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Auni Vääräniemi

l Kokoomuksen puheenjohtajan 
Petteri Orpon mielestä tilauslen-
not voisivat olla koronatilantees-
ta huolimatta turvallinen tapa pi-
tää Lapin matkailua yllä. 

Orpo korostaa, että tärkeintä on 
huolehtia ihmisten terveydestä ja 
turvallisuudesta. 

– Siksi tilauslentokonseptiin 
täytyy kuulua matkailijoiden tes-

taaminen lähtömaassa ja täällä 
päässä.

Orpo keskusteli viikonloppuna 
Lapissa matkailuyrittäjien kanssa 
koronan alalle aiheuttamista on-
gelmista. 

– On selvää, että korona ei hä-
viä mihinkään. Jos Lapin matkai-
lu ei tänä talvena nouse, tulee ti-
lanne olemaan keväällä katastro-
faalinen. 

KEVÄÄLLÄ kokoomus vaati tiuk-
koja koronatoimia, joihin maahan-
tulorajoitukset kuuluivat. 

Petteri Orpo huomauttaa, että 
kokoomus oli myös ensimmäise-
nä esittämässä rajoitusten höllen-
tämistä. 

– Meillä pitää voida kiristää tai 
höllentää turvatoimia alueellises-
ti, maakohtaisesti ja paikallisesti 
koronatilanteen mukaan. Rajat ei-

vät ole vain auki tai kiinni. 
Orpon mukaan koronatilan-

ne on niin herkkä, että ehdotto-
muuksiin, kuten perhe- ja perus-
palveluministeri Krista Kiurun 
(sd.) ulostuloon pakkokarantee-
nista, ei ole varaa.

– Kiurun möläytys pakkokaran-
teenista aiheutti matkailualalle 
heti miljoonien eurojen menetyk-
set, kun varauksia peruttiin.

Petteri Orpo kuunteli viikon-
loppuna myös rajayhteisön asuk-
kaita uudesta mallista, jonka mu-
kaan rajayhteisöön kuuluvat saa-
vat ylittää Ruotsin ja Norjan val-
takunnanrajat. 

–Nyt näyttää siltä, että rajayh-
teisön malli toimii. Sen toimintaa 
vain pitää seurata tartuntamääri-
en valossa. Määräyksiä täytyy tiu-
kentaa, jos tartuntaluvut nouse-
vat. 

PETTERI Orpo tapasi kuluneena 
viikonloppuna väkeä Lapissa myös 
tulevien kuntavaalien merkeissä.

Hän ei sulkisi kokoomuksen 
ovia keneltäkään puolueen listoil-
le haluavalta.

Perussuomalaisten puheenjoh-
taja Jussi Halla-aho sen sijaan 
totesi sunnuntaina Rovaniemel-
lä, että sinisten on hankala palata 
perussuomalaisten riveihin.

– Kokoomukseen saa tulla, jos 
sitoutuu tekemään kokoomuslais-

ten arvojen mukaista politiikkaa 
ja tekee sitä hyvien käytöstapojen 
mukaan, Orpo linjaa.

SDP:n puheenjohtajan, päämi-
nisteri Sanna Marinin ajatusta 
kuntavaalien siirtämisestä Orpo 
pitää huonona ideana.

– Hallitus ei päätä kuntavaalien 
siirtämisestä, vaan parlamentaa-
risesti puolueiden kanssa. Pitäi-
sin viimeiseen asti kiinni siitä, et-
tä vaalit järjestetään. 

Kokoomuksen kannatus on laa-
hannut perussuomalaisten jäljes-
sä. Petteri Orpo ei ole tyytyväinen 
tilanteeseen.

Hän vakuuttaa, että kokoomus 
tulee haastamaan hallitusta syk-
syllä etenkin talouskysymyksissä.

– Nyt hallituksen toiminta on 
sellaista, että velkarahalla juhlat 
jatkuvat ja laskut työnnetään pat-
jan alle, Orpo kommentoi.

 l Petteri Orpo: 
”Voisi olla 
turvallinen 
tapa matkustaa 
korona-aikana”.

KOKOOMUKSEN puheenjohtaja Petteri Orpo keskusteli Rovaniemen lentoaseman päällikön Johan Juujärven kanssa turvallisesta lentomatkustamisesta.

Vihreää valoa tilauslennoille?

TAUSTA

Kuntavaalien 
2017 voittaja

  • KOKOOMUS on ottanut 
tavoitteekseen lähteä ensi 
vuoden huhtikuussa pidet-
täviin kuntavaaleihin 7 000 
ehdokkaan listalla.

  • KOKOOMUS on pärjännyt 
hyvin kuntavaalikentällä, sillä 
vuoden 2017 kuntavaaleissa 
kokoomus sai suurimman 
äänipotin ja oli näin vaalien 
voittaja. Sama tilanne oli neljä 
vuotta aiemmin vuonna 2012.

  • PUOLUEEN tavoitteena on 
uusia kärkitulos myös tulevis-
sa vaaleissa.

  • VALTAKUNNAN politiikassa 
oppositiossa oleva kokoomus 
on kärsinyt kannatuksen las-
kusta sosiaalidemokraattien 
ja perussuomalaisten nosta-
essa kannatustaan.

  • KOKOOMUS julkaisi juuri 
ehdotukset yli 100 000 työ-
paikan synnyttämiseksi, jonka 
valtionvarainministeri Matti 
Vanhanen (kesk.) haukkui 
julkisuudessa kalliiksi.

  • PETTERI Orpon mukaan 
Vanhanen käsitti ehdotuksen 
luvut väärin.

JUSSI  LEINONEN

”On selvää, että korona 
ei häviä mihinkään. Jos 
Lapin matkailu ei tänä 
talvena nouse, tulee 
tilanne olemaan keväällä 
katastrofaalinen.” 
PETTERI ORPO 


