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JOHDANTO
Sunnuntaina, 22. päivänä helmikuuta 2015, aamuyöllä klo 3.30
makasin kotonani olohuoneen lattialla. En voinut liikuttaa itseäni, en
pystynyt puhumaan. Makasin ja odotin apua.
Olin herännyt siihen, kun tunsin salaman iskevän päässäni. Näin
silmissäni valkean kiekon. En pysty unohtamaan tuota pelottavaa
näkyä. Nousin ylös, otin kiinni seinästä ja sain itseni vieressä olevaan
vessaan. Oksensin ja tuuperruin siitä olohuoneen lattialle.
Kaksi kuukautta aikaisemmin olin täyttänyt 47 vuotta. Elämäntapani
olivat terveelliset ja entisenä erävaelluksen Suomen mestarina ja
kilpasuunnistajana pidin edelleen huolta kunnostani. Sanotaan, että
kansanedustajat lihovat melkein rajastaan kymmenen kiloa
ensimmäisenä kautenaan, kun työrytmi on epäsäännöllistä ja illallisia
paljon. Ei minulle ainakaan niin ollut käynyt.
Edellisenä päivänä olin käynyt synnyinpitäjässäni Sodankylässä.
Muiden Keskustan ehdokkaiden tavoin seisoskelimme Keskustan
teltalla ja juttelimme ihmisten kanssa. Sitten pidettiin perinteiset
Koparakeittojuhlat. Tunnelma oli hyvä ja palaute lämmintä. Koin, että
kampanjani on nosteessa ja monista kielteisistä ennustuksista
huolimatta olen menossa jatkokaudelle. Olin todella innostunut
aloittamaan jälleen vaalityötä.
Illalla pysähdyin vielä lapsuuskodissani Orajärvellä äitiä
tervehtimässä ja ajoin sitten Savukosken Nousulle, jossa olin toiminut
maatilan emäntänä jo yli 25 vuoden ajan. Saunoin ja olin käynyt
nukkumaan.
Mutta siinä minä vain nyt yhtäkkiä makasin lattialla. Käsitin, että
jotain on vialla ja pahasti, mutta kertaakaan ei minulla käynyt
mielessäni koko sairauteni aikana, ettenkö minä tästä selviäisi.
Ainahan minä olen selvinnyt, tavalla tai toisella. Mutta nyt yritin
huutaa apua ja suuni ei toiminut. En saanut edes apua pyydettyä.
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Onneksi mieheni havahtui ja heräsi. Vanhin poikamme soitti
hätäkeskukseen. Ambulanssi ajoi Savukosken kirkonkylästä
kotiimme Nousun kylään 30 kilometrin matkan. Eläkkeelle jäänyt
kirkkoherramme Veikko Lindberg, aktiivinen vapaapalokuntalainen,
oli nostamassa minua paareille. Veikko kertoikin myöhemmin
tapahtumasta äidilleni yhdessä perheeni juhlassa. Emännöin vauhdilla
juhlaa ja siinä oli Veikko todennut, että tilanne näytti aivan toiselta
silloin samassa pirtissä, jossa olin maannut lattialla avuttomana
sikiöasennossa.
En voinut kommunikoida, mutta näin, kuulin ja ymmärsin kaiken,
mitä muut puhuivat. Käsitin, että minua varten yritettiin saada
helikopterikuljetusta. Finnhemssin pelastushelikopteri Rovaniemeltä
ei kuitenkaan päässyt sumun vuoksi lentämään. Niinpä minua
lähdettiin viemään ambulanssilla kaasu pohjassa kohti 215 kilometrin
päässä Rovaniemellä sijaitsevaa Lapin keskussairaalaa. Muistan
hyvin, kun Savukosken Jouko, nykyinen kunnanvaltuuston
keskustalainen puheenjohtaja, totesi autossa, että hän ajaa – nyt on
kiire.
Edellisenä päivänä olin puhunut Finnhemsin ongelmista ja siitä,
kuinka Sodankylästä käsin toimiva pelastushelikopteri Aslak tarvitaan
myös pitkien välimatkojen Lapissa avuksi hälytyslentoja varten.
Minun olisi pitänyt lähteä ajamaan autolla parin tunnin päästä Posiolle
messuille, jossa Keskustan ehdokkaat olivat esillä. Se jäi nyt tietysti.
Illalla Rovaniemen sairaalassa pystyin jo puhumaan. Yritin nousta,
mutta jalkani eivät totelleet lainkaan. Pääni ei kestänyt edes istumaasentoa. Maailma pyöri ympärilläni. Tutkimuksia tehtiin.
Seuraavana päivänä, maanantaina, minulla piti olla vaalikampanjani
avaustilaisuus yhdessä Markus Mustajärven kanssa. Asumme
molemmat Savukoskella, joka on pieni paikkakunta, mutta jolla
kuitenkin on kaksi omaa kansanedustajaa. Tämä herättää usein
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huomiota, että miten reilun tuhannen asukkaan kunnasta voi olla kaksi
edustajaa. Vaikka Markus on vasemmistolainen ja minä
keskustalainen, niin päätimme avata kampanjan pitämällä
maanantaina neljä yhteistä tilaisuutta Itä-Lapin kunnissa:
Pelkosenniemellä, Kemijärvellä, Sallassa ja Savukoskella.
Yhteistilaisuus herätti niin paljon huomiota, että Helsingin Sanomien
toimittajakin tuli tekemään siitä juttua. Mutta minä en ollut siellä!
Mieheni Jari, eduskunta-avustajani Janne Kaisanlahti ja
kampanjapäällikköni Hellevi Kangas edustivat minua noissa
tilaisuuksissa. Olihan se varmasti kova päivä heillekin. Tilaisuuksia ei
voitu enää peruuttaa, kun niistä oli ilmoitettu jo lehdissä. Mustajärvi
oli tietysti mukana. Ihmisille kerrottiin, että olen sairastunut.
Tarkempaa diagnoosia ei sanottu, enhän tiennyt sitä vielä itsekään.
Jotkut irvailivat netin keskustelupalstoilla, että Maijala keksi itselleen
rapataudin, ettei tarvinnut kampanjoida ”kommunistin kanssa”. Voi
kuinka tuhat kertaa mieluummin olisin siellä teltoilla seisonut, kun
vain olisin voinut! Mustajärvi on sitä paitsi rehti mies, jonka kanssa
suunnittelin mielelläni yhteisen kampanja-avauksen, vaikka meillä
onkin erilainen ideologia.
Vaalikampanjani avaustilaisuuksien aikana minä makasin sairaalassa
Rovaniemellä. Yritin ja yritin, ja neljäntenä päivänä pääsin jalkeille.
Rollaattorilla tuettuna otin ensimmäiset hatarat askeleet. Sitten alkoi
kävelyn opetteleminen.
Vasta torstaina sain lopullisen varmuuden siitä, mikä minua vaivasi.
Eri vaihtoehtoja suljettiin pois vähitellen. Lopulta syyksi paljastui
aivoverisuonitukos eli aivoinfarkti aivorungossa. Kansanomaisesti
sanottuna olin saanut aivohalvauksen.
Tukos oli onneksi pieni, mutta se oli pahassa paikassa. Kuulemma
vain joka neljäs selviää työkykyiseksi takaisin tuolla kohtaa olevasta
aivoinfarktista. Jos tulppa olisi ollut isompi, olisin kuollut heti.
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Minun olisi pitänyt olla eduskunnassa töissä ja äänestämässä. Tärkeitä
asioita, minun aloitteita, kiire, kiire, kiire, minun pitää olla töissä,
minua tarvitaan, minun minun…
ILO-sopimus ja saamelaiskäräjälaki, joiden parissa olin tehnyt
valtavasti työtä, olivat tulossa päätöksentekoon juuri ennen
vaalikauden loppua. Olin saanut yli puolet kansanedustajista
tukemaan aloitettani suurpetostrategian laatimiseksi, ja myös tämä
asia oli juuri sovittu tuotavaksi käsittelyyn.
(Onneksi aloitteen tavoite toteutui ja strategiat laadittiin, vaikka aloite
raukesikin muodollisesti, kun en päässyt sopimaan sen
käsittelypäivästä. Ja Lapin kansanedustajat olivat – ainakin vielä
tuolloin – yksimielisiä saamelaislainsäädännön käsittelystä.)
Keskussairaalassa minua opetettiin pysymään tasapainossa. Pieni liike
kerrallaan.
Avustajani Janne tuli torstaina minua katsomaan. Olin muutama tunti
aikaisemmin saanut diagnoosin. Päätimme, että sairaudestani
tiedotetaan heti rehellisesti ja avoimesti. Kansanedustajan vakava
sairaus ei ole yksityisasia. Tiedostimme, että sairastumistani voitaisiin
käyttää minua vastaan vaaleissa, mutta minkäpä sille voi. Ei ollut
täysin varmaa edes, pystyisinkö käymään vaaleja.
Sanoin Jannelle, että laittaa tiedotteen julki tunnin päästä. Halusin sitä
ennen soittaa äidilleni ja kertoa, että sairauteni syy on selvinnyt. Ei
tietenkään perheenjäsenten olisi mukavaa kuulla sellaista uutisista.
Myös eduskuntaryhmälle välitin terveiset.
Aivohalvaukseni sai melko laajaa huomiota valtakunnallista lehdistöä
myöten. Juttu oli ihan iltapäivän lehden kannessakin. Sain valtavasti
kannustavia viestejä ja paranemisen toivotuksia. En jaksanut
ensimmäisinä päivinä kyllä paljoa viestejäni lukea. Sairaanhoitajatkin
kehottivat minua jättämään kaikki ponnistelut minimiin ja patistivat
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minua pysymään loitolla kännykästäni, jonka olin saanut kotoani
mukaan sairaalaan.
Lapin keskussairaalan valvontaosastolla katsoin
eduskunnan kyselytuntia ja omaa tyhjää paikkaani.

televisiosta

Vaalikuvat oli onneksi otettu juuri ennen sairastumistani. Kasvoihin
toispuoleinen halvaus oli jättänyt jäljet. Ne oikenivat kyllä vähitellen
kevään aikana.
Kahdeksantena päivänä pysyin hetken pystyssä tuen kanssa. Pääsin
kotiin. Eduskuntakauteni oli lopussa, en saanut nousta lentokoneeseen
ja uusiin vaaleihin aikaa vain puolitoista kuukautta.
Kerroin avoimesti tilanteestani tukijoilleni. Arvelen, että kukaan
minut sairauteni alkuvaiheessa nähnyt ei uskonut, että siitä vielä
noustaan. Sain myöhemmin kuulla minusta levitetyn puheita myös
oman puolueen parissa, että ”ei siitä akasta enää ole
kansanedustajaksi, kun se on aivohalvaantunut.”
Ryhmätoverit lähettivät minulle paljon kannustavia viestejä. Pohdin,
lähtisinkö käymään eräissä tärkeissä äänestyksissä eduskunnassa.
Kollegat kielsivät – älä riskeeraa terveyttäsi, me kyllä huolehdimme,
että riittävä enemmistö löytyy esim. saamelaiskäräjälakia koskevaan
äänestykseen.
En antanut periksi. Olin aktiivisesti mukana kaikessa. Vaikka makasin
kotona, kirjoittelin ja puhuin puhelimessa ja radiossakin. Olin koko
ajan mukana päivän politiikassa ja olin päättänyt, että minä nousen.
Aivoinfarktin jälkioireisiin kuului väsymys. Nukuin aina välillä
hetken ja taas jatkoin soittelua. Välissä potkuttelin potkurilla ulkona
keväthankien hohtaessa, yleiskunto alkoi vahvistua.
Tiivis kampanjatilaisuuksien kierros oli kuitenkin alkuosaltaan pakko
peruuttaa. Sen sijaan teimme vaalilehden, jossa kerrottiin, mitä olen
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tehnyt eduskunnassa. Lehteä painettiin noin 70.000 kappaletta, ja
jaettiin postitse lähes jokaiseen talouteen Lapissa.
Lehtijakelu tuli kalliiksi, mutta ei auttanut. Maksoin kampanjan
pääasiassa omilla rahoillani ja pankkilainalla. En pystynyt keräämään
vaalirahoitusta ja kuka siihen olisi uskaltanut sijoittaakaan?
Lähdin kyllä kiertämään Lappia heti, kun pysyin pystyssä ilman tukea.
Kiitos siitä silloin tukimiehille, siis todella TUKI-miehille! Kukaan
ulkopuolinen ei silloin käsittänyt, mitä olin käynyt oikeasti läpi, mikä
oli tilanteeni. Kerroin avoimesti, mutta se ei näkynyt päälle ja minua
ei onneksi uskottu. Jälkeen sain kuulla äänestäjiltäni, että ”eihän
sinulla mitään vakavaa voinut olla, kun olit niin paljon esillä”. Olin
siis niin rehellinen, etteivät ihmiset uskoneet poliitikon puheita
todeksi.
Ensimmäinen julkinen esiintymiseni oli Savukoskella Tanhuan
porokisoissa lauantaina 14.3., siis vain 20 päivää aivoinfarktin jälkeen.
Liikuin siellä potkurilla tuettuna. Typeräähän se oli, mutta olin
päättänyt selvitä. Ensimmäisen toritilaisuuden pidin Kemijärvellä
torstaina 19.3. – Siitä alkoi kiertue ympäri Lappia.
Ehdin käydä jokaisessa Lapin kunnassa. Vaikkei kiertue toteutunut
suunnitellun kaltaisena, niin ehdimme käydä jopa Pohjois-Lapin
monissa minulle tärkeissä kylissä pitkien välimatkojen takana,
Kittilän Pokkaa sekä Utsjoen Karigasniemeä ja Nuorgamin takana
olevaa Pulmankijärveä myöten.
Nuorgamista Sevettijärvelle nopein reitti kulkee Norjan valtakunnan
puolelta. Niinpä tuli vaalikiertueella tehtyä mutka Norjassakin.
Varanginvuonon rannalle pysähtyessämme tapasimme sattumalta
suomalaisen miehen, joka otti vaaliesitteen ja lupasi äänestää!
Mieleeni on jäänyt myös Rovaniemen Jaatilassa, Mäkitiuralla pidetty
tupailta. Tilaisuus meinasi venyä yön puolelle, kun keskustelunaiheita
riitti eikä maltettu millään lopettaa.

8

Kerran olin matkalla Kittilästä Inariin. Mieheni ajoi autoa, olimme
Pokan ja Lemmenjoen välillä – siis todella keskellä asumatonta
aluetta. Yhden tunturin juurella seisoskeli kuitenkin 4-5 miestä tien
laidassa. Pyysin pysäyttämään auton, kun ihmisistä ei ollut havaintoja
kymmeniin kilometreihin. Minua kiinnosti tietää, mitä varten miehet
olivat keskellä asumatonta aluetta pysähtyneet tien varteen.
Juttelimme siinä niitä näitä, tietysti vaaleistakin.
Myöhemmin demareiden kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta kertoi
minulle, että hänen Lapissa ollut miesystävänsä oli soittanut hänelle ja
komentanut, ala nyt äkkiä lähteä sinne vaalikentille! Täällä Maijala
kulkee vaalityössä pitkin korpia aivan asumattomia seutuja myöten!
Ihmisiltä saamani myötätunto lämmitti mieltä. Kaikki vaalitilaisuuteni
menivät hyvin. Mutta olin todella lopen uupunut monesti, kun istahdin
autoon. Nukuin monet automatkat. Eihän pääni edes kestänyt olla
pitkää aikaa pystyasennossa. TUKIhenkilöt huolehtivat minut aina
muiden näkemättä pitkälleni.
Tilaisuuksiini tuli paljon väkeä. Luulen, että osa tuli katsomaan ihan
uteliaisuuttaan, että missä kunnossa olen. Vaalikierros huipentui
Rovaniemen Saarenkylään, jossa pidettiin suuri vaalijuhla. Sinne tuli
noin 550 henkeä, mikä on Lapin oloissa todella iso määrä. Joku oli
laskenut, että se oli toiseksi suurin poliittinen tilaisuus mikä on
Lapissa järjestetty sitten keskustan puoluekokouksen jälkeen.
Sain yleisön nauramaan kertomalla, että minulta on otettu ajokortti
pois ”alkoholin väärinkäytön takia”. Sanoin, että en käytä väkeviä
juomia, mutta lääkärin mukaan pieni määrä konjakkia olisi voinut
pistää veret kiertämään paremmin ja tukos olisi voinut jäädä
syntymättä. Ihmiset huomasivat, etten arkaile puhua sairaudestani ja
voin jopa laskea leikkiä tapahtuneella.
Kannattajieni parissa, etenkin tärkeimmillä kannatusalueillani ja
poromiesten keskuudessa, levitettiin väitettä, että kannatukseni on
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romahtanut, poromiehet ovat minut jättäneet ja putoan eduskunnasta.
Tämähän on vanha konsti. Sanotaan, että joku ei kuitenkaan tule
valituksi ja ”ääni menee hukkaan”.
Vankkumattomia kannattajiani tämä ei onneksi hämännyt. He
luottivat tekemääni työhön. Myös omatuntoni oli puhdas. Täydellinen
en ole, mutta yritin todella parhaani itseäni säästämättä. Sain 5515
ääntä, ja tulin valituksi toiselle kaudelleni. Kannatukseni nousi
edellisistä vaaleista 823 äänellä.
Vieläkin haluan sanoa, että kiitos hirveästi kaikille, jotka minua
auttoivat, kun sitä apua todella tarvitsin.
Kova peruskuntoni auttoi minua toipumisessa. Tietenkään en halua
sanoa, että toipumiseni oli yksin hyvän kunnon ansiota. Oli
Korkeimman johdatusta, että yleensä jäin henkiin. Aivoinfarkti tappaa
monia hyväkuntoisiakin.
Kuntoutumisessa keskeistä oli kuitenkin kova peruskunto ja terveet
elämäntavat. Ne eivät estäneet minua sairastumasta, mutta niiden
avulla kuntouduin todella nopeasti.
Mitään yksiselitteistä syytä sairastumiselleni ei löytynyt. En tupakoi
ja elän muutenkin terveellisesti. Minulla ei ollut ylipainoa eikä liikaa
kolesterolia. Sairastumista edeltävät viikot olivat kyllä tavallistakin
kiireisempiä ja unta olisi ehkä tarvinnut enemmän. En kuitenkaan
kokenut oloani mitenkään erityisen stressaantuneeksi.
Pohdin, laukaisiko kuumassa saunassa käyminen muutama tunti
ennen sairastumista kohtaukseni. Saunomisen vaikutukset terveyteen
ovat kuitenkin yleensä hyvät ja olen aina ollut himosaunoja,
”tappolöylyn ottaja”. Kun olen kansanedustajana toiminut
perinnehoitojen neuvottelukunnassa, niin olen saanut tutustua
tieteellisiin tutkimuksiin, jotka todistavat usein saunovien ihmisten
elävän yleensä pidempään.
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Luultavasti keskeinen syy oli geeniperimässä. Isänisäni kuoli
veritulppaan 55-vuotiaana. Muitakin verrattain varhain kuolleita on
lähiomaisissani. Isänikään ei elänyt kuin 57-vuotiaaksi. Toisaalta
äitini on nyt yli 80-vuotias ja erittäin hyvässä kunnossa. Ehkä
minullakin on toivoa.
Kun nyt eduskunnassa ollessani voin taas käydä lenkillä ja juosta
pitkin Helsingin rantoja, tunnen suurta kiitollisuutta. En voi unohtaa
liikkumisen merkitystä ja siksi sanonkin usein puheissani, että
”osallistutaan Suomen suurimpiin säästötalkoisiin ja liikutaan!”
Tässä kirjassa haluan nyt kertoa, mitä tein toisella kaudellani
eduskunnassani vuosina 2015-19. Itse olen tietenkin jäävi arvioimaan
itseäni. Kulunut vaalikausi ei ollut helppo, vaikka Keskusta pääsi
hallitusvastuuseen. Mutta toivon kuitenkin, että työtäni voitaisiin
arvioida niin, että olen tehnyt Lapin arvoisia tekoja. Sitä yritin
parhaan kykyni mukaan.
Helsingissä, 12.3.2019

Eeva-Maria Maijala

11

21.2.2015 – Tämä kuva oli jäädä yhdeksi viimeisistä minusta
otetuista kuvista. Olen siinä Sodankylässä Keskustan teltalla
Katri Kulmunin ja avustajani Janne Kaisanlahden kanssa.
Seuraavana yönä sain aivoinfarktin.
Olen kiitollinen saamastani ”jatkoajasta”. Tulin valituksi uudelle
kaudelle eduskuntaan ja olen ollut terveenä. Olen jatkanut
liikuntaharrastustani ja kuntoillut ahkerasti. Tällainen kokemus
opettaa kuitenkin myös nöyräksi elämän edessä. Olen kiitollinen,
että saan liikkua ja voin käydä juoksulenkeillä. Terveydestä pitää
olla kiitollinen!
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Eduskuntatyöstä
Olen usein miettinyt, että jos olisin kirjoittanut päiväkirjaa, niin mitä
kaikkea siihen olisi tullutkaan. Mutta olen yleensä iltaisin niin poikki,
etten millään olisi jaksanut kirjoittaa kuin pienen osan niistä kaikista
töistä ja tekemisistä, mitä päivän aikana on ehtinyt tapahtua.
On aivan uskomatonta, mitä kaikkea tässä pääsee tekemään.
Tulen yleensä eduskunnan toimistolle tiistaina heti aamusta ja olen ilta
myöhään. Sama keskiviikkona ja torstaina. Minusta on ihanaa, kun saa
olla toimistolla niin pitkään kuin jaksaa. Savukoskella kunnassa töissä
ollessani oli aina huono omatunto, kun perhe odotti kotona äitiä. Ja äiti
tuli aina myöhään. Minkä minä luonteelleni voin. Innostun aina
tekemään kaikenlaista. Haluan onnistua töissä ja saada vaikka mitä
valmiiksi. Olen siis suorittaja, joka uskoo onnistumisiin ja etsii
ratkaisuja. Nytkin kirjoitan tätä toimistollani. Kello käy jo pitkälle ilta
kymmentä, enkä malta millään lopettaa, kun kerran vauhtiin pääsin.
Esimerkiksi tätä kirjoittaessa saan todeta, että huomenna on edessä
taas mielenkiintoinen päivä. Tosin siitä erikoinen, että aamulla ei ole
mitään palaveria tai tapaamista. No höh. Kalenteritarkistus. Kirjoitin
palturia. Olin luvannut olla klo 8.30 eduskunnan naisverkoston
kokouksessa keskustan edustajana. Sitten ympäristö ja liikenne- ja
viestintävaliokuntien kokoukset. Saa nähdä, pitääkö käydä
varamiehenä lakivaliokunnan tai sivistysvaliokunnan kokouksissa.
Nykyään pitää rampata jatkuvasti varamiesten paikoilla, kun
hallituksen enemmistö on niin pieni ja oppositio ärähtää milloin
mistäkin. Taitaa olla vaalit lähellä, ja meillä hallituksen edustajilla on
nyt pienin mahdollinen enemmistö.
Ryhmäkokoukset ovat nykyään kuumia. Tajuamme puolueemme
huonon galluptuloksen merkityksen. Vain vaalistartissa laivalla oli
Keskustalla 100 % kannatus. Rannassa sekin sitten kariutui, kun
kohtasimme Helsingin arjen. Saas nähdä, joko huomenna saamme
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ryhmässä porukat uskomaan, että meidän on tosissaan alettava töihin
pärjäämään vaalit. Emme saa olla jo valmiiksi häviäjiä. Meidän on
löydettävä konstit, joilla saamme puolueemme aatteen mukaan
äänestäjät uskomaan, mikä on Suomelle parasta. Virheitä on tehty,
mutta pahemminkin – paljon pahemmin voisivat asiat olla.
Suullinen kyselytunti. Plääh – sanon minä. Kyse on siis opposition
kyselytunnista. Sukulaiset vahtaavat telkkaria, että joko se meidän
Mari (kotiväki kutsuu minua Mariksi) pääsee kysymään. Saavat taas
pettyä, sillä me hallituspuolueiden riviedustajat olemme siellä
kyselytunnilla vain rekvisiittana. Viime kaudella oppositiossa sain
kysyä ainakin kymmenen kysymystä, mutta tällä kaudella olen saanut
kysyä vain kerran ja silloinkin oli kyse kala-asioista. Puhemiehen
melkein piti antaa minun kysyä, kun kerran olen Suomen kalatalouden
keskusliiton puheenjohtaja.
Jotkut ihmiset pitävät kansanedustajan aktiivisuuden mittarina, että
kuinka monesti hän on äänessä kyselytunnilla. Eihän se siitä mitään
kerro. Kyselytunti on tärkeä keskustelufoorumi, jota monet seuraavat
televisiosta säännöllisesti, enkä väheksy sitä. Mutta ensisijaisesti
opposition edustajat siellä saavat kysyä ja hallituksen ministerit
vastaavat.
Mitä yleensä täysistunnoissa puhumiseen tulee, niin minä olen tällä
vaalikaudella itse asiassa käyttänyt lappilaisista kansanedustajista
ylivoimaisesti eniten puheenvuoroja. Mutta niitä ei yleensä näytetä
televisiossa. Internetistä ja eduskunnan pöytäkirjoista ne kyllä
löytyvät.
Täysistunnoissa ei ole pakko olla, mutta esimerkiksi huomaan tätä
kirjoittaessa päiväjärjestyksestä, että huomenna on asialistalla pari
sellaista asiaa, joista minulla on oikeasti jotain sanottavaa. Olen
ahkera salissa puhuja, kun vain aiheena on jokin minulle tuttu asia ja
minulla on halu vaikuttaa sen hoitamiseen. En halua olla henkilö enkä
olekaan suupaltti, joka luulee tietävänsä kaikesta. Niitäkin
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eduskunnassa on ja heidät kyllä porukoissa naureskellen tunnistetaan.
Ei ole hyvä, jos saa eduskunnassa sellaisen maineen, että aina vain
ottaa kantaa ja puhuu ”tilastopuheenvuoroja”.
Minun salityöskentelyyn on kiinnitetty todella paljon huomiota.
Puheeni ei ole näyttelyä. Joka minut paremmin tuntee saa huomata,
että erityisesti innostuessani lähtevät käteni heilumaan. Olen puheessa
mukana koko olemuksellani, tunteella. En lue paperista juuri koskaan.
Kirjoitetut puheeni jäävät usein vain tukilauseiksi, ”ko alan murthella
kertomha”. Kaikki salipuheet kirjoitetaan puhtaaksi ja ne voi lukea
parin tunnin päästä eduskunnan nettisivuilta puhujan kohdalta. Olen
sopinut, että puheeni kirjoitetaan yleiskielellä, sillä haluan, että
lukijakin ymmärtää mitä olen sanonut.
Kun tulin eduskuntaan, niin murteen käyttöni sai paljon huomiota.
Monia se ihastutti, mutta joitakin myös ärsytti. Kielteinen palaute tuli
lähinnä Lapista joiltakin vanhemmilta naisilta, joiden mukaan olisi
fiksumpaa
puhua
yleiskieltä.
Olin
kuitenkin
luvannut
vaalikampanjassani käyttää murretta myös eduskunnassa, joten
äänestäjät tiesivät, mitä saivat.
Alun jälkeen ei minua ole enää murteen käytöstä kiusattu. Siitä on
tullut minun tuotemerkkini ja onkin tosi mukavan tuntoista, kun
ihmiset jäävät kuuntelemaan puhettani. Samalla saan sitten ihmiset
kuuntelemaan myös sanottavani. Usein alkaessani puhumaan, saan
kuulijat kuuntelemaan, että mitä se Lapin tyttö nyt sanoo ja miten
esim. tämä lakiasia vaikuttaa Lappiin.
Perjantaina sitten istuntoviikko päättyy, ja silloin lähdetään äkkiä klo
16.20 lennolle ja pohjoiseen. Täällä Helsingissähän ei ole edes mitään
tekemistä. Inhoan shoppailua, enkä tykkää olla kapakoissa. En voisi
ikinä kuvitella lähteväni lomalla etelän aurinkoon tai jonnekin
kaupunkilomalle. Inhoan kuumaa kaikkialla muualla kuin saunassa.
Jos lähtisin jonnekin matkalle, niin Siperia voisi olla mielenkiintoinen
paikka.
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Olen kansanedustajana käynyt valiokuntien matkoilla eri puolella
maailmaa. Mielenkiintoisin reissu on ollut ympäristövaliokunnan
matka Tshernobyliin. Varsinkin, kun meidät laitettiin syömään
ydinvoimalaitosvainaan
viereiseen
ehjään
rakennukseen.
Ukrainalaiset oppaamme eivät jääneen joukkoomme ja ruokana oli
sieniä. Siis hyvää ruokahalua vaan.
Olin ensimmäisen kauden Pohjoismaiden neuvostossa varsinaisena
jäsenenä. Olen saanut tutustua hyvin Pohjoismaiden politiikkaan ja
oppia ymmärtämään heidän toimintamallejaan. Pyrin olemaan
sielläkin aktiivinen, tein kirjallisia kysymyksiä ja pidin puheita, mutta
mietin joskus, olikohan niistä yhdelläkään oikeasti mitään merkitystä.
No sainpa sentään kertoa muiden pohjoismaalaisten edustajille
meidän asioista, jospa he sitten vastaavasti tajuavat meidän
toimiamme.
Kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen ilmoitin, että jäisin pois
Pohjoismaiden neuvostosta, kun vastuuni Suomessa lisääntyivät. Jäin
kuitenkin varajäseneksi. Mielenpainuvin Pohjoismaiden neuvoston
reissu oli tällä vaalikaudella käynti Grönlannissa. Siellä kerrottiin
alkuperäisväestön suuresta ongelmasta. En ollut ikinä edes ajatellut,
mihin nykyisen kehityksen vuoksi voivat joutua syrjässä asuvat
inuiitit. Heillä on todella pahoja ongelmia: insesti ja huumeet,
perheiden sisäinen väkivalta jne. Huh.
***
On tämä työn kuva muuttunut paljon kahdeksassa vuodessa. Enhän
minä osannut aluksi juuri mitään. En tuntenut henkilöitä, minulla ei
ollut täällä verkostoja. Kaikki talon tavat piti opetella, ihmiset olivat
outoja. Kieli oli suomea, mutta niin paljon vieraita politiikkaan ja
lainsäädäntöön kuuluvia termejä, että olin aivan ulalla. Kun olin
varatuomarina hukassa, mietin vain, että miten ne ovat ulkona kuin
lumiukot, jotka eivät tunne edes lakien maailmaa.
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Ennen kansanedustajaksi valintaani minulla ei ollut juurikaan
kokemusta puoluepolitiikasta. Olin Keskustan rivijäsen kyllä nuoresta
saakka, mutta en osallistunut aktiivisesti järjestötoimintaan ennen
kuin noin vuosi ennen vaaleja. Eduskuntatyö olikin minulle aivan
outoa, eikä siihen heti päässyt sisälle. Onneksi olin ensimmäisen
kauden opposition edustajana, niin sain aivan rauhassa tehdä
virheitäkin ja ymmärtää asioita väärin. Eihän sitä omia virheitä ja
heikkoutta pitäisi kertoa, mutta kyllä niitä aluksi sattui aivan tarpeeksi.
Mutta kun oli oppositiopuolueen edustaja, niin se ei haitannut.
Jälkeenpäin olen miettinyt esim. Keskustan puoluehallituksen
työvaliokunnassa oloani. Pääsin sinne heti ensimmäisen
eduskuntakauteni aikana kahdeksi vuodeksi. Jos olisin tiennyt
enemmän politiikasta ja osannut tapoja, ymmärtänyt paremmin pelin
säännöt, niin mitä kaikkea olisinkaan voinut saada aikaiseksi. Niin, en
minä silloinkaan silti hiljaa tumput suorana ollut, mutta niin utami.
Kiintiönaisenahan minä sinne puoluehallitukseen silloin aluksi menin,
kun joidenkin piirijärjestöjen piti antaa periksi ja valita nainen, että
tasa-arvovaatimukset täyttyvät. Menetin paikkani heti kun mahdollista
piirimme miespuoliselle puheenjohtajalle. Eli kun muualta tuli
tarpeeksi naisia. Olisin halunnut jatkaa, kun olin vasta päässyt
kunnolla mukaan peliin, mutta piirimme miehet pitivät huolen, ettei
enää pääse lipsahtamaan.
Mutta niin olen oppinut jo minäkin. Se onkin jäänyt tähän mennessä
minun ainoaksi kiintiönaisen paikaksi. Politiikka on raakaa ja
raadollista peliä. Ei tässä mitään säälipisteitä anneta. Jos jotain asiaa
haluat viedä eteenpäin tai jonkin roolin saada, niin sinun pitää reilusti
astua näkyville ja sanoa.
***
Salissa väittelemme ja olemme monista asioista hyvinkin eri mieltä.
Erityisesti minulla on erilaisia näkemyksiä Vihreiden kanssa. Asiat
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riitelevät – eivät ihmiset. Olemme kuitenkin yksi työyhteisö ja
vastaamme koko Suomen asioiden hoitamisesta. On todella tärkeää,
että pysymme keskusteluyhteyksissä toisten edustajien kanssa.
Ketään ei kannata haukkua ääneen. Lehtien palstoilla tai netissä
haukkumisilla saat kyllä julkisuutta ja sinut huomataan, mutta harvoin
se auttaa tehtävän hoitamisessa. Korkea julkinen profiili, joka
rakennetaan populistisella öyhötyksellä, voi tuoda kyllä ääniä, mutta
arvostusta ja vaikutusvaltaa se ei eduskuntatyössä lisää. Teemme niin
vain itsestämme poliitikkoina julkisuuden pellejä ja saamme lehdille
lukijoita, mutta yhteisten asioiden hoitamista se harvoin auttaa.
Apuakin niistä on yleensä vain hetkeksi. Yleensä siitä on pidemmän
päälle harmia, sillä voi olla, että heti seuraavassa asiassa tuleekin
teidän hoitaa toinen sinulle tärkeä asia yhdessä juuri haukkumasi
henkilön kanssa.
Olen kyllä monesti purrut hampaani yhteen, monesti niellyt viisi
kertaa ja kävellyt vaikka portaat ylös ja alas, joskus on pitänyt nukkua
yönkin yli, mutta sitten jatketaan. Kyse on asioista. Asioita me
olemme hoitamassa, eikä toisten hiuksia repimässä. Kukin asia on
jollekin todella tärkeä, kunnioitetaan siten jokaista ihmistä, eikä leikitä
toisten tärkeillä asioilla.
Yhtenä perjantaina oli istunto päättynyt ja siinä toisten edustajien
kanssa kävellessäni aloin vitsailla: ”nyt lähden eduskunnan
maksamalle lomamatkalle Lappiin. Aion olla siellä kolme päivää,
nautin revontulista ja käyn hiihtämässä.” Vihreiden Touko Aallolla oli
kova viikko takana, ja hän selvästi kaipasi hetkeksi pakoon tätä hullun
myllyä. Kerroin Toukolle arkielämästäni kaukana kaikesta kiireestä ja
metelistä. Siihen Touko minulle: ”Saanko minä tulla teille kesällä
rengiksi” – ”Sovittu”, tokaisin, ja nyt sitten jäin odottamaan
mielenkiinnolla uutta kesärenkiä!
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Vaalikauden alku
Keskusta voitti vaalit ja tuli suurimmaksi puolueeksi. Saimme 49
kansanedustajaa ja 21,1 % äänistä. Parhaimpiin galluplukuihimme
emme tosin yltäneet, mutta edellisistä vaaleista eduskuntaryhmämme
koko kasvoi neljällätoista kansanedustajalla.
Palasin eduskuntaan vaalien jälkeen tuttuun työhuoneeseen. Monta
hyvää yhteistyötoveria oli jäänyt pois kansanedustajan tehtävistä,
jotkut vapaaehtoisesti ja osa oli pudonnut vaaleista.
Pyysin minua edellisellä kaudella avustanutta Janne Kaisanlahtea
jatkamaan eduskunta-avustajanani edelleen, mihin hän suostui.
Olemme tehneet hyvää yhteistyötä koko vaalikauden ajan. Kun
olemme molemmat juristeja, niin käymme paljon lainsäädäntöasioita
läpi yhdessä.
Eduskuntatyön käynnistyessä jaettiin valiokuntapaikkoja. Ensiksi
minut valittiin työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sekä
tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi. Jotkut ihmettelivät, miksi olin
sellaisiin päätynyt. Kyse oli kuitenkin vain väliaikaisesta paikkajaosta,
että eduskuntatoiminta saatiin käynnistymään, ja paikat jaettiin
lähinnä aakkosjärjestyksen mukaan.
Kun varsinainen paikkajako hallitusneuvottelujen päätyttyä
suoritettiin, niin sain tahtoni mukaan jatkaa ympäristövaliokunnassa,
missä olin toiminut edellisen kauden. Tulin valituksi myös liikenneja viestintävaliokuntaan. (Olen toiminut eduskunnassa tämän
vaalikauden
myös
varajäsenenä
lakivaliokunnassa
ja
sivistysvaliokunnassa sekä kuulunut eduskunnan kirjaston
hallitukseen.)
Joku voi ajatella, että tie- ja kulkuyhteyksistä välittävänä maaseudun
ihmisenä liikenne- ja viestintävaliokunta on minulle oikea paikka,
mutta mitä minä teen ympäristövaliokunnassa? Eikö se kuulu
viherpiipertäjille?
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Alun perin, eduskuntaan ensimmäisen kerran tultuani, olisinkin
halunnut maa- ja metsätalousvaliokuntaan. Mutta eihän Keskustassa
ensi kauden kansanedustajaa sinne päästetä. Se on meillä haluttu
paikka. Muissa puolueissa sinne pikemminkin joudutaan, kun ei juuri
kukaan haluaisi.
Ympäristövaliokuntaan puolestaan menevät kaikkien puolueiden
vihreät. Jokaisessa puolueessa tuntuu olevan vihreä siipi, joka on
ympäristökysymyksissä ylisuojelun kannalla. Juuri siksi minun oli
hyvä päästä ympäristövaliokuntaan valvomaan, että maalaisjärki
pysyisi kuitenkin esityksissä mukana.
Minut valittiin tällä vaalikaudella myös ympäristövaliokunnan
hallituspuolueiden
vastaavaksi.
Siis
minun
johdollani
hallituspuolueiden valiokuntaedustajat ovat pitäneet oman
kokouksensa ennen valiokunnan kokousta ja muodostaneet
hallitusryhmien kantaa. Tämä on ollut koko urani tärkeimpiä
vaikuttamisen paikkoja, etenkin kun sitä surullisenkuuluisaa
jätevesiasetusta korjattiin. Kerron tästä jäljempänä.
Keskusta muodosti hallituksen Kokoomuksen ja Perussuomalaisten
kanssa. Tästä on jälkikäteen keskusteltu, että menikö se oikein. Olen
poliittisesti kaukana demareista enkä ihaile heitä tai heidän
toimintatapojaan. Keskustan kenttäväestä enemmistö olisi kuitenkin
halunnut hallitukseen mieluummin demareiden kanssa. Kokoomuksen
kanssa hallitusyhteistyössä on vaara, että samaistumme liikaa
Kokoomukseen ja politiikkamme suunta käy liiaksi oikealle. Tämä
näkyy sitten kannatuksessamme.
En kuitenkaan ollut mukana hallitusneuvotteluissa enkä voinut näihin
asioihin vaikuttaa.
Ministerivalinnat ovat vaikea kokonaisuus. Aina joku pettyy, kun ei
tule valituksi. Aina voi pohtia, tulevatko puolueen eri näkökulmat ja
voimasuhteet riittävästi edustetuiksi ministeriryhmässä.
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Puheenjohtaja Juha Sipilä valitsi itse ministerijoukkueensa eikä
ryhmässä tullut vastaesityksiä. Sipilän johdolla Keskusta oli voittanut
vaalit, niin hänen esityksensä menivät sellaisenaan läpi.
Kun Tiilikaisen Kimmo valittiin sekä ympäristö- että maa- ja
metsätalousministeriksi, niin kokouksen jälkeen menin toimistooni ja
itkin. Olin todella pettynyt, että ei tämä voi olla totta. Tuollainen
vihreä räksyttäjä alkaa nyt hoitaa minulle kaikkein tärkeimpiä
sektoreita. Miten tässä nyt käy? (Tiilikainen oli ennen Keskustaan
tuloaan mukana Vihreissä.) Eduskuntaryhmän valintakokouksessa
olin sanonut Lepän Jarille, että ala sinä, minä esitän ja lähelläni oli heti
valmiita kannattajia. Jari siihen, että älä, kunnioitetaan Sipilän
esitystä.
Perun kaikki puheeni ja pyydän anteeksi. Tiilikainen hoiti sen pestin
älyttömän hyvin. Kimmo on ollut minun tärkein työparini. Olen
hallituspuolueiden vastaava ympäristövaliokunnassa ja olemme
saaneet hoidettua kaikki asiat, kuten kenttämme on meiltä odottanut.
Keskustaa on paljosta syytetty, ja varmasti ihan syystäkin, mutta sen
voin sanoa, että tämän vaalikauden aikana ei ole kauttamme tullut
yhtään lakia tai valiokunnasta mietintöä, joka olisi aiheuttanut kentälle
harmaita hiuksia ympäristöpuolen osalta. Kimmo on osannut pyörittää
vihreiden virkamiesten ministeriötä (onneksi siellä on muutama
muukin), ja sai heti vaalikauden aluksi aikaiseksi aivan uskomattoman
paljon erityisesti maaseudulle tärkeitä asioita.
Jari Leppäkin tuli sitä paitsi lopulta maa- ja metsätalousministeriksi,
kun tämä ministerinposti jaettiin kahtia kesällä 2017. Kyllä siinä
yhdistetyssä ministerinsalkussa aika paljon työsarkaa yhdelle miehelle
onkin!
Ryhmämme osaajista haluan mainita erityisesti Annika Saarikon.
Häntä ei valittu heti ministeriksi, vaan tehtävässä toimi kaksi vuotta
ensin Juha Rehula ja sen jälkeen Annika Saarikko.
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Arvostan Annikaa ministerinä. Annika on äiti, ja hänen kanssaan
puhumme vierekkäin ryhmässä istuessamme välillä lapsistamme ja
tavallisesta arjesta, sitten olemmekin keskellä tiukinta päivän
politiikkaa. Ministeriaitauksessa puhuessaan hän osaa vääntää
hyvinkin vaikeat asiat selkokielisiksi. Hän ei hiilly, vaikka
kyselytunnilla oppositiosta tulee peräkkäin jo seitsemäs yhtä typerä
kysymys, johon Annika on jo kuusi kertaa peräkkäin vastannut aivan
selvästi.
Liikenne- ja viestintäministeriksi valittiin Anne Berner, jonka kanssa
olen liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenenä tehnyt paljon
yhteistyötä. Hän tuli politiikan ulkopuolelta ja hänen valintansa
ministeriksi herätti voimakkaita tunteita. Mekin olemme joskus
ottaneet asioista voimakkaasti yhteen, mutta yhdessä on saatu monia
asioita eteenpäinkin. Mainittakoon esim. vuosia kestänyt vääntö
Ivalon ja Nellimin välisen tien kunnostamisesta, joka nyt vihdoin
toteutettiin.
Keskusta on suuri kansanliike, johon mahtuu monenlaisia mielipiteitä.
Tiedän, että osa kannattajistani olisi toivonut minulta avoimempaa
puoluejohdon ja Keskustan joidenkin linjojen haastamista. Olen
kuitenkin ottanut joukkuepelaajan roolin. Minun ei ole ollut helppo
hyväksyä kaikkia tehtyjä päätöksiä, mutta en olisi niitä yksin voinut
kuitenkaan muuttaa.
Julkisesti räksyttämällä olisin saanut ehkä omaa profiiliani nostettua,
mutta se olisi heikentänyt vaikutusmahdollisuuksiani eduskunnassa.
Poliittinen päätöksenteko on usein hyvin herkkien strategioiden
rakentamista ja kompromisseja.
Olen pyrkinyt toimimaan niin, että vaikutusmahdollisuuteni Lapin
asioiden ajamisessa ovat pysyneet mahdollisimman laajana – myös
toisten puolueiden suuntaan. En ole hakenut pikavoittoja, vaan
tuloksia. Äänestäjät saavat arvioida, onko tämä ollut oikea
toimintalinja.
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Kun eduskunta jäi kesätauolle juhannuksen 2015 tienoilla, pian
hallituksen muodostamisen jälkeen, tiesin, että edessä on kova syksy.
Maan taloudellinen tilanne oli vaikea. Edellisen hallituksen jäljiltä oli
jäänyt raskas perintö, ja myös sekava poliittinen tilanne. Edellisessä
eduskunnassa hallituspuolueen kansanedustajat olivat äänestäneet
omia esityksiään nurin, ja kuuden puolueen hallitus kutistui lopulta
neljän puolueen hallitukseksi pienellä enemmistöllä.
Kesällä 2015 aloin myös tipufarmariksi. Hankimme tyrnäväläisiä
maatiaiskanoja. Kananmunat saamme nyt omasta takaa. Keräsin
voimia tulevaan syksyyn myös lepäämällä, vaikka en olisi aina
malttanutkaan. Olin saanut paljon ankaria varoituksia ystäviltä, että
pitää rauhoittua ja malttaa levätäkin. Kuntoutuminen aivoinfarktista
sujui hyvin, ja sain aikanaan ajokortinkin takaisin.
Muistan, kun ennen istuntotauon päättymistä poimin kotonani
Orajärvellä äitini eli Ämmin kanssa 25 kiloa mansikoita
talvivarastoon. Sitten syötiin Orajärven ahvenia ja pottuja. Kalapotut
ovat minulle suurta herkkua, keitettyjen perunoiden lisäksi keitettyjä
ahvenia ja kunnolla sipulivoikastiketta. Ahven on minusta kaikkein
makein kala, ruotoinen mutta kiinteälihainen ja maukas.
Olin juurillani. Sieltä sain taas lähteä maailmalle, kuten isänikin
aikanaan, yhteisiä lappilaisten asioita ajamaan.
Keskustan eduskuntaryhmän ensimmäisessä kokouksessa kesän
jälkeen porukat tuntuivat olevan täynnä energiaa. Oli luvattu laittaa
Suomi kuntoon, ja nyt se aiottiin tehdä.

Jätevesisäädökset saatiin muutettua
2003 olin Savukosken kunnassa maaseutu- ja ympäristösihteerinä.
Olin lakiopintojeni osalta yli puolenvälin ja luulin jo osaavani lukea
jonkin verran lakitekstejä. Enestam oli antanut jonkin älyttömän
jätevesiasetuksen, olin lukenut sen tarkasti ja tullut siihen tulokseen,
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että tämä ei koske ketään Savukoskella. Kunnassa olin korjauttanut jo
kaikki ongelmatilanteet. Lakien mukaan vettä ei saa pilata ja siihen ei
tarvita mitään sekavaa asetusta. Sakokaivosta ei saa laskea likavettä
vesistöön, vaan se on suodatettava asianmukaisesti.
Sitten tuli konsulttien armeija. Konsultti sanoi minulle: ”Kyllä
Savukosken kunnassakin tulee noudattaa lakeja”. Sanoin, että täällä
noudatetaan jo, ja asetuksen vuoksi ei täällä tehdä mitään. Meillä on
kaikki kunnossa ja siitä lähtien olen neuvonut kaikkia lappilaisia, että
älkää tehkö mitään, jos ette pilaa vesistöä. Tehkää niin kuin teistä
maalaisjärjellä asia tulee hoitaa. Neuvoin, että ketään ei voida tällä
käräjille haastaa.
Jätevesiasetus herätti maaseudun ihmisissä syvää katkeruutta.
Erilaisten laitteiden kauppiaat kävivät myymässä kalliita pönttöjään,
että vähäiset mökin mummojen päästöt olisi niissä käsitelty. Niiden
merkitys Suomen vesistöjen kuormitukseen olisi ollut marginaalinen,
mutta vähävaraisten maaseudun asukkaiden elämää niillä kyllä
kuormitettiin.
Keskusta kärsi rökäletappion vaaleissa 2011 ja yhtenä tappion syynä
pidettiin juuri tätä jätevesiasetusta, jota kutsuttiin ”Lehtomäen
paskalaiksi”. Keskustan kenttä huusi mielipiteitään, mutta kenttää ei
kuultu.
Ensimmäisen vaalikauteni 2011-2015 olin opposition kansanedustaja,
mutta oppositiostakin voi vaikuttaa, jos sinulla on tietoa ja rakentavia
esityksiä. Sanni Gran-Laasonen toimi 2014 ympäristöministerinä.
Olin jutellut jätelaista Sannin kanssa ja tuntui tosi hyvältä, kun Sanni
sanoi kerran kyselytunnilla, että hän on keskustellut tästä
jätevesiasiasta Eeva-Maria Maijalan kanssa. Saimme lakia vähän
eteenpäin, mutta suurin muutos tehtiin tällä vaalikaudella Kimmo
Tiilikaisen ollessa ympäristöministerinä.
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Tämän
vaalikauden
merkittävin
tehtäväni
oli
toimia
ympäristövaliokunnassa hallituspuolueiden vastaavana edustajana.
Tämä jätevesiasia oli ensimmäisiä, jotka laitoimme kuntoon.
Valmistelimme
lakia
Kimmon
hyväksynnällä
yhdessä
ympäristöministeriön lakimiesten kanssa. Muokkasimme lakia vielä
valiokunnassa juuri sellaiseksi, kun kenttä toivoi ja se oli minustakin
paras mahdollinen. Järki voitti. Suurin osa kiinteistöistä vapautui
velvoitteista.
Eniten keskustelua herätti, mikä on rakennuksen riittävä etäisyys
rantaan, ettei kiinteistöltä vaadita määräaikaan sidottua remonttia
puhdistusjärjestelmään. Sadan metrin etäisyys vesistöön sovittiin eri
tahojen kanssa käydyissä neuvotteluissa. Yli sadan metrin päässä
vesistöstä olevissa kiinteistöissä muutokset vaaditaan vasta isompien
remonttien yhteydessä. Poikkeuksen rakentamiseen voi saada, jos
jätevesien määrä on vähäinen tai kustannukset olisivat kohtuuttomat.
Yhteistyö varsinkin Perussuomalaisten kanssa tässä asiassa oli todella
hyvää. Vaikka hallitusyhteistyömme Perussuomalaisten kanssa
päättyikin, niin reilusti myönnän, että tällaisissa kysymyksissä he ovat
maalaisjärkistä porukkaa.
Ympäristövaliokunnan demareiden edustaja Riitta Myller sanoi sitten
salikeskustelussa, että ”En ymmärrä miten tämä näin hyväksyttiin,
vaikka suurin osa valiokunnasta sitä vastusti”. Valiokuntakeskustelut
ovat salaisia, joten en niistä kerro. Jotain niistä voi päätellä Myllerin
toteamasta. Minä vain hymyilin, olin saavuttanut vähemmistöllä
todella tärkeän poliittisen voiton. Olin näemmä jo oppinut pelaamaan
politiikan peliä. Tämä oli minulle erittäin tärkeä asia. Tämän olin
luvannut hoitaa ja nyt se onnistui. Tällaisten ansiosta jaksaa sitten olla
töissä vaikeinakin päivinä.
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Istun kuvassa täysistuntosalissa 10.1.2019 kyselytunnilla.
Istumapaikat vaihtuivat useita kertoja tällä eduskuntakaudella.
Viimeksi istuin edustajien Hoskonen ja Laukkanen välissä.
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Petopolitiikan suunta on käännetty
Ennen eduskuntaan valintaani olin saanut julkisuutta kotitilallani
tapahtuneiden petovahinkojen takia. Karhut olivat hyökänneet
laitumelle ja syöneet minulta yli sata lammasta. Samalla seudulla ei
miesmuistiin olleet karhut tai muutkaan suurpedot hyökänneet
lampaiden kimppuun.
Lausuin Keskustan Lapin piirikokouksessa, jossa eduskuntavaalien
ehdokkaat nimettiin, puheen: ”Minä olen se akka, jolta karhut
tappoivat viime kesänä 75 lammasta, mutta eivätpä tienneet, että
väärän akan lampaat tappoivat!”
Tämän takia moni on seurannut erityisesti kannanottojani
petopolitiikan suhteen, ja olen sen suhteen koettanut kyllä toimiakin.
Edellisellä vaalikaudella sain mm. suurpetostrategiaa koskevaan
toimenpidealoitteeseen yli sadan kansanedustajan nimet.
Erityisesti poronhoitajat ja koko poroelinkeino joutuivat suuriin
vaikeuksiin jatkuvasti kasvavien petokantojen kanssa.
Sain yhdessä poroelinkeinon eri toimijoiden kanssa vuosien ajan tehdä
työtä vuosia järkevämmän petopolitiikan puolesta, kunnes
porotalouden ahdinko alettiin vähitellen ymmärtää. Asiasta oli paljon
vääriä käsityksiä liikkeellä. Ei kyse ole mistään hysteerisestä
”petovihasta” ja siitä, että kaikki pedot halutaan hävittää. Kyse on
siitä, että alkuperäiselinkeino, porotalous, oli uhattuna, koska valtio
suojelee petoja, mutta ei suojele poroja eikä ihmisten elinkeinoa ja
elämäntapaa – vaan päinvastoin rankaisee ankarasti niitä, jotka
hävittävät petoja omin päin.
Susien poistaminen onkin onnistunut nyt melko hyvin. Susikannan
hoitosuunnitelman mukaan poronhoitoalue ei ole susien
lisääntymisaluetta, joten alueelle ei ole määritelty poistokiintiötä, vaan
alueelle myönnetään aina poistolupa, kun susi aiheuttaa merkittäviä
vahinkoja.
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Jouluna 2016 sain esimerkiksi todeta, että Ranua-Pudasjärvi alueen
poromiehet saivat ansaitsemansa joululahjan. Noin 80 poroa
marraskuun alun jälkeen tappanut erityisen pahaa vahinkoa aiheuttava
susi saatiin vihdoinkin kaadettua. Hyvä, että ministeri Tiilikainen
vahvisti jouluaatonaattona 2016 susiasetuksen, johon lisättiin vielä 13
sudenpoistolupaa.
Monet suojelutahot toivovat, että poronhoitoalueen toimivasta
menettelystä luovutaan. Jos käytänteet yhtenäistettäisiin koko
maahan, olisi se poronhoitoalueelle suuri vahinko. Ehdoton valtaosa
petovahingoista on porovahinkoja. Jonkun verran myös lampaita,
koiria ja vasikoita kuolee petojen tappamina, mutta pääosin poroja.
Siksi poronhoitoaluetta voi perustellusti koskea erilainen sääntely.
Toivon, että saamme muuallekin Suomeen järkevän tasoisen ja
toimivan susien poiston.
Meni 35 vuotta, ettei ahmoja saanut virallisesti kaataa ollenkaan. Vielä
muutama vuosi sitten ei olisi voinut ajatellakaan, että ahmojen
poistaminen sallittaisiin. Asenteet ministeriössäkin ovat vähitellen
muuttuneet. Olen tyytyväinen, että poronhoitoalueelta tuotu todellinen
tieto petotilanteesta on auttanut asiaa.
Keväällä 2017 maa- ja metsätalousministeriö viimein salli kahdeksan
ahman poiston tapauskohtaisilla poikkeusluvilla. Asialla on todella
kiire, sillä esim. Pohjois-Sallan paliskunnassa oli juuri muutama päivä
ennen päätöksen tekemistä löytynyt runsaasti ahman tappamia
poronraatoja.
Totesin tuolloin, että kahdeksan ahman kiintiö tuskin on riittävä,
mutta se on kuitenkin hyvä alku. Ahmat aiheuttavat ylivoimaisesti
eniten porovahinkoja. Vuonna 2016 ahmojen tappamiksi on ilmoitettu
2794 poroa, ja todellinen määrä lienee suurempi, kun kaikki tapetut
porot eivät kuitenkaan koskaan löydy.
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Norjassa ja Ruotsissa on sallittu ahmojen poisto eikä sielläkään
ahmakanta ole hävinnyt. Suomessakin oli aika siirtyä tosiasioihin
perustuvaan petopolitiikkaan. Luonnonvarakeskus käynnistikin
hankkeen ahmakannan arvioinnin menetelmien kehittämiseksi.
Tavoitteena on saada aikaan nykyistä luotettavampi arvio koko
Suomen ahmakannasta. Ahmoista on paljon havaintoja myös
poronhoitoalueen ulkopuolella, joten porotalouden suojaksi tehtävät
välttämättömät ahmojen poistot eivät uhkaa ahmakannan
olemassaoloa.
Ahma on hirvittävä peto, joka ei tapa vain syödäkseen, vaan se tappaa
huvikseen. Kokonainen porotokka voi joutua ahman tappamaksi.
Olen tyytyväinen, että ahmojen pyynti näyttää jatkuvan.
Hallitsemattomasti kasvaneen ahmakannan seuraukset porotaloudelle
ovat olleet tuhoisat. Olen kansanedustajana alusta asti tehnyt parhaani,
että ahmojen pyynti voitaisiin käynnistää ja saattaa tilanne kestävälle
tasolle. Jotkut ovat ivanneet minua nimityksellä "Ahma-Maijala".
Olen ylpeä siitä nimityksestä ja että yhdessä poromiesten kanssa
tuloksia on syntynyt. Poronhoito on Lapin peruselinkeino ja sitä on
puolustettava.
Arvioiden mukaan ahmakanta on Suomessa moninkertaistunut
viimeisen 20 vuoden aikana. Ahma aiheuttaa enemmän porovahinkoja
kuin muut suurpedot yhteensä. Yhdessä poronhoitajien kanssa
olemme tehneet valtavasti työtä, että ahmakannan kasvun aiheuttama
vaara koko elinkeinolle ymmärrettäisiin.
Vastustan jyrkästi ympäristöjärjestö WWF:n esitystä siirtyä
metsästyksen
sijaan
reviiripohjaiseen
porovahinkojen
korvausjärjestelmään.
Jos
annamme
ahmakannan
kasvaa
hallitsemattomasti, niin koko porotalouselinkeino on uhattuna. Eivät
petovahinkokorvaukset hyödytä mitään, jos ei ole kohta enää poroja,
joista voisi maksaa korvausta.
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Viherpiipertäjille olen sanonut – menkääpä katsomaan, miltä näyttää
poro, joka on kuollut nälkään, kun ahma on purrut silti kielen poikki.
Eikö se ole eläinrääkkäystä jos mikä?
Olen vastustanut myös ns. haaskakuvausta,
poronhoitoalueella suuria ongelmia.

joka

aiheuttaa

Monet luonnonsuojelijat ja luontoaktivistit kannattavat petojen
houkuttelua haaskalla, vaikka se rikkoo luonnon biodiversiteettiä ja
totuttaa petoja ihmisiin. On muka joku hienokin harrastus mennä
houkuttelemaan petoja näkösälle ja sitten kuvata niitä. Siellä, missä
petoja on paljon, jo yksi haaskakuvauspaikka kerää nopeasti ympärille
petokeskittymän. Tietysti tuolla alueella myös porovahingot nousevat
suureksi.
Tämä kertoo siitä, miten luonnosta vieraantunutta luonnonsuojelu voi
tänä päivänä olla. Jos karhuja, susia, ahmoja, ilveksiä halutaan kuvata
ja käydä katselemassa, niin toiminnan tulisi lähtökohtaisesti tapahtua
silloin varta vasten jossakin eläintarhassa, mutta luonnossa eläinten
pitää saada olla niin kuin luonnossa normaalitilanne on olemassa.
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Pohjoismaiden Neuvoston kokouksen johdosta pääsin käymään
Grönlannissa. Ainutlaatuinen kokemus elämässä – mutta oli
surullista nähdä, miten pahoja ongelmia alueen asukkaiden
keskuudessa vallitsi!
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Yllättäen kalassa
Kalastukseen liittyvät kysymykset ovat keskeinen osa työtäni
eduskunnassa. Suurin syy tähän on se, että kalastus on osa suomalaista
elämänmuotoa.
Sääntelyllä
ei
pidä
rajoittaa
ihmisten
kotitarvekalastusta enempää kuin se on välttämätöntä.
Meille Lapin ihmisille kalastus ei ole vain harrastusta, vaikka ei oltaisi
mitään ammattikalastajia. Meille se on elämäntapa ja myös tapa saada
ruokaa pöytään. Ei sitä tehdä vain huviksi, vaan ennen kaikkea
hyödyksi.
Itse kasvoin Orajärven rannalla. Järvi antoi kalat ruokapöytään.
Hauenpäät olivat lapsena suurta herkkuruokaani. Minusta on nykyään
hirvittävää, miten pieni osa Suomessa syödystä kalasta tulee
kotimaasta. Ja siitäkin vähästä vain murto-osa tulee sisävesistä.
Meillä on mahtavat luonnonrikkaudet käsillämme, mutta emme käytä
niitä, vaan ulkomailla kalastettua ja jalostettua kalaa rahdataan
maailmalta Suomeen!
Enpä olisi tämän vaalikauden alkaessa arvannut, että minusta tulee
vielä ”kalaherra tai pääkalastaja”.
Viime vaalikauden lopussa kävin kovat taistelut kalastuslain kanssa.
Laissa oli aivan typeriä esityksiä ja ne oli pakko saada muutettua.
Olimme oppositiossa, joten en ollut päässyt vaikuttamaan hallituksen
esitykseen, enkä ollut muutenkaan ollut lain valmistelussa mukana,
kun enhän ollut yhtään edes tietoinen jostain ihmeen Kalatalouden
keskusliitosta.
Olen ikäni ollut paljon mukana tavallisessa kotitarvekalastuksessa.
Olen eräätkin kerrat ollut mukana verkoilla ja ihmettelin uuden lain
käsittelyssä kerrankin termiä vapaa-ajankalastus. Laista oli
tarkoituksella jätetty kokonaan pois termi kotitarvekalastus, joka on
vesioikeuden omistajien eli maaseudun laajan väestön perustermi.
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Kukaan meistä ei varmasti ole kokenut olevansa vapaa-ajan kalastajia
vaan kalastus on tapa hakea omasta kalavedestä hyvää paikallista
terveellistä ruokaa.
Olin ollut juuri syksyllä Jarin kanssa kotijärvellä verkoilla. Syyskuun
viimeisellä viikolla oli jäistä vettä tullut vaakatasossa. Olin
soutajana.... (soutajien välistä keskustelua ei tarvitse kertoa). Tuuli oli
kova, paleli ja ei se miltään vapaa-ajan viettämiseltä sillä hetkellä
tuntunut. Sitten sain lukea eduskunnassa, että olin ollut harjoittamassa
vapaa-ajan kalastusta. (Hyvä, kun ei puhuttu virkistyskalastuksesta!)
Minua harmitti todella paljon, ettei minulle oltu kerrottu lain
valmisteluvaiheessa asiasta mitään. Sain kokea muutenkin olevani
kalastusasioiden kanssa eduskunnassa aika yksin. Vain Kalmarin
Anne tuntui olevan kiinnostunut koko asiasta. Kyllähän niitä
kalastuksen vapaa-ajan harrastajia kuulosti olevan, mutta kukaan ei
tuntunut olevan kiinnostunut meidän maaseudun väestön eli
vesialueiden ihmisten asioista.
Ensinnäkin olin aivan kauhuissani siitä, että laissahan oltiin
sosialisoimassa vesioikeuden omistaminen kokonaan. Yritin saada
asiaa perustuslakivaliokunnan käsittelyyn, mutta kun ketään ei
kiinnostanut koko vesioikeuden omistaminen. No lopputulos sitten
olikin, että vesioikeuksien omistajille jäi velvollisuudet, mutta
oikeudet sosialisoitiin. Demarit onnistuivat täydellisesti.
Olin tottunut, että verkkoja laitetaan järveen tarvittava määrä ja se oli
usein toistakymmentäkin. Kalastuslain eduskuntakäsittelyn aikana
sain eräätkin kerrat selittää, että emme me pyydä verkoilla
harrastusmielessä vaan haemme ruokaa. Siihen monet sanoivat, että
kyllä kaksi verkkoa riittää varmasti. Sanoin siihen, että no me olemme
sitten niin huonoja kalastajia, että tarvitsemme enemmän verkkoja.
Sain selittää ja selittää, että Suomi on laaja maa, vesistöt ovat erilaiset
ja iso osa Suomen järvistä on aivan liian vähäisellä kalastuksella.
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Verkkomäärien rajoittaminen ei kuulu lainkaan lakiin vaan siitä tulee
päättää alueilla.
Petteri Orpo oli maa- ja metsätalousministerinä. Selitin hänelle
verkkoasiaa ja Petteri näytti ymmärtävän asiaa. Kerran Petteri sitten
lupasi minulle käytävällä, että kyllä se sinun verkkoasia järjestyy.
Petteri piti lupauksensa, mutta lopputulos oli minulle vähän nolo.
Lakiin tuli, että 67. leveysasteen yläpuolella ei ole verkkorajoitusta.
Niin missähän se minun koti onkaan? (Juuri ja juuri leveysasteen
yläpuolella.)
Laki hyväksyttiin enkä ollut siihen lainkaan tyytyväinen. Sitten alkoi
asetuksen tekeminen. Silloin minua ei saatu enää hiljennettyä.
Asetuksen esityksessä oli ensinnäkin hauen pyynnin rajoittaminen.
Esityksen mukaan kaikki alle 45 cm ja yli 95 cm pitkät hauet olisi
pitänyt vapauttaa. Lisäksi olisi saanut ottaa korkeintaan kolme haukea
päivässä. Saimme kaadettua typeryydet ja onneksi sitten voitimme
vaalit ja asetus tulikin sitten valmiiksi vasta meidän aikanamme, kun
Tiilikainen oli ministerinä.
Tammukan pyynti on asetuksella varmasti sallittua. Olen asiasta aivan
varma, sillä olin itse ministeri Tiilikaisen, ministeriön vastaavan
kalavirkamiehen Kirjavaisen Eijan sekä Kokoomuksen ja
Perussuomalaisten edustajien kanssa pöydän ääressä, kun asiasta
päätettiin. Siinä kysyin asiaa tarkasti ja siinä sanottiin mitä tarkoittaa,
että 45 cm on yläraja taimensukuiselle kalalle jolla ei ole
kulkuyhteyttä järveen tai mereen. Kulkuyhteyden varmistettiin
tarkoittavan kalan omaa luontaista kulkua, eli kyse on kalasta joka ei
vaella mereen tai järveen eli on aina alueella pysyvä ja kuteva kala.
Kulkuesteellä ei siis tarkoiteta patoa vaan kalan omaa liikkumista.
Liekosen Eero Kemijärveltä soitti minulle ja kysyi, että alkaisinko
Kalatalouden keskusliiton puheenjohtajaksi? He olivat porukalla
miettineet puheenjohtajan vaihtoa ja etsineet sopivaa henkilöä. KKL
eli Kalatalouden keskusliitto on Suomen suurin kalatalouden järjestö
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joka edustaa lähinnä vesioikeuden omistajia. Sen kautta järjestetään
valvojien koulutus, kentän neuvonta ja omistajakorvausasiat.
Omistajakorvauksilla sitten järjestetään vesialueiden hoitaminen,
valvonta ja neuvonta. Nämä kaikki sain opetella heti alkajaisiksi.
Päätin kyllä, että tehtäväni olisi parantaa tiedottamista, jotta päättäjät
eivät olisi yhtä ulalla kuin minä olin ennen tehtävääni.
Minut valittiin liiton puheenjohtajaksi ja sain heti siitä kovia
mielipiteitä. Jasper Pääkkönen twiittasi heti valintani jälkeen, että
”saanko esitellä Suomen uhanalaisten kalalajien täystuhon ja
kalastusmatkailun jarrun Eeva-Maria Maijalan”. Mikko Peltsi Peltola
kirjoitti jotain ihan samantyylistä. Sen jälkeen meillä onkin vuosien
mittaan ollut Jasperin ja Peltsin kanssa monta mielenkiintoista
yhteenottoa.
Tällä vaalikaudella olenkin sitten päässyt kala-asioiden kanssa lähes
naimisiin. Olen saanut olla eräässäkin kokouksessa ja
kissanristiäisessä keskustelemassa kala-asioista. Olen päässyt
pyytämään lohta Tenolle, Torniojoelle ja merelle. Olen ollut verkoilla,
nuotalla, rysillä, kulkuverkolla ja virvelöimässä. Olen päässyt
Saimaan ja Inarinjärven selälle.
Vastineeksi mukaville kokemuksille olen päässyt kokemaan
selkänahassani mitä on olla keskellä kalastajien pahinta riitelyä. Olen
päässyt vääntämään kättä luonnonsuojelijoiden kanssa merimetsojen
aiheuttamista ongelmista ja hyljeongelmien lisääntymisestä. Olen
saanut olla kalastusaluepäivillä puheenjohtajana puhumassa
kalastusasioiden ydinongelmista salissa, jossa kuuntelijoina on 300
miestä ja 30 naista. Olen saanut lukea lehdistä mielipidekirjoituksia
minusta – kirjoituksia, jotka ovat saaneet toiset kysymään minulta,
etteikö nuo ylitä jo sen rajan, mitä toisesta ihmisestä saa kirjoittaa.
Lohiasioista saa aina ihmisten likaa niskaan. Kerran Tenon
sopimuksen kiivaimman keskustelun jälkeen lähdin Utsjoelta ja
kunnanrajalla teki mieli sylkäistä ikkunasta, etten ikinä enää mene
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koko pitäjään. No sen jälkeen olen kuitenkin käynyt Utsjoella monta
kertaa ja eteenpäin on päästy.
Saan itseni pysymään rauhallisena sillä, että olen parhaani mukaan
yrittänyt joka paikassa kuunnella ja toimia sitten maalaisjärjen
mukaan.
Kalastuslakia olemme yrittäneet saada korjattua koko kuluneen
vaalikauden ajan. Olen todella pettynyt. Laissa on noin 15 kohtaa,
jotka olisi pitänyt korjata, mutta laki tehtiin kokoomuslaisen
maatalousministerin aikana eikä siinä voinut heidän mielestään olla
virheitä.
Hallituksen
esitykset
vaativat
aina
kaikkien
hallituspuolueiden hyväksynnän. Loppujen lopuksi saimme muutettua
vain lain 10 § eli paikallisten oikeuden pyytää valtion virtavesillä
kolmen pohjoisimman kunnan alueella. Ensi vaalikaudella meidän on
pakko yrittää saada jatkettua lain korjaamista.
Nyt olen ottanut kala-asioissa ykkösjutukseni hauen. Hauki tulee
saada Suomen kesämatkailun yhdeksi kärjeksi. Varsinkin Lapin
matkailua tulee kehittää ympärivuotiseksi. Tällöin myös työntekijät
saataisiin kuntien vakituisiksi asukkaiksi. Ulkomaiset turistit eivät tule
Suomeen pyytämään lohta tai taimenta, ne ovat vain suomalaisten
kaloja. Varsinkin Keski-Eurooppalaiset turistit ovat todella
kiinnostuneita hauen pyytämisestä ja sitä meillä riittää. Uskalsin
puhua asiasta jopa Utsjoella, tosin sitä ennen oli useampi ihminen
Tenon varresta soittanut ja toivonut, että teen jotain Tenon räjähtäneen
haukikannan hoitamiseksi. Maailma muuttuu ja utsjokelaiset
esittivätkin minulle viime käynnillä, että Tenon sääntöjä tulee muuttaa
niin, että Hauen pyynti helpottuu ja saamme myös turistit pyytämään
haukea.
Jotkut pitävät haukea roskakalana, mutta se voi kuitenkin olla tosi
hyvän makuista. Muistan, kuinka Impiö-Nikkilän kalaillassa Ranualla
syötiin kalaa monessa muodossa. Noin 120 kyläläistä oli vuotuisessa
tapaamisessa ja Alpo sai paistaa päivällä pyytämiään haukia.
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Hauenpalat pyöräytettiin tillillä ja suolalla maustetussa jauhopussissa.
Paistettiin pannulla öljyssä ja voissa. Suosittelen esim. illanviettoihin
– hyvää oli!
Paras kalapaikkani on kuitenkin synnyinkylälläni Orajärvellä oman
uuden mökkini ranta, jossa viime äitienpäivinä pääsin näkemään
jälleen mitä on keväinen porehaukien kuhina. Tämän kaiken hulinan
keskellä odotan, että minulla on pienikin hetki aikaa ja pääsen
Orajärven rannalle Kenttälään.
***
Petoasioiden parissa on ollut tekemistä muuten myös kalastuspuolella.
Rannikkokalastajat ovat kärsineet kovasti hylkeiden ja merimetsojen
aiheuttamista tuhoista. He eivät ole minun äänestäjiäni, mutta olen silti
halunnut auttaa asiassa. Tässä asiassa olen tehnyt paljon yhteistyötä
RKP:n kansanedustajien kanssa. Hylkeillä on sitä paitsi suuri vaikutus
Tornionjokeen nousevien lohien määrään, ja merimetsot hävittävät
ison määrän smolteista.
Mietin, miten kukaan voi hyväksyä tällaisten tuhojen lisääntymisen?
Merimetsojen määrä on lisääntynyt Suomessa erittäin nopeasti.
Laumat valloittavat saaren ja tappavat sen luonnon valkeaksi
jätöksillään. Häirityksi tultuaan voi esim. tuhannen linnun lauma
siirtyä vaikka parin kilometrin päähän. Saaren palautumiseen menee
kymmeniä vuosia. Nämä linnut syövät ahvenet ja kaikki pienemmät
kalat, mäti menee myös linnun suihin. Metsästystä on pakko helpottaa.
Hylkeet ovat toinen ammattikalastajien päänvaiva. Ne ovat oppineet
yhä röyhkeämmiksi ja käyvät pyydyksiin kiinni. Hylkeiden
metsästäminen on kuitenkin hankalaa, vaikka luvat annetaankin, sillä
hylkeiden ruhoa ei saa hyödyntää mitenkään; traania ja luita ei saa
käsitellä myytäväksi millään tavalla. Se siis on hankalaa ja kallista
ongelmajätettä metsästäjille.
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Metsästetyn hylkeen hyödyntäminen kaupallisesti on kielletty
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella. Vuonna 2015 annettu
asetus kielsi aiemmin sallitun pienimuotoisenkin, meren
luonnonvarojen kestävän hallinnoinnin vuoksi harjoitettavan pyynnin
seurauksena syntyvien hyljetuotteiden kaupallisen hyödyntämisen.
Näin ollen hylkeen ruhoista on tullut ongelmajätettä. Hyljettä voisi
kuitenkin hyödyntää monin tavoin — hylkeiden lihan, nahan, traanin
ja luiden käyttö toisi paikallisille yrittäjille lisätuloja ja edistäisi
kansantaloutta nykyisen tuhlaamisen sijaan. Suomessa olisi pyrittävä
eroon hyljetuotteiden kaupallisen kiellon estämisestä, kun hyljekanta
vain jatkuvasti kasvaa. Tuotteistuskielto johtaa myös siihen, että
metsästystaitoisetkaan eivät halua lähteä pyytämään hylkeitä, koska
ruhon hävittäminen aiheuttaa ylimääräistä työtä ja kustannuksia.
Jätin eduskunnassa toimenpidealoitteen, jonka mukaan hallitus tulisi
ryhtyä toimenpiteisiin aktiivisesti EU-tasolla, jotta meren
luonnonvarojen kestävän hallinnoinnin vuoksi tapahtuvasta
hylkeenpyynnistä saatavien hylkeenruhotuotteiden kaupallinen
hyödyntäminen tullaan jälleen sallimaan.
Suomi kun ei valitettavasti voi omalla päätöksellään irrottautua tästä
EU-asetuksesta. Se motivoisi kyllä metsästämään enemmän hylkeitä
ja olisi välttämätöntä kalastuksen ahdingon helpottamiseksi.
***
Kesällä 2018 jätin lakialoitteen arvonlisäverolain muuttamisesta niin,
että itse kalastettujen särkikalojen myynnistä poistettaisiin
arvonlisäverovelvollisuus. Halusin kannustaa tällä ihmisiä
kalastamaan särkikaloja. Ylisuurten särkikantojen harventaminen kun
ei ole edennyt toivotulla tavalla. Arvonlisäverolaissa on katsottu, että
poikkeuksellisesti eräissä tilanteissa tiettyjen tavaroiden ja
palveluiden myynnistä ei suoriteta arvonlisäveroa. Itse poimittujen
luonnonvaraisten marjojen ja sienien myynti on vapautettu
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arvonlisäverosta, mikäli poimija itse myy nämä tuotteet sellaisenaan
muualta kuin erityisestä myyntipaikasta.
Ihmisten kannustaminen marjojen ja sienien poimimiseen paitsi
katsotaan ihmisten omaan hyvinvointiin ja kotitalouksien
toimeentulon edistämiseen myönteisesti vaikuttavaksi asiaksi
myösnähdään hyväksi kansantaloudellisesti, että marjoja ja sieniä
poimittaisiin hyötykäyttöön eikä jätettäisi metsään pilaantumaan.
Samoin valtiovallan tulisi kannustaa ihmisiä laajemmin kotimaisen
kalan käyttämiseen. Ammattikalastajien määrä vähenee jatkuvasti, ja
koko elinkeino on uhattuna. Suomalaisessa ruokapöydässä syötävä
kala on pääosin ulkomaalaista. Tuontikalaa tulisi korvata enemmän
kotimaisella kalalla. Erityisesti tulisi edistää sellaista kalastusta, joka
parantaisi luonnon biodiversiteettiä ja vähentäisi liian suuriksi
kasvaneita kalakantoja.

Guttormin Veikon kanssa kalassa Tenolla.
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Eduskuntatalon remontin ajan osa kokouksista, mm. kaikki
täysistunnot, pidettiin vaalikauden alkupuolella Sibeliusakatemian tiloissa.
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Miksi puolustat kittiläläisiä?
Vaalikaudella 2015-19 Lapissa ja muuallakin Suomessa on herättänyt
paljon huomiota Kittilän kunnallishallinnon tilanne. Kunnanjohtaja
Anna Mäkelä menetti kunnanvaltuuston enemmistön luottamuksen,
sai potkut ja riitautti irtisanomisensa.
Suomen Kuvalehti nostatti asiasta valtavan kohun ja uutisoi
tapahtumia todella yksipuolisesti. Valitettavasti moni muu media
omaksui uutisointiinsa samat asenteet kyseenalaistamatta tapahtumia.
Monimutkainen oikeusprosessi on kestänyt vuosia, ja se on yhä
kesken.
Kittilän luottamushenkilöt on tänä aikana julkisuudessa leimattu
rikollisiksi ja ties miksi. Tavalliset, työssäkäyvät kunnialliset ihmiset,
monet perheenisiä ja -äitejä. Eduskunta sääti jopa ”Lex Kittilän”
tosiasiassa tätä tilannetta varten, jotta vaaleilla demokraattisesti valitut
kuntapäättäjät voitiin siirtää syrjään tehtävistään.
Sinällään itse laki, kriisitilaan joutuneen kunnan asioihin
puuttumiseksi, voi ollakin paikallaan äärimmäisissä tapauksissa. Ei
Kittilässä kuitenkaan mitään kriisiä ole. Lain esitöissä viitattiin mm.
Islannin kuntalainsäädäntöön. Sielläkin nimittäin kunta voidaan ottaa
valtion holhoukseen, jos tulee suuri kriisi – kuten tulivuorenpurkaus,
joka tuhoaa kunnantalon ja siellä istuvat kunnanisät!
Rohkenen sanoa, että olen ainoa Lapin kansanedustaja, joka on
uskaltanut tukea Kittilän kuntalaisten valitsemia luottamushenkilöitä
ja vastustanut tätä hysteeristä noitavainoa. Olen saanut siitä haukkuja
eduskunnassa, ja julkista pilkkaa jopa omia ryhmätovereita myöten,
mutta ei se haittaa.
Jotkut vihjailivat, että puolustan kittiläläisiä, koska olen saanut sieltä
viime vaaleissa eniten ääniä. Itse asiassa en saanut, vaan Keskustalta
eniten ääniä sai tuolloin Kittilästä ehdokas, joka on julkisesti
puolustanut voimakkaasti Anna Mäkelää.
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Eikä oikeudenmukaisuuden puolustaminen saa riippua siitä, mistä saa
ääniä tai on saamatta.
Syytettyjen joukossa on sitä paitsi monen puolueen jäseniä, muitakin
kuin keskustalaisia. Kunnanjohtajan irtisanomista kannatti kaikkien
valtuustoryhmien jäseniä, Vasemmistoliitosta Kokoomukseen.
Esimerkiksi Vasemmistoliiton valtuutettu Raili Fagerholm liittyi
tapaukseen siten, että kävi yhdessä kunnanvaltuuston kokouksessa
äänestämässä Mäkelän epäluottamuksen puolesta, valtuuston suuren
enemmistön tavoin.
Mitenkään muuten hän ei ollut irtisanomisprosessiin osallinen. Mutta
demokraattisessa, länsimaisessa Suomessa voi näköjään saada
syytteen sen takia, että äänestää väärin! Uskomatonta!
Minulla ei ole henkilökohtaista suhdetta erotettuun kunnanjohtajaan
tai hänen keskeisimpiin tukijoihinsa. Tapasin Anna Mäkelän kyllä
viime vaalikauden alkuaikana ympäristövaliokunnan retkellä
3.9.2012. Sain järjesteltyä ympäristövaliokunnan kotimaan matkan
Lappiin
kotikairoilleni
tutustumaan
ajankohtaiseen
kaivoskeskusteluun.
Valiokuntamme kävi linja-autolla ensiksi Sodankylässä. Sodankylän
kunnantoimisto oli täynnä porukkaa, kaikki luottamusmiehet näyttivät
haluavan puhua ympäristövaliokunnan jäsenille, olihan kyseessä
kunnan kehittymiselle todella merkittävistä päättäjistä.
Kävimme Kevitsan kaivoksella ja jokainen kunnan puheenvuoro oli
kiistelty minuutilleen. Muistan, kuinka etukäteen oli riidelty
Vihreiden Karppisen Riikan oikeudesta puhua valiokunnalle linjaautomatkalla. Riikka sai kertoa oman kantansa mikkiin, mutta
lyhyesti.
Siirryimme linja-autolla Kittilään ja matkalla keskustelimme
sodankyläläisten puheenvuoroista. Saimme käyttöömme paljon
mielenkiintoisia ajatuksia, erilaisia näkökantoja ja tietoa.
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Menimme Leville, jossa meitä odotti kunnanjohtaja Mäkelä ja
elinkeinoasiamies. He tarjosivat meille Levin huipulla ravintolassa
todella hienon ja hyvän makuisen aterian. He puhuivat meille hyvin ja
kertoivat meille paljon asioita. Anna oli järjestänyt meille myös hyvät
jatkot karaokebaarissa jne. Seuraavana aamuna siirryimme linjaautolla Suurkuusikon kaivokselle ja saimme joukkoomme liittyneeltä
kaivoksen johtajalta hyvän tietopaketin.
Kittilän lentokentällä odotimme lähtevää lentoa ja silloin alkoi
joukossamme keskustelu kittiläläisten mielipiteistä. Kaikki eri
puolueiden kansanedustajat pyörittivät päitään ihmeissään, emme
olleet koko Kittilän aikana tavanneet kuin kunnanjohtajan,
elinkeinoasiamiehen ja kaivoksen johtajan. Emme olleet päässeet
puhumaan yhdenkään poliitikon tai edes tavallisen kuntalaisen kanssa.
Kun eduskunnan valiokunta tulee kuntaan vierailulle, olisi erittäin
tärkeää, että kuntalaisten valitsemat luottamushenkilöt pääsevät
tapaamaan heitä ja kertomaan näkemyksiään kunnan asioista.
Matkan jälkeen soitin Kittilän keskustalaisille päättäjille ja kysyin
mikseivät he olleet tapaamassa meitä. ”Piip piip piip” (sensuroin
sanat, etten joudu syytteeseen). Mäkelä ei ollut kertonut
vierailustamme kenellekään. Mäkelä oli vasta aloittanut työuransa ja
sain kyllä sellaisia kommentteja luottamusmiehiltä, etten ihmettele
mitään sen jälkeen kuulemaani. Luottamuspula oli jo silloin aivan
käsin kosketeltavaa.
Monilla on mielikuva, että Kittilän kunta olisi Mäkelän erottamisen
jälkeen ollut täydessä kaaoksessa, mutta näinhän ei ole.
Kunnallishallinto toimii ja Kittilän talousluvutkin ovat paljon
myönteisemmät kuin monessa muussa Lapin ja Suomen kunnassa.
Vuonna 2016 tehdyn tutkimuksen mukaan Kittilä on kuudenneksi
vetovoimaisin kunta koko Suomessa. Kunnan yritystiheys on maan
huippuluokkaa ja työllisyystilanne Lapin paras.
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Valtuusto yritti irtisanoa Kittilän kunnanjohtajan, ja teki tässä
prosessissa virheitä. Niitä ei pidä kaunistella, mutta ei tämä asia ole
koko kuntaa kuitenkaan halvaannuttanut. Kunnanjohtajalla oli
tietenkin oikeus riitauttaa irtisanomisensa, mutta tapaus pitäisi saada
oikeisiin mittasuhteisiinsa.
Sanotaan olevan valtavasti oikeustapauksia Kittilän kunnasta. Eniten
huomiota herättäneet jutut liittyvät kuitenkin hissiyhtiöasiaan tai
kunnanjohtajan erottamiseen. Mäkelähän teki tutkintapyynnön mm.
kaikista 23 irtisanomistaan kannattaneesta valtuutetusta sekä eräistä
muistakin luottamushenkilöistä. Kyse ei ole siinä kymmenistä
erillisistä jutuista, vaan yhdestä ja samasta asiasta.
Sitten on tai on ollut vireillä kahden Mäkelää puolustaneen
luottamushenkilön, Mäkelän puolison ja Suomen Kuvalehden tekemiä
valitusjuttuja. Loput vireillä olevat asiat ovat lähinnä tie-, kiinteistöyms. valituksia, joita tehdään joka kunnassa.
Valtuutetut ovat tehneet maallikkoina toiminnassaan virheitä.
Olennainen virhe oli se, ettei Mäkelää kuultu hänen erottamisekseen
perustetun valiokunnan lopullisesta raportista, vaikka asiaa
valmisteltaessa häntä kyllä oli jo kuultu. KHO kumosi Mäkelän
irtisanomisen menettelytapavirheen vuoksi. Kuntaliiton lakimies antoi
monitulkintaisen ohjeen, jonka perusteella luottamusmiehet tekivät
ratkaisunsa kuulemismenettelyn osalta.
Kansanedustajana tehtäväni ei ole ottaa kantaa siihen, oliko
kunnanjohtajan erottaminen hyvä tai huono ratkaisu. Se on
kittiläläisten tehtävä ja päättäjien luottamus punnitaan tulevissa
vaaleissa. Haluan kuitenkin puolustaa tätä lappilaista kuntaa, jonka
mainetta on liian voimakkaasti viime aikoina loattu.
Valtiovarainministeriö
teki
19.6.2018
päätöksen
pidättää
kaksikymmentä
Kittilän
kunnan
luottamushenkilöä
luottamustehtäviensä hoitamisesta siihen saakka, kunnes heitä
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koskevat syytteet on käsitelty tuomioistuimessa. Näistä
luottamushenkilöistä yksitoista on Kittilän kuntalaisten viime
kuntavaaleissa valitsemia kunnanvaltuutettuja.
Pidin päätöstä vääränä. Melkein hupaisaa oli, että muutama päivä
aikaisemmin Lapin käräjäoikeus hylkäsi Jouni Palosaarta vastaan
nostetut syytteet. Keskeinen syy Mäkelän irtisanomisellehan oli ollut
hänen joulukuussa 2013 tekemänsä tutkintapyyntö Levi Ski Resortin
toimitusjohtaja
Jouni
Palosaaresta,
vastoin
kunnan
luottamushenkilöiden enemmistön tahtoa.
Demokraattisesti valittujen kuntapäättäjien oikeuteen hoitaa
tehtäviään tulisi puuttua vain äärimmäisissä tapauksissa. Jätinkin
eduskunnassa kirjallisen kysymyksen, jossa kysyn päätöksen
laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden perään.
Pidän kyseenalaisena myös, voiko luottamushenkilöitä pidättää
tehtävistään sellaisten tekojen johdosta, jotka tapahtuivat ennen
kuntalain uusien säädösten voimaantuloa. Kyse on taannehtivasta
oikeudenkäytöstä, joka on vastoin suomalaisia oikeusperiaatteita.
Lakia säädettäessä päätettiin, että laki tulee voimaan vasta uuden
valtuustokauden alusta
Kittilän kuntapäättäjien tehtävistään pidättämistä on edellyttänyt laaja,
voimakas ja vuosia kestänyt julkinen keskustelu, jossa Kittilän
kuntapäättäjät on tuomittu etukäteen. Yksipuolisella uutisoinnilla on
vaikutettu yleiseen mielipiteeseen ja myös valtiovallan asenteisiin
Kittilän kuntaa kohtaan. Myös valtiovarainministeriöstä on etukäteen
esitetty mielipiteitä, jossa on arvosteltu Kittilän kuntapäättäjiä
kielteisesti ja katsottu, ettei heillä ole edellytyksiä jatkaa tehtäviensä
hoitamista.
Tämä herättää perustellusti epäilyn menettelyn puolueettomuutta
kohtaan. Oliko päätös asiasta tehty etukäteen ja oliko Kittilän
syytettyinä olevien kuntapäättäjien kuulemisella todellista vaikutusta
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prosessiin? Onko Kittilän luottamushenkilöiden kuulemisesta esim.
laadittu muistiota, johon heidän näkemyksensä on kirjattu ja saivatko
he tutustua siihen, mitä heidän lausumastaan on kirjattu päätöksenteon
perusteeksi?
Valtiovarainministeriön 19.6.2018 julkaisemassa tiedotteessa
perustellaan Kittilän kunnan luottamushenkilöiden viralta
pidättämistä: ”Ministeriö katsoi, että henkilöiden luottamustoimesta
pidättämisen välttämättömyyttä tukee selvitysryhmän selvitys.
Selvityksen mukaan kunnan päätöksenteko on poikkeuksellisessa
hallinnollisessa kriisissä ja kunnan tilanne on vakava. Taustalla on
rikosprosessin myötä syntynyt epäluottamus ja sitä seurannut
luottamushenkilöiden jakautuminen kahteen leiriin.”
Luottamushenkilöiden jakaantuminen kahteen tai useampaankin
leiriin on tyypillistä monessakin eri kunnassa, samoin myös
epäluottamusta ja erilaisia riitoja on ollut lukuisissa Suomen
kunnallishallinnoissa. Huomattavaa on myös, että Kittilän entisen
kunnanjohtajan irtisanomisen ja rikosprosessien käynnistymisen
jälkeen on käyty kuntavaalit, joissa valitut päättäjät ovat saaneet
valtuutuksensa kuntalaisilta.
Sain kirjalliseen kysymykseeni ympäripyöreän vastauksen, jossa
luottamushenkilöiden hyllyttämisen perusteita ei mitenkään kunnolla
yksilöity. Haluan kuitenkin uskoa, että oikeuslaitoksemme antaa
lopulta oikean tuomion tässä asiassa.
Kun kaikki prosessit on käyty loppuun, niin toivottavasti joku asiansa
osaava ihminen tekee tutkimuksen tai vaikka kokonaisen kirjan
Kittilän tapahtumista. Taisi kunnanjohtajan irtisanominen olla vain
pieni sivujuonne siitä, mistä todellisuudessa oli kyse – taistelusta
Levin herruudesta. Käräjillä todistajana istuneen SDP:n puheenjohtaja
Antti Rinteen osuus tapahtumiin tullaan varmaan vielä sekin aikanaan
tarkemmin selvittämään.
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Ylhäällä kuvassa olen
Kittilän
kunnantalolla
tapaamassa kittiläläisiä.
Aina on ollut mukava
käydä Kittilässä!
Kuvassa oikealla olen
vierailemassa Kittilässä
kunnan 150 v. juhlissa.
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Kypärä vai ei moottorikelkan kanssa?
Itkin ja itkin, nytkin valuvat taas kyyneleet silmistäni Konstan
kuoleman vuoksi. Savukosken nuoria oli ollut viime pääsiäisenä
kelkkailemassa Akanjärvellä. Kesken hauskanpidon oli Konstaa
kuljettanut kelkka ajanut päin laavua, Konsta oli lentänyt ja lyönyt
päänsä laavuun.
Partiolaiset järjestivät toukokuussa Konstan hautajaiset. Konsta oli
kuopukseni paras kaveri ja luettuaan hautajaisissa psalmit sanoi
poikani, ettei Konsta olisi näitä halunnut.
Samaan aikaan oli meillä liikenne- ja viestintävaliokunnassa
käsittelyssä tieliikennelaki ja siinä keskustelimme todella paljon
kypärän käytöstä. En voinut puhua tästä kenellekään kollegalleni.
Lakiin oli tulossa yllättäen muutos. Poromiesten ja metsätöissä
olevien tulisi käyttää jatkossa kypärää aina ajaessaan kelkalla. Tunnen
nämä työt erittäin hyvin ja tiedän, ettei niissä onnistu kypärän
pitäminen. Otin valiokunnassa hyvin tiukan kannan ja tein kaikkeni,
että kypäräpakkoa ei tule. Saman aikaisesti kollegani kauhistelivat,
että miten voin vaatia jotain niin typerää kuin kypärättä kelkalla
ajamista.
Hengitin syvään ja pidättelin itkuani. Konsta oli juuri kuollut, kun
hänellä ei ollut juuri sillä hetkellä kypärää päässä.
Tuntui todella pahalta, että moni ajatteli minun vastustavan liikenteen
turvallisuutta ja kannattavan vastuuttomuutta kelkkailussa.
Sain kutsuttua valiokuntaan asiantuntijoita puhumaan poromiesten ja
metsätöissä työtä tekevien moottorikelkan käytöstä. Paras lausunto
saatiin eläkkeellä olevalta poliisilta, joka on selvittänyt lähes kaikki
moottorikelkkaonnettomuudet onnettomuustutkijalautakunnalle. Hän
kertoi, että näissä työtehtävissä ei ole tapahtunut onnettomuuksia,
jotka olisi estetty kypärän käytöllä. Näissä töissä oli muutenkin
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tapahtunut todella vähän onnettomuuksia, mutta vapaa-ajan
kelkkailussa siitä edestä. Paliskuntain yhdistyksen neuvoja Henttusen
Kari sai vääntää valiokunnan jäsenille rautalangasta, että millaista
moottorikelkan käyttäminen on porotöissä. Ja aivan aakkosia piti
kertoa, että mitä se työ on oikeasti. Asiantuntijoiden jälkeen sain vielä
kertoa kollegoille paljon porotalouden perusasioita.
On aivan eri asia ajella kelkalla huvikseen tai vain paikasta toiseen
siirtymiseen kuin käyttää sitä työvälineenä. Mitä on, kun kelkan päältä
joutuu poistumaan usein, ajetaan hyvin hitaasti puiden keskellä, hiki
on päässä ja lumet tulevat kasvoille. Toista poromiestäkin tulisi kuulla
ja nähdä muiden liikkeet.
Asiaa ajettiin turvallisuuden nimissä, mutta todellisuudessa esitys
kypäräpakosta poro- ja metsätöihin olisi heikentänyt turvallisuutta
moottorikelkkaa työtehtävissä käytettäessä. Saimme tuotua todelliset
asiantuntijat valiokuntaan kertomaan, millaista moottorikelkan käyttö
näissä töissä on. Tämä on niitä päiviä töissä, kun huomaa kuinka
tärkeää on, että meitä kansanedustajia on kaikkialta Suomesta ja eri
alojen kanssa tekemisissä olevia ihmisiä.
Saimme muutettua lakiesitystä. Jatkossakaan ei poromiesten tai
metsätöissä olevien tarvitse käyttää työtehtävissä moottorikelkalla
ajaessa kypärää. Kun kelkalla ollaan vapaa-ajan touhuissa tai ajetaan
muuten paikasta toiseen, niin kypärää on tietenkin käytettävä, ja
olinhan yksi äänekkäimmistä, joka sai lakiin, että polkupyöräilijän
tulee käyttää kypärää.
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Lapin matkailuyrittäjät pelastuivat
Uskallan sanoa, että tämä oli tämän vaalikauteni huikein yksittäinen
työ, jonka tein lappilaisille. Kyse oli lakitekstissä pienestä
yksityiskohdasta, mutta se olisi läpi mennessään voinut aiheuttaa
todella suuria vaikeuksia.
Korhosen Rami soitti minulle kesäkuisena tiistai-iltana. Hän väitti,
että Lapin matkailuyrittäjät ovat joutumassa muka todella vaikeaan
tilanteeseen. Rami väitti saaneensa Maralta (Matkailun ja
ravitsemusalan liitto) tiedon, että Liikennepalvelulain eli maalaisittain
uuden taksilain mukaan kaikkien matkailuyrityksessä ihmisiä autolla
pienenkin matkan liikuttavien tulisi olla koulutettuja taksinkuljettajia.
Höh, eihän se näin pitänyt mennä! Olimme käsitelleet Liikenne- ja
viestintävaliokunnassa Liikennepalvelulakia jo kaksi vuotta, sivuja oli
ollut satoja ja satoja. Mielestäni asia oli päätetty toisin, mutta lupasin
kuitenkin selvittää asian todellisen tilanteen.
Kysyin asiaa samantien valiokuntaneuvokselta. Valiokuntaneuvos
Juha sanoi, että asia on kunnossa, kai, kai, ööö, hetkinen –
tarkistetaanpa asia tarkemmin. Keskiviikkona Juha kertoi, että kyllä se
vain on sittenkin päätetty taksiliiton toivomuksen mukaan, eli
alkuperäisen
hallituksen
esityksen
mukaisesti.
Kaikkien
matkailuyrityksissä työskentelevien oppaidenkin, jotka siirtävät
asiakkaita,
tulee
olla
koulutettuja
taksikuskeja,
ja
ohjelmapalveluyritysten tulee olla taksiyrityksiä.
APUA! MITÄ NYT? Eduskunnan kesälomat alkavat kahden viikon
kuluttua! Laki on tulossa voimaan kolmen viikon päästä ja Lapin
matkailulle on tulossa katastrofaalinen tilanne. Yrityksissä on tuhansia
lähinnä ulkomaalaisia oppaita, jotka eivät millään pystyisi
suorittamaan hyvää suomen tai ruotsin kieltä vaativaa
taksikuskikorttia, ja kesä on myyty täyteen. Kukaan ei ollut
huomannut lakimuutosta.
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Selvitimme me kaksi juristia, valiokuntaneuvos ja minä, että voisiko
tätä lakia tulkita mitenkään muuten, voisiko sitä kiertää mitenkään?
Mutta ei onnistu, katsoimme toisiamme, nyt on pakko tehdä jotain,
tämä ei ole todellakaan ollut tarkoitus. Eihän se pitänyt mennä näin.
Kysyin asiaa kokoomuksen valiokuntavastaavalta Kopran Jukalta.
Jukka oli minun kanssani samassa käsityksessä ja väitti, että asia on
kunnossa. Jukallekin lain todellinen tilanne oli yllätys, eihän se näin
pitänyt mennä. Mietimme, että mitä kuiten voisimme tehdä tässä
aikataulussa, lakien valmistelu ja muuttaminen vievät aikaa yleensä
kuukausia.
Maran viesti oli levinnyt ympäri Lappia ja puhelimeni alkoi soida.
Yrityksillä oli hätä. Soittelimme niinä vuorokausina Ramin kanssa ties
kuinka monta kertaa ja aloimme töihin.
Lapin matkailuyrittäjät ottivat kiinni koko Suomen taksialasta. Lapin
taksiyrittäjät olivat heti mukana. Heidän mielestään hekään eivät
selviä mitenkään, jos lakia ei saada muutettua. He soittelivat ennen
kaikkea Kaakkois-Suomen taksiyrittäjille ja valiokunnan jäsenille,
jotta he hyväksyisivät pikaisen lakimuutoksen. Kaakkois-Suomi oli
kohteena, koska sieltä on suurin osa valiokunnan jäsenistä, olen ainoa
valiokunnan jäsen koko Keski-Pohjois-Suomesta eli kärsijöiden
alueelta.
Sanotaan Bernerin Annesta mitä tahansa, mutta tässä asiassa hän
osoitti olevansa ministeri paikallaan. Soittelimme Annen kanssa,
tekstailimme ja lähettelimme ties kuinka monta sähköpostia niiden
vuorokausien aikana (huom. vuorokausien, siis yölläkin). Perjantaina
Anne oli jo antanut käskyn ministeriön virkamiehille siitä, mitä heidän
tulee tehdä viikonloppuna.
Maanantaina oli käsissämme hallituksen esitys lakimuutokseksi. Anne
oli saanut sen jo hallituksenkin istuntoon ja saanut hyväksytettyä
tällaisen supernopean lakimuutoksen.
Saman tien saliin
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lähetekeskusteluun ja valiokuntaan. Saman tien oli lyhimmällä
laillisella valmisteluajalla laki jo valiokunnassa asiantuntijoiden
kuulemisissa, valmistavassa ja yksityiskohtaisessa käsittelyssä.
Valiokunnan jäsenet olivat aivan pää ymmällään, miten ihmeessä
voidaan jotain lakia korjata tällaisella vauhdilla. Taksiliitolle oli tämä
muutos vaikein paikka.
Juhannuksen jälkeen oli laki sitten salissa ensimmäisessä ja toisessa
käsittelyssä. Olimme tehneet varmaan kaikkien aikojen ennätyksen
lain muutoksessa.
Selvisimme. Kiitos ennen kaikkea Korhosen Ramille. Kiitokset myös
hyvin monelle muulle tähän prosessiin osallistuneelle. Puheluiden
määrää ei voi laskea mitä tässä tehtiin, mutta mehän lappilaiset
onnistumme, jos oikein tosissaan uskomme ja alamme töihin.
Lappilaisia matkailuyrittäjiä ei kuritettu tällaisella täysin turhalla
muutoksella.
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Saamelaisuus pitäisi olla koko Lapin
voimavara
Kansanedustajana olen antanut kasvot metsälappalaiselle kulttuurille
ja elämänmuodolle.
Olemme vanhoja lappalaissukuja ja sukumme ovat koko ajan eläneet
lappalaisessa elämässä ja kulttuurissa. Polveudun Keski-Lapin
vanhimmista tunnetuista alkuperäissuvuista, käytän esivanhempieni
asusteita ja harjoitan suvun perinteisiä elinkeinoja.
Tästä huolimatta me metsälappalaiset emme ole kaikkien mielestä
oikeita alkuperäiskansan edustajia, tai juuri muutakaan.
Esimerkiksi kun olen käyttänyt sukuni kulttuuriperinnettä edustavia
asusteita, on aina joku loukkaantunut ja riehunut, kuinka en saisi
pukeutua sillä tavoin. En saisi olla oma itseni, vaan siihen pitäisi hakea
lupa Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan enemmistöltä. Lapin
alkuperäiskulttuuri, jonka pitäisi olla koko maakunnan voimavara, on
haluttu saattaa pienen piirin yksinoikeudeksi.
Toimitin tästä aiheesta aikanaan kirjan Kemin-Lappi elää! ja kehotan
kaikkia asiasta kiinnostuneita tutustumaan siihen.
Tiiviisti ilmaistuna kyse on siitä, että Suomessa on neljä
saamelaisuuteen liittyvää väestöryhmää: pohjoissaamelaiset,
inarinsaamelaiset, koltat ja metsälappalaiset, joista on käytetty myös
nimitystä metsäsaamelaiset tai keminlappalaiset/keminsaamelaiset.
Pohjoissaamelaiset ja koltat on hyväksytty saamelaiskäräjille sekä osa
inarinsaamelaisista. Toinen osa inarinsaamelaisista ja kaikki
metsälappalaiset on jätetty ulos eikä saamelaiskäräjien enemmistö
tunnusta heitä.
Alkuperäiskulttuuri on näköala koko maamme yhteiseen historiaan.
Lapille tämän pitäisi olla mahtava voimavara, ja myös taloudellinen
valtti matkailuelinkeinon houkuttelevuuden lisäämisessä maailmassa.
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Mutta miltä tämä nyt näyttää ulospäin? Helsingissä monet sanovat
minulle – emme halua pitkällä tikullakaan sekaantua
saamelaisasioihin. Ne ovat niin hirvittävää riitelyä. Onko tämä
kunniaksi Lapille? Voimat menevät riitelyyn, kuka on oikea
saamelainen ja kuka ei.
Radikaalien puolelta on otettu aseeksi mielensäpahoittaminen ja
uhriutuminen mediassa. Kun yksi radikaali pahoitti mielensä
intiaanipäähineestä, niin Yle hyllytti heti hahmon lastenohjelmasta.
Tai perinteisten lapinkäsitöiden tekeminen on haluttu antaa vain
niiden yksinoikeudeksi, jotka ovat Saamelaiskäräjien enemmistön
kavereita.
Eräs radikaaliyhdistys esimerkiksi loukkaantui äänekkäästi, kun
Revontuli-opisto järjesti lapintyökursseja, joilla tehtiin perinteisen
käsityökulttuurin mukaisia töitä.
Juuri tämänkaltaiset asenteet, joiden mukaan vain pieni ryhmittymä
saisi päättää perinteisten Lapin käsitöiden valmistamisesta, luovat
kielteisen ilmapiirin koko alkuperäiskulttuuria kohtaan, vaikka sen
pitäisi olla koko Lapin voimavara. Ollaan mieluummin ylpeitä omasta
kulttuuriperimästämme. Meillä lappalaisten jälkeläisillä on oikeus
elävään kulttuuriimme.
Koko historiallisen Kemin-Lapin alueella on käytetty perinteisiä
lappalaisasuja sukupolvien ajan, ja yleisesti vielä sotien jälkeisenä
aikanakin. Olen itse käyttänyt esim. Linnan juhlissa sellaisia asusteita,
joita omat vanhempani ovat todistettavasti käyttäneet ja joita löytyy
edelleen lapsuuskotini aitasta Sodankylästä. Tätä eivät kaikki
kuitenkaan hyväksy.
En hyväksy pelottelua, jonka johdosta Lapin ihmiset eivät uskalla
käyttää esivanhempiensa perinteisiä asusteita. Lukuisat vanhojen
lappalaissukujen jälkeläiset ovat sulkeneet lapinpukunsa kaappeihin ja
aittoihin pelätessään syytöksiä saamelaisten loukkaamisesta. Oikeus
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perinteiseen lappalaiskulttuuriin ja maakuntamme kulttuuriperinnön
mukaisten varusteiden käyttämiseen ei ole kuitenkaan vain
Saamelaiskäräjien enemmistön hyväksymien tahojen yksinoikeutta.
Vaalikauden ajan sorvattiin kompromissia, jolla riitatilanne pyrittiin
ratkaisemaan. Valitettavasti esitetty kompromissi olisi ollut vielä
huonompi kuin se, mikä kaadettiin talvella 2015. Eikä se kelvannut
lopulta Saamelaiskäräjillekään.
Tuossa kompromississa olisi mm. poistettu lappalaisperuste
saamelaismääritelmästä siirtymäajan jälkeen. Eli lappalaisten yhteys
saamelaisuuteen olisi katkaistu kokonaan ja jätetty määritelmä
yksinomaan kieliperusteen varaan.
Vaikka nykyäänkin lappalaisperusteen soveltaminen on ollut
saamelaiskäräjien vaaliluetteloon hyväksyttäessä melkein kuollut
kirjain, niin kohdan poistaminen laista olisi merkinnyt valtiolta
metsälappalaisen kulttuurin historian ja todellisuuden kieltämistä.
Ihmiset, jotka polveutuvat katkeamattomana sukupolvien ketjuna
alueen vanhimmista tunnetuista alkuperäisasukkaista, harjoittavat
perinteisiä elinkeinoja ja vaalivat ikimuistoista kulttuuriaan, eivät
kelpaa saamaan virallista tunnustusta asemastaan sen takia, että heidän
esivanhempansa
tietyillä
alueilla
menettivät
kielensä
suomalaistamistoimenpiteiden takia.
Sen sijaan vaikkapa Helsingissä syntynyt henkilö, joka ei osaa
myöskään puhua saamea, mutta joka ei ole koskaan edes käynyt
Lapissa, kelpaa luetteloon, kunhan yksi hänen isoisovanhemmistaan
on ollut äidinkieleltään saamea puhuva!
Voiko tämä olla oikein? Ja kuvitteleeko joku, että alueen
metsälappalainen alkuperäiskansa ikinä voisi suostua tällaiseen
”kompromissiin”!?
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Myöhemmin levitettiin väitteitä, jopa Keskustan eduskuntaryhmän
riveistä, että Maijala oli ainoa, joka vastusti tätä kompromissia.
Vastustinkin tätä huonoa esitystä kyllä voimakkaasti, mutta ei
Keskustan eduskuntaryhmä ehtinyt muodostaa asiaan mitään kantaa,
kun se jo hajosi mahdottomuuteensa. En silti häpeäisi, vaikka olisin
jäänyt yksin puolustamaan Lapin alkuperäiskulttuuria ja
elämänmuotomme todellisuutta.
Yhä kasvaa kuitenkin sellaisten mielipiteiden ääni, että koska
Saamelaiskäräjät eivät meitä hyväksy eivätkä meitä tunnusta, niin ei
meidänkään kannata enää heidän huomiotaan hakea, vaan on
perustettava omat foorumit metsälappalaisuuden esiinmarssille.
Kesällä 2017 ja 2018 olemme järjestäneet Metsälappalaispäivät
Savukoskella ja Kittilässä. Molemmilla kerroilla tapahtumasta tuli
yleisömenestyksiä. Paikalla oli mm. tutkijoita pitämässä luentoja
metsälappalaisuudesta.
Haluamme myös rohkaista ihmisiä pitämään rohkeasti esillä omaa
kulttuuriaan ja omia juuriaan.
Valtio on käynnistänyt myös selvityksen metsälappalaisuuden
nykytilasta. Kaikki tällainen on tietysti tärkeää työtä. Meitä ei voi enää
vaieta kuoliaaksi.
Unelmani on Lappi, jossa perinteinen alkuperäiskulttuuri on meidän
kaikkien yhteinen ylpeydenaihe ja voimavara – eikä jatkuvien riitojen
aihe.
Kirjoitin tästä aiheesta 4.2.2019 kirjoituksen otsikolla Ovatko
saamelaiskäräjät tulleet aikansa päähän?
Saamelaiskäräjälain uudistamiselle on tullut seinä vastaan. Suomen
saamelaisuuden eli lappalaisuuden asioiden hoitamista tulee pohtia
laajalla pohjalla kokonaan uusiksi. Työt on aloitettava laajalla tilanneja olosuhdeanalyysillä.
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Tukenani on moni saamelaisalueen saamelainen, joiden mielestä
saamelaisasioiden hoitaminen ei vastaa kansan ja kulttuurin todellista
tarvetta. Viimeisin huippu on se, että ketkä päättävät saamelaisalueen
yksityismetsien käytöstä.
Suomen alkuperäiskansa saamelaiset eli lappalaiset muodostuvat
useasta eri ryhmästä, joilla on osittain erilainen kieli, kulttuuri ja
historia. Saamelaiskäräjät edustavat näistä pohjoissaamelaisia ja
kolttia sekä osaa inarinsaamelaisista. Ulkopuolelle jäävät osa
inarinsaamelaisista ja metsälappalaiset eli metsäsaamelaiset sekä
saamelaiset, jotka eivät enää halua leimautua riitelijöihin.
Saamelaiskäräjien rooli ja tehtävät tulee miettiä kokonaan
uusiksi. Suomessa on 10000 äänioikeutettua saamelaista, joista 7000
asuu virallisen alueen ulkopuolella, ja heitä edustaa käräjillä vain yksi
henkilö. Käräjille hyväksymättömiä saamelaisia ei edusteta lainkaan.
Arvostetaan ja autetaan toisiamme. En halua tulla päättämään esim.
sevettiläisten maankäyttöasioista, mutta Savukosken valtion maiden
käytöstä minulla olisikin paljon sanottavaa. En halua päälleni
enontekiöläisten vaatteita, enkä tehdä inarilaisten käsitöitä
myytäväksi, mutta kotoani Sodankylästä löytyviä hyvin saman
tyylisiä sukuni lappalaistuotteita haluan tehdä ja käyttää.
Saamelaiskäräjät on saanut aikaiseksi paljon hyviä asioita mm.
kolmen saamen kielen pelastamiseksi. Arvostan ja kunnioitan tätä
työtä todella paljon, ja toivon että jatkossa kaikki halukkaat voisivat
opetella sukujensa kielen erityisesti vanhoilla lapinkylien alueilla.
Eduskunnassa olen joutunut toteamaan, että juuri kukaan ei halua olla
tekemisissä saamelaisasioiden kanssa, koska saamelaiset koetaan
riiteleväksi ryhmäksi, jotka eivät hyväksy mitään. Tärkein asia tuntuu
olevan se, kuka saa kuulua ryhmään ja kuka ei. Annetaan uudelle
eduskunnalle uusi toimintamalli, näytetään että saamelaisuutta
kannattaa tukea.
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Otetaan kaikki käytettävät voimavarat vahvuudeksemme. Yhdessä
olemme vahva kokonaisuus. Pohditaan yhdessä, mihin kukin nyt
pyrkii, mitkä ovat tavoitteemme. Avataan ongelmakohdat. Työ ei tule
olemaan helppo, mutta näen sen kuitenkin ainoaksi mahdollisuudeksi
päästä tässä pattitilanteessa eteenpäin.
Eeva-Maria Maijala
kansanedustaja (kesk.)
Metsälappalaispäivät ry:n pj.

Kuva metsälappalaispäiviltä Savukoskelta, esineistöä näytteillä.
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Työtä rikoslain parissa
Rikosoikeus ja etenkin törkeimmistä rikoksista annettavien
rangaistusten ankaroittaminen on ollut koko eduskunta-aikani
keskeinen työkohde. Näistä asioista olen tehnyt myös monia
lakialoitteita ja koettanut siten omalta osaltani lisätä painetta siihen
suuntaan, että erityisesti seksuaalirikoksista on alettu antaa edes vähän
kovempia tuomioita.
Tähän minulle on antanut pohjaa paitsi oikeustieteellinen
koulutukseni, niin myös työskentelyni aikanaan käräjäoikeudessa, kun
auskultoin varatuomariksi. Kun myös avustajallani on juristin
koulutus, niin olemme voineet paljon keskittyä lainopillisiin
kysymyksiin eduskuntatyössämme.
Mieleeni on jäänyt pysyvästi, kuinka muuan rikollinen poistui nauraen
käräjäsalista saatuaan ehdollisen vankeusrangaistuksen. ”En saanut
mitään”, hän nauroi. Eikä ehdollinen rangaistus nykyään enää paljon
mitään olekaan.
Viime vaalikaudella rikoslaista poistettiin ns. lievä raiskaus. Minäkin
jätin asiasta lakialoitteen, joka – toisin kuin lakialoitteet yleensä –
eteni saliin asti käsiteltäväksi. Olihan pöyristyttävää, ettei raiskausta
tuomittu raiskauksena, vaan ”sukupuoliyhteyteen pakottamisena”, jos
raiskaus on ”kokonaisuutena arvostellen lieventävien asianhaarojen
vallitessa tehty”. Tämä rikosnimikettä kutsuttiin yleisesti ilmauksella
"lievä raiskaus”.
Tällaisena ”lievänä raiskausrikoksena” tuomittiin muun muassa
tapaus, jossa raiskaaja löi lenkillä ollutta naista puistossa kasvoihin,
repi hiuksista ja kaatoi maahan. Tuomioksi tuli kuusi kuukautta
ehdollista vankeutta. Yleensä sukupuoliyhteyteen pakottamisesta
tuomittiin alle vuosi ehdollista ja vain noin joka kuudennessa
tapauksessa on tuomittu ehdotonta vankeutta
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Valitettavasti ”lievän raiskauksen” poistaminen osittain vesitettiin,
kun samalla raiskauksesta määrättiin vaihtoehtoinen, alempi
rangaistusasteikko. Kun meillä annetaan niin paljon ehdollisia
tuomiota eivätkä rikolliset istu yleensä edes täyttä aikaa
ehdottomistakaan, niin tämä asteikkoa voi pitää edelleen hyvin lievänä
näinkin vakavaan rikokseen nähden
Jatkoin toimintaani ankaramman rikoslain puolesta myös toisella
vaalikaudellani. Esimerkiksi maaliskuussa 2018 eduskunnan
täysistuntoon tuli lakialoitteeni, jossa esitetään törkeän lapsen
seksuaalisen hyväksikäytön nimi muutettavaksi lapsen raiskaukseksi
ja että kyseisen rikoksen vähimmäisrangaistusta nostetaan 2,5 vuoteen
vankeutta. Tämä tarkoittaisi sitä, että rikoslaissa tuomio olisi aina
ehdotonta vankeutta.
Suomessa on historiallisesti tarkasteltuna tuomittu ankarasti
omaisuusrikoksista, mutta seksuaalirikosten vakavuutta on voitu
vähätellä. Seksuaalirikoksia on tarkasteltu ennen kaikkea teon
yhteydessä ilmenneeseen fyysiseen väkivaltaan. Tällöin ei ole
ymmärretty sitä, että vaikka teko ei jättäisikään fyysisiä ruhjeita, on se
voinut murskata ihmisen henkisesti loppuiäksi. Etenkin lapsiin
kohdistuneella raiskauksella on voinut olla niin syvällinen vaikutus
uhrin seksuaaliseen kehitykseen, ettei hän ole esimerkiksi kyennyt
aikuistuttuaan perustamaan perhettä eikä ole halunnut hankkia lapsia
tämän vuoksi.
Rangaistuksen nimessä sana ”hyväksikäyttö” on nykytiedon valossa
hieman vähättelevä ja luo mielleyhtymiä, että kyse on vain esimerkiksi
jostakin taputtelusta. Kuitenkin törkeimpien tekojen kohdalla olisi
syytä puhua lapsen raiskauksesta. Niissä tapauksissa on kyse kaikkein
vakavimmasta rikoksesta. Samassa rikoslain 20 luvussa vastaavat
aikuisiin kohdistuvat teot tuomitaan raiskauksena tai törkeänä
raiskauksena.
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Kun talvella 2019 julkisuuteen tuli moni järkyttäviä,
maahanmuuttajamiesten
suomalaisiin
tyttöihin
kohdistamia
seksuaalirikoksia, nousi keskustelu seksuaalirikoksista annettavista
rangaistuksista esiin. Ottaessani näihin asioihin kantaa ainakin netissä
jotkut, luullakseni persujen kannattajat, irvailivat, että no nyt se
kepulainenkin heräsi vaalien alla puolustamaan suomalaisia.
Todellisuudessa olen kuitenkin jo vuosia ennen näitä kohuja tehnyt
työtä seksuaalirikoksista annettavien rangaistusten tiukentamiseksi,
sekä varoittanut liian liberaalin maahanmuuttopolitiikan ja
sinisilmäisyyden vaaroista.
Vähitellen
Suomessakin
tunnutaan
ymmärrettävän,
että
rangaistuskäytäntömme on mennyt liian lieväksi, ja sitä on koetettu
korjata. Eivät kovat rangaistukset tietenkään ole tärkein keino
taistelussa rikollisuutta vastaan, mutta eivät rangaistukset saa
kuitenkaan aivan olemattomia olla. Kansan oikeustaju ja luottamus
oikeusjärjestelmään kärsii silloin pahasti.
Talvella 2019 eduskunnassa päätettiin sakon muuntorangaistuksen
palauttamisesta. Ymmärrän ne esimerkiksi sosiaaliset perusteet,
joiden nojalla sakon muuntamista vankeusrangaistukseksi on
vähennetty
kuluneina
vuosikymmeninä.
Kuitenkin
jokin
oikeustajussani sotii sitä vastaan, että rikollinen jää tosiasiallisesti
ilman rangaistusta. Sanon tämän niin tavallisen ihmisen
maalaisjärjellä kuin käräjäoikeudessa työskennelleenä varatuomarina.
Olin aikanaan hyvin pahoillani, kun muuntorangaistuksen
palauttamista koskeva esitys jäi toteuttamatta, ja olen tyytyväinen
siihen, että asia nyt saatiin eteenpäin. Korostan erityisesti
oikeudenkäytön yleistä moraalia ja lainkunnioitusta luovaa merkitystä
tässä asiassa. Esitys vastaa myös monien kauppiaiden hätähuutoihin,
kun tähän asti on oltu voimattomia myymälävarkaiden rötöstelyn
edessä.
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Savukoskelaisia Linnan juhlissa: minä, mieheni Jari ja
kansanedustaja Markus Mustajärvi.
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Vaikeita päätöksiä
Hallituskausi alkoi taloudellisesti vaikeana aikana. Olemme joutuneet
tekemään raskaista päätöksiä. Osa niistä on kirpaissut kannattajiamme
pahasti. Suuri osa päätöksistä on ollut välttämättömiä, mutta osaa
niistä olisi ollut syytä tarkastella vielä perusteellisemmin ja katsoa
niiden vaikutuksia kaikista heikompiosaisiin.
Maaseudun ja maatalouden ahdinko on myös jatkunut
hallituskaudella. Maataloutta on kyllä autettu monilla toimenpiteillä,
mutta ei riittävästi. Olin mukana keväällä 2016 MTK:n
suurmielenosoituksessa
Helsingin
Senaatintorilla.
Traktorit
valloittivat Mannerheimintien. Oli näyttämisen meininki. Ainakin
viivästyneet tuet luvattiin maksuun. Kuinka moni muu ammattiryhmä
odottaisi myöhästyneitä palkkoja kuukausikaupalla? Huikea tunnelma
vallitsi Senaatintorilla, kun 400 traktoria oli käynnissä.
Työttömille tarkoitettu aktiivimalli, jonka tavoite on sinällään hyvä,
sisältää myös ongelmia. Se tuotiin käsittelyyn keskeneräisenä ja
mukaan olisi pitänyt rakentaa koulutuspaketti, jolla autetaan ottamaan
vastaan lyhyitäkin työtehtäviä. Vaara on myös, että järjestetään turhia
kursseja, joista vain kurssinpitäjät hyötyä.
Syrjäisillä alueilla ei ole helppoa saada edes pätkätöitä eikä ihmisiä
saa painostaa muuttamaan pois kotiseudultaan. Aktivointikriteerit
onkin laadittava siten, että kukin voi kohtuudella täyttää ne omalla
asuinalueellaan. Meillä onkin syytä seurata mallin toimimista
käytännössä ja oltava herkkiä tarvittaessa tekemään siihen muutoksia.
Hyviäkin puolia silti tuli, esimerkiksi seuraavat: Omavastuupäiviä oli
ennen seitsemän, nyt niitä on viisi. Työtön saa tienata 300€
kuukaudessa ilman, että sillä on vaikutusta korvauksien maksamiseen.
Työttömyyskorvausta saadessaan voi myös jatkaa opintojaan.
Yritystoiminnan voi käynnistää, vaikka saa yhtä aikaa
työttömyyskorvausta. Enää ei ole tiukkaa rajaa yrittäjälle ja
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työttömälle ja lyhyitä työtehtäviä voi ottaa vastaan esimerkiksi ns.
kevytyrittäjyydellä.
Vaikeimmat tilanteet hallituspuolueen edustajana ovat olleet
äänestystilanteet, joissa ei ole hallituksen esityksen takana.
Esimerkiksi Lapin hajasijoitetut käräjäoikeuden istunto- ja
kansliapaikat saivat kylmää kyytiä. Esitys oli minun todella vaikea
hyväksyä, mutta nämä asiat on sovittu hallitusneuvotteluissa.
Hallituspuolueet ovat tehneet neuvotteluratkaisut, joiden mukaan
sitten mennään yhdessä.
Vaikein äänestys on minulle ollut Tenojoen sopimus, jossa Suomi
hävisi neuvottelut Norjalle. Utsjokilaiset suuttuivat syvästi
esityksestä. En saanut eduskuntaryhmältä lupaa painaa äänestyksessä
punaista nappia, joten en painanut mitään. Minua on siitä pilkattu,
mutta mitä muuta olisin voinut tehdä? Hallituskuria arvostellaan usein
kentällä, mutta ilman hallituskuria emme voi luottaa, että saisimme
mitään yhdessä sovittua asiaa menemään eteenpäin. (Onneksi
Tenojoen vaikea tilanne on kuitenkin myönnetty ja kalastussääntöä
ollaan korjaamassa parempaan suuntaan.)
Tähän Tenojoen sopimukseen liittyen yksi muisto. Keskustelemme eri
puolueiden kollegoiden kanssa hyvin paljon, kun jokin tärkeä asia on
käsittelyssä. Tenon sopimus kävi kuumana ja demareiden Harri
Wallin kävi salissa luonani juttelemassa. Harri meni sen jälkeen
saunaan ja pukuhuoneessa huomasi puhelimen soivan. Harri vastasi
puhelimeen ja sitten hän sai kuulla elämänsä kovimmat haukut. Silloin
Harri tajusi, että hän olikin ottanut salissa minun puhelimeni ja sai
kuunnella nyt suoraa sanaa Utsjoelta. Saunan jälkeen Harri kiikutti
puhelimen minulle ja totesi, että tuollaistako se on olla lappilaisten
edustajana.
Jos olisin irtaantunut näissä asioissa, joissa olen valmisteluvaiheessa
vastustanut hallituksen esityksiä, äänestämään niitä vastaan myös
salissa, niin olisin saanut ensin varoituksen ja sitten potkut
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eduskuntaryhmästä. Niin raakaa se on. Ja mitä olisin sen jälkeen
voinut saada enää tehtyä Lapin hyväksi?
Opposition edustajana on helppo julkisuudessa arvostella ja vastustaa
kaikkia muutoksia. Hallituspuolueet saavat välillä kantaa raskaankin
taakan vastuun kantajina. Raskas taakka on ollut valtion
velkaantumisen pysäyttäminen, josta hallituspuolueet erityisesti
Keskusta on nyt joutunut kantamaan kovan taakan. Suomen talous on
nyt kuitenkin saatu nousuun ja työllisyys lisääntymään.
Jos meillä lappilaisilla olisi kaikki valta, niin varmasti alueellistamista
olisi toteutettu Suomessa vahvasti, ja ihmisten elämä hajaasutusalueella helpotettu ihan eri tavalla. Luulen, että myös meille
savukoskelaisille ikuisuusaihe, Urho Kekkosen kansallispuiston
vuosikymmeniä sitten luvatut kompensaatiotoimet (kuten MarttiTulppion tie) olisi toteutettu ja monta muutakin hanketta ajettu läpi.
Ääntä niidenkin puolesta on kyllä pidetty, ja pidetään jatkossakin.
Mikään puolue ei ole tehnyt riittävästi työtä keskittämispolitiikkaa
vastaan vallassa ollessaan. Sen hintaa Lappikin maksaa. En minä ole
Keskustankaan erheille ja linjoille sokea. Mutta toisaalta on kysyttävä
– minkä muun puolueen kautta meidän asiamme niin hyvin ovat
kuuluneet ja kuuluvat kuin Maalaisliitto-Keskustan kautta?
Sanokaapa.
(Lapissa on vanhan SKDL:n perintönä paljon vasemmistolaista
kannatusta, mutta niin se vain Li Andersonkin ilmoitti vaalipaneelissa
kannattavansa asutuksen keskittämistä ”ilmastosyistä”!)
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Sodankyläläisen tukimiehen, poroisäntä Jari Hannulan seurassa
puoluekokouksessa Seinäjoella kesällä 2016.
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Muuta eduskuntatoiminnastani
Metsien hoito on ilmastoteko
Ympäristövaliokunnassa on tällä vaalikaudella ollut ykköspuheenaiheena metsä. Olemme puheenjohtaja Satu Hassin kanssa
olleet metsäasioista lähes aina eri mieltä. Tämän vuoksi minut onkin
sijoitettu ympäristövaliokuntaan, olen aina ollut kärppänä hereillä,
kun on alettu puhumaan metsästä.
”Vain kasvava metsä sitoo hiiltä”, on minun lempilauseitani. Olen
saanut monet monet kerrat sanoa salissakin, että metsien kasvu ja
puuston määrä on kaksinkertaistunut viimeisen 50 vuoden aikana. Me
maaseudun toimijat olemme ilmaston sankareita. Olemme lisänneet
metsien hiilen sidontaa metsien istutuksella ja hoitamisella huimasti.
Ns. luonnonsuojelijat esittävät, että metsien hakkuuta tulee rajoittaa
huomattavasti. He eivät todellakaan ymmärrä mitä on metsien
hoitaminen ja hakkuu. Suomessa istutetaan jokaista kaadettua puuta
kohden 4 uutta puuta. Suurin osa varsinkin Lapin yksityismetsien
hakkuutarpeesta on lähiaikoina nuorten metsien harvennushakkuuta.
Metsien harvennus lisää metsän kasvua ja siten myös hiilen sidontaa.
Jos metsän jättää sellaiseksi, niin aikojen kuluessa puiden kaatuessa
vapautuu puun sitoma hiili ja vanha metsä muutenkin sitoo ja
luovuttaa saman verran hiiltä. Kun puut kaadetaan, niin hiili sitoutuu
lautatavaraan ja paperiin yms. tuotteisiin. Puiden sitomasta hiilestä
pääseekin vapautumaan vain osa, kun loput puusta poltetaan.
Lappiin pitää saada lisää teollisuutta kuitupuun jalostukseen.
Metsähallituksen tuottovaatimusta tulee pudottaa todella paljon.
Varsinkin Itä-Lapissa on valtion mailla jouduttu tilanteeseen, että
metsille tehdään päätehakkuut liian nuorena. Valtion mailta tulee
valtavat määrä kuitupuuta, joiden aika ei olisi ollut vielä hakata. Sen
sijaan yksityismetsäpuolella ollaan tilanteessa, että kuitupuuta ei
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saada riittävästi markkinoille. Tämän vuoksi olisi tarpeellista, että
saisimme Kemiin ja Kemijärvelle lisää jalostusta.
Metsien määrää tulee saada lisättyä. Olen esittänyt, että Sipilän
pakettiin metsien määrän lisäämiseksi laitettaisiin mukaan myös
vajaatuottoisten metsien uudistaminen. Tämä jäi pois viimeksi, kun
Kemera-lakia uudistettiin. Nyt kun lakia ollaan uudistamassa 2021,
niin lakiin tulee laittaa mukaan jo ilmastosyistäkin myös
vajaatuottoisten metsien uudistaminen.
Minua on Lapista pidetty koko ajan metsäasioita todella hyvin ajan
tasalla. Kiitos laajalle tukiporukalle, Lapin vuotuisille metsäpäiville,
metsänhoitoyhdistysten järjestämille metsätaitokisoille jne. Eikä se
isännän antama Husqvarna äitienpäivä lahjakaan ole jäänyt
käyttämättä. Elämme metsästä ja metsässä.

Porot pellolla
Eduskunnassa ei ole varmaan ketään, joka ei tietäisi minun olevan
poromies tai –nainen, ihan miten vain. Aina kun puhutaan poroista,
niin katseet kääntyvät minuun. Onhan minulla päälläni lähes aina
jotain poroon liittyvää, olen monet kerrat syöttänyt kollegoille
kuivaalihaa ja olenpa sitten suostunut tuomaan joka jouluksi
kollegoille poronlihaa joulupöytiin. Reseptejä olenkin jakanut siitä
edestä ja saanut kertoa montaa Lapin tarinaa.
Kaikki eivät pidä poroista ja tosi onkin, että porot aiheuttavat
vahinkoja. Monelle pihalla ja pellolla on kulkenut poroja väärään
aikaan ja porot ovat saaneet aikaiseksi todella inhottavaa jälkeä. Olen
joutunut tämän taistelun silmään tällä vaalikaudella monta kertaa.
Tilanne on kärjistynyt välillä siihen, että esim. eräiden viestien jälkeen
kävin tilanteen läpi eduskunnan turvamiehen kanssa.
Porojen aiheuttamista vahingoista levitetään päättäjille paljon
väärääkin tietoa. Eero Isomaa oli MTK:n maitovaltuuskunnan pj. ja
siten tämän porovahinkoasian vastaava MTK:n puolesta. Eero kertoi
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saaneensa tietää, että porot aiheuttavat kaikille maitotiloille paljon
vahinkoa. En voinut uskoa Eeron puhetta, mutta näin hänelle oli
vakuutettu ja Eero uskoi asian olevan niin. Tilannehan ei todellakaan
ole noin, vaan lähes kaikkien tilojen kanssa asiat on aina saatu sovittua
ja yritetty elää yhteisymmärryksessä. Joidenkin tilojen, mutta ei
todellakaan monen karjatilan kanssa, on pahojakin riitatilanteita.
Näiden riitatilanteiden korjaamiseksi olen tehnyt todella paljon töitä.
Tärkeintä on, että olen neuvotellut, sovittanut ja jakanut tietoa.
Porottomien toimijat ovat tehneet tosissaan töitä Keskustankin
sisäpiireissä, että poronhoitolaki avattaisiin. Se ei onnistunut tällä
vaalikaudella ja jos on minusta kiinni niin ei ensi kaudellakaan. Sen
avaaminen olisi loputon suo. Olemme saaneet ministeriöön työn alle
sovittelumenetelmien rakentamisen ja toivottavasti sieltä tulee
aikanaan rakentavia työkaluja.
Viime lokakuussa minulla oli muuten käsi paketissa. Olin
poroerotuksessa Routusvaarassa vetämässä omia porojani. Suurin osa
poroistani palkii Orajärven ympärillä ja Routusvaara onkin meidän
pääerotuspaikka. Olin jo saanut vedettyä omat poroni, mutta sitten
yritin vetää veljeni vaadinta tappokarsinaan. Kai se tiesi, että nyt
mennään väärälle luukulle ja teki tenät. Lensin maahan, enkä
tietenkään päästänyt irti.
Lopputulos olikin sitten, että sain pikaisesti kyydin Sodankylän
terveyskeskukseen. Vasemman nimettömän sormen nivelestä oli luu
paikoiltaan. Luut saatiin paikoilleen, mutta murtumaa ei voitu korjata
ja sormen turvonnut nivel tulee vaivoineen muistuttamaan minua ikäni
mitkä riskit ovat myös porotöissä. Myel- ja Mata- maksuja maksaessa
olen monesti miettinyt, että miksi minä noita maksan – onko pakko?
Ne voivat olla pahat maksaa, mutta kun tarvitset apua, niin on hyvä
löytyä korvaaja.
Meillä on eduskunnassa työterveyshuolto ja olen siitä todella
kiitollinen. Sain sieltä nyt helmikuussa lähetteet jatkotutkimuksiin,
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kun sormellani ei voinut tehdä juuri mitään. Nyt jumppautan sormeani
ja toivon, että siitä tulee vielä ihan toimiva.

Perinnehoitojen puolesta
Kansanedustajana olen kuulunut perinnehoitojen neuvottelukuntaan.
Tätä kautta olen ollut paljon tekemisissä kalevalaisen jäsenkorjauksen
parissa. Yritämme saada osaksi Suomen virallista terveydenhoitoa ja
sen mukaiseen verokohteluun.
Kyse ei ole mistään poppakonsteista tai vaihtoehtohoidosta, vaan
suomalaiseen kansanperinteeseen perustuvista hoitomuodoista, joissa
parannetaan mm. kehon ryhtivirheitä ja puututaan tuki- ja
liikuntaelinsairauksiin. Hoidolla ei piiloteta kipua vaan pyritään
hakemaan ja poistamaan kivun aiheuttaja.
Vuosittain annetaan noin 300.000 hoitoa. Hoidoissa on tärkeää, että
siinä ei saa aiheuttaa kipua eikä vahinkoa. Yhtään hoitoa ei ole mennyt
riitoihin tai korvausvaatimuksiin.
Suurin este perinnehoitojen laajemman hyväksynnän edessä ovat
ennakkoluulot. Asiasta on tehty monia puolueettomia tieteellisiä
tutkimuksia. Olen ollut eduskunnassakin järjestämässä seminaareja,
joissa kerrotaan tietoa perinnehoidoista ja esitellään aihetta koskevia
tutkimuksia.
Perinnehoitojen puolustajat leimataan helposti, mutta olen ottanut sen
riskin, koska kyse on niin tärkeästä asiasta. Tuki- ja
liikuntaelinsairaudet ovat Suomessa valtava ongelma, ja myös suuri
kuluerä kansantaloudellisesti.

Paikallislehtien ahdingosta
Postin hallintoneuvoston jäsenenä minulla on ollut epäkiitollinen
tehtävä seurata, kuinka hinnankorotukset ovat ajaneet paikallislehdet
kriisiin. Posti on esittänyt jakelun turvaamiseksi mm. määräaikaista
valtiontukea maaseudun paperilehdille sekä postisääntelyn
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keventämistä. On hyvä, että Postikin on tiedostanut nämä ongelmat,
mutta en voi hyväksyä jakeluvelvoitteeseen puuttumista.
Suomen valtio ei tue nyt yhtään postitoimintaa, mutta nyt tarvitsemme
kohdennettua tukea, jolla varmistetaan syrjäisten alueiden asukkaiden
perustuslaillinen oikeus tietoon. Paikallislehti on edelleen
seutukunnan keskeinen foorumi, ihan paperisena versiona.
Etenkin Itä-Lapin seudun paikallislehti Koti-Lapin päätoimittaja Sami
Kasurinen on ollut minuun aktiivisesti yhteydessä tästä asiasta.
Perustuslain mukaan suomalaisia on kohdeltava samalla tavalla
asuinpaikasta riippumatta. Kunnilla ja seurakunnilla on lakisääteinen
velvollisuus tiedottaa kuntalaisia esim. kaavoitus- ja palveluasioista.
Viranomaisilla tulee olla käytettävissään tiedotusväline, joka tavoittaa
suurimman osan kuntalaisista. Harvaanasutulla alueella ovat
paikallislehdet käytännössä ainoa menetelmä, jolla kunnat saavat
hoidettua tämän lakisääteisen tehtävän. Muutoinkin paikallislehdillä
on syvällinen ja monipuolinen merkitys paikallisyhteisöille.
Jakelukustannusten rajun nousun myötä moni paikallislehti joutuu
harkitsemaan lopettamista. Kutsutin Postin hallintoneuvostonkin
koolle tämän asian takia. Asun Itä-Lapissa, joka on Suomen
harvimmin asuttua aluetta. Paikallislehti vastaa siellä alueen kaikesta
keskeisestä tiedottamisesta, kuten useimmilla muillakin vastaavilla
alueilla.
Postilain uudistamisessa v. 2017 varmistimme, että myös niillä
alueilla, joissa ei ole markkinavoimiin perustuvaa viisipäiväistä
sanomalehtien jakelua, oli järjestettävä postin jakelu viitenä päivänä
viikossa. Nämä harvaan asutut alueet ovat nyt se alue, jonka
paikallislehtien jakeluun erityisesti tarvitaan valtiovallan toimintoja.
Valtiovallan tulee Perustuslain 6 § ja Postilain 17 § perusteella ryhtyä
tukemaan paikallisten tiedonsaantioikeutta. Muussa tapauksessa
harvaan asuttujen alueiden ihmiset ovat vaarassa menettää jo
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lähiaikoina oman paikallislehtensä. Menetelmänä voisi olla se, että a.)
valtio tukee suoraan paikallislehtiä, jotka sitten kilpailuttavan jakelun,
b.) valtio kilpailuttaa jakajat tai sitten c.) valtio tekee suoraan
sopimuksen Postilain 17 §:n perusteella paikallislehtien jakelusta
Postin kanssa.
Aikaa ei kuitenkaan ole tuhlattavaksi. Jo viime vuoden jakelun
hintataso on monille lehdille liian korkea. Jakelutuen on koskettava
tasapuolisesti niin ilmaisjakelulehtiä kuin tilattavia lehtiä.
Paikallislehdissä kun on molempia. Paikallislehtien tuen tarve ja
erilaiset
tilanteet
on selvitettävä
perusteellisesti,
mutta
pikaisesti. Tukemiseen menee arvioni mukaan vain 1-2 miljoonaa e/v.
Paikallislehtien digiaikaan siirtymisestä tulisi myös tehdä selvitys.
Kuitenkin paperilehtien suosio ja tarve tulee säilymään vielä pitkään,
joten kerran viikossa tulisi kuitenkin jokaiseen harvaan asutun alueen
talouteen jakaa edelleenkin oma paikallislehti.

Poissaoloista
Kansanedustajien poissaoloista nousee silloin tällöin keskustelua.
Usein saa kuulla kauhistelua, että miksi kansanedustajat puhuvat
tyhjille saleille ja eihän muiltakaan työpaikoilta saa olla pois.
Todellisuudessa täysistunnossa oleminen on vain yksi osa työtä
eduskunnassa. Tärkeimmissä asioissa ja äänestyksissä pitää tietenkin
olla paikalla. Mutta jos istuisi koko ajan kuuntelemassa toisten
puheenvuoroja, niin ei juuri muuta työtä ehtisi tehdäkään.
Usein edustajat seuraavat istuntoa huoneessaan ja kiiruhtavat paikalle,
kun heille tärkeitä asioita käsitellään. Sitten on paljon muita kokouksia
ja tapaamisia, joita pidetään yhtä aikaa istuntojen kanssa. Jokainen
200 kansanedustajaa ei voi keskittyä jokaiseen asiaan, mitä salissa
käsitellään, vaan täytyy erikoistua.
Etenkin suuressa puolueessa on mahdollista tehdä työnjakoa politiikan
eri sektoreiden kesken, kuka hoitaa mitäkin.
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Olen pyrkinyt osallistumaan kuitenkin mahdollisimman tunnollisesti
täysistuntoihin, ainakin niiden alkuihin, ja erityisesti valiokuntien
kokouksiin.
Lähes kaikille poissaoloilleni löytyy syyksi toinen eduskuntatyöhön
liittyvä tehtävä, kuten kansanedustajan työn hoitamiseen liittyvä
pidempi matka. Muutamia poissaoloja olen ottanut, kun olen
osallistunut Lapissa seminaareihin, joissa olen tavannut äänestäjiäni
tai saanut tärkeää tietoa Lapin elinkeinoelämän kysymyksistä.
Varsinaisia henkilökohtaisia poissaoloja minulla on ollut vain
muutamia. Nekin ovat liittyneet lähinnä pariin rajumpaan flunssaan,
jotka kaatoivat minut petiin, ja kerran olin yhden perjantain poissa
lähiomaisen hautajaisten takia.
Ollaanpa työstäni mitä mieltä tahansa, niin sen voin sanoa käsi
sydämellä, että olen kaikin voimin tehnyt parhaani enkä ole pinnannut
äänestäjien minulle antaman tehtävän hoitamisesta. Henkilökohtaisen
huvittelun, omien harrastusten ja krapulapäivien takia minulla ei ole
tullut ensimmäistäkään poissaoloa.
Kerran lehdissä oli uutinen, että Maijala on paljon poissa eduskunnan
täysistunnoista ilman syytä. Kauhistuin, kun kuulin uutisesta. Miten
sellaista on voitu väittää? Olin Norjassa tulossa juuri Pohjoismaiden
Neuvoston kokouksesta, ajamassa autolla vuonoja pitkin enkä päässyt
tietokoneen ääreen. Ei auttanut kuin soittaa kesälomalla olleelle
avustajalleni. Hän tarkisti uutisen ja tuli samaan lopputulokseen, että
poissaolot on laskettu väärin. Laitoimme oikaisun lehteen. Uutinen
oikaistiinkin myöhemmin, mutta monen mieleen jäi tämä väärä
uutinen otsikoineen. Sellaistakin politiikka joskus on.

Puoluetoimintaa
Olen toiminut koko kuluneen vaalikauden ajan myös Keskustan Lapin
piirin varapuheenjohtajana. Puheenjohtajana toimi ensin Markus Lohi
ja tämän vuoden alusta lähtien Petteri Salmijärvi.
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Keskustalainen järjestökoneisto on legendaarisessa maineessa. Mutta
vaikka se on edelleen melkoinen porukka, niin parhaiden päivien
saavutuksiin meillä on matkaa. Tarvitaan lisää aktiiveja, lisää
mielekästä aatteellista tekemistä ja mukavaa yhdessäoloa.
Puoluetoiminnan rinnalla on niin monia muita asioita, jotka kilpailevat
aktiivisten ihmisten ajasta.
Lapin Keskustanaisten puheenjohtajana toimin vuoden 2015 loppuun
saakka. Lisääntyvien luottamustoimieni takia luovuin tehtävästä
vapaaehtoisesti. Onneksi upeita vastuunkantajia on paljon, joten
suhtauduin luottavaisin mielin järjestön tulevaisuuteen.
Kun Keskustanaiset aloittivat taipaleensa, ei Lapista ollut valittu vielä
yhtään Maalaisliiton/Keskustan naispuolista kansanedustajaa
eduskuntaan. Edustus kunnanvaltuustoissakin oli vähäistä. Joku
oikein tomera emäntä oli saattanut päästä läpi, ainakin johonkin
lautakuntaan, mutta yleisesti ottaen poliittinen maailma oli miesten.
Etenkin Maalaisliitossa/Keskustassa tämä näkyi pitkään. Tarvittiin
myös
vahva
naisten järjestö tuomaan
naisnäkökulmaa
päätöksentekoon. Naiset ja miehet tarkastelevat asioita usein eri
näkökulmista. Molempia tarvitaan.
Eikä järjestön päätehtävä ole nostaa naisia eduskuntaan tai edes
valtuustoon, vaan herättää yleensä naisten yhteiskunnallista
vastuuntuntoa alkiolaisen Keskusta-aatteen pohjalta.
Jonkun verran puoluekokousten alla on käyty keskustelua, lähdenkö
mukaan Keskustan varapuheenjohtajakisaan. Varsinkin siitä
näkökulmasta, että tarvittaisiin omakohtaisesti maatalousasiat tunteva
henkilö puoluejohtoon.
Kieltäydyin kuitenkin myös näistä kisoista ja olen tukenut Lapista
Katri Kulmunin valintaa. Vaikka hän on edustajakollega ja kilpailee
vaaleissa saman vaalipiirin äänistä, niin hyvillä mielin olen voinut
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tukea Katria. Hänet on valittu nyt kahdesti Keskustan yhdeksi
kolmesta varapuheenjohtajaksi.
Olin vuoden 2016 puoluekokouksessa myös Anne Kalmarin
tukijoukoissa. Harmillisesti Anne jäi pienen äänimäärän päähän
valinnasta varapuheenjohtajaksi.
Puoluekokoukset ovat ikimuistoisia tapahtumia ja keskustalaisen
liikkeen suuria kansanjuhlia ja kokoontumispaikkoja. Olen
osallistunut niihin tietysti kansanedustajana joka kerta. Viime
puoluekokouksessa poikani Ari-Veikko oli myös mukana. Hän on
tullut myös valituksi Suomen Keskustanuorten liittohallitukseen.
Näin Keskusta-aate kulkee suvussa eteenpäin.
Itse sain tämän aatteen perintönä vanhemmiltani, jotka olivat aikanaan
tavanneetkin ja tutustuneet toisiinsa Maaseudun Nuorten Liiton
(Keskustanuorten edeltäjä) tapahtumissa! Isäni isä oli puolestaan
Sodankylässä kunnanvaltuutettuna Maalaisliiton riveissä, ja jo
hänenkin isänsä oli tietääkseni mukana puolueen toiminnassa.
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Kulttuuri, elämäntavat, suvun traditiot siirtyvät eteenpäin
sukupolvelta toiselle. Sanotaan myös, että keskustalaisuus siirtyy
äidinmaidossa. Tässä kuvassa olen poikani Ari-Veikon kanssa
Keskustan puoluekokouksessa Sotkamossa viime kesänä. Poika
teki puvun Orajärvellä aitassa olevan ukin ukin puvun eli
Maijalan Reetin puvun mallin mukaan.
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Suomi 100 – Maijala 50
Olen joulun lapsi, enkä ole koskaan päässyt juhlimaan synttäreitä.
Ikinä ennen ei ole vieraanani ollut kuin lapsena naapurin Päivi ja nyt
aikuisena naapurin emäntä. Päätin, että nyt sitten juhlin viimeisen
päälle, pisimmän kaavan mukaan.
Teemana minulla oli ”Suomi 100 – Maijala 50”. Olihan Suomen
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi myös menossa.
Ekat kakkukahvit juotiin Posion kunnallisjärjestön kokouksessa.
Varsinaiset juhlat pidettiin syntymäpäivänä aatonaattona kotona sekä
sitten ne isot juhlat olivat Sodankylässä ammatti-instituutilla
30.12.2017. Olihan se hienoa, kun porukkaa oli paljon ja juhlapuheen
piti Kaikkosen Antti. Kemijärvellä pidettiin tammikuussa VPK:lla
vielä rääppiäiset.
Sitten lähdin kiertämään. Tarjosin syntymäpäiväkahvit kaikissa Lapin
kunnissa vähintään yhdessä paikassa, monissa kahdessa. Lopuksi
tarjosin hillakakut ja kampanisut Keskustan eduskuntaryhmälle.
Hilloja taisi mennä juhliessa kymmeniä kiloja ja kampanisuja meni
ainakin tuhat. Kiitos kaikille vieraille, teitte viiskymppisistäni todella
ikimuistoiset. Lahjoja en suuremmin kaivannut, mutta itse olin
päättänyt saada mökin Orajärven rantaan. Sukulaiset ja lähipiiri
ovatkin sitten auttaneet mökin teossa ja syksyllä sainkin jo heittää
vettä saunan lahjakiukaaseen.
Saatoin helmikuussa todeta, että nyt on viiskymppiset juhlittu
pisimmän kaavan mukaan. Parasta ennen päiväys on kohdaltani
kunnolla ohi! Tulihan sitä reilut 5000 km ajomatkaa ympäri Lappia
syntymäpäiväkierroksella.
Seuraavana jouluna olin oikein tyytyväinen, tänä vuonna ei ole
isompia juhlia. Huh – en olisi jaksanut toista samanlaista ja nyt
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pääsenkin aina välillä rauhoittumaan ja keräämään voimia Orajärven
mökille.
***
Syntymäpäiväaamunani
kirjoituksen:

julkaisin

blogissani

seuraavanlaisen

Katson peiliin – enkä oo, nuo muutamat harmaat hiukset ja rypyt
silmäkulmissa ovat vain ilon pilkettä. Mutta jos pikkuveli täyttää 50
reilun vuoden päästä, niin pakko uskoa ja tunnustaa.
Sanovat, että viiskymppisenä on nainen parhaassa iässä. Lapset jo
isoja, työkokemusta takana. Nähnyt jo ihmisiäkin, kokenut aika
montaa myrskyäkin ja on uitettu monessa jängässäkin. Juoksukunto ei
ole enää niin kuin nuorena, mutta kyllä näillä tassuilla vielä montaa
miestäkin saa taakseen jäämään.
Politiikassaan ei ole enää mikään tyttäräisenä puhuteltava, mutta silti
edessä on vielä paljon uutta opittavaa ja koettavaa. Joten ei muuta kuin
itseä niskasta kiinni vaan. Ylös, ulos ja lenkille. Jokainen askel, minkä
otamme, on askel itsellemme ja omalle hyvin voinnille. Ja kun itse on
kunnossa, niin silloin jaksaa välittää muistakin ja pitää huolta
muidenkin asioista. Elikkä osallistutaan Suomen suurimpiin
säästötalkoisiin ja liikutaan.
Miten sinä jaksat ja kerkiät? Ensinnäkin tähän ikään mennessä on jo
oppinut, että vuorokaudessa on 25 tuntia. Kalenteri voi olla aivan
täynnä, mutta aina on aikaa sille mitä todella haluaa tehdä. Eli
vuorokaudessa on 25 tuntia.
Toiseksi alkaa jo oppia, että en minä taida olla niin tärkeä, että minun
pitää olla joka paikassa. Itselle saa olla armollinenkin. Ja katsos vain,
muutkin osaavat, joten minun ei ole pakko tehdä kaikkea itse, kunhan
tulee paikalle ja tekee sen mitä lupaa.
Pitää osata nauraa itselle.
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Olen ottanut hoidettavakseni minulle läheisiä ja lappilaisille tärkeitä
herkkiä asioita kuten kalastus, lohi, energia, metsästys, porotalous,
saamelaisuus/lappalaisuus, metsä, maatalous ja posti. Minua on kyllä
moneen otteeseen varoitettu, että pysy kaukana näistä vaikeista
asioista, niistä ei saa kuin haukkuja. Mutta en voi, kun ne ovat meille
tärkeitä asioita ja ne vaan on hoidettava ja keskusteltava.
Eihän se kivalta tunnu lukea itsestään kielteisiä kommentteja. Aluksi
se tuntui todella pahalta, itkin peiton alla pahimmillaan politiikan
urani alkuaikoina. Nyt olen jo oppinut, että eihän ihmiset sano niitä
kielteisiä kommenttejaan minulle henkilönä. Ihmiset ovat eri mieltä
asioista ja näiden erilaisten mielipiteiden ansiosta pääsemme
parempaan lopputulokseen.
Politiikka on joukkuepeliä, yksin ei tehdä mitään. Johtajia tarvitaan,
mutta johtajanakaan ei voi olla, jos kukaan ei tahdo olla joukoissasi.
Vain porukalla saamme tuloksia aikaiseksi ja silloin on suuri taito
osata kertoa muillekin selkokielellä mistä on kysymys.
Lappilaiset ovat minut tähän kasvattaneet. Toivon, että ikä opettaa
minua lisää ja osaisin toimia entistä paremmin Lappimme eteen.
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Täytettyäni 50 vuotta eduskunnan puhemies Paula Risikko ja
varapuhemies muistivat minua syntymäpäivän johdosta.
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Kauden päättyessä
Vaalikevään tullen Suomen politiikan suuri kysymys oli sote- ja
maakuntauudistuksen kohtalo. Uudistus epäonnistui, sotea ei saatu
maaliin. Samassa yhteydessä pääministeri Juha Sipilä jätti
hallituksensa eronpyynnön. Päivästä tuli melkoinen uutismyrsky.
Tilanne on tietysti harvinainen Suomen historiassa, mutta sitä ei
kannata liikaa dramatisoida. Vaalit ovat pian ja hallitus olisi joka
tapauksessa muuttunut kohta toimitusministeristöksi, joka hoitaa vain
juoksevat ja välttämättömät asiat uuden hallituksen nimittämiseen
saakka.
Sotea ei saatu maaliin ennen kaikkea Kokoomuksen ajaman
valinnanvapausmallin takia. Meille keskustalaisille valinnanvapaus
oli vaikea kohta alun alkaenkin. Politiikka on kompromissien tekoa.
Sanoin taannoin haastattelussa, että ainakin soten kannalta parempi
hallituspohja olisi muodostettu punamultayhteistyöllä. Tämä oli
henkilökohtainen toiveeni viime vaalien jälkeen, mutta neuvottelijat
päättivät toisin. Sain haastattelusta myönteistä ja kielteistä palautetta.
Joidenkin mielestä tehtyä hallitusratkaisua ei olisi saanut arvostella.
Olenkin ollut kyllä koko ajan lojaali omalle porukalle, mutta ilmeistä
on, että soten ja maakuntamallinkin toteutuminen olisi ollut
helpompaa punamullan tai vanhan kansanrintaman pohjalta. Toki
siellä olisi joissakin muissa asioissa voinut tulla ongelmia.
Keskustan on muutenkin oltava tarkkana, että rajanveto
Kokoomukseen säilyy selkeänä, oltiinpa samassa hallituksessa tai ei.
Keskustan gallupkannatukseen on vaikuttanut voimakkaasti nykyinen
hallitusyhteistyö ja että ihmiset mieltävät meidän olevan lähellä
Kokoomusta. Liiallinen usko vapaisiin markkinoihin ja palveluiden
yksityistämiseen ei ole meidän tiemme.
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Keskustan on jatkossakin puolustettava voimakkaasti 18 maakunnan
säilymistä. Oma maakunta-kotikunta mallimme on hyvä pohja
palveluiden järjestämiselle tulevaisuudessa.
Toivon myös, ettei nyt tehty suuri ja kallis valmisteluprosessi soten
suhteen mene hukkaan, vaan tuleva hallitus – ketä siellä istuukaan –
voisi käyttää sitä päätöksentekonsa pohjana. Näin ei veronmaksajien
rahoja olisi sentään käytetty turhaan.
***
Ilmoitin jo melko varhain toisen vaalikauden aikana, että olen
käytettävissä jatkoon. Maakuntavaaleista – jos ne olisi pidetty – sen
sijaan kieltäydyin, vaikka osa kansanedustajista ilmoittautui sinnekin.
Mielestäni Lapissa on osaavia ihmisiä, joihin voimme luottaa, niin
ettei kansanedustajien tarvitse tyrkyttää itseään joka paikkaan.
Marraskuun 17. päivänä 2018 Rovaniemellä pidetty Keskustan Lapin
piirin syyskokous nimesi minut yhdeksi kansanedustajaehdokkaista.
Avustajani Janne Kaisanlahti nimettiin puolestaan samoihin aikoihin
ehdokkaaksi Euroopan parlamentin vaaleihin. Teen hänelle vaalityötä
ja toivon, että hän tulee valituksi – vaikka silloin menettäisinkin hyvän
avustajan! Yhteistyömme Lapin hyväksi jatkuisi sitten kuitenkin vain
eri rooleissa.
Hyvät lappilaiset!
Olen saanut edustaa teitä Eduskunnassa nyt kahdeksan vuoden ajan.
Olen ollut teidän työntekijänne, Lapin juoksutyttö. Uskallan sanoa,
että aika monta kertaa etelän edustajat ovat yli puoluerajojen tulleet
kysymään, että mitä tämä asia oikeastaan tarkoittaa Lapille.
Olen käytettävissä jatkamaan työtäni Eduskunnassa, jos te äänestäjät
niin tahdotte.
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Siisti biitsi -tempauksessa Helsingissä rannalla lähellä
Mäntyniemeä. Kaikista puolueista oli edustaja keräämässä ja
haravoimassa roskia. Rannat ovat täynnä mereltä tullutta roskaa,
lähinnä muovia. Säkki oli täynnä hetkessä. Kuvassa Eeva-Maria,
Saara-Sofia Siren ja Silvia Modig.
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Välähdyksiä eduskuntataipaleelta
Kerron tässä kirjan lopuksi muutamia ajatuksiani ja erilaisia
sattumuksia, mitä mieleen nousee kulunutta eduskuntakautta
muistellessa.

Väärässä karonkassa
Kalenterissani on kutsuja milloin minkäkinlaisiin kissanristiäisiin.
Muistelen tässä yhden illan, jolloin olin menossa erääseen energiaalan tilaisuuteen. En tuntenut kutsujia ja paikkakin oli minulle outo.
Ravintolan alakerrassa otettiin minunkin takkini hienosti
pois. Kävelin portaat ylös, ja otin kohteliaasti tarjolla olleen
alkoholittoman tervetuliaismaljan.
Lähdin kävelemään kohti valitsemaani salia, jossa oli jo
parikymmentä ihmistä paikalla odottamassa vieraita. Tervehdin muita
ja yritin kehitellä puheenaiheita, mutta en saanut oikein mistään kiinni.
Vaikka pukeutumiseni oli ihan siisti, niin jotenkin sekin oli selvästi
vaatimattomampi kuin muiden vieraiden.
Sitten näin tilaisuuden sankarin. ÄÄÄÄÄÄÄK! Se oli täysin
ventovieraan ihmisen karonkkatilaisuus. Siis juuri väitellyt tohtori
juhli hattu päässä väitöstilaisuuttaan. Olin malja kädessä ja tajusin
vain, että äkkiä nätisti takavasemmalle… Laskin maljani lähimmälle
pöydälle, pyysin anteeksi ja poistuin. Olisin halunnut vajota maan alle,
häpesin.
Käytävällä kävellessäni karkuun onneksi yhtäkkiä siellä oleva henkilö
puhutteli minua nimellä ja toivotti tervetulleeksi. Rakennus oli oikea,
mutta tilaisuus, johon minut oli kutsuttu, pidettiin toisessa salissa.

Me too – seksuaalinen häirintä?
”Seksuaalinen häirintä eduskunnassa” -aihepiirin keskustelu karkasi
mielestäni täysin käsistä. Suurin osa edustajista nauraa tälle show’lle.
Olemme normaali työyhteisö, aikuisia ihmisiä. On niitä varmaan ollut
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ylilyöntejäkin ja ne ovat aina kiellettyjä eikä niitä pidä vähätellä, mutta
itse en ole kohdannut yhtään.
Liikenne- ja viestintävaliokunnassa istun hankalasti pöydän päässä ja
joudun katsomaan asiantuntijoiden seinälle heijastamia esityksiä pää
vinossa hankalassa asennossa. Niinpä juuri tämän me too -keskustelun
käynnistyttyä olin kokouksessa ja taas tapani mukaan vedin penkkini
taaksepäin vieressäni olevan Ronkaisen Jarin taakse. Siinä säikähdin
itsekin kysymään, että enhän minä nyt vain aiheuta sinulle seksuaalista
häirintää, kun siirryin istumaan lähemmäs mieskollegaa. Jari siihen
suorasanaisena persumiehenä sanoi tapansa mukaan, että ”jatka
vaan!”
Ympäristövaliokunnassa istun joka päivä Torniaisen Arin vieressä.
Ollaan yhdessä toisessakin valiokunnassa ja ryhmässäkin on
paikkamme vierekkäin. Me too -keskustelu eduskunnan toimista kävi
julkisuudessa vilkkaana, mutta mitä se olikaan oikeasti eduskunnan
arjessa?
Yhtenä päivänä pudotin vahingossa kynäni lattialle Arin viereen ja
jouduin tietysti nostamaan sen. Silloin kysyin varovasti Arilta, että
enhän vain aiheuttanut seksuaalista häirintää, kun nostin sen kynän
hänen jalkojensa vierestä? Ari totesi siihen: ”Olisit edes sinä, mutta
kun kukaan ei ole täällä minua häirinnyt seksuaalisesti.”
Kerran Toimi Kankaanniemi kysyi minulta, että ”miten sait unen
viime yönä siinä minun sängyssäni”. Totesin, että hyvinhän
minä. Vieressä oleva kollega katsoi tilannetta hämillään. Luuliko
häirinnäksi vai vielä pahemmaksi? Sain täsmennettyä siihen, että ostin
Helsingin asuntoni aikanaan Toimilta ja Toimi jätti asuntoon minulle
vanhan sänkynsä. Ihan hyvä siinä on nukkua.

En halua sanoa, etteikö ongelmia olisi, eikä naisten eikä miesten
tarvitse sietää nöyryyttävää kohtelua. Mutta olen hyvin kyllästynyt
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tähän, että kaikesta loukkaannutaan ja pahoitetaan mieli. Kohta ei
uskalla tehdä tai sanoa mitään, jos sille tielle lähtee.
Kerran eduskunnassa keskusteltiin seksuaalisesta häirinnästä, ja jotkut
kansanedustajat alkoivat salissa kertoa esimerkkejä hirmuteoista,
kuinka esim. lapsia oli käytetty seksuaalisesti hyväksi ja jopa
raiskattu. Olen lakimiehenä tietoinen, mistä niissä on kyse. Ne ovat
vastenmielisen sairaita tekoja, eivätkä todella mitään ahdistelua.
Pedofilia on hirveä rikos, jota ei pidä rinnastaa joidenkin vitsien
kertomiseen tai siihen, että aikuinen mies taputtelee aikuista naista
ohimennen.
Muistan muuten hyvin Hakkaraisen Teuvon kuuluisaksi tuoman
pikkujoulun, varsinkin kun olin itse tapani mukaan paikalla loppuun
asti ja selvin päin. (Olen naureskellut ihmisille, että kun jo selvin päin
olen tällainen, niin on varmaan parempi, etten ota yhtään alkoholia.)
Pikkujouluissa tanssittiin ja pidettiin hauskaa, olihan se Teuvo aika
reippaassa kunnossa ja siinä kavereitten kanssa tuumattiin, että
pysytään kauempana ja antaa Teuvon olla. Kyllähän me kaikki Teuvo
tunnetaan ja tiedetään. Onhan se Teuvo ollut useammankin kerran eri
juhlissa aika heikossa hapessa ja sitten kollegat ja avustajamme ovat
auttaneet aina Teuvon nukkumaan. Ei täällä kaveria jätetä. Ollaan yhtä
porukkaa kaikki. Toivon vilpittömästi kaikkea hyvää Teuvolle ja että
hän selviää ongelmistaan. On hänellä sahayrittäjänä paljon hyviäkin
asioita, mutta ne peittyvät kohujulkisuuden alle.

Tanssi on ainoa laji, jossa annan miehen viedä
Etelän miehet ovat täysin tahvojalkoja, ne eivät osaa tanssia. Tämä on
ainakin minun kokemukseni… Kollegojen kanssa on muutaman
kerran vuodessa mahdollisuus jopa tanssia. Päivämme kun ovat pitkiä
ja olemme kokouksissa, seminaareissa, teemapäivillä, messuilla ja
milloin missäkin ristiäisissä.

86

Jokainen päivä päättyy iltaan, ja joskus pääsee siis illanviettoonkin ja
tanssimaan. Mutta niin kovin usein saan pettyä. Yleensä ottaen vain
Keskustan miehet osaavat tanssia. Muiden puolueiden edustajista
paras tanssija on Kokoomuksen Suutarin Eero, ja toinen, jonka olen
saanut kokea osaavan tanssia, on vasureiden Jari Myllykoski.
Tai no on minun sanottava, että osaa se Kokoomuksen Salolaisen
Perttikin tanssia. Olen Pertin kanssa lähes kaikista asioista eri mieltä.
Pertin paikka olisi Vihreissä tai ainakin hän kuuluu Kokoomuksen
puutarhasiiven viherosastolle. Olemme ottaneet kovasti yhteen esim.
petopolitiikasta. Mutta tanssi meillä käytti. Tosin se edellytti minulta,
että laitoin roskiin kaikki perinteiset tanssityylit ja -ohjeet. Tämän
kerran annoin Pertin vetää ja meillä oli hauskaa.
Tykkäisin tanssia tosi paljon. Kuljen jatkuvasti ympäri Lappia vaikka
millaisissa tapahtumissa ja kinkereillä ja takaan, että siellä sattuu
vaikka mitä yllättävää. Saan tavata paljon tavallisia ihmisiä,
keskustella ja kuulla arjen elämästä. Koskaan ei aamulla tiedä mitä
kaikkea päivä voikaan tuoda tullessaan.
Viime keväänä olin Luostolla perinteisessä Martin Pilkki
tapahtumassa. Yritin koko ajan pilkkiä tosissaan, mutta minulla ei
nykäissytkään. Vieressäni olevat orajärviläiset sukulaiseni, Kanervat
ja Särkelän porukat sen sijaan nostivat kaloja kilpaa ylös. Eipä
tarvinnut mennä lopuksi kalojen punnitusjonoon, joten menin suoraan
päälavan eteen. Siellä oltiin juuri hakemassa osallistujia
”Umpihankijenkan MM-kisoihin”. Siis Umpihankijenkan MMkisoihin. (En ollut koskaan kuullutkaan sellaisesta.) No tietenkin
osallistun, olen melkein aina ollut valmis kokeilemaan uutta.
Järjestäjät hommasivat minulle parinkin, oikein hevosmiehen, Martti
Karjalaisen. Emme olleet tavanneet koskaan ennen, mutta kyllä tämä
tästä. Ensiksi minulle piti saada kengät, sillä huopavuorikumikengät
sopivat jäälle sohjoon, mutta tanssimiseen ei. Martin vaimo tarjosi
minulle omat kenkänsä, joten ei muuta kuin lavalle. Lavalle - siis
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kuhmuiseen lumihankeen. Sanoin Martille, että pidä tiukasti ja vedä
vaan reilusti, tulen mukana. Haitarit alkoivat vetää jenkkaa, mentiin
välillä nurinkin, ”lattia” oli kieltämättä hieman erikoinen tanssi
paikka, mutta tanssi ja tahti jatkui.
Yleisöä oli paljon ja hauskaa heillä näytti olevan. Kaikki seitsemän
paria yrittivät parhaansa, mutta lumihanki peri monta paria. Me vain
jatkoimme, kun Martti veti, piti kiinni kuin ravihevosesta – enkä minä
vinkkuroinut yhtään, vaan menin just kuin ravimies ohjasi. Martti
tiesi, mitä teki. Martti oli tyytyväinen hevosestaan ja siihen minun oli
pakko todeta, että tanssi on ainoa laji, jossa annan miehen viedä.
Soittajat soittivat, soittivat ja soittivat vaan. Vasta jälkeen sain kuulla,
että Martti on myös kova urheilumies.
Voitimme ylivoimaisesti yleisöäänestyksen. Olemme Martin kanssa
siis Umpihankijenkan maailmanmestareita. Olihan se hienoa
poseerata seuraavan päivän lehdessä oikein maailmanmestarina!

Pukeutuminen eduskunnassa
Eduskuntasalissa tulee käyttäytyä hyvin arvovaltaisesti. Salissa tulee
teititellä eikä toista saa kutsua valehtelijaksi. Pukeutumisessa ei
naisilla saa näkyä olkapäät ja hame ei saa olla liian lyhyt. Jalosen Ari
sai puhemieheltä nuhteet, kun hän tuli saliin Porin Ässien pelipaita
päällään. Ässät oli juuri voittanut kultaa ja Arilla oli siististi pukutakki
pelipaidan päällä, mutta kuitenkin.
Minulle ei ole koskaan tullut nuhteita pukeutumisesta. En juokse
viimeisen muodin perässä, mutta pukeudun siististi ja asiallisesti.
Edustan Lappia ja lappilaisia, en vain itseäni.
Minun pitäisi pukeutua enemmän lappilaisten suunnittelemiin ja
tekemiin vaatteisiin. Olen jatkuvasti televisiossa ja julkisuudessa
muutenkin. Mitä päälläni on? Suurimmassa osassa vaatteitani on
tuotemerkki, jonka kotimaata en kehtaa edes sanoa. Toivoisin, että
lappilaiset käsityöläiset ottaisivat meistä kiinni ja tarjoaisivat meille
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vaatteitaan. Olisin valmis ostamaan ja siten mainostamaan lappilaisia
tuotteita. Nytkin on minun paremmissa vaatteissani vain
sodankyläläisen Piritan ja utsjokelaisen Rauna Guttormin tekemiä
vaatteita. Käyttäkää meitä hyväksenne.
Linnan juhlissa olen käyttänyt lappilaisten suunnittelijoiden pukuja ja
koruja. Erityisesti olen halunnut tuoda puvuilla esiin
metsälappalaisuutta ja sen kulttuuriperimää. Aina siitä on joku
pahoittanut mielensä, etten saisi edustaa oman sukuni perinteitä, kun
muutama äärisaamelainen ei sitä hyväksy. Kuitenkin enemmän on
joka kerta tullut kiitosta kuin haukkuja.
Voisinpa sanoa, että vaikeinta eduskunnassa on ollut korkokengillä
käveleminen. Ennen tätä työtä en ole käyttänyt korkokenkiä lainkaan.
Ihailen kuinka kollegat kävelevät korkeilla kengillä ihan tuosta vain.
Olen hankkinut kahdeksan vuoden aikana kolmet korkokengät, niistä
kahdet linnanjuhliin. Olen yrittänyt kävellä niillä eduskunnan
hienoilla käytävillä, kompuroinut portaissa ja pelännyt kuperkeikkoja.
Toivoton tapaus – olen ottanut korkkarit pois jalasta heti päästyäni
alakerran pitkälle käytävälle ja tassutellut sukkasillani.
Pikkuparlamentin kuutoskerroksen, missä minulla on työhuone,
avustajanaiset Haminan Raijan johdolla ovat yrittäneet opettaa minua.
Muutenkin Raija on pitänyt huolta minun pukeutumisestani. Raija on
Timo Kallin avustaja, hän ollut talossa yli 20 vuotta ja tuntee tavat ja
etiketin hyvin.
Hän mm. toppasi minut kerran, kun olin menossa juhlaistuntoon, jossa
pukukoodi oli tumma. Minulla oli päälläni tumma jakku ja tumma
mekko, jonka rinnassa oli virheellisesti vaaleaa kuviointia ja eikun
kaapista täysin musta mekko. Raija on vaihdattanut minulle
useamman kerran oikean väriset sukkahousut ja onpa Raija passittanut
minut vaateostoksillekin omalla ohjauksellaan. Raijan koruvarasto on
pelastanut monta hätätilannetta. Maalainen kaupungissa. Ehkä
minäkin opin joskus.
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Kielenkäyttöä eduskunnassa
Olen pitänyt eduskunnassa näiden kahden kauden aikana yli 800
puheenvuoroa. Olen pyrkinyt puhumaan vain silloin, kun on oikeasti
jotain sanottavaa, ja keskittynyt minulle ja kotimaakunnalleni
tärkeisiin asioihin.
Murteen käytöstäni voi olla monta mieltä, mutta uskallan arvioida, että
kyllä se herättää kuulijat. Nyt sitä kuullaan taas, mitä Lapin akka
puhuu ja mitä Lapissa asioista ajatellaan!
Ensimmäisellä vaalikaudellani murteen käyttö sai huomiota, kun eräs
kansanedustaja alkoi matkia minua istuntosalissa ja mölistä
puheenvuorojeni päälle. Se oli hänen mielestään hauskaa, mutta se
häiritsi puhumista, ja hän sai siitä muistutuksen. Istuntosalissa pitää
olla siivosti, poromiesten parissa kasvaneena muuten kestän
reipastakin kielenkäyttöä ja leikinlaskua.
Sain minäkin kyllä kerran nuhteet, kun vahingossa sinuttelin Krista
Kiurua salissa. Vaikka oltaisiin salin ulkopuolella ”sinuja”, kuten
nykyään lähes kaikki ovat, niin teitittely on pakollista salissa. Minusta
se on hyvä niin, sillä se ohjaa myös keskustelua pakostakin
asiallisemmaksi.
Olin unohtanut ruotsin kielen taloon tullessani jo ihan kokonaan. Olin
aivan tönkkönä, kun yritin sanoa tai ymmärtää jotain. Mutta vuosien
mittaan on ollut aivan ihana huomata, että minulla on täällä kavereita.
Olenkin sopinut Mikaela Nylanderin, Silvia Modigin ja Maarit FeldtRannan kanssa, että kahden kesken puhumme ruotsiksi. Mikaelin
kanssa kävimmekin sitten viime syksynä yhtenä aamuna ennen
istuntoa merellä tutustumassa merikalastuksen tilanteeseen. Kalastajat
olivat ruotsin kielisiä ja minä selvisin. Jippii, pärjäsin ruotsillani, kiitos
kollegat.
Ihailen muuten edustajakollega Ville Vähämäen puhetta. Miten hän
pystyy pitämään pitkiäkin puheita ilman R kirjainta. Suomen kieli on
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todella rikas ja meillä on käytettävissä vaihtoehtoisia sanoja kaikkeen.
Salipuhe aloitetaan yleensä, että arvoisa puhemies. Tosin nyt tasaarvointoilujen vuoksi ovat monet edustajat ottaneet käyttöön puheen
aloitukseksi Arvoisa puheenjohtaja, kun ei saisi sanoa, että puhemies.
Minä sanon kyllä, että ”arvoisa puhemies”, ja Ville aloittaa puheensa
aina ”kunnioitettu puhemies”. (Sanoja on kiva hakea hänen
salipuheenvuoroistaan)

Nukkumisen lahja
Sinä aamuna en ollut parhaimmillani. Istuin aamulla väsyneenä
ympäristövaliokunnan kokouksessa. Illalla oli mennyt taas töissä
myöhään. Kerrostaloasunnossani oli aamulla kello 7 aloitettu
naapurihuoneistossa remppa porakoneella. Toimistolla huomasin
sukkahousuissakin silmäpaon, ei kun kynsilakka esille ja taas
tarkistamaan, että olen ihmisen näköinen. Onneksi Pikkuparlamentin
alakerrassa on sauna ja pukuhuoneet, joissa saa laittaa itsensä siistin
näköiseksi ihmisten ilmoille tullessa.
Ihailin vierelläni istuvaa Kososen Hannaa. Hanna oli iloinen ja
naurava, voi kuinka minäkin jaksaisin olla aina tuollainen. Tuo ilo
tarttuu ja kuinka paljon tuosta hymystä saa voimaa työhömme. Kuinka
paljon voimmekaan antaa kavereillemme voimia pelkällä hymyllä.
Ajattelin kokouksessa rakasta ystävääni torkkupeittoa. Tämä kokous
oli onneksi lyhyempi ja sain mennä toimistooni ystäväni luo. Ovi ja
valot kiinni. Toimiston sohvalle pitkälleen, torkkupeitto päälle ja
silmät kiinni.
15 minuuttia ja taas menoksi. Olin kuin uusi akka ja valmiina taistoon.
Olen usein miettinyt, että tekisin lakialoitteen työpaikkojen
päiväunista. Minusta jokaisella pitäisi olla mahdollisuus ottaa kesken
työpäivän pienet päivälevot. Eduskunnassa moni on kehunut, että
minähän en mitään naurettavaa torkkupeittoa ole ikinä käyttänyt.
Minä olen ja monesti! Työpäivät ovat pitkät ja raskaat ja haluan olla
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koko ajan mukana täysillä ja ainakin minun pitää välillä levähtää. Olen
lukenut monia tutkimuksiakin tästä päivälevon merkityksestä ja ne
kaikki tukevat omia kokemuksiani. Tämä ei vain vielä sovi
suomalaiseen työn ahkeruuden kulttuuriin.
Suurin lahjani on nukahtamisen taito. Tämä työ on säännöllisen
epäsäännöllistä ja tärkein taito on osata nukahtaa. Miestäni on
ärsyttänyt monet kerrat, kun menen illalla sänkyyn, niin tuhina alkaa
kuulua saman tien. Sitten saa yöllä viedä vaikka seinät ympäriltäni,
niin en sitä huomaa. Kun minua alkaa väsyttää, niin menen hetkeksi
pitkälleni ja nukun.
Työmatkani ovat älyttömiä -tunnustan senkin ja olen aina luullut, että
kyllä minä jaksan. Tämän kauden lopulla olen alkanut antaa periksi ja
tulen Helsinkiin jo maanantai illan viimeisellä yölennolla tai
yöjunalla. Aikaisemmin lähdin aina tiistaisin kotoa yöllä, kelistä
riippuen jo aamuyöllä kahden jälkeen ehtiäkseni Rovaniemelle 5.40
lennolle. 200 km on mennyt tähän asti ihan ok, aina olen ehtinyt
lennolle.
Tosin useamman kerran olen matkan varrella joskus pysähtynyt ja
ottanut 10 minuutin nokoset, kävellyt hetken ulkona ja jatkanut
matkaa. Ompa nuo kasvotkin tullut monesti pestyä lumella.
Lentokoneeseen päästyäni olen nukkunut tunnin, siirtynyt
eduskuntaan toimistolle ja taas unta torkkupeiton alla 1,5 tuntia.
Olen tästä nukahtamisen taidosta todella kiitollinen, ilman sitä en
jaksaisi millään. Ainoastaan joskus perjantai illalla (siis yöllä kotiin
päästyäni, jopa energiajuomia kitattuani hereillä pysymisen
varmistamiseksi) käyn viikon lopuksi liikaa kierroksilla ja saatan
nukkua levottomasti.
Onneksi minulla on niin monta rautaa tulessa ja niin montaa asiaa
kesken, ettei minun kannata enää hermoja niiden takia menettää. Ei ne
siitä yöllä valvomalla parane.
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Politiikkaa jängällä
Olen hillahullu, sairastan kroonista hillakuumetta.
Ei sille voi mitään, joka vuosi sama asia. Kun hilla-aika lähestyy, niin
jängälle lähtö polttelee ja sinne on vain päästävä. Kuljen hillassa
yleensä yksin ja minulle se on syy/tapa päästä pakoon kauas kaikkea
hullun myllyä. Tietenkin yritän saada paljon hilloja, mutta ovatkohan
ne hillat sitten kuitenkaan tärkein syy lähteä?
Rakastan jänkiä, minusta ne ovat kauneinta Lappia. Minulla pitää olla
auto, jolla pääsee kulkemaan pitkin huonojakin metsäautoteitä kauas
kaikesta. Nyt se on Honda CRV. Tunnen kotikairani kulku-urat ja
jängät jo aika hyvin.
Jänkävarusteeni ovat korkeavartiset suunnistuskengät, verkkahousut,
t-paita ja lippalakki. Repussani on aina motti, kompassi, kartta,
muovipusseja hilloille, juomapullo ja verkkatakki. Suklaata ja leipää.
Ja tietenkin puukko. Sääskiöljyn otan jos muistan, se ei ole niin tärkeä,
koska sääsket eivät paljoa tykkää minusta.
Hetteet ovat minulle pyhiä paikkoja, tunnen niitä paljon ja minun on
aina pysähdyttävä tuttujen hetteiden luona. Istahdan rauhassa
juomassa kylmää vettä sekä täyttämässä juomapullon. Jängillä saa olla
yksin, varsinkin kun kävelee riittävän kauas, viimekesänäkin taisin
vain kerran törmätä thaimaalaisiin.
Pidän puhelinta tietenkin taskussa, onhan se turva. Jängillä en soittele
turhaa, mutta taisinpa puhua viime kesänä hoitaa yhden pitkän
radiohaastattelunkin mättäällä istuen ja korpihilloja syöden. Ei
huonompi toimisto, eikä kukaan häirinnyt.
Toissa kesänä oli hirviasetuksen laatiminen kuumimmillaan juuri
hilla-aikaan. Minulla oli ”hands free” korvilla, kun poimin hilloja.
Juttelin montaa puhelua eri puolilta Lappia olevien hirvimiesten
kanssa. Ministerin erityisavustajan kanssakin kävimme neuvotteluita
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ja muistan hyvin sen jänkäsaarekkeen, jonka kohdalla sovimme, että
aikaistettu hirven pyynti syyskuun alusta tulee koskemaan koko
Lappia.
Meidän kairoilla on vielä paljon alueita missä ei ole puhelimella
kenttiä. Olin toissa kesänä taas yhdellä tutulla jängälläni aika kaukana
Maltionperällä. Autonikin oli jo varmaan parin kilometrin päässä,
puhelimessa ei näkynyt kenttiä, käveleskelin sankon kanssa kaarkolta
toiselle poimiskellen hilloja, kun yhtäkkiä alkoi tuulla kovasti ja päälle
oli tulossa sademyrsky.
Juoksin lähimmälle maanlaidalle kuusen alle. Istuin ison kuusen
tyveen suojaan ja odotin myrskyn loppuvan. Minua alkoi väsyttää,
suljin silmäni ja nukahdin. Olin nukkunut varmaan toista tuntia. Kun
heräsin, niin aurinko paistoi. Vain linnut lauloivat, olin kaukana
kaikesta ja minulla oli niin hyvä ja rauhallinen olo. Tämä on minun
maailmani, kotini.
***
Entisaikojen lappilaiset kansanedustajat joutuivat viettämään
pitkiäkin aikoja erossa perheestään ja kotiseudustaan. Tieto- ja
puhelinyhteydetkin olivat niin huonot, ettei kotoa käsin voinut tehdä
samalla tavalla kansanedustajan töitä kuin nykyään viikonloppuisin ja
istuntotaukoina.
Nykyään on mahdollista matkustaa tunnissa lentokoneella Helsingistä
Lappiin. Lentokentältä on vielä reilun kahden tunnin ajomatka kotiini.
Muutamassa tunnissa pääsen siis ihan toisenlaiseen maailmaan.
Kun olen työviikon päätteeksi tullut kotiin ja voin kävellä illalla
kotivaaran, Ulmojanvaaran, päälle, tai kävelen kotirantaan
Tenniönjoelle kalaan, niin tunnen, että täällä on sydämeni. Täällä
kairojen keskellä on minun voimani lähde. Näitä selkosia haluan
puolustaa.

94

Töissä kotona lampaiden parissa – ja seuraavana päivänä töissä
eduskunnassa!
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Valtiopäivätoimista
Kaikki eduskunnassa pidetyt puheet ja tehdyt valtiopäivätoimet löytyvät
Eduskunnan kotisivuilta: www.eduskunta.fi
Puheenvuorot
Käytin vaalikaudella 2015-19 yhteensä 409 puheenvuoroa täysistunnoissa.
Määrä oli Lapin kansanedustajien ylivoimaisesti suurin.
Puheenvuorot vaalikaudella 2015-19, 17.3.2019 saakka:
Maijala
Kulmuni
OjalaNiemelä
Lohi
Kärnä
Mustajärvi
Mäntylä
Torvinen
Väyrynen

2015
75
33
41

2016
101
99
65

2017
102
89
81

2018-19
131
60
69

yht.
409
281
256

31
57
41
63
-

51
90
52
19
-

89
43
45
0
21
-

60
11
52
36
41

231
201
190
82
57
41

Hanna Mäntylä toimi kansanedustajana 30.6.2017 asti, mutta hän ei käyttänyt
puheenvuoroja enää vuoden 2017 valtiopäivillä. Hanna Mäntylän tilalle eduskuntaan
nousi Matti Torvinen. Paavo Väyrynen palasi Euroopan parlamentista eduskuntaan
12.6.2018, jolloin hänen varahenkilönään toimineen Mikko Kärnän kausi päättyi.

Lakialoitteet







LA 7/2015 Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 79 §:n muuttamisesta
LA 106/2016 Lakialoite laiksi arpajaislain 27 §:n muuttamisesta
LA 18/2017 Lakialoite metsästyslain 8 §:n muuttamisesta
LA 96/2017 Lakialoite rikoslain 20 luvun 7 §:n muuttamisesta
LA 30/2018 Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 59 §:n
muuttamisesta
LA 33/2018 Lakialoite laiksi yksityisestä terveydenhuollosta
annetun lain 2 §:n muuttamisesta
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Toimenpidealoitteet





TPA
4/2015
Toimenpidealoite
turvapaikanhakijoiden
työllistämispaketin laatimisesta
TPA 15/2016 Toimenpidealoite kesäajasta luopumisesta
TPA 19/2018 Toimenpidealoite Vuotoksen kansallispuiston
perustamisesta
TPA 21/2018 Toimenpidealoite hyljetuotteiden kaupallisesta
hyödyntämisestä

Kirjalliset kysymykset















KK 142/2015 Kirjallinen kysymys Kemijärven yöjunan
pysähtymisestä Misin asemalla
KK 205/2015 Kirjallinen kysymys postin suorittamasta
paikallislehtien jakamisesta ja postin yleispalveluvelvoitteet
turvaamisesta
KK 236/2015 Kirjallinen kysymys pelastushelikoptereiden
toiminnasta Lapissa
KK 190/2016 Kirjallinen kysymys ahmakannasta poronhoitoalueen
ulkopuolella
KK 484/2016 Kirjallinen kysymys Kilpisjärven ja Palojoensuun
välisen tieyhteyden turvallisuudesta ja liikennevaroitusjärjestelmän
käyttöönotosta
KK 674/2016 Kirjallinen kysymys sukututkijoiden toimintaa
koskevista rajoituksista
KK 53/2017 Kirjallinen kysymys rajavyöhykelupien myöntämisestä
marjastukseen
KK 81/2017 Kirjallinen kysymys perättömiä vaatimuksia
sisältävien kirjeiden lähettämisestä ihmisille
KK 98/2017 Kirjallinen kysymys vuosien 1939-45 sodissa
vammautuneiden
sotainvalidien
työkyvyttömyysasteen
vaikutuksista palveluiden korvattavuuteen
KK 298/2017 Kirjallinen kysymys toimenpiteistä merimetson
aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi
KK 7/2018 Kirjallinen kysymys kiusantekomielessä tehdyistä
tutkintapyynnöistä ja valituksista
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KK 120/2018 Kirjallinen kysymys rannikkokalastuksen tilanteesta
sekä hylje- ja merimetsokantojen säätelystä
KK 174/2018 Kirjallinen kysymys Urho Kekkosen kansallispuiston
perustamisen kompensaatiotoimista
KK 218/2018 Kirjallinen kysymys hyljetuotteiden kaupallisen
hyödyntämisen sallimisesta
KK 276/2018 Kirjallinen kysymys Kittilän kuntapäättäjien
luottamustoimesta pidättämisestä
KK 354/2018 Kirjallinen kysymys alkuperäiskansaan kuuluvien
ihmisryhmien tasapuolisesta kohtelusta
KK 440/2018 Kirjallinen kysymys maastomönkijän käytöstä
poronhoitotöissä
KK 557/2018 Kirjallinen kysymys rajavyöhykelupia koskevan
sääntelyn muuttamisesta
KK 591/2018 Kirjallinen kysymys liharuokien harhaanjohtavasta
markkinoinnista
KK 680/2018 Kirjallinen kysymys Meri-Lapin alueen
huumeongelmasta
KK
693/2018
Kirjallinen
kysymys
linja-autojen
kabotaasiliikenteestä
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