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Jytkyn 10 syytä
1.MUUTTUMATON

POLITIIKKA
Suomessa käydään

vaalit, kolmesta suuresta
puolueesta kaksi on halli-
tuksessa. Hallituksen ko-
koonpanosta huolimatta
harjoitettavassa politiikassa
ei suuria muutoksia ole ta-
pahtunut. Hallitukset ovat
tavanneet olla vapaamieli-
siä, EU-myönteisiä ja kilpai-
lukyvystä huolta pitävää. 

2. YLEINEN 
TYYTYMÄTTÖ-
MYYS

Vaalirahakohu 2008–09 oli
luonut pohjat yleiselle polii-
tikkojen epäsuosiolle. Kan-
sainvälisen talouskriisin
myötä myös tarjolla oli vain
ankeita aikoja. 

3. EUROKRIISI
Loi vaaliasetelmat
ja oli vaalien pää-

teema.

4. EU-JÄSENYYS
Suomi liittyi EU-
:hun 1995, EU:sta

tuli politiikan valtavirtaa ja
EU-kritiikkiä pidettiin kylä-
hullujen puuhana.

5. PÄÄSI 
PÄÄMINISTERI-
TENTTEIHIN

Tv:n pääministeritentteihin
oli varattu kolme tuolia –
kokoomuksen, Sdp:n ja
keskustan puheenjohtajille.
Perussuomalaisten kanna-

tuksen nousu pakotti otta-
maan mukaan myös perus-
suomalaisten Soinin päämi-
nisteritentteihin.

6. KIINNOSTAVA
PUHEENJOHTAJA
Soini oli selkeästi

muista puoluejohtajista
erottuva hahmo, kiinnosta-
vampi kuin muut.

7. JATKO-
KERTOMUS
Kansa halusi seura-

ta, miten perussuomalaisten
jatkuvasti nouseva kannatus
kehittyy ja päättyy.

8. OMA-
LAATUISUUS
Puolueella oli epä-

sovinnainen vaaliohjelma.
Puolue esimerkiksi pisti oh-
jelmaansa vitsinä, että julki-
sista varoista pitäisi tukea
suomalaista kulttuuriperin-
töä postmodernin nykytai-
teen sijasta

9. VÄRIKKYYS
Puolue, sen ehdok-
kaat ja tukijat toi-

vat politiikkaan poikkeavan
säväyksen.

10. UUDET
AIHEET KES-
KUSTELUUN

Ennen perussuomalaisten
nousua moni aihe oli täysin
mykkä. Puolue toi keskuste-
luun EU-kritiikin lisäksi maa-
hanmuuton ja ulkomaalais-
keskustelun. 

NNääiinn jjyyttkkyy ssyynnttyyii
PERUSSUOMALAISET: Vaalivoittoon tupsahti otolliset olosuhteet, 
ja puheenjohtaja Soini osasi hommansa.
NYT se on tutkittu, että mis-
tä jytky oli peräisin.

Perussuomalaisten edus-
kuntavaalien jättivoitto ke-
väällä 2011 onnistui, koska
kansa oli melkoisen kypsä
poliitikkoihin, eurokriisi
jylläsi ja puheenjohtaja Ti-
mo Soini (ps) tiesi, mistä
naruista pitää vetää.

Eilen julkistettiin Helsin-
gin Sanomain säätiön ra-

hoittama, Turun yliopiston
Eduskuntatutkimuskes-
kuksen tekemä yli 400-si-
vuinen tutkimus Jytky –

eduskuntavaalien 2011 media-
julkisuus.

KIRJAN julkistamistilaisuu-
dessa kuunteluoppilaana oli
myös Soinin kampanjapääl-
likkö ja oikea käsi Jukka
Jusula.

– Olen jäävännyt itseni
aina vaalien alla. Sanon
vain kaksi asiaa. Timo Soini
on tuonut politiikan suoma-

Huhtikuussa 2011 Timo Soinin
perussuomalaiset sai aikaan
Suomen nykyhistorian suurim-
man vaalivoiton. Lilliputtipuolue
kasvoi yhdessä yössä viiden
kansanedustajan puolueesta
suurten joukkoon. Se sai 39
kansanedustajaa ja 19 prosentin
kannatuksen.

laisille takaisin, kansa on
kiinnostunut taas politii-
kasta. Timo Soini myös ava-
si EU:ssa tapahtuvan, jatku-
van itsenäisyyden muserta-
misen suomalaisille, Jusula
tiivisti jytkyn synnyn syik-
si.

IS LISTASI kirjan löytämät
keskeiset syyt jytkylle.

MIKA LEHTO 

HURJA VOITTO
PETER JANSSON

Turun yliopiston
tutkijoiden mukaan

jytkyllä viitattiin 1900-
luvun alussa hurjiin maa-
laistansseihin. 
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