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Ensiäänestäjä aikoo antaa tukensa naiselle
SANT TU KAUPPILA

Lukiolainen
pohti äänestyskonkarin
kanssa vaalien
merkitystä

Minka Nordström

äänestysikäraja on 18 vuotta. Vielä
ennen vuotta 1975 äänestysikäraja oli 20 vuotta, ja ennen vuotta 1945 se oli 24
vuotta.
Viime vuosina on keskusteltu erityisesti siitä, tulisiko
äänestysikärajaa laskea 16
ikävuoteen vai pitäytyä nykyisessä.

EDUSKUNTAVAALIEN

Meri Luukkanen
KUN ensi kertaa äänestävä Lin-

nea Kukkosen, 18, ja äänestyskonkari Margaretha Starckin,
75, istuvat alas nuorten toimintakeskus Hapen sohville, keskustelu käynnistyy heti vilkkaasti. Ensin puhutaan koripallosta ja sitten politiikasta.
”Ei jännitä”, Kukkonen hymyilee.
Vaaleista on tulossa molempien mielestä mielenkiintoiset.
”Hallitus on saanut aikaan
täyskaaoksen. Pitkiin aikoihin ei
ole ollut näin mielenkiintoisia
vaaleja”, Starck sanoo.
”Minulle äänestäminen on tapa vaikuttaa, kun en ole enää
aktiivisesti kansalaistoiminnassa
mukana.”

Miksi äänestysikäraja on
juuri 18 vuotta, akatemiatutkija Hanna Wass
Helsingin yliopistosta?
”Keskeisin syy on se, että
18 vuotta on määritelty yleiseksi täysikäisyyden rajaksi.
Äänestämistä pidetään niin
perustavanlaatuisena kansalaisoikeutena, että sen on järkevää olla linjassa muidenkin
täysikäisyyden
oikeuksien
kanssa. Monilla argumenteilla, joita me nykyään esitämme äänestysikärajan puolesta, on pitkä historiallinen
tausta. 18 vuotta ei ole mikään absoluuttinen ikä, joka
olisi aina ollut äänestysikärajana.

ELÄKKEELLE jäänyt luokanopet-

taja Starck on toiminut myös tutkijana Yleisradiossa. Peruskoulutukseltaan hän on psykologi.
Starck on toiminut myös opetusministerin eritysavustajana.
Kukkonen opiskelee Helsingin
medialukiossa. Hän tunnustautuu yhteiskuntanörtiksi.

”Olen poliittisesti aika
valveutunut. Koko
kaveripiirini on.”
Linnea Kukkonen

”Olen poliittisesti aika valveutunut. Koko kaveripiirini on.”
Kukkonen kertoo, että hänellä
on vahvat moraaliset arvot, joiden perusteella hän äänestää lähestyvissä vaaleissa.
Mitkä ovat hyvät perusteet äänestämiselle?
Naiset ovat samoilla linjoilla:
tuloerojen pienentäminen, tasaarvon edistäminen, maahanmuuttomyönteisyys ja ympäristöasiat vaikuttavat.
”Nuorempana en katsonut sukupuolta tai kieltä. Nyt, kun on
löytynyt sopiva kandidaatti, äänestän samaa ehdokasta kuin
edellisissä vaaleissa: naista, joka
hallitsee ruotsin kielen. Hän ei
ole tuottanut pettymystä”, suomenruotsalainen Starck kertoo.
Myös Kukkonen sanoo äänestävänsä naista.
”Naiset äänestävät miehiä,
mutta miehet äänestävät naista
hyvin harvoin”, Starck kommentoi.
”Sosiaaliset normit”, Kukkonen pyörittelee silmiään. Starck
nyökkää.
Kun näiden kahden naisen
eteen avataan Helsingin Sanomien politiikan sivut, molemmat

Pitäisikö
16-vuotiaan
saada
äänestää?

Kokenut äänestäjä Margaretha Starck (oik.) ja opiskelija Linnea Kukkonen ovat yhtä mieltä siitä, että äänestäminen on yksi tärkeä vaikuttamisen keino.

kertovat ymmärtävänsä lähes
kaikki uutiset. Sen sijaan soteuudistuksesta ei kumpikaan ole
saanut selkoa.
”Olen jonkun jutun lukenut.
Mutta jos joku nyt pyytäisi selittämään sen, ei onnistuisi”, Kukkonen toteaa.
”Ensin yhdistetään kamalasti,
ja sitten ei yhdistetäkään. Se on
aikamoinen vyyhti, jos ei lähde
varta vasten tutkimaan”, Starck
jatkaa.
POLITIIKKA ei kuitenkaan tunnu

kummankaan mielestä vaikealta.
Talouspolitiikka puolestaan saa
Kukkosen hämilleen – hän sanoo kompastuvansa termeihin,
kun taas Starck ruotii politiikan
toimittajia lainasanaston käytöstä.
Kukkosen tavoitteena on äänestää tästä eteenpäin jokaisessa vaalissa. Nukkuvien puoluee-

Ennakkoäänestys alkoi
viime vaaleja vilkkaammin
Heikki Arola HS

eduskuntavaaleissa alkoi keskiviikkona vilkkaasti.
Äänestäjiä oli ennakkoäänestyksen ensimmäisenä päivänä
liikkeellä enemmän kuin neljä
vuotta sitten.
Äänestämässä kävi 196 190 äänioikeutettua, mikä on 4,6 prosenttia äänioikeutetuista.

ENNAKKOÄÄNESTÄMINEN

NELJÄ vuotta sitten äänestäjiä oli

ensimmäisenä päivänä 175 059
eli 4,2 prosenttia äänioikeutetuista.
Naisia kävi äänestämässä hieman miehiä enemmän. Toisaalta

naisia on äänioikeutetuissa runsaat 100 000 enemmän kuin
miehiä.
Helsingissä ensimmäisen päivän äänestysvilkkaus oli suunnilleen keskimääräistä: äänensä kävi antamassa 4,5 prosenttia äänioikeutetuista.
Vilkkaimmin liikkeellä oltiin
Lapin piirissä, jossa äänestysprosentti oli ensimmäisenä päivänä 6,2. Kaakkois-Suomen piirissä ja Savo-Karjalan piirissä ylitettiin viiden prosentin raja.
Suomessa
ennakkoäänestys
on mahdollista seitsemänä päivänä, myös lauantaina ja sunnuntaina. Viimeinen ennakkoäänestämisen päivä on ensi tiistaina.

MIKÄLI jokaisena päivänä pääs-

tään samaan äänestysvilkkauteen kuin keskiviikkona, ennakkoäänestäneiden osuudeksi tulee 32,2 prosenttia. Osuus olisi
lähes sama kuin neljä vuotta sitten, jolloin luku oli 31,7 prosenttia.
Kotimaassa ennakkoäänestyspaikkoja on 912. Niitä on kunnan- ja kaupungintaloissa, kirjastoissa, kauppakeskuksissa ja
posteissa.
ULKOMAILLA asuvien ennakko-

äänestys alkoi myös keskiviikkona ja se päättyy lauantaina.
Tiedot äänetysaikkojen sijainnista ja aukioloajoista löytyvät
osoitteesta www.vaalit.fi.
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seen hän ei halua. Starckia kiinnostaa, miten Kukkonen vertailee ja löytää sopivia ehdokkaita.
”Olen tutkinut erilaisia ehdokkaita ja tehnyt puolueseurantaa
netissä. Pari vaalikonettakin
olen täyttänyt löytääkseni ne hyvät ehdokkaat, jotka eivät ole
julkisuudessa. Facebookissa seuraan myös muutamaa ehdokasta.”
Starck innostuu kertomaan
olevansa Twitterissä.
”Tiedän esimerkiksi jokaisen
lukion, jossa Stubb on käynyt.
Nuoret mieltyvät ehdokkaaseen
usein siksi, että tämä on karismaattinen tai paljon esillä. Silloin kannattaa miettiä, kenen
joukoissa seisot”, Starck nauraa
itsekin 1970-luvulla käytetylle iskulauseelle.
”Minulla se pätee edelleen.
Kehottaisin nuoria käymään
myös ihan oikeissa vaalitilai-

suuksissa. Minulla on käsitys, että ne nuoret, jotka raahautuvat
äänestämään pakosta, esimerkiksi vanhempien käskystä, ovat
mielipidepropagandan uhreja”,
hän selittää.
Starck muistuttaa, että poliittisissa vaaleissa ei ole yhdentekevää, mihin puolueeseen ehdokas kuuluu.
”Puolueet ovat viimekädessä
ne, jotka määräävät.”
G Toimittaja kuuluu Pääkaupunkiseudun Nuorten ääni -toimitukseen. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen hankkeessa nuoret tuovat
näkökulmiaan esille mediassa.

G Pääkaupunkiseudun Nuorten
ääni -toimitus
antaa neuvoja puolueen ja ehdokkaan valintaan. HS.fi/hstv

Voisiko äänestysikäraja
olla 16 vuotta?
”Esimerkiksi Britanniassa
tehdyssä tutkimuksessa on
osoitettu, että 16–17-vuotiaat
ovat selvästi muita vähemmän kiinnostuneita politiikasta ja että he tietävät vähemmän. Toisaalta Itävallassa
tehdyt tutkimukset osoittavat, että 16–17-vuotiaiden
kiinnostuksen taso on noussut sen jälkeen, kun heille on
annettu äänioikeus. Ei myöskään ole havaittu merkkejä
siitä, että he olisivat vähemmän kykeneväisiä äänestämään oikein eli sellaista puoluetta, joka edustaa äänestäjän omaa yhteiskunnallista
näkemystä.”
”Itävallasta saadut tulokset
viittaavat vahvasti siihen, ettei ole mitään hävittävää, jos
äänestysikärajaa lasketaan.
Ensimmäiset vaalit ovat keskeisiä sen suhteen, että muodostuuko ihmiselle ylipäätään äänestystapaa. Jos äänestysikä taas on 16, on paljon todennäköisempää, että
ensimmäiset vaalit sijoittuvat
ajankohtaan, jolloin ollaan
vielä koulussa ja vanhemmat
saattavat patistaa äänestämään.”
Mikä on tärkein äänioikeuteen vaikuttava asia?
”Yleisin syy on varmasti äänestäjien kypsyys. Olennaisia
tekijöitä ovat myös esimerkiksi riittävä tietämys politiikasta ja motivaatio osallistua.

SUURI TURVALLISUUSPOLIITTINEN KESKUSTELU
Tiedekeskus Heurekassa
perjantaina 10.4. klo 17.00–18.30
Tilaisuuden juontaa toimittaja
Annukka Roininen

Alustajana
ERKKI TUOMIOJA

KIMMO
KILJUNEN
(SD)

JUSSI
PERTTI
MATTI
NIINISTÖ SALOLAINEN VANHANEN
(PS)

(KOK)

(KESK)

TAKAISINVETO
Tiedote 7.4.2015

Hätälä Oy:n valmistama Savulohifileepala 250 g (GTIN 6408790003487)
saattaa sisältää väärän Viimeinen käyttöpäivä -merkinnän 07.05.15
pakkauksessa. Tuote ei säily pakkauksessa olevaan päiväysmerkintään saakka. Tuotteen oikea viimeinen käyttöpäivä on 07.04.15,
johon asti tuote on ollut käyttökelpoinen.
Tuote on ollut myynnissä 23.3.2015 - 7.4.2015 K- ja S-ryhmän sekä
Suomen Lähikaupan myymälöissä. Jälleenmyyjiä on ohjeistettu
poistamaan tuotteet myynnistä.
Tuotteen ostajia pyydetään palauttamaan virheelliset tuotteet
ostopaikkaan tai osoitteeseen Hätälä Oy, Lapinrauniontie 3, 90410
Oulu. Pakkauksesta tulee ilmetä tuotteen päiväys 07.05.15. Ostos
hyvitetään.
Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Riku Isohätälä, riku.isohatala@hatala.fi,
p. 044 5626 094 tai BRC-koordinaattori Sari Lehtonen,
sari.lehtonen@hatala.fi, p. 044 5475 790.

Realisti

387

Tavattavissa seuraavasti:
to 9.4. klo 16-18 Espoo,
Sello Roberts Coffee
to 9.4. klo 18.30 Helsinki,
Sanomatalo, aula
pe 10.4. klo 16.30 Vantaa, Heureka,
turvallisuuspoliittinen paneeli
la 11.4. klo 10–11 Vantaa, Tikkuraitti,
klo 11.30-13 Myyrmanni, Paalutori,
Keskustan telttalla
klo 14–15 Lintumetsän kioski,
klo 15–16 Lepsämän NS. talon piha

Matti Vanhanen
www.vanhanen.ehdolla.fi
Tervetuloa tapaamaan.
Seuraa blogia sekä tapahtumakalenteria
ilmoittaja; Keskustan Lepsämän paikallisyhdistys
SI1 2

