
Miten Kokoomuksen ehdokasasettelu Vaasassa toteutettiin? 
 
Vaasalaisilta Kokoomus-aktiiveilta on viime päivinä kyselty, miksi Vaasasta ei saatu 
kokoomuslaista kansanedustajaa ja miksi ehdokasasettelu oli sellainen kuin oli. 
 
En halua tällä kirjoituksella etsiä syyllisiä tai syyttömiä. Haluan vain kertoa, kuinka 
ehdokasasettelu vaasalaisten osalta meni. 
 
Keväällä 2006 Kokoomuksen Vaasan kunnallisjärjestö lähetti vaasalaisille 
puolueyhdistyksilleen kyselyn, jossa pyydettiin nimeämään mahdolliset 
eduskuntavaaliehdokkaat. Määräaikaan mennessä ilmoitettiin neljä vaasalaista 
eduskuntavaaliehdokasta: Janne Sankelo, Ari Mäkynen, Ilkka Raatikainen ja Taira-Julia 
Lammi. Kokoomuksen valtuustoryhmä sekä kunnallisjärjestön ja yhdistysten edustajien 
yhteinen kokous keskusteli ehdokkaiden kanssa 3.4.2006 ja keskustelun jälkeen 
kaikkien yhteisellä hyväksynnällä sovittiin, että Kokoomuksen Vaasan kunnallisjärjestön 
ehdokkaat ovat Janne Sankelo ja Taira-Julia Lammi. Kokoomuksen Vaasan 
kunnallisjärjestö vahvisti tämän päätöksen. Järjestön edustajat olivat sitä mieltä, että 
Vaasasta saataisiin vähintään yksi, tai jopa kaksi, henkilöä eduskuntaan, mikäli 
vaasalaiset keskittäisivät äänensä Sankelolle ja Lammille.  
 
Kun Kokoomuksen Vaasan kunnallisjärjestö oli tehnyt päätöksensä 
eduskuntavaaliehdokkaista, tuli Pohjanmaan Kokoomus ry:ltä, eli piirijärjestöltä, 
toivomus, että Vaasasta tai sen ympäristöstä löytyisi kolmaskin ehdokas. Tämä toivomus 
esitettiin myös jo ennen vaasalaisten tekemää päätöstä, joten olimme tästä toiveesta 
hyvin tietoisia. Kolmatta ehdokasta ei kuitenkaan ehdokasasettelun kuluessa löydetty 
eikä kukaan ilmoittautunut itse. Piirijärjestön toive kolmannesta vaasalaisesta 
ehdokkaasta julkaistiin myös sanomalehti Pohjalaisessa 28.09.2006 olleessa 
Pohjanmaan Kokoomus ry:n Seinäjoella sijaitsevan piiritoimiston  toiminnanjohtaja 
Jaakko Sairon haastattelussa. 
 
Seinäjoella 29.10.2006 pidetyssä Pohjanmaan Kokoomus ry:n syyskokouksessa Vaasan 
vaalipiirin ehdokasasettelu hyväksyttiin. Syyskokouksen päätös kuitenkin oli, että 
kokouksessa valitaan 16 ehdokasta ja yksi ehdokas valitaan myöhemmin ja hyväksytään 
piirihallituksessa sitten, kun ehdokas on vapaa ehdokkaaksi. Tässä kokouksessa 
useimmat vaasalaiset kuulivat ensimmäisen kerran, että Vaasasta on löytynyt kolmas 
ehdokas, Hannu Luukkonen. Minä ja monet muut vaasalaiset kokoomusaktiivit jotka 
eivät olleet piirin syyskokouksessa ehdokasasettelun aikana läsnä saimme tietää 
kolmannesta vaasalaisesta ehdokkaasta vasta luettuaan siitä seuraavan päivän 
lehdestä. Kokoomuksen Vaasan kunnallisjärjestö ry. ei ole Hannu Luukkosen 
ehdokkuutta käsitellyt, vaan hänen ehdokkaaksi asettamisensa on tapahtunut 
Pohjanmaan Kokoomus ry:n eli piirijärjestön taholta ja toimesta. Piirin intressi ko. 
toiminnassa on ollut kokoomusäänien ”haravointi”.  
 
Vaalien faktaa: Vaasasta meni maakuntaan Kokoomuksen ehdokkaille 1666 ääntä. 
Vaasalaisille kokoomusehdokkaille annettiin yhteensä 5604 ääntä. Äänestysprosentti oli 
Vaasassa 67,3 %, kun Vaasan vaalipiirin äänestysprosentti oli 71,5 %. Vaasasta pääsi 
eduskuntaan kaksi kansanedustajaa, mutta ei Kokoomuksen edustajaa. Vaasalaiset 
kokoomusehdokkaat saivat ääniä seuraavasti: Lammi 838, Luukkonen 1684 ja Sankelo 
3082. Janne Sankelon pääsy eduskuntaan jäi vaivaisen 10 äänen päähän. 
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Kirjoitus on julkaistu sanomalehti Pohjalaisen Puheenvuoro-palstalla 27.03.2007 
http://www.pohjalainen.fi/Article.jsp?article=182663 
 


