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Vappupuhe;
”Kiitän teitä kaikkia, jotka näännyttävästä helteestä huolimatta olette saapuneet tänne Hakaniemen torille vastaanottamaan vappua. Kuten parhaat
tiedemiehemme ovat meille vakuutelleet, ilmasto lämpenee vauhdilla ja
tämä räntäsadetta ja kylmä viima ovat vain vilkkaan mielikuvitukseni tuotetta.
Minulla on aina politiikassa ollut yksi selkeä ohjenuora. Haluan pitää huolta
niistä ihmisistä, jotka ovat minulle läheisiä. Minulla on avara sydän, joten
kaikki suomalaiset ovat minulle läheisiä ja rakkaita. Olen tinkimättä näiden
vuosien aikana ajatellut teidän parastanne ja pitänyt huolta, ettei oikeuksianne poljeta. Välillä se on vaatinut maalitauluksi asettumista, mutta olen
tehnyt sen siitä huolimatta. Yhteisen edun nimissä yksilön pitää joskus kärsiä.
Minua on usein haukuttu kapitalistiksi, joka ajattelee vain ja ainoastaan rahaa. Se on totta, mutta vain puoliksi. Ajattelen rahaa, mutta en ajattele
ainoastaan rahaa. Ajattelen myös sitä, kuinka raha palvelisi meitä ja kansaamme parhaalla mahdollisella tavalla. Raha, kuten hyvin tiedätte, pyörittää maailmaa. Se voi joskus tuntua pahalta, mutta tosiasioita ei kannata
paeta. Kun meillä on rahaa, meillä on valta tehdä hyviä tekoja. Ilman rahaa
olemme muiden armoilla.
Ilmastonmuutoksen nimissä on tehty paljon politiikkaa. Kun lähdette lennolle, voitte rahalla kompensoida hiilijalanjälkenne. Kun syötte lihaa,
voitte lahjoittaa rahaa metsän istutuksia varten. Rahalla voitte ostaa itsenne vapaaksi siitä kuvitteellisesta vankilasta, johon tiedemiehet ovat teidät teljenneet. Eikä riitä se, että yksityiset ihmiset joutuvat maksamaan
mielenrauhastaan, vaan myös yrityksiä ahdistellaan. Uutta, ympäristöystävällisempää tekniikkaa vaaditaan jokaisella toimialalla. Voin sanoa kokemuksesta, että se tekniikka on kallista eikä meillä ole mitään näyttöä, onko
se edes tarpeellista. Uudet lakikirjaukset ovat synnyttäneet teollisuudenhaaran, joka rahastaa hyväuskoisuudellamme. Saattaa olla, että
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puhtoisimmat ilmastoritarit ovat osanneet sijoittaa rahansa niin, että he
ovat rikastuneet huonon omatuntomme kustannuksella
Meille myydään parempaa tulevaisuutta kovalla hinnalla, mutta me emme
elä tulevaisuudessa, me elämme tässä päivässä. Me seisomme räntäsateessa
ja samaan aikaan kaikki ne, jotka ovat rahastaneet meitä ilmastouskon varjoa, lentävät etelän lämpöön. Olen erään kuuluisan ilmasto tutkijan kanssa
samaa mieltä ainakin yhdestä asiasta. Kuten hän värikkääseen tapaansa sanoi, kompensaatio on kusetusta. Sitä se todellakin on. Samaan aikaan, kun
me säästämme kaikessa, Kiinassa ja Intiassa talous kasvaa. He eivät tavoittele hiilineutraaliutta muutoin kuin puheissa. Tälläkin hetkellä voisin satelliittikuvien avulla näyttää teille jokaisen kiinalaisen tehtaan savuttavan piipun. Ja uskokaa minua, niitä on lukematon määrä.
Jokainen meistä on huolissaan ympäristön tilasta. Kukaan meistä ei halua
tuhota luontoa. Suomi on tuhansien järvien ja laajojen metsien maa. Me
olemme aina suojelleet luontoa. On vaikea käsittää, että ne, jotka ovat
saastuttaneet järvensä ja hakanneet metsänsä, vaativat meiltä rahaa ja uhrauksia. He ovat tuhonneet luonnon ja nyt meidän pitäisi maksaa siitä. Hyvät ystävät, me emme ole lampaita. Meitä ei voi huijata.
Maapallon ainoa lämmönlähde on aurinko. Aikojen saatossa maapallo on ollut lämpimämpi, toisinaan taas kylmernpi. Kaikki johtuu auringosta, ei suinkaan siitä, ajaako joku meistä autolla töihin tai lämmittää takkansa. Voi
olla, että lämpötila on nousussa, vaikka pitäviä todisteita siitä ei ole. Mutta
jos niin onkin, me emme voi tehdä mitään. Meistä kukaan ei voi säädellä
aurinkoa. Kiinassa ja Intiassa se on ymmärretty. He nauravat meille, kun me
kuristamme itse itsemme ja annamme heidän vallata markkinat.
Ystävät, kuten jo sanoin, raha on valtaa. Jos me haluamme tehdä hyviä tekoja, meillä on oltava rahaa. Koronahössötys osoitti, että jos tuhoamme talouden sadan ihmisen vuoksi, tuhat muuta kuolee ja sadattuhannet kärsivät.
Meidän on vahvistettava talouttamme, muutoin me olemme mennyttä.
Meillä ei ole öljyä, mutta meillä on metsiä, vihreää kultaa. Miksi öljyä saa
pumpata rajoituksetta, mutta metsiä, jotka kasvavat takaisin, ei saisi hakata? Kaiken takana on jälleen raha. Ilmastonmuutos on vain uusi ruoska,
jonka avulla meitä yritetään pitää kurissa.
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Olemme nähneet monien vuosien ajan, kuinka ilmastotalkoiden nimissä elämämme kurjistuu. Me syömme huonommin, ajamme huonommilla autoilla,
säädämme talvella kotimme epämiellyttävän kylmiksi, emme matkusta mihinkään. Meistä on tullut ilmastouskovaisten panttivankeja, joille ei suoda
mitään iloa. Heidän uskossaan meidän on kärsittävä nyt, jotta tulevaisuudessa muut voisivat nauttia. Tässä uskossa meille ei luvata vapahdusta, ei
elämässä eikä kuolemassa.
Hyvät ystävät. Olen aina tahtonut teille vain parasta. Siksi olen täällä tänään ja haluan antaa teille synninpäästön. Te ette ole lämmittäneet ilmastoa. Te ette ole syypäitä siihen, että ilmasto muuttuu. Teidän takkanne,
saunanne ja autonne eivät suista maailmaa tuhoon. Minä sanon teille tämän: eläkää täyttä elämää vailla omatunnontuskia. Antakaa minun kantaa
ilmasto uskovaisten luomaa syyllisyyden taakkaa puolestanne. Minä olen kilpenne tätä hulluutta vastaan, katto, joka suojaa teitä perusteettomien syytöksien rakeilta. Kiitos siitä, että saavuitte paikalle. Toivotan teille oikein
mukavaa vappua!”

