Retki eduskuntaan 24.9.2009
Pirkanmaan Maanpuolustusyhdistys ja TAMRUn seniorit tekivät syyskuun 24 päivänä yhteisen
retken eduskuntaan kansanedustaja Arto Satosen vieraiksi. Matkalla oli mukana 25 henkilöä.
Menomatkalla kenrm Sipi kertoi norjalais-suomalaisesta Nammo Groupista ja toiminnastaan sen
toimitusjohtajan Military Adviser Boardissa. Tässä asiantuntijaelimessä on kaksi kenraalia Norjasta,
yksi Ruotsista ja yksi Suomesta. Nammon päätuotteet ovat erilaisia ampumatarvikkeita ja ohjuksia.
Siihen kuuluvat mm. Lapuan ja Vihtavuoren tehtaat Suomessa.
Eduskuntatalolle saavuimme vähän ennen kyselytunnin alkua klo 16. Arto Satosen avustaja Tommi
Uitti otti meidät vastaan ja johdatti turvatarkastuksen kautta istuntosalin lehterille, josta saimme
seurata varsin kiivasta vaalirahakeskustelua. Kyselytunnin jälkeen edustaja Satonen esitteli meille
eduskuntataloa aluksi talon pienoismallin avulla ja sen jälkeen lyhyellä kiertokäynnillä. Näimme
mm. valtiosalin ja kuuluisan paternosterhissin, joka pyörii edelleen, vaikka EU:n konedirektiivi ei
salli enää sellaisia rakentaa. Emme päässeet tutustumaan eduskunnan kalliosuojaan emmekä
neljänteen ja viidenteen kerrokseen, joissa sijaitsevat valiokuntien ja puolueiden huoneet. Ne ovat
vierailijoilta kiellettyä aluetta.
Kiertokäynnin jälkeen siirryimme kahville tilaan, jossa puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Juha
Korkeaoja kertoi meille valiokuntansa tämänhetkisestä työstä. Parhaillaan on valmisteilla
valmiuslain muutos, joka on tarpeen teknisen kehityksen ja maailmankuvan muuttumisen vuoksi.
Nykyisen valmiuslain toimeenpano tapahtuisi tasavallan presidentin asetuksella, mutta hallituksen
esityksen mukaan siihen riittäisi valtioneuvoston asetus. Tasavallan presidentti on katsonut, että
tällainen muutos kaventaa olennaisesti presidentin toimivaltaa ulkopolitiikan johtajana.
Aikaisemmin tänä vuonna valiokunta on käsitellyt valtioneuvoston selontekoa Suomen turvallisuusja puolustuspolitiikasta ja antanut siitä lausunnon ulkoasiainvaliokunnalle. Korkeaoja selosti
lyhyesti tämän selonteon sisältöä.
Korkeaojan jälkeen edustaja Satonen kertoi taloustilanteesta Suomessa ja Pirkanmaalla sekä eräistä
eduskuntaan tulevista asioista. Vaalirahoituksen lisäksi joudutaan käsittelemään Venäjän ja Saksan
välistä kaasuputkea. Näillä mailla lienee asiassa niin suuret intressit, että ulkopuolisten maiden
lienee vaikeaa putken rakentamista estää. Eniten sitä vastustavat maat, joiden alueita putki ei edes
sivua.
Puoli seitsemän maissa siirryimme takaisin bussiin ja totesimme, että eduskuntatalon portailla oli
meneillään jonkinlainen mielenosoitus. Demokratian hautajaisia siinä vietettiin hautakynttilöiden
kera, mutta syy jäi epäselväksi.
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Arto Satonen esittelee eduskuntataloa pienoismallin avulla, oikealla Tommi Uitti.
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