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Lukijalle 

O
len koonnut tähän pamflettiin näke-

myksiäni siitä, missä tilassa Suomi on 

nyt ja mitä päätöksiä maassa pitäisi 

tehdä. Tämä ei ole kattava esitys kes-

kustapolitiikasta, vaan tiivistys ajan-

kohtaisista isoista asioista. 

Samalla se on viesti sen puolesta, että suomalaiset 

heräävät maamme ja maailman tilanteeseen. Nyt ei 

ole aika keskustella pilkuista, vaan tarvitsemme ko-

konaisnäkemyksen isoista asioista ja sen mukaisia 

konkreettisia päätöksiä. 

Yhteiskunnan tavoitetila pitää määritellä yhdessä. 

Seuraavaksi on kysyttävä, mikä meitä estää pääse-

mästä tavoitteeseen. Johtajuus on määrätietoista es-

teiden raivaamista tavoitteeseen pääsyn tieltä.

Haluan olla rakentamassa hyvinvointiyhteiskuntaa, 

jossa jokaisen alueen ja jokaisen suomalaisen voi-

mavarat saadaan käyttöön. Uskon, että on mahdol-

lista rakentaa Suomi, jossa työtä riittää kaikille ja 

välitämme toisistamme.

Voimme palauttaa tulevaisuuden toivon ja turvalli-

suuden tunteen niille, jotka ovat sen menettäneet. 

Tarvitsemme kaikkia, jokaista suomalaista. 

Ratkaisukeskeisenä ihmisenä politiikka on minulle 

ennen kaikkea yhteisten asioiden hoitamista, ei sir-

kus, jossa värikkäin esiintyjä kerää julkisen huomi-

on. Irtopisteillä ei Suomea rakenneta.

Olen huomannut, että suomalaisilla on kiinnostusta 

keskustaa kohtaan, mutta moni ei tiedä, mitä keskus-

talaisuus on ja mitä tavoittelemme. Toivottavasti tämä 

julkaisu lisää tietoa ja antaa ajattelemisen aihetta. 

Pamfletin sisältöä minulla on ollut aikaa tuumailla 

kiertäessäni Suomea viime kuukaudet. Apua työhön 

olen saanut monelta keskustalaiselta ajattelijalta. 

Tämä on yhteistyön tulos. Kiitos kaikille. n

Linja-autossa matkalla Forssasta Helsinkiin, 

19.9.2012
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Onko maa-
pallo litteä  
ja ilmaston- 
muutos  
huijausta?

K
esti pitkään hyväksyä, ettei maapallo 

olekaan litteä vaan pyöreä. Kuinka pit-

kään kestää hyväksyä, että uusiutumat-

tomat luonnonvarat ehtyvät ja ilmaston-

muutos on totta? Jos tulevien sukupol-

vien – lasten ja lastenlasten – eläminen 

kiinnostaa, ihmisten on mietittävä uusiksi elämänta-

paansa ja luonnonvarojen käyttöä. 

Kun teollisuus- ja kulutusyhteiskunnan arvoille ra-

kentunutta elämisen mallia aletaan sovittaa kestävän 

talouden pohjalle, moni asia kääntyy uuteen asen-

toon. Oikein hoidettuna se muuttaa monia arjen asioi-

ta parempaan suuntaan. 

Maailman ympäristöhaasteet ovat Suomelle ennen 

kaikkea iso mahdollisuus. Kyse on vain siitä, hok-

saammeko tarttua toimeen.  

Suomalaiset ovat parhaimmillaan käytännönläheisiä 

ongelmanratkaisijoita. Tätä taitoa tarvitaan nyt. On-

gelmat ja haasteet pitää kääntää suomalaiseksi työksi. 

Suomi on poikkeuksellinen maa monella lailla: meillä 

on tilaa asumiseen, maata viljelyyn, puhdasta vettä ja 

melkoiset luonnonvarat sekä metsissä että maaperäs-

sä. Tässä kohtaa Suomen ei pidä olla vaatimaton. 

En ymmärrä mikä oppi pakottaa meidät keskittä-

mään ihmiset muutamaan keskukseen? Keskitetty 

yhdyskuntarakenne ei ole ekologisesti, taloudelli-

sesti eikä sosiaalisesti kestävämpi kuin omatoimis-

ten ihmisten Suomi. 

Jostakin suomalaisten havahduttaminen on aloitetta-

va. Ensinnäkin vihreys on politisoitava uudelleen – tai 

itse asiassa se politisoitui jo helatorstaina 2011. Silloin 

Vihreät omalla valinnallaan synnyttivät keskittämisen 

nimiin vannovan sinipunaisen hallituksen. Kulutus- ja 

Jos tulevien 
sukupolvien 

eläminen 
kiinnostaa, meidän 
on miettivä uusiksi 
elämäntapamme.
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kierrätysvihreys ohitti todellisen vihreyden eli ne kes-

tävän talouden ratkaisut, jotka olisivat kokoluokaltaan 

riittäviä maailman haasteiden ratkaisuun. n

Keskitetty 
yhdyskunta

rakenne ei ole 
kestävämpi.

Sivistystä,  
valistusta  
ja radikaalia 
uudistamista

M
aailmanlaajuisten haasteiden edes-

sä tarvitaan maahengen renessans-

sia. Se ei tarkoita taka-askelta men- 

 neisyyteen vaan harppausta tule-

vaan. Tämän päivän alkiolainen 

maahenki on uskoa koko maan 

luonnonvaroihin, korkeaan teknologiaan, osaaviin 

ihmisiin, vientiin ja kansainväliseen vastuuseen. 

Arvot muodostavat päätöksentekomme maaperän. 

Keskustan kaltaisessa kansanliikkeessä kyse on aat-

teesta, joka yhdistää ihmisten ajattelua eikä ole risti-

riidassa henkilökohtaisten arvojen kanssa. 

Olen tiivistänyt keskustan aatteen tasasivuiseen kol-

mioon, jonka kärjissä ovat ihmisyys, kestävä talous 
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ja realistinen luontosuhde. Näiden asioiden on oltava 

politiikan ohjenuorana. 

Olen keskustalainen sen vuoksi, että keskustalai-

sessa ajattelussa nämä kolme asiaa ovat tasapainos-

sa keskenään. Ihmisyydessä korostamme ihmisen 

omaa vastuuta, vastuuta itsestään, läheisistään, lä-

hiyhteisöstään sekä ennen kaikkea niistä, jotka eivät 

pysty itsestään huolehtimaan. 

Kestävässä taloudessa korostamme kohtuuden 

ekonomiaa ja ylisukupolvista vastuuta talouden 

hoitamisesta. Emme saa jättää tuleville sukupolvil-

le velkaperintöä. 

Realistinen luontosuhde tarkoittaa, että ihminen 

elää kestävässä suhteessa luontoon. Vuosikasvu on 

lupa hyödyntää, mutta luontoa ei ole lupa pilata eikä 

saastuttaa. Tässä korostuu myös ylisukupolvinen 

vastuu: maa on jätettävä seuraavalle sukupolvelle 

paremmassa kunnossa kuin sen on itse saanut. 

Ihmisyys

Realistinen
luontosuhde

Kestävä
talous

Kestävässä talou
dessa korostamme 
kohtuuden ekono
miaa ja ylisuku

polvista vastuuta 
taloudesta.

Mikä on keskustan paikka isojen muutosten keskel-

lä? Keskustan on oltava jälleen valistava kansanliike 

ja radikaali uudistuspuolue. 

Keskusta on ollut vastuunkantaja itsenäisen Suo-

men taipaleella. Puolue on nähnyt kauas ja etsinyt 

ratkaisuja isoihin ongelmiin. Nyt on jälleen se paik-

ka, että yhdessä rakennamme Suomelle tulevaisuus-

ohjelman. Uuden polun rakentaminen merkitsee 

myös olemassa olevan ajattelun ja rakennerealismin 

haastamista – rohkeutta. 

Kun esitämme vaihtoehdon, luotamme ihmisiin. 

Emme tee tärppipolitiikkaa, vaan lähdemme rakenta-

maan vuosia kestävää polkua, jonka pohja pitää. Tämä 

vaatii paljon. On kyse kansallisesta projektista, joka 

onnistuu vain, jos ihmiset, yritykset, julkiset toimijat 

ja puolueet lähtevät työhön yhdessä. 

Haluan tuoda esiin vielä yhden näkökohdan. Moni 

elämässä menestyvä ihminen saattaa kokea saavut-

taneensa omin voimin kaiken. Hän voi ylenkatsoa yh-

teiskuntaa, josta on eväänsä saanut, jonka varassa 

on opiskellut ja ponnistanut. 
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Menestyneiden valintoja on lupa tarkastella kriit-

tisesti. Maksaako menestynyt urheilija veronsa 

Suo meen vai vetäytyykö matalan verotuksen maa-

han? Sijoittavatko menestyneet yrittäjät varansa 

suomalaisten työllistymiseen vai veroparatiiseihin? 

Minulle Suomen lipun kantaminen niin urheilussa, 

työssä kuin yrittämisessä merkitsee käytännön ar-

vovalintoja isänmaamme eteen.

Suomen etu olisi, jos sallisimme onnistumiset ja epä-

onnistumiset nykyistä paremmin. Epäonnistumiset 

lisäävät kokemusta ja onnistumiset saavat aikaan 

uutta kehitystä. 

Osoitan viestini erityisesti niille, joilla on omaatun-

toa ja ymmärrystä oivaltaa, että yksilö pärjää, koska 

olemme yhdessä nimenomaan tasavaltana luoneet 

pärjäämisen pohjan. Onnistuneiden ja menestynei-

den tulisi antaa erityisen suuri panos sen eteen, että 

yhteiskuntamme pärjää jatkossakin. 

Koko maamme historian ajan olemme päätöksillä ra-

kentaneet Suomea, jossa ihminen voi syntyperästä, 

olosuhteista, varallisuudesta tai kotipaikasta huoli-

matta menestyä ja samalla palvella muita. 

Emme tee  
tärppipolitiikkaa, 
vaan lähdemme  

rakentamaan vuosia  
kestävää polkua, 

jonka pohja pitää. 

Menestyneiden 
tulisi antaa 

erityisen suuri 
panos sen eteen, 
että Suomi pärjää  

jatkossakin.

Olen asioita tekniikan kautta jäsentävä insinööri. Se 

ei poista yhteiskunnan uudistustarpeiden näkemis-

tä myös sivistyksen kautta. 

Sivistystä on asioiden ymmärtäminen, niistä kertomi-

nen, ratkaisujen etsiminen yhdessä ja toteutus kan-

sanvaltaisessa hengessä. Sivistystä on vastuu tästä 

maasta niin, että luonto kestää ja ihminen pärjää.

Sivistys ja nimenomaan kansansivistys on ollut ai-

van keskeisessä roolissa, kun Suomea on rakennettu 

ja viety eteenpäin. Sivistykseen kuuluu välittäminen 

ja vastuu itsestä, lähiyhteisöstä ja muista. Sivistys 

on taitoa olla ihmisiksi. n



Vaihtoehto
Mikä oppi pakottaa keskittämään ihmiset muutamaan 
kaupunkiin? 

”Antaa kaatua vaan” – mitä euron kaatuminen todella 
tarkoittaisi?

Kuinka pitkään kestää hyväksyä, että uusiutumatto-
mat luonnonvarat ehtyvät ja ilmastonmuutos on totta?

Biotalous on huikeasti suurempi konsepti kuin keskus-
telu palmuöljystä.

Suomeen tarvitaan kokonaisnäkemys isoista asioista 
ja sen mukaisia konkreettisia päätöksiä.

Jos eläminen kiinnostaa, meidän on mietittävä uusiksi 
elämäntapamme ja luonnonvarojen käyttö. Nyt ei ole 
aika keskustella desimaaleista, vaan tiestä kohti kestä-
vää, hyvinvoivien ihmisten yhteiskuntaa. 

Uuden polun rakentaminen merkitsee totutun ajatte-
lumme haastamista – rohkeutta.

SipiläJuha Sipilä

VIIVAKOODI

ISBN 978-952-5895-10-0




