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Aleksis K – Sunnuntai-Kaleva 
 
Raha ratkaisee 
 
Jotenkin alkaa näyttää siltä, että Suomen hallitusneuvotteluissa on hankaluuksia 
päästä yksimielisyyteen Portugalin rahoittamisesta. Tämä on vähän outoa, koska juuri 
pidettiin eduskuntavaalit. Niissä kansa antoi poliitikoille selkeät ja pontevat ohjeet 
siitä, millä tavalla Euroopan väliaikainen rahoitusvakausväline ja Euroopan 
rahoituksenvakautusmekanismi korvataan Euroopan vakausmekanismilla. Lisäksi 
jopa itse Euroopan keskuspankin ylipääjohtaja kävi rautalangasta vääntämässä mallia. 
Mikä siinä muka on niin vaikeaa, ettei hommaa saada käytännössä toimimaan?  
 
Varmaan tässä taas itse pitää astua remmiin ja neuvoa niitä eduskunnan pöljäkkeitä, 
kun eivät tuon vertaisesta asiasta osaa tehdä päätöstä. Keinoja köyhien 
veljeskansojemme avustamiseksi on nimittäin yllin kyllin. Eihän koko juttuun tarvita 
oikeastaan muuta kuin koordinoitu finanssimarkkinoiden säätelyjärjestely 
rahoitussektorin vastuuvakuudella – siis aivan niin kuin kansa vaaliuurnilla ilmoitti.  
 
Molemmat vaikeuksissa olevat ystävämme ovat kaikeksi onneksi merenrantavaltioita, 
samoin kuin aiemmat potilaat Irlanti ja Islanti, jotka ovat peräti saaria. Tämä 
helpottaa näiden maiden avustamista, koska tarvittavat rahat voidaan täällä meillä 
Suomessa lastata laivoihin ja kuljettaa kätevästi suoraan asiakkaiden kuuluisiin 
satamakaupunkeihin, kuten Portoon ja Piraeukseen. Homma olisi paljon vaikeampi 
hoitaa, jos avustettavana olisi vaikka Sveitsi. Se on Kreikkaa ja Portugalia 
lähempänä, mutta sillä ei ole lainkaan merenrantaa, joten avut pitäisi kuljettaa perille 
vaivalloisesti rekka-autoilla tai junilla.   
 
Merimatka rahoituskohteisiin on sopiva myös aikataulullisesti, koska miinalaiva 
Pohjanmaan edellinen keikka Somalian merirosvojahdissa on juuri päättymässä. 
Laivastomme ylpeys voisi siis käydä kääntymässä kotimaan satamassa, jossa se 
ahdattaisiin täyteen setelipaaleja ja otettaisiin uusi suunta kohti Välimerta. Parhaassa 
tapauksessa Pohjanmaa voisi samalla reissulla hoitaa kuntoon myös Välimeren 
vastarannalla sijaitsevan Libyan asiat, kuten on jo vähän ollut puhettakin. 
 
Jos ja kun yksi miinalaivallinen seteleitä ei riitä Suomen velvoitteiden täyttämiseksi, 
eipä hätää! Nimittäin kesä on tulossa jäisille vesillemme, joten sieltä vapautuu tuota 
pikaa tokka jäänmurtajia, joita on ennenkin liisattu kesäksi etelään. Tällä kertaa ne 
voisivat viedä mennessään tarvittavan määrän vakuusvarantoja ja jatkaa sitten vaikka 
Antarktikselle asti jäitä särkemään. Oman osuutensa avustusoperaatiosta voivat 
hoitaa myös lukuisat risteilyalukset, jotka joka tapauksessa kuljettavat 
suomalaisturisteja niin Kreikan kuin Portugalinkin vesillä. 
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Kuten huomataan, ei Euroopan rahoitusongelma ole niin ylivoimainen tehtävä kuin 
hallitusneuvottelijat ovat saaneet sen näyttämään omaa tärkeyttään korostaakseen. 
Asia on ratkaistavissa kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla, jos siihen vain halutaan 
satsata pikkuisen poliittista tahtoa ja muutama miljardi euroa rahaa.  
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