
Tuleeko
korttelipoliisi
takaisin
kadullesi?

Haastattelu toteutuu Kalypson kajuutassa, lokkien lennellessä
yläpuolella . Aiheena on poliisin rooli ennen ja nyt. Vanhaan
aikaan kylän poliisi oli kadulla monelle "kaveri". Kerron

googlanneeni korttelipoliisi-sanaa ja  löytäneeni useita kaihoisia “oma
korttelipoliisi” -kommentteja.
-   Toivoisin , että poliisi olisi edelleen lähempänä ihmisiä kadulla,
mutta ei ole tarpeeksi kaluunoita olkapäällä jotta voisin asiaan
suoraan vaikuttaa. Olen toiminut vuodesta 1976 poliisina, vuodesta
1981 Hervannan korttelipoliisina. Vuonna 1988 siirtyin  länsi-
Tampereelle aluepoliisi-nimikkeellä,  myöhemmin  lähipoliisi-
nimikkeellä. Viime vuonna  viimeisetkin poliisin aluetoimistot
Tampereella lopetettiin säästöperusteilla. Jäljellä on ennaltaestävän
toiminnan ryhmä pääpoliisiasemalla , Niemi kertoo.

Poliisihallinnossa pyritään takaisin lähipoliisiajatteluun.
Kuvaus on “lähipoliisiajattelun pohjalta”, jossa laaja-alainen
lähipoliisi tekee hyvin erilaisia asioita.
-   Yli 30 vuoden poliisiura eri puolilla Tamperetta on tuonut valtavan
määrän ihmisiä tutuiksi, varmaankin koska olen aina pyrkinyt
olemaan asiallinen ja inhimillinen poliisi. Nuo ihmiset soittavat
puhelimeeni edelleenkin. Joskus puhutaan ikävistä tapahtumista,
kuten avioeroista. En voi tyrmätä soittajaa sanomalla, että tämä ei ole
poliisiasia. Monesti soitot ovat toki positiivisia. Niin, kyllä poliisi on
ihmistä varten, eikä ihmiset poliisia varten, Niemi pohtii.
-   Omassa pienessä ryhmässämme yritämme edelleen toteuttaa
lähipoliisiajattelua täysillä. Kesäaikaan jalkaudumme joka työvuoro
Keskustorin kioskille ja Kuninkaankadun kävelykadulle. Käymme
isoissa yleisötilaisuuksissa - tuo menee tuonne ja minä sinne -
luennoimme vaikka lennostossa kertausharjoitusporukalle. On toki
hoidettava hikisiä A-hälytystehtäviä joissa ei pärjätä lähipolii-
siajattelulla, mutta lähipoliisiajattelu on järkevää niin pitkälle kuin
suinkin mahdollista. Ryskä toiminta ei saa olla ensimmäisenä
mielessä. Kun olemme kadulla läsnä, ei ole remeltämisiä eikä
huumekauppaa. Kun emme, hälytyspartio tuskin ehtii paikalta pois,
kun samalle paikalle saattaa tulla uusi hälytys.
-   Olen nähnyt hyvin läheltä ihmisiä ja syitä ikäviin tapahtumiin.
Kun Pispalassa lähipoliisitoimisto lopetettiin, kansalaispainostuksen
takia poliisijohto myöntyi avaamaan sellaisen uudelleen, ensin
Lielahteen ja myöhemmin Tesomalle. Joka tiistai vastaanotin
Tesoman toimistolla paikallisia ihmisiä ja juttelin heidän asioistaan.
Ihmiset poikkesivat vuosikaudet luonani ja syntyi syviäkin
keskusteluja. Ei ne ihmiset puhuneet asioistaan "poliisin" kanssa vaan
Veijon kanssa. Monta kertaa pystyin konkreettisesti ohjaamaan,
opastamaan ja  rohkaisemaan. Oli myös päiviä, kun nuo henkilöt
tulivat kertomaan, että nyt tuntuu paljon valoisammalta. Sitä
vartenhan me siellä olimme, hän muistelee.

Lähipoliisipyrkimyksen ja realismin esteenä on raha.
Nykypäivänä vallitseva käytäntö on pillit paikalle tuleva ja yhtä
nopeasti poistuva poliisi. Ennaltaehkäisevän toiminnan ääripäässä voisi
nähdä mellakkapoliisin. Heitän, että olemmeko me epäonnistuneet jos
tarvitsemme mellakkapoliiseja.
-   Kun miljardeja suomalaisista verovaroista “pumpataan Välimereen”,
se on täältä pois. Pahimmillaan se heijastuu kansalaisiin niin, että lopulta
he kokevat että heillä  ei  ole enää mitään. Se voi johtaa tilanteeseen,
jossa he joutuvat menemään kauppaan hyllyn väliin syömään sieltä
ruokaa. Huonosti toimiessaan yhteiskunta voi saattaa ihmisen ongelmiin
ja rikollisuuteenkin. Jos lähipoliisi pystyy estämään yhdenkin nuoren
syrjäytymisen ja ajautumisen yhteiskunnan ulkopuolelle, hän ansaitsee
kerralla vuosipalkkansa, Niemi heittää.
-   Nykyaikaa kuvaa myös se, että ongelmaa ei aiheuta aina se mies, vaan
myös nainen. Kun 70-luvulla putkassa saattoi olla yli 100 ihmistä,
mukana oli muutama  rappioalkoholistiporukan nainen. Nyt saattaa
ongelmien aiheuttajina olla mahdottoman paljon naisia. Kotihälytyksissä
monesti laihakin sopu on perhanan paljon parempi kuin voimankäyttö,
Niemi miettii vakavana kokemuksiaan.

Syyskuusta eteenpäin saattaa edessä olla katastrofaalinen
tilanne.
-   Ainoa mistä enää voidaan säästää ovat palkat. Poliisilla on
valtakunnallisesti täysi rekrytointikielto. Tiedän kun olen JHL:läisten
poliisien pääluottamusmies. Eläkkeelle jäävien poliisien tilalle ei tule
ketään. Määräaikaisuudet loppuvat lopullisesti. Kansalaisten
turvallisuutta ei pystytä lisäämään sillä, että määrärahoja jatkuvasti
leikataan poliisin tai armeijan budjetista. Ennen puhuttiin minimi-
vahvuudesta, sana muutettiin tavoitevahvuudeksi. Minimi perjantaille
saattoi olla viisi partiota. Nyt voidaan tavoitella samaa. Jos ei löydy,
mennään vaikka kolmella, kertoo Niemi realiteeteistä.
-   Lisäisin resursseja myös tutkintaan. Nyt pöydillä on paksut pinot
juttuja joita ei ehditä selvittää kun pinon päälle tulee yhä lisää.
Kenttäryhmiin tarvittaisiin  lisäresursseja, jotta ne pyörisivät kunnolla
loma-aikoinakin. Lupavalvonnan jonot pitenevät kun henkilöstöä
vähennetään. Eikä  ole oikein, että epäselvässä onnettomuustilanteessa
tai murtoporukan kohdatessasi odotat partiota pakkasessa tunteja.

Niemi on  tavannut vuosikymmenet ihmisiä monella suunnalla.
Poliisiurheilijoita tukeneiden Tamperelaisten firmojen johtajia hän tapaa
tilaisuuksissa, joissa heille kiitokseksi tuesta järjestetään kevätkilpailuja -
mm. ammuntaa. Tapaamisia syntyy myös 1200 jäsenen Tampereen
reserviläisissä, jonka johtokunnan varapuheenjohtaja hän on.
-    Ei niissä toimita itseä varten vaan yhdessä, hän sanoo. Pääluotta-
mustoimet, kerrostaloyhtiöiden hallituksien puheenjohtajuudet ja

Matkaamme Härmälänsaaren rantaan
30-vuotta vanhan Kalypso-nimisen
veneen luo, joka on Veijo Niemen tämän
kesän  hankinta. “Vapaa-aika on
kulunut mukavasti  sitä restauroidessa,
kajuutan verhoilukin on itse tehty”, hän
kertoo. Lähiviikoina seitsemänmetrinen
uppoumavene puksuttelee Pyhäjärvellä
kahdeksankin henkeä kyydissään 5-6
solmun  tuntinopeudella, 36  heppaisen
Volvo-Pentan voimalla. Pispalan
uittotunnelin kautta vedettynä vene
poikkeaa ehkä Näsijärvelläkin.

“Jos lähipoliisi pystyy estämään yhdenkin
nuoren ajautumisen yhteiskunnan ulko-
puolelle, hän ansaitsee kerralla vuosi-
palkkansa”
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menneestä ajasta ja

tulevaisuuden suunni-
telmista.
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“Hyvin Penta
hörähtää”, hymyilee
Veijo Niemi. Kesän
uusi hankinta on 30
vuotta  vanha Kalypso -
niminen vene. Harras-
tuksiin kuuluu myös
vanhassa omakoti-
talossa asuminen ja
sen ikuinen remontti.

Monessa mukana: Reserviläisten juhlatilaisuuden
vetäjänä Lempäälässä, keskustelussa Timo Soinin
kanssa Perussuomalaisten puolueneuvoston
kokouksessa Oulussa, tapaamassa Jussi Halla-Ahoa
EU-vaalitilaisuudessa Tampereen Keskustorilla.

lukuisat muut luottamustoimet ovat tuoneet paljon tuttavia. Osallistun
mielellään myös talkoisiin. Niitä järjestyy keväisin poliisien majalla ja
reserviläisten majalla  - talkoovakuutuksin turvattuna.

Ääniharava ohi konkaripoliitikkojen
Kun Niemi lähti ensimmäistä kertaa elämässään kunnallisvaaliehdok-
kaaksi Lempäälässä, hänestä tuli  ääniharava 299 äänellä ohi seuraavaksi
tulleen konkaripoliitikon. Nyt hän on valtuustoryhmän puheenjohtaja,
kunnanhallituksessa, strategiatyöryhmässä, henkilöstöjaoksessa ja
maanostotoimikunnassa. Kysyn, miten se oikein oli mahdollista?
-   Olen vuosikymmenien aikana pystynyt osoittamaan suurelle joukolle
ihmisiä, että olen luotettava ja asioita ajava ihminen. Ei tuollaisissa
luottamustehtävissä säily montakaan vuotta, jos asioita ei ihan oikeasti
sydämellä aja ja hoida. En ota tehtäviä tittelin takia, vaan hoitaakseni
tehtävät. Ja olen onnellinen siitä, että olen saanut olla niin monessa
mukana.
-   Politiikkaan lähdin mukaan vasta kun oli puolue, jonka koin isänmaal-
liseksi ja tavallisten ihmisten asioita ajavaksi - siis Perussuomalaiset.
Toivon  ensi vaaleissa superjytkyä ja sitä että kansalle voidaan näyttää,

että kyllä asioille vielä jotakin voidaan. Olen politiikassa sovitteleva ja
olen pystynyt hoitamaan asioita puolueiden välillä. En ole vasta-
rannankiiski  jos asia on kansalaisille hyvä.
-  Politiikassa puolustan  omaa seutua. Selvää on, että syrjäytyneet
nuoret olisi saatava työelämään, lisää työpaikkoja tarvitaan ja hyvää
huolenpitoa vanhuksille. Kun lopetetaan älytön rahan työntö
ulkomaille, kyllä silloin saadaan oman maan asiat kuntoon, heittää
Niemi.

Niemi asuu lapsuuden kotiseudullaan Lempäälässä, vaikka on
syntynytkin Marjatan sairaalassa Tampereella. Mitä kaupunki,
maaseutu ja kuntaliitokset hänelle merkitsevät?

Maaseudunkin täytyy olla olemassa.
-    Illalla istun Lempäälän omakotitalomme pihan rauhassa. Siinä on
jotain "perussuomalaista" jota ihminen kaipaa. Tampere on minulle
toki pääpaikka. En alunpitäenkään pitänyt Suur-Tampere ajattelusta.
"Eurooppalainen tampere" ja "Yksi tampere" -sloganeiden sijaan
sanoisin "Syventyvä yhteistyö".  Suomalaiseen ajatusmaailmaan ei
sovi se, että iso ja pikkukunta äänestävät liitoksesta, jolle pikkukunta
ei voi mitään. Tulevat uudistukset ovat yllätystekijä. Jos iso Sote-
ryhmittymä painaa kunnalle laskua laskun perään, syntyy kestämätön
tilanne.
-   Maaseudulla yhteisöllisyys on luonnollisempaa. Olen valitettavasti
nähnyt myös kerrostaloja, jotka on sullottu täyteen täysin eri
taustaisia ihmisiä. Raja josta siellä välitetään on täsmälleen oman oven
sisäpuolella -  rappukäytävä, piha tai parkkipaikka eivät siihen kuulu.
Samalla porrastasanteella asuvia ihmisiä ei tunneta, eikä heistä välitetä
yhtään. Oman navan ympärille naapurit eivät siellä kuulu. Sellaiselle
asenteelle pitäisi tehdä jotakin, Niemi purkaa kokemuksiaan.

Isänmaallisuus nousee keskustelussa esiin. Kysyn hänen ajatuksistaan
maahanmuuttoon ja EU:hun.
-   Silloin tällöin käyttämääni Pizzeriaa pyörittää maahanmuuttaja,
joka sanoi minulle suoraan, että ei ole tullut tänne avustuksia
hakemaan, vaan pitsoja tekemään, jotka vielä kohtalaisesti käyvät
kaupaksikin. Kun asenne on tuo, ei asia ole minulle ongelma. On hyvä
asia olla EU:ssa, mutta ei ole hyvä asia jos siinä mukana olemisella
ahdistetaan oma kansa. Omaa maata pitää tosi pontevasti puolustaa,
niinkuin Soini onkin puolustanut, hän pamauttaa.
-  Jatkuvasti rajan yli tunkeava järjestäytyneeseen rikollisuuteen
verrattavissa olevaan toimintaan on voitava puuttua tiukemmalla
otteella, vaikka kuinka ollaan EU:ssa. Kansalaisten toivoisin
ymmärtävän, että ahdistava tilanne ei parane, jos ei äänestä niitä
ihmisiä jotka ajavat asioita parempaan suuntaan. Jos jäädään vain
kotiin ja murehditaan asioita eikä äänestetä, niin ongelmat vain
pahenevat.

Kysyn poliisin luotettavuudesta ja puheeksi nousee Aarnio.
-     Tunnen Aarnion alipäällystökurssiajoilta 1980-luvulta. Alkuun
olin varma huumeporukan kostolavastuksesta kaikkine rakennus-
työmaalta löytyneine rahoineen. Toivon  sydämestäni vieläkin, että
hän olisi syytön, mutta kun paukut on kovat, kaikki on toki
mahdollista.  Jos hänet on saatu puserrettua mukaan tuohon
toimintaan, on tämä Suomen historiassa käsittämättömän iso juttu.

Niemi katsoo kauas järvelle, kun lopetamme haastattelun.
-   Yritetään hoitaa asioita niin, että on tyven hetki, kuten nyt tässä
Härmälänsaaren rannassa, niin että kaikilla on hyvä olla.

Hän haluaa vielä esitellä kuinka Kalypson Penta hörähtää. Ja komeas-
tihan 30 vuotta vanha moottori hörähtääkin, Niemen hymyillessä
ylpeänä veneessään.

Veijo Niemi:  Perussuomalaisten puoluevaltuuston jäsen,
Lempäälän kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen jäsen,
valtuustoryhmän puheenjohtaja.

Jäsenyydet: maanostotoimikunta, kuntien välinen joukko-
liikennelautakuntaa, strategiatyöryhmä, vesiliikelaitoksen
johtokunta, henkilöstöjaos.

Tampereen poliisien yhdistys JHL ry pääluottamusmies,
Poliisin valtakunnallinen 1. varatyösyojeluvaltuutettu,
Sisä-Suomen poliisilaitoksen varatyösuojeluvaltuutettu
ja yt-toimikunnan jäsen.

Ylivääpeli (res), Tampereen reserviläiset ry johtokunnan
1. varapuheenjohtaja (1200 jäsentä)
Pirkanmaan maanpuolustuksen PMT ry hallituksen jäsen,
Tampereen Poliisi-urheilijat ry johtokunnan varapuheenjohtaja
ja tuen yhteyshenkilö.

Kahden kerrostaloyhtiön hallituksen puheenjohtaja
Tampereella, Amurin huolto Oy hallituksen jäsen
(14 kerrostaloa), Tiehoitokunnan puheenjohtaja.

"Ei ne ihmiset puhuneet asioistaan
‘poliisin’ kanssa vaan Veijon kanssa."
"Kyllä poliisi on ihmistä varten, eikä
ihmiset poliisia varten"


