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PRESIDENTINVAALIKAMPANJAN AVAUS

Puoluesihteeri Jouni Ovaskan kampanjanaloituspuheenvuoro
Aloitellessani toimintaa puolueessa Matti Vanhanen oli Suomen pääministeri.
64 päivää aikaa saada oma ehdokkaamme Matti Vanhanen ensin presidentinvaalien toiselle kierrokselle. Ja
sen jälkeen uudeksi tasavallan presidentiksi!
Gallupit ovat meitä vastaan. Älkää uskoko niitä, jotka sanovat, että presidentinvaalit on jo ratkaistu. Ne ovat
kuiskuttelijoita, joita pelottaa. Heitä pelottaa se, että pitäisi käydä ihan oikeat vaalit. Meidän 110‐vuotias
kansanliikkeemme on taipunut uskomattomiin suorituksiin. Kansanliike, joka olemme me. Sinä, minä ja
tuhannet ja tuhannet muut keskustalaiset kautta Suomen.

Hyvät ystävät,
”Suomen asia on meidän”. Voiko maamme tilannetta tällä hetkellä paremmin kuvailla? Olemme
tilanteessa, jossa maailma ympärillä on turvattomampi kuin kuusi vuotta sitten. Kuuden vuoden aikana
jakolinjoja ja vastakkainasettelua on tullut lisää myös Suomeen. Kaikki eivät tässä maassa voi hyvin, kaikki
eivät ole samalla viivalla.
Suomen asia on meidän tarkoittaa, että presidentin pitää pystyä yhdistämään suomalaisia ja olla aidosti
koko Suomen ja kaikkien suomalaisten presidentti.

Suomen asia on meidän tarkoittaa, että presidentin pitää pystyä laajasti kokoamaan suomalaiset ulko‐ ja
turvallisuuspolitiikan linjan taakse.
Matti olisi presidenttinä vakauttava voima. Hän jatkaisi Suomen pitkäaikaista, yhdessä sovittua ja
suomalaisten enemmistön tukemaa ulko‐ ja turvallisuuspolitiikan linjaa.
Tärkeintä on ilman muuta ylläpitää vakautta Suomen lähialueilla, mutta presidentin on nähtävä myös
Itämeren rantakallioita pidemmälle. Matti palauttaisi Suomen ulkopolitiikkaan koko maailman niin, että
Suomi on edelläkävijä esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumisessa ja ihmisoikeuksien edistämisessä. Matti
pystyy vetämään ääripäitä toistensa luo, puhkomaan kuplia ja purkamaan vastakkainasetteluja.
Vaihtoehdot
Arvoista puoluevaltuutetut,
Jokaisella presidenttiehdokkalla on poliittinen linjansa. On Vanhasen linja, Haaviston linja ja Haataisen linja.
Vanhanen edustaa keskustan puoluekokouksen hyväksymiä linjoja, Haatainen SDP:n ja Haavisto Vihreiden.
Puolueiden yhteisesti sopimia. En syytä pimittämisestä, mutta kysyn, mikä on SN2‐kansanliikkeen linja.
Onko se kokoomuksen linja?
Hyvät ihmiset, tässä on tosi kyseessä. Kävin näiden neljän ehdokkaan nettisivut läpi. Haavistolta,
Haataiselta ja Vanhaselta löytyvät kattavat blogit, painavaa poliittista viestiä. Matin manifesti on lyömätön.
Mutta arvatkaa, mikä kiinnitti huomioni. SN2:n sivuilta löytyy ainoastaan kampanjatuotteita, hymylogoja
sekä lahjoitustyökalu. Ei mitään poliittista linjaa. Ei minkäänlaista sanomaa. Esimerkiksi
hallituskumppanimme kokoomus linjaa, että Nato‐jäsenyys vahvistaisi turvallisuutta ja että jäsenyydellä
olisi ennaltaehkäisevä, Suomen turvallisuutta parantava vaikutus ja se vahvistaisi Suomen kansainvälistä
asemaa ja että Suomen kannattaa hakea Naton jäsenyyttä lähivuosina.
Onko istuvan presidentin linja kokoomuksen linja vai onko kokoomuksen linja istuvan presidentin linja?
Tilanne on hyvin hämmentävä. Toisaalta yritetään ottaa pesäeroa kokoomuksen linjaan, mutta
vaalikampanajaa pyörittää kokoomus. Sen me tiedämme, että Niinistö on kokoomuksen ehdokas, Matti
keskustan.
Hyvät ystävät,
Kun katsotaan näkemystä, osaamista ja kokemusta, Matti Vanhanen on ilman muuta päävaihtoehto Sauli
Niinistölle. Matin ja Keskustan linja on, että koko maata pitää rakentaa tasapainoisesti ja turvata elämisen
edellytykset niin kaupungeissa kuin maaseudulla. Matti Vanhanen ja Keskusta eivät aja Nato‐jäsenyyttä.
Toiselle kierrokselle
Hyvät keskustalaiset,
Selvää on, että jos keskustalaiset äänestävät Mattia, hän on presidentinvaalien toisella kierroksella. Ja te
tiedätte, että jokainen vaali luo siltaa toiseen. Kuten puheenjohtaja‐Juha sanoi, mitä paremmin Matti
menestyy, sitä paremmat edellytykset myös Keskustalla on menestyä niin maakunta‐ kuin eduskunta‐ ja
eurovaaleissa. Näin se vaan on. Ääni Matille on ääni Keskustalle. Ääni Sauli Niinistölle on ääni Petteri
Orpolle ja ääni Kokoomukselle.
Arvoisa puheenjohtaja,
Meidän ehdokkaamme, tuotteemme, on näissä vaaleissa kunnossa. Nyt on tämän porukan aika lähteä
töihin. Mutta kampanjaan kuuluu myös aina tuotteita ja meininkiä. Tänään täältä Joensuusta starttaa
Matti‐bussi, joka lähtee kiertämään Suomea. Lisäksi minulla on täällä pinssejä ja muuta materiaalia. Täällä

on paperipussi, jonka Keskustan kenttäväki voi täyttää esimerkiksi kotimaisilla elintarvikkeilla tulevina
viikkoina ja jakaa sitten pusseja ihmisille tapahtumissa ja tilaisuuksissa eri puolilla maata. Pussin kyljessä ei
lue sattumalta: ”Parasta maasta, parasta maalle”. Suomalainen ruoka, maatalous ja maaseutu ovat kaikkien
suomalaisten henkivakuutus.
Mutta, rakkaat ystävät,
Me lupasimme risteilyllä, että ”Tehdään näistä vaalit”. ”Joko te viimein uskotte, että me olemme
tosissamme?!!!” Saanko esitellä: Matti‐ämpäri, kolmessa eri värissä. Kyljessä lukee: ”Löylyvettä koko
Suomelle”. Se se presidentin tehtävä on: valaa uskoa tulevaisuuteen, pitää huolta että koko Suomi
menestyy ja kaikki suomalaiset pysyvät mukana.
Hyvät naiset ja miehet,
Nyt on aika lähteä toden teolla vaalityöhön. Yhden ehdokkaan kruunajaisten sijaan näistä on tehtävä vaalit.
Kuka haluaa ilmaisen ämpärin!? Täällä on Matin äänestäjille! Nopeimmille! Kampanja on avattu! Ei muuta
kuin töihin!

