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7lukiJallE

Lukijalle

K
oulujemme historianopetuksessa kerrottiin vuosikymmen-
ten ajan ikään kuin keventävänä anekdoottina, että Suo-
messa naisille annettiin äänioikeus 1906 toisena maana 
maailmassa, joitakin vuosia Uuden-Seelannin jälkeen. 
Opetuksen painopiste oli kuitenkin sortovuosissa, sodis-

sa ja itsenäistymisessä. Seinältä oppilaita katsoivat vakavailmeiset 
presidentit, kaikki miehiä.

Vasta hiljattain havahduttiin siihen, että naiset eivät saaneet 
pelkästään äänioikeutta, vaan myös oikeuden asettua ehdolle ja 
tulla valituiksi. Siinä Suomi oli ensimmäisenä liikkeellä. Mahdolli-
suus myös toteutui, kun ensimmäisissä eduskuntavaaleissa melkein 
kymmenesosa uusista kansanedustajista oli naisia.

Naisille annettiin politiikassa kuitenkin oma, melko selvärajainen 
tonttinsa. Naiset puhuivat perheestä, kodista ja sosiaalikysymyksis-
tä. Rahan, vallan ja turvallisuuden kovat kysymykset kuuluivat mie-
hille. Ennen toista maailmansotaa hallitukset koottiin miesministe-
reistä yhtä lyhytaikaista poikkeusta lukuun ottamatta. Sotien jälkeen 
hallitukseen otettiin silloin tällöin naisministeri yleensä hoitamaan 
sosiaali- ja terveyskysymyksiä.
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itsensä alttiiksi julkiselle arvioinnille. Vain sillä tavoin Suomen poliitti-
nen järjestelmä voi jatkaa kehitystään tasa-arvoisempia aikoja kohti.

Naispoliitikkoja arvioidaan edelleen sukupuolensa kautta. Vaikka 
tällainen julkaisu ansaitsee kritiikkinsä samasta asiasta, naiseuden 
korostamisesta ylipäätään, tuntuu, että tällaista ääntä vieläkin tarvi-
taan. Mitä korkeampaan tehtävään nainen valitaan, sitä enemmän 
hänen persoonansa kiinnostaa juuri naiseuden takia. Toivomme, että 
tämän kirjan näkökulma vanhenee mahdollisimman pian, mutta sitä 
ennen toivomme, että kirja rohkaisee kaikkia päteviä naisia politiik-
kaan ja muihin tehtäviin yhdessä yhtä pätevien miesten kanssa.

Mitä tasa-arvon edistämiseksi voidaan tehdä? Odottaako ai-
noastaan vai ryhtyä johonkin? Artikkelien kirjoittajat esittävät kirjan 
lopussa joukon suosituksia poliittisille päättäjille, medialle, kasvatta-
jille ja kaikille kansalaisille. Naisille ja miehille. Toivomme, että ehdo-
tukset herättävät mielenkiintoa ja keskustelua ja osaltaan auttavat 
Suomea kasvamaan aidosti tasa-arvoiseksi yhteiskunnaksi.  

Kiitämme sekä muotokuvien kohteiksi suostuneita että niiden 
laatijoita. Toivomme, että seuraavien kuvien kohteiksi on tulevaisuu-
dessa paljon ehdokkaita.

Helsingissä 5. joulukuuta 2011

Ilkka Herlin  Matti Kalliokoski
puheenjohtaja  puheenjohtaja
Ajatuspaja e2  Maaseudun Sivistysliitto

 

Naisten nousu politiikan korkeimpiin tehtäviin nähtiin vasta pe-
ruskoulun kasvattien ollessa äänestysikäisiä. Heidät esiteltiin yleensä 
sukupuolensa kautta: ensimmäinen naispuoluesihteeri, ensimmäi-
nen naispuheenjohtaja, ensimmäinen naispuolustusministeri, ensim-
mäinen naispuhemies, ensimmäinen Suomen Pankin naispääjohtaja, 
ensimmäinen naisulkoministeri, ensimmäinen naispresidentti. Suku-
puolijakauma eduskunnassa ja hallituksessa tasoittui hiljalleen.

Pitkän talouskasvun vuosina Suomessa voitiin kahtena lyhye-
nä jaksona ottaa valokuvia, joissa sekä presidentti että pääministeri 
olivat naisia. Oliko lopultakin saavutettu tilanne, jossa tasa-arvo on 
toteutunut eikä ketään valita tehtäviin sukupuolensa ansiosta eikä 
siitä huolimatta?

Tuskin. Käytäntö on osoittanut, että ensimmäisenä tehtävää hoi-
tavaa naista seurataan hyvin tarkasti, mutta hänen kautensa pää-
tyttyä todetaan, että tasa-arvotavoite on nyt saavutettu ja voidaan 
palata takaisin tuttuihin ja turvallisiin käytäntöihin.

Ensi maaliskuun alun jälkeen Suomi saattaa jälleen olla tilan-
teessa, jossa presidentti, pääministeri ja eduskunnan koko puhe-
miehistö ovat miehiä. Koska naiset ovat jo hoitaneet tehtäviä, ase-
telmaa ei tarvitse enää perustella. Kasvun tyrehtyessä ja talouskysy-
mysten noustessa yhä tärkeämmiksi miehet ovat palanneet valtaan 
– ainoana poikkeuksena valtiovarainministeri.

Taloudellisen vallan käyttö on Suomessa hyvin miehisissä käsis-
sä myös yrityksissä: ei tarvitse kuin katsoa suurten pörssiyritysten 
hallitusten kokoonpanoja. Etujärjestöjen päättävissä elimissä ko-
koonpano on samalla tavoin painottunut.

Tämän julkaisun tavoitteena on muutamalla muotokuvalla kertoa 
naisista poliittisina vaikuttajina. Muotokuvien kohteet ovat usein aloit-
taneet tehtävissä, ”joissa saa olla nainen”. Heidän tarinansa osoittavat, 
kuinka vaikeaa kiintiöajattelun murtaminen on ja mitä tapahtuu, kun 
naiset rikkovat heille osoitetun alueen rajat. Muotokuvien tarkoituk-
sena on rohkaista naisia osallistumaan, vaikuttamaan ja asettamaan 



11

Johanna Korhonen

Ylipäällikön käsilaukku
Tarja Halonen: tasavallan presidentti 2000–2012

O
len ollut elämässäni kaksi kertaa alle metrin päässä Tarja 
Halosesta, Suomen ensimmäisestä naispresidentistä. Ja 
Suomen ensimmäisestä punatukkaisesta presidentistä, 
mainittakoon nyt sekin, koska naiseus ei tunnetusti ole 
naisen ainoa ominaisuus.

Ensimmäinen kerta oli sunnuntaina 6. helmikuuta 2000 Paa-
sitornin eli Helsingin työväentalon juhlasalissa, Tarja Halosen vaali-
valvojaisissa. Sinä iltana Halonen oli valittu presidentiksi 1 644 532 
äänellä ja 51,6 prosentin ääniosuudella. Häviäjä oli keskustan eh-
dokas Esko Aho.

Tulokset ja suorat tv-lähetykset vyöryivät valkokankaalta Paa-
sitornin salissa, johon oli ahtautunut suuri määrä hyvin sekalaista 
väkeä. Kun vastavalittu presidentti saapui saliin, tungos tiheni, kil-
junta yltyi, jotkut itkivät. Väkimassa kuljetti Halosta hitaasti kohti sa-
lin toisessa päässä olevaa lavaa. Jossain vaiheessa huomasin, että 
tuoreen presidentin ja minun välissä oli vain kaksi ihmistä, hieman 
litistyneinä, ja kumpikaan heistä ei ollut minkäänlainen turvamies. 
Kenenkään estämättä joku työnsi Tarja Halosen päähän mustan lip-
palakin, jossa luki PRESIDENTTI. Tämän kasvoilla kiilsi hiki ja loisti 

©
 LEHTIKUVA / M

artti Kainulainen 



1312

Kyllä monet 
naisetkin 
hoitavat 
lapsiaan 

kännykän 
avulla.

taRJa HaloNEN

Vaali-iltana jännitys ja tunteen purkautuivat, ja Suomen historian 
ensimmäisen naispuolisen presidentin sukupuolellakin oli ainakin 
hetken ajan suuri merkitys. Paasitornin salissa riemuitsevien nuo-
riso- ja keski-ikäisjoukkojen seassa juhlivat harmaapäiset, kahdek-
sankymppiset tai sitä vanhemmat naiset, joista monella oli kyyneleet 
silmissä. Meidän Tarja voitti! Voitti!

tyttärestä piti tulla hyvä työihminen
Ennen kuin ihmisestä tulee presidentti, on tapahtunut monta muuta-
kin asiaa kuin voitto vaalien toisella kierroksella. Katson Tarja Halosta 
ja mietin, mikä kaikki olisi voinut mennä toisin. 

Kun ihmisen uraa tarkastellaan silloin, kun asiat ovat jo ta-
pahtuneet, kaikki vaikuttaa suoralta ja selkeältä, kuin ennalta kä-
sikirjoitetulta. Kalliolaiseen työläisperheeseen syntyi jouluaattona 
tyttö, josta tuli reipas ja katujen karaisema Kallion yhteiskoulun 
oppilas. Hänen vanhempansa olivat eronneet tytön ollessa pari-
vuotias, mutta Lyyli-äidin toisesta aviomiehestä Thure Forssista 
tuli tyttärelle tärkeä perheenjäsen.

Isä, Tarja Halonen sanoo Presidentinlinnan silkkiverhotulla tuolil-
la ja korjaa sitten täsmälliseen tapaansa, siis isäpuoleni. Äiti ja isä-
puoli kasvattivat Tarjasta ennen kaikkea hyvää työihmistä. Ihmistä, ei 
työnaista, sillä työväenluokassa työtä osattiin jo tuohon aikaan aja-
tella hyvinkin sukupuolineutraalisti, niin kuin nykyään sanottaisiin. 
Nainenkin sai olla, mutta ennen kaikkea oli oltava hyvä työihminen.

Miestä ei voi tyttärelleen valita, presidentti Halonen muistelee 
Thuren pohdiskelleen. Niin että sen takia naisella pitää olla koulutus 
ja ammatti, joilla se voi elättää itsensä, pari lasta ja juopon miehen.

Koulutuksen ja ammatin tytär saikin, ja oman tyttären, mutta sitä 
juoppoa miestä ei.

Tarja Halonen sai perinnöksi eräänlaisen pystysuoraa naislin-
jaa pitkin periytyvän perhemallin. Se rakentuu vahvasta tyttärestä, 
joka saa jo varhain valmiin naisen elämän mallin. Ja tämä naislinja 

onnellinen, sekava, uupunut, riemukas ja elämän kaikesta rikkau-
desta kiitollinen ilme. Ensimmäisiksi sanoikseen mikrofoniin hän 
pyysi, että väkijoukko ei puskisi salissa eteenpäin, koska aivan lavan 
edessä oli pieniä lapsia.

Toinen kerta alle metrin päässä Halosesta on nyt, marraskuisena 
iltapäivänä, kun hänen kaksitoistavuotista eli 4 384 päivän mittaista 
presidenttikauttaan on jäljellä enää 97 päivää. Istumme Presiden-
tinlinnan salissa, ja Halonen on juuri sanonut, ettei hän loukkaannu, 
vaikka toimittaja häntä vahingossa sinuttelisikin. Julkiset tilanteet 
ovat asia erikseen, kahdenkeskisessä haastattelussa puhuttelumuo-
to ei ole se kaikkein ratkaisevin asia. Ihmisten välistä kunnioitusta 
voi osoittaa muillakin tavoilla.

Tarja Kaarina Halonen täyttää vuoden 2011 jouluaattona 68 
vuotta. Marraskuisena torstai-iltapäivänä 2011 hän on johtanut 
useita tunteja puhetta suorana televisiolähetyksenä toteutetussa 
Presidenttifoorumissa. Hän on rauhallinen ja keskittynyt, hyväntuu-
linen ja avulias. Vaikka hän on koko ikänsä ollut sitä mieltä, että 
ihmisen poliittiset näkemykset ja aatteellinen tausta ovat politiikassa 
paljon keskeisempiä vaikuttimia kuin sukupuoli, hän myöntää, että 
sukupuolellakin on merkitystä. Siitä puhutaan nyt.

Halosen presidenttikampanjan aikana naiseus presidentin omi-
naisuutena ei ollut erityisen vahvasti esillä. Elisabeth Rehn oli jo 
ennen Halosta yltänyt vaalien toiselle kierrokselle. Halosen ja Esko 
Ahon taistelussa oli kyllä esillä muun muassa vanhemmuuden tee-
ma: Aho kärsi leimautumisesta ”kännykkäisäksi”, ja Halosen kan-
nattajien oli helppo kehitellä mielikuvia korskean miehen ja viisaan 
naisen välisestä taistosta. Kysymys lastenhoidosta ei olisi välttämät-
tä koskaan noussut esiin, jos Ahon vastaehdokas olisi ollut mies.

Kyllä monet naisetkin hoitavat lapsiaan kännykän avulla, Halo-
nen sanoo nyt, Presidentinlinnan kauniilla mutta hiukan epämuka-
valla tuolilla istuen. Hän ei koskaan jäänyt kiinni kenenkään kännyk-
kähoitamisesta, koska hänen tyttärensä oli ensimmäisen president-
tikampanjan aikana jo 22-vuotias.
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S
oppatykiltä maailman ensimmäiseksi naispuolustusministe-
riksi. Lento-onnettomuudesta Hornetin ohjaimiin. Kauniais-
ten ankkalammikosta Srebrenican joukkohaudoille. Tupper-
waresta YK:n alipääsihteeriksi. Pikkulotasta presidentinvaa-
lien toiselle kierrokselle. Porvarillisesta tasa-arvoministeris-

tä vähemmistöjen oikeuksien puolustajaksi. Kotiäidistä Kansainvälisen 
rikostuomioistuimen uhrirahaston johtokunnan puheenjohtajaksi. 

Voiko nainen saada kaiken? Kysymykseen tuskin löytyy lopullista 
vastausta. Ministeri Elisabeth Rehnistä voidaan todeta, että nainen 
voi saada paljon. 

Pikkulottana ja isän aputyttönä
Märta Elisabeth Carlberg oli sota-ajan lapsi. Hän oli neljävuotias, kun 
Mainilan laukaukset sytyttivät talvisodan, ja yhdeksän, kun jatkosota 
päättyi. Tuon ajan Rehn kertoo kurittaneen kovalla kädellä hänen lap-
suuttaan. Isä Andreas palveli rintamalla sotilassairaaloissa ja Ruth-
äiti lottana samaan aikaan, kun hän huolehti kotona tyttärestään. 

Elina Rajaniemi

Lillanin monta elämää
Elisabeth Rehn: sota-ajan lapsesta rauhantyön tekijäksi

©
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Rehn käytti 
vaalikam-

panjassaan 
hyväksi 

sukupuol-
taan.

Fotbollsmamma och en kvinna från höger

Elisabeth Rehnin päätyminen politiikkaan on hänen oman arvion-
sa mukaan sattumaa. Ekonomiksi kouluttautuneen Elisabethin ja 
Ove Rehnin nelilapsinen perhe muutti 1960-luvulla Helsingistä 
Kauniaisiin, ja Elisabeth toimi aktiivisesti Grankulla IFK:n naisten 
jalkapallojoukkueessa.

Minua pyydettiin Kauniaisten kunnallisvaaliehdokkaaksi 1972. 
En ollut tehnyt mitään sen kummempaa kuin myynyt makkaraa ja 
pääsylippuja lasten harrastustilaisuuksissa. Ihmisten kanssa olen 
aina tullut toimeen, hän kertoo televisio-ohjelmassa Påverkan: Jag, 
Elisabeth Rehn syksyllä 2011.

Rehn päätyi kunnallisvaikuttajaksi vaalien viidenneksi suurim-
malla äänimäärällä Kauniaisissa. Nuoren rouvan suosio kasvoi, ja 
pian hänestä leivottiin Kauniaisten kaupunginhallituksen jäsen, kou-
lulautakunnan puheenjohtaja ja Ruotsalaisen kansanpuolueen (RKP) 
Uudenmaan-piirin varapuheenjohtaja.

1970-luvun lopulla Rehn aloitti kiipeämisen kansakunnan kaa-
pin päälle. Oli aika pyrkiä eduskuntaan. Rehn käytti vaalikampanjas-
saan hyväkseen sukupuoltaan. Hän oli vaalipiirissään RKP:n ainoa 
naisehdokas, joten taktiikkana oli haastaa kaikki puolueen oikean 
laidan miesehdokkaat näiden omilla teemoilla. Rehn ei puhunut peh-
meiksi ja naisellisiksi mielletyistä arvoista, kuten sosiaaliturvasta, 
vaan politiikan kovista, maskuliinisista asioista.

En kvinna från höger -kampanja oli räväkkä. Rehn kävi härs-
kisti kiinni muun muassa salasosialisteihin, kotikommunisteihin 
ja korruptioon. Rehn itsekin toteaa, että kampanja hipoi sovinnai-
suuksien rajoja. Vetoapua kampanjapäällikkönä antoi Nya Presse-
nin päätoimittaja Carl-Johan Berg – sama mies, joka oli aikoi-
naan houkutellut Elisabeth Rehnin mukaan kunnallispolitiikkaan. 
Uudenmaan vaalipiirin viimeinen paikka irtosi yhdeksäntoista ää-
nen erolla Edward Anderssoniin. 

Iltaisin pikku-Lillan istui äitinsä kanssa kuuntelemassa putkiradi-
osta rintamauutisia. He viettivät paljon aikaa kahdestaan, sillä isosiskot 
Ulla ja Gunnel opiskelivat Kauniaisissa sisäoppilaitoksessa. Kurjuu-
desta ja puutteesta huolimatta Elisabeth Rehn kertoo oppineensa tuol-
loin vanhemmiltaan, miten tärkeää on toimia yhdessä vaikeina aikoina. 

Märta Elisabethin suurin toive oli sota-aikana täyttää kahdeksan 
vuotta, jotta hänkin saisi oman pikkulottaunivormun ja -kirjan. Rehn 
kertoo kutoneensa villasukkia rintamamiehille, keränneensä käpyjä 
polttoaineeksi ja voikukanjuuria saippuaan. Tietysti hän hoilotti ase-
velilaulujakin. Pienet lottatytöt osallistuivat kuitenkin myös vainajien 
vastaanottamiseen kunniavartiossa. Rehn ei mainitse, joutuiko hän 
varsinaisten sotatoimien kohteeksi, mutta yhteiskunnan epävar-
muus ei ole voinut olla vaikuttamatta tytön kokemuksiin sodasta. 
Silloin ymmärsin jo, mistä on kyse, Rehn kertoo.

Rehn on itse korostanut monessa yhteydessä sitä, miten tär-
keätä hänen yhteiskunnalliselle heräämiselleen on ollut hänen lap-
suudessa oppimansa elämän moninaisuus. Hän pääsi siskoineen 
lääkäri-isänsä mukana kotisairaskäynneille, joilla Carlbergin tyttäret 
toimivat pikkuapulaisina isän ommellessa tikkejä ja puhdistaessa 
haavoja. Näin, että kaikilla ei ole asiat yhtä hyvin kuin minulla. - - Me 
saimme selvän kuvan ihmisten elinolosuhteista. Isäänsä Rehn ku-
vailee tunnolliseksi ja sopuisaksi mieheksi, joka oli ihmisten käytet-
tävissä. Rehnin äiti oli sosiaalinen nainen, joka toimi aktiivisesti jär-
jestöissä (mm. Punaisessa Ristissä ja Marttaliitossa) ja piti lankoja 
kädessään vielä 90-vuotiaanakin. Toimintaan ja tekoihin suuntautu-
neen elämänasenteensa Rehn kertoo saaneensa perintönä äidiltään 
ja humanismin isältään. Varttuminen sota-aikana lienee tartuttanut 
Rehniin myös rakkautta isänmaata kohtaan. 
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Karina Jutila1

Intohimona vastuu
Mari Kiviniemi: nuoren polven puoluejohtaja 

E
duskuntavaali-ilta keväällä 2011 oli Suomen Keskustan 
puheenjohtajan Mari Kiviniemen siihenastisen uran rankin 
paikka. Odotetun kohtuullisen menestyksen sijaan keskus-
ta sai vaaleissa kunnolla selkään. Puolue menetti lähes 
180 000 ääntä ja kuusitoista paikkaa. Ensimmäisten la-

maannuttavien lukujen rävähdettyä seinälle Marin oli kasattava it-
sensä ja kommentoitava tulosta tv-kameroiden edessä. Kuukausien 
rankan työputken jälkeen tunteiden hillitseminen ja ”miltä nyt tuntuu” 
-kysymyksiin vastaaminen vaativat paljon. Ammattipoliitikon otteella 
hän kuitenkin hoiti illan. Jos vapinaa oli, se ei näkynyt ulospäin. 

Sinnikäs iltapäivälehden kuvaaja jäi vaalivalvojaisten päätyttyä 
odottamaan. Kuvat murtuneesta Kiviniemestä myisivät hyvin. Kuvia 
ei saatu. Vahvistusta tuli käsitykselle Kiviniemen kovuudesta: murtu-
maa ei synny edes rajun pudotuksen hetkellä. 

1	 Karina	Jutila	on	toiminut	keskustan	eduskuntaryhmän	kansliassa	erityisasi-
antuntijana	sekä	keskustan	poliittisen	valmistelun	ja	tutkimustoiminnan	pääl-
likkönä	 ja	puoluejohdon	neuvonantajana	Mari	Kiviniemen	puheenjohtajuus-
kaudella.	Artikkelia	varten	Jutila	haastatteli	Kiviniemeä	12.	lokakuuta	2011.

©
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Mari oli 
ottanut 
paikkansa 
Vaasan 
vaalipiirin 
nousijana ja 
tulevaisuu-
den kykynä.

kuin mies”2. Vaali-iltana Marin äänimäärä 5 350 pysäytti epäilijät: 
edustajan paikka olisi ollut mahdollinen, jos ehdokkaan takana 
olisi oltu tosissaan. Saman tien oli selvää, että hänen kannattaisi 
jatkaa politiikassa. Mari oli ottanut paikkansa Vaasan vaalipiirin 
nousijana ja tulevaisuuden kykynä.

Kotikunnan Jalasjärven keskusta-aktiivien tuki Marille ei ollut it-
sestään selvää. Joku voisi sanoa, että ura lähti nousuun jalasjärvisis-
tä huolimatta. Marin koettiin olevan isänsä jatke, ei itsenäinen täysi-
valtainen poliitikko. Mari on myöntänyt, että poliittinen ”isänmurha” 
oli tehtävä. Oli otettava oma tila puhetilaisuuksissa ja linjattava asiat 
riippumatta isän mielipiteestä. Samalla kehittyi kyky perustella asiat 
uskottavasti ja rohkeus erottua muista.

Vuoden 1995 eduskuntavaaleissa Marista tuli kansanedusta-
ja 9 308 äänellä. Menestys ei ollut enää yllätys. Taakse jäi monta 
vaalipiirin vahvaa keskustavaikuttajaa. Osa ehdokkaista ja heidän 
tukijoistaan kuumeni pohjalaiseen tapaan, kun Mari otti paikkansa 
poliitikkona. Kampitusta ei kuitenkaan tullut vaalipiirin muiden nais-
ehdokkaiden suunnalta. Kyse oli murroksesta, jonka jälkeen vahvan 
maskuliinisen perinteen vaalipiiristä saattoi nousta nainen myös 
keskustan puheenjohtajaksi. Mari oli yksi lasikaton särkijöistä.

Eurot ja verot
Eduskuntaan nousunsa alla Mari Kiviniemi valmistui Helsingin yli-
opistosta valtiotieteen maisteriksi. Pääaine kansantaloustiede kiin-
nosti aidosti ja tarjosi hyvän perustan poliitikon työlle. Myös moni-
puolinen kielitaito on ollut hänelle eduksi.

Valiokuntapaikkojen tavoittelussa Mari oli tyylilleen uskollises-
ti järkevä ja johdonmukainen. Hän tiesi mitä tahtoi. Ensimmäisellä 

2	 Määritelmä	 on	 esitetty	 erään	 puhetilaisuuden	 päätteeksi	 Mari	 Kiviniemen	
uran	alussa	Etelä-Pohjanmaalla.

Vaalien jälkeisenä päivänä Mari tapasi avustajansa ja puolu-
een työntekijät Apollonkadun puoluetoimistolla Helsingissä. Siinä 
tilaisuudessa kukaan ei ollut hyytävä eikä teflonpintainen. Mari oli 
yksi joukosta.

lukiotytöstä poliitikoksi
Mari Kiviniemi on tehnyt koko tähänastisen työuransa politiikassa. 
Ensimmäinen työpaikka oli keskustan opiskelijajärjestössä pääsih-
teerinä. Siitä ura on jatkunut kansanedustajaksi, keskustan varapu-
heenjohtajaksi, pääministerin talouspoliittiseksi avustajaksi, ministe-
riksi, puoluejohtajaksi ja pääministeriksi. Eteneminen politiikassa on 
ollut varmaa ja tasaista. 

Mari itse selittää politiikkaan ajautumista kentän nosteella, 
omalla kiinnostuksella ja sattumalla. Isä Antti Kiviniemi oli kes-
kusta-aktiivi, ja politiikan seuraaminen oli ja on osa perheen arkea. 
Vuoden 1988 presidentin valitsijamiesvaalien ehdokkaaksi Mari 
suostui, kun pyydettiin. Ehdokkuus tuntui abitytöstä lähinnä kokei-
lulta eikä poliitikon uran määrätietoiselta startilta. Vaikka Mari jäi 
vaaleissa rannalle, nimi tuli tutuksi. Kohtuullinen äänimäärä innosti 
häntä harrastamaan politiikkaa.

Samaan aikaan tie aukeni keskustan nuorisojärjestön Nuoren 
Keskustan Liiton (NKL) hallitukseen. Kyse ei ollut mistä tahansa 
nuorten luottamustehtävästä, vaan paikasta oppia politiikkaa ja 
tutustua ihmisiin. Mari Kiviniemi on sanonut jälkikäteen, että NKL 
oli hänelle politiikan korkeakoulu. NKL:n hallituksessa olivat muun 
muassa Olli Rehn ja Anu Vehviläinen. Monet tuon ajan ystävät 
olivat tukemassa Marin valintaa keskustan puheenjohtajaksi Lah-
dessa kesällä 2010. Ilo oli yhteinen.

Nuoren naisen uskottavuusongelmaan Mari törmäsi kevään 
1991 eduskuntavaaleissa, vaikka hän oli varma esiintyjä ja ”puhui 



5352

Kyllä monet 
naisetkin 
hoitavat 
lapsiaan 

kännykän 
avulla.

maRi kiViNiEmi

Matti Vanhanen luonnehti Maria puheenjohtajavalinnan jälkeen: 
Saamme pääministerin, joka ei tarvitse harjoitteluaikaa.5 Luonneh-
dinta oli osuva: Mari oli harjoitellut vuosien ajan suurempien nimien 
takana ja kerännyt osaamis- ja luottamuspääomaa. Palikat olivat nyt 
kohdallaan ja työ politiikan huipulla alkoi. 

asialinjalla populismia vastaan
Mari Kiviniemi otti puheenjohtajuuden seurauksena vastaan päämi-
nisterin tehtävän. Liikkeelle lähtöä helpotti asioiden osaaminen ja 
tuttu joukkue: ministerikollegat jatkoivat omissa tehtävissään, ja yh-
teistyösuhteet olivat luottamukselliset kaikkiin suuntiin. 

Mari ei tehnyt merkittäviä henkilövaihdoksia poliittiseen valmis-
telukoneistoon valtiosihteerin vaihtoa lukuun ottamatta. Tutut henki-
löt toivat jatkuvuutta.

Pääministerin tehtävän lisäksi Marin oli johdettava keskustaa 
kohti kevään 2011 eduskuntavaaleja. Vaikka puoluesihteerillä oli 
avainrooli kampanjan rakentamisessa, puheenjohtaja oli mukana 
keskeisissä valinnoissa. Kampanja päätettiin rakentaa puolueen 
vahvuuksien pohjalle. Kärjeksi otettiin pääministeri Mari Kiviniemi – 
tuoreet kasvot ja osaava pääministeri, jonka gallup-suosio oli nou-
sussa. Kiviniemi edusti uutta, kansainväliset mitat täyttävää poliitik-
kosukupolvea, johon suomalaiset voisivat luottaa.

Kevään 2011 eduskuntavaalit olivat kuitenkin hyvin poikkeuk-
selliset. Euromaiden ongelmat kärjistyivät ja Euroopan unioni kulki 
kohti historiansa suurinta kriisiä. Marin oli hoidettava pääministerin 
tehtävää paineissa, jotka tulivat yhtäältä Euroopasta ja toisaalta ko-
timaasta. Keskustan sisäinen tilanne oli rauhallisempi kuin ennen 
Lahden puoluekokousta, mutta politiikkaan, henkilövalintoihin ja 
kohuihin pettyneitä oli edelleen. Isolle osalle äänestäjistä mitkään 
päätökset eivät olleet oikeita tai riittäviä.

5	 Miska	Rantanen,	Helsingin	Sanomat	12.	kesäkuuta	2010.

tapaa hoitaa pääministerin tehtävää, hän näki, että kohuista toiseen 
kulkeva puolue tarvitsi uuden johdon ja uuden alun. Marilla oli rea-
listinen kuva tehtävästä: hän oli valmis pesän siivoajaksi.

Marin nousua puheenjohtajaksi tasoitti Vanhasen vapaaehtoinen 
väistyminen ja Paula Lehtomäen jättäytyminen pois puheenjohtaja-
kisasta. Vaalirahakohun keskellä Marilla oli myös tärkeä vahvuus: 
hän ei ollut saanut Kehittyvien Maakuntien Suomi -yhdistyksen ra-
hoitusta kampanjoihinsa. 

Puheenjohtajakisassa Mauri Pekkarisen, Paavo Väyrysen ja 
Timo Kauniston rinnalla Marin hermo piti hyvin. Hän luotti itseensä 
ja eteni tyynesti viikko toisensa jälkeen kannatustaan kasvattaen. 
Valinta oli selvä kuitenkin vasta puoluekokouspaikalla – noste riitti. 
Puoluekokousedustajat valitsivat Marin nimenomaan vaikeaan tilan-
teeseen sopivana, arvostelukykyisenä poliitikkona, eivät ”sopivana 
naisena” tai kiiltokuvana, jonka miehet olisivat nostaneet. 

©
 Jari Laukkanen
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selkeästi jo vappupuheessani 2010, siis ennen valintaani puheen-
johtajaksi, ja sen toistan jälleen, Mari Kiviniemi paaluttaa.

shokkivaaleista opiksi
Eduskuntavaalien jälkeen Mari tarvitsi toipumisajan. Hän ei syyttänyt 
murskatappiosta puolueen ehdokkaita, kentän ihmisiä, kampanjan 
työntekijöitä eikä kollegoita eduskuntaryhmässä. Oman vastuunsa 
tuloksesta hän oli valmis kantamaan saattamalla puolueen uuteen 
nousuun. Sitä ennen oli ymmärrettävä, miksi suomalaiset äänestivät 
vaaleissa niin kuin äänestivät. Mari halusi tietää suomalaisten ää-
nestämisen taustat ja peilata niitä keskustan kampanjaan. Aineistoa 
vaalianalyysiin kerättiin puolueen jäseniltä, kannattajilta, piiritason 
toimijoilta ja mielipidetutkimuksista. Tarve puhua ja toipua tuloksesta 
jatkui keskustassa kuukausien ajan. Lopulta näytti siltä, että lisäana-
lyyseja vaativat lähinnä ne, jotka halusivat vauhdittaa keskustelua 
puolueen linjasta ja johtohenkilöistä. 

Vaalien jälkeisinä viikkoina Mari kävi läpi myös oman suorituk-
sensa ja sen, mitä Suomessa ja julkisessa keskustelussa oli tapahtu-
nut keskustan pitkän hallituskauden aikana. Helppoja selityksiä löy-
tyi päivänpolitiikassa pyörineistä asioista, mutta todellisia vastauksia 
hän näki yhteiskunnan muutoksessa. Marin mielestä protestoimaan 
nousseet suomalaiset kaipasivat sellaista, mihin keskusta ei voinut 
vastata. Puolueen maltilliset viestit peittyivät muiden huutoon. Marin 
johdolla keskusta ei lähtenyt lupauspolitiikan tielle demareiden ja 
perussuomalaisten kanssa. 

Yhteiskunnallinen ilmapiiri ja kahtiajaon kärjistyminen olivat 
ohjanneet keskustan johtoa tarkistamaan puolueen linjaa jo ennen 
vaaleja. Mari näki, että tarvittiin ihmisläheisempää politiikkaa ja hei-
koimpien alueiden ja ihmisten puolustamista entistä voimakkaam-
min. Kilpailukykypainotus oli mennyt liian pitkälle. Linjantarkistus 
tehtiin vaalien näkökulmasta kuitenkin liian myöhään, Mari myöntää.

Keskustassa oltiin hyvin tietoisia vaalien poikkeuksellisista asetel-
mista. Haastajina esiintyivät demareiden Jutta Urpilainen ja perus-
suomalaisten Timo Soini. Molemmat käyttivät hyväkseen populisti-
sia keinoja maksimoidakseen puolueidensa kannatuksen. Soini nojasi 
sekä EU-vastaisuuteen että yleisprotestiin, joka yhdisti erilaisia suo-
malaisia. Soini antoi tilaa myös rasistisille ehdokkaille puolueessaan.

Kiviniemen pääministerinä saama luottamus ei kääntänyt puolu-
een kannatusta nousuun. Mari toimi kuitenkin tyylilleen uskollisesti. 
En halunnut enkä voinut luvata suomalaisille sellaista, mikä ei pitäisi 
paikkansa vaalien jälkeen, Mari selittää linjaansa nyt. Hänen joh-
dollaan keskustassa tehtiin myös tarkka rajanveto rasismiin. Vaikka 
ääniä menisi, flirttiä rasismin suuntaan ei pidä sallia. Tämän sanoin 

©
 Eurooppa-neuvosto

Kuvan	henkilöt	vasemmalta:	Dalia Grybauskaité	(Liettuan	presidentti),	Angela 
Merkel,	Iveta Radicová	(Slovakian	pääministeri),	Mari	Kiviniemi	ja	EU:n	
ulkoministeri Catherine Ahston.
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P
idätkö itseäsi vielä feministinä?
Kyllä, vaikka en takerru sanoihin enkä käytä tätä sanaa 
enää. Minulle on tärkeää saada aikaan muutoksia. Siksi 
teen työtä kaikkien niiden kanssa, jotka toimivat samojen 
asioiden puolesta.

Italian senaatin nykyinen varapuhemies ja entinen EU:n komis-
saari Emma Bonino organisoi 1970-luvulla laittomia abortteja ja jou-
tui vankilaan niiden vuoksi. Tuohon aikaan abortti oli rikos Italiassa, 
vaikka naisia kuoli kehnoissa oloissa tehtyihin laittomiin abortteihin. 
Radikaalipuolue toimi aborttien laillistamiseksi, ja kampanjaan kuu-
lui omien aktivistien vangituttaminen. Siitä lähtien Bonino on ajanut 
naisten oikeuksia Italiassa. Yleensä hän on toiminut oman radikaa-
lipuolueensa ohjelmien sisällä ja usein vastustaen katolisen kirkon 
konservatiivisia asenteita. 

Emma Bonino ei ole toiminut vain Italian naisten puolesta. Harvi-
naisen laajan toimintakenttänsä vuoksi hän on usein ollut avaamas-
sa uusia polkuja. Viimeksi kuluneen vuosikymmenen ajan hän on 
ollut erityisen aktiivinen arabi- ja muslimimaiden ja Afrikan naisten 
oikeuksien puolustaja. Päästäkseen sisälle arabimaailmaan Bonino 

Liisa Liimatainen 

Super-Emma ja matkalaukku
Emma Bonino: katolisen Italian arvostelija  
ja globaalipoliitikko
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seuraavana viikonloppuna järjestettävän kokouksen osanottajien 
kanssa. Menen kahville ja palaan puolen tunnin päästä. 

Sinuttelemme Boninon kanssa toinen toisiamme, koska tutus-
tuimme jo kauan sitten. 2000-luvun alussa tapasimme myös Kai-
rossa, ensin sattumalta tunnetun sosiologin oikeudenkäynnin yhtey-
dessä ja sitten Boninon kotona Zamalekin kaupunginosassa, jossa 
minäkin aina asuin Kairossa käydessäni. 

Tänään, niin kuin aina, Emma Bonino on pukeutunut yksinkertai-
sen elegantisti, kävelypukuun. Hänen tukkansa on aina kuin hän olisi 
juuri tullut kampaajalta. Emma on vaaleatukkainen, kapeaharteinen, 
pienikokoinen nainen, jonka hymy on avoin ja puhetyyli suorasukai-
nen. Hän puhuu italian lisäksi ainakin englantia, ranskaa ja arabiaa.

Bonino toimi Silvio Berlusconin hallituksen ehdottamana 
EU:n komissaarina vuosina 1995–1999 samanaikaisesti talous-
mies Mario Montin kanssa. Vuonna 1998 valtaan noussut Romano 
Prodin hallitus ei tukenutkaan häntä, joten komissaarikausi päättyi 
siihen. Kovan pettymyksen jälkeen Emma Bonino paneutui kan-
sainväliseen kampanjointiin.

Vuoden 2001 parlamenttivaaleissa hänen puolueensa esiintyi 
Boninon listan nimellä. Menestystä ennustanut vaalikampanja johti-
kin ankaraan tappioon, mikä sai Emma Boninon lähtemään Kairoon 
nuolemaan haavojaan. 

Kairossa Bonino oli kuitenkin vain kaksi viikkoa kuukaudesta. 
Hän sekä jatkoi poliittista toimintaansa Euroopan parlamentissa että 
osallistui monenlaiseen keskusteluun kansainvälisillä kentillä – Kai-
ron kokemusten rikastuttamana. 

Harvinaisen rohkea Eu:n komissaari 
EU:n komission jäsenenä Emma Bonino oli aktiivinen maailmanpolitii-
kan vaikuttaja. Tammikuussa 1995, vain kaksi päivää sen jälkeen kun 
oli ottanut vastaan EU:n komissaarin tehtävät, Bonino saapui Saraje-

asui 2000-luvun alussa neljä ja puoli vuotta Kairossa. Pitkän oles-
kelun aikana hän tutustui henkilökohtaisesti arabinaisten ja Afrikan 
naisten oikeuksia ajaviin aktivisteihin ja näiden järjestöihin. 

Emma Bonino on myös politiikan kosmopoliitti ja globaaliin poliit-
tiseen keskusteluun osallistuva vaikuttaja. Hän on kuluttanut Italian 
parlamentin ja europarlamentin penkkejä vuosien ajan. Hän on osal-
listunut lukuisiin kansainvälisiin konferensseihin, moneen kertaan 
Italian hallitusten edustajana, mutta yhtä usein myös tapahtumien 
organisoijana. Hän oli eurooppalais-afrikkalaisen, naisten sukupuoli-
elinten silpomista vastustavan kampanjan alullepanijoita. Hän on aja-
nut naisten osallistumista Afganistanin hallitukseen, ja niin edelleen. 

Super-Emmalla on matkalaukku aina valmiina. Matka merkitsee 
uuteen perehtymistä ja omien asenteiden kyseenalaistamista. Se 
on myös uusien reittien etsimistä, kun edellinen tie päättyy. Koska 
Bonino on aina kuulunut omaan sarjaansa pienen epäsovinnaisen 
radikaalipuolueen johtajana, hän on joutunut myös mukautumaan 
varsinaisten valtapoliitikkojen päätöksiin. 

Hän ei ole antanut sen häiritä itseään. Valtapuolueiden toiminta-
tavoista eroavalta radikaalipuolueelta ja Emma Boninolta ei ole kos-
kaan puuttunut itseluottamusta. Bonino on vaikuttanut koko elämän-
sä ajan ja ehkä saanut enemmän aikaan kuin Italian varsinaisten 
valtapuolueiden poliitikot. 

Rooman ja kairon vaikuttajanainen
Haastattelin Emma Boninoa hänen toimistossaan Senaatin päära-
kennuksessa, joka sijaitsee Rooman keskustan tunnetun aukion 
Piazza Navonan kyljessä. Senaatin varapuheenjohtajien joukkoon 
kuuluvan Boninon toimistossa työskentelee ainakin puoli tusinaa 
avustajaa. Kun tulen paikalle, Bonino ei ole vielä saapunut, mutta 
kun hän saapuu, hän tervehtii minua kiireisesti ja sanoo, että haas-
tattelu siirtyy puoli tuntia eteenpäin. Hänellä on videokonferenssi 
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arabinaiset taistelevat demokratian puolesta 

Arabimaiden kevättä edeltäneenä kymmenvuotiskautena Boninoa 
kutsuttiin säännöllisesti puhumaan esimerkiksi Qatarin pääkau-
pungissa Dohassa järjestettyihin, arabimaiden poliittista reformia 
käsitelleisiin foorumeihin. Samoin hänet kutsuttiin Turkin Istanbuliin 
naisten poliittista osallistumista koskeviin seminaareihin. Niissä hän 
selitti, että arabimaiden poliittiset uudistukset onnistuvat vain, jos 
naiset osallistuvat niihin. 

Boninon mielestä kehitysmaissa naisten aseman muutos vaikut-
taa suoraan demokratiaan ja vie maita kohti oikeusvaltiota. Arabi- ja 
muslimimaissa ei ole niinkään kysymys siitä, että kansalaisoikeudet 
saadaan koskemaan myös naisia. Näissä maissa naisongelma rat-
keaa vain, jos arabi- ja muslimimaat omaksuvat yksilöiden oikeuk-
siin perustuvan oikeuskäsityksen. Boninon mielestä me eurooppa-
laiset naiset taistelemme naisina ja naisten puolesta demokratian 
meille antamin asein. Muualla naisten kamppailu oman asemansa 
parantamiseksi on yhtä kuin taistelu demokratian puolesta.

Huhtikuussa 2005, presidentti George W. Bushin valtakaudella 
Bonino esitelmöi American Enterprise Institutessa aiheesta Naiset 
arabimaiden vallankumouksellisina voimina. Puheessaan hän selitti 
tärkeän yhdysvaltalaisen konservatiivien ajatuspajan jäsenille, että 
naisten tuleva asema on arabimaiden demokratian ydinkysymyksiä. 
Jos naiset eivät osallistu yhteiskunnan toimintaan, yhteiskunta jättää 
päätösprosessin ulkopuolelle puolet väestöstään ja monissa arabi-
maissa väestönsä luovimman osan. YK:n kehitysohjelman UNDP:n 
raporttia lainaten Emma Bonino yritti saada yhdysvaltalaiset konser-
vatiivit vakuuttuneiksi siitä, että kokonaisvaltainen demokraattinen 
osallistuminen on myös taloudellisen kehityksen ehto. 

voon. Bonino hoiti komissiossa kalastusta ja kuluttaja-asioita, mutta 
myös ihmisoikeusasioita. Sarajevossa hän otti vahvasti kantaa huma-
nitaarisen väliintulon puolesta, jotta tuossa Euroopan kolkassa me-
neillään olleet ihmiskunnan vastaiset rikokset saataisiin loppumaan. 

Jos Emma Bonino muistetaan harvinaisen rohkeana EU:n ko-
missaarina, syytä pitää etsiä hänen kokemuksistaan ennen komis-
saarinimitystä. Hänellä oli jo laaja kokemus kansainvälisistä asioista 
radikaalipuolueen erilaisten rajat ylittävien kampanjoiden ansiosta. 
Hän oli ollut perustamassa ja johtamassa useimpia radikaalipuolu-
een kansainvälisiä kampanjoita. 

Kansojenvälisen, transnationaalisen radikaalipuolueen kokouk-
siin Boninon puolue sai mukaan lukuisia itäisen Euroopan toisinajat-
telijoita. Rauhaa ei synny ilman oikeutta -järjestö oli kampanjoinut 
maailmanlaajuisesti kansainvälisen rikostuomioistuimen puolesta jo 
ennen kuin Jugoslaviaa käsitellyt sotarikostuomioistuin perustettiin. 
Älä koske Kainiin -järjestö oli taistellut pitkään kuolemantuomiota 
vastaan yhdessä katolisen kirkon edistyksellisten ryhmien kanssa. 
1970-luvun lopulla Boninon perustama järjestö Ruuan ja aseista-
riisunnan internationaali organisoi kansainvälisen nälänvastaisen 
kampanjan, jonka allekirjoitti 113 Nobel-palkittua.

Näin Emma Boninosta tuli globaalipolitiikan A-sarjan nainen. 
Vuosien oleskelu Kairossa antoi loppusilauksen eli perehdytti hänet 
arabimaiden ja Afrikan ongelmiin. Kairossa hän kuunteli, keskusteli 
ja mietti asioita. Arabimaiden ja Afrikan maiden yhteiskuntien ja nai-
saktivistien tunteminen aukaisi uusia ikkunoita. Boninon 2000-luvun 
alun kokemukset ovat auttaneet häntä hahmottamaan uudelleen 
koko maailmaa samalla, kun hän on kehittynyt arabimaailman uu-
distuspaineiden tuntijaksi. 
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Vallan saleista selliin
Julija Tymošenko: Ukrainan oranssin  
vallankumouksen vertauskuva 

U
krainalainen Focus-lehti julkaisi syksyllä 2011 sadan vai-
kutusvaltaisimman ukrainalaisnaisen listan. Listan kärjessä 
on jo kuudetta vuotta peräkkäin Julija Tymošenko, jonka 
asemasta parinkymmenen miehen asiantuntijaraati on yk-
simielinen: Ukrainassa ei ole toista yhtä vaikutusvaltaista 

naista kuin Julija Tymošenko. Eikä ole väliä, missä hän on – pääminis-
terinä tai telkien takana – sillä hän on johtaja. Tymošenko on Ukrainan 
oranssin vallankumouksen vertauskuva ja maan toiseksi suosituin po-
liitikko. Edellä on vain presidentti Viktor Janukovytš. 

Ukrainan korkein oikeus totesi 11. lokakuuta 2011, että Tymo-
šenko oli pääministerikaudellaan ylittänyt toimivaltansa solmimalla 
Ukrainalle epäedullisen kaasusopimuksen Venäjän kanssa, mistä 
hänet tuomittiin seitsemäksi vuodeksi vankeuteen. Viikkoa myö-
hemmin häntä vastaan pantiin uudelleen vireille useita oikeusjut-
tuja rikollisen toiminnan järjestämisestä vuonna 1997. Häntä syy-
tetään lisäksi Venäjän ja Ukrainan välisten maakaasusopimusten 
velkojen maksun laiminlyömisestä. 
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tehokkaasti vaihtokauppaa ja suhteita kaupungin johtoon. Yhtiön toi-
mintaa suojeli myös Pavlo Lazarenko, joka oli 1992–95 Ukrainan 
presidentin edustaja Dnepropetrovskin alueella. Tymošenkojen yritys 
menestyi ja kasvoi: siitä tuli vuonna 1995 United Energy Systems of 
Ukraine (UESU), joka keskittyi maakaasun ja öljyn tuontiin Venäjältä 
ja Turkmenistanista. Öljy ja maakaasu maksettiin vaihtokauppaperi-
aatteen mukaisesti ukrainalaistuotteilla. UESU-yhtiö saavutti huip-
punsa Pavlo Lazarenkon pääministerikaudella vuosina 1995–96. 

Mutta mikä sai Julija Tymošenkon jättämään menestyvän lii-
keyrityksen ja ryhtymään poliitikoksi? Monen ukrainalaisen aktii-
vipoliitikon taustalla on menestystä liike-elämässä. On silti vaikea 
määritellä yksiselitteisesti, miksi Tymošenko jätti tuottoisan ener-
giayrityksen, ryhtyi poliitikoksi ja perusti oman poliittisen puolueen. 
Ukraina oli tuolloin, ja on yhä, varsin korruptoitunut maa. Korruptiota 
on kaikkialla: valtion sairaaloiden kätilöille maksetaan lahjuksia, joilla 
pyritään varmistamaan parempi hoito ja huolenpito. Autonkuljettajat 
antavat liikennepoliisille muutaman lantin siitä, ettei heitä sakotet-
taisi turvavyön käyttämättä jättämisestä. On hankala sanoa, millä 
elämänalueella ei olisi korruptiota ja missä se loppuu. 

Korruptio oli 1990-luvulla levinnyt kaikille valtionhallinnon tasoil-
le veroviranomaisista poliisi- ja oikeuslaitokseen. Menestyvän yrityk-
sen voi Ukrainassakin rakentaa monella tavalla. 1990-luvulla yksi 
varma keino oli pyrkiä yhdistämään valtion virkamiesten ja yksityisen 
yrittäjän intressit molempia osapuolia hyödyttävällä tavalla. Nopeasti 
kasvavat yhtiöt kasvattivat voittojaan verohyvityksillä, vaihtokaupalla 
ja muilla korruption läpitunkemilla järjestelmillä, joihin valtion viran-
omaiset ja verohallinto olivat sekaantuneet. Samaan aikaan jopa 
suurkaupungit kärsivät sähkö- ja kaasupulasta, ja laajoista sähkö-, 
kuumavesi- ja lämmityskatkoista tuli arkipäivää. 

Mutta kenties jokainen menestynyt ja kunnianhimoinen yrittäjä 
huomaa jossain vaiheessa yrityksensä kasvaessa, että raha ei auta 
kaikkeen. Ukrainan poliittinen eliitti toimi 1990-luvun puolivälis-

liike-elämästä politiikkaan

Ukrainan politiikassa ei ylipäätään ole mukana montaa naista, ja 
useimpien tie politiikkaan on kulkenut liike-elämän kautta. Juli-
ja Tymošenkon ura liike-elämässä kietoutuu aviomies Oleksandr 
Tymošenkoon, sillä he ovat toimineet yhdessä omistamissaan 
hankkeissa. Tymošenkot käynnistivät perheyrityksensä vuonna 1989 
samalla tavalla kuin tunnettu venäläinen liikemies Mihail Hodor-
kovski, perustamalla nuorisokeskuksen kommunistisen puolueen 
nuorisojärjestön Komsomolin paikallisosaston alaisuuteen. Perestroi-
kan aikana puolue katsoi, että nuorisokeskukset voisivat auttaa nuo-
ria kaupallisten hankkeiden (osuuskuntien) perustamisessa. Uudet 
yksityiset yritykset pysyisivät siten puolueen valvonnassa. Nuoriso-
keskukset saivat erivapauksia kaupalliseen toimintaan: ne pyörittivät 
kahviloita, pieniä tehtaita ja pankkeja ja kävivät bensiinikauppaa. 

Nuorisokeskuksessa työskennellessään Tymošenkot perustivat 
Terminal-nimisen osuuskunnan, joka keskittyi videovuokraukseen ja 
järjesti läntisten elokuvien näytöksiä kahviloissa ja teattereissa. Olek-
sandr Tymošenkon isä oli neuvostovirkamies, jonka vastuulla olivat Itä-
Ukrainassa sijaitsevan Dnepropetrovskin kaupungin elokuvateatterit. 
Hänen tukensa helpotti uuden osuuskunnan työtä merkittävästi. Lii-
keyritys tuotti sievoista voittoa, mikä sai Tymošenkot oivaltamaan, että 
he voisivat saavuttaa enemmänkin. Pariskunta loi kontakteja Komso-
molin johtajiin, joista tuli myöhemmin vaikutusvaltaisia liikemiehiä ja 
poliitikkoja. Näitä olivat mm. Serhii Tihipko, liikemies ja sittemmin 
Julija Tymošenkon poliittinen vastustaja, ja Oleksandr Turtšinov, 
josta tuli Tymošenkon puoluetoveri Batkivštšyna-puolueessa. 

Tymošenkot loivat hyvin toimivan yhteysverkoston. Pian perheen 
kiinnostus suuntautui bensiini- ja energiakauppaan, jota varten pa-
riskunta perusti ukrainalais-kyproslaisen yhteisyrityksen Ukrainskii 
Benzinin (Ukrainan bensiiniyhtiö). Yhtiö sai nopeasti monopoliase-
man Dnepropetrovskin alueen energiatoimittajana, sillä se hyödynsi 
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tukset. Merkittävä venäläinen oppositiohahmo Boris Nemtsov on 
kuvaillut Tymošenkon ja hänen vastustajiensa välistä kilpailua: He 
pelkäävät Tymošenkoa. Hän on ainoa mies Ukrainan politiikassa. 
Hän näyttää hyvin naiselliselta ja on karismaattinen ja älykäs, mutta 
hänellä on myös erittäin luja luonne.

Vankeuskin tuo lisää julkisuutta
Ukraina vietti itsenäisyytensä 20-vuotispäivää 24. elokuuta 2011. 
Ukraina ja Puola isännöivät jalkapallon Euroopan-mestaruuskilpailuja 
2012, ja näyttää siltä, että jälleen kerran EM-jalkapalloon upote-
taan ennätysmäärä rahaa. Samoin näyttää siltä, että Ukrainan viime 
vuosien demokraattiset uudistukset vesitetään ennätysnopeasti. On 
mahdollista, että vuoden 2012 kisat kohentavat Ukrainan imagoa ja 

©
 Arseni Svynarenko

Monet äänestivät aikanaan Tymošenkoa odottaen, että hän – 
toisin kuin miehet – olisi osannut uudistaa ja muuttaa Ukrainan po-
litiikkaa perin pohjin. Ukrainassa ei ole toista Julija Tymošenkon ve-
roista naispoliitikkoa. Jälkiviisaasti voi todeta, että hänen pääminis-
terikautensa luonne ja ristiriidat oranssin vallankumouksen entisten 
liittolaisten kanssa kertovat jotain hänen poliittisista motiiveistaan. 
Valeri Tšalyi, apulaisulkoministeri Tymošenkon hallituksessa, on 
muotoillut asian näin: Julija Tymošenko rakastaa valtaa. Tämä kävi 
hyvin selväksi, kun hänestä tuli pääministeri. Siitä tuli myös suuri 
haaste monille, jotka työskentelivät hänen hallituksessaan.

Tymošenkon suuri valta ja vielä suurempi pyrkimys uudistaa 
Ukrainaa radikaalisti törmäsivät parlamentin uudistushaluttomuu-
teen ja poliittisten liittolaisten heikkouteen. Näissä olosuhteissa oli 
mahdoton ajaa läpi lainsäädäntöä, joka olisi mahdollistanut uudis-

©
 Arseni Svynarenko
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Ukrainan politiikan demokratisoituminen kuitenkin pakotti monet 
oligarkit luopumaan harmaan eminenssin asemastaan ja sai heidät 
ryhtymään poliitikoiksi. Monet heistä ovat tätä nykyä parlamentissa 
ja esiintyvät avoimesti lehdistön edessä.

Tymošenkon syytteeseenpano 2011 on hänen vastustajiensa kos-
toisku ja osoitus valikoivasta oikeudenkäytöstä. Tymošenkon oikeu-
denkäynnissä ja seitsemän vuoden tuomiossa on myös symbolinen 
piirre suoraan menneisyydestä. Oikeus on osannut olla valikoiva en-
nenkin: 1700- ja 1800-luvun perinteisessä ukrainalaisyhteiskunnassa 
naisen tekemistä rikoksista langetettiin aina raskaammat tuomiot. n

Julija tymošenko

•	 Julija	Tymošenko	(o.s.	Telegina).	Syntynyt	27.11.1960	
Dnipropetrovskissa,	Ukrainassa	(silloisessa	Neuvostoliitossa).	

•	 Naimisissa	vuodesta	1979	lähtien,	aviomies	Oleksandr	Tymošenko.	
Tytär	Eugenia	Carr,	s.	20.2.1980.

•	 Valmistuttuaan	Dnipropetrovskin	valtionyliopistosta	vuonna	1984	Tymo-
šenko	 työskenteli	 insinööri-ekonomistina	 kotikaupunkinsa	 koneenra-
kennusteollisuudessa	 vuoteen	 1988	 asti,	 jolloin	 hän	 siirtyi	 miehensä	
kanssa	 liike-elämään.	Myöhemmin	Tymošenkot	perustivat	 ja	omistivat	
yhdessä	Ukrainan	suurimpiin	kuuluneen	maakaasukaupan	yhtiön.

•	 Tymošenko	valittiin	ensimmäisen	kerran	Ukrainan	parlamenttiin	vuonna	
1996.	Perusti	1999	Batkivštšyna-puolueen	(Isänmaa)	ja	oli	sen	johdossa.	
Osallistui	aktiivisesti	presidentti	Leonid	Kutšman	vastaiseen	liikkeeseen	
vuodesta	2001	lähtien.	Perusti	samana	vuonna	omaa	nimeään	kantavan	
puolueryhmän,	Julija	Tymošenkon	Ryhmittymän.	Tymošenko	kampanjoi	
aktiivisesti	Viktor	Juštšenkon	puolesta	vuoden	2004	presidentinvaaleis-
sa	ja	hänestä	tuli	oranssin	vallankumouksen	vertauskuva.

•	 Energiasektorista	vastaava	varapääministeri	30.12.1999–19.1.2001	
Ukrainan	pääministeri	4.2–8.9.2005	ja	18.12.2007–4.3.2010.

antavat maan taloudelle lyhytaikaisen piristysruiskeen, mutta monen 
oppositiopoliitikon asema on tukala presidentti Viktor Janukovytšin 
hallitsemassa maassa. Juri Lutsenko, Kansan itsepuolustus -puo-
lueen johtaja, on vankilassa: tätä Julija Tymošenkon hallituksen entis-
tä sisäministeriä syytetään vallan väärinkäytöksistä. Myös Tymošenko 
itse, Batkivštšyna-puolueen puheenjohtaja ja entinen pääministeri, 
on vankilassa. Häntä syytetään mittavan vahingon aiheuttamisesta 
Ukrainalle, koska hän ei onnistunut neuvottelemaan edullisempaa 
hintaa venäläiselle maakaasulle ns. kaasusodan aikana 2008. 

Monet tavalliset ukrainalaiset ovat sitä mieltä, että Tymošenkon 
joutaakin tuomita. Toiset taas näkevät oikeudenkäynnin oppositio-
poliitikon tukahduttamisena. Ja kaikki asiantuntijat saattavat olla 
yhtä mieltä siitä, että oikeudenkäynti ja vangitseminen tuovat Julija 
Tymošenkolle lisää julkisuutta ja antavat hänelle oivan tilaisuuden 
suosion säilyttämiseen ja kasvattamiseen, sillä hän on oppositiojoh-
taja, joka näyttäytyy nyt Janukovytšin harjoittaman politiikan ja kor-
ruption uhrina. Tämänkertainen oikeudenkäynti muistuttaa monessa 
suhteessa vuonna 2001 pidettyä oikeudenkäyntiä, jossa Tymošenko 
joutui vankilaan 40 päiväksi korruptiosta syytettynä. Vankeus vain 
lujitti hänen asemaansa vaikutusvaltaisena ja suosittuna opposi-
tiojohtajana. Uusimman oikeuskäynnin aikana tuomari on syyttänyt 
Tymošenkoa oikeuden halveksimisesta ja poliittisen show’n järjes-
tämisestä, kun tämä on vedonnut journalisteihin oikeuden sijaan. 

Tymošenkolla oli pääministerinä ollessaan suuret tavoitteet, ja 
hän muutti Ukrainan politiikkaa. Hän asetti kyseenalaiseksi Ukrai-
nan oligarkkien ja tärkeimpien klaanien aseman perumalla moni-
en yhtiöiden yksityistämiset, jotka korruptio oli tärvellyt. Oranssin 
vallankumouksen jälkeiset vaalikampanjat olivat huomattavasti 
vapaammat ja demokraattisemmat kuin nyky-Ukrainassa muuten 
olisi. Pääministerinä ollessaan Tymosenko ei kuitenkaan aloittanut 
systemaattista tutkintaa vaalivilpistä, eikä vilppiä organisoineita 
tahoja asetettu syytteeseen. Tymosenko ei myöskään onnistunut 
aloittamaan Janukovitsia tukevien liikemiesten toimien tutkintaa. 
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Ehdotuksia poliittisille päättäjille

•	 Suomeen	 tulee	 perustaa	 naisten	 politiikkarahasto,	 joka	 tukee	 valtakun-
nallisessa politiikassa aloittavien, eri puolueita edustavien naisten kam-
panjointia, kouluttautumista, vertaistukea ja verkostoitumista. Avoimesti 
toimivan rahaston pääoma kerätään lahjoituksina yksityisiltä henkilöiltä, 
yrityksiltä ja järjestöiltä.

•	 Suomeen	 tarvitaan	 nimitysbarometri,	 johon	 kuukausittain	 päivitetään	
johtavat virkanimitykset sukupuolittain. Näin lisätään julkista keskustelua 
virkanimitysten tasa-arvoisuudesta ja pätevyysvaatimuksista. Vastuu ba-
rometristä on valtioneuvoston kanslialla.

•	 Hallituksen	 on	 annettava	 vuosittain	 selvitys	 tasa-arvon	 toteutumisesta	
Suomessa. Tarkastelun kohteena ovat julkinen päätöksenteko ja hallinto 
sekä puolueet ja työmarkkinajärjestöt.

•	 Presidentti perustaa tasa-arvopalkinnon, joka myönnetään vuosittain henki-
lölle, järjestölle, tapahtumalle tai yksittäiselle teolle, joka on esimerkillisesti 
edistänyt sukupuolten välistä tasa-arvoa Suomessa. Presidentin tulee muu-
toinkin käyttää määrätietoisesti arvovaltaansa tasa-arvon edistämiseksi.

•	 Sukupuolikiintiöt	 (40/60	%)	 on	 otettava	 käyttöön	 kaikkien	 puolueiden	 ja	
työmarkkinakeskusjärjestöjen sisäisessä päätöksenteossa.

•	 Kokeneiden naisten tulee kannustaa uusia naisia urallaan eteenpäin. Erityi-
sesti kansainvälisissä tehtävissä tien avaaminen uusille osaajille on tärke-
ää, jotta Suomella on tarjota asiantuntijoita esimerkiksi ihmisoikeustyöhön 
ja rauhanvälitykseen jatkossakin.

•	 Poliittinen osallistuminen on nostettava jälleen osaksi tavallista elämää. 
Poliittisen toiminnan ei tule olla rasite tai leimaava tekijä, vaan ansio. 
Ehdokkaaksi asettumista on kannustettava ja painotettava samalla, ettei 
politiikkaan osallistuminen edellytä poikkeuksellisia ominaisuuksia. Eri-
tyistä tukea tarvitaan vaaleissa valitsematta jääneiden kannustamiseen 
politiikassa eteenpäin.

•	 Kokouskulttuuria	ja	päätöksentekokäytäntöjä	on	yleisesti	uudistettava.	Byro-
kraattisia käytäntöjä, rituaalinomaisuutta ja turhia kokouksia on karsittava.

•	 Luottamustehtäviä	 tulee	 kierrättää	 nykyistä	 enemmän,	 ja	 toimikausien	
tulee olla rajattuja. Näin päätöksentekoon saadaan uusia henkilöitä, ja 
osaamispohja laajenee.

•	 Eri	 elämäntilanteissa	 olevien	 kansalaisten	 osallistumisen	 kynnystä	 on	
madallettava. Julkisissa luottamustehtävissä toimiville opiskelijoille on 
maksettava matkakorvaus opiskelupaikkakunnalta kokouspaikkakunnalle. 
Luottamustehtävissä toimivien vanhempien lapsille on järjestettävä laadu-
kas hoito kokousten ajaksi.

Ehdotuksia medialle

•	 Mediassa	on	nostettava	esiin	se,	ettei	naisten	asema	suomalaisessa	poli-
tiikassa ole kohenemassa.

•	 Median	tulee	kaikissa	vaaleissa	vaalipiireittäin	vertailla	puolueiden	ehdo-
kasasettelua sukupuolinäkökulmasta.

•	 Sukupuolen	 ei	 pidä	 antaa	 vaikuttaa	 siihen,	miten	 poliitikkoa	 kohdellaan	
mediassa. Naisten välisiä erimielisyyksiä ei tule perusteettomasti allevii-
vata – sukupuoli ei tee ihmisestä riitelijää. ”Muuttumisleikit” eivät kuulu 
tasa-arvoiseen Suomeen.

Ehdotuksia kouluille, kasvattajille ja kaikille kansalaisille

•	 Tyttöjä	on	rohkaistava	esiintymään,	ilmaisemaan	mielipiteensä	 
ja toimimaan mielipidejohtajina.

•	 Eri	oppiaineisiin	on	sisällytettävä	väittelykoulutusta.

•	 Tilanteissa,	joissa	tasa-arvo	ei	toteudu,	on	harjoitettava	 
positiivista syrjintää.

•	 Erilaisuutta	arvostava	kulttuuri	toimii	myös	naisten	ja	tyttöjen	hyväksi.
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Karina	Jutila	on	opiskellut	valtio-oppia	Tampereen	yliopistossa	
ja	 väitellyt	 yhteiskuntatieteiden	 tohtoriksi	 2003.	 Hän	 on	 kir-
joittanut	 muun	 muassa	 puolueiden	 sisäisestä	 vallankäytöstä,	
kansalaisten	osallistumisesta	 ja	yhteiskunnallisista	asenteista.	
Jutila	 toimii	Ajatuspaja	e2:n	 johtajana.	Häntä	 innostaa	 yhteis-
kunnalliseen	toimintaan	halu	kehittää	demokratiaa	ja	vahvistaa		
kansalaisten	roolia	sen	eri	tasoilla.	Jutilan	mielestä	tasa-arvon	
ja	naisten	aseman	hyväksi	on	paljon	tehtävää	myös	Suomessa.	

Johanna korhonen

Johanna	Korhonen	on	toimittaja,	riippumaton	kirjoittaja	ja	kirkko-
laulaja.	Hän	pitää	oikeudenmukaisuutta,	tasa-arvoa	ja	yhdenver-
taisuutta	keskeisinä	yhteiskunnallisina	arvoina	sekä	Suomessa	
että	maailmanlaajuisesti.	Korhosen	mielestä	yhteiskunnalliseen	
keskusteluun	 ja	 päätöksentekoon	 osallistuminen	 on	 aikuisen	
ihmisen,	naisen	tai	miehen,	normaalia	kansalaisaktiivisuutta	 ja	
jopa	velvollisuus:	Maailma	ei	muutu,	ellei	sitä	muuteta.

liisa liimatainen

Liisa	 Liimatainen	 on	 toimittaja,	 jonka	 raportteja	 Italiasta	 suo-
malaiset	 ovat	 kuunnelleet	 1980-luvulta	 lähtien.	 Yleisradion	
reportaasimatkoilla	 Liimatainen	 on	 kiertänyt	 myös	 Pohjois-
Afrikkaa,	 Lähi-itää	 ja	 Balkania.	 Liimataista	 kiinnostaa	 naisten	
demokratiataistelu	 muslimi-	 ja	 arabimaissa,	 mutta	 myös	 se,	
miten	Vatikaanin	varjossa	elävä	Italia	on	antanut	kirkon	rajoittaa	
naisten	 elämää.	Artikkelinsa	 kohdehenkilöön	 Emma	 Boninoon	
Liimatainen	 tutustui	 alun	 perin	 jo	 1970-luvun	 naisliikkeessä.	
Etätuttavuus	sai	uuden	ulottuvuuden	Kairossa,	jossa	Bonino	ja	
Liimatainen	kohtasivat	2000-luvun	alussa.

Elina Rajaniemi

YTK	 Elina	 Rajaniemi	 valmistelee	 Elisabeth	 Rehnin	 poliittisesta	
toimijuudesta	 pro	 gradu	 -tutkielmaa	 Lapin	 yliopiston	 yhteis-
kuntatieteellisessä	 tiedekunnassa.	 Hän	 työskentelee	 Suomen	
Keskustanaiset	 ry:n	 järjestösuunnittelijana.	 Rajaniemi	 uskoo,	
että	 nainen	 on	 naisen	 paras	 ystävä	 –	 myös	 politiikassa.	 Hän	
ihmettelee,	miksi	mediassa	äänensä	saavat	kuuluviin	nykyään	
ennen		kaikkea	äärikonservatiiviset,	populistiset,	kansallismie-
liset	miehet.	Missä	ovat	edistykselliset,	fiksut	ja	rohkeat	uuden	
sukupolven	naismielipidejohtajat?

arseni svynarenko

Arseni	Svynarenko	on	ukrainalaissyntyinen	sosiologi	ja	nuoriso-
tutkija,	joka	asuu	ja	työskentelee	Suomessa.	Hän	on	suorittanut	
tohtorin	 tutkinnon	 Taras	 Shevchenkon	 yliopistossa	 Kiovassa,	
Ukrainassa.	 Svynarenko	 on	 julkaissut	 lukuisia	 artikkeleita	 eri	
kirjoissa	 ja	 pitänyt	 luentoja.	 Hän	 opettaa	 Helsingin	 yliopiston	
Ukrainan-tutkimuksen	ohjelmassa.
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Mitä erityistä 
on naisissa, jotka ovat nousseet 

poliittisen vallan korkeimmille askelmil-
le? Miten he sen tekivät? Tässä julkaisussa 
viisi kirjoittajaa kertoo viiden merkittävän 

naisen tarinan. Suomalaisissa ja ulkomaisissa 
muotokuvissa on yhteisiä piirteitä: näitä naisia 

ovat auttaneet määrätietoisuus, itseluottamus ja 
uskallus, mutta myös onni ja sattumat.

Kirja esittelee huipulle kiivenneiden naisten 
tarinoita, mutta se on tarkoitettu rohkai-
suksi kaikille politiikasta kiinnostuneille 

naisille. Seuraavan muotokuvan 
aihe voit olla Sinä.




