Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen Keskustan puoluevaltuuston kokouksessa
Kalajoella 23.11.2019
(Tässä ensimmäisellä sivulla on lyhennelmä puheesta, kakkossivun alusta lähtien puhe
kokonaisuudessaan.)
”Onko Suomi tullut hulluksi?” – Kokoomuksen vaihtoehto oikeistolaisinta vuosiin
- Koulujen joulujuhlia ei saa pitää kirkossa. Professori vaatii opiskelijoita poistamaan Mannerheimin kuvan
seinältä. Poliisi saa useita tutkintapyyntöjä vuosikymmeniä vanhoista televisiosketseistä. Kaupunginvaltuusto
päättää viedä lihan ja maidon lasten ja vanhusten lautasilta. Sanomalehti päättää ruveta kutsumaan
eduskunnan puhemiestä puheenjohtajaksi.
- Uskon aika monen kysyvän, onko Suomi tullut hulluksi, Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti
Kurvinen sanoi puheessaan Keskustan puoluevaltuuston kokouksessa Kalajoella lauantaina.
Kurvisen mukaan tässä ollaan, kun myös Suomeen on rantautunut amerikkalainen identiteettipolitiikka.
- Siihen kuuluu yksipuolinen ehdottomuus, äärimmäinen poliittinen korrektius, kaikesta loukkaantuminen ja
vain yksi ”oikea mielipide. En jaksa uskoa, että tavalliset ihmiset niin kaupungeissa kuin maaseudullakaan
haluavat tällaista arkijärjelle vierasta kehitystä. He kaipaavat malttia ja järkilinjaa, Kurvinen sanoi.
Kurvisen mukaan Keskustan tehtävä on tuoda esiin ja olla järjen ääni.
- Järkipolitiikka tarkoittaa pystypäistä suomalaisen elämänmuodon ja perinteiden puolustamista samalla
omantunnonvapautta ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. Huutava tarve järkivaihtoehdolle on etenkin
keskustelussa ilmastonmuutoksen torjumisesta. Kun tärkeintä päästöjen vähentämiseksi on vähentää
nopeasti ja tuntuvasti saastuttavien fossiilisten polttoaineiden käyttöä, Suomessa mietitään, miten eniten
hankaloitettaisiin ihmisten arkea. Olisivatkohan asioiden mittasuhteet vähän pielessä?
Suomessa nyt laitaoikeisto
Kurvinen tähdensi, että jonkun on myös pidettävä esillä ihmisten arjen asioita ja esitettävä niihin ratkaisuja.
- Tässä maassa riittää ihan oikeita ongelmia ratkottavaksi vouhotuksen sijaan. Keskustan ja tämän
hallituksen, Rinteen-Kulmunin punamullan, isoin ja tärkein tehtävä on työllisyyden parantaminen. Voi sanoa,
että Kalevi Sorsa ja Johannes Virolainen rakensivat punamullalla suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan.
Rinteen-Kulmunin punamullan tulee peruskorjata ja uudistaa se.
Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan mukaan oppositiosta ei ihmisten arjen parantajaksi ole. Tämän
viikon keskustelu varjobudjeteista osoitti, että Suomessa on pitkästä aikaa todellinen oikeisto.
- Sanoisin jopa, että laitaoikeisto. Perussuomalaiset esittävät tärkeitä asioita, mutta talouspuoli on kuin
vuotava ämpäri. Ja kun pintaa raaputtaa, sieltä löytyy Jussi Halla-ahon kylmä ja kova linja maaseutua
kohtaan. Ikävä tulee Vennamon pientä ihmistä ja vanhaa SMP:tä. Perussuomalaiset ovat hylänneet
maaseudun ja heikompien asian.
Kurvisen mukaan Kokoomus, joka mainostoimistonami-namilla on esiintynyt milloin opettajien ja milloin
työväen kaverina, on viimein paljastanut todellisen luonteensa. Kokoomuksen paperi on alusta loppuun VIPja bonuskortti kaikista rikkaimmille.
- Kokoomus katkaisisi ja leikkaisi eläkkeen kertymisen työttömiltä. Tämä työttömien eläkkeen poisto on
oikeistolaisinta, mitä Suomessa on vuosiin kuultu. Kokoomuksen vaihtoehto on oikeistolaisinta, mitä
Suomessa on vuosiin kuultu, Kurvinen totesi puheessaan.

Tässä vielä puhe kokonaisuudessaan, muutosvarauksin.
Hyvä puoluevaltuusto, aatesisaret ja -veljet
Hienoa kokoontua puoluevaltuuston kokoukseen tänne kauniille ja kehittyvälle Kalajoelle.
Kotoani Etelä-Pohjanmaalta on lyhyt matka tänne aurinkorannikolle. Minulla on Kalajoelta paljon hienoja ja
ikimuistoisia lapsuuden ja nuoruuden muistoja. On paljon muistoja Jukujuku-maasta ja muistan aika paljon
myös teini-iän reissuista Kalajoen juhannuksiin.
Mutta kaikista rakkain ja tärkein muisto Kalajoesta liittyy 10 vuoden taakse, kun sain suuren kunnian ja
luottamuksen tulla valituksi Suomen Keskustanuorten puheenjohtajaksi. 10 vuotta ja kuukausi sitten kohosin
juuri täällä Kalajoella nuorisojohtajaksi. Se oli omiaan viitoittamaan omaa uraani ja elämäni polkua tähän
päivään ja tähän puheenvuoroon asti.
Kalajoella siis osataan tehdä hyviä päätöksiä,
Hyvät keskustalaiset,
Muutama tuore otsikko tämän päivän Suomesta:
Koulujen joulujuhlia ei saa pitää kirkossa.
Professori vaatii opiskelijoita poistamaan Mannerheimin kuvan seinältä.
Poliisi saa useita tutkintapyyntöjä vuosikymmeniä vanhoista televisiosketseistä.
Kaupunginvaltuusto päättää viedä lihan ja maidon lasten ja vanhusten lautasilta.
Sanomalehti päättää ruveta kutsumaan eduskunnan puhemiestä puheenjohtajaksi.
Uskon aika monen kysyvän, onko Suomi tullut hulluksi.
Mitä oikein tapahtuu?
Tässä ollaan, kun myös Suomeen on rantautunut amerikkalainen identiteettipolitiikka. Siihen kuuluu
yksipuolinen ehdottomuus, äärimmäinen poliittinen korrektius, kaikesta loukkaantuminen ja vain yksi ”oikea”
mielipide.
Poliittinen keskustelu näyttää kehittyneen suuntaan, jossa isojen linjojen väännöt ovat painuneet taka-alalle,
ja yhteiskunnan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä puhutaan aiempaa vähemmän.
Ihmiset näyttävät muodostavan poliittisia mielipiteitä tavallaan pienempien asioiden perusteella kuin
aiemmin.
Kysyn: onko tämä se tie, jota tämä maa tulevaisuudessa aikoo kulkea? Tätäkö suomalaisten hiljainen
enemmistö haluaa?
Oikeusvaltiossa itsenäiset laillisuusvalvojat ja poliisi tekevät omaa työtään. En arvostele heitä ja he
tarvitsevat työrauhaa. Mutta meidän lainsäätäjien on tarvittaessa varmistettava, että tasapaino ja tolkku
säilyvät.
En jaksa uskoa, että tavalliset ihmiset niin kaupungeissa kuin maaseudullakaan haluavat tällaista kehitystä.
He näkevät, mihin tällainen arkijärjelle vieras meno on muualla maailmassa johtanut. He kaipaavat malttia ja
järkilinjaa.
Hyvät keskustalaiset,
Keskustan tehtävä on nyt tuoda esiin ja olla järjen ääni. Isoilla kirjaimilla.

Kuten puheenjohtajamme Katri puheessaan totesi, se ei tarkoita, ettemmekö ajaisi esimerkiksi
vähemmistöjen oikeuksia. Jo sydämensivistykseen kuuluu aivan keskeisesti toisten ihmisten kunnioittaminen
ja tasa-arvo ylipäätään sekä erilaisten mielipiteiden suvaitseminen.
Järkipolitiikka tarkoittaa pystypäistä suomalaisen elämänmuodon ja perinteiden puolustamista samalla
omantunnonvapautta ja yksilöllisyyttä kunnioittaen.
Olemme keskiverron suomalaisen puolella. Olemme edelleen niiden ihmisten puolella, jotka haravoivat
pihansa ja katsovat naapurinkin tenavien perään, kuten Vanhasen Matti joskus osuvasti sanoi.
Olemme niin sanotun trampoliini-Suomen puolella: tähän elämänmuotoon kuuluvat olennaisesti lapset,
kaikenlainen aktiivisuus ja iso vastuu omasta lähiyhteisöstä.
Huutava tarve järkivaihtoehdolle on etenkin keskustelussa ilmastonmuutoksen torjumisesta. Kun tärkeintä
päästöjen vähentämiseksi on vähentää nopeasti ja tuntuvasti saastuttavien fossiilisten polttoaineiden
käyttöä, Suomessa mietitään, miten eniten hankaloitettaisiin ihmisten arkea. Olisivatkohan asioiden
mittasuhteet vähän pielessä?
Keskustan linja on järkivihreys. Katri Kulmuni on tänään esittänyt ohjelman, jolla ilmastonmuutokseen
voidaan vastata kunnianhimoisesti, mutta samalla oikeudenmukaisesti kaikkien suomalaisten kannalta.
Ohjelman, joka ei perustu kaiken kieltämiselle, vaan ihmisten kannustamiselle. Ohjelman, joka tuo Suomeen
uusia yrityksiä ja työpaikkoja eikä vie niitä täältä pois.
Jonkun on myös pidettävä esillä ihmisten arjen asioita ja esitettävä niihin ratkaisuja. Tässä maassa riittää
ihan oikeita ongelmia ratkottavaksi vouhotuksen sijaan.
Hallituksessa on viisi erilaista puoluetta. Meillä on kuitenkin myös yhteistä ja yhdistävää. Se pitävin liima on
tasa-arvoisemman, perhemyönteisemmän ja työllistävämmän Suomen rakentaminen. Kaikista pidetään
huolta ja uudella aluepolitiikalla koko maa säilyy asuttuna.
Keskustan ja tämän hallituksen, Rinteen-Kulmunin punamullan, isoin ja tärkein tehtävä on työllisyyden
parantaminen.
Uudet ratkaisut työllisyydessä eivät ole helppoja ja osa niistä tulee olemaan kipeitä. Mutta ne ovat
välttämättömiä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi ja säilyttämiseksi.
Voi sanoa, että Kalevi Sorsa ja Johannes Virolainen rakensivat punamullalla suomalaisen
hyvinvointiyhteiskunnan. Rinteen-Kulmunin punamullan tulee peruskorjata ja uudistaa se.
Hyvät kuulijat,
Oppositiosta ei ihmisten arjen parantajaksi ole. Tämän viikon keskustelu varjobudjeteista osoitti, että
Suomessa on pitkästä aikaa todellinen oikeisto, sanoisin jopa, että laitaoikeisto.
Perussuomalaiset esittävät tärkeitä asioita, mutta talouspuoli on kuin vuotava ämpäri. Sadat miljoonat on
vedetty taikurin kanihatusta. Ja kun pintaa raaputtaa, sieltä löytyy Jussi Halla-ahon kylmä ja kova linja
maaseutua kohtaan. Perussuomalaiset leikkaisivat juustohöylällä sata miljoonaa yritystukia. Juustohöyläys
siellä tarkoittaisi leikkauksia kansallisiin maataloustukiin ja maatalouden lomitukseen sekä
energiaverotuksen kiristymistä.
Ikävä tulee Vennamon pientä ihmistä ja vanhaa SMP:tä. Perussuomalaiset ovat hylänneet maaseudun ja
heikompien asian.
Kokoomus, joka mainostoimistonami-namilla on esiintynyt milloin opettajien ja milloin työväen kaverina, on
viimein paljastanut todellisen luonteensa. Kokoomuksen paperi on alusta loppuun VIP- ja bonuskortti kaikista
rikkaimmille.
Kokoomus katkaisisi ja leikkaisi eläkkeen kertymisen työttömiltä. Tämä työttömien eläkkeen poisto on
oikeistolaisinta mitä Suomessa on vuosiin kuultu. Kokoomuksen vaihtoehto on oikeistolaisinta mitä
Suomessa on vuosiin kuultu!

Hyvä puoluevaltuusto,
Viime viikkoina minua on innostanut ja rohkaissut politiikkaan tämä vanha Maalaisliiton juliste:
Vuoden 1950 presidentinvaalien vaalijuliste. Kuvassa vasemmalla ovat punaiset liekit ”kommunismin ja
sosialismin pakkovalta” ja oikealla musta rotko ”suurpääoman kahleet”. Keskellä kulkee kohti sarastavaa
aamunkoittoa vihreä vapaan kansan suora tie.
Tämä vapaan kansan suora tie on edelleen olemassa. En millään usko, että suomalaiset haluavat jakautua
kahteen ääripäähän. Olemme maltillinen, yhteistyötä ja käytännöllisyyttä arvostava kansa.
Emme ole barrikadeille nousevia ranskalaisia tai kuumapäisiä katalaaneja.
Nyt tuohon julisteeseen voisi laittaa, vaikka vasemmalle maidon juonnin kieltäminen, oikealle roskaaminen ja
ilmastonmuutoksen kieltäminen tai vasemmalle hallitsematon maahantulo ja oikealle äärioikeistolainen
rasismi tai vasemmalle byrokratia ja holhous ja oikealle kylmä markkinausko.
Keskustaa tarvitaan – Suomeen tarvitaan edelleen maltillinen keskipuolue. Erään Suomi-räppärin sanoin:
kuka muu muka sen ottaisi. Kuka muu muka kuin Keskusta?
Kuka muu muka pitää huolta hiekkatien varressa asuvista, kuka muu muka opiskelijoista, kuka muu muka
pitää huolta omaishoitajista ja maanviljelijöistä. Kuka muu muka välittää kotihoidontuesta?
Tuen vahvasti puheenjohtaja-Katrin linjaa, että meillä on oltava etukeno tulevaisuuteen. Minulle se tarkoittaa,
että sanomme yhä enemmän kyllä ein sijaan.
Yksi veteraanikansanedustaja sanoi minulle tällä viikolla, että hänestä tuntuu, että meidän kattomme on tullut
alaspäin ja seinämme ovat kaventuneet. Olen samaa mieltä.
Pienessä puolueessa voimme olla kaikki samaa mieltä kaikesta kuin lahkossa konsanaan. Suuressa
puolueessa on luonnollisesti erilaisia painotuksia, sisäistä keskustelua ja jännitteitäkin.
Meidän on pakko käydä keskustelua kaikkein vaikeimmistakin asioista myös puolueen sisällä, sietää erilaisia
painotuksia ja hakea yhdessä parasta kompromissia tärkeälle Keskustalle ja rakkaalle isänmaallemme.
Peräänkuulutan rohkeutta!
Pidetään edistyksen lippu liehumassa, hyvää kokousta!

