontoon. 

Hollolassa kerättiin koulureppuja Viipurin reippaille koululaisille. Pieksämäellä kitkettiin 

myrkyllisiä jättiputkia. 

Tällä kaikella on tarkoitus näyttää kokoomuslaista yhteisöllistä asennetta, että jos jokin on 

rempallaan, sen voi pistää kuntoon muitta mutkitta. Ei tarvitse soittaa kunnalle, viranomai-

selle tai vain puida nyrkkiä taskussa kun kukaan ei laita tuotakaan kuntoon. 
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Voi myös katsoa naapurin lapsienkin perään, kysyä tarvitseeko samassa rapussa asuva van-

hus apua. Voi myös kysyä työkaverilta tai muulta lähipiiriin kuuluvalta ”onko kaikki hy-

vin?”, kun näkee että ei ehkä ole. 

Sama asenne on saatava aikaan kuntapolitiikassa. On käärittävä hihat, otettava vastuuta ja 

ryhdyttävä toimeen. Terveyskeskus, koulu ja vanhainkoti on laitettava kuntoon siinä missä 

rikkinäinen aita tai roskattu puisto. 

Tekeminen, asioiden kuntoon laittaminen ja yhdessä toimiminen luo toivoa paremmasta 

huomisesta. Kun pystymme yhdessä laittamaan tämän homman kuntoon, niin pystymme 

yhdessä mihin vain. 

Kuntalaiset eri puolilla Suomea ovat näyttäneet, että pelkkä lisärahan vaatiminen ei ole ai-

noa, mitä kuntapäättäjä voi tehdä – maailma on fiksuja ideoita pullollaan, joilla parannetaan 

suomalaisten elämää. 

 

Hyvät kokoomuslaiset !  

Arvopuolue ei voi edustaa arvojaan ja toimia ilman vahvaa järjestöä. Eli meitä järjestöaktii-

veja, jotka antavat kasvot kokoomuslaisille ajatuksille ja arvoille ja, jotka soveltavat niitä 

käytäntöön omilla kotiseuduillaan. 

 

Kunnallisvaalit ovat jo kahden viikon päässä.  Meillä on nyt historiallinen tilaisuus nousta 

Suomen suurimmaksi kuntapuolueeksi. Me onnistuimme lisäämään ehdokasmääräämme, 

vaikka samanaikaisesti niin SDP kuin myös Keskusta asettivat selvästi vähemmän ehdok-

kaita kuin edellisissä kuntavaaleissa. Me olemme jatkuvasti olleet gallupien kärjessä. 

 

Mutta hyvät kokoomuslaiset. Tämä ei vielä riitä. Meidän on kaikkien tehtävä vaalityötä näi-

den kahden viikon ajan niin, että kukaan meistä ei vaalien jälkeen joudu jälkikäteen katu-

maan tyyliin: ”Olisin voinut tehdä enemmänkin”. Se on silloin liian myöhäistä. Nyt on toi-

minnan aika. 
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Haluan kiittää Vaasan Kokoomusta pitkästä järjestötyöstä ja taistelusta porvarillisten arvo-

jen puolesta. Toivotan positiivista tekemisen meininkiä tästä eteenkinpäin. Sillä näillä ar-

voilla on kysyntää, näitä arvoja tarvitaan ja näitä on ilo edustaa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


