Politiikka on tunnetusti tahtojen ja argumenttien taistelua. Saavutetut ratkaisut
ovat usein neuvoteltuja kompromisseja eri vaihtoehtojen välillä. Asiat valmistellaan huolella ja parhaat asiantuntijat saavat sanoa sanansa lakien valmistelussa.
Mutta: viime aikoina Suomen poliittinen elämä on ollut sekaisin. Suomen politiikassa eivät riitele asiat, vaan puolueiden toimijat. Eivätkä pöydällä olevat
vaihtoehdot suinkaan aina ole olleet parhaita. Näyttääkin siltä, että taistelujen
pontimena eivät ole nykyään asioiden edistäminen, vaan silkka valta.
Hallituksen suurimmat ja tärkeimmät projektit ovat kaatuneet yksi toisensa jälkeen. Suomalainen konsensusperinne on vedetty viemärin imuun. Asiantuntijuuden merkitys on kutistettu murusiksi. Visionäärisyyttä on kuulutettu esiin
erilaisilla raporteilla ja konsteilla, mutta politiikan toimijat itse karttavat uusien
näkemysten esittämistä tai sellaisiin perehtymistä. Valtakunnan johtajat näyttävät huonoa esimerkkiä.
Nyt tarvitaan uudenlaista ajattelua. Päätöksenteko kaipaa uusia ihmisiä. Sote-ratkaisun kaltaiset solmut kaipaavat terävää avaajaa. Neuvottelutaito ja yhdessä sopiminen on palautettava politiikan hyveisiin.
Kädessäsi on eduskuntavaaliehdokas Juhana Suoniemen vaalilehti. Lehteen
on valikoitu luettavaa eri aiheista ja niitä on käsitelty muistakin kuin ehdokkaan omasta näkökulmasta, mikä juontuu ehdokkaan omasta toivomuksesta.
Se sopii kuvaan ehdokkaalle, joka tavoittelee liberaalia ja moniäänistä yhteiskuntaa. Olen omin aistein kokenut, miten Juhana kuuntelee ihmisiä, johtaa
keskeltä ja kykenee aitoon vuoropuheluun kenen tahansa kanssa. Kukaan ei
tiedä kaikesta kaikkea, poliitikonkaan on turha esittää sellaista. Silloin kuunteleminen, halu dialogiin ja neuvottelutaito ovat tärkeimmät työkalut.
Suomi on hyvä maa. Muutamilla toimilla siitä tulee parempi. On sääntelyä, jota
tulee purkaa, ja sääntelyä, jota tulee vahvistaa. Mihinkään ongelmaan ei ole
yhtä patenttiratkaisua tai taikasanaa. Asioiden eteen on tehtävä työtä.
Käytä ääntäsi. Se on toimivan demokratian arvoinen.

Petsamolaisten tummiin pukeutunut surujoukko kerääntyi Kekkosentien rampille paljon keskustelua herättäneen väylän vihkiäisissä vuonna 1989. Ryhmän
vähä-äänisestä protestista otettu valokuva päätyi Aamulehden sivulle.
Olin hengessä mukana. Suruun oli aihetta. Persoonaton tie vei mennessään
kymmenkunta taloa ja puutarhoja, joita oli hoidettu antaumuksella vuosikymmeniä. Menetyksiin kuului myös maineikkaan Petsamon kentän siirtyminen
historiaan. Se oli Tammelan pallokentän ohella minun jalkapallo-akatemiani,
jonka perua on kaikki se, millä yhä operoin setien höntsyissä.
Pahimmissa uhkakuvissa maalattiin Petsamon tuhoa. Toisin kävi. Petsamo on
tänäänkin sympaattinen kaupunginosa. Rumaan Kekkosentiehenkin suhtaudutaan annettuna suureena. Tosin tänään mokoma piilotettaisiin tunneliin.
Kekkosentien rakentaminen oli minulle ensimmäinen ympäristökeskustelu,
jossa joutui vakavasti pohtimaan yleisen ja yksityisen edun välistä ristiriitaa.
Nyt sama toistuu Tammelan pallokentän uudistamispyrinnöissä.
Ymmärrän niitä, jotka pelkäävät uuden stadionin haittaavan asumisympäristöä.
Silti kuulun niihin, jotka kannattavat kentän uudistamista Hattutemppu-suunnitelman pohjalta. Minulla on siihen historiallisia ja kaupunkikulttuurisia perusteita. Lisäksi arvelen, ettei Hattutempun rakentamisesta koidu kenellekään
kohtuutonta haittaa. Yleisen ja yksityisen edun välille voidaan rakentaa kompromissi.
Tammelan pallokenttä eli Paltsu, kuten aikalaiseni ovat tottuneet kutsumaan
tätä Tampereen tärkeintä jalkapallopyhättöä, on lapsuuteni ja nuoruuteni mielipaikkoja. Vietin siellä varmasti satoja tunteja. Kun vahtimestari Kanniston
silmä vältti, kipusimme velipojan kanssa puuaidan yli tai ryömimme sen ali
keskittämään, harhauttamaan ja laukomaan.
Aikuisiällä aloin ymmärtää, kuinka tärkeä kaupunkikulttuurinen kohtaamispaikka Paltsu on. Anniskelupaikkojen määrää tiukasti säädelleen alkoholipolitiikan
oloissa se oli jonkinlainen pubin alkoholiton vastine. Tammelan äijät nojailivat
lähes päivittäin kentän aitaan ja kommentoivat muutakin kuin jalkapalloa. Nuorimieskin ymmärsi epätavallisen yhteisöllisyyden.
Hattutempun rakentaminen loisi kuningaspelille modernit puitteet, mutta Tammelan stadionin tärkein anti on yhä sen merkitys kaupunkikulttuurille. Se tarjoaa areenan kohtaamisille, tarinoille ja elämyksille, kuten on tehnyt jo yli 80
vuotta.

Alkoholin myynnin ja markkinoinnin sääntely on
nostattanut keskusteluissa laineita viime kuukausina. Alkoholin myynnin sääntely ja verotus nähdään
ongelmana erityisesti ravintola-alan toimijoiden ja
elinkeinonharjoittajien kesken. Sääntelyn kiristykset nähdään uhkana koko ravintolaelinkeinolle ja
alan työpaikoille. Alkoholi ei kuitenkaan ole ainoa
asia, joka ravintola-alaa hiertää. Iso osa ravintola-alan viranomaissäännöksistä koskee keittiöiden
toimintaa.

Kysyimme kahden pirkanmaalaisen keittiöpäällikön
mielipiteitä ravintola-alan sääntelyyn nimenomaan
keittiön näkökulmasta. Molemmat toimivat arvostetuissa, keskihintatasoa kalliimmissa ravintoloissa.
Molemmat ovat sitä mieltä, että hygieniamääräykset ovat pääosin tarpeellisia, mutta sanovat samalla, että sääntelyä voisi ravintoloissa purkaa – tai
ainakaan he eivät toivo säädösten enää kiristyvän.
Eräisiin yksittäisiin määräyksiin molemmat suhtautuvat hyvinkin kriittisesti. Esimerkiksi vaatimus, että
multaisille juureksille, kalalle, lihalle ja leivonnaisille
tulisi kaikille olla oma, erillinen, seinämillä erotettu
valmistustila, vaikeuttaa ravintolatyötä konkreettisella tavalla. Monet ravintolat ovatkin siirtyneet
erilaisiin puolivalmisteisiin, mikä toki säästää työtä
keittiössä, mutta hämärtää ideaa ruuan alkuperäisyydestä.
”Jos kaiken pitäis mennä ihan pilkulleen, mekään
ei saatais pitää ravintolaa edes auki.”, sanoo Harri, jonka ajatusmaailma keittiössä perustuu pitkälti
kotimaiseen ja eettiseen ruokaan. ”Viranomaiset
antavat sellaisia ohjeistuksia, joista ei tiedetä miten
ne käytännössä toteutetaan, tai miten niitä valvotaan.”

”

”Mähän olen rikollinen, käytännössä”, sanoo Janne, joka työssään vannoo lähellä tuotettujen, laadukkaiden raaka-aineiden nimeen. ”Tällaiset säännöt eivät paranna ruokakulttuuria tai ruuan laatua.”
Multaisten juuresten kohdalla määräysten logiikka
sakkaa, sillä bakteereita, vaikkapa listeriaa esiintyy

kaikessa, mikä kasvaa maassa. Puolivalmisteita
myydään vakuumipakkauksissa, joiden hapettomissa olosuhteissa listerian pitoisuus vain lisääntyy.

Maataloustuottajien tilastot kertovat, että luonnonmukaisesti ja lähellä tuotetun ruuan suosio
kasvaa yhä. Kuluttajat ovat yhä kasvavassa määrin kiinnostuneita lautasen sisällön alkuperästä ja
haluavat mahdollisimman tuoreita tuotteita. Se on
kuitenkin sääntöjen puitteissa hankalaa, tai sitten
sääntöjä on kierrettävä.
Esimerkiksi läheltä pyydettyä kalaa on vaikea saada pöytään tuoreena, sillä myös ruuan tuotantoporrasta kuormitetaan erilaisilla säädöksillä. Päätoiminen kalastuselinkeino on käytännössä hyvin
vaikeaa ja vaatii suuria pääomariskejä. Ja kun raaka-aineen saatavuutta ei voi elinkeinon pienuuden
vuoksi ennustaa, ohjaa se ravintoloita käyttämään
tukkuporrasta. Tukun kautta kiertävä kala ei gastronomian näkökulmasta ole enää tuoretta. Lisäksi
tukku ottaa oman katteensa, joka tuntuu kuluttajan
lompakossa.
”Kaupan tiskissä on yleensä myytävänä noin viikon
vanhaa kalaa. Suurten merien rannoilla elävät ihmiset eivät söisi sellaista koskaan”, puhisee Harri.
”Tilanne on byrokratian luomus. Se on järjetöntä.”
Janne nostaa esille lihan raakakypsytyksen kiellon.
”Lihan riiputus parantaa lihan laatua. Suurimmassa
osassa Euroopan maista riiputus on sallittu. Lisäksi
joidenkin sisäelinten, kuten kivipiiran ja kateenkorvan talteenotto tulisi olla mahdollista. Nehän ovat
suuria herkkuja!”

Harria ärsyttää se, että eräät viranomaistahot lietsovat paniikkia elintarvikkeisiin liittyvistä asioista.
Hypoteettisen listeriavaaran vuoksi Evira ja neuvolat kehottavat välttämään esimerkiksi vakuumiin
pakattuja tuotteita.
”Vakuumi ei ole syy listeriaan, vaan se, että esimerkiksi kala on ollut vakuumissa liian kauan ja
yksinkertaisesti mennyt vanhaksi”, kertoo Harri.
Väliaikaista vakuumiin pakkaamista tapahtuu mo-

nissa prosesseissa: ruokia säilytetään ja myydään
vakuumiin pakattuina, niitä voidaan kypsyttää ja
marinoida ja niin edelleen.
”Ranskalaisista juustoista ei ole löytynyt listeriaa
kahteenkymmeneen vuoteen. Silti pastöroimattomista maitotuotteista varoitellaan kuluttajia. En
ihan ymmärrä tätä”, Harri sanoo.
Sekä Janne että Harri pitävät ravintolahygieniaa
valvovaa OIVA-järjestelmää pääosin hyvänä. Ongelmana on ennemmin se, ettei kukaan tiedä, miten annettuja sääntöjä käytännössä noudatetaan.
Huhtikuussa voimaan astuva uusi asetus velvoittaa
ravintoloita ilmoittamaan kaikki mahdolliset allergiaa aiheuttavat ainesosat tai niiden jäämät ruokalistan tai ”ainesosaluettelon” yhteydessä.
”Allergeenien ilmoittaminen olisi sama jos koko reseptin kirjaisi ruokalistaan”, sanoo Janne.
Harri on samoilla linjoilla.
”Viranomaissääntely on sitä, ettei kuluttajaan luoteta. Luulisi, että asiakas osaa itse sanoa, mille on
allerginen.

”
Toivon, ettei tarvitse mennä amerikkalaiseen systeemiin, jossa on pakko varoittaa vaikkapa siitä,
että kahvi on kuumaa.”
Kumpikaan haastateltu ei vielä tätä kirjoittaessa
tiedä, miten asetus otetaan käyttöön omassa ravintolassa.
Haastateltujen nimet on muutettu.

Kun Suomessa käydään eduskuntavaalien viime rutistusta, viimeistelee Juhana
Suoniemi urakkaansa Syyriassa. Suoniemellä on kokemusta rauhanturvaajatehtävistä yhteensä neljän vuoden ajalta myös Libanonista, Israelista ja Kosovosta.
Uudelleen kentälle on vetänyt paitsi maailmanparantaminen myös projektityön
mielekkyys ja halu ymmärtää maailmaa. Etenkin ymmärrys konfliktialueista ja
niiden dynamiikasta on parantunut.
”Suomessa tunnetaan Lähi-itää aika huonosti. Monelle on epäselvää se, että
islamilainen maailma on paljon enemmän poliittisia kahnauksia keskenään kuin
suhteessa länteen. Islamilaista maailmaa pidetään erityisen uskonnollisena,
vaikka se on sekularisoitunut.

”
Damaskoksessa juodaan olutta ravintolassa niin kuin täälläkin. Ihmiset ovat varsin maallistuneita.”
Vaalien alla on kyselty, mitä pitäisi tehdä mahdollisesti Syyriaan lähteneille ja
sieltä maitojunalla palaaville taistelijoille. Suoniemi tunnustaa tilanteen monimutkaisuuden:
”Ensinnäkin pitäisi ottaa koppi heistä. Tehdyistä rikoksista on toki saatava tekijät
vastuuseen. On kuitenkin hyvä muistaa, että kaikki eivät ole suinkaan ajautuneet ISIS:n riveihin, vaan osa heistä on Free Syrian Armyn joukoissa, joita EU:kin on tukenut.”
Kaikki eivät voi eduskunnassa olla Lähi-idän konfliktien asiantuntijoita. Kotoiselta eduskunnalta Suoniemi toivoisi silti enemmän ymmärrystä ennakkoluulojen
sijaan.
”Vaikuttimet ovat kuitenkin kaikkialla aika samanlaisia. Ihmisillä on toiveita, he
haluavat elättää perheensä ja lapsilleen paremman tulevaisuuden. Lähtökohdat
ovat erilaisia.”
Arvot ovat koventuneet. Suoniemi toivoo, että Suomessa päästäisiin kohti suvaitsevaisempaa ajattelua. Poliitikon tehtävänä on ottaa rohkeammin kantaa
suvaitsevaisuuden puolesta.
”Sananvapauteenhan ei kuulu toisten loukkaaminen. Vastuun ja vapauden käsitteet ovat olleet hakusessa viime aikoina. Puolustan henkeen ja vereen toisten
oikeutta sanoa mielipiteensä, mutta toisten loukkaamista en hyväksy. Sama pätee vihanlietsomiseen.”

”

Samat tahot, jotka haluavat sulkea rajat pakolaisilta, ovat myös hanakoita leikkaamaan kehitysavusta. Suoniemi ei kiistä kehitysavun ongelmia, mutta on ottanut tiukasti kantaa leikkauspuheisiin.
”Kehitysapu menee kohteisiin, joissa toimitaan usein heikon hallinnon kanssa.
Yhtenä tavoitteena kehitysavussa onkin hallinnon parantaminen. Korruptiosta
jää nykyään kiinni. Edelleen on korjattavaa, mutta enää raha ei valu kyläpäälliköiden taskuihin.”
Pitäisikö taloudellisesti tiukkoina aikoina auttaa ensin kotimaan köyhiä? Huoli
omista kansalaisista on ymmärrettävä, mutta ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.
”Pallo on kuitenkin yhteinen. Köyhyyden poistaminen maailmanlaajuisesti –
Suomi mukaan lukien – tulisi olla ensisijaisia tavoitteita.”
Vuodet konfliktialueilla ovat panneet asiat mittakaavaan.
”Olen oppinut ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta. Meillä on ongelmia, jotka ovat
monelle henkilökohtaisella tasolla isoja asioita. Kokonaisuuden kannalta suomalaisilla on asiat aika hyvin. Paniikkiin ei ole syytä. Sen näkökulmanmuutos on
kirkkaana tuonut esiin.”
Sekä tietoa että arvoja tarvitaan politiikanteossa. Politiikassa tehdään päätöksiä
niin arvojen kuin tiedon pohjalta. Kun eri tietokäsitykset ovat ristiriidassa, astuvat
kuvaan arvot.
”Ihmiset tekevät valintoja myös tunteiden pohjalta, mikä on hyvä asia. Myös
omatunto on välillä tärkeä tekijä. Olisi aika kovaa ajattelua, että tunteet eivät

saisi vaikuttaa tekemiseen.”
Oman lisänsä tuovat ideologiat.
”Ideologiat jäsentävät maailmaa. Arvioimme omia ja toisten ideologioita. Tämän
on huomannut Lähi-idässä. Se, että tuntee toisen ideologian perusteet helpottaa
vuorovaikutusta ja ennen kaikkea ymmärrystä.”
Ideologisia kamppailuita on käyty myös Suomessa esimerkiksi kotihoidontuen
ja tasa-arvoisen avioliittolain tiimoilta. Tasa-arvo ei ole Suoniemelle vain vähemmistökysymys.
”Tasa-arvo on yhtä paljon vähemmistöjen kuin enemmistön asia. Tietysti se näkyy leimallisesti enemmän vähemmistöjen kohdalla, koska ne kokevat enemmän syrjintää.”
Oikeudenmukaiseksi kansalaiseksi Suoniemi on kasvanut pienestä pitäen. Pienellä paikkakunnalla ei oikeastaan keskusteltu esimerkiksi homoudesta tai ulkomaalaiskysymyksestä, mutta perheessä ajateltiin liberaalisti.
”Tasa-arvo on ollut muuten perheessämme esillä. Äiti oli hieman koulutetumpi
ja eteni urallaan. Olen tottunut siihen, että miehet ja naiset ovat samalla viivalla.
Vanhempien tuttavissa oli esimerkiksi paljon opettajia, joiden piirissä tasa-arvo
oli itsestään selvä asia jo 70-80-luvuilla.”

Kaupunki on liberaalin ihmisen koti. Kaupunkisuunnittelusta keskusteltaessa
Suoniemi nostaa ensimmäiseksi esiin talouden.
”Kaupunki on ratkaisu innovatiivisuuteen ja työn tuottavuuden lisäämiseen.
Vaikka maaseudulla on paljon tärkeitä elinkeinoja, kaupungeissa korostuvat verkostot. Ihmisillä on myös entistä suurempi halu muuttaa kaupunkeihin. Siksi niitä
ei voida rakentaa autoilukulttuurin varaan.”
Arkadianmäeltä voidaan vaikuttaa siihen, miten vetovoimaisia kaupungeista
saadaan. Yksi keino olisi mahdollistaa ruuhkamaksut, joista on hyviä kokemuksia Tukholmasta. Samoin voidaan päättää käytetäänkö valtion rahoja tienpätkään vai joukkoliikenneinvestointeihin. Asuntopolitiikalla voidaan vaikuttaa hintoihin ja esimerkiksi asuntojen kokoihin. Huutavin pula on pienistä asunnoista.
”Nämä ovat pohjimmiltaan arvopohjaisia valintoja, jotka vaikuttavat myös merkittävästi valtiontalouteen.”

”

Kun suomalaisia kaupunkeja on rakennettu autoilun ehdoilla, etenkin pyöräily
on jäänyt heikkoon asemaan.”Kuntien talouden ja kansanterveyden tähden tulisi
kannustaa ihmisiä taittamaan lyhyet matkat pyörällä.”
Lyhyt matka on joissakin laskelmissa ollut seitsemän kilometriä. Tampereen mittakaavassa se tarkoittaisi matkaa Kalevasta Pispalaan. Suoniemelle pyörä onkin tyypillisin kulkuväline. Paitsi kulkupeli se on hänelle myös harrastus. Kotona
rakentelua ja lisäosia odottaa käsintehty italialainen runko. Puheet Tampereen
vanhimmasta hipsteristä pitävät siis edelleen kutinsa.

Liberaalimpaa alkoholipolitiikkaa kannattavan Suoniemen mukaan saatavuuden
rajoittaminen ei ole tämän päivän keinovalikoimaa. Samoin hän olisi valmis höllentämään myyntiaikoja. Hinta on kätevä keino sääntelyyn, mutta sitäkin voisi
käyttää monipuolisemmin, esimerkiksi madaltamalla ravintoloissa myytävän alkoholin verotusta. Tällä voitaisiin vähentää myös perheväkivaltaa, jonka taustalla on yllättävän usein viinapiru.
Nykyinen järjestelmä on osaltaan edistänyt kulttuuria, jossa juodaan paljon laatuun katsomatta. Parempaan päin ollaan kuitenkin menossa.
”Olutkulttuuri on nousussa. Samaan aikaan on vaikea löytää myyntikanavia keskiolutta vahvemmille tuotteille, joita suurin osa hyvistä oluista on.”
Alkon monopoli saattaa ajaa yhä useammat tilaamaan jatkossa erikoistuotteita
ulkomailta tai tuomaan matkoilta. Suoniemi ottaa esimerkiksi libanonilaiset viinit,
joista Alkossa on lähinnä halvimpia ja huonolaatuisimpia.
”Minulla on kotona kymmenen pulloa giniä, kaikki eri merkkiä ja kaikki sellaisia,
joita ei saa Alkosta. Vuodessa juon kuitenkin vain noin kaksi pulloa.”

Suoniemi näkee, että alkoholihaittojen torjunta ja vastuullisen kuluttajan valinnanvapaus ovat yhdistettävissä. Vaikka hän on tässä suhteessa liberaali, on
yhteiskunnalla vastuu alkoholin haitoista.
”Ei vastuu ole joko yhteiskunnalla tai yksilöllä, vaan kaikilla. Yhteiskunnan pitää
olla hereillä. Näkisin, että alkoholismissa suurin tekijä ei ole alkoholi. Taustalla
on varsinainen hyvinvointivyyhti, jossa on niin syrjäytymistä, työttömyyttä kuin
mielenterveysongelmia.”
Kyse on suuremmasta yhteiskunnallisesta keskustelusta pelkkien alkoholihaittojen sijaan. Esimerkiksi toimeentuloturva tarvitsee uudistamista.

”

”Tarvitsemme nykyisen passivoivan järjestelmän sijaan aktivoivaa toimeentuloturvaa. Tähän auttaa perustulo. Sen myötä voisi ottaa nopeasti lyhytaikaistakin
työtä vastaan ilman tulonmenetyksiä ja paperisotaa.”
Kaiken työn pitäisi Suoniemen mukaan olla aina kannattavaa. Perustuloa voidaan täydentää harkinnanvaraisilla tuilla. Perustulo kannustaisi alinta tuloluokkaa. Palkkatulojen progressiolla puolestaan taattaisiin, että perustulo olisi yhteiskunnan kädenojennus, jota ei tarvitse anoa.

Toimeentulon ohella ihminen tarvitsee elämänsisältöjä. Suoniemelle niitä edustavat erityisesti urheilu ja kulttuuri – joita ei myöskään tarvitse nähdä vastakkaisina. Vastakkainasettelun taustalla Suoniemi näkee osittain kamppailun samoista rahoista.
”Miellän urheilunkin kulttuurin muodoksi. Ei ole mitään syytä asettaa oopperaa ja
jalkapalloa vastakkain. Sivistysvaltiossa pitää olla Kansallisooppera. Leikkauksista puhuttaessa kulttuurin ja urheilun asema on mielenkiintoinen. Molempien
tuen yhteenlaskettu osuus valtion budjetista on 1,2 prosenttia. Valtiontalouden
alijäämää ei kurota umpeen, vaikka kaikki tuki leikattaisiin. Niistä ei siis kannata
leikata.”
Sen sijaan voidaan kyseenalaistaa, onko tuet tällä hetkellä liian tiukasti betonoitu. Esimerkiksi perinteisten lajiliittojen tuet saattavat säilyä, vaikka rinnalle
nousisi uusia suosittuja lajeja.
”Tuen jakamisessa ei pitäisi liikaa mennä siihen, että se mikä myy, on hyvää.
Taiteen on oltava vapaa ja pystyttävä kritisoimaan vallitsevia käsityksiä.”

”

Toimeentulon ohella ihminen tarvitsee elämänsisältöjä. Suoniemelle niitä edustavat erityisesti urheilu ja kulttuuri – joita ei myöskään tarvitse nähdä vastakkaisina. Vastakkainasettelun taustalla Suoniemi näkee osittain kamppailun samoista rahoista.
”Miellän urheilunkin kulttuurin muodoksi. Ei ole mitään syytä asettaa oopperaa ja
jalkapalloa vastakkain. Sivistysvaltiossa pitää olla Kansallisooppera. Leikkauksista puhuttaessa kulttuurin ja urheilun asema on mielenkiintoinen. Molempien
tuen yhteenlaskettu osuus valtion budjetista on 1,2 prosenttia. Valtiontalouden
alijäämää ei kurota umpeen, vaikka kaikki tuki leikattaisiin. Niistä ei siis kannata
leikata.”
Sen sijaan voidaan kyseenalaistaa, onko tuet tällä hetkellä liian tiukasti betonoitu. Esimerkiksi perinteisten lajiliittojen tuet saattavat säilyä, vaikka rinnalle
nousisi uusia suosittuja lajeja.
”Tuen jakamisessa ei pitäisi liikaa mennä siihen, että se mikä myy, on hyvää.
Taiteen on oltava vapaa ja pystyttävä kritisoimaan vallitsevia käsityksiä.”
Teatterikesän hallitukseen kuuluva Suoniemi nostaa esiin sen, miten vaikkapa
suosittu farssi saa ihmiset liikkeelle, mutta kokeilevammalla ja ristiriitaisemmalla
esityksellä voi olla keskustelua herättävä ja kriittisempi rooli.
Jos poliitikot ovatkin myötämielisiä kulttuuria ja urheilua kohtaan, konkreettiset
ehdotukset ovat jääneet vähemmälle. Suoniemellä on tarjota niitäkin. Julkisten
tilojen rakentamiseen tai kunnostamiseen käytetyistä rahoista yksi prosentti tuli-

si käyttää taiteeseen. Kulttuurilaitosten toimintaa tulee avata ulospäin.
”Teatterikesässä olemme lisänneet ilmaisnäytöksiä ja katuteatteria. Laitosteattereiden lastennäytelmät ovat kiertäneet kouluja.”
Tämä tietää kuitenkin lisätyötä ilman tuloja teattereille. Siksi valtionapua voitaisiinkin korvamerkitä koulutoimintaan ja esimerkiksi taidekasvatustyöhön myös
muissa kunnissa.
Vastaavaa harkintaa voidaan käyttää myös liikunnan tukemisen saralla. Lähiliikuntapaikoissa voidaan suosia monikäyttöisyyttä ja pitää huolta kaikkien käytettävistä ilmaisvuoroista.
Vastuu liikunnallisen elämäntavan edistämisestä on niin kunnilla, poliitikoilla
kuin yksilöilläkin. Suoniemi kertoo, ettei itse arvota eri liikuntamuotoja toisten
ohi. Jokainen voi löytää itselleen mieluisen liikunnanmuodon. Kun kaupunki
tukee urheiluseuraa tai tapahtumanjärjestäjää, on kyse palvelun tuottamisesta
kaupungille.
”Kun järjestimme kaupungin tuella kaksipäiväisen minifestivaalin Laikunlavalla,
koimme, että meillä on vastuu järjestää hyvä tapahtuma kaupungille. Kyse ei ole
enää niinkään lahjoituksesta, vaan tilauksesta.”

Maria Ohisalo, tutkit työksesi köyhyyttä, leipäjonoja ja syrjäytymistä. Olet ollut melko paljon
julkisuudessa teemojesi kanssa ja sinua pidetään yhtenä maamme johtavista köyhyysasiantuntijoista. Minkälaisia epäkohtia ja kohtaloita
on köyhyyden, leipäjonojen ja syrjäytymisen
takana?
-Olemme haastatelleet lähes 3500 ruoka-avussa
käyvää ihmistä eri puolilla Suomea. Leipäjonot
eivät jääneet vain lama-ajan laastariksi, vaan niitä on nykyisellään enemmän kuin koskaan aiemmin. Kymmenet tuhannet ihmiset hakevat niistä
apuaan. Suurimmat syyt ovat asuntopolitiikan epäonnistumisissa, suurissa kaupungeissa asuminen
syö ison osan ihmisten tuloista ja asumistuki valuu
vuokranantajille. Perusturva on Suomessa tutkitusti
riittämättömällä tasolla. Leipäjonoon voi nyky-Suomessa päätyä niin matalasti kuin akateemisesti
koulutettuja, perheellisiä ja perheettömiä. Moni jonottaja on kuitenkin ikääntynyt, elää perusturvan
varassa, on eläkeläinen tai työtön, asuu yksin ja
hänelle jää kuussa käytettäväksi alle 100 euroa pakollisten menojen jälkeen. Jonoon päätymisen syyt
ovat lukuisat pitkittyneestä työttömyydestä pieneen
eläkekertymään ja velkaantumiseen.
Oletko havainnut mitään tiettyä kaavaa, miten
köyhyyteen joudutaan? Periytyykö köyhyys?

Vielä 60-luvulla verkkokalastuksessa käytettiin
isoja silmäkokoja. Esimerkiksi Helsingin edustalta
taimenta kalastettiin 80 millimetrin verkoilla, jolloin
saaliksi saatujen kalojen paino vaihteli 3 ja 5 kilon
välillä. Kalastus oli kestävällä pohjalla, sillä kalat
pääsivät lisääntymään ennen saaliiksi joutumistaan.
Seuraavina vuosikymmeninä ryhdyttiin käyttämään
yhä pienempiä silmäkokoja, jolloin saaliskalojen
koko pienentyi, eivätkä ne ehtineet lisääntymään
ennen saaliksi joutumistaan. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa suomalaisten järvien kalakannat
ovat olleet suurelta osin istutusten varassa.
Viime vuosina on syttynyt tulinen keskustelu kalastuspolitiikasta, kun yhä suurempi joukko kalastajia
on ryhtynyt vaatimaan muutosta. Muutoksen kärkenä on ollut halu palauttaa kalakannat menneeseen loistoonsa -- tai edes sinne päin. Valitettavasti
moni toimija hyötyy nykytilasta, jossa merkittävä
osa järvien kaloista on istutettuja, sillä istuttaminenkin on bisnestä. Tämä on näkynyt uudistusten
voimakkaana vastustuksena ja jopa valheellisina
väitteinä. Alan tutkimukset ja esimerkit eri järviltä
ovat kuitenkin yksiselitteisesti osoittaneet, että kestävämpi kalapolitiikka lisäisi saaliita ja hyödyttäisi
kaikkia kalastusta harjoittavia.

-Tutkimukset osoittavat, että köyhyys ja huono-osaisuus vaikuttavat merkittävästi lapsen tulevaisuuteen. Jo lasten syntymäpainoja vertailemalla
nähdään, että usein toimeentulotukeen turvautuneiden vanhempien lapset painavat syntyessään
keskimäärin vähemmän kuin muut. Erityisesti äidin
koulutus periytyy. Jos tuemme kotiäitiyhteiskuntaa,
tuemme myös lasten luokkayhteiskuntaa.
Mitkä olisivat tärkeimmät keinot auttaa köyhyydessä eläviä? Onko meillä varaa poistaa köyhyys?
-Köyhyyden poistamisesta täytyy uskaltaa puhua. Aikanaan hallitus linjasi poistavansa pitkäaikaisasunnottomuuden. Tämä ohjelma oli toimiva,
rakennettiin lisää asuntoja ja asunnottomuus todella lähti laskuun. Sitä seuraava hallitus halusi enää
”vähentää” sitä. YK:n tavoitteena poistaa köyhyys
globaalisti vuoteen 2030 mennessä. Tässä on kunnianhimoa, jota toivoisi Suomeltakin. Suomessa
pitää parantaa perusturvan tasoa ja kokeilla perustuloa.
Olet puhunut paljon sinkkujen asemasta. Olet
myös politisoinut sanaan ”sinkku” liitettyjä
merkityksiä. Sanoit City-lehden kolumnissasi,
että niin kauan kun puhutaan sinkuista, ei tehdä politiikkaa.

Itämeren lohen kalastusrajoitusten vaikutus kalaja turistimääriin on nähty konkreettisimmin Torniojoella, josta on tullut maailman paras lohijoki. Viime
vuonna jokeen nousi yli 100 000 lohta ja kalastusmatkailun arvo nousi yli 6 miljoonaan euroon. Tulevina vuosina joen kalastusmatkailun arvo tulee
todennäköisesti moninkertaistumaan, sillä joen
luontainen tuotanto ei ole saavuttanut vielä maksimitasoaan.
Taimenen alamitan nostaminen on näkynyt nopeasti seudun järvistä erityisesti Näsijärvellä, jossa
verkkokalastuksen määrä selkävesillä on kohtalaisen alhainen. Uistelijat saivat järveltä viime vuonna huomattavan paljon yli 60-senttisiä taimenia ja
järvilohia. Järven lohikalasaaliin parantuminen on
näkynyt Näsijärven lohikalayhdistyksen vuosittain
järjestämän lohikalatreffien osallistujamäärässä.
Viime vuonna tapahtumaan osallistui jo 80 venekuntaa ja siitä on tulossa tulevina vuosina yksi Suomen suurimmista uistelutapahtumista.
Seudun järvien tilanne tulee toivottavasti paranemaan tulevina vuosina, kun taimenen elinympäristöjä ennallistetaan monissa virtavesissä. Tämä tulee parhaimmillaan näkymään siinä, että useampi
matkailija suuntaa reittinsä Pirkanmaan kalaisille

-On tärkeää erottaa toisistaan yksin asuminen, yksin eläminen ja yksinäisyys. Suomen lähes miljoonasta yksin asuvasta iso osa ei ole köyhiä ja kurjia,
vaan elämäänsä tyytyväisiä. Joillekin yksin asuminen on pakkovalinta. Sinkuista puhuminen taas häivyttää politiikan taustalle: Jos sinkut ovat julkisuudessa vain viihdeohjelmien puolisonmetsästäjiä,
ei päästä ilmiössä pintaa syvemmälle. Politiikalla
pitää helpottaa köyhyysriskissä elävien yksin asuvien tilannetta ja luoda väyliä ulos yksinäisyydestä. Yksin elävien asemaa pitää parantaa tukemalla
pienten ja kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa.
Samoin on aika yhdenvertaistaa lainsäädäntöä,
joka kohtelee yksin asuvia epätasa-arvoisesti yhdessä asuviin verrattuna: kotitalousvähennyksen
tulisi olla kotitalouskohtainen, ei henkilökohtainen,
isien pitäisi saada isyyspäivärahansa, vaikka eivät
asuisi lapsen äidin kanssa yhdessä ja niin edelleen. Yksinäisyyteen voidaan vaikuttaa järjestämällä asumista, palveluita ja julkisia tiloja niin, että
ihmiset pääsisivät nykyistä paremmin kohtaamaan
toisiaan.
Maria Ohisalo on 29-vuotias helsinkiläinen valtiotieteiden maisteri ja tutkija. Tällä hetkellä hän
työskentelee tutkijana Itä-Suomen yliopistossa,
aiheenaan leipäjonot, suomalainen ruoka-apu ja
huono-osaisuus laajemmin.

vesille. Kalastusturismin osalta on hyvä muistaa,
että suurin osa kalastusmatkailijoista haluaa kalastaa suomalaisia järvikaloja. Siksi myös kuha-, hauki- ja ahvenkantojemme pitää olla elinvoimaisia.

”Uudelta hallitukselta toivon intohimoista otetta
kulttuuripolitiikaan. Kulttuuri ei ole vain pakollinen
menoerä, jonka avulla saadaan kivaa taustapöhinää kokkareille.
Suomalaista kulttuurivientiä on tuettava. Suomalainen teatteri-, tv- ja elokuvaosaaminen on alikäytetty resurssi. Muut pohjoismaat ovat jo vauhdissa,
me vasta lähtökuopissa.
Rahaa tarvitaan myös siihen, että Suomen loistavat
kulttuurilaitokset saadaan avautumaan ulospäin.
Tähän hyviä keinoja ovat kiertueet sekä ryhmien
ja laitosteattereiden yhteistyö, jopa kansainväliset
yhteistuotannot.
Toivon myös, ettei kuvitella, että kaikki viisaus ja
kauneus asuu pääkaupunkiseudulla. Taide ei saa
olla vain etelän eliitin leikkikenttä. Laitosteattereiden ja orkestereiden ympäri maan on saatava riittävästi tukea, jotta lippujen hinnat saadaan pidettyä
kurissa ja paikallinen taideyhteisö elävänä. Myös
Helsingin ulkopuolella tehtävää tv- ja elokuvatuotantoa olisi syytä tukea aiempaa runsaammin. Miksi Tampereella ei esim. tuoteta nykyistä enemmän
elokuvia, vaikka osaamista olisi?
Toivon, että tulevaisuudessakin Suomessa voi
toimia ammattitaiteilijana ja jäädä jopa eläkkeelle niinkin eksoottisesta ammatista kuin näyttelijä,
muusikko tai kuvataiteilija. Toivon että päättäjät ymmärtävät taiteen monimuotoisuuden ja kunnioittavat sitä. On olemassa taidetta, joka saattaa tuottaa
jopa rahaa. On olemassa taidetta, joka tuottaa mielihyvää, lohtua ja viihdyttää. On olemassa taidetta,
joka tuottaa rahallista tappiota, mutta pelastaa päivän, jopa mielenterveyden tahi joskus jopa uskon
elämään. Taiteen vapaus on pyhä.”

”En ole itse koskaan hakenut apurahoja tai tukea
mihinkään, koska olen kai hiukan “tyhmä” ja laiska noissa asioissa. En kuitenkaan koe että taiteen
kuuluisi olla kustannustehokasta, ajatuksella ”jos
taide myy niin se on hyvää”.
Suuret innovaatiot ja ideat vaativat toteutuakseen
tukea ja rahoitusta, ja koen että taiteen kentällä
se on erityinen lähtökohta hyvän “tuotteen” tekemiseen. Konkreettisesti ajatellen taiteilijan on hankala tehdä parasta mahdollista taidetta, jos joutuu
koko ajan tekemään työtä Siwan kassalla henkensä pitimiksi. Kaiken hyvän taiteen ei täydy syntyä
kärsimyksestä ja ahdistuksesta. Avoin ja rehellinen
keskustelu taiteesta ja luovien alojen yrittäjyydestä täytyisi aloittaa Suomessa kunnolla, sekä tuoda
aina vain enemmän julki taiteen ja taidekoulutuksen yhteiskunnallista merkitystä. Esimerkiksi se,
että peruskoulussa on mahdollisuus opiskella kuvataiteita Tampereella on tärkeämpää kuin se, ettei
halukkaat saa ikinä selvitettyä, olisiko heistä taiteilijoiksi.
Eri kulttuurinalojen tukeminen saattaa olla epäsuhtaista. Kyllä Suomessa pitää olla ooppera. Se on
tärkeä osa sivistysvaltiota. Eikä sitä täydy viihteellistää, kuten ei elokuvaa tai teatteriakaan. Rillumareille on paikkansa ja se tuntuu uppoavan kansaan
aina. Eikä siinäkään vikaa ole. Ehkä peräänkuulutan tasapuolista eri kulttuurimuotojen arvostusta ja
kehitystä!”

”Miksi erikseen pitää puhua kulttuuripolitiikasta,
kun kaikki on tällä hetkellä kuitenkin vain talouspolitiikkaa? Miksi ammattiin valmistuneiden taiteilijoiden pitäisi harrastella ammattiaan, eli tehdä työtä
ilman palkkaa?
Olen neljäkymmentävuotias, korkeakoulutettu kulttuurialan ammattilainen, jolla on tähän päälle vielä
toinen koulutus. En pyrkimyksistäni huolimatta ole
työllistynyt, enkä enää usko sen olevan koskaan
mahdollista. Olen masentunut ja luopunut toivosta.
Mitä minun pitäisi mielestänne tehdä?
Tällä hetkellä ainoa tapa saada edes jonkinlainen
toimeentulo, olisi se, että myyn asuntoni, eroan
avopuolisostani ja muutan vuokra-asuntoon, jolloin yhteiskunta tukisi minua asumistuella, sosiaalietuuksilla ja peruspäivärahalla. Tämän jälkeen
käyttööni jäisi kuukaudessa maksettujen kulujen
jälkeen noin 400€ ja lisäksi voisin vielä tienata sen
n. 300€ ennenkuin etuuteni pienenisivät.
Entäs jos lopetettaisiin kaikki kulttuuri ja taide koko
yhteiskunnasta? Eipä menisi rahaa sitten enää siihen tai turhaan koulutukseen, ja voisimme vaikka
kymmenen vuoden kokeilun jälkeen tarkastella,
mikä on meininki. Oma tilanteeni ei siinä muuttuisi
mihinkään suuntaan.”

”Haastatteluista käy ilmi pari kulttuuripolitiikan tärkeää näkökulmaa. Kulttuurin merkitystä ihmisten elämän
sisältönä ja hyvinvoinnin tuojana ei aina täysin ymmärretä. Olisiko siis aika luopua sanan korkeakulttuuri käytöstä, sillä ainakaan minä en osaa sanoa kumpi on merkittävämpää, ooppera vai jalkapallo-ottelu.
Kulttuurin kansantaloudellinen merkitys on huomattava. Kulttuurilaitosten avautuminen ulospäin olisi erittäin
tärkeä idea, jolla tuomme iloa ja merkityksiä entistä useamman ihmisen elämään. Lasten huomioiminen on
avainasemassa. Olen työskennellyt vuosia tapahtumatuotannon parissa, ja kokemukseni vahvistavat Katja
Muttilaisen havainnot kulttuuri- ja tapahtumatyöntekijöiden työmarkkinatilanteesta. Ei voi olla oikein, että henkilö opiskelee vuosia korkeakoulussa, jonne on ollut vaikea päästä, ja sitten häneltä odotetaan lähes ilmaista
työntekoa.”

Kampanjan päämajana on Tampereen Hämeenkatu 30:ssa sijaitseva Galleria
Juhana, jossa voi nauttia taiteesta ja erilaisista tapahtumista aina vaalipäivään
saakka. Kahden ensimmäisen viikon ajan esillä on ollut Noora Männyn valokuvataidetta. 20.3. alkaen esillä on Oskari Tolosen kuvataidetta ja pääsiäisen
aikaan avautuu kolmas, Ellamaari Riitijoen ja Henna Pekin taidetta esittelevät
näyttelyt. Tervetuloa tutustumaan!
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