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Salomo Lipponen  
 

Pääministeri Paavo Lipponen on hyvin kehityskykyinen nuori mies. Tai jos ei niin nuorikaan, niin 

ainakin kehityskykyinen. Nyt hän on kehittynyt hidaspuheisesta ja kankeakielisestä Mooseksesta 

oikeamielisiä tuomioita jakelevaksi Salomoksi. Viimeksi hän tuomaroi, että kun toinen 

valtiovarainministeri sanoo, että lainojen leimaverot on ehdottomasti poistettava, ja ensimmäinen 

valtiovarainministeri sanoo että niitä ei missään tapauksessa saa poistaa, molemmat ovat oikeassa.  

   Tällaiseen salomonintuomioon ei tosiaan pysty kukaan muu kuin itse Salomo. Tämä aiempi, 

raamatullinen Salomo, matki muutenkin Paavo Lipposta jo kolmetuhatta vuotta sitten. 

Tietosanakirjan mukaan myös hänen kerrotaan edistäneen maansa kauppaa, sotalaitosta ja 

ystävällisiä suhteita naapurimaihin sekä rakentaneen Jerusalemin palatsin ja Salomon temppelin, 

jossa säilytettiin liitonarkkua.  

   Aivan samoin toimii Lipponenkin. Hän oli juuri edistämässä kauppaa Japanissa asti. Sotalaitosta 

edistetään lakkauttamalla puolet varuskunnista. Ystävälliset suhteet naapurimaihin kehittyvät 

entisestään, kun mennään Emuun. Jerusalemin palatsiksi kelvannee meikäläisissä oloissa Hjalliksen 

jäähalli (jota tosin Lipponen ei tarkasti ottaen itse rakentanut) ja Salomon temppeliksi eduskunnan 

lisärakennus, jossa sitten säilytetään maalaisliiton arkkua.  

   Tuo salomonintuomio kuitenkin kaipaa vähän selitystä, koska se ei tyhmemmille ehkä ihan 

semmoisenaan aukea. Miten siis kaksi täysin vastakkaista näkemystä voivat molemmat olla oikeita?  

   Kysymys on suhteellisuudesta eli siitä, mihin eri näkemyksiä verrataan. Jos verrataan Arja Alhon 

vaatimusta veron poistamiseksi hänen aikaisempiin ehdotuksiinsa muista asioista, tämä kuulostaa 

aivan järkevältä. Siis suhteellisesti ottaen Alho on tuskin koskaan ennen ollut niin oikeassa kuin 

nyt.  

   Sauli Niinistön ajatusten mittapuuksi taas kannattaa ottaa muiden kokoomuslaisten ajatukset. 

Vaatimus leimaveron säilyttämiseksi kuulostaa poikkeuksellisen briljantilta idealta, jos sitä 

verrataan esimerkiksi oikeusministeri Kari Häkämiehen ehdotukseen, että kokoomus ja kepu 

yhdistyisivät. 

   Kun nyt Salomo Lipposen ura on lähtenyt lupaavasti alkuun, oikeamielisiä tuomioita on 

odotettavissa lisääkin. Esimerkiksi Risto Kuisma lienee helppo tulkita sekä demariksi että 

nuorsuomalaiseksi, ehkä pariin muuhunkin puolueeseen. Myös jääkiekon MM-kisoissa Lipposella 

olisi edessään upea ura ero- tai maalituomarina. Siinä ei videoita tarvittaisi, kun Lipponen 

ilmoittaisi jämerästi salomonintuomionaan, että kiekko ei tosin käynyt maalissa, mutta silti Suomi 

saa maalin, koska mediassa on väärämielisesti syytetty Suomen hyökkäyspeliä tehottomaksi. 
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