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02.07.2017 - EU pullistelee ja uhkailee

Brexitistä tekemällä tehdään hankala, jotta jatkossa kukaan ei uskaltaisi erota.
Suurvaltapolitiikan otteita. Uhkailua ja kukkoilua, kun ensin on kansallisvaltioilta
päätösvalta viety. Voi niitä onnenpekkoja, jotka älysivät olla liittymättä (Norja,
Islanti, Sveitsi. ). Lyhyellä tähtäimellä britit saattavat ottaa jopa takkiinsa, mutta
eivät pidemmällä tähtäimellä. Vanha sivistysvaltio pitää huolta omalla diplomatia-
ja tiedusteluosaamisellaan, että sitä ei vedetä kölin alta Brexit-prosessissa. Iso-
Britannia on aloittanut jo vapaakauppaneuvottelut USA:n kanssa. Onhan EU:n
ulkopuolellakin elämää (Yhdysvallat, Kiina, Intia. ). Ottaen huomioon kuinka tär-
keä kauppakumppani Iso-Britannia on Saksalle, tulleja halutaan välttää viimeiseen
asti. Mielenkiinnolla jään odottamaan neuvottelujen lopputulosta. ——————
—-Ennustin ja toivoin Trumpin voittavan Yhdysvaltojen presidentinvaalit. Val-
tioiden välisiä asioita pitää pystyä ratkaisemaan. Obaman ja Clintonin avoin hal-
veksunta Venäjää kohtaan aiheutti sen, että mistään ei pystytty presidenttitasolla
keskustelemaan. Trump sen sijaan ilmoitti, että olisi hyvä tulla toimeen myös Ve-
näjän kanssa. Lisäksi Trump sanoi vaalien aikaan kunnioittavansa Iso-Britannian
EU-kansanäänestyksen tulosta toisin kuin Obama, joka suorastaan uhkaili brittejä.
http://www. bbc. com/news/uk-36115138Diplomatia on kansainvälisissä suhteis-
sa tärkeä. Diplomatiassa yritetään päästä selville toisen ajattelusta ja ymmärtää,
mihin se perustuu. Ymmärtämiseen auttaa maiden historian tuntemus. Diploma-
tiassa ei tarvitse hyväksyä tai pitää erityisesti neuvottelukumppanista tai hänen
edustamastaan maasta, vaan pyrkiä mahdollisimman hyvään neuvottelutulokseen
ja ylläpitää asiallisia suhteita. Trump ja Putin keskustelivat suhteellisen pitkään.
Se on hyvä merkki ottaen huomioon, että Trump on kuumakalle. Eli heillä oli to-
della jotain puhuttavaa keskenään. Toivottavasti saadaan aikaan ensin ratkaisu
Syyriaan. Sen jälkeen jonkinlainen ratkaisu Ukrainaankin voisi olla mahdollinen.
Parhaiten se saavutetaan, jos se saadaan ilman, että kukaan menettää kasvojaan.
Ukrainaan tarvitaan rauha. ——– Asioista puhumalla niille tehdään tilaa. Perus-
suomalaisten mielestä EU-jäsenyys ei ole Suomen etu. Näinkö Suomi todella päät-
ti. http://www. hs. fi/talous/art-2000005287156. share=2c2756dfcb19706243f. Pi-
tää muistaa, että metsäteollisuus on Suomelle hyvin tärkeä ja tulee aina olemaan.
Me kannatamme kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeutta. Suomi takaisin!.

07.06.2017 - Suomi100 -hengessä

Kesä tuli vihdoin. Aurinko ja lämpö helli. Nuoruuden ystäväni tuli kylään ja juhlis-
timme Suomen kesää. Dricka ut polacken tarkoittaa Runebergin mukaan juomista
Pohjanmaan kautta. Runeberg oli neuvokas. Ihmisillä on vapauden kaipuu ja halu
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päättää omista asioistaan. Ihmisen kuuluu kasvaa vapauteen ja vastuuseen. Ihmi-
nen kaipaa rauhaa ja järjestystä. Tyytymätön kansa nousee päättäjiä vastaan. Toi-
mivassa demokratiassa päättäjät vaihdetaan. Ranskassa 1800-luvulla valtaa pitä-
vien konservatiivien mielestä liberaalit olivat vaarallisen vallankumouksellisia. Sen-
suuria tiukennettiin. Mitä suurempi mahti, sitä enemmän mielipiteen- ja sananva-
pautta halutaan rajoittaa. Diktatuurissa vain johtajat saavat puhua rumasti. Kie-
len avulla käydään valtataistelua. Nationalismi aatteena ei halua osoittaa uskolli-
suutta hallitsijalle, vaan kansalle. Kansallisuusaate vahvistaa kansojen itsetuntoa.
Kansallisuusaate on jälleen Euroopassa herännyt. Elämme jälleen vallankumouk-
sellista aikaa. Ei kuitenkaan samanlaista kuin aikoinaan Ranskassa tai Venäjällä.
Toimivassa demokratiassa kansan tyytymättömyys hoidetaan demokraattisin kei-
noin. Pitkään vallassa olleet arvoliberaalit ja federalistit ovat nyt huolissaan mo-
dernin kansallismielisyyden noususta. Oikeistopopulistiset puolueet haluavat päät-
tää valtionsa rajoista ja asioistaan itse. Laajamittainen muuttoliike humanitaarisin
perustein on koko Euroopassa merkittävä ja siihen sisältyy suuria ongelmia. Ter-
rorismi ja poliittinen islam on rantautunut Eurooppaan. Turvallisuus heikentyy ja
valtion menot lisääntyvät. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on si-
tä mieltä, että ”Julkinen rahankäyttö täytyy priorisoida sellaisella tavalla, jonka
veronmaksaja voi hyväksyä. ” Tämän pitäisikin olla itsestäänselvyys. Hyvä vertai-
lukohta on koko ajan ollut Norja, Sveitsi ja Islanti. Siellä on älyllistä elämää ilman
EU:ta. Japanissa kaikki puolueet ovat nationalistisia puolueita. Näin on myös Is-
raelissa. Japanissa on ns. rajat kiinni. Sama Suomeen. Malja heille Suomi100
-hengessä:.

04.06.2017 - Vallanhimoiset ihmiset nostavat itsensä muiden
yläpuolelle

Olen parhaillaan Jerusalemissa rukousaamiaisella. Israelin presidentti piti hyvän
puheen. Eräs toinen puhuja sai yleisön nauramaan: Me juutalaiset odotamme mes-
siasta ensimmäistä kertaa ja te kristityt toista. 1 Kun sitten vihdoin messias saa-
puu, emmeköhän silloin pääse yhteisymmärrykseen. Ei niin paljon huumoria ettei
myös totta. Olen täällä miettinyt erityisesti uskontojen merkitystä. Usein sano-
taan, että uskonnot ovat syy sotimiseen. Uskonsotia käydään. Perimmäinen syy
sodille on kuitenkin vallanhimo. Valta ja vallanhimo ovat vanhimpia laumaominai-
suuksiamme. Vallanhimo on rumimpia asioita maailmassa. Vallanhimoiset ihmiset

1https://ylojarvi.perussuomalaiset.fi/blogit/: Eräs toinen puhuja sai yleisön naura-
maan: Me juutalaiset odotamme messiasta ensimmäistä kertaa ja te kristityt toista. Kun sitten
vihdoin messias saapuu, emmeköhän silloin pääse yhteisymmärrykse ...
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nostavat usein itsensä muiden yläpuolelle. He myös inhoavat sananvapautta, vaikka
itse mielellään halveeraavat muita. Valtaan pyritään luomalla kaaos. Mitä enem-
män kansanjohtajilla on valtaa, sitä ahtaammalle yksilö joutuu. Ahtaalla olevan
ihmisen ajattelukyky supistuu ja luovuus kärsii. Vallanhalulla ei usein ole mitään
rajoja. Siksi se johtaa konflikteihin, kateuteen ja lopulta sotaan. Kuulen usein sa-
nottavan, että älä sotke teismiäsi politiikkaan. Uskontoa ei voida yksiselitteisesti
erottaa muista ismeistä tai poliittisista ideologieista. Kommunismi on ismi. Kom-
munismissa ei ole jumalaa, mutta eihän kaikissa uskonnoissakaan ole. On paljon
hyvin vanhojakin uskontoja, joissa ei ole jumalaa (buddhalaisuus, jainalaisuus ja
suomalainen karhun kansa). Yhtä hyvin voisi sanoa, että älä sotke ateismiasi poli-
tiikkaan. Jokainen poliittinen puolue haluaa tehdä omasta ideologiastaan valtavir-
taa. Niin krisrillisdemokraatit kuin vasemmistokin. Edesmennyt presidenttimme
Koivisto sanoi: Kyllä. Vihaan ateisteja, koska he haluavat itse tulla jumaliksi ja
luulevat ymmärtävänsä asioita, joita kukaan ei ymmärrä. 2 3 Selvyyden vuoksi ko-
rostan, että en minä vihaa ateisteja. Minun poliittinen päämääräni on pitää kiinni
uskonvapaudesta ja erityisesti sananvapaudesta. Vapaus on korkeimpia arvoja. Si-
tä lainsäätäjien eli poliitikkojen tulee vaalia. Laki on opettaja. PS: Valitettavasti
antisemitismi nostaa aina aika ajoin päätään. Ostin uuden korun. .

01.06.2017 - Kiinnostaako tämä toimittajia? (kirjoitus poistet-
tiin, siksi laitan sen tänne)

Koulun tulee poistaa uhka eikä sen kohde. Eikö joku kivapoliiseista olisi jouta-
nut turvaamaan tyttöä, jotta hänkin olisi saanut osallistua oman koulunsa juh-
laan. Voisiko joku tutkiva journalisti, jota fatkat kiinnostaa tehdä tästä jutun.
https://www. youtube. Toimittajia on kuitenkin kiinostanut tutkia ja uutisoida
esimerkiksi tätä tapausta. http://www. mtv. fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/yle-11-
vuotias-valtteri-kertoo-pysayttavasti-rasismista-bussit-ajavat-ohi-ihonvaria-haukutaan/5800644http://www.
talouselama. fi/uutiset/bussikuski-jattanyt-toistuvasti-11-vuotiaan-pysakille-ja-vilkuttanut-
ilkkuen-yle-selvitys-kaynnistyy-6534571Machiavellismilla tarkoitetaan usein ajat-
telutapaa, jossa vallankäytön tarkoituksena on keinoja kaihtamatta säilyttää sta-
tus quo. Sillä tarkoitetaan myös voimapolitiikkaa, joka ei menestystä tavoitelles-
saan kunnioita minkäänlaisia moraaliperiaatteita ja jolle tarkoitus pyhittää kaikki

2https://fi.wikiquote.org/wiki/MaunoKoivisto: Vihaan ateisteja, koska he haluavat itse
tulla jumaliksi ja luulevat ymmärtävänsä asioita, joita kukaan ei ymmärrä. Koivisto vuonna 2002
annetussa ...

3http://formin.finland.fi/public/?contentid=57319contentlan=1culture=fi-FI:
Vihaan ateisteja, koska he haluavat itse tulla jumaliksi ja luulevat ymmärtävänsä asioita, joita
kukaan ei ymmärrä, vastasi presidentti. Presidentti korosti, että on ...
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keinot. 4 5Machiavellismi on vallan hankkimiseen ja säilyttämiseen suuntautuvaa
politiikan teoriaa. 6 7 8DDR inhosi sananvapautta!.

08.03.2017 - Käymään saa kyllä tulla muttei loisimaan...

Sivistysvaliokunta vieraili Japanissa ja Koreassa. Etelä-Korea ja Japani ovat mo-
derneja teollisuus- ja palveluyhteiskuntia. Molemmissa on korkea sisäinen turval-
lisuus ja yleinen järjestys. Suomen ja Japanin suhteet ovat poikkeuksellisen hy-
vät. Japanilais-suomalaisia suhteita yli 200-vuotisen historian aikana ovat värit-
täneet merkittävät poliittiset, jopa maailmanhistorialliset käännekohdat. Muumit
ovat Japanissa tänäänkin hitti. Suomi tunnetaan. Japani on hyvin mielenkiintoi-
nen. Se on samaan aikaan todella konservatiivinen ja kehittynyt. Japanissa on
yhteisverotus. Perheessä vaimo on perinteisesti toiminut kirstunvartijana ja mies
on saanut viikkorahaa. Nykyään myös naiset ovat paljon työelämässä. Koulutus-
ta, kuria, järjestystä ja ahkeruutta arvostetaan. Opettajat tekevät keskimäärin
11-tuntisia työpäiviä. Oppilaat siivoavat luokkahuoneet ja jopa vessat. Työttö-
myyttä ei juuri ole. Kuten monissa muissakin kehittyneissä maissa, syntyvyys on
kääntynyt laskuun. Suomessa syntyvyys on myös laskussa. Syntyvyyttä voidaan
lisätä parantamalla perheen ja työelämän keskinäistä joustavuutta ja panostamal-
la perhe-etuuksiin. Näillä toimilla syntyvyys ei kuitenkaan tule nousemaan toi-
sen maailman sodan jälkeiselle tasolle. Syntyvyyttä tulisi oikeastaan maailman-
laajuisesti vähentää, mutta yksittäisen valtion kannalta se tuo haasteita. Japa-
ni ei ota vastaan humanitaarista maahanmuuttoa, eikä halpatyövoimaa. Japani
kehittää mieluummin teknologiaa. Robotteja voidaan hyödyntää monella taval-
la, kuten esimerkiksi vanhusten hoidossa. Laitoin miehelleni viestiä, että haluatko
tulijaisiksi humanoidin. ”Upgradatumman” version minusta, kun olen niin pal-

4https://fi.wikipedia.org/wiki/Machiavellismi: Sillä tarkoitetaan myös voimapolitiik-
kaa, joka ei menestystä tavoitellessaan kunnioita minkäänlaisia moraaliperiaatteita ja jolle tar-
koitus pyhittää kaikki keinot.

5http://www.maria-online.com/information/article.php?lg=fiq=Machiavellismi:
Sillä tarkoitetaan myös voimapolitiikkaa, joka ei menestystä tavoitellessaan kunnioita minkään-
laisia moraaliperiaatteita ja jolle tarkoitus pyhittää kaikki keinot.

6https://kosminenk.wordpress.com/tag/machiavellismi/: Nov 20, 2015 - Machiavellismi
on vallan hankkimiseen ja säilyttämiseen suuntautuvaa politiikan teoriaa. Ajattelutapa perustuu
hyvin kapeaan ja ...

7http://psykopatologia.foorumi.eu/viewtopic.php?f=16t=9349: Machiavel-
lismi on vallan hankkimiseen ja säilyttämiseen suuntautuvaa politiikan teoriaa.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Machiavellismi ...

8http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/machiavellismi/fi-fi/: ... moraali-
periaatteita ja jolle tarkoitus pyhittää kaikki keinot. Machiavellismi on vallan hankkimiseen ja
säilyttämiseen suuntautuvaa politiikan teoriaa.
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jon pois. Siihen voisi ohjelmoida vähän sävyisämmän luonteen. Japani on todella
turvallinen maa. Suurlähettiläs kertoi, että vaikka eksyisit yöllä niin pelätä ei tar-
vitse. ”Käymään saa kyllä tulla muttei loisimaan. Käymään vaan papereitta ei
milloinkaan. Käymään saa kyllä tulla, kunhan muistaa että tämä on japanilais-
ten maa. ” Tokion yliopiston Vice President sanoi: There is no diversity, if we
don’t hold on to our culture. Täällä ei puhuta rasismista. Matkani aikana Suo-
messa vietettiin presidentti Mauno Koiviston hautajaisia. Seurasin ohjelmaa tele-
visiosta. Mieleen jäi erityisesti piisa Eero Huovisen sanat: ”Ei meidän tule arvata
muiden ihmisten sydämen tilaa, se on Jumalan ja ihmisen välinen asia. Aikam-
me on lyhyt. Auta, että saisimme viisaan sydämen. Matka jatkui kohti Etelä-
Koreaa. Etelä-Koreassa arvostetaan koulutusta. Julkinen koulutusbudjetti on 11,3
miljardia dollaria ja yksityiset koulumenot ovat 20 miljardia dollaria. Lapset käy-
vät normaalin koulupäivän jälkeen vielä lisäkoulua. Pitkiä päiviä. Kysyimme, että
mikä on heidän PISA-tuloksiensa salaisuus. Vastauksena oli koulutuksen arvosta-
minen, ahkeruus ja hyvät geenit (homogeeninen kansanaines). 9 Tästä on näyt-
töä myös meillä Suomessa. ”Suomalainen koulu toimii lähinnä Suomessa. Lois-
tavat testitulokset johtuvat raportin mukaan ennen muuta yhtenäisestä kansalli-
suusrakenteesta. 10 11 12 13” http://www. talouselama. fi/uutiset/saksasta-nurja-
viesti-suomelle-turha-kaupata-meille-kouluparatiisianne-3368120Etelä-Korean yli-
opistossa oli suureellinen tulevaisuuden visio, jossa Aalto-yliopisto on mukana si-
tä rakentamassa. Pienelle maalle, kuten Suomelle on ensiarvoisen tärkeää tehdä
kulttuurinvaihtoa, kauppaa ja kansainvälistä pitkäjänteistä yhteistyötä johtavien
yliopistojen kanssa. Lentomatka takaisin Suomeen oli pitkä. En tiedä johtuuko
se iästä vai mistä, mutta uudetkin leffat näyttäytyvät minulle samanlaisina kuin
vanhemmat. Käärittynä vain uuteen pakettiin. Tämän tietäen ostin kentältä kir-
jan nimeltä Hector and the search of happiness (psychiatrist searches the globe to
find the secret of happiness). “Happiness was knowing that her country was going

9http://www.tiede.fi/comment/2349916: Vastauksena oli koulutuksen arvostaminen, ah-
keruus ja hyvät geenit (homogeeninen kansanaines). Tästä on näyttöä myös meillä Suomessa.
”Suomalainen ...

10http://www.talouselama.fi/uutiset/saksasta-nurja-viesti-suomelle-turha-kaupata-meille-kouluparatiisianne-3368120:
Oct 11, 2011 - Loistavat testitulokset johtuvat raportin mukaan ennen muuta yhtenäisestä
kansallisuusrakenteesta ...

11http://aamulehdenblogit.ning.com/m/blogpost?id=21197223ABlogPost3A1154275:
Dec 3, 2013 - Loistavat testitulokset johtuvat raportin mukaan ennen muuta yhtenäisestä
kansallisuusrakenteesta ...

12https://murobbs.muropaketti.com/threads/kulttuurin-rikastuminen.492893/
page-7129: Jun 18, 2007 - Loistavat testitulokset johtuvat raportin mukaan ennen muuta
yhtenäisestä kansallisuusrakenteesta ...

13https://murobbs.muropaketti.com/threads/kulttuurin-rikastuminen.492893/
page-7202: Jun 18, 2007 - Loistavat testitulokset johtuvat raportin mukaan ennen muuta
yhtenäisestä kansallisuusrakenteesta ...
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to be a better place. If a country doen?t look after its children properly it is like
a bad family. ”Olipas virkistävä ja virikkeitä antava työmatka. Käsitykseni siitä,
että EU on uppoava laiva taas vahvistui. Juncker ja muu EU-eliitti ovat samppan-
jasosialisteja. Suomen pitää varautua EU:sta lähtöön. Suomi lähtee, Serbia tulee.
express. co. uk/news/world/791276/European-Union-Germany-backs-.

04.03.2017 - Hyvä, paha mies

Joskus asiat kannattaa yksinkertaistaa. En millään meinannut aluksi ymmär-
tää, että julkinen tunnustus tiukan maahanmuuttopolitiikan kannattajaksi, teki
minusta pahan ihmisen. Vallalla on siis jako hyviksiin ja pahiksiin. Siksi kaikki
twiittini tai muut ulostuloni automaattisesti väännetään mutkalle. Niistä löyde-
tään mahdollisimman negatiivinen tulkinta. Sieltä se tuli, toinen maailma. Tun-
nistan minuun kohdistuvat tunteet, mutta en ota niitä itseeni. Ei poliitikko voi
olla vain puhuva pää. Omilla jaloilla on seistävä. Vaikka kreationistina. Suomi on
edelleen hyvinvointivaltio monilta osin, mutta tätä menoa kansamme hyvinvointi
tulee murenemaan. 14 Meillä ei ole keinoja pysäyttää velkaantumista, puhumat-
takaan maksaa velkojamme pois. Teollisuus ei elätä. Hyville poliitikoille on turha
puhua Ruotsin maahanmuuttopolitiikasta. Heille on jäänyt fantastinen rooli pääl-
le. Ei auta vihertävä rakkaus, jos kukaan ei ota vastuuta. Minä en usko ideogiaan,
joka ei käytännössä toimi. Perussuomalaisten puheenjohtajaksi on ehdolla pahoja
ehdokkaita, koska jokainen kisaan ilmoittautunut on kertonut olevansa maahan-
muuttokriittinen. Onneksi. Mitä on poliittinen puolue ilman ideologiaa. Hyvä, että
uskallamme olla vaihtoehto. Muut puolueet ovat jääneet hyvyyden vankilaan. Siel-
tä on hyvä paheksua. Myönnän, että kukaan meistä ei ole täydellinen. En kuiten-
kaan ymmärrä, miksi Jussi Halla-aho olisi paha ihminen. Sitä on kuitenkin hoettu
niin kauan, että jopa osa perussuomalaisista ovat sen nielaisseet. Jotkut ovat jopa
sanoneet, että lähtevät puolueesta, jos Jussi valitaan. Mitä ihmettä. Millä taval-
la hän on sen pahempi ihminen kuin muut. Tavallinen perheenisä. Koulutettu ja
poikkeuksellisen älykäs. Kun hyvät poliitikot lausuu fraaseja, Jussi avaa ja riisuu
ne. Leena Meri. Hänelle nostan peukkua. Hän otti Ylen aamu-tv:ssä esille sen,
että olemme tehneet liian kylmää politiikkaa. Olen samaa mieltä. Kun eläkeläi-
nen tulee torilla minulta kysymään, että ostanko lääkkeitä vai ruokaa, mitä siihen
sitten vastaisi. Turha ainakaan sanoa, että oli pakko leikata, koska ei ole rahaa.
Kyllä sitä rahaa löytyi tämän leikkauspäätöksen jälkeen satoja miljoonia euro-

14/interstitial?url=http://www.mp3buff.gq/k/kari-tapio-menetetty-mies.htmlsa=
Uved=0ahUKEwi1mKiCh77VAhXIOBQKHU53BZAQFghAMAg: Suomi on edelleen hyvinvointivaltio
monilta osin, mutta tätä menoa kansamme hyvinvointi tulee murenemaan. meillä ei ole keinoja
pysäyttää velkaantumista.

6

/interstitial?url=http://www.mp3buff.gq/k/kari-tapio-menetetty-mies.htmlsa=Uved=0ahUKEwi1mKiCh77VAhXIOBQKHU53BZAQFghAMAg
/interstitial?url=http://www.mp3buff.gq/k/kari-tapio-menetetty-mies.htmlsa=Uved=0ahUKEwi1mKiCh77VAhXIOBQKHU53BZAQFghAMAg


ja tarpeettomiin turvapaikanhakijoihin. Hyvät ihmiset eivät koskaan pistä näitä
vastakkain, mutta pahat pistävät. Sampo Terho. Nokkela ja hyvä puhumaan.
Teemu Torssonen. Isänmaallinen ja leppoisa. Minä näen, että meillä on hyviä eh-
dokkaita puheenjohtajaksi. Olen ylpeä tästä kansanliikkeestä ja yllä mainituista
puheenjohtajaehdokkaista. Enkä suutu, jos oma suosikkini ei voita. .

20.02.2017 - Käännetään jo rattia

Eduskunnassa meuhkattiin tällä viikolla lasten kotihoidosta. Äitien pitäisi mah-
dollisimman aikaisin mennä takaisin töihin ja jos pieniä lapsia ylipäätään hoi-
detaan kotona, hoito pitää pakkojakaa vanhempien kesken. Onneksi minä ehdin
vielä hoitaa kotona lapsiani ennen tätä mahdollista uudistusta, mikä tulnee voi-
maan seuraavalla hallituskaudella. Imetin kuopustani 2,5 vuotta. Tämänkö ilon
jotkut puolueet olisivat halunneet minulta viedä, koska he muka tietävät parem-
min. Minulle lapset ovat paljon muuta kuin eläkkeeni este. Eikö meidän pitäi-
si mieluummin lisätä valintoja. Kotiäitien eläkkeiden epäkohta voitaisiin hoitaa
muun muassa positiivisella syrjinnällä. Professori Keltikangas-Järvinen ei suosit-
tele pienten lasten laittamista päiväkotiin. Hän onkin ihmetellyt, että mitä se
sellainen varhaiskasvatus on yksivuotiaalle tutti suussa konttaavalle pienokaisel-
le, jota vanhemmat eivät voi antaa. Eiköhän tehdä sellainen uudistus, joka ei
ainakaan vähennä perheiden valinnan mahdollisuuksia. Pienten lasten hoito tu-
lisi mahdollistaa ainakin kolmevuotiaaseen asti vanhempien näin halutessa. Mitä
tulee työmarkkinoiden joustavuuteen, sitä kannatan kyllä. Kävelin tänään rauta-
tieasemalle ja törmäsin erääseen toimittajaan. Hän kyseli mielipidettäni Trumpin
politiikasta. Jotenkin keskustelu Trumpista menee siihen, että ikään kuin hänen
haluttaisiin epäonnistuvan. Hän sanoi, että eikös olekin kamalaa tämä Trumpin
protektionismi ja nyt Suomen kauppakin kärsii. Viime keskiviikkona kävin Yh-
dysvaltojen suurlähetystössä vierailulla ja saimme tilannekatsauksen. Vastaus oli,
että Suomen ei tarvitse olla huolissaan. Heikennystä juuri Suomen kauppaan ei
ole nähtävissä. Kysyin Britannian ja Yhdysvaltojen tulevista kauppaneuvotteluis-
ta. Niitä on käyty vain epävirallisesti. Mitään virallista ei voida tehdä ennen kuin
Britannian EU-ero on selvä. EU:n jäsenmaa ei voi sopia itsenäisesti kauppasopi-
muksia. Islanti teki taannoin vapaakauppasopimuksen Kiinan kanssa, koska ei
satu kuulumaan suureen ja mahtavaan Euvostoliittoon. Trump uusii Yhdysvalto-
jen kauppasopimuksia paremmiksi muiden maiden kanssa. Suomen kilpailukykyä
haittaa esimerkiksi euro, ei Yhdysvallat. Mitä tulee protektionismiin, sillä ei vält-
tämättä tarkoiteta juuri tuontitulleja. Kaikki maat harjoittavat jonkun verran pro-
tektionismia. Onneksi myös Suomi. Trump haluaa rajoittaa maahantuloa ja lisätä
amerikkalaisten turvallisuutta. Trump laajensi ja tiukensi Obaman kaudella val-
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misteltua vaarallisiksi luokiteltujen maiden kansalaisten pääsyä Yhdysvaltoihin.
Katsotaan millaisen muodon se tulee saamaan. Trump myös sanoi, että haluaa
käydä Isiksen kimppuun. Isis on nyt saarrettu. Trump haluaa edelleen tulla toi-
meen Putinin kanssa. Ai hurja! Ai hurja! Ei tästä taida tulla mitään. Täydellisiä
johtajia tuskin mikään suurvalta tai lilliputtimaa tulee koskaan saamaan. Vaikka
Clinton olisi voittanut, en olisi mennyt kadulle osoittamaan mieltäni puhumatta-
kaan hajottamaan paikkoja. Ehkä jonain päivänä saamme sellaisen johtajan Suo-
meen, joka uskaltaa toimia. Otanmäen henkirikos olisi pitänyt pysäyttää maamme
korkeimmat päättäjät. Missä oli kulkue, jossa huudettiin peli poikki. Ilmapiiri on
jäädytetty sille tasolle, että Otanmäen henkirikoksen uutisen jakamisestakin syyl-
listetään mieluummin kantasuomalaisia älkää rasistit jakako näitä. Olemme avan-
neet maamme ja käyttäneet verovarojamme tänne tuleviin. Missä on päättäjien
vastuu. Ei kai kukaan oikeasti voi olla niin naiivi, että ei näe turvapaikkabisnek-
sessä (salakuljetusbisnes) massiivisia riskejä. Suomen raja on edelleen auki, vaikka
muut Euroopan maat ovat rajoittaneet rajoilla kulkua. Kahvipöydässä keskus-
telin erään kollegani kanssa, hänelle kuulemma maiden rajat eivät merkitse mi-
tään. Jos rajat ovat vain koristeita kartalla, niin eiköhän avata myös Venäjän raja.
Tämä oli vitsi. Toki nyt kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat eivät to-
dennäköisesti enää pääse vaeltamaan takaisin Ruotsiin, koska Ruotsi on alkanut
tiukentamaan rajojaan. Oh the irony! Käännetään rattia. Monessa asiassa. Men-
nään kohti modernia kansallismielisyyttä. I believe strongly in free trade, but it
also has to be fair trade https://mobile. nytimes. com/2017/03/02/opinion/what-
trump-gets-right-on-trade. r=1referer=http3A2F2Fm. facebook.

13.02.2017 - Natsijahtaajat suurimpia populisteja

Jotkut ovat yhden asian poliitikkoja. En nyt puhu maahanmuuttokriittisyydestä,
josta on tulossa valtavirtaa. Suomi on vielä tässä hiukan jäljessä Yhdysvaltoja ja
Eurooppaa. Puhun natsijahtaajista. He näkevät niitä kaikkialla. Sähköpostivies-
tejä tulee usein, joissa tiedetään minun olevan natsi. Kerrankin eräs kirjoittaja
uhosi, että ei yhdy minun rasistisiin puheisiini. Pyysin häntä siteeraamaan minua,
jotta olisimme voineet keskustella. Hetki meni. Hän ei siteerannut minua. Kirjoit-
ti vain uudestaan tämän voittamattoman argumentin, olet natsi, rasisti ja fasis-
ti. Myös valtamedia alistaa kaiken natsismille. Eiköhän kaikki puolueet tavoittele
täyttä 88 ehdokkaan listaa. Perussuomalaiset ilmeisesti eivät saa tavoitella, aina-
kaan ilman natsisyytöstä. satakunnankansa. fi/satakunta/tarkoitus-vain-vahinko-
porin-persuilmoituksessa-hitler-symboliikkaa-13962960/. 105240643. 1976412857.
1481470699Rasismia vastustamalla pääsee politiikkaan ja pysyy politiikassa. On
täysin normaalia puhua rasistisesta poliitikosta, tapahtumasta tai puolueesta. Etu-
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liite rasismi on arkipäivää. Vastapuolen nimittely on saatu normalisoitua. Tämä
on tärkeää, jotta saadaan yleinen ymmärrys, että ne natsit ovat vaarallisia, pa-
hoja ellei peräti epäihmisiä. Rasismia vastustavassa faceryhmässä jo epäiltiin, et-
tä olenko ihminen ollenkaan. Jos natsit tästä suuttuvat, se on vain säälittävää
uhriutumista, koska natsia pitää saada sanoa natsiksi. Tällä vaaliteemalla men-
nään. Tino Singh lähtee kuntavaaleihin tavoitteenaan potkia natsit (eli perus-
suomalaiset) pois vallasta. vihrealanka. fi/uutiset-kotimaa/tino-singh-lC3A4htee-
kuntavaaleihin-E28093-tavoitteena-E2809Dpotkia-natsit-pois-vallastaE2809D PS:
Perussuomalaisten listalle on ollut kynnys tulla edes ehdokkaaksi, vaikka halua
olisi. Työnantajalle saatetaan ilmiantaa. .

05.02.2017 - Alaston totuus

Valhe nousi vedestä ennen totuutta ja puki totuuden vaatteet päälleen. Totuus
ei tahtonut pukea päälleen valheen vaatteita. Näin totuudesta tuli alaston totuus.
Ulkolinja: Sharialaki Tanskassa on esimerkki alastomasta totuudesta. ”Kyllä täällä
voi asua, kunhan ei omaksu Tanskan kulttuuria. ” Vieläkö joku ihmettelee silmät
ympyröinä integraation epäonnistumisesta kertovia lukuja. Dokumentti vääntää
rautalangasta totuuden. Rautalanka taipuu kuviksi ja sanoiksi. http://areena.
yle. fi/1-3869235Jos Ruotsista tulee muslimienemmistöinen maa, tuleeko shariala-
ki voimaan virallisesti. Millaista on Suomessa sen jälkeen, jos naapurivaltiona on
Lähi-itä. Kaikki ymmärtävät, että 1,7 miljardia muslimia eivät ole samasta puusta.
Politiikkaa tehdään kuitenkin tilastoja hyväksi käyttäen. Yksittäinen perhe, joka
tulee työn perässä, ei ole ongelma. Humanitaarinen massasiirtolaisuus islamistisis-
ta maista on ongelma. Meidän pitää erottaa sellaiset asiat, joihin tulee reagoida.
Avoimien rajojen politiikan ideologia on testattu käytännössä jo monessa maassa.
Vihdoinkin jopa Ruotsissa ongelmat on myönnetty, vaikka Ruotsissa asuu vain hy-
viä tekoja tekeviä ihmisiä. Tuloksista yritetään vääntää omalaatuisia johtopäätök-
siä ja kieltää ihmisten vihainen puhe. Rahaa riittää vihapuheen kitkemiseen. Vi-
hapuhe on suhteellinen käsite. Somessa ainakin huomaa sen, kuinka paljon kanta-
suomalaiset vihaavat toisia kantasuomalaisia. Voi olla eri mieltä, mutta ei tarvitse
olla ilkeä. Voi olla suvaitsevainen, mutta ei kannata olla tyhmä. Presidenttiehdokas
Haavisto sortui puhumaan tunteella. Hän sanoi, että on olemassa kaksi vaihtoeh-
toa. Saunan taakse tai sitten rajat auki. Miksi hän halusi vahvistaa kahta ääri-
päätä. Onhan olemassa myös välitila. Parempia ratkaisuja olen esittänyt monen
monta kertaa. Kertaakaan en ole esittänyt Haaviston vaihtoehtoja. Voimme polii-
tikkoina toki olla puhumatta ongelmista, mutta ongelmat eivät lakkaa puhumasta.
Mihin on hävinnyt luterilainen kohtuus. Kärjistämisen aika meni jo. Nyt tarvi-
taan tyylipisteitä, ei irtopisteitä. Tosiasiat pöytään ja tunteet pöydän alle. Meidän
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on löydettävä jokin muu ratkaisu kuin toivotaan. Maahanmuuton ongelmat eivät
ole rasistien tai rasistiksi syytettyjen vika. Tämän hetken ja tulevaisuuden paras
bisnes on ihmissalakuljetus. Ihmissalakuljetus ei tule hiipumaan. Tulijoita riittää,
ja salakuljettajien palveluille on paljon enemmän kysyntää kuin tarjontaa. 15 Pal-
veluja mainostetaan Facebookissa ja muualla sosiaalisessa mediassa. Meidän oma
pääministerimmekin laittoi kutsuhuudon ja se levisi netissä laajalle. Terrorismin
rahoitusta tutkineen italialaisen Lorretta Napoleonin mielestä Pohjoismaiden tuli-
si laittaa rajat kiinni. Italia ei siihen kykene. Tilanteeseen pitäisi osata suhtautua
myös turvallisuusongelmana humanitaarisen ongelman lisäksi. Hänen mielestään
rajojen avaaminen on väärin. Yhdyn tähän!PS: Jyrki Kataiselle tiedoksi. Emme
ole tarjoamassa helppoja ratkaisuja. Tarjoamme erilaisia ratkaisuja.

22.02.2017 - Vapaudella on hintansa

Olen matkalla kotiin Trumpin rukousaamiaiselta. Lentokoneessa mietin ääneen,
minkä elokuvan katsoisin. Mieheni sanoi, että tuo voitti palkintoja, sellaisethan
sä aina skippaat. Lentokentältä ostin korun silti, vaikka mieheni sanoi inhoavansa
sitä. Laitoin korun kaulaani ja kysyin koneessa, että vieläkö inhoat korua yhtä pal-
jon. Vastaus oli kyllä. En ole vielä tähän päivään mennessä tavannut ihmistä, joka
olisi kaikessa kanssani samaa mieltä. En ole kaikesta Trumpin kanssa samaa miel-
tä, enkä tule jatkossakaan olemaan. Suurimmasta osasta kyllä. Tai ainakin niistä,
jotka ovat minusta nyt juuri tärkeä hoitaa. Trumpissa ei ole eunukin henkeä toi-
sin kuin monissa poliitikoissa nykyään. Hän ei ole lämmittämässä tuolia. He is a
doer. Poliitikkona olet velkaa omatunnollesi ja sinun äänestäjillesi. Ei ole kohtuu-
ton vaatimus Trumpilta, että maahanmuuttajien pitää rakastaa amerikkalaisia ja
heidän arvojaan. Ei pidä olla naiivi. Ruotsalaisilla ei ole ollut tarpeeksi poliittista
kanttia puolustaa omia arvojaan ja siksi maahanmuuttajat ovat tuoneet Lähi-idän
Ruotsiin. Todisteena 55 no go aluetta. Löytyykö mistään Euroopasta sellaista näl-
kää, joka saisi ihmiset puolustamaan arvojamme. Yhdysvallat on sananvapauden
maa. Yhdysvalloissa on laajempi sananvapaus kuin Suomessa. On käsittämätön-
tä, että Suomessa saa tuomion profeetta Mohammedin kutsumisesta pedofiiliksi.
On minullekin puhtaasti loukkaamistarkoituksessa sanottu, että miksi sinä sellai-
seen huoran penikkaan uskot. Tällä tarkoitettiin Jeesusta. Ei tullut mieleenikään,
että koko universumin suunnittelijan pojan haukkumisesta pitäisi saada tuomio.
Ajattelin kyllä, että olipa sopimatonta käytöstä ja häpeä tästä kuuluu pilkkaa-
jalle. Sananvapauden maassa Yhdysvalloissa on korkea palvelukulttuuri. Ihmisten

15http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005085460.html: Feb 13, 2017 - Tulijoita riittää, ja
salakuljettajien palveluille on paljon enemmän kysyntää kuin tarjontaa. Palveluja mainostetaan
Facebookissa ja muualla ...
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huomioiminen on korkealla tasolla ja kohtelias käytös arkipäivää. Kouluissa pa-
nostetaan erityisen paljon kohteliaaseen käytökseen. Jumalanpilkka pois laista ja
kiihottaminen kansanryhmää vastaan tulee järkeistää. Kirjoitin tästä edellisessä
blogissani otsikolla Teeskentelyn aika. Vapauden hintana on ilkeä kieli. Mikään
ei ole ilmaista. Uskonvapaus on asia, jota tulee vaalia. Ei ole olemassa mitään
neutraalia tilaa, missä täysin objektiivisesti toimitaan ja tehdään päätöksiä. Jo-
kainen alistaa asiat oman maailmankuvansa, ideologiansa, aatteensa tai jonkun
ismin kautta. On uskonvapauden rikkomista väittää, että esim. kristityttyjen ei
pitäisi tehdä päätöksiä, mitkä pohjaavat heidän maailmankatsomukseensa. Olen
sitä mieltä, että on arvokasta tunnistaa ja tiedostaa ne vaikuttimet, jotka meitä
ohjaavat. Silloin voimme myös ymmärtää paremmin muiden lähtökohtia. Käytin
Yhdysvalloissa taksia. Maksoin matkani ja taksini itse. Tätä kuitenkin kysyisitte
kommenteissa. Istahdin taksiin ja kuski kysyi minulta ensimmäiseksi, miksi olet
täällä. En heti ymmärtänyt, mitä hän tarkoitti. Sitten hän näytti taustapeilis-
sä roikkuvaa ristiä ja vastasi itse. Jeesuksen takia olet täällä. Hymyilin ja vasta-
sin myöntävästi. Yhdysvalloissa on avoin ja välitön kulttuuri, mutta kovat tuo-
miot. Yhdysvalloissa on huomattavasti kovemmat tuomiot väkivaltarikoksista
kuin Suomessa. Se on oikeudenmukaista riipumatta siitä, vähentääkö se rikoksia.
Rukousaamiaisella nimensä mukaisesti rukoiltiin paljon. Puhujina oli Trumpin li-
säksi mm. Jordanian kuningas, Marco Rubio ja senaattoreita. Tarjolla oli myös
antoisia seminaareja. Osallistuin myös sellaiseen, joka oli tarkoitettu vain naisil-
le. Viesti oli kirkas. Elinkeinoelämälle haluttiin muistuttaa, että yritys ei ole vain
osakkeenomistajia varten. Yrityksiä tulee johtaa tavalla, josta koko yhteiskunta
hyötyy. Poliittisille päättäjille rukoiltiin viisautta ja ymmärrystä. Pohdin paljon
NATOA. Tulin siihen lopputulemaan, että Suomi tai Baltian maat eivät koskaan
tule olemaan niin arvokkaita, että meitä täydellä massalla puolustettaisiin. EU on
väliaikainen. On kuitenkin yksi asia, mikä ei ole välikainen. Se on meidän naapu-
ruutemme Venäjän kanssa. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tulla toimeen ja
harrastaa diplomaattista dialogia. Nähtäväksi jää, kuinka vahva muutos Trump
onnistuu olemaan. Olen vieläkin lentokoneessa. Amerikassa oli pahaa kahvia. Huo-
menna keitän itselleni Juhla Mokkaa. .

23.02.2017 - Poliittinen maisema muuttuu

Usko globalisaatioon, integraatioon ja monikulttuuriseen onnelaan romahtaa koko
ajan lisää. Populistit nousevat kaikkialla. Vaikka he eivät pääsisi valtaan, vaikut-
taa heidän läsnäolo muiden agendaan. EU:n rappioliberalismille on noussut kan-
salliskonservatiivinen vastavoima. Kansalliskonservatiivit tekevät kansainvälisellä
tasolla yhteistyötä. Tästä alkaa sitten Le Penin mukaan eurooppalaisten kansojen
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suvereenin vallan aika. ? Isot maat ratkaisevat. Myös Itävallan, Italian ja Alan-
komaiden patriootit ratkaisevat Euroopan suunnan. Mitä tulee nykymuotoisen
EU:n tilalle. Vaihtoehtoja on esimerkiksi EEC:n kaltainen vapaakauppa-alue. Em-
me tarvitse poliittista liittoa. En näe, että Suomi jäisi EU:n hajoamisen jälkeen
Venäjän armoille. Se on kuitenkin tiedostettava, että Venäjä tukee Euroopan na-
tionalisteja itsekkäistä syistä. Yhdysvallat diplomaattisesti vastustivat Euroopan
nationalisteja ja Brexitiä. Trump muutti tässä suunnan täysin. Vaaleja ei enää voi-
teta keskeltä, suurvallan Trump sen todisti. ?Kun media jahtaa Trumpia. Trump
sanoo saman asian uudestaan. Mitä tulee Ruotsin tilanteeseen. Tämä kannattaa
katsoa. PS: Jussi Korhonen ja Sofi Oksanen omassa haavemaailmassaan tie-
tävät, että minulla on jokin kumppanuus tai tahto jonkinlaiseen kumppanuuteen
Johan Bäckmanin kanssa. Minulla ei ole ollut koskaan kunniaa tavata miestä, enkä
näe mitään syytä järjestää tapaamista. 16Tämä vastauksena niille, jotka uskovat
kaiken mitä sattuvat Korhosen blogista tai Oksasen facepäivityksestä lukemaan.
17

11.05.2017 - Erotu tai kuole

Erotu tai kuole, näin edustaja Pauli Kiuru sanoi minulle hississä tänään. Jäin poh-
timaan asiaa. En tule koskaan pitämään itseäni puhdasoppisena ajattelijana, joten
nautin loputtomasta keskustelusta. Samasta asiasta eri ihmiset vetävät aivan eri
johtopäätökset. Jokaisella on oma järjen tottumus. Politiikassa profiloituminen on
tapa erottua. Politiikassa pitää tarjota vaihtoehto tai edes joku painotusero ver-
rattuna muihin puolueisiin. Perussuomalaiset on profiilipuolue. Me vastustamme
haitallista maahanmuuttoa. Haluan myös eroon eurosta ja EU:sta. Olemme sil-
ti myös yleispuolue. Painotuseroja löytyy, mitä tulee esim. sosiaalipolitiikkaan ja
koulutuspolitiikkaan. Profiloituminen vaatii kanttia, koska sitä joutuu jatkuvasti
perustelemaan. Kaikki tuntevat edustaja Päivi Räsäsen miehen ja naisen välisen
avioliiton puolustajana. Harva tietää, kuinka ahkera ja työteliäs yleispoliitikko hän
on. Profiloituminen ei poissulje yleispolitiikkaa. Perussuomalaiset eivät ymmär-
rä, miksi yhteiskunnan pitäisi sotkeutua perheen sisäiseen päätöksentekoon. Antaa
perheiden optimoida kulloisenkin elämäntilanteen kannalta se paras ratkaisu. Mi-

16https://pt-media.org/2017/02/27/videoraportti-laittomien-muslimien-leirista-helsingista/:
Feb 27, 2017 - Minulla ei ole ollut koskaan kunniaa tavata miestä, enkä näe mitään syytä
järjestää tapaamista.

17/url?url=https://pt-media.org/2017/02/27/videoraportti-laittomien-muslimien-leirista-helsingista/
rct=jq=esrc=ssa=Uved=0ahUKEwijc7Iir7VAhXJVhQKHe0WCZIQFggZMAEusg=
AFQjCNFFGJzRyWhqEoP0n1vt0PfLmthK4Q: 27. helmikuu 2017 ... ... järjestää tapaamista.
Tämä vastauksena niille, jotka uskovat kaiken mitä sattuvat Korhosen blogista tai Oksasen
facepäivityksestä lukemaan.
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tä tulee hokemaan, että naiset työelämään, niin miksi lasten hoitaminen kotona
ei olisi naisen tai yhteiskunnan etu. Ei Sveitsin talous ole romahtamassa, vaik-
ka siellä naiset ovat pääsääntöisesti kotona. Tähän aiheeseen palaan vielä. Olen
perhevapaiden pakkojakamista vastaan. .

04.07.2017 - Banksterit ajavat yhteisvastuuta

Macron voitti Ranskan presidentinvaalit. Macron haluaa muodostaa EU:lle oman
talousministeriön ja muuttaa EU:n oikeaksi liittovaltioksi. Tämä on Suomen hal-
litusohjelman vastaista. Hallitusohjelman tavoite on euroalue, jossa jokaisella jä-
senvaltiolla on vastuu omasta talouspolitiikastaan. Hallitus haluaa palauttaa no
bail out -säännön uskottavuuden, eikä halua syventää yhteisvastuuta. Kuitenkin
iso osa Suomen päättäjistä oli tyytyväisiä Macronin voittoon. Suomi tarvittaessa
taipuu mihin tahansa EU:n vaatimuksiin. Suomi on tottunut olemaan ajopuuna.
Toisaalta, mitä 2 vaikutusvallalla sitten muuta tekisi. Vaikka Suomen hallitusoh-
jelmassa lukee, että unionille ei tule antaa verotusoikeutta, niin isot maat päättä-
vät kuitenkin aina ja kaikesta viime kädessä. ?Macron ajaa bankstereitten asiaa.
Hän oli presidentti Hollanden taloudenhoitaja. Macron edustaa uusliberalistista
ideologiaa, Le Pen modernia kansallismielistä ideologiaa. Le Pen sanoi vaaliväit-
telyssä: Joka tapauksessa Ranska tulee johdetuksi naisen toimesta. Joko minun
tai Rouva Merkelin. EU:ssa piti olla lähinnä kaupankäyntiä ja kulttuurinvaihtoa.
Kehitys on koko ajan ollut kohti Brysselin keskusjohtoista hallintoa. Annettiinko
suomalaisille disinformaatiota EU:sta ennen kansanäänestystä. Oikeistopopulismi
on nousussa koko Euroopassa, mutta ei tarpeeksi nopeasti. Menihän Nigel Fara-
gella noin kaksikymmentä vuotta ennen kuin brexit toteutui. Politiikka on pro-
sessi, jossa tulee voittoja ja takaiskuja. Toivottavasti oikeistopopulistiset puolueet
saavat paljon valtaa Euroopassa. Mitä tulee federalistien heittoihin oikeistopopu-
listien helpoista ratkaisuista, niin EU ainakin tekee asiat hyvin monimutkaisiksi.
Monenkirjavien jäsenvaltioiden painostaminen kohti syvenevää liittovaltiota ei ai-
nakaan helpota jäsenmaiden tilannetta. Jos joku pystyy minulle osoittamaan, että
Sveitsillä, Islannilla ja Norjalla menisi vielä paremmin, jos he kuuluisvat EU:hun
tai rahaliittoon, niin lupaan miettiä asiaa uudelleen. Norja, Islanti ja Sveitsi ovat
tehneet helpon ratkaisun, pysyneet monimutkaisen EU:n ulkopuolella.
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