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Pääkirjoitus

Uusi peli
The Moscow Times kertoi verkkosivuillaan, että Venä-
jän valtapuolue Yhtenäinen Venäjä ryhtyy kehittämään 
tietokonepelejä. Pelien tarkoituksena on yhdistää kou-
lutuksellisia ja isänmaallisia aineksia.

Kristillisdemokraatit ovat olleet lehtien otsikoissa 
viime aikoina, joten ehkäpä tietokonepelien kehittämi-
nen voisi tehdä hyvää puolueelle. Eri pelivaihtoehdot 
voisivat olla vaikkapa seuraavanlaisia:

1)    Perheohjelmalla päähän
Samaa sukupuolta olevien parien vihkioikeuksista pu-
huttaessa puolueen jäsenten oli helppo viitata selkeään 
perheohjelmaan. Tässä pelissä pelaaja kulkee KD:n 
jäsenenä eduskunnan käytävillä ja yrittää lyödä toi-
sia poliitikkoja päähän perheohjelmalla. Helpon alun 
jälkeen vastukset vaikenevat, ja esim. Matti Vanhasen 
lyöminen ohjelmalla vaatisi taitoa miehen pituuden 
tähden.

2)    Ehditkö joka paikkaan?
Maahanmuutto- ja pakolaiskeskustelu on myös oiva 
aihe pelille. Siinä pelaaja saa joukon maahanmuutta-
jia, joiden integroiminen yhteiskuntaan on pelaajan 
vastuulla. Mitä vaikeamman vaikeustason valitsee, sitä 
enemmän maahanmuuttajat tarvitsevat tukea kotou-
tumisessa. Pelaajan pitää rientää paikasta toiseen aut-
tamassa maahanmuuttajia, mutta lisähaastetta tuovat 
kaduilla kuljeksivat hahmot, jotka haluavat avata rajat 
täysin.

3)    Suomen velkataakan vähentäminen
Tässä pelaaja pyrkii valtiovarainministerinä vähen-
tämään Suomen valtionvelkaa. Tehtävänä on juosta 
kentän läpi ja pyrkiä keräämään sellaisia talousarvio-
aloitteita, jotka lisäävät valtion tu-
loja ja pienentävät menoja. Suurin 
osa näistä aloitteista saa ympärillä 
kulkevat kansalaiset vihaisiksi, ja 
mikäli vihaiset kansalaiset saavat 
sinut kiinni, menetät yhden elä-
män.

Peleistä rikasta ja mielikuvituk-
sellista syksyä kaikille!

KD:n 3. varapuheenjohtaja
jussi.karmeranta@eduskunta.fi

Jussi Kärmeranta

Sdp:n eduskuntavaaliehdokas painotti haastattelussa seiso-
vansa täysin puolueensa veropoliittisen linjan takana. Hän 
sanoi olevansa närkästynyt siitä, että henkilöt, joilla on suuret 
pääomatulot, matkustavat niin sanotusti pummilla valtion 
kustannuksella, ja siksi hän vaatii Sdp:n linjan mukaisesti, 
että pääomatuloveroa täytyy korottaa. --- Paljon totuuspoh-
jaa lausunnossa ei ole. Pääomatuloja saava maksaa tulois-
taan 28%, yhden prosenttiyksikön enemmän kuin vero, jota 
me palkansaajat keskimäärin maksamme. Pääomatulovero 
muodostaa n. 45 % siitä verosta, jota valtio perii ansiotulois-
ta. Vapaamatkustajista ei todellakaan ole kyse.

Suurin osa pääomatuloista on yrittäjiltä, jotka työllistävät 
itsensä lisäksi myös muita. On kyllä olemassa parempia ar-
gumentteja pääomaveron korottamiselle kuin harhaanjoh-
tava ja osin myös loukkaava väite. Sdp:n ehdokkaan pitäisi 
olla iloinen siitä, että on yrittäjiä, maanviljelijöitä, vuokra-

nantajia ja riskinottajia, jotka maksavat suuria veroja.
Bjarne Kallis 1.11.

Kristillisdemokraattien ennennäkemättömästä jäsenmää-
rän kasvusta on helppo olla tyytyväinen, mutta kirkon jä-
senmäärän kehityssuunnasta en tunne pienintäkään iloa.

Kukaan ei voi allekirjoittaa kaikkia näkemyksiä, mutta 
loukkaamattomasta ihmisarvosta on pidettävä tinkimättä 
kiinni. Yhteisiä pelisääntöjä tarvitaan pelikentillä, tarvitaan 
myös yhteisesti sovittuja ja hyväksyttäviä tulkintoja.

Rohkeutta ja avointa keskustelua tarvitaan. On hyvä 
muistaa, ettei täysin arvovapaata yhteiskuntaa ei ole. Kirk-
ko linjatkoon tietään oman perustansa pohjalta, kun taas 
poliittiset päätökset tulee perustella muutoin kuin Raama-
tulla. Jääkiekkoa on vaikea pelata keilapallolla.

Leena Mantere 23.10.

USA:n kauppataseen alijäämä Kiinan kanssa on satoja 
miljardeja dollareita vuosittain. Tilanne ei voi jatkua enää 
seuraavaa vuosikymmentä ajamatta USA:a jättivelkansa 
kanssa seinää vasten ja maailman talousjärjestelmää vielä 
nykyistäkin syvempään kriisiin. Kiinalaisten on ryhdyttävä 
kuluttamaan enemmän ja USA:n säästämään enemmän. 
Mutta miten?

Jo pari vuotta on spekuloitu ajatuksella, että USA pää-
tyisi devalvoimaan valuuttansa ”painamalla” dollareita vielä 
aiempaa enemmän. Obaman ”valtionvarainministeri” Ti-
mothy Geithner vihjasi pari viikkoa sitten tähän mahdol-
lisuuteen puhuessaan deflaation uhasta. Uudella devalvoi-
tuneella rahalla voisi ”ilmaiseksi” maksaa velkojaan, jotka 
ovat dollareissa. Kotimaassa inflaatio söisi kotitalouksien 
velkaa, vienti pääsisi nousuun ja maksajina olisivat Kiina ja 
muut velkojat.

Mutta velkojat eivät tietenkään voi suostua tällaiseen 
ryöstöön. Valuuttasota johtaisi devalvaatiobuumiin ja ku-
kaan ei lopulta hyötyisi vaan koko maailma ajautuisi inflaa-
tiokierteeseen. Siksi G20-maiden valtiovarainministerien 

kokous teki helpottavan päätöksen, kun kaikki sitoutuivat 
olemaan devalvoimatta valuuttaansa.

Kiinan osuus maailman bruttokansantuotteesta on va-

jaassa parissa vuosikymmenessä nousemassa 10 prosentista 
reilusti yli 20 prosenttiin, ohi USAn. Samalla EU-maiden 
osuus on laskemassa yli 20 prosentin tasolta 15 prosenttiin. 
Tällainen maailmantalouden murros tietää väistämättä 
muutoksia valuuttajärjestelmässä.

Toisen maailmansodan jälkeen 1944 sovittiin Bretton 
Woods´n konferenssissa dollarista reservivaluuttana.  Ta-
loustieteilijä John Maynard Keynes yritti saada konferens-
sin osallistujat kannattamaan yhteistä valuuttaa, jonka arvo 
muodostuisi tietystä hintakorista. 2009 Kiinan keskuspan-
kin johtaja Zhou Xiachuan lämmitti Keynesin ajatuksen. 
Hän esitti IMF:n luoman laskennallisen SDR:n (Special 
Drawing Rights) kehittämistä kansainvälisen kaupan va-
luutaksi dollarin tilalle niin, että sen arvo perustuisi usean 
valuutan yhteisarvoon. 

Kansainvälisen reservivaluutan luominen IMF:n puit-
teissa loisi tarvittavaa vakautta ja on kannatettava ajatus. 
Suurin ongelma lienee siinä kuinka pehmeästi saadaan va-
luuttajärjestelmä muutetuksi niin, että dollari ei heikkene 
sen valta-aseman väistämättä murtuessa.

Ylikuluttava USA velkaantuu ylisäästäväiselle Kiinalle. Maat ovat riippuvaisia toisis-
taan. Kiina tarvitsee vientituotteilleen USA:n markkinoita ja rahoittaa USA:n ku-
lutusta ostamalla dollarivelkaa. Kiina pitää näin samalla oman valuuttansa kurssin 
alhaalla turvatakseen vientinsä. Kiinalaisten valuutta näyttää olevan noin 30-40% 
aliarvostettu.

Valuuttasota vältettiin

Räsänen ja 
perinteiset arvot
Päivi Räsäsen sanat ja nii-
den seuraukset mediassa 
osoittavat, että Suomessa on 
paljon ihmisiä, jotka kan-
nattavat perinteisiä arvoja, 
joihon koko Euroopan kult-
tuuri perustuu. 

Monet kannattavat avio-
liiton luonnollista käsitystä, 
yhteiskunnan peruspilarina, 
siteenä naisen ja miehen vä-
lillä, rakkauteen perustuva-
na ja uuden elämän lähtee-
nä. Lapsella on oikeus isään 
ja äitiin, koska se on erittäin 
tärkeää lapsen inhimilliselle 
kasvatukselle. Myös synty-
mättömillä on oikeuksia, 
erityisesti oikeus elämään. 

Monet ovat tätä mieltä. 
Se näkyy etenkin perusar-
voihin perustuvien puolu-
eiden kannatuksen kasvus-
sa ja sadoista lähetetyistä 
kiitoskirjeistä perusarvojen 

kannattajille sekä niiden 
puolueiden kannustustap-
pioista, joiden aatemaailma 
ei enää perustu perinteisiin 
arvoihin. Sama asia käy ilmi 
näille arvoille perustuvien 
ryhmien kasvusta ja lisään-
tymisestä, kuten Properhe, 
Pro-life Suomi, Oikeus Elä-
mään jne. 

Joku voi olla niiden sano-
maa vastaan ja menetellä 
sen mukaisesti, muttei voi 
moittia muita sen takia, että 
he ovat sanoneet julkisesti 
omat mielipiteensä. Edusta-
vathan hekin mielipiteineen 
monia, joilla ei ole julkista 
ääntä. 

Tämä on politiikan suu-
ruus, tuoda ”polikselle” (yh-
teiskunnalle) jokaisen kan-
san ryhmän ääntä. Tämä on 
demokratian tarkoitus, tuo-
da kansa ja kansan moni-
puolisia näkemyksiä valtaan 
tulevaisuuttamme varten. 
Ovatko he tehneet virheen 
kun esittivät omia mieli-

piteitä? Luulen että eivät, 
ja sen tulemme näkemään 
seuraavissa vaaleissa.

Jyri Soria, Helsinki

Harvinainen 
poliitikko
Ilmaisen tukeni puheenjoh-
taja Päivi Räsäselle suora-
selkäisestä ja raamatullises-
ta näkemyksestä viimeaikai-
sissa keskusteluissa. Tämä 
on politiikassa harvinaista.

Raimo Taka-Aho, Kempele

Ei tarvitse pelätä 
vaalivoittoa
Onnittelut Päiville! 

Esiintymisesi homoillassa 
on poikinut jo oikein kan-
sanliikkeen, pelkästään kol-
messa päivässä oli kirkosta 
eronnut yli 15000. Se on 

loistava suoritus. Olet ihan 
itse ampunut puoluettasi ja 
- mikä hienointa - vanhoil-
lista kirkkoa jalkaan. Osoit-
taa todellista älyä ja kansan 
tunteiden tuntemusta, että 
pystyykin tuollaiseen. 

Näillä eväillä ja puheen-
johtajalla on hyvä mennä 
vaaleihin. Ei tarvitse aina-
kaan pelätä vaalivoittoa. 

Ei muuta kuin pitäkää 
sama linja, niin hyvä tulee. 
Voitte ihan rauhassa olla 
muutaman tuhannen ”kört-
tiläisen” kirkossa ja julistaa 
vuosituhannen takaisia tul-
kintojanne ja mielipiteitän-
ne. Ikävä kyllä vain toisil-
lenne, joilla ei onneksi ole 
mitään vaikutusta tämän 
päivän yhteiskuntaan. 

En olisi uskonut, että näen 
tämänkin päivän. Ensim-
mäisen kerran voin sanoa, 
että yksittäinen poliitikko 
on tehnyt jotain merkittä-
vää.

Pekka Lehtonen, Espoo

Esa Erävalo

esa.eravalo@ 
europarl.europa.eu

Suurin ongelma lienee siinä 
kuinka pehmeästi saadaan 
valuuttajärjestelmä muutetuksi 
niin, että dollari ei heikkene 
sen valta-aseman väistämättä 
murtuessa.

Mielipide


