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heim taas oli niin azyovaltaitu tavallisten tallaajien tasolle'.
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.. tui Suomen kannalta suotuiväittää osentti eppo 11 onen, sastineuvotteluissa Neuvos.
toliiton kanssa.
·~Ensinunäistel"l preside11t;
.·vallisen kansalaisen tasolle.
tiemme persoortista-tiedetään ·
SEl!.tH\~AARI
Se tarkoittaa sitä; että Ahti- hyvin vähän, val.kl<a.heidän
Marianna Langenoja
såaJ:en piti 'kokata presidenpersoonansa. vaikutti päätöktinvaalikampan jassaan ja·· siin paljon em~mm.fuikuin ny·
Risto Rytin äidin tiedetään
sanoneell jo eil1lell J?oiJ.<<m- Halonen nimettiin .tavalli-. kyisten, Tiihol}en,sånfo.
Hänen mukaansa pr-esiderisa poliittista uraa, että Ris- seksi Tarjaksi. ·
to pääsee niin pitkälle kuin
-Presidentin valtaoikeuktin arkipäiväis~en
as~t.Suomessa voi. päästä. Vuon- sfaonleikat:tu niin paljon, et- taa häJiet tav~~~ll. kadwmiehell. tasolle. Tällöin hänen
na ·1940 äidin ennustus. toteu- täjäljelle.onjääriytvainu1kO",
mielipiteensä- våikka:Pa Natui, kun Ryti aloitti Suomen . politiikkaan vaikuttaminen
arvovaltaisinunassaviras~a,
ja persoonallisuus ..Persoonal- toon liittymisestä on vain ykVielä tuohon aika.an pre- lisuus nostetaan.esille medias- si mielipide 1Iluidep jpuk:ossa.
sidenttiä kunnioitettiin suu- sa, vaikka sillä ei-enää vo.ida
Tästä huolimartf
presiresti, ja hänellä oli etäinen
dentit: pystyvät yhä vaikuttavaik:utta.apääi:öksenteko01.1.
suhde kansaan. Tqisin on nymaaµ siihen; mistä maassa
kyisin, sanoo hallintotiet:een
m Menneinä vuosikynllnepuhutaan. Esimerkiksi Tarja
. ninä presidenttien persoonil- ·.Halonen piti yllä kysymystä
dosentti Seppo Tiihonen.
Risto Ryti. -seminaarissa
la on oliutmerkitystä tehtyitasa-arvosta• ja globalisaatiHuittisissa· Iuennoineen do- hin·.päätöksitn, Bsimerkik- i osta, kun.taas Sauli Niinistö
sentin mukaan presidentti
si Relander antoi vallan: Iip- tunnetaan pikemminkin taon laskettu tänä päivänä ta- sua Lapuanliikkeelle osittain
lousmiehenä.
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Dosentti· ~epsio Tijhonln• ·
on••köo~nutluon?ehd.innat
president.ei~tämrne kertovis.·täelärriänkerroista.

·Risto Ryti: Rationaalinen,

analyyttinen ja nopea teke, mään päätöksiä. Hånelläoli ·
. kyJ<Yhallita flermotvåikeissa
kilö; joka kykeni hallitsemåan
tilcinteissa. Pidatlyväja asiallitunfeinuksensa siinä määrin,
. e,ttähäritäon kuvailtu sul- ·
· nen luonne. Luonteensa vuok. si hahmotti isot asiat ja ylläpiti
keutuneeksi. Häntarkastelic
asioita viileästi; järkkyrnättä jå · suorrialaisteh uskoa sodassa.
selviämiseeri.
rqhkeasti. Ulkoisesti häri vaikutti kylmältä. ·

K. J~Ståhlberg: Älykäs hen-

Lauri Kristian Relander:
Lupsakkaseuraihminen. Häntä on kuvailtu herkäksi ja hy- ·
vää tarkoittavaksi. Hän omak- ~
sui presidentin edustukselliset.
tehtävät, joten hän ei kyennyt
pitämään valtiollista johtoa
käsissään vaan antoi sen lip- ·
sua Lapuänliikkeenjohtaiille ..

dättäytyvä, ti.mteitaja niiden
ilmaisua välttävä henkilö> '
·Sotamies- ja työmiestaustan
.. vuoksi Koiviston käyttämä .•
. kieli on karua ja hän harkit- ·..-.
·· see asioita viileästi.Hän on ···
···.pohdiskeleva persÖonallisuus,
·. Jokapalauttiomalla kaudelc .·
-,~ laanpresidenttHnstitLiutkm
'. aritovallan; joka oli Kekkosen
·. aikaria kadonnut:.

··heim: PäättäväinenjC) kaukon.äköinen: Häntä pidettiin
erityisen kunnianhimoisel1äja
turharnaisena. Hänen aristokraattinen olemuksensa
pelottavakaukaisuus vahvistivat
suomalaisten uskoa selviämiseen. Hänen arvovaltansa
auttoi Neuvostoliiton kanssa
käytävissä neuvotteluissa.
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SvinhufvUd: Vahvan
ol~eudentunnon Ja.lujan.vakaumuksen omaava johtaja: ·
liinan näitä luonteenpiirteitä
häntätuskin olisi karkotettu
Siperiaan. Hän Oli.karisrnaattinen ja autorltäärlnen; Suomi
kiikkui demokråtian ja dikta-.
tuurinråjalla. Svinhufvud ohjasi sen kohti demokratiaa,

Kyösti Kallio: Ahkera ja rehellinen talonpoika. Hän oli
kunnianhimoinenjavahnis
otta.maanvastubtajohtamF·
sesta, Toimi tavallisen kansan
symbolin.aja jätti hallitsei
misen hallitukselle: Palautti
valtiollelaajari'hyväksynriän.··.
ja kansan luottårrluksen.Hän
loi Suorneenyhtelsöllisyyttä,

· Juho Ku~i Paasikivi: Äly- ·
käs, ahkera, kunnianhimoinen
ja itsepäinen persoonallisuus.
Häntäoldettnn äksynäja
omapälsenä.Hänellä oli·läikehtivä temperamentti, mutta
ulkoisesti hänessä .eiollut mltään häikäisevää.

Urho kekkonen:Poikkeukc
sellisen älykäs, kunnlanhimoinen ja kielellisesti lahjakas,
Häntäon luonnehdittu määrätietoiseksi, sosiaaliseksi, jopa
teatraaliseksi. Hän nousi no- ..
peasti jöhtajaksi toimimissåan
piireissä>Hänellä oli itäsuomalaisia ominaisuuksia.
.
·Mauno KilMsto: Karu, pl-

Martti AhtiSaari: Välitön.11öpeajå avoin henkilö. Hänellä
on laaja kontaktivert<ko,mutta
presiåentintehtäväkenttä
ko"
·timaassa jäi hänellevieraaksL
Presidentti onnistui lähentymään kansan kanssa, mutta
ei saanut poliittisen eliitin
luottamusta,

Rist() Rrt~:..$,jtiiiJla~rissa. pohdittiin muun muassa presidenttien luonte~npiirteiden
va.ikutusta päätoksentekoon. Dosentti Seppo Tiihonen luennoi aiheesta. SeminaC1~
rin järjestivät ~isto-Ryti -seura ja Huittisten kaupunki.
··

Satakuntalaisuus

oll ·kylmä(Jäisyyttä

Suomisen mukaan sata- ·
kuntalaisista suur.miehistä ·
puhuttaessa m.uistetaan ··.
ensimmäisenä Risto Rytija
Edwin Linkomies.Ryti toimi
muun muassa presidenttinä, Linkomies oll'päärtilnlsteri ja Helsingin yliopiston

Sauli Niinistö:
JUristitausfai~
'
.

rehtori.
. Sµomiqen mui.stutti, että
$at~kunna5:_saon kasvanut
myösmuitaS:yurfa
nimiä.
Hän mainits.ikuitenkin vain
kokbomuspolii~lkkoja, kuten Tuure Junnilanja KyllikkiPoh}olan.
-IKai.l<kiafiäitä suu-/
r.ia nenRHöitä yhdistä?ä.f
maatilalähtöisyys, oppic·.·
m.i~Tphal.t1,uteliaisuusja
kyl~äp~l5Y}tsv~ikei5sakin
föanteissa:
~ata.·ku,ntqlaisi§l{eiJl}~itä, Svomi. nerim1,1otÖill. .·.,

neh presidentti,jotavoiverrata Rytiin ja Koivistoon. Hän on
identifioitunut taloµsmiehenä,
mutta myös puoleensa kautta; Hänet tunnetaan oikeu·
denmukaiseria herikilönä,jöka .
korostaa· EU:n.rnerkitystä.
EU-kriittiseriäaikana hänen·'
roolinsa ori tässä suhteessa•·
korostunut:

.'Satåkul1t~lai~~11 k,okoom1.1l<sen
ku1wiap1.1'1een..jo'1!aja ja eratinen k,auppa-ja teollisuusministe.rl ll~~ä:'ij~Wilien kertoi
se.1T1inaari~ voimak7
kaista satakuntalaisista
kokpomuspoliitikoista.

Tarja Halonen: Suomen
ensimmäinen naispresidentti, joka korostaa naiseuttaja
tasa-arvon merkitystä. Hänen
tolmmtaansa luonnehtii persoonan suorasukalsuus, ah"
.keruus, työorlentoituneisuus
ja realismi. Tietoisuus naisel1desta tuottaa oman särmänsä miesten dotnlnoimassa
yhteiskunnassa.

.

-

.

-

K,o.koomqks~n pitk~eikaislmpana puheenjohtajanä .
toirniliut såtakuntalainen likka Si.IC>mirien
puhui
Risto•Ryti "seminaarissa
sata1<untcilaisista suurista
PoliitikoistC).ja heitä yhdistävistä teki]Öistä.
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