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Eurokiusausta 
 

Nyt ovat hollantilaiset menneet yli rajan! Sinänsä se ei kai ole kovin suuri ihme, koska Hollanti on 

toiselta nimeltään Alankomaat ja sen asukkaat enimmäkseen syvältä merenpinnan alapuolelta. 

Ymmärrettävästi he haluavat päästä välillä vähän ylemmäksi. Mutta tämänkertainen rajanylitys 

ylittää kaiken ymmärryksen, sillä nuo puukengät ja -päät ovat menneet tekemään televisio-

ohjelman, jossa annetaan ymmärtää, että suomalaiset olisivat kovia ryyppäämään!  

 

Me kyllä siedämme sen, jos ulkomailla pilkataan Suomen euroviisumenestystä tai 

urheilusaavutuksia. Melkein nurkumatta olemme kestäneet sen, että ruotsalaiset ovat vieneet meiltä 

saunan, sinapin ja Saijonmaan. Emme valita edes siitä, että kukaan muu kuin suomalainen ei tykkää 

rössypotusta, mämmistä ja kalakukosta. Hymyilemme vain salaviisaasti sisäänpäin, jos meitä 

syytetään tuppisuiksi ja tuhahdamme, jos maatamme väitetään kylmäksi ja ankeaksi.  

 

Mutta se on selvää eurokiusaamista, että sanotaan meidän juovan viinaa! Sanoman vahvistamiseksi 

televisio-ohjelmaan oli muka kuvattu Helsingissä hoippuroivia suomalaisia, puistonpenkeillä 

pötköttäviä pultsareita ja kassikaljaa lipittävää nuorisoa. Luultavasti kaikki nämä olivat 

kuvausryhmän mukanaan tuomia hollantilaisia, ja lieneekö edes kaupunki ollut Helsinki. Helppohan 

sellainen on lavastaa vaikka Heerenveeniin. Kun ohjelmaa ei ole näytetty Suomessa, on vaikea 

sanoa, puhuvatko siinä esiintyvät ihmiset edes suomea, vai örisevätkö jotain sekavaa mongerrusta, 

joka saattaa olla alankomaata.  

 

Jos Suomessa todella ryypättäisiin niin kuin hollantilaiset väittävät, kai me olisimme sen itse 

huomanneet. Ja jos vaikka ryypätäänkin, mitä se hollantilaisille kuuluu? Itse pössyttelevät ruohoa 

keskellä Amsterdamia ja kaatelevat kurkkuunsa kaksin käsin geneveriään, joka maistuu huonolta 

puolankalaiselta pontikalta. Hollannille kuuluu vielä Karibianmerellä siirtomaa, joka on saanut 

nimensäkin likööristä: Curaçao. Ja olutta kuluu enemmän kuin Suomessa piimää. 

 

Mitään järjellistä syytä Suomen ryyppysyyttelyyn on mahdoton löytää, joten syyn täytyy olla 

järjetön. Luultavasti Hollannin vallanpitäjät ja media haluavat kääntää huomion pois maan omista 

ongelmista, joista suurimpia on se, että Hollanti ei ole Suomi.  

 

Ei tuon loukkauksen takia ehkä kannata vielä julistaa sotaa Hollannille, koska se on vähän hankalan 

matkan päässä, mutta kyllä presidenttimme voisi esittää Tukholmassa Amerikan presidentille 

hieman närkästyneen kehotuksen, että josko tämä viitsisi vähän katsoa Nato-liittolaistensa perään. 

Tai muuten voi käydä niin, että me emme liity Natoon kuuna päivänä.  
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