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Kirje Brysseliin 
 

Rakas EY,  

   Parahin kiitoksemme kirjeestänne, jossa kiitettävällä huolella osoitatte kiinnostustanne pienen 

mutta köyhän maamme mahdolliseen jäsenhakemukseen sekä erityisesti maassamme vallitseviin 

oloihin.  

   Vastauksena kirjeenne sisältämiin kysymyksiin esitämme 

seuraavaa:  

   1a) Suomi sijaitsee Teiltä katsoen koillisessa. 1b) Kyllä, Venäjä on meidän rajanaapurimme. 

Lisäksi mainittakoon, että lännessä rajoitumme Ruotsiin ja pohjoisessa Norjaan. 1c) Ei. Suomella ja 

Serbialla ei ole yhteistä rajaa.  

   2a) Se on veteen piirretty viiva. 2b) Kyllä me yritetään olla ainakin lähialueilla. 2c) Kyllä. 

Olemme ehdottomasti valmiita luopumaan siitä jos on tarpeen. 2d) Ei me oikein tiedetä sitä 

itsekään.  

   3a) Ei. Järvemme eivät pysy jäässä ympäri vuoden. 3b) Kesäisin sateet tulevat pääasiassa vetenä. 

3c) Ei.  Jääkarhuista ei ole vaaraa ihmisille pääkaupunkimme kaduilla. 3d) Ei, iglut eivät ole 

tärkeimpiä asumuksiamme. Useimmat ihmiset asuvat taloissa.  

   4a) Valitettavasti mainitsemanne presidentti Kekkonen on jo edesmennyt. Presidenttinämme on 

ollut Mauno Koivisto jo yli kymmenen vuotta. 4b) Ei. Ainakin vielä nykyinen presidenttimme on 

mieshenkilö. Puolustusministerimme on naishenkilö.   

   5a) Kyllä. Suomalaiset ovat pääsääntöisesti valkoihoisia. 5b) Ei. Kaikki suomalaiset eivät ole 

tavattoman isopäisiä. 5c) Se tavattoman isopäinen siellä on EY–suurlähettiläämme Erkki Liikanen.     

   6a) Ei. Vigdis Finnbogadottir ei ole suomalainen. Hän on islantilainen. 6b) Kyllä. Toni Nieminen 

on suomalainen, muttei hän ole kuuluisa baritoni vaan mäkihyppääjä. Kuuluisa baritonimme on 

Matti Nykänen. 

   7a) Eivät kaikki naisemme ole sellaisia, emmekä usko sitä edes ruotsalaisista. 7b) Ei. Sellaiset 

miehet ovat useimmiten ruotsalaisia.  

   8a) Ei, "perkele" ei tarkoita suomeksi "hyvää päivää". 8b) Väärin. Osa suomalaisista on pätkittäin 

myös selvinpäin. 8c) Kyllä. Useimmiten juuri puukolla.  

   9a) Puolikkaan hinta on Alkossa nykyisin 91 mk. 9b) Kyllä. Meidän itsemmekin mielestä se on 

kamalan kallista.  

   10a) No esimerkiksi jäänmurtajia.  10b) Sen omistavat norjalaiset.  

   11a) Suomalaisessa piparkakussa on keskimäärin 10–12 sakaraa. 11b) Suomalaisessa 

lenkkimakkarassa on keskimäärin kaksi päätä.  

   12a) Kyllä me olemme ihan tosissamme, lukuunottamatta Keijo Korhosta ja muutamia muita. 
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