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STP Työkansan vaihtoehto Tradekan vaaleissa
Osuuskunta Tradeka-yhtymän edustajiston
vaalit järjestetään 5.-25.3.2010 postivaalina.
Viime vuosina työväen osuusliike on etään-
tynyt perustastaan ja omaksunut kovat
markkina-arvot. Asiakkaan ääntä ei kuunnella
ja myymälöiden henki lökunnal la ei  ole
valtuuksia ottaa liikkeeseen myyntiin edes
paikkakunnan leipää.  STP:n edustajat
haluavat kehittää asiakaslähtöisyyttä. Koh-
tuuhintaista lähiruokaa tulee saada kävely-
matkan etäisyydeltä.

Sivu 3 ja takasivu

Aiemmin eläkeläiset organisoivat edus-
kuntatalolle isoja mielenosoituksia. Hallitus-
konsensuksen turvaamiseksi ne lopetettiin
eläkeläisjärjestöjen taustapuolueiden mahti-
käskyllä. Tänään hall itus pyrkii raa'asti
heikentämään  eläkeläisten asemaa. Tähän
tähtää mm. elinaikakerroin, mikä pakottaisi
jatkamaan työuraa edes siedettävän eläke-
turvan saavuttamiseksi. Meillä on paljon työtä
edessämme

Sivu 7

Kaikkien eläkeläisten asema turvattava

Kansanliike rakennettava nopeasti

Laman laskut ohjataan kuntien kontolle ja sitä kautta
palvelujen heikentämiseen. Vanhukset, nuoret, työttömät
kärsivät ja epävarmuus lisääntyy. Eläkkeitä heikennetään.
Vaikka kova talvi onkin, tulisi sentään Helsingin pääkatujen
auraukseen riittää rahaa. Kuva osoittaa millaista on
Helsingin Hermannissa. Kansanliikettä tarvitaan.

Nato-herrat
tulevat.

Mielenosoitus
NATOa vastaan

Helsingissä
to. 4.3.2010
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Pariisin rauhansopimus este
Suomen Nato- jäsenyydelle
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen kirjoitti, että
jatkuva keskustelu Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä luo
epävarmuutta. (HS 12.10.08) Näin varmasti on, sillä jäsenyys koskettaa
suhteitamme Venäjään.  Kokoomus, presidentti Martti Ahtisaari ja
entinen europarlamentaarikko Lasse Lehtinen ovat hätistämässä Suomea
Natoon, vaikka liittymisen estää Pariisin rauhansopimus, joka Suomella
on kymmenen valtion kanssa vuodelta 1947. Jäsenyyteen hätistelystä
johtuen Suomessa on enää kaksi Naton vastustajaa: emeritusprofessori
Matti Klinge ja Suomen kansa.
Nato-intoilijat väittävät, että Suomi katsoi Pariisin rauhansopimuksen
yksipuolisesti rauenneeksi vuonna 1992. Näin ei ole, sillä Suomen
hallitus ei ole sitä kumonnut miltään osin. Vain eduskunta tekee Suomea
sitovia kansainvälisiä sopimuksia ja päättää niistä irtisanoutumi-
sesta.Pariisin 1947 rauhansopimuksessa sopijapuolet Suomi ja
Neuvostoliitto, sitoutuvat olemaan tekemättä mitään liittoja tai
osallistumasta sellaisiin koalitio-liittymiin, jotka ovat suunnatut
jompaakumpaa sopimuspuolta vastaan.  Venäjän presidentin Dmitrij
Medvedevin äskettäin hyväksymä Venäjän uusi sotilasdoktriini pitää
Natoa ja sen itälaajentumista Venäjän pääuhkana. Nato on siis Venäjän
näkökulmasta sellainen koalitio, joka on suunnattu sitä vastaan ja on este
Suomen Nato-jäsenyydelle.

Kommunistinen liike syntyi
työväenluokan vapautusliik-
keeksi tai, vielä abstraktimmin
ilmaistuna, työn vapautusliik-
keeksi. Työn vapauden aste, on
ollut ja on edelleenkin yhteis-
kunnan kehitystason mittari.

Orjuus, maaorjuus, palkka-
orjuus. Kussakin näissä on
vapauden aste ollut edellistä
suurempi, mutta siitä huolimatta
työn tekemisen perusmallina on
ollut jonkin asteinen orjuus.
Edes kapitalismi, joka julisti
työntekijän ja kapitalistin saman
arvoisiksi lain edessä, ei purka-
nut tätä orjuuden perusraken-
netta. Mitä on työntekijä verrat-
tuna kansainvälisen suuryri-
tyksen omistajaan? Hiekan jyvä
erämaassa hukutettuna mil-
jooniin samanlaisiin.

Mikäli kapitalistisilla työ-
markkinoilla vallitsisi tasa-
paino työvoiman tarjonnan ja
kysynnän välillä, niin palk-
katyön orjuusluonne ei juuri-
kaan tulisi esiin, koska tällai-
sessa tilanteessa työntekijällä
olisi valinnan mahdollisuuksia.
Elleivät työehdot jossain yrityk-
sessä tyydytä, niin varsin to-
dennäköisesti työntekijä löy-
täisi  itselleen toisen ja parem-
man työnantajan.

Tällaista työvoiman tarjon-
nan ja kysynnän tasapainoa ei
kuitenkaan ole. Kapitalistinen
palkkatyöjärjestelmä ei kykene
yhdistämään toisiinsa tekemä-
töntä työtä, jota on pilvin pimein,
ja työn tekijöitä, jotka kärvis-
televät ansioiden puutteessa.
Tilanne on toisen maailman-
sodan jälkeisten kuudenkym-
menen vuoden ajan jatkuvasti
kärjistynyt. Suomeen krooninen
massatyöttömyys asettui viime
vuosituhannen 80-luvulla. Tällä
hetkellä “normaali” työttömyys
on lähes 10 prosentin luokkaa.
Tuotannon automatisointi kär-
jistää ongelmaa jatkuvasti, vaik-
kakin suurten ikäluokkien elä-
köityminen tuokin siihen het-
kellistä helpotusta.

Massatyöttömyys tuo vah-
vasti esiin palkkatyön orjuus-
luonteen, jota kapitalismin sisäl-
lä käytävä tulonjakotaistelu ei

muuta miksikään. Tulonjako-
taistelu ei muuta palkkaorjuus-
suhdetta työnantajan ja työn-
tekijän välillä, vaan vakiin-
nuttaa sitä. Tulonjakotaistelu
vastaa kapitalismin logiikkaa.

Ennen kuin suuret ikäluokat
on haudattu maan poveen, on
kehitys synnyttänyt jo uuden
massatyöttömyyden. Samaan
aikaan, kun bruttokansantuote
kolminkertaistuu yhden ihmisen
elämän aikana, niin samaan
aikaan tapahtuu valtavaa polari-
saatiota. Yhteisen työn hedel-
mät keskittyvät yhä harvempiin
käsiin ja kansan enemmistöltä
evätään mahdollisuus nauttia
niistä.

* * *

Vallankumouksellisten voi-
mien tilanne muuttui perus-
teellisesti reaalisosialismin ro-
mahduksen myötä. Aikaisem-
min strategia oli kutakuinkin
selvä: luotettiin siihen, että reaa-
lisosialismin vetovoima tulee
ennen pitkää niin vahvaksi, että
työtätekevät ryhmittyvät kom-
munistien taakse. Sitten tehdään
vallankumous ja käytetään hal-
tuun otettua valtiovaltaa tuo-
tannon kansallistamiseen. Kom-
munistien päätehtäväksi jäi
hankkia työtätekevien luotta-
mus tulonjakotaistelulla sekä
reaalisosialismin saavutusten ja
marxismi-leninismin tunnetuk-
siteolla.

Reaalisosialismin romahdus
muutti perusteellisesti toimin-
taympäristöä. Enää ei ole sitä
reaalisosialismia, jota voitaisiin
esitellä tulevaisuuden mallina.
Reaalisosialismin romahduksen
syyksi on osoittautunut sen
valtiomonopolistinen luonne.
Kaikkien tuotantovoimien kat-
tava kansallistaminen ei o-
soittautunut toimivaksi ratkai-
suksi. Yhteiskunnan kehityk-
sen ohjaamisen kannalta olisi
ollut parempi, että vain talouden
avainasemat, kuten esimerkiksi
finanssisektori, olisi pidetty
yhteiskunnan suorassa omis-
tuksessa.

Uudessa tilanteessa vallan-
kumouksellisten voimien on

siirryttävä odottelusta aktii-
viseen strategiaan. Tulonjako-
taistelun rinnalle tulee kehittää
sellaisia aktiivisia taistelutee-
moja, jotka rikkovat kapitalismin
sisäistä logiikkaa, haastavat
palkkaorjuusjärjestelmän.

Yksi tällainen on perustulo
(kansalaistulo), josta on käyty
ajoittain vilkastakin yhteiskun-
nallista keskustelua. Valitetta-
vasti kommunistit ovat yksit-
täisiä poikkeuksia lukuun ot-
tamatta loistaneet tässä kes-
kustelussa poissaolollaan. Tällä
hetkellä Vihreät ovat ainoa
eduskuntapuolue, jolla perus-
tulo on ohjelmassaan.

Äärimmilleen tiivistäen pe-
rustulo tarkoittaa sitä, että
jokaiselle Suomen kansalaiselle
maksetaan vastikkeettomasti
tietty summa (esim. 450 €) kuu-
kaudessa. Tulojen suuretessa
perustulosumma perittäisiin
progressiivisella verotuksella
pois pitäen kuitenkin huolta
siitä, että työn tekeminen kan-
nattaa aina.

Ei ole vaikea ymmärtää, että
vaikka perustulo olisi pienikin,
niin se parantaa kansalaisen
elämänhallintaa oleellisesti.
Siksi ei ole ihme, että palkka-
orjuusjärjestelmän kannattajat
pyrkivät kaikin voimin eroon
tämän mallin mukaisista sosiaa-
lietuuksista. Esimerkiksi suoma-
laisten eläkeratkaisut olisi aikoi-
naan vallan hyvin voitu järjes-
tellä kansaneläkejärjestelmän
raameissa. Se ei kuitenkaan
tyydyttänyt kapitalismin kan-
nattajia, sillä kansaneläke ei ollut
sidottu palkkatyöhön. Tilalle piti
rakentaa palkkatyöhön tiukasti
sidottu työeläkejärjestelmä.

Kansantaloudellisesti ajatel-
len perustulo olisi tunnustus
tuotannon yhteiskunnalliselle
luonteelle. Siten se olisi myös
vahva isku kapitalismin ide-
ologialle. Meidän isovanhem-
pamme, vanhempamme, me ja
meidän lapsemme olemme kaikki
olleet luomassa ja luomme edel-
leen kansallisvarallisuuttamme.
Meillä on oikeus Oy Suomi Ab:n
osinkoihin.

Juhani Eero

Keskustelua kansalaisten
perustulosta

Ydinvoima ja ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen ratkaiseminen on planeettamme suurin ongelma.
Ongelma on vain sanojen ja tekojen ristiriita.  Suomen eduskunnassa
hyväksytty ilmasto- ja energiastrategia vähentää päästöjämme vain 5%
v 2020 mennessä. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan puuttuva 15%
päästövähennys saadaan rakentamalla uusi 1 600 MW ydinvoimala.
Ministeriö ei pysty osoittamaan ydinvoiman rakentamisen ja hiilidioksi-
dipäästöjen vähenemisen välistä yhteyttä. Hyväksytty “strategia” ole
ilmastostrategia: se on ydinvoiman rakentamisen strategia. Ydinvoimasta
ei ole apua ilmastonmuutokseen.

Ydinvoimateollisuus väittää, että viitisen prosenttia ilmastonmuutoksen
torjumiseen tarvittavista päästövähennyksistä saataisiin aikaan
ydinvoimalla. Seuraavien 20 vuoden aikana tarvittaisiin noin 350 uutta
ydinvoimalaa ympäri maailmaa - ja silti 95 prosenttia päästövähen-
nyksistä pitäisi saada aikaan muulla keinoin. Ydinvoiman pieni rooli
päästövähen-nyksissä johtuu siitä, että ydinvoima tuottaa pelkkää
sähköä. Esimerkiksi sähkön ja lämmön yhteistuotanto sekä liikenteen,
lämmityksen ja teollisuusprosessien päästöt eivät ydinvoimalla vähene.
Ilmastonmuutosta kiihdyttävät päästöt syntyvät monilla eri sektoreilla,
joten sen torjumiseen tarvitaan monia ratkaisuja. Ydinvoimaloiden
ongelmat ja riskit olisivat kohtuuttomat hyötyihin verrattuna. Satoja
uusia uraanikaivoksia pitäisi avata. Erilaisissa välivarastoissa makaavan
korkea-aktiivisen ydinjätteen määrä sekä ydinmateriaalien kuljetukset
maailman merillä ja maanteillä lisääntyisivät. Ydinvoimaloita pitäisi
rakentaa nopeasti teollistuviin maihin, joissa energiankulutus kasvaa,
mutta turvallisuuskulttuuri on heikko ja luonnonkatastrofit yleisiä.

Ydinvoiman rakentaminen on kuin pikkuvahinko pakkasella: se ensiksi
hetken lämmittää, mutta hetken päästä paleltaa entistä enemmän.
Ydinvoima on tekosyy lykätä toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Jos lisää ydinvoimaa rakennettaisiin Suomeen, se tekisi mahdottomaksi
toteuttaa sitoumukset uusiutuvan energian lisäyksestä.

Pohjolan Voiman konsultti Paavo Lipponen.juksaa työkseen -
puoluepamppujen ongelma on se, että 2-3 vuotta sitten he saivat rahaa
voimayhtiöiltä ja lupaukset ovat tänään kiusallisia.
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Vasalli vai itsenäinen – työtön vai työllinen
Suomi täyttää sata vuotta

2017. Mil-
tähän se
n ä y t t ä ä
palkkatyö-
l ä i s t e n ,
työttömien
ja muiden
v ä h ä -
a r vo i s t e n
silmin? On-

ko maa oikeasti itsenäinen vai
edelleen EU:n vasalli?

Kesällä 1917 työväen enem-
mistöinen ja vuoden ikäinen
eduskunta julisti maan itsenäi-
seksi, mutta porvariston toi-
mesta ja porvarillisen Venäjän
kasakoiden voimalla edus-
kunta hajotettiin. Porvaristo ei
halunnut erota Venäjästä.
Tilanne kuitenkin muuttui, kun
bolshevikit ottivat porvaris-
tolta vallan. Suomen porva-
risto joutui kauhun valtaan.
Nyt sekin halusi itsenäisyy-
den.

1918 alkoi Suomen verinen a
kurjuuden kausi. Se päättyi
vasta 1944. Poliittiset vangit
vapautettiin ja todellinen va-
semmistokin sai poliittiset
oikeudet. Siitä alkoi porvaril-
linen demokratia ja ns. hyvin-
vointiyhteiskunnan raken-
taminen. Se päättyi Neuvos-
toliiton hajottamiseen ja so-
sialismin alasajoon. Alkoi nä-
ennäisen itsenäisyyden aika,
jossa ylin lainsäädäntö-, tuo-
mio- ja budjettivalta on annettu
vieraille, alkoi EU-vasallin aika.
Nyt kierosti hoetaan ja härs-

kisti vastoin parempaa tietoa
väitetään, että EU-Suomessa
loppuu työvoima. EU:n liit-
tymisen ehto, vapaakauppa, vei
Suomen 90-luvun alussa lamaan.
Siitä se ei noussut. Siihen viisi-
toista vuotta ei riittänyt. Ennen
tämän nykyisen laman alkua
töitä tehtiin vähemmän kuin
1990, vaikka samaan aikaan
työvoima lisääntyi sadalla-
tuhannella.

Nykyisestä lamasta huolimat-
ta, tai sen vuoksi, kapitalisteilla
riittää kanttia sanoa työläisten
palkankorotuksille jyrkkä ei.
Myös työttömien, pätkätyö-
läisten, eläkeläisten ja ikään-
tyneiden kimppuun käydään
vaatimalla työttömyysputken
tukkimista, työurien pidentä-
mistä ja ehkä vielä eläkeiän
nostamista.

Lisäksi valtamedia kehtaa
vakavalla naamalla väittää, että
lama menee ohi ja sitten kaikki
on hyvin. Oikeiston julkisesti ja
voimalla markkinoidut pelot ovat
työvoiman loppuminen, elä-
keläisten määrän räjähtäminen
käsiin ja huoltosuhteen kes-
tämätön vinoutuminen. Pelko on
pelkkää turkin hihasta vedettyä
pötyä!

Kapitalistitkin tietävät, että
tulevaisuudessa työvoimaa
riittää ihan ylen määrin, mutta
työ vähenee, työn puute pahe-
nee. Työ ei riitä. Se ei kuitenkaan
kiinnosta ketään, vaikka työn
puute jo nyt lähestyy totaalisen
katastrofin mittoja. Kapitalisteja

kiinnostaa vain voitto. Siksi
palkkoja ja eläkkeitä poljetaan.
Niistä halutaan miljardit kapi-
talistien pohjattomiin säkkeihin.

o o o

Englannissa pääministeri Mar-
garet Thatcherin aikana työl-
lisyystilastojen tekotapaa ja
perusteita muutettiin 17 kertaa.
Sen ansiosta tilastoissa työl-
lisyys heikkeni ja työttömyys
lisääntyi vain kerran, mutta
työttömyys väheni kuusitoista
kertaa.

Englannilla on suuri vaiku-
tusvalta EU:ssa. Vuonna 1998
EU:n käskystä meillä otettiin
käyttöön työvoimatutkimus. Sen
ansiosta tilastoihin ilmaantui val-
tavasti haamuja. Lisäksi työl-
lisyys lasketaan työpaikkoina, ei
enää työvuosina. Nyt työl-
lisyyttä on vaatimaton pätkä-
työpaikkakin. Uuden tilastoinnin
mukaan 2009 työttömyysaste
saatiin alennettua 8,4 prosent-
tiin. Virallinen työttömyysaste
on pelkkää potaskaa. Viime
vuonna työikäisistä oli syrjäy-
tettyjä kahdeksan prosenttia.
Työvoimaksi lasketuilta työ-
tunteja puuttui lähes tuhannen
miljoonaa tuntia, 21,2 prosenttia!

Viimevuonna tuotanto supis-
tui ja siitä lähtevä tuotannon
kasvu on seitsemän vuoden
kuluttua noin 10 prosenttia
suurempi. Vuoden 2017 työ-
ikäiset syntyivät 1952–1999 joten
työvoima tiedetään. Tuotannon
tapaan tuottavuuskin kasvaa

hitaasti, mutta kuitenkin tuo-
tantoa nopeammin. Siitä seuraa,
kun töitä pitäisi riittää myös
syrjäytetyille, että työnhakuun
ja työttömyyteen kuluu julmat
25,7 prosenttia.

Tilastokeskuksen väestö-
ennusteen mukaan työikäisten
määrän kasvu pysähtyy ja kau-
della 2011–2040 se vähenee noin
166 000 hengellä. Sen jälkeen
määrä taas hiljalleen kasvaa.
Tämän ja työministeriön tutki-
muksen perusteella voi laskea,
että talouden ja tuottavuu-
denkin hitaan ja hidastuvan
kasvun seurauksena neljän-
kymmenen vuoden kuluttua
työttömyyteen kuluu lähes puo-
let työvoiman tunneista. Näin
ollen lama kehittyy katastrofiksi.

Julkiset tilastot ja varsinkin
ennusteet ovat äärimmäisen
epäluotettavia. Esimerkiksi huol-
tosuhteessa ikääntyneiden mää-
rät ovat ennusteissa rajusti
ylimitoitetut. Niihin on ilmesty-
nyt haamuja ihan pilvin pimein.
Kun tilastoista poistetaan haa-
mut, ihmiset joita ei yksin-
kertaisesti ole syntynyt, saa-
daan oikea tieto. Tänä vuonna
huoltosuhde on 55 henkeä sataa
työikäistä kohden. Vuonna 2020
se on suurimmillaan eli 64. Sen
jälkeen ikäihmisten määrä laskee
ja huoltosuhde pienenee.

o o o

Suuret ikäluokat syntyivät
1945–60. Sen jälkeen syntyvyys
on vähentynyt. Vuonna 2025

suurten ikäluokkien nuo-
rimmat ovat yli 65 ja van-
himmat 80 vuotiaita. Sen jäl-
keen suuret ikäluokat alkavat
nopeasti pienentyä.

  Työurien pidentämiseen ja
työttömyysputken sulkemi-
seen ei ole mitään tarvetta. Se
olisi vain valtava tulonsiirto
kapitalisteille. Vain ani harva
viitsii tai edes uskaltaa katsoa
totuutta silmiin. Sokeasti hoe-
taan vain oikeiston mantraa
innovaatioista, yrittäjyydestä,
työurien pidentämisestä, ahke-
ruudesta, riskinotosta ja muus-
ta paskasta. Harva myöntää,
että maan henkinen ilmapiiri on
perin juurin oikeistolaisuu-den
saastuttama. Siksi maan asiat
ovat täysin hunningolla.

  Voidaksemme juhlia itsenäi-
sen maan eikä vasallin sata-
vuotista taivalta, on erottava
EU:sta. Vain siten voidaan
ihmisille turvata työtä, voidaan
lyhentää työuria, parantaa
eläkkeitä ja korottaa palkkoja.
Se kuitenkin vaatii, että palk-
katyöläiset yhteistuumin  -
työväenluokkana! - panevat
kapitalistit ahtaalle. Miten maa
elää riippuu meistä, minusta ja
sinusta.

  Palkkatyöläisten, työttö-
mien ja muiden vähäarvois-ten
on jo korkea aika liittyä yhteen.
Vain yhteisvoimin saamme
aidosti itsenäisen Suomen,
joka näyt-tää ja tuntuu hyvälle
vuonna 2017!

Kai Kontturi

Tradeka palautettava jäsenten osuuskunnaksi

Osuustoiminta nousi aikoi-
naan vastapainoksi yksityiselle
voitontavoittelulle, jossa elin-
tarvikkeiden hinnoilla ja muilla
keinoin keinoteltiin ja aiheu-
tettiin ahdinkoa työväestölle ja
laajasti eri kansan kerroksille.

Osuustoiminnan tarve on yhtä
ajankohtainen tänään. Se on keino,
jolla voimme turvata oikeuksiamme,
estää hintojen korotuksia ja suun-
nata ostojamme niin, että otamme
huomioon sen, miten ja millaisia ku-
lutustavaroita ja muita hyödykkeitä
tuotetaan. Terveys- ja ympäristö-
vaikutukset, työllisyyden edis-
täminen ja pienituloisten tukeminen
ovat esimerkkejä asioista, joita
voimme osuustoiminnan avulla
edistää.

Osuusl iikkeet  ol ivat  1990-
luvun laman aikana romahduksen
partaalla. Tradekan ja Elannon

tuleva kohtalo oli kyseenalainen.
Oltiin pahasti epäonnistumassa eikä
osuustoiminta ole edelleenkään
saanut sitä asemaa, joka sillä par-
haimmillaan voisi olla. Merkittävä
syy on, että Tradekassa ja HOK-
Elannossa on irtauduttu monista
keskeisistä osuustoiminnan lähtö-
kohdista. Osuustoiminnallisuuteen
tarvitaan sellaista jäsenvaltaisuu-
teen nojaavaa suuntaa, jota Suomen
Työväen Puolueen ohjelmassa on
hahmoteltu. Tarvitaan myös vas-
tauksia siihen, miksi kriisiin ajau-
duttiin, että osataan tehdä oikeita
johtopäätöksiä ja siksi on tarpeen
tuntea kehitys ja sen taustat.

Nykyise l lään  Tradeka  on
hallintayhtiö.  Sen toiminta pe-
rustuu osakeyhtiöihin, joita ovat
hotelli-ja ravintola-alalla toimiva
Restel Oy ja Tradeka on  vähittäis-
kauppaa harjoittavassa Suomen
Lähikauppa Oy:ssä, johon  kuuluvat
Valintatalot ja  Siwat.  Osuus-
toimintaperiaatteella  toimivia
kauppoja ei ole. Osuustoiminnasta
on jäljellä sinänsä arvokas yksi ääni
ja yksi jäsenperiaate, mutta toiminta
ei ole osuustoimintaa.

Aikoinaan osuusliikkeet pe-
rustivat Yleisen Osuuskauppojen
Liiton päätösvallan perustuessa
kunkin osuuskaupan jäsenmää-
rään. Vuonna 1916 se  jakaantui ja
osuuskaupat muodostivat Osuus-
liike Elannon johdolla oman aatteel-
lisen keskusjärjestön Kulutus-
osuuskuntien Keskusliiton (KK)
muodostaen näin edistysmielisen

osuuskauppaliikkeen eli E-liikkeen.
Samalla ne halusivat pitää keskus-
liikkeenään SOK:n. Tähän ei SOK
suostunut,  jolloin KK:n jäsen-
osuusliikkeet perustivat vuonna
1917 Suomen Osuustukkukaupan
(OTK),  josta tuli 1920 Osuus-
tukkukauppa ja  1970 Keskus-
osuusliike OTK.

E-osuusliike laajensi si tten
teolliseen toimintaan  ja perus-
tettiin vakuutusyhtiö Kansa ja
Rakennuskunta Haka. OTK ajautui
kuitenkin vaikeuksiin, kun se ei
pystynyt uudistumaan. Valta kes-
kittyi uudelle pääjohtajalle Eero
Rantalalle, joka ajoi läpi 39 osuus-
liikkeen sulautumisen ja OTK:hon
muodostui 1983 E-osuuskunta Eka.
Poikkeuksena oli ainoastaan yksi,
mutta sitäkin suurempi eli noin
neljännestä Osuusliikkeiden liike-
vaihdosta ja jäsenistöstä edustanut
Elanto. Jo aiemmin samana vuonna
KK:n nimi muutettiin muotoon
Kulutusosuustoiminnan Keskus-
liitto jäseninään fuusion jälkeen siis
vain Eka ja Elanto. Vuonna 1992
Eka ja Elanto sekä SOK ja Suomen
Osuuskauppojen Keskusliitto
perustivat Suomen Kuluttaja-
osuustoiminnan Liiton (KOL),
jolloin samassa yhteydessä KK
lopetti toimintansa ja E-liike siirtyi
historiaan. (KOL:n toiminta puo-
lestaan päättyi ainakin tosiasial-
lisesti vuoden 2003 lopussa.)

Kansa-vakuutuskonsernin ja
Haka-rakennusyhtiön mukaantulon

jälkeen E-osuuskunta Ekasta muo-
toutui vuonna 1987 Osuuskunta
Eka-yhtymä.

Useat aiemmin kannattaneet
osuusli ikkeet katuivat  myö-
hemmin ennen liittymistään
EKA:aan, eivätkä kaikki jäsenet
sitä edes hyväksyneet. Katuminen
oli myöhäistä, kun EKA romahti
taloudellisesti.

Ekan taloudel linen t ilanne
pysyi heikkona alusta alkaen ja
yhtymä oli pahenevassa rahoi-
tuskriisissä. Investoinnit ja toimin-
ta rahoitettiin viime vaiheessa
Eläke-Kansan tuloilla. Lokakuussa
1993 tiedotusvälineissä alkoi liik-
kua tietoja Ekan taloudellisesta
tilanteesta ja Hakan suurista tap-
pioista.  Uutisten johdosta Ekan
säästökassa-asiakkaat alkoivat
nostaa säästöjään joukkomitassa.
Pankit kieltäytyivät rahoituksesta
ja tämän johdosta Eka haki itsensä
yrityssaneeraukseen. Ekan yri-
tyssaneeraus aiheutti Eläke- ja
Henki-Kansan sekä Hakan kon-
kurssin. Aloitettu yrityssaneeraus
päättyi vuonna 2003, mutta samalla
osuustoiminnallisuus on jäänyt
syrjään.

Ekan tuhokierre ajoi myös
Elantoa ahdinkoon.  tsenäisen
Elannon puolesta liike torjui liittä-
mishankkeet 1980-luvulla, mutta
EKA tuli pääkaupunkiseudulle
Elannon alueelle. Elannon tilannetta
vaikeutti Hakan konkurssi, koska
Elanto menetti siinä varojaan
samoin kuin siinä, että Elanto joutui

sopimuksen perusteella kattamaan
Ekan eläkevastuuvajausta. Nämä
eivät olleet ainoat syyt Elannon
vaikeuksille,  vaan laman kyn-
nyksellä Elannon johto oli tehnyt
virhelaajennuksia ja osuustoiminnan
periaate menetti sijaansa myös
Elannon toimintaperiaatteissa ja
jäsenvalta heikkeni. Kun Elannosta
alkoi säästökassavarojen nosta-
minen, Elantoa rahoittanut KOP ei
ollut lainaamassa rahaa, koska se oli
lopetettu ja  yhdistetty SYP:n
kanssa. Elanto joutui velkasanee-
raukseen vuonan 1994 ja se myi
arvokkaan omaisuutensa alhaisiin
hintoihin.  Pekka Tiainen teki
myyntejä vastustavan esityksen
Anna-Liisa Kuittisen kannat-
tamana, mutta se ei mennyt Elan-
non edustajistossa läpi.  Elanto
saatiin kuiville, vaikka velkojapankit
ottivat siitä kaiken hyödyn irti,
mutta sitten edustajiston enem-
mistö päättikin liittää Elannon
HOK:n kanssa S-liikkeeseen.

Nykyisessä Tradekassa on 300
000 jäsentä. Ylintä päätösvaltaa
osuuskunnassa käyttää jäsenistön
kuudeksi vuodeksi kerrallaan ylei-
sillä vaaleilla valitsema edustajisto.
Edustajisto valitsee kahdeksi vuo-
deksi kerrallaan osuuskunnalle
hallintoneuvoston,  joka nimeää
vuodeksi kerrallaan hallituksen.
Edustajiston valinnan kautta voi-
daan yrittää vaikuttaa Tradekan
suuntaan.

Pekka Tiainen



Sivu 4 Nro 1/10Kansanääni

Pääomapiirien keinottelupo-
litiikan romahduksen tuloksena
syntyneet vastuut pyrkii hallitus
kylmästi siirtämään yksityisten
kansalaisten ja kuntien kannet-
tavaksi. Kunnat leikkaavat meno-
jaan ja toimintojaan.  Valtion
rahoi tus kuntien  lakisääte i -
sissäkään menoissa ei ole vas-
tannut todellisia kuluja.  Kunnat
tekevät jopa peruspalvelui sta
epäinhimillisiä säästöpäätöksiä.
Hämäävästi huononnuksia sa-
notaan “kehittämiseksi, raken-
nemuutokseksi tai tehostami--
seksi”. Vammaiset, eläkeläiset,
perusterveydenhuolto ja koulu-
lai tos ovat  kaikkialla säästö-
toimien kohteena.

Valkeakoskella vanhusten lai-
toshoidossa hoitajavaje.

Kolmannen sektorin ja hoitajien
yhteistyöllä vanhuksille on Valkea-
koskella tulossa tapahtuma, jossa
moni vanhainkodin asukas kokee
ihmeellisen asian: Pääsee käymään
ulkona useamman vuoden tauon
jälkeen. Hoitajien vähyyden vuoksi
kaikkein huonokuntoisimmat van-
hukset jäävät väkisinkin sängyn
pohjalle koko loppuelämäkseen.
Lääni on patistanut Valkeakoskea
lisäämään hoitajien määrää jo useam-
man vuoden ajan. Ylimmät viran-
haltijat eivät ole ottaneet viestiä
vakavasti.  Kaupunginhallituksen
puheenjohtaja muistuttaa,  e ttei
läänistä pystytä vaatimaan tai
pakottamaan mihinkään. Kaupunki
tekee viime kädessä niin kuin itse
haluaa . Pelastajaksi on tarjottu
tehostetun palveluasumisen yksik-
köä, jonne vanhainkodeista siirtyy
120 vanhusta hoidettavaksi. Uudes-
sa yksikössä puolet asukkaista on
yksityisen palveluntarjoajan ja
puolet kaupungin vastuulla. Tämän
vuoksi kaupunki tekee tulevista
hoitajavakansseista ainoastaan mää-
räaikaisia. Ennustaa voi, että hoita-
japula iskee seuraavaksi kaupungin
kotihoitoon. Tehostetussa palve-
luasumisessakaan vanhukset eivät
hoidu itsestään.  Hoitajien apua
tarvitaan jokaiselle. Tälläinen sie-
tämätön tilanne vallitsee lukemat-
tomissa eri Suomen kunnissa.

(Lähde: Valkeakosken Sanomat
2.2.2010)

Myös Helsinki "säästää" rahat
pois vanhuksilta. Helsingissä ja
muissa Suomen kunnissa on keksitty,
että tulee edullisemmaksi muuttaa
pitkäaikaissairaala- ja vanhainkoti-
paikat palveluasumiseksi. Vanhain-
kotimallissa hoitomaksuun sisäl-
tyivät kaikki, lääkkeitä ja par-turia
myöten. Helsingissä siirretään sa-
doittain pitkäaikaissairaita  pal-
veluasumisen muotoon, aluksi Riis-
tavuoressa ja  Kontulassa.  Kela
maksaa osan vuokrasta ja lääke-
kuluista  mutta loput nykäistään
vanhusten omasta rahapussista:
lääkärit, lääkkeet, laboratoriot, tv-
lupa, ruoka yms.  Laitoshoito tulee
kunnalle kalliimmaksi, mutta po-
tilaalle edullisemmaksi.

Nykyinen systeemi kannus-
taakin pysymään mahdollisim-
man pitkään kotona.  Ikäänty-
neen ihmisen laitoshoitoon tai
palveluasumiseen pääseminen
tulee olemaan entistäkin vaikeam-
paa. Omatoimisuutta ja toimin-
takykyä mittaavaa RAVA- indek-
sin tasoa tullaan nostamaan siten,
että entistä huonokuntoisempien
on selvittävä kotona yksin tai
kotihoidon avustamana.  Palve-

lutalot tulevat täyttymään psy-
kiatrisilla potilailla ja demen-
tikoilla. Arvot näkyvät päätök-
sissä ja  asukkaat ovat syytä
kysyneet,  perustuvatko tehdyt
suunnitelmat todellisiin säästöihin
ja vanhusten kunnioitukseen.

Helsingin vanhuspalvelu-
johtaja Peiponen väitti HS:n
kirjoituksessaan, “ettei Helsinki
säästä vanhusten kustannuksella”.
Kirjoituksessaan  hän perusteli
rakennemuutokseksi kutsumaansa
hoitopaikkojen vähennystä jo
päättyneellä vanhuspalveluohjel-
malla, joka oli hyväksytty val-
tuustossa vuonna 2006 ja päättyi
viime vuoden lopulla.  Pro Kunta-
palvelut- verkosto vastasi hänelle,
että ohjelman tavoitteet kauniine
visioineen “turvallisesta asumi-
sesta ja vanhenemisesta” eivät ole
muuttuneet tänä aikana teoiksi.
Palveluja on päinvastoin su-
pistettu ja  vain kaikkein sai-
raammat kotona asuvat van-
hukset ovat kotihoidon piirissä.

Palveluasumisen paikkoja on
aikomus lisätä vuodesta 2008
vuoteen 2010 11 000 hoitovuo-
rokaudella, samaa aikaan vähen-
netään vanhainkotien ja pitkä-
aikaissairaaloiden hoitovuoro-
kausia 111 000.   Pitkäaikais-
sairaanhoidon ja palveluasumis-
päivien yhteismäärä vähenee 90
000 hoitopäivää eli 260 hoi-
topaikan verran v. 2009 ja 2010.
Kotihoidon käynnit lisääntyvät
samana aikana noin 100 000.
Laitos- tai palveluasuntopäivä

pitäisi siis korvata yhdellä ko-
tihoidon päivittäisellä käynnillä.
Tämä on mahdoton ajatus. Meidän
mielestä vanhuspalveluissa ni-
menomaan säästetään vanhusten
kustannuksella. Muissa Pohjois-
maissa vanhustenhoitoon käy-
tetään lähes kaksinkertainen määrä
rahaa ja siitä huolimatta esimerkiksi
Ruotsissa laitoshoidon purkamisen
tulokset eivät ole kovinkaan roh-
kaisevia,  vaan siellä  käydään

jatkuvasti keskustelua vanhusten
hoidosta.

Helsingissä asutaan ja eletään
täysin erilaisissa olosuhteissa
kuin maaseudulla. Monet van-
hukset asuvat pienissä asunniossa
hissittömissä kerrostaloissa olo-
suhteissa, jotka eivät ole vertai-
lukelpoisia pienten taajamien kans-
sa. Vetoaminen omaisiin ja valituk-
set omaishoitajien puutteesta ovat
myös perustuslain vastaisia. Suo-
malainen yhteiskunta ei voi pe-
rustua sille,  että  viranomaiset
velvoittavat omaiset ja läheiset
ympärivuorokautiseen hoitotyö-
hön. On aika selkeyttää lopultakin
myös, mitä tarkoitetaan palvelu-
asumisella, hoidolla sekä hoivalla.
Käsitteillä pallottelulla on hämär-
retty asioiden todellista laitaa.
Muistisairaan potilaan ongelmia ei
ratkaise “asumistason paranta-
minen”. Hän tarvitsee syöttämistä,
lääkehoitoa ja vessassa käyntiä
varten hoitoa, ei palvelua. Lasten-
hoitoakaan ei kukaan kuvittele
ratkaisevansa tarjoamalla lapsille
“asumispalveluita.  Palveluasu-
mista tulee toki lisätä ja kehittää.
Erikoisesti huomiota pitäisi kiinnit-
tää pienituloisten, kansaneläkkeen
varassa elävien vanhusten elin-
olosuhteisiin.

Apua ja palveluita kaupungin
tulee  tarjota ennal taehkäi -
sevästi heti kun kotona pärjää-
minen vaikeutuu, eikä rajata sen
saantia vain kaikkein sairaimmille,
joiden ihmisarvoista elämää ei voida
pelkillä kotikäynneillä saavuttaa.

"Säästetään" manit pois vanhuksilta
Kotihoidosta ei voida puhua, kun
täysin liikuntakyvytön tai muista-
maton vanhus hoidetaan muuta-
malla pikaisella käynnillä ja ostetta-
villa ateriapalveluilla. Pikemminkin
kyse on heittei lle  jättämisestä
harhaanjohtavan mielikuvan “ko-
tona on aina paras” avulla. Tosia-
siassa monille sairaille vanhuksille
voi kodista muodostua turvaton
vankiselli loppuelämän ajaksi.

Vanhukset ja heidän omai-

sensa on otettava mukaan suun-
nitteluun, sillä perustuslaissa on
määritelty, että  jokaisella kan-
salaisella on oikeus saada tarvittava
hoito ja  huolenpito.  Vanhusten
hoitoa ei pidä ulkoistaa ylikan-
sallisten yritysten hoidettavaksi.
Heikosta vanhustenhoidosta kärsi-
vät vanhusten lisäksi omaiset ja
ystävät ja koko yhteiskunta. Monet
käyttävät hyvin paljon aikaa  hoi-
topaikan hankkimiseen. Yhteis-
kunnallinen kustannus on myös
omaisten ahdistus hoitopaikkojen
puutteesta ja yleensä vanhusten
hoidon  puutteista.

Lähipalveluiden kehittämi-
nen, päinvastoin kuin kaupungin
johtavat virkamiehet ovat kaavail-
leet, on omalta osaltaan mahdol-
listamassa vanhusten pärjäämistä
kodeissaan. Lääkäri-, laboratorio- ja
muiden palveluiden keskittäminen
ja karsiminen on päinvastaista
toimintaa ja omiaan vaikeuttamaan

yhä useampien vanhusten pär-
jäämistä ilman apua. Vuosia jat-
kunut, kaupungin omien hoito-
paikkojen vähentäminen on välit-
tömästi pysäyttettävä. Yksityis-
ten hoitolaitosten varaan pe-
rustuva järjestelmä on paitsi haa-
voittuva (Ruotsissa kunta on
joutunut ottamaan konkurssiin
menneiden hoitoyrittäjien asiak-
kaat jälleen omaan hoitoonsa) myös
veronmaksajille kalliimpi. Monissa
kunnissa omaiset ovat tehneet
lääneille eli nykyisille aluehal-
lintovirastoille kanteluita ja vali-
tuksia.

Eduskunnan oikeusasiamies
Riitta-Leena Paunio on oikella
asialla vaatiessaan, että vanhus-
tenhoitoon on puututtava jopa
pakolla. Hänen mukaansa kunnat
tulisi jopa pakottaa palkkaamaan
lisää henkilökuntaa, jotta vanhusten
hoito olisi parempaa.

Paunio sanoo, että vanhuksia
hoitavien laitosten valvonnassa on
puutteita henkilökunnan vähyyden
vuoksi.

 Jos me haluamme hyvätasoista
eikä ainoastaan tyydyttävää van-
hustenhoitoa näissä hoitolaito-
ksissa niin silloin henkilöstö-
mitoitus, jota nykyään tällaisten
laatusuositusten pohjalta  toteu-
tetaan, ei ole riittävä. Velvoittava
lainsäädäntö voisi olla yksi mah-
dollisuus. Paunio pohtii esimer-
kiksi, milloin turvatuoliin sitominen
on turva ja milloin rangaistus.

- Vanhus saatetaan jättää täl-
laiseen tuoliin pitkiksi ajoiksi, jota
hän ei sitten jaksa.  Tässä yksi
ongelma on juuri se, että meillä ei
ole kunnollista lainsäädäntöä, joka
antaisi selkeän tuen sille, miten tämä
yhteensovittaminen tapahtuu toi-
saalta turvallisuuden ja toisaalta
liikkumisen mahdollistamisen vä-
lillä.

Myös kotona asuvien vanhus-
ten palvelut  vaati sivat  sää-
döksiä. Siellä on usein vanhuksia,
jotka ovat tässä poliklinikka-
kierteessä. Kun tulee ongelma, siellä
ei päivystävä lääkäri ehdi ottaa
tarkasteluun koko lääkitystä ja
koko elämäntilannetta. Mennään
jälleen kotiin, ollaan vaihtuvien
kotipalveluiden varassa ja tunne-
taan myös turvattomuutta. Tässä
on eräs osa lainsäädäntöä, jota tulisi
kehittää.

Toimitti
Antero Nummiranta

Kansainvälisen naistenpäivän
tapaaminen

maanantaina 8.3.2009 klo 18.00
Hermannin kerholla, Hämeentie 67, Helsinki

Avaus: Timo Kangasmaa
Puhe: Raika Kontturi

Ohjelmassa mm.myös konnakööri ja Jussin
teatteriesitys

Kahvitarjoilu Tervetuloa joukolla tilaisuuteen

Järjestää: Hermannin Naiset, Sodan ja Fasismin
Vastainen Työ sekä Kansan äänen järjestöt

Vallilassa vaadittiin kirjaston säilyttämistä. Kuka puhuisi vanhusten
puolesta?!

Naton vas-taiset ruohonjuuriryh-mät.
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Palveluiden leikkaukset nostavat liikehdintää Tampereella
Jo vuosien ajan Tampere on ollut maanlaajuisissa kyselyissä Suomen vetovoimaisin

kaupunkialue. Tampere onkin onnistunut luomaan itsestään kuvan avoimena,
trendikkäänä ja kodikkaana ympäristönä, joka ei  rutista uusia tulokkaita
massiivisuudellaan pääkaupunkiseudun tapaan. Tämä vetovoimaisuus saattaa
kuitenkin olla vain näennäistä, sillä Tampereen harjoittama leikkauspolitiikka on
viemässä palvelut asukkaiden ulottuvilta.

TILTU leikkausten takana
Tuorein uutinen palveluiden

nipistämisessä on Tampereen
kaupungin virkamiesten esitys
kouluverkon ja sosiaaliasemien
supistuksista. Esitetyt supis-
tukset heikentävät olennaisesti
palveluiden kätevää saatavuutta.
Esitys esimerkiksi toimeen-
tulotukiasiakkaiden keskittämi-
sestä yhdelle asemalle vaarantaa
lukuisten toimeentulotuki-asiak-
kaiden pääsyn hakemaan apua
tilanteeseensa.

Samalla kun Tampereen kau-
punki hakee laajoja säästöjä, se
on tilaaja-tuottaja –  mallia
(TILTU) hyväksikäyttäen ryh-
tynyt yksityistämään sellai-
siakin kaupungin palveluita,
jotka tuottavat: valtakunnan
mediassakin huomiota saanut,
rutkasti voittoa tuottaneen Tam-
pereen tietokonekeskuksen yk-
sityistäminen oli tästä kaikkein
konkreettisin osoitus.

Köyhyys ja asunnottomuus
eivät eliittiä huoleta

Nyt kaavaillut sosiaaliasemi-
en ja kouluverkon harvennukset
ovat merkillistä politiikkaa, kun
ottaa huomioon Tampereen sosi-
aaliset olosuhteet: - Tampereella
on nimittäin köyhyysongelma,
jolta kaupunkia johtava porvari-
puolueiden nk.XL-ryhmä on
ummistanut silmänsä.

Tuoreimpien tilastojen mu-
kaan peräti 17,2% tamperelai-
sista eli 35 000 asukasta on
pienituloista. Tämä on yli 2%
valtakunnallista  ja lähes 3%
Pirkanmaan keskiarvoa enem-
män. Vuosien 2008-2009 välise-
nä aikana yksistään toimeentu-

lotukea hakevien määrä kasvoi
yli 2000:lla 14 000:een. Työt-
tömiä Tampereella on reippaasti
yli 15 000. Meneillään olevan
taantuman vaikutuksia toi-
meentulotukiasiakkaiden mää-
rään ei vielä uskalleta edes
laskea.

Pienituloisten lisäksi toinen
iso ongelma on asunnotto-
muus. Vuoden 2009 tilastojen
mukaan Tampereella on yli 600
asunnotonta, joista 200 pit-
käaikaisia. Asunnottumuuden

poistamiseen on annettu tähän
asti lähinnä kauniita lupauksia,
eikä tilannetta syystä tai toisesta
tahdota kokonaisuudessaan
ratkaista.

Ongelmat ovat lukuisat
Tilastojen ja todellisuuden

valossa sosiaaliasemien keskit-
täminen ei missään olosuhteissa
palvele kuntalaisia. Pienitu-
loisille jo yksistään joukko-
liikenteen käyttö tulee kalliiksi ja
näin ollen suuri joukko toi-

meentulotukea tarvitsevia on
vaarassa vain sen vuoksi, ettei
heillä ole varaa asioida asemilla.

Suunnitelmat sosiaaliasemien
keskittämisestä ovat vain jää-
vuoren huippu Tampereen har-
joittamassa linjassa: jo aiemmin
mainitun kouluverkon kurista-
misen lisäksi Tampereella voima-
kasta arvostelua ovat herät-
täneet niin kaupungin tilakes-
kuksen toimet, vanhusten-
hoidossa tapahtuneet laimin-

lyönnit ja säästöt, joukkolii-
kenne kuin satoja miljoonia
maksava Rantaväylän tunne-
lihankekin.

Tamperelaisten mitta vihdoin
täyttymässä

Kokoomuslaisen pormestarin
Timo P.Niemisen ja häntä tu-
kevan XL-ryhmän politiikka on
johtanut tamperelaisten herää-
miseen. Alkunsa sai 15.tam-
mikuuta 2010  Pelastetaan Tam-
pere asukkaille - liike,  joka on
heti alusta lähtien yhdistänyt
kuntalaisia puolue- ja vakau-
museroista piittaamatta.

Liikkeen puuhamiehen Mark-
ku Huhtalan mukaan liike kritisoi
voimakkaasti kaupungin ra-
hankäytön suuntaamista ja
tahtoo lisää lähipalveluja niiden
leikkaamisen sijaan. Liike tekikin
näyttävän ensiesiintymiseen
Tampereen keskustorilla 21.tam-
mikuuta, kun suuri joukko kun-
talaisia kokoontui vastustamaan
kaupungin suunnitelmia leik-
kauksista ja vaatimaan avoi-
mempaa ja demokraattisempaa
päätöksen tekokulttuuria.

Parhaillaan liikkeessä keskus-
tellaan sen tulevista toimintata-
voista- ja periaatteista. Samalla
liike ryhtyy etsimään yhteistyö-
tä muista tamperelaisista liik-
keistä.

Lisätietoa Pelastetaan Tam-
pere asukkaille-liikkeestä:
www.tampereasukkaille.fi

Kansan ääni/Antti Siika-aho

Unelman kuolema Helsingin vallankäytön rattaissa

Vuosaaren Skatan tila oli ta-
kavuosina umpeenkasvanut ja ra-
kennukset huonossa kunnossa.
Tilanne muuttui kun sinne tuli
laiduntamaan kyyttökarja. Keväinen
maaseutumaisema ja laiduntava
karja palauttivat elämän ja tilaa
voitiin kehittää maisemallisesti ja
kulttuurisesti arvokkaana maati-
lakokonaisuutena, jossa on pieni-
muotoista maatilatoimintaa. Se oli
Uutelan virkistysalueen sydämessä
ja sopi hyvin monipuolistamaan
Helsingin ilmettä. Tämän sai aikaan
Miina Äkkijyrkkä, joka oli pelas-
tanut itäsuomalaisen kyyttökarjan

viimeisiä edustajia  pohjoissa-
volaiselta Helvi Tossavaisen tilalta
vanhan emännän kuoltua. Kyytöt
olivat taulujen ja veistosten aihe ja
osoittautui myös että  kyytön
lihassa ja sen maidosta tehdyssä
juustossa oli sellaisia hyviä omi-
naisuuksia, joita ei pitkälle jalos-
tetussa tuontikarjassa ollut.

Syksyllä 2007 poliisit toivat
häätöilmoituksen. Jossain vai-
heessa Miina pantiin käsirautoihin.
Häädön perusteet olivat tekaistuja
kuten puiden kaato. Sopimuksen
lähtökohtahan oli tilan raivaaminen

laitumeksi. Eräs syytös oli raken-
nusten kunto ja lehtikuvissa näy-
tettiin romahtanutta aittaraken-
nusta. Kyseisen rakennus ei huonon
kuntonsa takia edes ollut Miinan
käytössä, vaan romahti kaupungin
huonon hoidon jäljiltä. Miina käytti
varoja päärakennuksen ja navetan
kunnostamiseen, mitä omistaja,
kaupunki ei korvannut. Perusasia
oli, että kaupungin puolelta  ei
koskaan panostettu tilan kehit-
tämiseen ja  selvienkään ongel-
makohtien korjaamiseen, vaikka
sopimuksen lähtökohta oli tilan
kehittäminen ja kaupungin mukana
olo siinä.

Häätöpaperista seurasi pitkä-
aikainen oikeusprosessi erilai-
sine vaiheineen. Asiaa hoidettiin ohi
lautakunnan, kaupunginhallituksen
ja valtuuston. Mitään kunnallislain
mukaista irtisanomispäätöstä ei
ollut tehty.  Silti käräjätuomari
päätti hyväksyä ir tisanomisen
toimeenpanon,  vaikka ei ollut
lainmukaista irtisanomista eikä
Helsingin konservatiivisesta lin-
jastaan tunnettu hovioikeus edes
järjestänyt pääkäsittelyä. Asia on
tältä osin edelleenkin Korkeim-
massa hallinto-oikeudessa Pekka

Tiaisen jättämän valituksen perus-
teella ja silti häätö ollaan viemässä
päätökseen huhtikuussa 2010.

 Kummalliseksi on demok-
ratia mennyt, kun kunnan luot-
tamuselimet eivät tee ratkaisuja,
vaan niiden tehtäviin kuuluvat asiat
käsittelee tuomioistuinlaitos. Kun
kokoomuslainen kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen oli hyväksynyt
häädön, vaikkei päätöstä tehnyt-
kään,  kaupunginvaltuuston suuren
kokoomusryhmän enemmistö ei
lähtenyt tekemään asiassa mitään

ja parin yksittäisen demarival-
tuutetun lipeäminen ryhmän pääo-
san näkemyksistä aiheutti,  että
kaupunginvaltuusto ei alistanut
päätöstä itselleen.  Tampereen
kaltainen pormestarimalli olisi
erityisen huono, koska jos por-
mestari, kuten Jussi Pajunen, jos
olisi pormestari,   ei ota asiaa
käsittelyyn, sitä ei saada käsit-
telyyn. Kyyttökarjasta on sentään
pieni kanta jäljellä  Miina Äk-
kijyrkän ansiosta.

Pekka Tiainen

Myöskään Tampereella ei enää hyväksytä jatkuvia leikkauksia. "Pelastetaan Tampere
asukkaille"- liike järjesti mielenilmauksen kaupungintalon edessä. Vaadittiin mm. vanhusten
hoidon turvaamista

VAPPU TULEE-OLETKO VALMIS
Hajanainen vasemmistolainen työväenliike tarvitsee kipeästi
yhtenäistymistä. Tätä edistäisi yhtenäinen vapunvietto.
Muistaaksemme Vapun ja luokkataistelun merkityksen,
järjestämme vappua valmistavan tilaisuuden

sunnuntaina 11.4.klo 13.00
Hermannin kerholla, Hämeentie 67

-Aikaisemmista vapuista tarinoi Timo Kangasmaa
-Runoja lausuu Teuvo Kauhanen (KTP)
-Laulaa ja lauluja säestää: Tommi Lievemaa (SKP)
-konnakööri ja muuta
-lisäksi käymme läpi tulevan vapun tehtäviä

Tarjoilussa kahvia ja voileipiä
Järjestää Helsingin Työväen vappumarssiyhdistys

ry.
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Liittoutumaton Suomi ei tarvitse Natoa
Naton kannattajana tunnettu

Suomen ulkoministeri Alexan-
der Stubb (kok.) on vahvasti
mukana Suomessa järjestet-
tävän  Nato-seminaarin promoo-
tiossa. Stubb ei pidä poikkeuk-
sellisena sitä, että Nato haluaa
järjestää seminaarin Suomessa,
joka e i kuulu  sotilaslii ttoon.
Tällä tavalla sotilasliitto Nato
yritetään arkipäiväistää.

Samaan aikaan Christoffer Taxel-
lin johtama perustuslakikomitea eh-
dottaa presidentin vallan kaven-
tamista siten, että eduskunta ja
hallitus voisivat tarvittaessa yhtei-
sellä kannalla jyrätä presidentin.
Tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä,
e t t ä  Suomesta voi tulla Naton jäsen
vastoin presidentin tahtoa. Kokoo-
musta komiteassa edustanut Ulko-
poliittisen instituutin johtaja Teija
Tiilikainen vahvistaa asian. Näyttää
siltä, että valtion eliitti on päättänyt
viedä Suomen väkisin em. sotilas-
liittoon, vaikka selkeä enemmistö
suomalaisia vastustaa liittymistä
Natoon.

Suomen mahdollinen liittyminen
Natoon vaikuttaisi olennaisesti
turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen
koko alueella, koska silloin Itämeri
olisi käytännössä Naton sisäinen
meri, ja Venäjä kokisi joutuneensa
saarretuksi. Venäjän uudessa so-
tilasdoktriinissa Nato on luokiteltu
uhkaksi numero yksi, samalla kun
terrorismin uhka on vuorostaan
pudonnut uhkien arviointilistalla
toiseksi viimeiselle sijalle. Venäjän
doktriinissa erityisesti kritisoidaan
Naton laajenemista itään sekä
pyrkimykset tehdä Natosta glo-
baalitoimija kansainvälisen lain
vastaisesti.

Venäjän turvallisuusneuvoston
sihteeri Nikolai Patrushev on myös
korostanut,  että  Naton laajen-
taminen on vakava uhka Venäjälle.
Patrushev mm. huomautti,  että
sotilasliiton johto on luvannut olla
laajentamatta järjestöä (viittaus
sopimukseen, joka oli tehty Gor-

batshovin kanssa neuvosto-jouk-
kojen vetämisestä Itä-Euroo-pasta).
Tästä huolimatta Naton johto ei
kuitenkaan pitänyt kiinni lu-
pauksistaan: jos sotilasliittoon
alussa kuului 12 maata, niin nyt
niitä on 23.

Venäjän uudessa sotilasdokt-
riinissa epäilemättä sisältyy Venä-
jän naapureille osoitettu viesti, jota
ei voi olla ottamatta huomioon
turvallisuuspoliittisissa ratkai-
suissa. On ilman muuta selvää, että
turvallisuuspoliittiset ratkaisut
tulevat myös vaikuttamaan valti-
oiden välisiin suhteisiin,  mm.
kaupan käyntiin. Esimerkkinä tästä
ovat Baltian maat, joilla on hyvin
ongelmalliset suhteet Venäjään ja
joiden talous on hälyttävässä
tilassa. Naton kannattajat usein
tuovat esiin Venäjän ja Nato-maan
Saksan läheiset suhteet.  Tässä
yhteydessä pitää kuitenkin huo-
mauttaa, että Saksasta tuli Naton
jäsen “kylmän sodan”  aikana,
lisäksi Saksa on vielä miehitetty
maa (amerikkalaiset joukot ovat
py-syneet alueella toisesta maai-
lmansodasta asti).

Siinä mielessä Suomen kannalta
olisi hyvin tärkeää lähestyä kysy-
mystä varovaisesti, provosoimatta
itä-naapuria ja vaarantamatta hyviä
suhteita, joita on rakennettu usei-
den sukupolvien aikana.

Suomen vierailulla Venäjän pre-
sidentti Dmitri Medvedev ehdotti
uudenlaista  turvallisuusjärjes-
telmää “Vancouverista  Vladi-
vostokiin”. Suomalaisessa mediassa
on esiintynyt erilaisia tulkintoja
asiasta,  jopa eräiden “Venäjän
asiatuntijoiden” olettamuksia, että
Venäjä haluaisi länsimaisiin koviin
ytimiin, eli Natoon. Venäjän uusi
sotilasdoktriini tyrmää em. spe-
kulaatiot.

Nato  perustettiin Neuvos-
toliittoa vastaan. Venäjä nähdään
Neuvostoliiton seurajana, eli siinä
mielessä Nato on Venäjän vastainen
organisaatio.  Blokkiajattelu on

selvästi kylmän sodan jäänne.
Nykyisessä Euroopassa ei ole
ideologista vastakkainasettelua. Eli
Natoa, joka edustaa länsimaiden
blokkia, ei tarvita. Lisäksi, Nato on
USA- vetoinen organisaatio, eli
Nato-maat  joutuvat jatkuvasti
Yhdysvaltojen sotiin, mm. lait-
tomiin sotaoperaatioihin kuten
Naton Jugoslavian pommitukset
ilman YK:n man-daattia.

Naton lobbaajat yrittävät luoda
sotilasliitosta rauhan sekä länsi-
maisten arvojen puolustajan brän-
diä.  USA:n jatkuvat sodat eri
puolilla maailmaa eivät tue em.
mielikuvaa. Tällä hetkellä Suomi
osallistuu Naton Afganistan-ope-
raatioon,  koska nykyinen por-
varihallitus haluaa osoittaa uskol-
lisuutensa sotilasliitolle. Äskettäin
julkaistussa kirjassaan “Vorraaja”
Juhani Suomi, jolla on laaja ko-
kemus työskentelystä ulkominis-
teriössä, toteaa, että “meneillään on
Nato-ral li halki maan.  Kapak-
kaväelle todistellaan kaulusnappi
avattuna – mitä tässä nyt työväen-

puolueessa herrastelemaan – että
kunnon kundit eivät Natosta niu-
hota. Ne ovat lökäpöksyjä, jotka
eivät uskalla tunnustaa, että sinne
vain ja kiireimmiten. Näytetään
iivanoille’!” (s. 104). Juhani Suomi
huomauttaa, että YYA-sopimuk-
seen verrattuna, Nato-jäsenyyden
myötä Suomi joutuu taistelemaan
vieraissa maissa.

Nato-option toteuttamiseksi
eräät tahot Suomessa pyrkivät
luomaan Venäjästä uhkakuvia tur-
vautumalla revansismiin ja russo-
fobiaan. Monilla on varmasti muis-
tissa puolustusministeri Häkä-
miehen (kok.) vainoharhaisia lau-
suntoja “Venäjä, Venäjä, Venäjä”.
Todellisuudessa Venäjä ei millään
tavalla uhannut Suomea,  vaan
päinvastoin, Venäjän pääministeri
Putin on nimennyt Suomen merkit-
täväksi kumppaniksi.

Nykyinen maailman kehitys
osoittaa, että USA:n hegemonia ei
ole enää mikään itsestäänselvyys  ja
esimerkiksi BRIC- maiden (Bra-

silia, Venäjä, Intia, Kiina) merkitys
vahvistuu. Mikään BRIC – maista
ei ole Natossa.  Eli maailman-
laajuisesti Naton rooli pienenee ja
järjestö muutoksien alkuvaiheessa
konservoituu pienen vähemmistön
blokiksi, joka yksipuolisilla toimil-
la  vain ärsyttää sotilasliittoon
kuulumattomia maita, erityisesti
suurmaita, mm. EU:n naapuria.
Myöhemmin n. 10-15 vuoden
kuluttua politiikan tutkijan ja
Innsbruckin yliopiston profes-
sorin Gerhard Mangottin arvion
mukaan Nato lakkaa olemasta.

Venäjä on ehdottanut Suomelle
erityistä roolia yhteisen Euroopan
puolustuksen uudistuneen turval-
lisuusjärjestelmän suunnit-telussa –
eränlaista Helsinki plussa-sopimus-
ta. Suomen kannattaa parhaalla
mahdollisella tavalla hyödyntää
liittoutumattomuuttaan suunnit-
teilla olevassa Euroopan   turval-
lisuusjärjestelmän rakentamisessa.

Evgenia Hilden-järvenperä

Vaikka Suomi ei virallisesti
kuulu  Natoon,  on  maamme
sotakoneisto jo n i in yhden-
mukaistettu, että voisi väittää
Suomen olevan muodol lisesti
sotilasliittoihin  sitoutumaton,
mutta teknisesti  Natoon val-
jastettu val t io.  Pol i it t i sessa
retoriikassa tämä i lmaistaan
Suomen kuulumisena sekä
poliittisesti että sotilaallisesti
“läntiseen kontekstiin”. Jo 20
vuotta jatkuneen poliittisen kon-
sensuksen, jonka muodostaa por-
varillinen ja  vasemmistoporva-
rillinen valtapiiri,  seurauksena
maamme puolueettomuus on muo-
dostunut lähes illuusioksi. Tuota
harhakuvaa ruokitaan kansainvä-
lisessä diplomatiassa vieläkin
ahkerasti, mutta todennäköisesti
Venäjän suhtautuminen maamme
puolueettomuuteen on lähinnä

diplomaattista kohteliaisuutta.

Suomen tekninen yhden-
täminen Natoon alkoi Hornet-
hankinnoilla, jonka eräänä pal-
jastavana yksityiskohtana voidaan
pitää sitä,  että  eräänä valinta-
kriteerinä oli ilmatankkausmah-
dollisuus. Tuo ominaisuus ei palvele
kotimaan puolustusta millään jär-
kevällä  tavalla,  mutta sitäkin
paremmin suuria kansainvälisiä
ilmavalvontaoperaatioita ja soti-
lasoffensiiveja. Toinen ilmavoi-
missa toteutettu muutos oli käyt-
tökielen vaihtuminen englanniksi.
Muita maamme puolustusvoimien
merkittäviä Natouttamis-toimia
olivat mm. sotilasarvojärjestelmän
muuttaminen yhteensopivaksi
Naton kanssa, Naton taktisten kart-
tamerkkien ottaminen opisto-
tasolla opetusohjelmaan, ehdotetun
korkeasti kehitetyn ilmatorjunta-
järjestelmän vaihtaminen Nato-
yhteensopivaan sekä risteily-
ohjusten hankinta.

Näitä huomattavia muutoksia
ja ehdotuksia on  tapahtunut
hiljalleen 90-luvun puolivälistä
lähtien ja  voisikin väittää, että

Suomi on natoutettu virkamies-
työnä kulissien takaisella poliit-
tisella päätöksellä.  Suomen natout-
taminen demokraattisten kulissien
takana muistuttaa huomattavasti
sitä prosessia, jonka seurauksena
maamme todellinen poliittinen
varjovalta  taloudellisen eliitin
tukemana toisen maailmansodan
alla liitti Suomen natsi-Saksan
sotaponnisteluihin sosialistisen
Neuvostotasavaltojen liiton tuhoa-
miseksi. Tuota päämäärää pidettiin
länsimaisen sivistyksen säily-
misen kannalta kiistattoman vält-
tämättömänä.  Naton päämäärä
näyttää olevan tismalleen sama.
Nykyään kun Neuvostoliiton ai-
heuttama poliittinen uhka on
syrjäytetty, voi Nato keskittyä
tarjoamaan sotilaallista potentiaa-
liaan maailman johtaville talouspo-
liittisille eturyhmittymille. Toisin
sanoen Nato on edelleenkin kapi-
talistisen yhteiskuntamallin soti-
laallinen tukiverkosto.

Natoa käsittelevässä debatissa
on huomioitava myös julkitulleet
väitteet,  joiden mukaan Nato
(ACC, CPC) ja USA sekä Ison
Britannian tiedusteluelimet (CIA,

DIA ja MI6) ovat sotilaallisena
verkostona  ideologisen sodan
(kylmän sodan) aikana syyllis-
tyneet Euroopassa: 1) Itsenäisten
valtioiden itsemääräämisoikeuden
loukkauksiin, 2) Ihmisoikeus louk-
kauksiin, 3) Sotilasvallankaap-
pausten tukemiseen ja mahdollisesti
jopa organisoimiseen, 4) Poliittisen
terrorin tukemiseen ja mahdollisesti
myös organisoimiseen sekä 5)
maailmansodan jälkeen fasistien
sekä natsien tukemiseen, joka

rikkoo räikeästi Nürnbergin sota-
tuomioistuimen päätöksiä.

Nato on perustettu ensisijaisesti
poliittista uhkaa vastaan ja on näin
ollen sotilaspoliittinen verkosto,
joka palvelee kapitalistisen ideo-
logian päämääriä. Tämä fakta ei ole
muuttunut miksikään ja edelleenkin
tämä päämäärä on Naton olemas-
saolon perusta.

Janne Rahikainen
30.01.2010

Suomea natoutetaan hivuttamalla

Valtaosa kansaa vastustaa Nato-jäsenyyttä. Tästä huolimatta ääriporvarit
eivät ole luopuneet tavoitteistaan. Olkaa valmiina.

EI NATOLLE
Kuopion tori la. 27.2.10 klo

10.30
Hanna Era - Heidi

Komulainen - Juhani Tanski
Keskustelutilaisuus KTY:n

kokoustilassa (Käsityökatu
24 B) klo 11.15

Naton vastustajat

Mielenosoitus 4.3.2010
Helsingissä Rauhan puolesta, Natoa

vastaan - Nato no way!

Suomen poliittinen eliitti harjoittaa väärää politiikkaa
toimimalla Naton kokousmaana.Sotilasliitot eivät luo
turvallisuutta, päinvastoin. Mielenosoituksessa mukana
olevat tahot ja yksittäiset ihmiset vastustavat Suomen
mahdollista Natojäsenyyttä

Tervetuloa suunnittelemaan Naton vastaista mie-
lenosoitusta 26.2. kello 16.00 Kirjasto kympin
ryhmähuoneeseen. Mielenosoitus Natoa vastaan
järjestetään 4.3.2010. Aika ja paikka ovat v ielä
avoimia, koska Naton strategiaseminaarin paikka ei
ole vielä julkisesti tiedossa.

Naton vastaiset ruohonjuuriryhmät.
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ELÄKKEET HALLITUKSEN HAMPAISSA
Seppo Ruotsalainen
14.2.2010
Kirjoittaja on eläkkeellä
oleva sosiaaliturvan eri-
koistutkija

Suomessa on viime aikoina
käyty jäl leen k i ivasta kes-
kustelua eläkkeistä. Laineet
olivat tuskin ennättäneet las-
kea vuoden 2005 eläkeuudis-
tuksen jälkeen,  kun työmark-
kinajärjestöissä ja hallituksen
piirissä alkoi uudelleen kova
vääntö e läkeiästä ja kansa-
laisten työurista. Varsinaisen
lähtölaukauksen tälle uusim-
mal le  hässäkäl le  antoi  pää-
ministeri Matti Vanhanen,  joka
vuoden 2009 keväällä, “Rukan
hangilla”, sai kuulemma pää-
hänsä vaatia e läkeiän  nos-
tamista nykyisestä 63 vuoden
alaikärajasta 65 vuoteen. Maan
hal li tus ei  sii s näytä olevan
lainkaan tyytyväinen vuoden
2005 e läkeuudistuksessa hy-
väksyttyyn ja työnantajaleiris-
säkin aluksi  suitsutusta saa-
neeseen “joustavaan” eläke-
ikään, joka nykyisellään vaih-
telee 63 ja 68 ikävuoden välillä

Työmarkkinajärjestöt nousi-
vat tuolloin vuosi sitten Van-
hasen vaatimusta vastaan ja
hallitus joutui perääntymään aikeis-
taan. Asia ei kuitenkaan jäänyt
siihen, vaan työurien pidentämistä
pohtimaan asetettiin hetimmiten
kaksi työryhmää. Toinen näistä
kahdesta oli Eläketurvakeskuksen
toimitusjohtajan Jukka Rantalan
vetämä eläkeneuvotteluryhmä,
jossa työmarkkinajärjestöjen edus-
tajien  tuli etsiä keinoja juuri
eläkkeelle jäämisiän  nostamiseksi
ja työurien pidentämiseksi. Tämä
ryhmä ajautui sekavissa pyrki-
myksissään sittemmin jokseenkin
täydelliseen pattitilanteeseen.

Toista ryhmää veti Elinkei-
noelämän Keskusliiton (EK) toimi-
tusjohtaja Jukka Ahtela ja tämän
ryhmän tehtävä oli pohtia työurien
pidentämistä työkyvyn edistämi-
seen, koulutukseen ja työhyvin-
vointiin liittyvien näkökohtien
suunnalta .  Ryhmän kerrottiin
päässeen omassa keskuudessaan
yksimielisyyteen, mutta se mistä
yksimielisyyteen päästiin oli
loppujen lopuksi jokseenkin vä-
häistä. Ahtelan työryhmän eh-
dotukset todettiin jo syntyessään
vanhentuneiksi ja joiltakin osin
(pyrkiessään suosimaan työvoimaa
muiden väestöryhmien kustannuk-
sella terveydenhuollossa) jopa
kansalaisten oikeustajun vastaisiksi.

Molempien edellä mainittujen
työryhmien toimeksianto päättyi
kuluvan vuoden tammikuun lo-
pussa.

Mistä tässä väännössä on
kysymys?

Tuo on aiheellinen kysymys jo
pelkästään siksi, että koko ajan on
ollut jokseenkin  epäselvää, miten
työnantajapuolen mielestä elä-
keikää pitäisi nostaa ja työuria
pidentää.  Syksyllä 2009 EK:n
toimitusjohtaja Leif  Fagernäs
lausui, että Suomen julkisen talou-
den ongelmat ratkeaisivat, jos
eläkeikä olisi sama kuin muissa
Pohjoismaissa eli 67 vuotta. EK:n
lakiasiainjohtaja Lasse Laatunen

on puolestaan ollut erityisesti 63
vuoden alaikärajan kimpussa.
Hänen mukaansa eläkkeelle pääsisi
63-vuotiaana vain, jos työura olisi
40 vuoden mittainen.  Palkan-
saajajärjestöt ovat perustellusti
tyrmänneet Laatusen kaavailut.
Eläketyöryhmien tavoite kiteytyi
pyrkimykseksi nostaa eläkkeelle-
siirtymisikää nykyisestä 59,4 (joka
todellisuudessa on jo nyt 59.8)
vuodesta kolmella vuodella vuoteen
2025 mennessä.

Eläkeiän mekaaninen nosto ei
ratkaise työurien pituutta

Eläkeiän mekaaninen nostoyritys
kompastuu siihen, että kun ihminen
e i  j a k s a ,  n i i n  h ä n  e i  j a k s a .  E l ä k e -

t u r v a k e s k u k s e n  j o h t a j a  Hannu
Uusi talokin  myönsi äskettäin
(Helsingin Sanomat 20.12.09,
vieraskynä),  että vanhuuseläkeiän
nosto kahdella vuodella eli takaisin
65 ikävuoteen vaikuttaisi todel-
liseen eläkkeellesiirtymisikään vain
puolisen vuotta.

Samassa kirjoituksessaan Uusi-
talo muistuttaa, että suomalaisten
työurat ovat jo nyt kolme vuotta
pidempiä kuin muissa EU-maissa
keskimäärin. Työurien pituuden
osalta  muut pohjoismaat ovat
kylläkin Suomea edellä, mikä johtuu
toisaalta  suuresta työttömyy-
destämme ja toisaalta siitä, että
Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa
osa-aikatyötä tekevien osuus on
paljon suurempi kuin meillä.

Työnantajapuolen tavoitteiden
epäloogisuus ja suoranainen järjet-
tömyys tuleekin esiin siinä, että
samalla kun he vaativat työurien
pidentämistä, he vaativat myös
mm. osa-aikaeläkkeen lakkaut-
tamista, siis sen elementin lakkaut-
tamista, joka kaikkien tutkimusten
mukaan on yksi tehokkaimmista
työurien pidentämiskeinoista.

Työnantajapuoli ylitti valtuu-
tensa

Huolestuttavaa on, että työnan-
tajapuoli ei tyytynyt edes työr-
yhmän varsinaiseen toimeksian-
toon eli eläkeikä- ja  työuraky-
symyksen  pohdiskeluun, vaan
alkoi esittää yhä tiukempia vaa-
timuksia koko eläkejärjestelmän
heikentämisen suuntaan. Rantalan
työryhmän jäsenen, SAK:n projek-
tipäällikön Kaija Kallisen mukaan
“työnantajat hakevat vain eläke-
leikkauksia, eivätkä pitäydy työ-
ryhmän alkuperäisessä tavoit-
teessa”  (Helsingin Sanomat
22.1.10).  Työnantajapuoli on
vaatinut tiukasti mm. ansiosidon-
naisen työttömyysturvan lisäpäi-
vistä luopumista eli ns. eläkeputken
tukkeamista ikääntyneiltä  työttö-
miltä.

Työnantaja yrittää heikentää
eläkeläisten asemaa entisestään

Koko tämän hässäkän taustalla on
ilmeisesti työnantajapuolen pyrki-
mys sekoittaa  eläkepolitiikan kortit
uudelleen itselleen mahdollisimman
edullisella tavalla. Asia on nimittäin
niin, että jo vuoden 2005 eläke-
uudistukseen sisältyi palkan-
saajien kannalta  aikaisempaan
nähden  merkittäviä heikennyksiä
ja elementtejä, jotka eivät ainakaan
houkuttele työntekijöitä lyhen-
tämään työuriaan, vaan monessa
tapauksessa suorastaan pakottavat
jatkamaan niitä.

Tuollainen pakkoelementti on
moneen kertaan parjattu ns. tai-
tettu indeksi, jonka mukaan eläk-
keitä tarkistettaessa niitä koro-
tetaan 80-prosenttisesti hinta-
kehityksen ja vain 20-prosentti-
sesti ansiokehityksen mukaan.
Tämä pakottaa monet jatkamaan
työelämässä yli voimiensa,  sillä
eläkkeen lähtötaso on hyvin ylei-
sesti matala  ja  sen ostovoima
heikkenee palkkoihin verrattuna
eläkkeellä ollessa pelottavan no-
peasti.

Toinen nykyisen eläkejärjestel-
män sisältämä ja työuraa väkisin
pidentämään pyrkivä elementti on
ns. elinaikakerroin, joka tulee
vaikuttamaan rankasti ja raa’asti
erityisesti 1970-luvulla  ja  sen
jälkeen syntyneiden henkilöiden
tuleviin eläkkeisiin.  Nykyisen
eläkejärjestelmän suunnittelijat ovat
puolustelleet elinaikakertoimen
aiheuttamaa eläkealenemaa juuri
sillä, että työntekijä voi korjata eli
kompensoida menetyksen jatka-
malla työuraansa eli tekemällä
lisää työtä.

Elinaikakerroin on alkanut purra
vuoden 2010 alusta ensimmäisenä
uhrina olevaan eli vuonna 1948
syntyneiden alkaviin eläkkeisiin
noin yhden prosentin alenemalla.
Vuonna 1950 syntyneiden alkavista
eläkkeistä nipistetään jo kolme
prosenttia, mikä Eläketurvakes-
kuksen laskelmien mukaan voidaan
korvata jatkamalla työntekoa neljän
kuukauden ajan.    Kerroin syö
sitten vuosi vuodelta yhä nuorem-
pien ikäluokkien eläkkeitä  yhä
enemmän niin että vuonna 1980
syntyneiden alkavista eläkkeistä
otetaan päältä pois 17 prosenttia,
minkä voi korvata tekemällä lisä-
työtä 25 kuukautta eli runsaat kaksi
vuotta.

Ei olla kovin kaukana totuudesta,
jos sanotaan, että  tässähän on
kysymys monessa tapauksessa
suoranaisesta pakkotyöjärjestel-
mästä.

Eläkeikä ei ole kaiki lle jo-
ustava

Niille (Lasse Laatunen ja kump-
panit),  jotka vaativat nykyisen
eläkkeelle pääsyn alaikärajan nosta-
mista 63 vuodesta 65:een, on syytä
palauttaa mieliin,   että  vaikka
väitetään, että eläkeikä on joustava
63 ja 68 ikävuoden välillä, niin tämä
ei pidä paikkaansa sellaisten henki-
löiden kohdalla,  jotka saavat
kansaneläkettä ja pientä työeläkettä.
Tällaistenkin henkilöiden kohdalla
“joustetaan” kylläkin 65 vuoden
ikärajasta alaspäin, mutta se tapah-
tuu melkoisen kovalla hinnalla.

Jos kansaneläkettä ja pientä työ-
eläkettä saava henkilö jää eläkkeelle
ennen 65 vuoden ikää, siis 63-64 -
vuotiaana, hänen kansaneläkkee-
seensä tehdään pysyvä varhennus-
vähennys, jonka määrä on 0.4%
kuukaudessa  eli  4.8 prosenttia
vuodessa eläkkeen määrästä. Jos
henkilö jää eläkkeelle heti 63 ikä-
vuotta täytettyään, hän menettää
lopullisesti kahden vuoden alene-
man verran eläkkeestään eli 9.6
prosenttia.

Mainitun käytännön johdosta
pienituloiset (erityisesti pienitu-
loiset ikääntyvät naiset, joiden
työura on aikoinaan katkeillut lasten
syntymän ja muiden perhesyiden
takia) eivät katso hevillä voivansa
käyttää hyväkseen eläkeuudis-
tuksen lupaamaa “joustavaa” eläk-

keellesiirtymisikää 63 -vuotiaina,
vaan joutuvat jatkamaan työu-
raansa taloudellisen pakon sane-
lemina ja usein terveytensä kustan-
nuksella.

Lisäksi on syytä muistaa, että
pelkkää kansaneläkettä saaville ei
63 vuoden joustovaraa ole lainkaan
sallittu, vaan heidän vanhuus-
eläkeikärajansa on 65 vuotta.

Eläke karttuu epätasaisesti ja
epäoikeudenmukaisesti

Toimitusjohtaja Rantalan vetä-
mässä eläketyöryhmässä kiis-
teltiin myös työeläkkeen kart-
tumiskysymyksestä. Vuoden 2005
eläkeuudistuksen mukaan työnte-
kijän eläke karttuu 18 ja 52 ikä-
vuoden välillä 1.5 prosenttia
palkasta vuodessa, ikävuosien 53-
62 välillä  1.9 prosenttia  sekä
ikävuosien 63-68 välillä  niin
sanotulla superkarttumalla eli 4.5
prosenttia vuodessa.

Eläketyöryhmästä tihkuneiden
tietojen mukaan työnantajat olisi-
vat nyt vaatimassa 1.5 prosentin
karttumaa aina 60 ikävuoteen
saakka,  61-62-vuotiaiden kohdalla
työnantajille  “kelpaisi”  kaksi
prosenttia vuodessa ja superkart-
tuman he alentaisivat  4 prosenttiin
vuodessa. Palkansaajapuolen kanta
työryhmässä näytti pysyvän
suunnilleen nykykäytännön mu-
kaisena.

Eläkekarttuman käsittely ja
toteuttaminen oli työntekijä-
puolelle  kitkerää juotavaa jo
vuoden 2005 uudistusta valmis-
teltaessa. Esimerkkinä todettiin,
että  nuori työntekijä, joka 18-
vuotiaana alkaa kartuttaa työelä-
kettään ja kartuttaa sitä 40 vuotta
(mikä esim. fyysisesti raskaissa
töissä on tosi pitkä aika) on sen
jälkeen vasta 58-vuotias, mutta
varmasti monessa tapauksessa
valmis eläkkeelle. Hänen eläkkeensä
on kuitenkin koko ajan karttunut
vain reilusti alle kahden prosentin
vuosivauhtia. Mistään superkart-
tumasta hän ei  voi tuolloin eläk-
keelle jäädessään tai joutuessaan
vielä uneksiakaan.

Sen sijaan edellä mainitun hen-
kilön akateemisesti koulutettu
kohtalotoveri voi aloittaa työnteon
vasta 28- vuotiaana ja  super-
karttuma voi palkita  hänet vii-
meisten työvuosien osalta aina 68
vuoden ikään saakka hyvinkin
muhkeilla eläkekertymillä ( sitä
suuremmilla, mitä suurempi on
palkka). Ensiksi mainitulle työn
raskaan raatajalle jää monessa
tapauksessa vain supereläkkeiden
rahoittaminen työeläkevakuutus-
maksujen muodossa.

Järjestelmä luo eriarvoisuut-
ta myös eläkeiässä

Superkarttuma tuo oikeastaan
osuvasti esiin koko nykyisen
työeläkejärjestelmän perusluon-
teen. Se on hyvätuloisia ja vaki-
naisen työpaikan omaavia työn-
tekijöitä ja toimihenkilöitä voimak-
kaasti suosiva ja eriarvoisuutta
myös eläkeiässä säilyttävä ja
lisäävä  järjestelmä. On myönnet-
tävä, että eläkekarttumaa koske-
vassa kiistassa tunsin ensi alkuun
jonkinlaista viehtymystä työnan-
tajan vaatimukseen superkart-
tuman alentamisesta.

Samalla tekisi vielä jälkikäteenkin
mieli kysyä (sama kysymys, jonka
kansanedustaja Mikko Kuoppa

muistaakseni aikoinaan esitti tämän
asian eduskuntakäsittelyssä), eli
että kuinka ay-liikkeen ja  työ-
väenliikkeen edustajat ovat voineet
hyväksyä superkarttuman kal-
taisen eriarvoistavan elementin
eläkejärjestelmän piiriin.

Tällä hetkellä asia on kuitenkin
niin,  että työnantajan esitykset
myös eläkkeen karttumista koske-
vassa asiassa tähtäävät kauttaaltaan
eläkkeiden leikkaamiseen ja eläke-
tason alentamiseen. Myös super-
karttuma on työntekijäpuolen kan-
nalta katsoen saavutettu etu ja  jos
sen tai muunkaan eläkekarttuman
osalta lähdetään lipsumaan, niin
tuolle lipsumiselle ei ole takarajaa.

Tämänhetkinen tilanne
Nyt näyttää siltä, että meneillään

oleva eläkkeitä koskeva “pulivei-
vaus” on sotkemassa vuoden 2005
eläkekuvioita vielä entisestään ja vie
koko eläkekysymyksen kohti  suur-
ta  epävarmuutta.  Tämän epä-
varmuuden keskellä on suoma-
laisessa yhteiskunnassa tapahtu-
massa todellinen eläköitymisvyöry
ns. suurten ikäluokkien jättäessä
työelämän taakseen. Vuoden 2009
aikana eläkeläisten riveihin ilmestyi
80 000 uutta eläkkeensaajaa ja heidän
lisäkseen lähes 10 000 osa-aika-
eläkeläistä. Vauhti ei tässä suhteessa
tule lähivuosina hiljenemään, pikem-
minkin päinvastoin.

Taustalla on vielä kuumana peru-
nana kysymys mm. eläkesää-
tiöistä, joiden purkamisten seu-
rauksena eläkejärjestelmästä on
vaarassa siirtyä pois peräti miljardi
euroa. Eläkkeelle siirtynyt STM:n
vakuutusosaton ylijohtaja Tarmo
Pukkila on äskettäin antanut haas-
tattelun hälyttävällä otsikolla “Elä-
kejärjestelmä ajautuu talouskriisiin”
(ESY-tieto 1/2010).

Eläkejärjestelmä saattaa kriisiin
ajautuakin, jos siitä poistetaan
koottuja eläkevaroja miljardi sinne
ja toinen tänne pääoman tarpeita
silmällä pitäen. Jo muutaman vuo-
den ajan on herättänyt huolestu-
mista myös se, että suuret eläke-
yhtiöt ovat sijoittaneet eläkevaroja
suuremman tuoton toivossa mm.
amerikkalaisiin hedge- eli suoja-
rahastoihin, jotka toimivat myös ns.
veroparatiiseissa. Pörssikurssien
alenemisen johdosta Työeläke-
vakuuttajat TELAn työeläkeva-
rojen markkina-arvo aleni vuosina
2007-8 useilla miljardeilla euroilla.

Mitä on edessä?
Eläkesäätiöiden purkaminen ja

eläkevarojen riskisijoittaminen eivät
tunnu huolestuttavan maan halli-
tusta, joka on ottanut eläkepolitiikan
keskeiseksi tavoitteekseen eläk-
keiden tason alentamisen ja eläkeiän
kohottamisen. Juuri kun kirjoitan
näitä rivejä, Kansan radiossa joku
naishenkilö kyselee, että mikä idea
siinä on, että eläkeikää vaaditaan
nostettavaksi samanaikaisesti kun
maa on täynnä nuoria työttömiä
(Radio Suomi. Kansanradio
14.2.2010). Siinä on kysymysten
kysymys, jota pohtimaan ei ole
valtiovallan toimesta asetettu ai-
noatakaan työryhmää.

Mitä edellä puheena olleisiin
kahteen eläkeneuvotteluryhmään
tulee Vanhasen johtama hallitus ei
ole tyytynyt vain seuraamaan niiden
toimintaa.
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Kiristys taivutti irlantilaiset

 Espanjan ja Luxemburgin
kansanäänestyksessä kesällä
2005 EU:n perustuslaki hyväksyt-
tiin, mutta ranskalaiset ja hol-
lantilaiset kaatoivat sen samana
vuonna ja irlanti lai set viime
vuonna. Kun kolme kansakuntaa
oli äänestänyt väärin, tulokset
hylättiin ja uusien äänestysten
järjestäminen kiellettiin. Irlanti
e i  k ie l losta pi i tannut,  vaan
pakott i kansan äänestämään
uudestaan – hirmuisten uhkaus-
ten saattamana.

Kiristys taivutti irlantilaiset
Uusintaäänestyksen tuloksen rat-
kaisi suuri raha, huijaus ja kiristys.
Rahapiirit ja eliitti käyttivät kam-
panjaan valtavia rahasummia; Irlan-
nille luvattiin näennäisiä “myönny-
tyksiä” ja uhkailtin maan pahene-
valla taloustaantumalla, työpaik-
kojen ja sosiaalietuuksien mene-
tyksellä sekä EU:sta erottamisella
ja eristyksiin jäämisellä. Irlantilaiset
ovat ehkä EU-myönteisimpiä kai-
kista kansoista: he ovat ehkä jopa
hyötyneet EU:sta –  toisin kuin
lähes kaikki muut kansat.  EU
“voitti” polkemalla demokratian.

Miksi EU:n perustuslain sisäl-
tö oli salattava?

 Lissabonin sopimus on EU:n
kaikkein salaisimmin ja nopeimmin
laadittu asiakirja. EU-maiden kan-
salaisille se on selitetty vain unionin
sopimusviidakkoa selventäväksi,
toimintaa uudistavaksi ja kansa-
laisten perusoikeudet vahvistavaksi
asiakirjaksi. Todellisuudessa se
antaa EU:lle ylikansallisen Euroo-

pan liittovaltion perustuslaillisen
muodon ja tekee jäsenmaista tämän
liittovaltion provinsseja.

Lissabonin sopimus ratifioitiin
viime vuoden keväällä - sammu-
tetuin lyhdyin.  Eduskunnassa
asiasta käytiin mielenkiintoinen
keskustelu,  joka osoitti sopi-
muksen sudenkuopat ja sen sisällön
salailun, kansalaiskeskustelun
puutteen jne. Ratifiointi mainittiin
yhden palstan pikku-uutisena esim.
Hesarissa, mutta keskustelusta ei
ollut mainintaakaan valtamedi-
oissa. Mediat vaikenivat. Sen sijaan
vaalirahakohusta kirjoitettiin pals-
tametreittäin. EU:n perustuslain
jääminen vaalirahaskandaalin var-
joon voi olla sattuma. Mutta yhteys
näillä asioilla on. EU on todellinen
lobbauksen ja korruption paratiisi,
ja  EU:lla  on monia yhteyksiä
suomalaispolitiikkoihin.

Salailu on monimuotoista:
- sopimusta ei voi lukea, eikä

ymmärtää
- sopimus tuli päätöksenteki-

jöillekin luettavaksi vasta vähän
ennen päätöshetkeä

- sopimuksen sisällöstä on eri-
laisia tulkintoja Suomessa ja muissa
maissa.

Kaiken kukkuraksi sanotaan:
- “EU antaa kansalaisille lisää

vaikutusmahdollisuuksia.  Sen
takaa mm. kansalaisaloite.” Siihen
tarvitaan vain miljoona nimeä.
Keräys on helppo nakki!

- “Poliittisesti arkaluontoiset
kohdat muotoiltiin uudelleen niin,
että vain  juristit pystyvät niitä enää
tulkitsemaan”. Sopimuksen hyväk-
syminen sen tekstiä näkemättä on

kuin avoimen shekin allekirjoitus ja
sen sisällön salaaminen on petos
kansakuntaa kohtaan.

Mitä perustuslain hyväksy-
minen merkitsee?

Lissabonin sopimukseen sisältyy
mm. seuraavia ongelmia:

1. Se siirtää lisää valtaa kansalli-
sesta päätöksenteosta EU:lle - sen
avulla vahvistetaan EU:n keskus-
johtoisuutta ja sen yhteistä ulko-
politiikkaa. Meille on kerrottu, että
EU päättää, kuka Suomen edustaja
on Europpa-neuvostossa!

2. EU on  kaventamassa kansa-
laisten oikeuksia julkisten doku-
menttien saatavuuteen. Saatavilla
olevista dokumenteista monet tosin
ovat jo nykyisellään niin vaikea-
lukuisia, että niiden saatavuus ei
takaa asian ymmärtämistä.

3.  Sopimuksen koukeroihin
sisältyy kuolemanrangaistuksen
mahdollisuus sodan ja mellakan
hallitsemiseksi. Mellakaksi voidaan
käsittää esimerkiksi Tanskan polii-
sin  hyökkäys mielenosoittajien
kimppuun Kööpenhaminan ilmas-
tokokouksen aikana.

4. Sopimus mahdollistaa  lakko-
oikeuden rajoitukset.

 EY-tuomioistuin antoi pari
vuotta sitten kaksi ennakkoratkai-
sua, joista toinen koski Viking Linen
ja Suomen Merimies Unionin
kiistaa ja toinen latvialaisen Laval-
yhtiön ja Ruotsin rakennustyö-
läisten liiton välistä kiistaa. Ratkai-
suissa tunnustetaan ay-liikkeen
lakko-oikeus sinänsä EU:n perus-
oikeudeksi, mutta yritysten vapaa
sijoittautumisoikeus mihin tahansa
maahan ja työvoiman vapaa liikku-
vuus asetetaan ay-oikeuksien edelle.
Kansallisen työlainsäädännön mu-
kaan sallittu työtaistelutoimi oli
yrityksen sijoittautumisvapauden
vastaisena kielletty.  Lakoilla ei saa
estää yrityksen siirtymistä toiseen
eikä toisen maan työehtosopi-
muksen käyttöönottamista.

5.  Sopimus laajentaa entisestään
unionin valtaa. EU:n perustuslaki
ja  muu lainsäädäntö syrjäyttää
jäsenmaiden perustuslait ja muut
säädökset. Käytännössä se merkit-
see suurten jäsenmaiden hallitusten
vallan kasvattamista kansalaisten ja
pienten maiden vaikutusmahdol-
lisuuksien kustannuksella. Samalla
kun EU:sta kehitetään liittovaltiota
siitä  muovataan sotilasliittoa.
Sopimuksen mukaan unionin ulko-
ja turvallisuuspolitiikkaa kehitetään
yhteistyössä Naton kanssa.  Se

romuttaa lopullisesti Suomen
liittoutumattomuuden.   Mark-
kinoiden ja pääomaliikkeiden va-
paus julistetaan unionin perus-
arvoksi.  Sille  alistetaan työn-
tekijöiden oikeudet, julkiset pal-
velut ja ympäristönsuojelu. Talous-
ja  rahaliiton uusliberalistiset normit
halutaan ikuistaa.

Militarismin ja kuoleman-
tuomion paluu

EU-maiden kansalaiset eivät
halua liittovaltiota, sotilasliittoa
eivätkä kuolemantuomiota.  Kyse-
lyssä 83 % suomalaisista vastusti
perustuslakia, johon EU:n mili-
tarisoiminen (natottaminen) si-
sältyy ja vain 11 % hyväksyi sen.
Sivistysvaltiona  pidetään maata,
jossa ei ole kuolemantuomiota.
Suomi poisti sen sodan jälkeen. Nyt
rangaistus on voimassa EU:n 27
jäsenmaassa.

EU:n liittovaltiolaki lopettaa
jäsenmaiden itsenäisyyden

Lissabonin sopimus eli  EU:n
uusi perustuslaki tuli voimaan 1.12.
– juuri ennen Suomen itsenäisyys-
päivää. Uuden perustuslain myötä
EU:sta tulee oikeushenkilö eli
käytännössä liittovaltio. Eurooppa-
neuvostosta tulee virallinen toimi-
elin. EU siirtyy määräenemmistö-
päätöksiin, joilla pienten jäsen-
maiden ennestäänkin vähäinen
vaikutusmahdollisuus poistetaan.
EU:n lainsäädäntö käy Suomen
lainsäädännön yli.  Perustuslaki
vähentää kansallisten parlamenttien
valtaa poistamalla jäsenmailta veto-
oikeuden 51– federalistien mukaan
jopa 77– uudessa asiaryhmässä, vie
niiltä täysivaltaisuuden ulko- ja
puolustuspolitiikassa ja  tekee niistä
kumileimasimia oikeusasioissa.
Perustuslain myötä EU:n sosiaa-
lisen hävityksen politiikka laajenee.

Lissabonin sopimus vie valtaa
Suomesta vastoin  perustus-
lakiamme

Lissabonin sopimuksen keskei-
nen sisältö on räikeässä ristiriidassa
Suomen voimassa olevan perustus-
lain kanssa.  Suomen perustuslain
mukaan valtiovalta kuuluu kansalle.
Vallan siirrosta ei ole edes säädök-
siä. Lissabonin sopimus määrää,
että EU:n lainsäädäntö on jäsen-
maiden lakien yläpuolella. Sopimus
velvoittaa jäsenmaita lisäämään
sotavoimiaan. Oikeushenkilönä EU
voi solmia kansainvälisiä sopimuk-
sia jäsenvaltioiden puolesta. Käy-

tännössä EU voi toimia valtion
tavoin. Valtion toimivallasta puut-
tuu enää oikeus sodan aloittamiseen
ja verotusoikeus.

Paavo Lipponen kehui Lontoossa
14.2.2002 EU:n perustuslakihan-
ketta: “ei tule olemaan yhtään
itsenäistä valtiota Euroopassa,
täysivaltaisine hallituksineen ja
parlamentteineen, jotka edustavat
kansalaistensa laillisia intressejä. Sen
sijaan on jäljellä vain yksi valtio.”

 Suomen kansalle kuuluva perus-
tuslaillinen valta on luovuttama-
tonta. Vallan siirto ja kansalaisten
muuttaminen alamaisiksi rikkoo
Suomen perustuslakia. Perustus-
lakivaliokunnan mukaan kansalle tai
eduskunnalle kuuluvaa valtaa voi
siirtää maasta pois 2/3 enemmis-
töllä.

EU:n yl ival ta torjutt i in
Saksassa

Saksan perustuslakituomio-
istuimen syksyllä tekemän päätök-
sen mukaan EU:n perustuslain
nojalla tehtävissä päätöksissä on
otettava huomioon Saksan perus-
tuslain kansalaisille takaama oikeus
päättää oman maansa asioista.
Saksan liittopresidentti Horst
Köhler ei saa allekirjoittaa Lissa-
bonin sopimuksen ratifiointi-
asiakirjoja ennen kuin perustuslaki-
tuomioistuimen vaatimat muutok-
set on tehty. Lehtien mukaan on
häpeällistä ,  että  perustuslaki-
tuomioistuin palauttaa liittopäivä-
edustajille vallan, minkä he ovat
luovuttaneet EU-asioissa Saksan
edustajille  EU:ssa.  EU-lait on
hyväksyttävä liittopäivillä ja liitto-
neuvostossa ennen kuin Saksan
edustaja saa allekirjoittaa paperit
Brysselissä.  

Saksassa eletään Suomen malliin
– kuin sika vatukossa! Poliittiset
päättäjät eivät piitanneet tuomio-
istuimen päätöksestä pätkääkään.

Mitä tämän jälkeen?
Tuntemattomien Herman Van

Rompuyn nimitys EU:n presi-
dentiksi ja kauppakomissaari pa-
roonitar Catherine Ashtonin ul-
koministeriksi viittaa siihen, että
suurvallat pitävät päätöksenteon
ohjauksessaan. Fanaattinen fede-
ralisti Van Rompuy kannatttaa
maailmanhallituksen perustamista,
EU:n yhteiseen verotukseen siir-
tymistä sekä jäsenmaiden lippujen
ja hymnien poistamista.  Ota ja
puserra!

 Juhani Tanski

Jo silloin  kun nuo työryhmät
vuosi sitten asetettiin hallitus
varasi itselleen mahdollisuuden
tarkastella jälkikäteen, ovatko
työryhmien esittämät keinot
riittäviä. Saatuaan nyt  helmikuun
alussa käsiinsä työryhmien esit-
telemät “tulokset” maan hallitus
ei ilmiselvästi ole ollut niihin tyy-
tyväinen.

Hallitus on varannut itselleen
kuukauden ajan miettimisaikaa
eläketyöryhmien saavuttamien
tulosten “vaikutusarviointien
tekemiseen”. Tätä kirjoittaessa
tuosta miettimisajasta lienee pari
viikkoa jäljellä. Palkansaajien
päiden yläpuolella liikkuu kuu-
luisa Damokleen miekka eli hal-

litus saattaa toteuttaa uhkauk-
sensa eläkeiän nostamisesta
giljotiiniratkaisuna.

Jäisikö Matti Vanhasen vii-
meiseksi “uroteoksi” päämi-
nisterinä “työurien piden-
täminen” eli eläkeiän alarajan
mekaaninen nostaminen väki-
valtaisesti hallituksen yksi-
puolisella päätöksellä? On
esitetty arveluja, että hallitus ei
tällaiseen ratkaisuyritykseen
ryhtyisi eduskuntavaalien lä-
heisyyden vuoksi. Tämän hal-
lituksen kyseessä ollen mikään
ei kuitenkaan ole eläkeläisten,
palkansaajien ja pienituloisten
kohdalla varmaa. Paitsi epä-
varmuus.

Eläkkeet hallituksen hampaissa
..jatkoa sivulta 7

Turun budjetista
Turun budjetin käsittelyssä

todettiin jälleen v. 2009, että vel-
kaannumme 90 miljoonaa Euroa.
Kaupungin velka kasvaa 110 mil-
joonaan Euroon. Selvisi myös, että
kaupunki leikkaa 7 miljoonaa Euroa
peruspalveluista . Kaupunginval-
tuuston mukaan lisävelkaantu-
minen merkitsee, että  joudutaan
vähentämään 200 työpaikkaa vuo-
dessa. Turussa on harjoitettu täysin
väärää politiikkaa.  Tämä meno
lisääntyi entisestään kokoomuksen
Mikko Pukkisen tullessa kaupun-
ginjohtajaksi. Vaikka oikeistoenem-
mistöinen valtuusto ja  hallitus
hyväksyykin kunnallisten palvelu-
jen ja toimintojen yksityistämisen,
ei tätä silti voida hyväksyä. Turun
talous- ja raha-asiat ovat täysin

retuperällä. Budjetti on ollut vuo-
sittain miinuksella kymmeniä mil-
joonia euroja. Tätä menoa olemme
miinuksella satoja miljoonia euroja.
Joka vuosi valtuusto toteaa, että
ilman lisävelanottoa emme pärjää.
Kokoomuksen johdolla tehtiin viime
vuonna lehmänkauppa ja perus-
tettiin Valtuustoryhmien “ työ-
ryhmä”, jossa yhteisesti sovitaan eri
asioista .  Tähän ei olisi pitänyt
suostua,  koska aina oikeiston
kanssa tehdyt sopimukset mer-
kitsevät, että kunnallisia etuja ja
palveluja leikataan Turussa. Tämä
koskee erityisesti vähävaraista
kansanosaa. SDP ja osaksi Va-
semmistoliittokin suostuivat ta-
vallisten kuntalaisten etujen ja
palveluiden leikkauksiin ja maksujen

korotuksiin. Samalla kuntalaisten
palveluja on yhä enemmän yk-
sityistetty eli myyty yksityisille
firmoille .  Tämän johdosta on
lakkautettu kouluja, kirjastoja,
päivä- ja  vanhainkoteja,  sekä
terveyskeskuksia. On selvää, että
kunnissa, kuten Turussakin pär-
jätään vain siten, että  ryhdytään
harjoittamaan nykyiseen nähden
täysin päinvastaista politiikkaa.
 Tulee lopettaa töiden ja palvelujen
siirtäminen yksityisille firmoille ja
vaaditaan takaisin mm. vanhusten
kotiapupalvelut,  sekä menet-
tämämme siivouspalvelut. Kuntien
tulisi tarjota työikäisille  kun-
talaisille töitä  ja eläkeläisille  kaikki
aikaisemmat palvelut ja edut.

Esko Luukkonen

Kansa vastusti EU-perustuslakia Suomessa ja
Irlannissa. Vallankäyttäjä ei anna äänestää asiasta
tai äänestyttää siksi kunnes saadaan "oikea" tulos.
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Väestön ikääntyminen – uskomaton huijaus
Suurella vakuuttavuudella ja

vakavuudella selitetään, että
suurten ikäluokkien jäädessä
eläkkeelle työvoima loppuu. Sik-
si eläkkeelle siirtymistä on
myöhennettävä ja työuria piden-
nettävä. ETK sanoo, että eläk-
keelle siirrytään 59,4 vuotiaina.
Jos niin on ollut ja on, silloin ei
enää ole suurten ikäluokkien
eläköitymisen ongelmaa, kun
ennen vuotta 1951 syntyneet
suuret ikäluokat ovat jo eläk-
keellä.

Näyttää siltä, että meillä on
omaksuttu propagandaministeri
Joseph Göbbelsin ajattelu. Mu-
istaakseni Göbbels oli natsi-
Saksan propagandistina sitä
mieltä, että mitä suurempi valhe
sitä uskottavampi se on. Nykyään
tärkeisiin tilastoihin pumpataan
valtavat määrät ilmaa tai istu-
tetaan haamuja.

Viimeksi syyskuussa 2009 jul-
kaistu väestöennuste on kokenut
kovia. Siinä vuonna 2010 on yli
64 vuotiaita 943 985 henkeä. Luku
tulee väestötilastoista ja on oikea.
Sen jälkeen alkaa tapahtua. En-
nusteeseen ujutetaan haamuja.
Syntyy väite, että väestö muka

ikääntyy nopeasti. Ennusteen
mukaan vuonna 2020 yli 64-
vuotiaita olisi 1 290 143 henkeä,
2040 peräti 1 607 768 henkeä ja
2060 huimat 1 786 917 henkeä.

Ennusteen luvut ovat pötyä,
ne on vedetty turkin hihasta.

Väestötilastojen perusteella
tiedetään kaudella 1930–2005
vuosittain syntyneiden, vuo-
siluokasta kuolleiden ja maasta
pois muuttaneiden määrät. Lu-
vuista tiedetään 65–79- vuo-
tiaiden määrät aina vuoteen
2070 saakka. Ne ovat enim-
mäismääriä, sillä kukaan ei tiedä
2005 jälkeistä, mutta sitä ennen
syntyneiden ikäluokkien tule-
vaa  kuolleisuutta, eikä maasta
muuttoa. Mutta se tiedetään,
että molemmat pienentävät
ikääntyvien lopullista lukua.
Sitäkään ei tiedetä, millaisiksi
vuoden 2005 jälkeiset 80- vuo-
tiaiden ja sitä vanhempien
määrä muodostuu. Vuonna
2008 heitä oli 238 352 henkeä.
Tämä joukko on riippuvainen
mm. nuorempien ikäluokkien
kehityksestä. Osuus voi kas-
vaa vaikka määrä supistuisi.

Ikäluokkatilastojen enimmäis-
määrään verraten vuoden 2025
ennusteessa on 65- vuotiaita ja
sitä vanhempia 208 774 henkeä
liikaa. Heitä ei kerta kaikkiaan
ole, jäivät syntymättä. Vuoden
2040 kohdalla heitä on liikaa 974
483 henkeä, vuonna 2055 on
liikaa ainakin 904 488 henkeä ja
2070 vähintään 996 828 henkeä
liikaa. Ikääntyneiden, yli 64-
vuotiaiden määrää on suuresti
liioiteltu, se on harkittu valhe.
Väestötilastojen ja ennusteen
välillä on todella huikea ero!

Haamut ovat siis vallanneet
väestöennusteet. Totuus on,
että 1960 jälkeen alentuneen
syntyvyyden vuoksi vuodesta
2025 myös ikääntyneiden määrä
vähenee, vähenee jopa jyrkästi.
Ikääntyneitä ei voi olla enempää
kuin aikanaan syntyi!

Olkoon ikääntymishuijaus
tahaton tai tahallinen se on
suuruudeltaan uskomaton.

Raju ennuste muistuttaa Sak-
san 30-luvun propagandaa –
mitä suurempi valhe sitä hel-
pommin se uskotaan! Mutta jo
sen, että syntyvyys 1960 jälkeen

laski, piti soittaa median kelloja
ja herättää perustellun epäilyn
ennusteen oikeellisuudesta. Ei,
kellot eivät soineet. Minkä
vuoksi kukaan ei asettanut
ennustetta kyseenalaiseksi?

Oliko syy siinä, että se oli
poliittisesti hyvä ja mielekäs
perustelu suunnitelmille korot-
taa tel-maksuja ja leikata so-
siaaliturvaa sekä eläkkeitä?

Kai Kontturi

SAK:n jäsenistössä on poliittista voimaa

Maassamme on lähes vuoden
päivät työstetty kulissien takana
ikääntyvien  työläi sten e läk-
keelle pääsyn vaikeuttamista
kasvavan työttömyyden oloissa.
Työttömyyseläkeputki on haluttu
poistaa,  vaikka juuri ikääntyviä
työläisiä on ensimmäisenä pot-
kittu töistä pois. Myös varhen-
nettu vanhuuseläke ja osa-aika-
eläke on haluttu romuttaa ko-
konaan, vaikka työelämän uu-
vuttamien ihmisten määrä on koko
ajan lisääntynyt. Myös eläkeker-
tymistä eläkkeellä tehdyn työn
aikana on haluttu päästä eroon.
Vanhuuseläkkeelle siir tymisen
ikärajaa on haluttu nostaa vähintään
kolmella vuodella nykyisestä 63
vuoden ikärajasta jopa 66-69
vuoteen saakka.

Kulissien takaisen  työryh-
män muodostivat Elinkeinoelä-
män Keskusliitto, Suomen  Am-
mattiliittojen Keskusjärjestö ja
Suomen Hallitus.  Työryhmälle
annettu määräaika umpeutui tam-
mikuun 2010 lopussa. Asetelma oli
jo lähtötilanteessa EK ja Hallitus
vastaan SAK. Työurien piden-
tämisvaatimus oli lähtöisin EK:sta.
Ministerit Katainen ja Vanhanen
pistettiin asialle  vuoden 2009
alussa. Viikkoa ennen määräajan

päättymistä alkoi loppurutistus. Jo
tuossa vaiheessa SAK:n hallitus
torjui EK:n esittämät työttö-
myysturvan leikkaukset työurien
pidentämisen nimissä.  SAK:n
mielestä ns. lisäpäiväoikeuden
poistaminen ei pidentäisi työuria,
ainoastaan poistaisi työnantajien
rahoitusosuuden ikääntyneiden
työttömyysturvasta. Lisäpäivillä
ikääntynyt työtön pysyy ansiosi-
donnaisella päivärahalla, kunnes
eläke alkaa juosta. “SAK:n mielestä
työttömyysturvaa olisi työt-
tömyyden kasvaessa parannettava,
ei heikennettävä”,  sanoi neuvot-
teluihin osallistunut Kaija Kallinen
lausunnossaan medialle viikkoa
ennen määräpäivää. Myös PAMin
1.varapuheenjohtaja Anssi Vuorio
piti Hallituksen ja  EK:n pyrki-
myksiä erittäin vaarallisena.

SAK:n neuvottelijat säi lyt-
tivät jämäkän asenteensa lop-
puun asti, vaikka painostus oli
kova. Oikeistolta poliittinen sirkus-
temppu epäonnistui tällä kertaa. Se
osoitti, että maan muodolliselta
hallitukselta on laman hoito karan-
nut käsistä . Myös varsinainen
hallitus eli Elinkeinoelämän Kes-
kusliitto on avuton,  kun SAK
miljoonine jäsenineen oli toista
mieltä ja myös osoittaa sen käytän-

nössä. Ikääntyneisiin työläisiin,
työttömiin ja eläkeläisiin suunnattu
kapitalismin ongelmien hämäysisku
ei mennyt sisään, vaan kilpistyi
suojuksiin. Tietenkin SAK olisi
voinut ojentaa ennalta ehkäisevän
vasemman suoran heti alussa, jotta
varhennetusta vanhuuseläkkees-
täkään ei olisi tarvinnut luopua.
Kyllä sillekin olisi ollut käyttöä
edelleen. Saattaahan olla, että tämä
osamenetys ei tule voimaan, kun
ottelu kokonaisuutena voitettiin.
Sirkustemppuilu opetti ainakin sen,
että  mikään asia ei ole SAK:n
vaikuttamisalueen ulkopuolella.
Näinhän toimii aina myös Elin-
keinoelämän Keskusliitto.

Myönteisenä asiana on huo-
mioitava nuorisotyöttömyyden
esille nousu. Tämä oli ensimmäinen
hapuileva yritys puuttua nuoriso-
ongelmaan, ja niinpä myös keinot
olivat hapuilevia. Neuvotteluissa
sovittiin, että peruskoulusta valmis-
tuva koko ikäluokka pyritään
kouluttamaan tai ohjaamaan työe-
lämään jonkin muun väylän kautta,
jos koulutusväylä ei johda tuloksiin.
Yksikään peruskoulun päättänyt ei
siten saisi jäädä ajelehtimaan työt-
tömäksi, sanotaan neuvottelijoiden
sopimustekstissä.  Tällä linjalla
nuorison syrjäytymistä yhteis-
kunnasta ei vielä estetä.  Olisi
pitänyt olla  rohkeutta tarttua
perusongelmaan eli koulujärjes-
telmän remonttiin. Peruskoulun,
lukion ja ammatillisen perusope-
tuksen yhdistäminen olisi pitänyt
saattaa nyt alkuun. Se on ennen
pitkää kuitenkin tehtävä. Koska
perusremontti on aikaa vievä, niin
hyväksytty hätäapu on joka tapa-
uksessa tarpeellinen. SAK:n täytyy
ymmärtää,  että juuri sen oman
jäsenistön lapset tarvitsevat kaik-
kein kipeimmin koulujärjestelmän
uudistamista. Ihmettelen syvästi
SAK:n sokeutta tässä asiassa.

Heikki Typpö
Pertteli

Eläkeläisten  joukkotapahtumat kiellettiin 1980-luvulla SDP:n
mahtikäskyllä, koska ne vaikeuttivat SDP:n  hallituspolitiikkaa.
Sama tapahtui SAK:n osalta. Auttaisivatkohan joukkotapahtumat
nyt eläkeläisten asiaa.

PAMdemia
PAMdemiaksi n imitän palk-

kadeflatorista ilmiötä, jossa pie-
nemmällä palkalla tehdään sa-
moja töitä kuin aikaisemminkin.

PAM on Palvelualojen ammat-
tiliitto,  joka edustaa pienipalk-
kaisimpia ammattiryhmiä kuten
siistijöitä. Yksinkertaisin esimerkki
asiasta on Helsinki-Vantaan lentoase-
man turvatarkastusten siirtäminen
siivousfirmalle tai matkatavaroiden
käsittelyn siirtymistä työvoimaa
vuokraavalle yritykselle.

Kirjoitimme – keväällä kuolleen –
Olavi Jukaraisen kanssa vuonna 2007
otsikolla, ”Wallmartilaista urkintaa
kehityskeskustelun nimellä”, siitä
kuinka matalapalkka-alat alkavat
hallita globaaleja työmarkkinoita.
Kysymys oli siitä kuinka Yhdys-
valtojen BKT:llä mitattujen merkit-
tävimpien alojen vaikutukset ovat
vuosisadan ajan ulottuneet koko
teollistuneen maailman sosiaaliseen ja
työmarkkinoiden kehitykseen. Viime
vuosisadan ensimmäiset vuosi-
kymmenet olivat terästeollisuuden
johdolla ammattiyhdistysliikkeen
kieltämistä ja palkkojen polkemista.

Toisen maailmansodan jälkeinen
aika, amerikkalaisen autoteollisuuden
johdolla, johti siellä keskiluokan
syntyyn ja  Euroopassa keskilu-
okkaistuvan hyvinvointivaltion syn-
tyyn. Sota vähensi tekeviä käsiä, mikä
turvasi suotuisan palkkakehityksen
ja ay-liikkeen toimivaltuudet. Kol-
mannen vaiheen globaalin kapita-
lismin kehityksessä voi katsoa alka-
neen 70-luvun alusta, ns. wallmar-
tilaisen ajan, joka on levinnyt Euroop-
paan 80- ja 90-lukujen aikana tau-
diksi, jota ay-liike ei ole kyennyt
analysoimaan ja  torjumaan vaan
ainoastaan alistumaan. Työväenliike
ei ole pystynyt esittämään selkeää
vaihtoehtoa kuluneiden vuosikym-
menten vaaleissa ja on hävinnyt
”wallmartilaisille” konservatiivisille
voimille.

PAMdemian globaaliin taudin-
kuvaan kuuluu, että maailmassa
on yhä useampi suu ilman ravintoa
tai puutteellisella ravinnolla,
työpäivät ovat entistä pidempiä,
töitä joudutaan tekemään useam-
malle työnantajalle, harmaa talous
leviää ja Suomessakin tehdään yli-
töitä korvauksetta. Tulonjako
toimii omistavan luokan ja suuri-
tuloisimpien ehdoilla .  Vero-
tuksella ei pystytä enää syn-
nyttämään riittävää uudelleen-
jakoa, vaan varallisuus keskittyy
yhä harvempiin käsiin, jonka ay-
liike (työväenliike) vaitonaisena
hyväksyy.

Kapitalistinen järjestelmä elää
vaihetta , jota voidaan kutsua
hyperkapitalismiksi, jossa kan-
sakuntien hyvinvoinnit, kuten
eläkkeet,  työttömyysturva ja
muu sosiaali- ja vakuutusala on
sijoitusten kautta kytketty glo-
baaliin ns. ”kehittyneeseen” rahoi-
tusjärjestelmään. Valtiot eivät voi
antaa näiden järjestelmien ja
yritysten kaatua kuten 30-luvun
lamassa,  jolloin rahoitusjär-
jestelmä oli ns. ”kehittymätön”,
jolloin harvalukuisan omistajien
joukon kulutuskyky halvaantui,
mutta ei koko kansakunnan,
vaikka työttömyys ja sen tuomat
ongelmat lisääntyivät. Emme näe
enää ilmiötä, jossa omistaja  nak-
kaa arvottomat osakekirjat ker-
rostalon ikkunasta ja hyppää itse
perässä.

Yhteiskunta pyrkii turvaa-
maan järjestelmän toimivuuden,
suuren edunsaajien joukon kulu-
tuskyvyn ja samalla yksityisten
omistajien sijoitukset. Todellisia
yrittäjäsijoittajia ovat enää pien-
yrittäjät, omalla työllä ja lai-
narahalla puurtajat.

Hannu Ikonen
Porvoo
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On keskityttävä kansanliikkeen rakentamiseen
Työttömyys on  kasvanut ja

työttömien työnhakijoiden mää-
rä oli joulukuussa 301 000. Jos
tässä olisivat mukana myös ryh-
mälomautetut, olisi luku 340 000.
Ryhmälomautetuthan ovat työt-
tömiä, jotka työnantaja ilmoittaa
kassalle suoraan ilman, että tar-
vitsee kirjautua toimistossa työt-
tömäksi työnhakijaksi. Siksi työt-
tömien työnhakijoiden luvuista
puuttuvia ryhmälomautettuja oli
mm. joulukuussa 40 000. Työttö-
myyseläkeläisiä oli lisäksi noin
50 000 ja monilla oli työtä vähem-
män kuin olisi halunnut tehdä.
Työhallinnon työvoimapoliittisten
toimien piirissä oli 75 000 henkilöä.
Siten kokonaistyöttömyys  nämä
toimenpiteet ja eläkeläiset mukaan
lukien oli 465 000.  On myös
työttömäksi itsensä kokevia, jotka
eivät ole työttöminä työnhakijoina
työvoimatoimistoissa.

Tilanteen huononeminen ei
kaikilta osin näy luvuissa, koska
esimerkiksi nuorten kohdalla on
yleistä opiskelu, kun töitä ei ole.
Tämä on tietenkin järkevää.

Siten laaja työttömyys ilman
työvoimapolitiikan toimia nousi
lähel le  400 000 ja kokonais-
työttömyys ja luvuissa näky-
mätön työttömyys mukaan lu-
kien lähelle puolta miljoonaa.
Se lähes joka viides työelämässä
olevista (työvoimaan kuuluvista).
Luvut olivat vielä paljon suuremmat
1990-luvun laman ollessa pahim-
moillaan, mutta se ei poista sitä
tosiasiaa, että Suomi ajautui fi-
nanssikriisin myötä pahaan työt-
tömyyskriisiin.  Työttömyys jäi
vielä vuoden 2008 keväällä korkea-
suhdanteen huipussa kauaksi täys-
työllisyydestä, mutta nyt otettiin
jyrkkä takapakki. Pätkätyöt ovat
oma lisäongelmansa.

Julkisuudessa esitetyin tilas-
tokeskuksen luvuin työttömyys
oli alempi. Ero syntyy siitä, että
tilastokeskuksen haastattelu teh-
dään joulun edellä muun muassa
nuoria työllistävän kaupan sesongin
aikaan. Lisäksi tilastokeskuksen
työvoimatutkimusluvussa eivät ole
kaikki etenkään pitkäaikaistyöt-
tömät, joilla työnhaun aktiivisuus
on ymmärrettävästi vähentynyt,
mutta 1990-luvun lopulla otetun
käytännön jälkeen työttömyydestä
poistetaan tilastokeskuksen luvuis-
sa työttömät,  jotka eivät ole
kuluneen kuukauden aikana hake-
neet työtä, vaikka olisivat työt-
tömyyspäivärahan saajia. Tilas-
tokeskus kysyy erikseen piilo-
työttömiä, jotka tarvitsevat työtä,
mutta joita ei opiskelun, lasten
hoidon tai muun tällaisen syyn takia
lasketa työttömiksi tai eivät voi
ottaa työtä heti vastaan. Kun heidät
lasketaan mukaan, ollaan lähellä
työhallinnon lukuja.

Kevättä kohden työttömyys
tilastokeskuksen luvuin edel-

leen pahenee, koska joulun alus-
sesonki on ohi ja oppilaitoksista
valmistuvat ja kesätyötä hakevat
ovat kesän kynnyksellä työttöminä.
Juhannuksen alla julkaistavat tou-
kokuun lopun luvut tilastokes-
kuksenkin luvuin nousevat jonne-
kin 350 000:een. Sen jälkeen tämä
alenee, kun lomien takia  avautuu
lisää kesätyöpaikkoja, mutta vä-
hemmän kuin paremmassa talous-
tilanteessa. Oppilaitosten aloittaes-
sa elokuussa luku taas alenee.
Työttömien työnhakijoiden määrä
nousee syksyn mittaan ja  on
mahdollista, että luvut nousevat

ensi talvena tämän talvisia korkeam-
miksi tai ainakin lähelle samaa.

Työttömyys tu lee  olemaan
korkeaa koko vuoden ja ensi
talvena eduskuntavaalien edellä,
vaikka on kuukausittaista vaih-
telua.

Maailman tuotannon aleneminen
ja maailmankaupan romahdus sekä
Suomen ulkomaankaupan ja tuotan-
non romahdus aiheuttivat tilanteen,
että jos kaikki olisi heijastunut
suoraan työttömyyteen,  luvut
olisivat nousseet yli 400 000:lla.
Työllisyys kuitenkin laski tuotan-
non laskua vähemmän ja työajat
lyhenivät ja esimerkiksi nuoret
valitsivat opiskelun työttömyyden
sijaan.  Työllisyys laski noin
100 000:lla, mutta tuotannon lasku
alhaiseksi aiheuttaa että tänä vuonna
työllisyys uhkaa edelleen laskea.
Vaikeus on siinä, että kun talouden
sukellus ei romahduttanut täydellä
painollaan työllisyyttä, vastaavasti
talouden tulee kasvaa 10 %, ennen
kuin työllisyys kunnolla paranee.

Työttömyyden alentamista aut-
taisi se, että suurten ikäluokkien
siirtyessä parhaillaan ja lähivuosina
eläkkeelle, tilalle tulevat nuoret
ikäluokat ovat pienempiä, jolloin
työn tarvitsijoiden kokonaismäärä
pienenee. Taloustilanteessa on

edelleen vaaran merkkejä maailman
finanssimyllerryksen jatkuessa ja
työttömyys leikkaa ostovoimaa ja
kysyntää. Valtion kasvanut velka
on johtamassa siihen, että menoja
karsitaan ja veroja korotetaan pian
eduskuntavaalien jälkeen ja se
vaikeuttaa toipumista ja  väärin
toimimalla huonontaa tilannetta.
Työllisyyden parantamisesta ja
työttömyyden alentamisesta sekä
tulonjaosta tulee koko seuraavien
vuosien 2011-2015 eduskunta-
vaalien pääkysymys. Siitä riippuu
eläkkeiden ja sosiaali- ja terve-
yspalveluiden rahoitus.  Onnis-

tumisesta r iippuu,  missä tilan-
teessa Suomi on maamme 100
vuotisitsenäisyyden päivänä
6.12.2017.

Tilanteesta on eräitä vakavia
lisäseurauksia. Velkaperinnässä
olevien määrä nousu viime vuon-
na 300 000 ihmiseen ja masen-
nuslääkkeitä syö 300 000 ih-
mistä samaan aikaan, kun meil-
lä on 300 000 työtöntä. Yhteis-
kuntamme sairastaa. Sairauden
syynä on jyrkästi lisääntynyt
eriarvoisuus.

Nykyisellä vaurauden tasol la
kaikista voitai siin huolehtia.
Satakomitea päätyi farssiin, kun
pienimpiä etuuksia ei lähdetty
korottamaan asianmukaisesti. On-
gelma ei ole komitean vaan se, että
rahaa ei käytetä pienten etuuksien
korottamiseen.

Palkkatuella työllistämistä ei
ole li sätty kun viime lamassa
sentään lisättiin 35 000:sta yli
70 000:een. Kyseessä ei ole temp-
putyöllistäminen kun työt ovat
mielekkäitä .  Palkkatukityöllis-
täminen on jatkoa entisajan hätä-
aputöille, joilla yhteiskunta järjesti
töitä, kun niitä ei muutoin ollut
tarpeeksi.  Hätäaputöillä raken-
nettiin rautatiet,  länsiväylä ja
Helsinki-Vantaan lentokenttä ja

paljon muuta. Kun lapiotyö koneis-
tui, työllistävyys väheni ja valtio
alkoi palkkaamaan enemmän muihin
valtion töihin.  Lisäksi otettiin
käyttöön palkkatuki, jossa valtio
maksaa osan palkasta, jotta työl-
listyttäisiin.

Pääväite on ollut, että tämä on
tempputyöl li stämistä,  koska
tuki työstä e i  työl li stytä tar-
peeksi tuettomaan työhön, avoi-
mille markkinoille, niin kuin
sanotaan.  Peruste lu  on  vir-
heellinen, koska tuettua työtä ja
suoraa työllistämistä tarvitaan,
kun työtä ei muutoin ole tar-

peeksi .  Lisäksi työttömyyden
pitkittyminen vaikeuttaa työn
saantia ja tarvitaan tukea, kuten
monissa muissakin tilanteissa.
Tosiasiassa työllistäminen on
valtion kannalta “halpaa puuhaa”
sillä kustannuksista osan kattaa, kun
työstä peritään veroja työttö-
myyttä enemmän ja työttömyys-
päivärahoja ei makseta, kun työstä
maksetaan palkkaa ja vähemmän
myös toimeentulotukia.

Työttömän käteenjäävä tulo
kuitenkin nousee työllistyessä,
kun palkka on asianmukainen.
Se  parantaa toimeentuloa ja
poistuu muita ongelmia. Ulos-
otot ja velkaperinnät vähenevät.
Perheet voivat paremmin. Ihmis-
arvo säilyy.  Työssä opitaan ja
pysytään kehityksessä mukana.
Monilla ajautuminen pitkittyvään
työttömyyteen johtaa ajan oloon
terveydellisiin seurauksiin. Työ tuo
hyvinvoinnin yhteiskuntaan ja
ihmisten elämään ja työ ja turvattu
toimeentulo tuovat yhteiskuntaan
inhimillisyyden. Ei saa toistaa viime
laman virhettä, että pitkäaikais-
työttömyyden annettiin nousta
jyrkästi eikä sitä sittemmin hoidettu
tehokkaasti. Vuoden yhtäjaksoisesti
kestänyt työttömyys nousi alle
3000:sta 140 000:een työttömien

työnhakijoidenkin kohdalla kol-
messa vuodessa. Sitten kesti 15
vuotta vuodesta 1993 vuoteen 2008
kun luvusta saatiin pois 100 000 ja
vielä oltiin 40 000:ssa. Suuri osa
vähenemisestä johtui siitä, että 15
vuoden aikana vuonna 1993 50 vu-
otta  täyttäneet siir tyivät van-
huuseläkkeelle ja  osa nuorem-
mistakin erilaisille eläkkeille. Lama-
nuorista osa syrjäytyi pysyvästi.
Laman pitkä varjo ulottuu tähän
päivään ja kauemmin, koska työt-
tömien lapset kantavat läpi elä-
mänsä laman seuraamuksia. Näissä
asioissa tulee esille yhteiskun-
tamme pimeä puoli ja piittaa-
mattomuus kakkien hyvinvoin-
nista. Paljon on ihmisiä, jotka ovat
ilman asianmukaista arvostusta
tehneet kiitettävää työtä näissä ja
vastaavissa asioissa, mutta yhteis-
kuntapolitiikan valuvikaa ei ole
saatu korjattua, koska ylivallan on
saanut suuntaus, joka suosii eri-
arvoisuutta.

Tulevaisuus riippuu kuitenkin
siitä, mitä tehdään tässä ja nyt ja
tästä eteenpäin. Viime laman pa-
himpina virheinä voidaan listata
keskeisimpiä.

Pankkien pelastaminen yh-
te iskunnan varoin  perimättä
pankkitukea takaisin oli viime
laman suurvirhe.  Norja teki
viisaasti ottamalla tuen vastineeksi
pankkien osakkeita .  Pankkien
pelastaminen nosti niiden kursseja
ja toi valtiolle pankkituet takaisin
vieläpä voitolla. Suomessa rahat
lahjoitettiin. Pääopetus tästä on,
että nyt on pankkien voitoista vero-
tettava yhteiskunnalle. Nyt pankit
kertoivat huipputuloksista lama-
vuodelta. Wahlroosin Sampo ja
Nordea jakavat bonuksia puoli
miljardia. 200 miljoonalla voitaisiin
järjestää 9 kuukauden tukityö-
paikka 30 000:lle ja verot ja työt-
tömyyden kustannussäästöt huo-
mioon ottaen kustannus olisi vain
osa tästä ja sekin raha tulisi pieni-
tuloisten toimeentuloon. Pankit ja
finanssiala aiheuttivat talouskriisin.
Valtiot maksoivat niiden tappiot ja
velkaantuivat. Voitot saalistetaan
plutokarkialle, rahaylimystölle,
pankkiaatelistolle. Kaikkeen eivät
nämä rahat riittäisi, mutta räikeä
rahaylimystön röyhkeys on maail-
manmittaisen suuttumuksen aihe.

Oikeudenmukaisuus edellyttää,
että varallisuusveron poistaminen
perutaan suurista varallisuuksista.
Pääomavero tulee saada progres-
siiviseksi niin, että suurista pää-
omatuloista  peritään suurempi
veroprosentti. Tämä poistaa räi-
keyden, joka tehtiin vuoden 1993
alussa tulleessa veromuutoksessa,
joka mahdollisti,  että  suuritu-
loisimmat nostavat palkkansa
pääomatuloina ja  välttyvät tulo-
verotukselta ja  maksavat pää-
omaveroa, joka silloin oli 25 % ja
on nyt 28  %. Eriarvoisuuden
yhdeksi symboliksi noussut Björn

STP on valmis rakentamaan yhteistyötä vaihtoehdon
rakentamiseksi nykyiselle kovalle poli ti ikalle.
Ti lanteen hoi taminen vaatii  tehokkai ta toimia
politiikan kääntämiseksi
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On keskityttävä kansanliikkeen rakentamiseen
Wahlroos maksoi jättituloistaan
tällaista veroa joka on alempi kuin
tavallisella palkansaajalla. Lisäksi
hänet vapautettiin varallisuus-
verosta, hän saa Suomen suurim-
mat maataloustuet ja  sai Man-
datumin osakkeet valtiolle myy-
dessään kaksinkertaisen hinnan 100
miljoonaa euroa entisen lisäksi. Nyt
hänestä 280 miljoonan euron pank-
kibonukset eivät ole suuri summa.
Erityistä ärtymystä ovat aiheut-
taneet hänen lausuntonsa, joilla hän
torjuu rahalaitosten yhteiskunta-
vastuuta sanoen ainoaksi tavoit-
teeksi osakkeenomistajien edun. Ei
yhteiskuntavastuun torjuminen ole
pienosakkeenomistajien edun mu-
kaista eikä yhteiskuntavastuun tor-
juva ökyitsekkyys ole hyväk-
syttävää.  Venäjällä on puhuttu
oligarkeista.

Rahaylimystön ökyitsekkyy-
destä on  tu l lu t yhteiskunta-
moraalin tekijä ja siihen kohdis-
tuvista lisäveroista keino rahoittaa
yhteiskuntien menoja. Se ei ole
hyväksyttävää, että finanssikriisin
laskun maksamisesta vapautetaan
finanssikriisin aiheut-tajat ja joku
rikkain ja suuri tuloisin prosentti
tai viisi prosenttia väes-töstä ja
kansalla maksatetaan finanssikriisin
lasku arvonlisäveron korotuksin ja
palveluiden leikkauksin. Talous-
asioissa on tehty useita muitakin
pahoja virheitä. Stora Ensin mil-
jardien tappiot Yhdysvaltojen
tehdasostoissa ja  UMTS-lupien
ostot ja vieläkin suuremmat tappiot
ja Espoon Sähkölaitoksen myynti,
Espoon pysyvien tulojen menetys
ja eläke-rahastojen vuoden 2008
jätti-tappiot, joita vuoden 2009
tuotot eivät paikanneet,  ovat
lähihistorian esimerkkejä. On tärkeä
että sellaiset tahot eivät pääse
päättämään valtion omaisuudesta ja
aiheuta sen hukkaantumista yksi-
tyisbusineksen käsiin. Suuri vai-
keus jatkossa on, että korot  ajan

oloon nousevat ja se kasvattaa
valtioiden velkataakkaa.

Tarvi taan oikeudenmukai -
suusremontti ja talouspolitii-
kan linja, jossa tavoitteena on
täystyöllisyys, jokaiselle työtä
haluaval le oikeus tehdä työtä ja
opiskelumahdollisuuksien tur-
vaaminen kaiki l l e .  Ja mikä
tärkeää  2000-luvun maailmassa
ympäristön kannalta kestävällä
taval la. Tällainen suunnanvalinta ei
tapahdu ylhäältä tulevalla komen-
tamisella, vaan koko kansan panok-
sella. Se edellyttää kansanvallan
vahvistamista rahanvallan sijasta.
Suunnan muutos edellyttää Suo-
men irrottamista Afganistanin so-
dasta sodan osapuolena. Suomen on

mista. Ymmärrämme, että ihmis-
kunnalla  on valtavia haasteita
köyhyyden, ympäristöongelmien ja
monien muiden ongelmien pois-
tamisessa ja siksi sodat on saatava
maapallolta loppumaan, että voi-
daan keskittyä tulevaisuutemme
vaikeisiin asioihin ja  huolehtia
kaikista ihmisistä , yksilöistä ja
perheistä. Tarvitsemme tervettä
yritys- ja  elinkeinotoimintaa ja
finanssialan likainen business on
siirrettävä historiaan varoittavaksi
esimerkiksi väärästä toiminnasta.
Euro on onneksi hieman hei-
kentynyt erityisesti Kreikan ja
muiden Etelä-Euroopan maiden
velka-ongelmien takia. Se auttaa
Suomen vientiä. Kävi kuitenkin niin

ja tarvitaan suunnitelma, miten
markka on otettavissa uudelleen
käyttöön. Jos euroalue hajoaa
euromaiden erilaisuuden takia,
markan käyttöönotossa on toi-
mittava ripeästi. Viron ei kan-
nattaisi li it tyä euroon,  vaan
pitää oma rahansa.

Yhdysvaltain presidentti Oba-
maan ensimmäisen vuoden jälkeen
on kohdistunut kasvavaa arvostelua
aiheellisesti. Afganistanin sodan
kiihdyttäminen oli hänen virheensä.
Heikkous finanssivallan edessä
paljasti vallan rajat. Terveyden-
huoltouudistus ajautui vaikeuksiin,
kun Massachusettsin vaalissa meni
senaatista paikka ja 2/3:n määrä-
enemmistö, jolla saattoi estää sen,

tärkeä rakentaa kansainvälinen
maineensa siten, että olemme maa,
joka edistää rauhaa aina ja kaik-
kialla. Emme ole osapuoli suur-
valtojen eturistiriidoissa tai muissa
konflikteissa vaan olemme edis-
tämässä sovitteluratkaisujen saa-

kuin euroa käyttöön otettaessa
osaltanikin yritin sanoa, että vahva
euro laskusuhdanteessa on paha asia
työllisyydelle.  Vahvan markan
virheet 1990-luvun laman alussa
toistuivat vahvan euron  politii-
kassa. Euro natisee liitoksissaan

perusteltua arvostella väärästä
asenteesta sotaan ja puolus-
tusbudjetin kasvattamisesta ja
antautumisesta sotahaukkojen
vietäväksi. Mutta ei saa antaa
tyrmäysiskua, koska toivo sam-
muisi  ja t ilall e tul isi suora-
nainen sotahaukka, vaan on vaa-
dittava häntä korjaamaan kurs-
siaan siihen, mitä hän vaaleissa
lupasi. Samalla on tarpeen luoda
painetta  pankkien vallan rajoit-
tamiseen, jota hän yrittää, muttei
pysty, jollei luoda riittävän laajaa
painetta  kaikkialla,  niin myös
Suomessa. Yhdysvaltain tervey-
denhuollon uudistaminen, suhteiden
rakentaminen Kuubaan jne. ovat
asioita, joita on tarpeen tukea.

Me emme ratkaise Yhdys-
valtain pol iti ikkaa,  mutta on
nähtävä, että todellista toivoa on,
kun maailmaa ei nähdä musta-
valkoisena jakaantuneena pahaan ja
hyvään. Asialinja tarkoittaa, että
yhteistyötä rakennetaan vastak-
kaisuusraja-aitojen yli aina silloin,
kun on asioita, joita voidaan yh-
dessä edistää. Se on samalla sel-
laisten kansalaisliikkeiden ja laa-
jemman kansanliikkeen raken-
tamisen lähtökohta, joka tuo muu-
tosta. Se edellyttää erilaisuuden ja
erilaisten mielipiteiden hyväk-
symistä ja  suvaitsevaisuutta  ja
toisten kunnioittamista ja yhteis-
toiminnassa keskittymistä yhdis-
täviin tavoitteisiin ja toimintaan
niiden puolesta.

Tilanteen hoitaminen vaatii
tehokkaita toimia ja talous-
politiikkaan käännöstä, jossa
työllisyys ja työttömyyden alen-
taminen nostetaan ykkösasi-
aksi  e ikä si tä voida mil lään
tavoin vähätellä.

Pekka Tiainen 12.2.2010

että joku jarruttaa loputtomalla
puheella asian käsittelyn. Vaikka
sotilaallisen voiman käytön näkö-
kulmasta Obaman linja on kuin
suoraa jatkoa Bushin linjalle, teh-
täisiin virhe samaistamalla hänet
suoraan edeltäjäänsä. Häntä on

Vanha radikaali rätisee viinasta ja väkivallasta
Kun Joulurauha Turussa vuon-

na 2009 julistettiin, osa meistä
kuunteli ja noudatti sitä . Osa
meistä ei toisaalta tunne vastaavaa
käsitettä  “ toverirauha,  rauha
tovereiden kesken”,  kun koko
työväenluokan tulisi tehdä kon-
kreettista  yhteistyötä kansan
kurjistumista vastaan taistel-
lessamme. Seurauksena on hen-
kinen aatekuihdutus keskuu-
dessamme.

Olemmeko reagoineet viime
viikkojen otsikoihin, kuten:

- Itella heikentää yli 75-vuo-
tiaiden postipalveluita

- Paula Kokkonen, KOK:”Kun-
nan tehtävä ei ole palkata van-
huksille seuraneitejä”

- Hallitus työnantajien tausta-
tukena (SAK:n Nikolas Elomaa
ihmettelee hallituksen tukea työ-
nantajien vaatimuksille työura-
neuvotteluissa.)

Todettakoon, että Itellan suun-
nitelma nostatti niin paljon myrs-
kyä kansan parissa, että sen oli
pakko luopua suunnitelmastaan.

Suunnitelma ehti kuitenkin ker-
toa paljon nykyhetken kapita-
listisesta arvomaailmasta ja huo-
nonnusten kohdistumisesta yhteis-
kuntamme vähäväkisiin.

Käsi sydämellämme mietti-
käämme yhdessä, olemmeko me itse
reagoineet moisiin otsikoihin
muulla tavoin kuin puristamalla
kättämme nyrkkiin ja ottamalla
toisenkin mukillisen? Reagoim-
meko vastaavien otsikoiden edessä
vuonna 2009, jonka vuoden olisi
pitänyt jäädä mieliimme nimen-
omaan valtaeliitin ajojahtina “val-
lattoman” kansanosan etuja tai
elinoloja kohtaan. Mikä on, maam-
me toverit, sammuttanut vasta-
rintamme? Janoko?

 Osavastaus  henkiseen vetelyy-
teemme on siinä, että toverit, jotka
eivät ymmärtäneet Joulurauhasta
mitään, olivat tällöin humalassa ja
näistä humalikoista osa halusi vain
tehdä pahaa, aiheuttaa inhimillistä
kärsimystä lähiympäristölleen.
Turvakodit olivat täysiä joulun
pyhinä. Puhuttaessa työväenliik-

keen lamasta, hajanaisuudesta ja
vaalien kiinnostamattomuudesta,
niin muistettakoon, ettei humalaista
kansalaista paljoakaan kiinnosta
mikään muu, kuin omien lisäpäiht-
eiden saanti.

Mieleeni on jäänyt vuodesta
2009 suomalaisten raju päihteiden
kasvu, yhtä raju, tuntemattomiin
ihmisiin, samanluokkaisiin hen-
kilöihin, tovereihin, kohdistuvan
silmittömän väkivallan lisään-
tyminen,  pelko ja  turvattomuus
oman fyysisen koskemattomuuden
puolesta ja vasemmiston yleinen
hampaattomuus, hiljaisuus ja vai-
keneminen tästä perusturvalli-
suuttamme pahasti repivästä asi-
asta.  Naisten ja jopa lasten oma
silmitön väkivalta  on samalla
lisääntynyt ja raa´istunut. Puhu-
essani häiriköistä, on puhuttava
valtaosin omaan luokkaamme kuu-
luvista syrjäytetyistä ja siten myös
syrjäytyneistä  ihmisistä  ja  on
puhuttava myös yhä enemmän
naisista ja nuorista  päihteiden-
käyttäjinä, omanja toisten elämän

turmelijana, kapitalistin tahdotto-
mana ja vastarinnattomana unel-
mana.Suomalaiset naiset juovat
itsensä humalaan huomattavasti
aiempaa useammin, kertoo tuore
tutkimus. Vuoden 2008 juoma-
tapatutkimuksen mukaan huma-
lajuomisen kasvu on ollut rajua
kaikissa naisten ikäryhmissä. Vuon-
na 2008 naiset joivat jo 42 prosenttia
viikossa nauttimastaan alkoho-
limäärästä humalassa. Humala-
kerraksi lasketaan tilanne, jolloin
veren alkoholipitoisuus on yli
yhden promillen. Miehet joutuvat
perheessä törkeän pahoinpitelyn ja
henkirikoksen yrityksen uhriksi
useammin kuin naiset. Nainen on
myös väkivallan tekijä, ei pelkästään
uhri.

Vuonna 2008 miehet kärsivät
perheen sisäisestä vakavasta vä-
kivallasta jopa naisia enemmän:
törkeän pahoinpitelyn tai henk-
irikoksen yrityksen kohteeksi
joutui 116 miestä ja 111 naista.
Nämä ovat poliisin tietoon tulleita
tapauksia. Suurin osa Suomen
henkirikoksista on työelämän

ulkopuolella olevien keski-ikäis-
ten miesten alkoholin käyttöön
liittyviä tapauksia. Tilastojen
mukaan vuosina 2002 - 2008
molemmat, sekä uhri että tekijä,
olivat humalassa 70 prosentissa
tapauksista. Ainakin yksi osal-
lisista oli humalassa 85 pro-
sentissa tapauksista. Viinako siis
kuuluu ehdottomasti elämään?

Tiedon pelkoa aiheuttavasta
jatkuvasta väkivaltaisuudesta
työväenliike on ilmeisesti hy-
lännyt ja unohtanut, kun ei ole
reagoinut millään tavalla asiaan
Näin ollen vasemmistostamme ei
tavallinen toveri ole saanut turvaa,
ei puolustajaa, vaan vain hänen
äänensä antaminen vaaleissa on
riittänyt vasemmistolle.  Miksi
näin on, miksi 1970 – luvulla
uhrista tehtiin syyllinen ja  turvat-
tomuuden lietsojasta väärin-
ymmärretty uhri?

Jo Työmies - lehti vuodelta
1908 oli ottanut kantaa asiaan,
joten tilanne ei ole uusi. Tämä
kirjoitus on yhä ajankohtainen!

                        Juhani Valo

Tampereelle on aloitettu kansanliikkeen kehittäminen. Vaaditaan mm. huolehtimaan
vammaisista ja vanhuksista
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Haitin katastrofi ja pimennetty historia
Tammikuun 12. päivänä sattu-

nut maanjäristys oli valtava isku
läntisen pallonpuoliskon köy-
himmälle maalle, Haitille. Val-
tavirran tiedotusvälineissä on
sittemmin paiskittu hiki hatussa
töi tä,  kun nii ssä on  yritetty
pimittää tämän kohtuuttoman
kovia kokeneen maan lännen
kannalta häpeällistä historiaa.
Haiti kun on menneinä vuosi-
kymmeninä ja -satoina ajettu
nykyiseen h irvittävään köy-
hyyteen  n imenomaan länsi -
maiden, Yhdysvaltojen ja Eu-
roopan suurvaltojen, toimesta.

Ottaen huomioon Haitiin koh-
distuneen riiston ja väkivallan
länsimaiden taholta, on selvää ettei
maalla ole juurikaan mahdolli-
suuksia selviytyä tämänkertaisen
maanjäristyksen kaltaisesta hirvit-
tävästä luonnonkatastrofista ilman
ulkopuolista  apua.  Pelkästään
valtamediaa seuraamalla ei voi
kuitenkaan ymmärtää juuri mitään
Haitin köyhyyden ja kurjuuden
taustatekijöistä.

Miehitystä, vallankaap-
pauksia ja diktaattoreita

Entisen siirtomaaisännän Rans-
kan vauraus juontuu pitkälti Haitin
säälimättömästä riistämisestä.
Haitin itsenäistyttyä vuonna 1804
se joutui välittömästi Euroopan
suurvaltojen ja  Yhdysvaltojen
saartoon vuosikymmeniksi. Yh-
dysvallat hyökkäsi Haitiin 1915, ja
miehitti maata vuoteen 1934.
Presidentti Woodrow Wilsonin
masinoiman hyökkäyksen veruk-
keena oli,  yllätys yllätys, “de-
mokratian edistäminen” Haitissa.
Todellisuudessa Yhdysvaltojen
hyökkäys raunioitti maan pahoin.

Haitia hallitsivat pitkään Yhdys-
valtojen tukemat veriset diktaat-
torit, ensin isä “Papa Doc” (1956-
1971)  ja myöhemmin poika “Baby
Doc” Duvalier (1971-1986). Maan
ensimmäisissä vapaissa vaaleissa
vuonna 1990 presidentiksi nousi
köyhien puolustaja,  slummien
pappi Jean-Bertrand Aristide.

Yhdysvallat oli alun alkaen vas-
tustanut voimakkaasti ajatusta
vapaiden vaalien järjestämises-
tä. Kun se ei niitä kyennyt torju-
maan, piti turvautua toisiin keinoi-
hin nousevan demokratian tor-
jumiseksi.  Yhdysvallat junaili
lokakuussa 1991 vallankaappauk-
sen, jolla ensimmäinen vapailla
vaaleilla valittu presidentti Aristide
syöstiin virastaan. Yhdysvallat on
torjunut nousevaa demokratiaa
Haitin lisäksi useissa muissakin
maissa viimeisten vuosikymmenien
aikana, mm. Chilessä vuonna 1973,
jolloin se murhautti sen ajan La-
tinalaiselle Amerikalle poikkeuk-
sellisissa vapaissa vaaleissa pre-
sidentiksi nousseen vasemmisto-
laisen Salvador Allenden.

Presidentti Bill Clinton  taipui
lopulta Aristiden paluuseen Haitin
presidentiksi loppukaudeksi, vuo-
siksi 1994-1996, sen jälkeen kun
tämä oli pakotettu taipumaan
Washintonin sanelemiin uusli-
beralistisiin talousuudistuksiin. A-
ristide valittiin presidentiksi jälleen
vuonna 2001, kunnes hänet syr-
jäytettiin Yhdysvaltojen  järjes-
tämällä vallankaappauksella vuonna
2004,  ja  ajettiin maanpakoon.
Haitin vuoden 2004 vallankaap-
paus oli yksi kolmesta Yhdys-
valtojen 2000-luvulla tukemasta
kaappauksesta Latinalaisen Ameri-
kan ja Karibian alueella. Vuonna
2002 Venezuelan laillinen presi-
dentti Hugo Chavez yritettiin
syöstä vallasta epäonnistuneessa
kaappausyrityksessä. Viime vuon-
na,  2009,  syrjäytettiin Hondu-
rasin laillinen, vapaissa vaaleissa
valittu presidentti Manuel Zelaya
presidentin virastaan sotilasvallan-
kaappauksessa.

Haitilla myös todellisia
auttajia

Muun muassa Bolivian pre-
sidentti Evo Morales ja Vene-
zuelan presidentti Hugo Chavez
ovat syyttäneet Yhdysvaltoja
Haitin avustustoiminnan milita-
risoinnista ja  Haitin miehittä-
misestä. Yhdysvallat on lähettänyt

Haitiin tuhansia sotilaita, ja se on
ottanut maan monella tapaa täy-
delliseen kontrolliinsa.  Yhdys-
valtoja arvosteltiin maanjäristystä
seuranneina päivinä laajalti siitä,
että se esti avustuskoneiden las-
keutumisen, koska se oli varannut
pääkaupungin lentokentän pää-
asiassa omiin sotilaskuljetuksiinsa.

Presidentti Chavez huomautti
pian järistyksen jälkeen,  että
Haitissa ei ole pula aseista, vaan
lääkäreistä, kenttäsairaaloista ja
polttoaineesta. Sekä Chavez että
presidentti Morales ovat syyt-
täneet Yhdysvaltoja Haitin miehit-
tämisestä avustusoperaation var-
jolla. Bolivaariseen kansojen yhteis-
työjärjestöön ALBAan kuuluvat
maat, etunenässä Kuuba ja Vene-
zuela, ovat sen sijaan auttaneet
Haitia  monin tavoin jo ennen
maanjäristystä.

Kuuba on kouluttanut köyhiä
haitilaisnuoria lääkäreiksi jo vuosien
ajan. Heistä on nyt korvaamatonta

hyötyä maanjäristyksen jälkeisissä
vaikeissa olosuhteissa.  Lisäksi
Haitissa työskentelee yötä päivää
400 kuubalaista  vapaaehtoista
lääkäriä ja sairaanhoitajaa. Heidän
toiminta-alueensa kattaa lähes koko
maan. Venezuela on puolestaan
luvannut toimittaa Haitiin kaiken
öljyn,  mitä maa tarvitsee toi-
puakseen tästä katastrofista.

Myös Kiina,  joka oli ensim-
mäisten joukossa paikalla välit-
tömästi maanjäristyksen jälkeen, on
tehnyt tarmokasta työtä Haitin
avustustamiseksi. Kiina on tehnyt
omaa työtänsä itsestään melua
pitämättä ja median parrasvaloilta
piilossa. Haitissa onkin kiitelty
Kiinan kansan vapautusarmeijan
kriisiryhmän ponnisteluja ihmisten
auttamiseksi. Kiinan - toisin kuin
kilpailevan suurvallan Yhdys-
valtojen - avustusoperaatiolla ei ole
piilotettuja geopoliittisia tai so-
tilaallisia tavoitteita. Yhdysvaltojen
on epäilty olevan kiinnostunut

Haitin maaperästä löytyvästä
öljystä ja kullasta.

USA:n läsnäolo ei ter-
vetullutta

On hyvä muistaa Haitin tapah-
tumien jälkimainingeissa,  että
Yhdysvallat on parhaillaan kasvat-
tamassa sotilaallista läsnäoloaan
Latinalaisen Amerikan alueella,
muun muassa Kolumbiassa. Yhdys-
valtojen tuki manöövereille, joilla
Hondurasin presidentti Manuel
Zelaya syrjäytettiin virastaan,
kertoo niin ikään sen kasvavasta
halusta sekaantua eteläisten naapu-
riensa asioihin. Useat Latinalaisen
Amerikan johtajat ovatkin esit-
täneet -  jo ennen Haitin maan-
järistystä - huolensa Yhdysval-
tojen kasvavasta sotilaallisesta
uhasta alueella.

Tommi Lievemaa

AVATAR,  Vatikaani, Haiti ja  paholainen

Monet kehitysmaat ovat osallistuneet Haitin katastrofin jälkihoitoon todellisina auttajina mm.
Kuuba, Venezuela. Kuvassa Kiinalaiset lääkintätyöntekijät Haitin tuhoalueella

Vatikaani on  tyrmännyt täy-
sin James Cameronin ohjaaman
ja käsikirjoittaman Avatar-eloku-
van. Avatar on niiden mukaan
mitäänsanomaton, yksinker-
tainen ja siirappinen elokuva.
Vatikaani arvostelee elokuvaa
myös siitä, että se markkinoi
luonnon palvontaa vaihtoeh-
tona uskonnolle. Avatar tapah-
tuu vuonna 2154, jolloin ihmiset
ovat lähes tuhonneet  maa-
pallon. Elokuva onkin luonnon
ja luonnonmukaisen elämän
vahva puolustus. Siinä al-
kuasukkailla on aito yhteys
luontoon, ja he muun muassa
kuuntelevat kasvien puhetta.
Vatikaanin edustaja painottaa,
että vaikka kyseessä ovatkin
vain elokuva-arviot, heijas-
televat ne paavi Benedictus
XVI:n näkemystä vaaroista,
jotka liittyvät luonnon nosta-
miseen uudeksi jumalaksi.

Kiinalaisviranomaiset ovat
kieltäneet Avatar-elokuvan 2d-

versioiden esittämisen maassa.
James Cameronin ohjaamaa me-
nestyselokuvaa saa esittää vain
3d- ja Imax-elokuvateattereissa.
Elokuvan kansalaisten pakko-
muuttoja kuvaavat kohtaukset
saattaisivat aiheuttaa väki-
väkivaltaa. Aihe on Kiinassa
poliittisesti arka.

Aiemmin esimerkiksi Bolivian
presidentti Evo Morales on
kehunut juuri Avatarin lähet-
tämää viestiä luonnon suoje-
lemisesta hyväksikäytöltä.

Vatikaanin ohella Avatarta
ovat arvostelleet yhdysval-
talaiset konservatiivibloggaa-
jat, jotka tuomitsevat sen anti-
militarismin.

Yksi tälläinen kansanvalistaja,
joka paljastaa meille asioiden
syvempiä yhteyksiä, on
USA:laisen tv- saarnaaja ja
evankelista Robertson, jonka
mukaan haitilaiset yhdistivät
aikoinaan voimansa ja pyysivät

sielunviholliselta apua pääs-
täkseen pois Ranskan vallan
alta. “He lupasivat palvoa Saa-
tanaa, jos tämä vapauttaa heidät
ranskalaisista. Tämä on totta.
Sielunvihollinen piti tätä sopi-
muksena”,  Robertson sanoi
päivittäisessä tv-ohjelmassaan.
Haitissa, samalla saarella, on
toivottoman paljon köyhyyttä.
He kieltäytyvät kääntymästä
Jumalan puoleen, Robertson
mainitsi ja antoi ymmärtää, että
maata kohdannut tuhoisa maan-
järistys olisi voitu välttää rukoi-
lemalla Jumalaa.

Saarnamies jätti mainitse-
matta, että Haitin tosiasiallinen
köyhyyden syy johtuu juuri
täydellisestä saarrosta sekä
siitä, että maa pakotettiin vuon-
na 1833 maksamaan entiselle
siirtomaa-isännälleen Ranskalle
jättikorvaukset Ranskan menet-
tämäkseen katsomasta omai-
suudesta eli orjista. Korvausten
maksu johti Haitin pysyvään

velkataakkaan.

Useat valtiot ovat puuttuneet
Haitin olemassaoloon. Esim.
Yhdysvallat on lähettänyt Meri-
jalkaväen tukemaan sotilas-
kapinaa, joka pyrki kaatamaan

laillisen hallinnon vuonna 1888.
Tammikuussa 1914 Englanti,
Saksa ja Yhdysvallat miehitti
yhdessä Haitin väittäen tule-
vansa turvaamaan kansalais-
tensa turvallisuutta.

Pasilan mämmiveikot
.

Iranin kommunistisen puolueen
järjestö komala 40 vuotta

Iranin kommunistisen puolueen
jäsenjärjestön Komalan 40. vuosi-
juhla pidettiin Turussa 13.2.2010.
Komala-nimi tarkoittaa Iranin
Kurdistanin vallankumouksellisen
työkansan järjestöä.  Komalan
perustivat shaahin aikana sivis-
tyneistö ja työläiset. Aluksi Ko-
mala toimi maan alla, julkinen
toiminta alkoi vuonna 1979.

Komala oli perustamassa Iranin
kommunistista puoluetta 26 vuotta
sitten. Puolueen perustaminen oli
tarpeen, koska papisto kaappasi
imperialismin ja shaahin vastaisen
työväen vallankumouksen ja rämet-

ti sen islamilaiseksi pappisval-
laksi. Komala toimii kurdikansan
keskuudessa avoimesti: sillä on
useita lehtiä ja radioasema “Iranin
vallankumouksen radio”.

Kulttuuripitoiseen ja taistelu-
henkiseen tilaisuuteen osallistui
arviolta 150 kurdia. Kansan äänen
julkaisijajärjestöjen edustajina
mukana olivat Matti Järvinen
Raisiosta, Anne ja Esko Luuk-
konen Turusta sekä Juhani Tans-
ki Kuopiosta.

KÄ/JT



Sivu 13Nro 1/10 Kansanääni

Latinalaisen Amerikan poliit-
t inen  punertuminen ja sen
myötä tapahtuva irtautuminen
USA:n vaikutuspiiri stä 2000-
luvul la on  edistänyt yhtei s-
kunnal li sen oikeudenmukai-
suuden leviämistä maanosassa
sekä tiivistänyt alueen yhden-
tymistä. Tämä integraatio on
merkinnyt Monroeopin etene-
vää murenemista.

Alueen valtiot vapautuvat asteit-
tain USA:n harjoittamasta talou-
dellisesta,  poliittisesta ja soti-
laallisesta holhouksesta. Ne saavut-
tavat vihdoinkin niille kuuluvan
valtiollisen itsenäisyyden ja itse-
määräämisoikeuden.

Yhteiskunnallisessa kehityksessä
on koettu viime aikoina myös
tappioita  Hondurasin sotilas-
kaappauksen ja Chilen oikeiston
vaalivoiton muodossa. Takaiskut
ovat tapahtuneet nimenomaan
Obaman valtakaudella. Bolivian
varapresidentti Alvaro Garcia
totesikin, että “Barack Obaman
politiikka on aivan samanlaista
röyhkeää sotapolitiikkaa kuin, mitä
juuri tästä syystä hänen huonoon
maineeseen joutuneen edeltäjänsä
George W. Bush noudattama
politiikka oli.”

Bolivaarinen vallankumous
on vaihtoehto uusliberalismille

Ylikansalliset yhtiöt muodos-
tuivat 1970-luvun lopulla kapi-
talistisen pääoman kasvun ja riiston
päävälineiksi koko maailmassa.
Tuolloin niitä oli yhteensä 11 000
ja niillä oli n. 82 000 ulkomailla
toimivaa tytäryhtiötä.  Niiden
hallussa oli lähes 40 % teolli-
suustuotannosta ja 50 % kehi-
tysmaiden ulkomaan kaupasta.
Ylikansalliset yhtiöt aiheuttivat
hintoja manipuloimalla köyhille
maille 50–100 miljardin dollarin
menetyksiä vuosittain. Lisäksi ne
puuttuivat suoraan tai välillisesti
isäntämaansa sisäisiin asioihin mm.
kontrolloimalla niiden luonnon-
varoja, olemalla noudattamatta
paikallista lainsäädäntöä ja pai-
nostamalla hallituksia.

YK:n kauppa- ja  kehitysjär-
jestön(UNCTAD) tilastojen mu-

kaan maailmassa toimi v. 2008
yhteensä 78 000 ylikansallista
yhtiötä,  joilla oli yli 780 000
tytäryhtiötä. Niissä työskenteli v.
2006 jo 73 miljoonaa työntekijää ja
niiden varat yltivät 51 triljoonan
dollarin tasoon.  Maailman 100
suurimmasta taloudesta 51 on
yrityksiä ja  vain 49 valtioita .
Maailman 200 suurinta yritystä
tuottaa yhteensä suuremman lii-
kevaihdon kuin maailman kaikkien
maiden bruttokansantuote on pois-
lukien 10 suurinta maata. Niiden
päämajat sijaitsevat pääosin
EU:ssa, Japanissa ja USA:ssa. Ne
ovat laajentaneet toimintaansa viime
vuosina palvelualoille  –  tele-
viestintään, sähköntuotantoon,
kaasun ja talousveden jakeluun –
aloille, jotka olivat aikaisemmin
valtioiden tuottamia palveluita.
Monikansallisten suuryritysten
taloudellinen etu ajaa kansal-
lisvaltioiden etujen ylitse. Tämä
ilmenee uusliberalistisena talous-
politiikkana, piittaamattomuutena
ihmisoikeuksista ja sotilaallisina
aggressioina.

Latinalaisessa Amerikassa uus-
liberalismin vastaisuus on toden-
tunut kansallisten luonnonvarojen
haltuunottona ja niiden hyödyn-
tämisenä kansan hyväksi sekä
avainteollisuuden kansallistamisena
ja alkuperäiskansojen aseman
kohentamisena. Tämä suuntaus

ilmenee hyvin Bolivian, Ecuadorin
ja Venezuelan nykyisessä kehityk-
sessä. Venezuelassa köyhyys on
supistunut Hugo Chávezin valta-
kaudella 55 % à 24 %.

Heikoin lenkki petti

Vuonna 1988 yhdysvaltalainen
Latinalaisen Amerikan kurinpi-
dollisiin asioihin erikoistunut IAD-
järjestö (Inter-American Dialogue)
varoitteli raportissaan, että Lati-
nalaista  Amerikkaa kohtaavista
uhkista suurin oli se, jos kansa ja
armeija yhdistyvät jossain man-
tereen maassa puolustamaan omia
kansallisia etujaan. Näin on tapah-
tunut jo useassa maassa. Tämä
tapahtumaketju alkoi Venezuelassa
ensin uusliberalismin ja  sitten
kansallisen kapitalismin kyseen-
alaistamisena sekä suuntautui
tavoitteissaan tämän jälkeen osallis-
tuvaan demokratiaan perustuvaan
ja yhteisöneuvostojen hallitsemiin
sosialistisiin tuotantosuhteisiin.
Bolivaarisen vallankumouspro-
sessin synnyttämät ajatukset
levisivät Venezuelasta sittemmin
omina kansallisina sovellutuksinaan
naapurimaihin. Prosesseille on ollut
ominaista  myös laajan demo-
kraattisen rintaman ja presidentin
perustuslaillisen aseman hyödyn-
täminen rauhanomaisesti tapah-
tuvassa yhteiskunnan muutos-

työssä.  Bolivaarisesta vallan-
kumouksesta on kehittynyt vuo-
sina 1998–2009 realistinen vasta-
voima ja vaihtoehto ylikansallisten
yhtiöiden vallalle ja ryöstöka-
pitalismille.

Boliviassa, Ecuadorissa ja Vene-
zuelassa sisäistettiin käytännössä
Chen ajatukset siitä, että “kan-
sanliikkeen voimat voivat voittaa
sodan armeijaa vastaan” ja että “aina
ei ole välttämätöntä odottaa, kunnes
olosuhteet vallankumoukselle ovat
olemassa, kapinalliset voivat luoda
tällaiset olosuhteet.” Bolivaarinen
vallankumous käynnisti uuden
vaiheen Latinalaisen Amerikan
vapauttamisessa. Se edustaa jatkoa
Kuuban vallankumoukselle.

Kysymys on vallasta

Tarkastellessamme Latinalaisen
Amerikan kehitystä on syytä
muistaa, että kaikkien yhteiskun-
nallisten ongelmien keskiössä on
aina kysymys vallasta. Marxilaisen
käsityksen mukaan yhteiskunnissa
esiintyy taloudellista, sosiaalista,
poliittista ja ideologista valtaa, jotka
nivoutuvat toisiinsa muodostaen
vallitsevan todellisuuden joustavan
ylläpito- ja säätelykoneiston. Valta
voi ilmetä yhteiskunnassa vastus-
tuksen murtamisena, toimintavaih-
toehtojen rajoittamisena,  suos-
tuttelujärjestelmänä kuten irlan-
tilainen toistuva kansanäänestys
sekä vallan muuttumisena laissa
kirjatuksi oikeudeksi ja tottelemisen
ehdottomaksi velvollisuudeksi.

Taloudellinen, sosiaalinen ja
poliittinen valta

Kapitalistit omistavat tuotanto-
välineet ja kapitalistinen yhteis-
kunta oikeuttaa lainsäädännöllään

työläisten riistämisen. Yhteiskun-
nassa toimivat sosiaalihuolto-
järjestelmä ja terveydenhuolto ovat
olemassa työvoiman uusintamista
varten. Niiden hyvyys ja kattavuus
ovat suoraan verrannollisia työ-
väenluokan aseman vahvuuteen
yhteiskunnassa. Hyvinvointi ei ole
siis sidoksissa kapitalistien arme-
liaisuuteen vaan luokkataistelun
voimaperäisyyteen. Sosiaalinen
valta ilmenee myös perusturvaan
ja työvoimapolitiikkaan liittyvänä
pakotejärjestelmänä. Nämä asiat
ovat todennettavissa jokaisen
Latinalaisen Amerikan maan veri-
sessä historiassa.  Boliviassa ja
Ecuadorissa otetaan vasta nyt koko
kansaa koskevan perusturvan ensi-
askelia. Venezuelan sosiaaliturvan
etuudet on saavutettu valtion
öljytuloilla kajoamatta kapitalistien
omaisuuteen. Kansallistaminen on
kohdistunut lähinnä sementti- ja
terästeollisuuteen.

Poliittinen valta  muodostuu
valtiovallasta sekä puolueiden ja
etujärjestöjen vallasta. Poliittinen
valta ajaa yhteisetua. Se käyttää sen
nimissä pakkovaltaa. Se langettaa
tuomioita ja säätää lakeja. Poliit-
tinen valta hyödyntää perinteitä,
nationalismia, institutionaalisuutta
ja historiaa.  Se on oikeutettu
esiintymään ja  toimimaan val-
tiollisten suhteiden alueella. Sillä on
rajattomat toimintaoikeudet kriisi-
ja muissa erikoistilanteissa. Val-
lankumouksessa on kysymys
poliittisen vallan kumoamisesta ja
sen korvaamisesta laadullisesti
uudenlaisella yhteiskunnallisella
vallalla.

Matti Laitinen
osa 2 KÄ:ssä 2/2010
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Koivusalo tuo verisen historian 2000-luvulle
Ensi-iltansa joulukuussa 2009
saanut uusintafilmatisointi Väinö
Linnan romaanista Täällä Pohjan-
tähden alla herätti keskustelua jo
kauan ennen ensiesitystään. Tuttu
Jutusta ja Pekko-elokuvista tun-
netuksi tulleen ohjaajan Timo
Koivusalon ilmoitus lähteä te-
kemään elokuvaa tästä yhdestä
Suomen suosituimmasta teoksesta
herätti paljon ennakkoluuloja ja
kysymyksiä.  Epäiltiin,  kyke-
neekö Koivusalo tarpeeksi hyvin
muokkaamaan Linnan suurteok-
sesta version 2000-luvun kat-
sojille. Monet epäilijät joutuivat
varmasti nielemään epäilynsä
viimeistään teatterisaleissa. Alku-
minuuteista  aivan viimeiseen
hetkeen asti elokuva pysyy us-
kollisena Linnan alkuperäiselle
romaanille. Valkokankaalle tuijot-
taessa olo on kuin lukisi itse teosta.

Elokuvan näyttelijäkaarti on
tuttua ja  turvallista . Sellaiset
vakiokasvot kuten Oiva Loh-
tander, Niko Saarela, Hannu-
Pekka Björkman ja Sulevi Peltola

osaavat asiansa. Ainoa ongelma on,
että katsoja saattaa liiaksi samaistaa
heidät heidän aiempiin rooleihinsa
muissa viime vuosina suosituiksi
tulleissa elokuvissa.  Erityisen
suorituksen tekee pääroolia eli
Koskelan Akselia esittävä Ilkka
Koivula, joka onnistuu eläytymään
osaansa niin nuorena kuin aikui-
senakin Akselina.

Täällä Pohjantähden alla edustaa
monille läpileikkausta suomalaisen
yhteiskunnan 1900-luvun alun
murrosvuosista ja erityisesti köy-
hyydessä eläneiden suomalaisten
yhteiskunnallisesta heräämisestä.
Koivusalo onkin onnistunut kuvaa-
maan tuota aikakautta ilman min-
käänlaista glooriaa tai peittelyä.
Lavastus ja olosuhteiden kuvaus on
realistista, ehkä jopa inhorealistista.
Elokuvaa katsoessa tosin tulee
pohtineeksi, tekeekö Koivusalo
tuon ajan torppareista ehkä liiankin
“alkukantaisia”. Räkä valuu yhden
jos toisenkin poskilta ja monien
henkilöhahmojen hoksottimet eivät
ole parhaasta päästä. Yrittääkö
Koivusalo sanoa, että haave työvä-

envallasta oli vain tulosta tietä-
mättömien ja yksinkertaisten ih-
misten harhakuvitelmista?

K OIVUSALO EI KUITENKAAN OLE

RYHTYNYT UUDELLEEN RETUSOIMAAN

SUOMEN LÄHIHISTORIAA.  ELOKUVAN

LOPUSSA TAPAHTUVAT PUNAKAAR-
TILAISTEN LAHTAAMISET JA KOHTELU

VANKILEIREILLÄ MUISTUTTAVAT HYVIN

KATSOJAA SIITÄ, KEIDEN VERELLÄ

ITSENÄINEN SUOMI TAOTTIIN.

KOIVUSALON OHJAAMA TÄÄLLÄ POH-
JANTÄHDEN ALLA  TULI VALKOKAN-
KAALLE TÄRKEÄLLÄ HETKELLÄ. LÄHI-
MENNEISYYTEMME  UUDELLEEN KIR-
JOITTAMINEN JA SUMENTAMINEN VÄÄ-
RISTÄVÄT KUVAA NIISTÄ OLOSUH-
TEISTA, JOISTA SUOMALAISET LÄHTIVÄT

TAISTELEMAAN ITSELLEEN LEIPÄÄ JA

PAREMPAA HUOMISTA. KOIVUSALO ON

TEHNYT ROHKEAN TEON TUODESSAAN

2000-LUVULLE T EOKSEN, JONKA

LUOKKASOTAA EDELTÄNEEN KAUDEN

MONI HISTORIAN REMONTOIJA MEILLÄ

TAHTOISI MIELUUSTI UNOHTAA.
KÄ/AS

Suomalaiset Korean ystävät
vierailivat lauantaina 13.helmikuuta
2010 Korean Demokraattisen Kan-
santasavallan Tukholman suur-
lähetystössä lähettiläs Ri Hui
Cholin vastaanotolla .  Paikalla
tilaisuudessa olivat myös Ruotsi-
Korea-Ystävyysseuran edustajat.

Puheessaan KDKT:n pohjois-
maiden suurlähettiläs Ri teki
katsauksen maansa tämänhetkiseen
tilanteeseen ja selosti mm. hiljattain
KDKT:ssa toteutettua valuuttauu-
distusta. Hän kertoi sen olleen
vaikeaa ja herättäneen kansalaisissa
ärtymystä.  Ri kuitenkin totesi
tämän uudistuksen olevan
välttämätöntä kansantalouden

parantamiseksi ja  korruption
kitkemiseksi.

Ri Hui Chol selosti myös  maan-
sa uusinta ehdotusta sen ja USA:n
välisen lopullisen rauhansopimuk-
sen toteuttamiseksi.

Vain lopullinen rauhansopimus
maidemme välillä voi tosissaan
edistää ydinaseetonta Koreaa sekä
niemimaan riippumatonta ja rau-
hanomaista jälleenyhdistämistä, Ri
totesi.

Suurlähettiläs Ri kiitti samoin
suomalaisia Korean ystäviä työstä
Koreoiden jälleenyhdistämisen
hyväksi ja välitti terveisensä kaikille
Suomi-Korea-Seuran jäsenille seu-
ran 40 toimintavuoden kunniaksi.

KÄ:n toimitus

KDKT:n suurlähettiläs Ri Hui Chol (vas.) selosti tarkasti maansa
tilannetta. Vierellä lähetystön konsuli ja monille suomalaisillekin
tuttu Paek Sung Chol.

Suomi-Korea-Seura vierailulla KDKT:n
lähetystössä Tukholmassa

Pallomme val lankumouksell isen li ikehdinnän
painopiste on siirtynyt Latinalaiseen Amerikkaan.
Julkaisemme Matti Laitisen aiheesta Rosebud -
kirjakaupassa 22.1.2010 pitämän luennon.

Imperialismin vastainen mielenosoitus Caracasissa
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Protesti Kaliningradissa ja skandaali Venäjän johtotasolla

Kuluvan vuoden tammi-hel-
mikuun vaihteessa tapahtui
kaksi tapahtumaa, jotka eivät
tavallaan liittyneet toisiinsa,
mutta jotka herätt ivät  kui -
tenkin aktiivista kommentoin-
t ia l ehdistössä ja sen u lko-
puolellakin. Ensimmäinen näis-
tä tapahtumista oli valtiovaltaa
voimakkasti säikäyttänyt jouk-
komittainen kansankokous
Venäjän läntisimmässä kau-
pungissa Kaliningradissa, jon-
ka osanottajat yllättivät viran-
omaiset hyväksymällä jyrkän
hallituksenvastaisen julkilau-
suman. Toisena tapahtumana
oli valtavan skandaalin aiheut-
tanut Venäjän parlamentin
ylähuoneen – Liittoneuvoston
puhemiehen Sergei Mironovin
lausunto siitä, että nykyään hän
ei aina anna tukea Putinille.

Viime vuosien tapahtumien
mittapuun mukaan Kaliningradin
joukkokokous osoittautui todella-
kin epätavalliseksi. Ennen kaikkea

joukkomittaisuutensa takia  kau-
pungin 400 tuhannen asukkaan
väestöstä siihen osallistui 10 – 12
tuhatta osanottajaa, mikä vastaa
historian ennennäkemätöntä 300
tuhannen asukkaan kokousta Mos-
kovassa (yli 150 tuhatta osan-
ottajaa ei Moskovassa ole koskaan
osallistunut kokouksiin). Tuolloin
kokous Kaliningradissa kokoontui
sen jälkeen,  kun sen ilmoitettu
virallinen aihe –  protesti liiken-
neveroa vastaan – lakkasi tavallaan
olemasta ajankohtainen (siihen
mennessä viranomaiset olivat jo
antaneet periksi asiassa).  31.
tammikuuta pidetyn kokouksen
toisena erikoisuutena oli sen jyrkkä
suuntautuneisuus hallitusta ja
Putinia vastaan (myös valtapuolue
Yhtenäinen Venäjä sai kuulla kun-
niansa -  mitä merkitsi esimerkiksi
tunnus YhVe - likasankoon!) ja
tuolloin tunnuslauseita Kalinin-
gradin kuvernoorin ja herra Putinin
erosta toistettiin erityisellä in-
nostuksella (silminnäkijöisen mu-
kaan väkijoukko oli raivostumisen

partaalla). Ja näin tapahtui kau-
pungissa, joka ei ennemmin ollut
koskaan  kunnostautunut poliit-
tisella aktiivisuudellaan, jossa
Internet-foorumien osanottajat
kirjoittelivat vielä puoli vuotta
sitten,  että  Kaliningradissa ei
koskaan tapahdu sosiaalista pro-
testia.

Kaikki tämä tuli täysellisenä
yllätyksenä sekä paikallisille että
myös liittovaltion viranomaisille.
Kuinkas muuten – aluetta pidettiin
hyvinvoivana, ja yleisestikin kes-
kusvalta oli jostain syystä syvästi
vakuuttunut siitä,  että kriisi on
päättynyt, väestö on täynnä op-
timismia ja luottaa erityisen paljon
maan johtoon ja  ennen kaikkea
kansalliseen johtajaansa Vladimir
Vladimirovitsh Putiniin. Ja nyt
seurasi sellainen pettymys! Kor-
keimmat virkamiehet eivät tähän
asti voi oivaltaa, että elintason
jyrkän romahtamisen oloissa (mistä
virallinen tilastotieto pysyy tie-
tenkin visusti vaiti) minkä tahansa
maan kansa tuskinpa innostuu
erityisemmin osoittamasta rak-
kautta johtajiaan kohtaan.

Se, että herra Putin ei pysty
suoriutumaan pääministerin teh-
tävistään (olen jo useamman kerran
kirjoittanut siitä, että tämä virka ei
ole hänelle sopiva) ei ole enää
pitkään aikaan ollut mikään sa-
laisuus Venäjän niin sanotun eliitin
huomattavalle osalle. Tästä huo-
limatta jopa opposition viralliset
poliitikot ovat karttaneet tähän asti
arvostelemasta henkilökohtaisesti
Putinia, muistaen mm. Hodor-
kovskin kohtalon (joka istuu vi-
rallisesti vankilassa maksamat-
tomista veroista, mutta tosiasiassa
– riitautumisesta Putinin kanssa).
Mutta kyse ei ollut pelkästään

Putinin pitkävihaisuudesta – kau-
kana kansasta ja yleensä todellisesta
elämästä elävä poliittinen hienosto
muuttui virallisen propagandan
uhriksi ja uskoi samoin kansallisen
johtajansa korkeaan poliittisen
kannatukseen ja  pelkäsi soutaa
virtaa vastaan.

K al iningradin tapahtumat
osoittivat venäläisten huomattavan
osan todellisen suhteen Putiniin ja
politiikkaansa. Ja ensimmäisenä
nykyisen poliittisen hienoston
joukossa tämän asian tajusi ja arvioi
Oikeudenmukaisen Venäjän puo-
lueen johtaja Sergei Mironov, joka
jo muutamaa päivää myöhemmin
todellisuudessa sanoutui irti Pu-
tinista .  Itse asiassa skandaalin
aiheuttaneessa tele-visiohaas-
tattelussaan hän esiintyi hyvin
varovaisesti toteamalla, että nyt hän
ei aina anna tukea Putinille ja
viittaamalla siihen, missä konk-
reettisesti heillä on nykyään eri-
mielisyyksiä kriisinvastaisesta
politiikasta ja budjetista . Mutta
siitä huolimatta tästä tuli sensaatio,
koska tähän asti Mironovia pi-
dettiin Putinin virkaan asettamana
henkilönä ja  hän tuki Putinia
kaikessa; kun taas itse tavallaan
vasemmistolaista  Oikeudenmu-
kaisen Venäjän puoluetta tarkas-
teltiin luonnollisestikin toisena
valtapuolueena.  Mahdollisesti
nimenomaan tästä syystä Yh-
tenäinen Venäjä reagoi Mironovin
sanoihin henkilökohtaisena louk-
kauksena reagoimalla äärimmäisen
jyrkästi  - vallan vasen jalka ottikin
yllättäen askeleen väärään suun-
taan.  Eräs Yhtenäisen Venäjän
vaikuttajista meni jopa niin pitkälle,
että vertasi Mironovia rottaan, joka
pakenee uppoavalta laivalta (osoit-
tamalla samalla tahtomattakin

Sergei ja Jelena Skvortsov Helsingissä kansain-
välisen naistenpäivän tilaisuudessa 2008

yksimielisyyttä siitä, että laiva on
todellakin uppoamassa).

Opposition joukossa Liittoneu-
voston puhemiehen sanoja päin-
vastoin tulkittiin valtiovallan
eräänlaiseksi viekkaaksi välistä-
vedoksi, jonka tarkoituksena on
yrittää sillä tavoin johtaa kansa-
laistensa huomiota pois Kalinin-
gradin tapahtumista. Sellainen arvio
tuntuu aika kummalliselta – an-
toihan Mironov nimenomaan tu-
kensa osalle siitä, mistä puhuttiin
Kaliningradin joukkokouksessa ja
teki tämän ilmeisesti ilman  Putinin
suostumusta,  koska Putin suh-
tautuu hyvin herkästi kritiikkiin
itseään kohtaan. Toisaalta nykyään
ei enää voida puhua jostain yh-
tenäisestä vallasta. Kuten olen jo
monta kertaa kirjoittanut, tandemi
on hyvin epäluotettava poliittinen
rakennelma. Siitä lähtien, kun herra
Medvedev astui presidentiksi,
entinen “pystysuora valta” alkoi
vääjäämättömästi rapistua. Tässä
vaiheessa valtaryhmittymien vä-
liset voimistuvat ristiriidat alkavat
käydä ilmi jo julkisesti ja tämä on
se tärkein johtopäätös, joka voidaan
vetää koko tästä tapauksesta.

Mitä tulee taas protestimie-
l ialoih in ,  niin ne tulevat vain
voimistumaan. Yleinen suhtau-
tuminen valtiovaltaan on erittäin
negatiivinen ja syitä uusiin esiin-
tymisiin tulee ilmestymään entistä
enemmän. Onhan se niin, että raha
jossain vaiheessa aina loppuu
kesken.

Sergei Skvortsov

NKPn keskuskomitean
ensimmäinen   sihteeri

Koiton kasvatti Timo Kangasmaa 60 vuotta

Timo Kangasmaa syntyi kovien
pakkasten paukkuessa Helsingissä
11.1.1950. Syntymäkoti sijaitsi
Aleksis Kiven kadun ja Kus-
taankadun kulmassa. Siitä muu-
tettiin vuonna  1958 Hermanniin,
samaan taloon, jossa myös Her-
mannin kerho sijaitsee.  Talon
omisti silloin Sirola Säätiö. Siitä
myytiin osakkeita paljon kansan-
demokraateille. Siksi taloa sanot-
tiinkin Kremliksi. Hermannista
siirryttiin Alppilaan Vesilinnan-
kadulle, jonne tuli silloin jo lämmin
vesi. Koulua Timo kävi ensin kaksi
vuotta - siihen aikaan pohjois-
maiden suurimmassa - Aleksis
Kiven koulussa, sitten Vallilan
maineikkaassa punatiili-koulussa ja

jatkoluokat Mäkelänrinteellä. Timo
muistaa hyvin koulun päättäjäiset
31.5.1965, jolloin oltiin jo Vesilin-
nankadulla. Seuraavana aamuna hän
meni ensimmäiseen työpaikkaansa
“tsuppariksi” Sähkö Siemensille.

Timon vanhemmat,  Arvo- ja
Esteri Kangasmaa olivat aktiivisia
järjestöihmisiä. Työväenliikkeen
Timo peri siis jo "äidinmaidossa".

Pioneereihin Timo liittyi 1957
syksyllä samana vuonna, kun alkoi
koulunkäynti.  Mutta 60- luvulle
tultaessa kansandemokraattisen
liikkeen kahtiajako alkoi näkyä
myös Vallilan pioneereissa. Osin
tästä syystä pian Helsingin festi-
vaalien jälkeen Timo siirtyi Sam-
mon Takojiin, joka oli Kansan
Raittiusliiton varhaisnuoriso-
järjestö. “Sampparit” toimivat
Koitossa. Näin Timon tie kulki
varhain Koittoon. Sammon Tako-
jissa oltiin selvillä politiikan suun-
nasta.  Heillä  oli sosialististen
maiden vastaaviin järjestöihin
kiinteät  yhteydet.   “Samppa-
reista” lähetettiinkin opiskelijoita
mm. DDR:aan.   Timon nuori-
soliitto-vuosien aikaan nuorisoliitto
oli hyvin hajalla, eikä silloin oi-
keastaan voinut toimia nuori-
soliitossa. Siksi Timon toiminta
jatkui tiiviisti Sammon takojissa ja
Koitossa.  Silloin järjestettiin ti-

laisuuksia  ja kesäleirejä mm
Lammassaaressa ja myöhemmin
Vahermalla.  Timo omaksui näinä
vuosina kaikkinaiset järjestötyön
tehtävät.  Organisoitiin leirejä ja
erilaisia tapahtumia. Oli eloku-
vatilaisuuksia, joissa Timo toimi
koneenkäyttäjänä yms. Faija ky-
syikin joskus, että “et poika muuta
papereitasi ja paitaasikin sinne
Koittoon”.

DDR:aan Timo lähti opiske-
lemaan 1.2.1968. Ryhmään kuului
kaksi jäsentä Sammon takojista sekä
neljä pioneereista.  Hallen lähellä
Droyssigin 2000 asukkaan "ky-
lässä" sijaitseva koulu oli DDR:n
nuorisoliiton FDJ:n koulu.  Se
valmisti DDR:n nuoria pioneeri-
ohjaajiksi ja pioneerityöntekijöiksi.
Sikäläisessä systeemissä tämän
koulun käyneet saivat opettajan
pätevyyden kahdelle ensimmäi-
selle luokalle. Täällä Timo oppi
mm. saksan kielen toimien myö-
hempinä järjestövuosinaan mm.
tulkin tehtävissä.

DDR:ssä opiskelun aikana Timo
liittyi v.  1968 SKP:n Alppilan
osastoon.  Vuoden 1970 kesään
saakka aika kului DDR:ssä ja  sitten
heti lokakuussa oli vuorossa Suo-
men armeija.  Työelämässä Timo
oli ennen DDR:n keikkaa pidem-
pään OTK:n varastolla. Armeijan

jälkeen Timolla oli useita  työ-
paikkoja mm. sähköopissa ja kau-
punginteatterissa. Mutta jo 70-
luvun puolivälistä saakka pitkä-
aikaiseksi työpaikaksi muodostui
Koitto, jossa pyöritettiin tansseja,
kokouksia yms. Järjestötyö jatkui
edelleen Koitossa, Sammontako-
jissa ja Kansan Raittiusliitossa,
Silloin rakennettiin ja raivattiin
Vahermaa, järjestettiin leirejä ja
tapahtumia ja  otettiin vastaan
sosialististen maiden  valtuus-
kuntia.

Mutta järjestöelämän ristiriidat
alkoivat nakertaa myös Koittoa,
joka joutui liike-elämän paineen
tuloksena luopumaan Simonkadun
kiinteistöistään. Kun sitten jotkut
alkoivat kuvitella,  että kiinteis-
töbisnes on luokkatasitelua, katsoi
Timo parhaimmaksi etsiä uutta
leipätyötä. Tämän jälkeen Timo
työskentelikin eläkkeelle siirtymi-
seensä saakka kiinteistö- ja isän-
nöinti-alalla.

Puoluehajaannuksesta Timo
näkee, että kaikki näkyi ensin
ajatuksena siitä, että kaikki pitää
"uudistaa". Timon kodissa asiasta
keskusteltiin paljon.  Perusky-
symys oli, että lähdetäänkö teke-
mään "yhteistyötä" demarien ja
porvarien kanssa porvarien eh-
doilla. Silloin oli selvää, että hyvää

tällaisesta politiikasta ei tule. Timo
tiesi paikkansa tässä liikehdinnässä.

 Sodan- ja Fasisminvastainen työ
ry. oli siihen aikaan suljettu. SFT:llä
oli laaja hallitus, johon kuului lähes
pelkästään vankilassa istuneita
fasismin vastustajia .  Järjestön
säännöt avattiin 70-luvun puoli-
välissä, jolloin myös Timo tuli
mukaan järjestön sihteeriksi. SFT:n
puheenjohtajaksi Timo valittiin 80-
luvun loppupuolella. Tässä tehtä-
vässä Timo tunnetaan merkit-
tävänä asiantuntijana ja mielen-
kiintoisista  puheistaan.  Timon
ansiot ilmenivät mm. äskettäin
Kansan äänessä julkaistussa talvi-
sotaa käsittelevässä artikkeli-
sarjassa.

Hyvät puhujan ja kertojan lahjat
veivät Timon myös 90-luvun
loppupuolelta saakka radiohom-
miin ja pääkaupunkiseudun asuk-
kaat tuntevat hänet monista lähi-
radion ohjelmista. SFT:n puheen-
johtajuuden ohella Timo hoitelee
tänään myös Helsingin Työväen
Vappumarssiyhdistyksen puheen-
johtajan hommia.

Järjestöväki onnittelee Timoa
merkkipäivän johdosta.

Haastatteli
Heikki Männikkö
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Miten sotasyylliset syyllistyivät sotaan
Tavallaan on ymmärrettävää,

miksi sotasyyllisten kilvenkiil-
lottajat pyrkivät ohi ttamaan
kysymyksen siitä, syyllistyivätkö
Ryti & kump. jatkosodan sytyt-
tämiseen ja pyrkivät siirtämään
huomion epäoleelliseen, kuten
väitteeseen kuinka  jatkosota
olisi  seurausta Erkon sodasta (
talvisodasta ). Siksi onkin tär-
keää tutkia miten rosvo-ryti &
kump. sitoivat itsensä tulevaan
sotaan.

Saksalaisilla oli Suomea kohtaan
kaksi tarvetta: raaka-aineet ( kuten
esimerkiksi nikkeli ) ja Suomen
käyttäminen hyökkäyspohjana.
Alun perin Suomen valtion tarve
hyökkääjänä ei ollut suuri. Kat-
sottiin, että pelkästään Suomen
mobilisointi olisi sitonut noin 40
puna-armeijan divisioonaa. Mutta
samalla kun saksalaisten suunni-
telmat NL:oon hyökkäämisestä
etenivät, samalla myös Suomen
tarve NL:oon hyökkäävänä valtiona
kasvoi, saavuttaen lopulta aseman,
jossa Saksan sodanjohto katsoi
tarpeelliseksi määritellä Suomen
päähyökkäyksen suunnan ( eli
hyökätäkö Laatokan pohjois- vai
eteläpuolelta ). Saksa oli käynyt
Suomen johdon kanssa elokuusta  -
40 lähtien neuvotteluita  alkaen
lomalaiskuljetuksista ja huipentuen
Suomen johdon sitoutumiseen
sotaan. Sitoakseen lopullisesti
Suomen suunnitelmiinsa,  Hitler
lähetti Schnurren 20 toukokuuta
1941 Suomeen pyytämään  upsee-
reiden lähettämistä  neuvottelemaan
Suomen osallistumisesta hyök-
käykseen.

Saltzburg 25.toukokuuta -41
Kokouksen aloittavassa esipu-

heessaan Jodl antoi ymmärtää
kuinka NL keskitti joukkojaan
rajalle ja  tämä olisi pakottanut
Saksan samaan,  mutta myönsi
puolittain totuudenkin vedotessaan
kuinka Englannin vastarinta perus-
tuisi pitkälti NL:n olemassaoloon.
Seuraavaksi käytiin neuvottelut
Suomen sotaan mukaantuloon 13
kohdalla.

Kohdassa 3 saksalaiset esittivät
kahden saksalaisen divisioonan
hyökkäyksen Sallan kautta Kan-
talahteen ja pyysivät kahta suo-
malaista divisioonaa suojajoukoiksi.
Suomalaisten edustaja Heinrichs

viittasi niiden tarpeeseen etelässä.
Kohdassa 4 saksalaiset esittävät,
että Suomen armeija voisi sitoa
NL:n sotavoimat Laatokan suun-
nalla. Heinrichs omassa muistios-
saan muistelee kuinka Jodl oli jopa
ehdottanut vain passiivista odot-
tamista ja Suomen armeijan liikkeelle
lähtöä vasta, kun puna-armeija itse
rupeaa vetäytymään. Heinrichs itse
kuitenkin oli muistuttanut kuinka
tammikuussa -41 Halderin luona hän
oli ehdottanut hyökkäystä Laato-
kalle.  Kohdassa 5 saksalaiset
pyytävät saartamaan Hangon.
Heinrichs vetoaa siihen, kuinka
Hanko on suunnattu Saksaa vas-
taan, kuinka se sitoo 2-3 suoma-
laista  divisioonaa suomalaisten
päähyökkäykseltä ja pyytää sak-
salaisia hoitamaan Hangon itse.
Kohdassa 7 saksalaiset pyysivät
Kemin ja Helsingin lentokenttiä.
Kohdassa 9 käsitellään Suomen
armeijan liikekannallepanoa. Mie-
lenkiintoiseksi kohdan tekee se,
kuinka suomalaiset valittavat
heikkoa huoltoa. Armeijan tarpeet
kun voitiin täyttää vain muutaman
kuukauden ajaksi ja kansan ravit-
semustilanne on retuperällä.

Berliini 26. toukokuuta -41.
Saksalaiset ehdottivat suoma-

laisjoukkojen keskittämistä niin,
että suomalaisten päähyökkäys
voitaisiin tarvittaessa ohjata joko
Laatokan pohjois- tai eteläpuolelta.
Lisäksi saksalaiset ehdottivat, että

Suomen armeijan liikkeellelähtö
riippuisi saksalaisten etenemisestä
Baltiassa, toisin sanoen suomalaiset
lähtisivät liikkeelle kun saksalaiset
olisivat saavuttaneet Väinäjoen.
Suomalaiset vastustelivat aluksi,
mutta päättivät tutkia asiaa. Liik-
kellepanosta saksalaiset totesivat,
että koska Suomen armeijan tar-
vitsee aloittaa oma  hyökkäyk-
seensä noin 14 päivää saksalaisten
päähyökkäyksen jälkeen, tarvitsee
Suomen aloittaa liikkellepanonsa
vasta saksalaisten päähyökkäyk-
sen alettua (lukuunottamatta sak-
salaisille alistettuja suomalais-
joukkoja).

Suomalaiset vetosivat siihen,
ettei armeijaa voi koota saman
aikaan kun saksalaiset keskittävät
omia joukkojaan Suomen rajalle 8-
16. päivien välisenä aikana vähäis-
ten liikennevälineiden vuoksi.

Näistä kohdista saa jo varsin
hyvän kuvan siitä, kuinka Saksan
armeijan tulevat suunnitelmat
sisälsivät hyökkäyksen Suomen
alueelta - eikä suinkaan puolustusta
- ja kuinka Suomen sotilasjohto ei
aikonut jäädä pekkaa pahemmaksi.
Puuttumaan kuitenkin jäi poliit-
tinen sitoutuminen, johon Hein-
richillä ei ollut valtuuksia ja niinpä
sovittiin,  että 3. kesäkuuta -41
saksalaiset tulevat hakemaan Rytin
sotakabinetin vastauksen Helsin-
gistä.

Fasistinen Saksa oli levittänyt
noihin aikoihin huhua,  jonka

mukaan se neuvottelisi NL:n kanssa
poliittisesta ratkaisusta.  Rytin
sotakabinetti selvästi pelkäsi tätä
mahdollisuutta, sillä jos sopimus
syntyisi, olisi Suomi vaikeassa
välikädessä pyrittyään rikkomaan
Moskovan rauhan pykälää, jossa
vaaditaan Suomea kieltäytymään
liittoutumisesta Neuvostoliittoa
vastaan. Vaikka ei tiedetäkään, mitä
vakuuksia Rytin sotakabinetti päätti
30. toukokuuta -41 pitämässään
kokouksessa Hitleriltä vaatia, niin 3-
6. kesäkuuta -41 käydyissä neu-
votteluissa seuraavat nousivat esille:
Neuvostoliiton oletettu hyökkäys
Suomeen olisi sota fasis-tista Saksaa
vastaan.

Mahdollisissa neuvotteluissa
NL:n kanssa fasistinen Saksa pyrkisi
palauttamaan Suomen vanhat rajat (
höystettynä lisillä Itä-Karjalasta )
Fasistinen saksa toimittaa viljaa
Suomelle, joka jo muutenkin kärsii
heikentyneestä ruokatilanteesta.
Lisäksi esitettiin, ettei Suomi aloit-
taisi hyökkäystä, vaan se saataisiin
jotenkin provosoitua NL:n puolelta.
Kannattaa kuitenkin huomata, ettei
tätä pidetty kuitenkaan yhteistyötä
poissulkevana, vaan se esitettiin vain
toiveena. Sen sijaan fasistisen Saksan
pyrkimys kaataa Rytin hallitus ja
korvata  se jollain suomalaisella
fasistisella- esimerkiksi IKL- halli-
tuksella,  olisi lopettanut yhteis-
työn.

Kesäkuun 3-6. päivinä käydyissä
neuvotteluissa Rytin sisäpiiri oli

valmis hyväksymään kaiken 25-26
.toukokuuta -41 neuvotteluissa
ehdotetun ja lisäksi osoitti täyden
tietoisuutensa natsien kelkkaan
hyppäämisestä pyytäessään vielä
Saksaa pommittamaan Neuvosto-
Eestin lentokenttiä  ja  miinoit-
tamaan Stalinin kanavaa & Nevaa.
Mutta näillä takuuvaatimuksillaan
Ryti tiputti pallon vielä kerran
Hitlerille.

Kielissä 6. kesäkuuta -41 käy-
tiin laivastojen välinen neuvot-
telu

Alkujorinoiden, joiden mukaan
sota olisi teoreettinen,  jälkeen
saksalaiset esittelivät suunnitel-
mansa Suomenlahden miinoitta-
miseksi. Kaksi miinakenttää vedet-
täisiin Suomenlahden poikki ( Han-
gon kummallekin puolelle ) ja väliin
vaarannoksia. Lisäksi esiteltiin
moottoritorpedo- ja  sukellusve-
neiden suunniteltua käyttöä. Suo-
malaisilta pyydettiin kahta miina-
laivaa vaaranoksiin, saaristovesien
käyttöä ja Hangon sulkemista
tykkitulella ja miinoilla. Suoma-
laiset esittivät omat suunnitel-
mansa, joka oli Suomenlahden
sulkeminen miinakentällä joka
tarvitsi kolme reissua.  Tultiin
kuitenkin siihen tulokseen että
sodan jo sytyttyä, miinakentän
vetäminen kolmella reissulla olisi
riskialtista ja suomalaiset myön-
tyivät saksalaisten ehdotukseen
miinakentän vetämiseen saksalai-
sella tavalla sotaa edeltävänä yönä.

13. kesäkuuta  -41 Erfurt saapui
Suomeen Saksan sotavoimien e-
dustajaksi. Heinrichs vaati silloin
tietoa aikaisemmin esitettyihin
Rytin ehtoihin ja kun Manner-
heimkin vielä yski pääarmeijan
liikekannallepanon suhteen, teki
Erfurt kyselyn Saksaan. Keitelin
14. kesäkuuta -41 antama vastaus
antoi ymmärtää, että Rytin pyyn-
töihin on suostuttu ja Hitler itsekin
vahvisti tuon 21.kesäkuuta -41
sähkeessään.

Keitelin vastauksen ja viimeis-
tään Hitlerin sähkeen kautta oli
Rytin sotakabinetti syyllistynyt
sitoutumiseen sodan aloittamiseen
NL:ää vastaan.

Ville Rahikainen

Viime vuonna Tampereella antifasistit vastustivat
pyrkimyksiä rehabilitoida sotasyylliset. Etualalla
artikkelin kirjoittaja kädessään kopio lipusta, joka
nostettiin Berliinin valtiopäivätalon katolle merkiksi
natsi-Saksan häviöstä.

Suomi oli jatkosodassa Saksan liittolainen
Lehdissä ja TV:ssä yritetään

todistel la,  e tte i Suomi  ollut
jatkosodassa Saksan liittolainen
ja että kävimme eril lissotaa.
Tällaisen näkemyksen tyrmäävät
useimmat nykyiset historian-
tutkijat. On vaikea väittää, ettei
Suomi ollut jatkosodassa Saksan
liittolainen, kun yhteistyötä sodan
valmisteluissa tehtiin koko välirau-
han ajan.

Suomen Berliinin suurlähettilään
T.M. Kivimäen Suomen ulko-
ministerille Rolf Wittingille kesäl-
lä 1941 lähettämä kirje , jonka
jäljennös löytyi pari vuotta sitten
Erkki Tuomiojan  sisaren edes-
menneen miehen papereista, vah-
vistaa emeritus professorin Heikki
Ylikankaan näkemystä siitä, että
talvisodan rauha tehtiin luottaen
Saksan antamaan salaiseen lupa-
ukseen idänsodasta, johon Suomi
pääsisi mukaan ottamaan takaisin
talvisodan menetyksensä. Syys-
kuusta 1940 Pohjois-Suomeen

alettiin kauttakulkusopimuksen
nojalla kuljettaa saksalaisia sotilaita,
joita jatkosodan alkaessa oli La-
pissa lähes yhtä paljon kuin siellä
asukkaita. Pohjoisessa Hjalmar
Si ilasvuon  johtama III armei-
jakunta oli alistettu saksalaisten
komentoon, ja noin puolet itärinta-
mastamme oli Saksan armeijan
vastuulla.

Kuusi suomalaista lentokenttää oli
annettu Saksan ilmavoimien käyt-
töön pommituslentoihin Neu-
vostoliittoa vastaan, kun Saksan
hyökkäys Neuvostoliittoon
22.6.1941 alkoi. Jo ennen hyök-
käyksen alkua suomalaiset sukel-
lusveneet ja suomalaiset ja saksa-
laiset laivat olivat aloittaneet
Suomenlahden miinoittamisen.

Sodassa Suomen ja Saksan yhtei-
nen tavoite oli kukistaa Neu-
vostoliitto. Suomen erillistavoit-
teena oli saada talvisodassa mene-
tetty Karjala takaisin ja siirtää

itärajamme Äänisjärven - Syvärin
tasalle. Huimapäisimmät halusivat
mennä pidemmällekin.

Oula Silvennoisen väitöstut-
kimus on tuonut uutta  tietoa
Suomen Valpon ja Saksan Gesta-
pon kiinteistä yhteyksistä  ja
suomalaisten ottamien neuvosto-
sotavankien luovuttamisesta saksa-
laisille teloitettavaksi ja suoma-
laistenkin osallistumisesta näihin
teloituksiin. Lars Westerlundilta
on ilmestynyt tutkimus noin
sadasta saksalaisten vankileiristä
Suomessa, joihin kuolemanleireihin
tuotiin raskaisiin töihin vankeja
myös Saksasta.

Edellä esitetyillä perusteilla on
vaikea todistella erillissodan puo-
lesta.  Yhteistyömme Hitlerin
Saksan kanssa oli kiinteää. Suomi
ei olisi jatkosotaan edes lähtenyt
ilman Saksan tukea.

Taito Taskinen, Kuopio

Antikapitalistisen vasemmiston
tulevaisuus

PUNAINEN LAUANTAI
27.3.2010 klo 10.00-18.00

S o s i a a l i k e s k u s  S a t a m a  o s .  K y l ä s a a r e n k a t u 1 1 ,

v a n h a  F i n n s t e v e n  l i i k e n t e e n o h j a u s k e s k u s  r a d a n
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T e e m o i n a  m m .

-  T y ö e l ä m ä  j a  - k u o l e m a -  h u k a s s a  o l e v a

s o l i d a a r i s u u s

-  M i e h i t y s  j a  v a s t a r i n t a  -  A f g a n i s t a n  j a  P a l e s t i i n a

-  m i t ä  o n  r a s i s m i n v a s t a i n e n  t o i m i n t a

-  " V i h r e ä n "  k a p i t a l i s m i n  k r i t i i k k i

-  A n t i k a p i t a l i s t i s e n  v a s e m m i s t o n  t u l e v a i s u u s

Järjestää: Sosialistiliitto ym.
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Maailman kansat ilmaisivat pettymyksensä Kööpenhaminan
ilmastokokouksen hampaattomasta julkilausumasta. Kuitenkin siellä
tehtiin hyviä esityksiä. Merkittävin niistä oli Bolivian presidentin Evo
Morales’n esitys maailmanlaajuisesta kansanäänestyksestä. Siitä kertoi
Unzere Zeit 24. joukuuta 2009 seuraavaa: Bolivian valtion päämies Evo
Morales korosti teollisuusmaiden ja kehitysmaiden välisiä ilmas-
tomuutoksia koskevia ideologisia eroja. On häpeä, että puhutaan vain
seuraamuksista, mutta ei syistä, jotka aiheuttavat ilmastomuutokset.

YK:n mukaan kaikki valtiot ovat tasa-arvoisia. Siksi sen tulisi järjestää
maailmanlaajuinen kansanäänestys seuraavista kysymyksistä:

Oletteko sitä mieltä, että sopusointu ja luonnon tasapaino palautetaan
niin, että Äiti Maa sen hyväksyy?

Oletteko sitä mieltä, että ylikulutus ja resurssien tuhlaus, mikä kuuluu
kapitalismin luonteeseen, tulee muuttaa?

Oletteko sitä mieltä, että teollisuusmaat vähentävät ja puhdistavat
päästöjä, niin että lämpötila ei kohoa yhtä astetta enempää?

Oletteko sitä mieltä, että ne rahat, jotka käytetään sotavarusteluun,
tulisi käytettää ympäristön hyväksi?

Oletteko sitä mieltä, että on perustettava kansainvälinen ilmas-
totuomioistuin, joka rankaisisi niitä, jotka tuhoavat Äiti Maan?

Unsere Zeit-lehdestä kääntänyt
Wäinö Pietikäinen

Maailmanlaajuinen kansanää-
nestys ympäristökysymyksestä

Sää on eri asia kuin ilmasto

Pakkanen on paukkunut ja hiihtokelejä riittänyt. Ilmatieteen laitoksen mukaan keskimääräistä kylmemmän
sään alue ulottui nyt Itä-Aasiasta Euroopan yli Pohjois-Amerikan itä- ja eteläosiin samalla, kun sää
oli tavanomaista lämpimämpää esimerkiksi Alaskassa, Pohjois-Kanadassa, Grönlannissa, Etelä-
Euroopassa ja Pohjois-Afrikassa. Ilmastoskeptikkoja löytyy yhä paljon. Vaikka joku epäileekin
ilmastomuutoksen puolesta puhuvaa todistusaineistoa, puhtaan energian tuotantoon ja ilmaston lämpenemisen
torjumiseen sijoittaminen on silti ainoa oikea ratkaisu.  Köyhät kehitysmaat tietävät “kantapään kautta” mitä
ilmaston muutos tuo tullessaan. Toiset ovat hukkumassa ja toiset palamassa karrelle. Julkaisemme Olli
Tammilehdon aiemmin Voima/Fifi:ssä ilmestyneen Kööpenhaminan ilmastokokousta analysoineen artikkelin
lyhennelmän (Väliotsikot KÄ/AN). Jatkamme tulevissa KÄ:n numeroissa aiheen käsittelyä.

Antero Nummiranta

Kööpenhaminan ilmastoko-
kouksen tu los sai  monet ak-
tivistit vaipumaan epätoivoon.
Joulukuisessa Tanskassahan ei
saatu aikaan mitään varsinaista
sopimusta. Niin sanottu Köö-
penhaminan sopimus (Copen-
hagen Accord) merkittiin vain
kokouksen tiedoksi, koska tar-
vittavaa yksimielisyyttä ei löy-
tynyt. Maailman suurimpien
kivihiilen louhijoiden USA:n,
Kiinan, Intian, Australian ja
Etelä-Afrikan myötävaikutuk-
sella syntyneen sopimustekstin
myönteinen merkitys – jos sel-
lai sta ylipäänsä on  –  l i it tyy
lähinnä siihen,  että ilmaston
lämmittämisen jatkamiselle
saatiin vain huono oikeutus.
Mutta oikea sopimus olisi kui-
tenkin “hiilikerhon” asiakirjaa
paremmin oikeuttanut nykyi-
senkaltaisen maapallon tuhoa-
misen jatkamisen.

 Saarivaltiot ja  köyhä Etelä
kärsivät jo nyt ilmastonmuu-
toksesta,  kun maapallon kes-
kilämpötila on noussut 0,8 astetta
esiteolliseen aikaan nähden. Tulvat,
myrskyt,  kuivuus ja metsäpalot
tappavat ihmisiä. Kuitenkin Intiaa
ja Kiinaa lukuun ottamatta köyhien
maiden historiallinen panos ilmas-
tomuutoksen synnyttämisessä on
mitätön.  Niinpä saarivaltiot ja
kaikki kehitysmaat (G77 + Kiina)
vaativat yksimielisesti Kööpen-
haminan kokouksen loppumetreille
saakka, että lämpötilan nousu on
rajoitettava 1,5 asteeseen ja teolli-
suusmaiden on maksettava val-
tavasta ilmastovelastaan satoja
miljardeja dollareja takaisin köyhille
maille.

 Vanhat teollisuusmaat Köö-
penhaminan papereissaan hyväk-
syivät 2 asteen lämpötilan nousun.
Niukoilla päästövähennyslupau-
ksillaan ne käytännössä kuitenkin
siunasivat ainakin 3 asteen nousun.
Monet Kööpenhaminan “sopi-
muksen” analyysit esittävät sen
nostavan lämpötilaa 3,5-4 astetta.
Toisaalta Pohjoisen vallanpitäjät
ovat varmaankin mielessään aja-
telleet, että köyhien maiden alle 1,5
asteen vaatimukseen suostuminen
johtaisi ainakin 50 % todennä-
köisyydellä talouden kasvun ja
yhtiöiden voittojen hyytymiseen.
Tähän ajatukseen on voinut vaikut-
taa toinen Kevin Andersonin hiljat-
tainen lausunto: “Tarvitsemme
suunniteltua talouslamaa. Talou-
dellinen kasvu ei nykyisin sovi
yhteen päästöjen vähentämisen
kanssa.” (The Times 2.10.09)

Kiristystä- lahjontaa

Rikkaat maat turvautuivat köy-
hien rintaman hajottamiseen, lah-
jontaan, kiristykseen ja kokous-
tekniikkaan. Ensin Kiina, Intia,
Etelä-Afrikka ja Brasilia otettiin
samaan neuvottelupöytään USA:n
kanssa. Kun nämä oli saatu hyväk-
symään näennäissopimus, vanhat

Järjestelmän muutos - ei ilmastomuutosta

konkarit yhdessä uusien rikos-
kumppaniensa kanssa ryhtyivät
lahjomaan ja  uhkailemaan hei-
kompia köyhiä maita.  USA ja
Britannia ilmoittivat avoimesti,
että avustusrahaa tulee vain so-
pimukseen suostuville.  Joillekin
luvattiin sairaaloita, toisia uhattiin
kaikkien Maailman pankin lainojen
jäädyt-tämisellä. Mutta Bolivia,
Vene-zuela, Kuuba, Costa Rica,
Nica-ragua, Somalia ja Tuvalu olivat
lahjomattomia: ne eivät suostuneet
hyväksymään tyhjänpäiväistä ,
ilmastotuhon jatkamisen siunaavaa
sopimusta. Tuvalun edustaja Ian
Fry totesi: “Näyttää siltä,  että
meille tarjotaan 30 hopearahaa, jotta
kavaltaisimme kansamme ja tule-
vaisuutemme”. Länsimaisen kult-
tuurin perusteksteistä  vieraan-
tuneille kerrottakoon, että Fry tässä
vertaa rikkaiden maiden koko-
usedustajia Jeesuksen teloittami-
sen järjestäneisiin ylipappeihin.
Vertaus ei herättänyt pahennusta
virallisesti niin kristillisissä eu-
rooppalaisissa ja pohjoisamerik-
kalaisissa.

Suorat sanat

Sen sijaan Sudanin edustajan
Lumumba di-Apingin euro-amerik-
kalaisen tieteen uusimpia tuloksia
siteerannut puhe herätti kauhis-
tusta. Oxfordissa koulutuksensa
saanut diplomaatti ja vasta viisi
vuotta sitten aseensa laskeneen
Sudanin kansan vapautusliikkeen
jäsen, jolle oli vielä päivää aikai-
semmin uskottu kaikkien kehi-
tysmaiden pääneuvottelijan tehtä-
vä,  totesi rauhallisella äänellä:
“Tämä asiakirja uhkaa miljoonien

kehitysmaiden ihmisten elämää ja
toimeentuloa sekä Afrikan man-
tereen olemassaoloa. Te olette
armottomasti ja määrätietoisesti
päättäneet edistää tällä asiakirjalla
yhdessä Sitoutuneen piirin (Circle
of Commitment) ja  asiakirjan
hyväksyvien valtioiden päämiesten
kanssa ratkaisua, joka perustuu 2
asteeseen,  mikä johtaa Afrikan
olemassaolon oikeuden karkeaan
loukkaukseen. L-9 (Kööpenha-
minan sopimuksen luonnos) on
kauhea.  Se tuomitsee ja tekee
Afrikan tuliseksi pätsiksi, koska 2
astetta merkitsee Afrikassa 3,5
astetta IPCC:n neljännen arvioin-
tiraportin toisen työryhmän alueel-
lisen raportin mukaan. L-9 pyytää
Afrikkaa allekirjoittamaan itsemur-
hasopimuksen -tuhkaksi polttamis-
sopimuksen- jotta  muutamien
maiden taloudellinen valta-asema
säilyisi. L-9:stä puuttuu kaikki
vastuuntunto ja moraali,  ja se
perustuu arvoihin – meidän mieles-
tämme samoihin arvoihin, jotka
veivät Euroopassa kuusi miljoonaa
ihmistä polttouuneihin.  Herra
pääministeri,  eivät ketkään,  ei
Obama ettekä te,  voi pakottaa
Afrikkaa tuhoamaan itsensä. Ja
haluan sanoa tämän pöytäkirjaan,
ei kellään –  ei millään Afrikan
presidentillä tai pääministerillä – ole
valtuuksia tuhota Afrikkaa, tai
auttaa ja rohkaista tätä toimintaa.”
On monia syitä siihen, että koko-
uksen viimeistä edelliseen päivään
saakka lähes kaikki köyhät maat
torjuivat r ikkaiden lähentely-
yritykset ja että viimeisenä aamu-
nakin osa maista piti yhä aggres-
siivisimmiksi käyneet kosijat
loitolla. Käsinkosketeltavat havain-

not ilmastomuutoksen etenemi-
sestä,  vasemmistolaisten halli-
tusten nousu valtaan monissa
Latinalaisen Amerikan maissa,
kokemukset Amerikan ja Euroopan
Yhdysvaltojen kaksinaamaisuu-
desta kaupan- ja sodan-käynnissä
sekä rikkaiden maiden hienojen
hotellien ruokasaleissa ja konfe-
renssikeskuksen “vihreissä huo-
neissa” pitämien kaappaus-palave-
rien paljastuminen kokouksen
ensimmäisinä päivinä vaikuttivat
asiaan.

Ahneiden kikkailu ei maa-
palloa pelasta

Kansalaisjärjestöjen kokouksen
julkilausuman otsikkona ja kes-
keisenä sisältönä on “Järjestelmän
muutos – ei ilmastonmuutosta”.
Kannanotossa hylätään ilmas-
tonmuutoksen torjunnan näennäis-
ratkaisut kuten ydinvoima, kivi-
hiilivoimaloiden hiilidioksidin
talteenotto, puhtaan kehityksen
mekanismi ja  ilmaston keino-
muuntelu. Todelliset ratkaisut taas
on nähtävä osana siirtymäpro-
sessia, jossa yhteiskunnat muut-
tuvat ekologisesti kestäviksi. Tämä
taas “edellyttää sosiaalisten, poliit-
tisten ja taloudellisten rakenteiden
perustavaa laatua olevaa muutosta
sekä sukupuoleen, luokkaan, ro-
tuun,  ikään ja  kansallisuuteen
perustuvan epätasa-arvon ja epä-
oikeudenmukaisuuden oikaisemi-
sta. Tämä vaatii sitä, että palau-
tetaan paikallisyhteisöille demo-
kraattinen itsehallinto ja niiden rooli
sosiaalisen, poliittisen ja talou-
dellisen toiminnan perusyksik-
köinä.   (Tarkemmin: http://
www.klimaforum09.org/Dec-la-
ration)

Kööpenhaminan jälkeen teol-
listuneella ihmiskunnalla näyt-
tää siis katastrofin odottelun
lisäksi olevan kaksi vaihtoehtoa:
jatkaa nykyise llä ympäristö-
tuhoon johtaneella tiellä siirty-
mällä enti stä intensiivi sem-
pään ja riskialttiimpaan luon-
non ja ihmisten  teknokraat-
t i seen  hal l intaan,  tai  si t ten
muuttaa nopeasti yhteiskunnat
ja talous aidosti demokraat-
tisiksi, jolloin ylivaltaan kyt-
köksissä oleva energian käytön
ja luonnon muuttamisen tarve
vähenisi ratkaisevasti.

Kylmät ja lumiset säät eivät ole osoitusilmastomuutoksen pysähtymisestä
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Kirjoitin 14.1 Vapaa Ajattelija
-lehteen tarkoitetun jutun (alla)
ajatuksella, että ateistit eivät ole
ryppyotsaisia t iukkapipoja ja
lähetin sen sähköpostitse VAn
päätoimittajalle Jussi K Nie-
melälle (JKN).  Hänen vasta-
uksensa (al la)  oli kie lte inen.
JK N harrastaa ennakkosen-
suuria.  JKN on myös Suomen
Humanistiliiton lehden Huma-
nistin päätoimittaja sekä kuu-
luu Skepsiksen ja Darwin-seu-
ran hallitukseen.

Punkkariateisti JKN pakotettiin
rippikouluun.  Hänestä tuli militant-
ti ateisti.  Liberaalin militarismin
suosija JKN kannattaa Suomen
liittymistä NATOon.  “Olin kauan
hyvin Amerikka-kriittinen, mutten
enää. Kun osallistuin Irakin sodan
aikaan mielenosoituksiin, minussa

Vapaata ajattelua?
kyti jo epämiellyttävä tunne, että
olen osa jotain laumaa. Michael
Mooren elokuva Fahrenheit 9/11 sai
minut huomaamaan, että tämä ei
todellakaan ole enää minun  juttuni.”
Kääntymisestä mieleen nousevat
kuuluisat heränneet skitsot Paavali
ja Luther.

 Vapaa-ajattelijain Liiton pu-
heenjohtaja JKN (“Se liitto on
pahin hörhölahko,  johon olen
elämäni aikana ajautunut”, hän
sanoo)  ei näytä olevan tehtäviensä
tasalla.   Hän ei huomaa,  että
Suomen evankelisluterilainen kirk-
ko jatkaa vuoden 1918 lahtarilinjaa
ja 1920-30-lukujen fasismia sekä
potee russofobiaa.  Vapaaajat-
telijoiden tulisi seurata kirkkojen ja
uskonnollisten laitosten toimintaa,
mutta JKN laiminlyö tämän teh-
tävän.

VA-lehdessä käsitellään usein
islamia,  mutta jutut eivät ole
kriittisiä vaan panikoituneita kuten
USAn johdon, Pentagonin ja sen
psykologisen osaston kirjoitukset.
Ne levittävät islamin vastaisuutta
ja pelkoa eli isla-mofobiaa.  Ihmiset
aivopestään hyväksymään USAn
sota Afganistanissa ja Irakissa sekä
mahdollisesti USAn tulevat hyök-
käykset islamilaisiin maihin.  Luu-
leeko JKN, että USA hyökkäsi
Afganistaniin,  jotta  afganista-
nilaiset tytöt pääsisivät koulun
penkille?

Persu Jussi Halla-Ahoa sanan-
vapauden marttyyrina pitävä JKN
ei kai ymmärrä, että  Jyllands-
Postenin Muhammed-pilakuvilla
2005 ei ole mitään tekemistä sanan-
ja lehdistönvapauden kanssa, vaan
niiden tarkoitus on leimata koko
maailman muslimit väkivaltaisiksi
terroristeiksi sekä tukea vastak-
kainasettelua ja  imperialismin
sotapolitiikkaa.  Provokaatio suun-
niteltiin yhteistyössä USAn sionis-
tisen ideologin Daniel Pipes kanssa.

Humanisti JKN ei näytä huo-
maavan, että Israelin sionistinen
johto käyttää holokaustia propa-
ganda-aseena.  USAn johto ei välitä
tästä, sillä USA on myös oppinut
holokaustista keskitysleirien jul-
muuden, ja tukee Israelia.  Gaza on
verrattavissa nyt keskitysleiriin.
On kiinnitettävä huomio juuta-
laistenkin toimiin varsinkin sionis-
tifasistien.  Israel on vaara Lähi-
idälle.  Kaikkia kirkkoja ja uskon-

nollisia laitoksia pitää arvostella,
mutta on pyrittävä tieteellisyyteen.
Rasistikorttia ei heilutella, vaan
tieteellistä.

Helsingin vihreiden jäsen JKN
arvelee, että  useille tahoille on
pesiytynyt ennakkoluulo,  jossa
vapaa-ajattelu yhdistetään neuvos-
toliittolaiseen marxilaiseen ateis-
miin. Tätä ennakkoluuloa hänen
mielestään levitetään kirkon toi-
mesta.  Jos kommunismin pelossa
hylätään ateismi, unohdetaan, että
uskonnot heijastavat todellisuutta
vääristyneesti.  JKN tuntuu olevan
länteen kallellaan kuten VA-lehteen
kirjoittava Iivi Anna Masso on
länteen rähmällään.  JKN näyttää
ajattelevan mekaanisesti ja kaa-
vamaisesti, ei dialektisesti.  Hän on
hävittänyt jumalan, mutta pyrkii
säilyttämään kapitalismin.

Miksi JKN ei arvostele Yhdys-
valtoja?  USA on mielestään juma-
lan valittu kansa, vaikka on maal-
linen eli kirkko on erotettu valti-
osta.  US-dollarissa lukee: in god
we trust.  Lännestä tuleva uusate-
ismi arvostelee islamia ja väittää,
että uskonnot ovat uhka maailman
rauhalle.  Uhka on maailman her-
ruuteen pyrkivä USA NATO-
apulaisineen.  USA tekee fasistisia
hakaristiretkiä.   Fundamenta-
listisilla muslimeilla ei ole maailman
kattavaa verkostoa paitsi Penta-
gonin propagandassa.

Naistutkimusta vähättelevä JKN
on esittänyt Suomessa käyttöön
otettavaksi sanan bright, mikä

johtunee  uudesta testamentista:
“.../ joca meidän heicon ruumimma
kircasta/ että se hänen kirckan
ruumins caltainen olis” (UT ...Phi-
lipperein tygö III 19-20, Biblia
1642).  JKN selittää, että sana tulee
lännestä, ja tarkoittaa henkilöä, joka
perustaa maailmankuvansa luon-
non-tieteelliseen, naturalistiseen
perustaan.   Eikö siis materia-
listiseen maailmankatsomukseen,
joka pyrkii objektiivisuuteen?
Vaikuttaa siltä, että JKN ajattelee
idealistisesti.

USAssa saa ajatella vapaasti,
kunhan ei ajattele kriittisesti.  JKN
on ilmeisesti tuomassa samaa
käytäntöä Suomeen.  JKN halusi
raivata Vapaa-ajattelijoista puo-
luepoliittiset ja sukupolviin liitty-
vät klikit: “Se oli naiivi tavoite.
Vanhan liiton kommukat eivät
ymmärrä nykyajan toimintaympä-
ristöä.  Kun yhdistykseen nyt
liittyy vihreitä arvoliberaaleja, jotka
esimerkiksi kritisoivat islamia, se
aiheuttaa rasistikortin heiluttelua.”

Aivan baby-Bushin tapaan JKN
(nano-bush) vaikuttaa kunnon
kristityltä  taistelussaan islamia
vastaan.   JKN tuntuu kuuluvan
saman tapaiseen laumaan kuin
roomalaiskatoliset älyllisesti veltot
laumat,  jotka muinoin kävivät
ristiretkillä muslimien kimppuun.

Lähde: Vihreä Lanka 33/2009

Hannu Kautto

Erikoinen tapaus sattui Espoon
tuomiokapitulin pihalla, jonne 12.1
puolelta  päivin kerääntyi myös
ateisteja (siinä luvussa minä) osoit-
tamaan mieltään kirkkoherra Juha
Molarin puolesta.  Piispa Mikko
Heikka on päättänyt erottaa virasta
Pohjan kirkkoherra Juha Molarin.
Mielestäni mielenosoitus oli verrat-
tavissa työväen ammattiyhdistys-
solidaarisuuteen, kun koetetaan
estää perusteetonta syrjintää ja
työpaikkahäirinnän eli -kiusaa-
misen jatkamista.

Piispan määräämä tutkinta-asia-
mies 71-vuotias Jorma Back (koko-
omus) vaatii Molarin erottamista
pääperusteena “kritiikitön” suhtau-
tuminen Venäjään.  Molari matkus-
telee Backin mukaan liian usein
Venäjällä, mutta ei mainitse, että
Molarin vaimo ja kaksi yhteistä
lasta ovat Venäjän kansalaisia.
Molari suhtautuu venäläisiin myön-
teisesti kuten suomalaisiin ja ra-
kastaa Venäjää niin kuin Suomea.

Backin mukaan ainoa puute Mo-
larin virantoimituksessa tapahtui
neljä  vuotta  sitten, kun Molari
mainitsi saarnassaan Fjodor Dos-
tojevskin.  Tämä venäläinen kirjailija
on kuulema seurakuntalaisille liian
vieras.  Virkavirheitä tai rikoksia ei
ole.  Vakavin seikka lienee, että
Molari ei ole russofobi.

Molari oli seuraamassa Tam-
pereella mielenosoitusta ProKa-
reliajärjestöä vastaan ja osallistui
asiaa käsittelevään asiantuntija-
seminaariin.  Molari kertoi mielipi-

teenään, ettei Karjalan palautuksen
ajaminen ole tapahtunut asiallisissa
merkeissä.  ProKareliaa lähellä
oleva aktivisti teki Molarista rikos-
ilmoituksen Tampereen poliisille ja
ProKarelian pääsihteeri vaati tuo-
miokapitulilta  Molarin erotta-
mista.  ProKarelian toiminta on
Pariisin rauhansopimuksen vas-
taista.

Poliisi ja syyttäjä eivät alkaneet
tutkia asiaa, mutta Back, joka on
evakko, vaatii Molarin erotta-
mista,  koska tutkimatta jättä-
minen ei Backin mukaan tarkoita,
etteikö Molari olisi syyllistynyt
rikokseen.  Molari on tuominnut
Pro-Karelian Venäjävihan lietson-
nan ja Karjalan palauttajien revans-
sipyrkimykset.  Jokaisen järkevän
ihmisen kuuluisi tuomita ne.   Li-
säksi Back vaatii Molarin erot-
tamista sillä  perusteella ,  että
Molari oli netissä kuvaillut Anton
Salosen tapausta “suomalais-
peräiseksi diplomaattiseksi sot-
kuksi” (Antonin kyyditys auton
tavaratilassa Venäjältä Suomeen).

On oudoksuttavaa, jos piispa
Heikka ja Espoon tuomiokapituli
alistuvat ProKarelian vaatimuk-
siin.  Tuomiokapituli jätti asian
kurinpitoasiamiehen päätettä-
väksi.  Saa nähdä, mikä on tuomio-
kapitulin lopullinen päätös.  Tässä
on vain jutun pääkohtia,  sillä
aiheesta löytyy lisää aineistoa
verkosta.

Hannu Kautto

Ateisteja pappia
tukemassa!?

Nato nöyristelyä  “Pantti-pataljoonalla”
Afganistanissa on sisällissota,

jossa NATO:n johtamat ISAF-
joukot tukevat yhtä osapuolta tässä
sodassa.  Suomi on osa ISAF-
joukkoja, joten Suomi on sodan
osapuoli  ja on vaikea kuvitella, että
afgaanit osaisivat tehdä eron suo-
malaisten ja muiden ISAF- jouk-
kojen välillä.

Suomi lähti Afganistaniin ennen
muuta korostaakseen tiivistä yh-
teistyötään ja  yhteenkuuluvai-
suuttaan NATO:n kanssa sekä
hankkiakseen ansioita Yhdysvaltain
silmissä. Kysymys on siis tavallaan
suomalaisten SS-pataljoonasta, joka
vuoden 1941 keväällä ennen jat-
kosotaa värvättiin Saksaan. Silloin
pyrittiin kaikin tavoin miellyt-
tämään Hitleriä.  Kuten Manner-
heimin muistelmissa lausutaan:
“Suomen muodostamalla vapaa-
ehtoispataljoonalla tähdennettiin
aatteellista yhdistymistä Saksan
Euroopanpolitiikkaan.” (Manner-
heim II.s.303) Nyt on vuorossa
Yhdysvaltain mielistely, USA:n
piirittäessä Venäjää tukikohta
verkostollaan, johon haetaan Suo-
mea mukaan. Tätä ei tietenkään
tohdita “tyhmälle kansalle” paljas-
taa. Muistaa kuitenkin sopii, että
esimerkiksi ulkopoliittisen insti-
tuutin johtaja kannatti  keväällä
2009 Afganistan panostuksen vah-
vistamista vedoten siihen, että se
lisää USA:n Suomi-sympatioita.
Yhtä hämmästyttäviä ovat olleet ne
julkisuudessa tarjotut selitykset
Suomen motiiveista, joilla ei ole
mitään yhteyttä perinteiseen rau-
hanturvatoimintaan. On koros-

tettu, että operaatio on tarjonnut
Suomen puolustusvoimille mahdol-
lisuuden hankkia hyödyllisiä ko-
kemuksia sotilaallisesta yhteis-
työstä muiden kanssa. Hämmäs-
tyttävää! Vuonna 1978 jo pelkkä
ehdotus,  yhteisistä  sotaharjoi-
tuksista Neuvostoliiton kanssa toi
päättäjille miltei pehmeät housui-
hin. On myös esitetty, että ope-
raatio ja vastaavan kaltaiset tuovat
suomalaisupseereille mahdolli-
suuden tutustua syvälti yhteis-
toimintaan NATO:n piirissä, siis
ikään kuin valmistautua tulevaan.
Tämä taitaakin olla motiiveista
olennaisin. Eri asia on, missä määrin
se vastaa Suomen kansan enem-
mistön ajattelua. Mikäli amerik-
kalaisia  on tarkoitus peesata,
kannattaa vanikkaa pakata matkaan
riittävästi. Koreassakin amerik-
kalaisjoukot ovat viipyneet jo
runsaat 50 vuotta.

Iltalehden palstoilla Jyrki Ka-
tainen on ilmoittanut, että vuonna
2025 Suomi ilman muuta on Naton
jäsen, koska kyse on kuulemma
“ ihmisoikeuksien” puolustami-
sesta. Juuri samalla argumentilla

myös  Hitler  lähti sotaan bol-
sevismia vastaan. Eikö Jyrki tiedä,
että hänen ilmoituksensa Natoon
liittymisestä otetaan Venäjällä
vastaan liki sodanjulistuksena.
Maantiede ei ole muuttunut, Venäjä
ei toivo Pietarin porteilleen vieraita
keskitysjoukkoja eikä niiden so-
tilaallisia tukikohtia.

Aseet puhuvat Afganistanissa  ja
vastustajia ,”terroristeja”, että omia
kaatuu,  mutta sodassa ei olla.
Onkohan tässä nyt kyse “myötä-
sotijoista”, kuten ennen vanhaan?
Muutaman kymmenen vuoden
kuluttua tämän päivän tyyppiset
historianväärentäjät todistelevat
kieli poskella, että  Suomi kävi
Afganistanissa omaa erillissotaansa.
Olisi syytä palata Paasikivi Kekko-
sen ulkopoliittiselle linjalle ja YK:n
alkuperäisen arvovallan palaut-
tamiseen, eikä asevarustelun lin-
jalle. Joka aina on tuottanut meillä
vihamieliset naapurisuhteet ja
lopulta sodan.

Teuvo Taskinen
Siilinjärvi

ProKarelia on Akateemisen Karjala-Seuran jatke
SAFKA:n toimesta arkistojen kätköistä kaivettu lehtileike todistaa

ProKarelian fasistiset juuret. Suomen historian pahamaineisimman
fasistijärjestön Akateemisen Karjala-Seuran valajäsen numero 1575,
natsi-Saksassa aikanaan teologiaa opiskellut piispa Erkki Kansanaho
toteaa vuonna 1991 julkaistussa haastattelussaan, miten kohtalo nyt
toteuttaa  AKS-läistä käsikirjoitusta ja miten “nuorien” pitäisi perustaa
AKS:n jatkeeksi uudenlainen organisaatio nimeltä ProKarelia.
Sellainenhan sittemmin perustettiinkin, keulahahmonaan toinen yhtä
pahamaineinen AKS-jäsen Heikki A. Reenpää. Katso aiheesta lisää os.
http://antifasistit.blogspot.com/

Ateistit olivat ensi kertaa "pappia kyydissä".
Kirkkoherra Molarille vaadittiin oikeutta Espoossa
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Lapuan liike tänään
Monet ihmiset hymyilevät, kun

mainitaan Lapuan liike. Sitä
pidetään hurmos-vouhotuksena,
mutta sitä ollaan vauhdilla reha-
bilitoimassa,  kuten muitakin
fasistisia ilmiöitä. On totta, että
monet vouhottajat olivat hen-
kisesti häiriintyneitä, sadisteja,
tuhopolttajia, varkaita jne. Kui-
tenkin äärioikeisto on aina käyt-
tänyt näitä vinksahtaneita. Esi-
merkiksi Eugen Schauman , joka
ampui Bobrikoffin ja Tandefelt,
joka ampui sisäministeri Rita-
vuoren.

Nyt tarvitaan enemmän kii-
hotusta,  että  saataisiin vink-
sahtaneet liikkeelle. Vuonna 1977
oli teknisten lakko keväällä, joka
puri kapitalisteja eri tavoin. Silloin
pari kiinteistöalan myyntimiestä
valisti minua, että eikö Suomesta
löydy ketään isänmaallista, joka
ampuisi Jorma Reinin. He ker-
toivat asiasta keskustellen Suo-
malaisuuden Seurassa. Olin silloin
töissä Svinhuvfudin kiinteis-
tövälitysfirmassa ja itse johtaja oli
innokas “suomalainen”.

Kävin Lapuan asemalla syksyllä
ja tyhjässä odotussalissa oli tiskillä
Lapuan kaupungin infokansio.

Siinä mainostettiin mm. sellaisia
nähtävyyksiä kuin Lapuan liikkeen
museo ja Vihtori Kosolan koti.
Päätin, että kun on aikaa tutustua
“nähtävyyksiin” ,  käyn tutus-
tamassa.  11 joulukuuta sattui
olemaan hiukan aikaa ja läksin
Lapualle. Katselin päivänvalossa
asemarakennusta ja totesin oven
pielessä suojeluskunnan muis-
tolaatan, joten fasismin vaaliminen
taitaa olla perustuslain mukaisesti
“valtio-vallan erikoisessa suoje-
luksessa” . Tiettävästi fasististen
järjestöjen kieltoa koskevaa lakia ei
ole virallisesti kumottu, niitä oli
mm. suojeluskunnat, lottajärjestöt,
IKL ja Akateeminen Karjala Seura.

Lapuan liikkeen museo sijaitsee
toisella puolen rataa teollisuus-
alueella Kustaa Tiitun tiellä. Se on
lähellä asemaa ja sinne mennään
alikäytävän kautta, joka on ehkä 100
m etelään päin. Rakennuksessa on
kolme huonetta museolla ja kel-

larissa, jokin käsityöliike. Siellä oli
nuori tyttö vastaanotossa ja siellä
myytiin matkamuistoja mm. sini-
mustia paitoja. Kysyin, että onkos
teillä myös sinivalkoisia paitoja.
Tyttö ei ymmärtänyt kysymystä.
Hän näytti elävän uskonnollisessa
maailmassa. Pohjanmaaltahan oli
eräs höyrypää kokoomuksen lis-
toilla  EU-vaaleissa. Ehkä kyseessä
on uskonnollinen vouhotus, jossa
eri lahkot kinaavat, että kuka on se
oikeaoppinen. Sairaudella on myös-
kin nimi. Sitä kutsutaan uskon-
nolliseksi vainoharhaisuudeksi.

Otin myös sisältä kuvia, jotka
eivät ole kovin selviä. Suomen
Lukko perustettiin 1930 ja1931 se
sai jatkeekseen Lapuan liikkeen,
joka rekisteröitiin. Kun Mäntsälän
kapinan jälkeen Lapuan liike lak-
kautettiin, niin seuraajaksi pe-
rustettiin IKL, joka puolestaan
lakkautettiin 1944. Lapuan liikkeen
tunnuksena oli “ tuhota kom-
munismi viimeistä piirtoa myö-
ten”. Ohjelman mukaan se toteu-
tettaisiin uhkauksilla ja väkivallalla.
Nykyisin sitä kutsutaan “suoraksi

toiminnaksi”. Seinällä on kuvia, kun
faktori Nieminen piestään ja vaat-
teet revitään käräjätalon pihalla
oikeuden käynnin aikana. Oike-
usjuttu käsitti “Työn Äänen”
hävittämistä, jossa Nieminen oli
päätodistaja. Myöskin oli kuva,
kun “Työn Äänen” asianajaja
Asser Salo vedettiin avoimella
kadulla muilutusautoon.

Kumma kyllä en pikavisiitillä
huomannut mainintaa tunnetuim-
masta “sankarityöstä”  suutari
Mätön murhasta. Siellä oli myös
englannin kielinen taulu, joten se
osoittaa tiettyä jatkuvuutta. Tämä
“viimeistä piirtoa myöten” tar-
koittaa heidän mukaansa, että kun
luokkasodassa vielä jäi jäljelle
“kommunismin siemeniä” niin ne
oli tuhottava. Siis tämä “puh-
distustyö” jatkuu valtiovallan ja
suurpääoman resursseilla edel-
leenkin.  Luokkataisteluhan ei
lakkaa edes sosialismissa.

Silloin vain kapitalistien mah-
dollisuudet ovat pienemmät. Ku-
vissa on myös vangittuja

Lapuan liikkeen johtajia

mm..kenraali Wallenius ja Vihtori
Kosola.  Kosola loi käsitteen
“Lapuan laki”.  Organisaatto-
reissa paikallisesti, niin kuin
johdossakin oli pappeja. Vielä
sodan jälkeen yhdeksästä hiippa-
kunnasta kahdeksassa oli AKS:n
jäseniä piispoina.  Se selittää
mustapaitojen suuren määrän
pappeina.  Minun synnyinseu-
dullani Pielavedellä oli rovasti
Castren ja Kiuruvedellä Eljas
Simojoki. Castren kunnostautui
muiden IKL:läisten kanssa myös
asekätkijänä. Kirkosta löytyi 20
kivääriä. Johtoryhmässä oli pas-
tori Olavi Kares ja pastori Mal-
mivaara, joilla oli suhteet mm.
körttiliikkeeseen aikaisemmin.
Medioissa on vain “yksi totuus”
sodista. Olen yrittänyt tarjota
aineistoa, jonka aitoutta ei ole
kiistetty, mutta niiden käyttö ei
kuulemma “ole sopivaa”. Siis näe
arkipäivän fasismi ja matkusta
Lapualle.

Wäinö Pietikäinen

“Ollako mine laiska?”

Paula Risikko tarjosi lämmintä kättä vaasalaisille

Jäi tuo intiaaninimen käyttö
ilmeisesti päälle, kun tuntui tuo
otsikon sanamuoto soveltuvan
vanhojen lännenelokuvien puhe-
tyyliin. Myös ehkä olla. Heinä-
luomastakin on kehittynyt oppo-
sitiossa istuessaan”vasemmis-
tolaisempi”  kuin oli tarkoitus,
vaikka SAK:ssa istuessaan ei niin
nuukaa ollutkaan. Niin muuttuu
maailma. Luin Kalle Vaaralan arvos-
telun Timo Koivusalon versiosta
Linnan mahtavasta Pohjantähdestä,
ei pitänyt oikein uskottavana. En
sano juuta enkä jaata, kun en ole
nähnyt. Mutta epäilen, että saattaa
olla oikeassa siinä, ettei sitä voi
esittää oikeudenmukaisesti olemat-
ta jommankumman puolella. Ja jos
on väärällä puolella, ei tulos ole totta
ainakaan Suojeluskuntalaispe-
rinteisessä mielessä. Ainakin aika
pitkän sanan sain väsättyä. Vaarojen
Sanomat oli niin innostunut “Talvi-
sodan ihmeen” käsittelystä, että vei
Juuan kehitysvammaiset sota-
harjoitteluun Kontiorantaan. “Oi-
kein ekoaseammuntaakin” saivat
harrastaa ja olivat vielä osuneetkin.
Että  silleen.  OIi ollut pappikin

pitämässä rintamakirkkoa. Intoa
tuntui r iittäneen.  Oli vaatineet
kertausharjoituksia ja pian. Pik-
kuisen härskille tuntui. Luulisi
terveellisempiäkin harrastuksia
olevan vapaa-ajan luppoaikojen
viettoon,  vai olisiko puutetta
vapaaehtoisista tukemaan tuota
“Häkäpään ja Stubbin henkistä
pääomaa”. Kaiken kaikkiaan. Ei ole
ihan äsken ollut tämän viikon
kaltaista  villitystä vääristellä
Suomen historiaa “Tanneristien” ja
“Rytistien”  mieleiseksi.  Mitä
kauemmaksi itsenäisyys viedään,
sen kovemmaksi yltyy vannominen
sen sotilaallisilla ansioilla, jotka
muka sen takasivat. Toisinsanoen,
“jos haluat itsenäisyyden, älä voita
kansalais-, tai muutakaan sotaa”,
vaan maksa kiltisti sotakorvaukset.
Jos sitten joskus riittävän paljon
myöhemmin haluat riitauttaa  asian,
kannattaa tarkkaan miettiä kenen
kanssa liittoutuu. Tähän asti Suomi
on ollut aina vika poppoossa ja kun
se nyt on luopunut itsenäisyydestä
“kauppa-alisteiseksi liittovaltion
osaseksi”, on tulevaisuus pitkissä
puissa katsoipa sitä vaikka minkä

väristen rillien takaa. Suomessa
jopa lähinnä työväenpuoleista
kansanosaa tavoitelleet ovat neu-
vottomuuksissaan sortuneet verk-
kosukkiin ja Siimekseen.  Eihän ne
nimivaihdot taida pelkästään asioita
käännellä oikeammalle kantille,
enkä tiedä auttaisiko “Harkimot”
SKP:n ja KTP:n välisten “jäsen-
tenvälisten” päättymiseen. Suuri
joukko valmiita nuoria on tuhlattu
ja vieroitettu, kieroutettu noiden
kovin hyvin Kommunismin raken-
nusopin ja sen tuottamien virheitten
oikeinymmärtäjäin pitäessä tove-
reita tiukassa herran nuhteessa
odottamassa jostain varmaan “ul-
koavaruudesta singahtavaa puh-
dasta Kapitalistien hyväksymää
Sosialismia”.

Veijo Saarelainen
Joensuu

Perjantaina oli vaasalaisissa
lehdissä, että peruspalveluminis-
teri Paula Risikko tulisi lauantaina
12. joulukuuta klo 10 Vaasan torille.
Vaasasta ollaan siirtämässä pois
instituutioita ja palveluja.  Se on
tietysti selvää säästöä, kun pal-
velut viedään pois ulottuvilta .
Hyvissä ajoin ennen kymmentä oli
jo kokoomukselaisten perusporuk-
ka, noin parikymmentä henkeä.
paikalla.  Kenttäkeittiö höyrysi
glögiä ja pipareitakin oli tarjolla.
Lisäksi oli infopöydällä len to-
lehtisiä, jotka eivät erikoisemmin
tuntuneet kansaa kiinnostavan.
Tämä perusporukka, kun jo tiesi
ennestään kokoomuksen vitsit.

Ajanoloon paikalle tuli myöskin
vammaisia ja ohikulkijoita. Enim-
millään lienee ollut noin viisi-
kymmentä.

Kävin potilasyhdistyksen toi-
minnan johtajan ominaisuudessa
jututtamassa ministeriä. Ensim-
mäinen kysymykseni koski armo-
murhia. Hän sanoi olevansa murhia
vastaan. Hän ei kuitenkaan perus-
tellut kantaansa ja  minulle jäi
epäselväksi, että oliko se vain sen
hetken mielipide. Toinen kysymys
koski kansalaisten vaatimuksia
ministeriölle paremmasta sairaan-
hoidosta. Kysyin, että mitä tapah-
tuu vaatimuksille . Tuleeko ne
käsittelyyn.  Hän kertoi tulevan
käsittelyyn, kun hän ei maininnut
esimerkkiä, niin minulle jäi epä-
selväksi, että kuinka todellisuu-
dessa tapahtuu. Kolmas kysy-
mykseni koski, että onko hän
ministerinä tehnyt aloitteita sai-
raanhoidon parantamiseksi. Hän
sanoi allekirjoittaneensa kaikki

ministeriölle kuuluvat lait. Sitähän
minä en kysynyt,  vaan peräsin
hänen aktiivisuuttaan. Minulle jäi
vaikutelma, että hän oli kuten
ruotsalaiset virkaveljensä, jotka
minun tietääkseeni eivät koskaan
syventyneet heille kuuluviin asi-
oihin,  vaan toimivat kumilei-
masimina.

Paikalla oli vammaisia, jotka
olisivat halunneet hoitoa ja eläk-
keitä, mutta ministerin luota he
saivat lähteä tyhjin käsin.

Lehtien mukaan paikalla olisi
ollut myöskin kansanedustajia.
Järjestäjillä ei ollut kuitenkaan
kaiuttimia ja kun tieto tapaamisesta
tuli lehtien kautta päivää aikai-
semmin, niin se oli ilmeisesti vaan
tarkoitettu kohentamaan kokoo-
mukselaisten uskoa.

Wäinö Pietikäinen

Haitin oudot ystävät
Harvoin suurvalta käyttää luon-
nonkatastrofia niin härskisti hy-
väkseen kuin Yhdysvallat on käyt-
tänyt Haitin maanjäristyskatas-
trofia. Maan tärähtelyt eivät olleet
kunnolla loppuneet, kun amerik-
kalaissotilaita  alkoi tunkeutua
Haitiin. Sotilaita on jo Haitissa
13.000 ja he ovat vallanneet Haitin
hallituspalatsin ja kongressiraken-
nuksen ja  valvovat myös kan-
sainvälistä lentokenttää. Yhdys-
valtain valtamedia ja sen uskolliset
apurit myös Suomessa suorittavat
aivopesua. Suomen televisionkin
uutislähetyksissä näytetään haiti-
laisia kantamassa Yhdysvaltain
lipulla koristeltuja avustussäkkejä.
Koska jenkit valvovat Port 
ay Princen lentokenttää he eväävät
laskeutumislupia tai hidastelevat
niidenannossa. Tämä on koskenut
etenkin venäläiskoneita.  Kiina-
laisten avustuksia eivät jenkit
uskalla vaikeuttaa, sotaa Afganis-
tanissa ja Irakissa käydään kiina-
laisten antamalla velkarahalla.
Amerikkalaissotilaista ei ole hu-

manitaarisen avun antajiksi. Se apu
on osoittautunut eri puolilla maa-
ilmaa jopa hengenvaaralliseksi. Eikä
se taito ole siviilipuolellakaan häävi
päätellen jo 5 vuotta sitten  ta-
pahtuneen Katriina hirmumyrskyn
korjaustöistä - kesken ovat vieläkin.
Haitissa työskentelee 400 kuuba-
laista lääkäriä ja sairaanhoitajaa.
Kuuban ja Yhdysvaltain välillä on
suuri käyttäytymisen ero. Kuuba
lähettää maailmalle lääkäreitä, Yh-
dysvallat sotilaita. Kumpiko apu on
arvokkaampaa, sen voi jokainen
mielessään päätellä.

Voidaan olla Hugo Chavezin kanssa
samaa mieltä Yhdysvaltain ase-
voimien tunkeutumiseen Haitiin
katastrofin varjolla olevan jälleen
yhden osoituksen Washingtonin
valta-hegemoniapyrkimyks istä
Latinalaisessa Amerikassa. Muita
esimerkkejä ovat Hondurasin soti-
laskaappaus ja tukikohtien raken-
taminen Kolumbiaan.

Reino Welling, Jämsänkoski

Matti Vanhasen johtama hallitus on
palkannut yhdysvaltalaisen McKin-
sey & Company-konsulttifirman
avustamaan seuraavan hallitus-
ohjelman laadinnassa. Ilmeisesti
porvarihallituksella on sisäpiiritietoa
siitä, että se tulee jatkamaan vallassa
myös seuraavien eduskuntavaalien
jälkeenkin? Muodolliset vaalit on
toki saatava pois alta tässä välissä.
Konsulttifirman tähänastiset neu-
vot hallitukselle  ovat koskeneet
mm. terveydenhoitojärjestelmän uu-
distamista ja kilpailupolitiik-
kaa. Porvarihallitus luottaa asiassa
amerikkalaiseen apuun, vaikka
kaikki tietävät, että amerikkalainen,
yksityistetty ja ulkoistettu  ter-
veydenhoitojärjestelmä on tehot-
tomin, kallein  ja epäoikeuden-
mukaisin järjestelmä maailmassa.

Porvarihallituksen tavoitteena
näyttää olevan pohjoismaisen hy-
vinvointimallin hävittäminen maas-
tamme hinnalla millä hyvänsä (tätä

tavoitetta on tosin menestyk-sek-
käästi edistetty jo viimeiset pari-
kymmentä vuotta, ja laajalla rinta-
malla). Olen harvoin Paavo Lipposen
kanssa samaa mieltä mistään asiasta,
mutta Lipponen oli kyllä oikeassa
todetessaan, että hallitus on “aivo-
kuollut”. Tosin Lipposen mukaan se
tulee olemaan sitä vasta, kun Matti
Vanhanen jättää hallituksen kesällä.
Omasta mielestäni se on ollut sitä
alusta asti.

Mitä virkaa on eduskuntavaaleilla?
Mitä virkaa on edustuksellisella de-
mokratialla ylipäätään, kun amerik-
kalaiskonsultit määräävät sen, miten
maa makaa? Porvarihallituksen
toinen kausi merkitsisi maamme
lopullista tuhoa, puhuttiinpa sitten
sisä- tai ulkopolitiikasta. Kokoomus
on maamme suurin turvallisuusuhka.

Tommi Lievemaan blogilta
http://

lievemaa.blogit.uusisuomi.fi

Amerikkalaiskonsulteille likainen työ
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EU:n Vastaisen kansanrin-
taman johtokunnan kokous
(laajennettu)  torstaina
4.3.2010  klo 18.00 Hermannin
kerholla os. Hämeentie 67.
Käsitellään alkuvuoden teh-
täviä: mm. järjestön valmis-
tautumista eduskuntavaa-
leihin ja Vappuun, Kansan
äänen toimitustyön kehit-
tämistä ja KÄ:n numeron 2/
2010 toimittamista ja ennen
kaikkea vuosikokousvalmis-
teluja. Tervetuloa

Kansan äänelle
Tervehdykset palautetaan 21.04.2010 mennessä Reijo Kata-
jarannalle (os. Sunilantie 10 D, 00720 Helsinki;
r.katajaranta@kolumbus.fi), Tarja  Männikölle (os. Vellamonkatu
6 A1, 00550 Helsinki; tarja.mannikko@pp.inet.fi), Antti Siika-
aholle (os. Hallituskatu 22 C 45, 33200 Tampere;
antti.siikaaho@gmail.com)  tai Kansan äänen postilokeroon  os.
PL 780, 00101 Helsinki.
Henkilötervehdys 2 e ja järjestötervehdys 10 e. Tervehdykset
maksetaan tilille OKO 554114-227966, ilmoittakaa maksaessanne
maksajan yhteystiedot.
Paikkakunta / kylä / kaupunginosa

Nimi Maksu

Vapputervehdys

Timo Kangasmaata hänen merkkipäi-
vänsä johdosta onnittelevat

Kalevi Wahrman
Heikki Männikkö
Tarja Männikkö
Antero Nummiranta
Hannele Salava
Antti Siika-Aho
Juhani Tanski
Anne Luukkonen
Esko Luukkonen
Matti Järvinen
Pekka Tiainen
Pipsa Valo
Juhani Valo
Heikki Heliö
Hannu Kautto
Reijo Katajaranta

Esko Auervuolle
Riitta Auervuolle
Juha Haavisto
Anna Haavisto
Tommi Lievemaa
Jaakko Pietiläinen
Heikki Typpö
Juha Kieksi
Timo Nieminen
Ari Kukkonen
Kaija Siippainen
Esko Koivisto
Matti Orava
Raika Kontturi
Kai Kontturi
Paavo Heikkinen

Sodan- ja fasisminvastainen työ ry.
Helsingin Työväen vappumarssiyhdistys ry.
Suomen Työväenpuolue STP rp.
EU:n Vastainen kansanrintama
Kommunistien Liitto ry.
Hermannin Naiset ry.

Larmo Lehtola 20 e, Hannu Kautto 40 e, Reijo
Katajaranta 40 e, Veikko Väisänen 16 e, Juhani ja
Pipsa Valo 6 e, Heikki Männikkö 90 e, Juhani Tanski
14 e, Ari Kukkonen 8 e, Kalevi Wahrman 20 e, Juha
Kieksi 20 e ja Tarja Männikkö 30 e.

VALTTERILLE

Pidämme seuraavan kerran kirpputoria viikonloppuna 10 -
11.4.2010. Pöydän numero ei ole vielä tiedossamme.
Toivomme kirpputorille tavaralahjoituksia Kansan äänen
ystäviltä ja järjestötovereilta.

Tarvitsemme uutta hyväkuntoista tavaraa. Tavaran tulee olla
puhdasta ja ehjää. Talouden pienkoneet, astiat, radiot,
kamerat, kahvinkeittimet yms. menevät hyvin kaupaksi.
Jos sinulla on käyttökelpoista tavaraa, jota et enää itse
tarvitse, pistä se kierrätykseen ja lahjoita kirpputorillemme.
Lahjoituksista pyydämme ottamaan etukäteen yhteyttä
joko Tarja Männikköön p. 050 432 0777 tai  Esko
Auervuolteeseen p. 040-707 3576 tai tavaran voi tuoda
suoraan myyntipöydälle heti aamusta. Olemme paikalla
lauantaiaamuna klo 7.30 ja sunnuntaina klo 8.30.

Hermannin Naiset ry:n vuosi-
kokous maanantaina 12.4.2010
klo 18.00 Hermannin kerholla,
Hämeentie 67. Esillä  sään-
tömääräiset asiat.
Tervetuloa. Kahvit. Johtokunta.

SFT:n vuosikokous pidetään
Perjantaina toinen (2) päivä
huhtikuuta Hermannin ker-
holla klo 12.00 alkaen. ko-
kouksessa käsitellään vuo-
sikokoukselle kuuluvat ym.
asiat.

Tervetuloa kokoukseen,
pullakahvit

EU:n vastaisen Kansanrintaman vuosikokous
pidetään torstaina 18.3.2010 Hermannin kerholla

alk. klo 18.00.

Käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat. Muina
asioina käsitellään järjestömme osalta mm. edus-
kuntavaalivalmisteluja, kansan äänen toimitustyön
kehittämistä sekä vappuun valmistautumista. Alustavan
puheenvuoron ajankohtaisesta tilanteesta käyttää
Pekka Tiainen. Kokoukseen voivat puhe- ja esitysoi-
keudella osallistua kaikki järjestön ystävät ja tukijat.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa

STP:n Helsinkiryhmän neuvottelu-
kokous ja tapaaminen

Torstaina 22.4.2010 Hermannin kerholla os. Hä-
meentie 67. Keskustellaan järjestön työn orga-
nisoimisesta ja kehittämisestä, tulevista edus-
kuntavaaleista, vaalityön järjestämisestä sekä
poli ittisesta ti lanteesta. Poli i ttisen ti lanne-
katsauksen pitää Pekka Tiainen. STP:n pu-
heenjohtaja Juhani Tanski selvittää puolueen
organisaation kehittämistä ja eduskuntavaalien
ehdokasasettelua.

Tervetuloa kaikki STP:n työstä kiinnostuneet

http://kohudosentti.blogspot.com

myöhästynyt uudenvuoden
tervehdys
Timo Partanen
Costa Rica
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Suomen Työväenpuolueen
ehdo-kasli sta Edistysmielisen
osuustoiminnan puolesta Tradekan
vaaleissa 5.-25.3.2010 tarjoaa vai-
kuttamisen väylän kaikille, joiden
mielestä osuustoiminta on palau-
tettava palvelemaan meitä tavallisia
ihmisiä.

Tradekan jäseni l lä on  5. -
25.3.2010 ensimmäiseen ker-
taan kuuteen vuoteen pidettävissä
vaaleissa mahdollisuus vaikuttaa
siihen, jatkuuko kaupan keskit-
tämisen linja vai kehitetäänkö lähi-
kauppaa, sosiaalisesti ja  eko-
logisesti vastuullista osuustoimin-
taa sekä jäsenten ja työntekijöiden
vaikutusmahdollisuuksia. Seuraa-
vat vaalit ovat vasta vuonna 2016.

Kaupallista voitontavoi ttelua
ja suurten  yksiköiden tehok-
kuutta korostava linja ei ole osuus-
liikkeen jäsenten, asiakkaiden eikä
työntekijöiden etu. Se sivuuttaa
myös osuustoiminnan uudet haas-
teet osallistuvan demokratian, lähi-
palvelujen, ruokaturvan, ekologian
ja reilun kehitysmaakaupan edis-
tämisessä.  Uhkana on osuus-
liikkeen muodostuminen vain muo-
dollisesti omaisuutta hallinnoivaksi
yhtiöksi, joka ei tarjoa vaihtoehtoa
kapitalistiseen voitontavoitteluun
perustuville markkinoille. Elannon
sulauttamisesta S-ryhmään ei pidä
tehdä mallia, jonka mukaan pyritään
lopettamaan myös valtakunnallinen
E-osuusliike Tradeka tai muuttaa se
osake-yhtiöksi, jossa jäsenet eivät
ole tasavertaisia vaan äänioikeus
määräytyy omistuksen suuruuden
mukaan. On ollut virhe muuttaa
kaikki toiminta osakeyhtiöpohjalle.
Tarvitaan osuustoimintaperiaat-
teella toimivaa jäsenten vaikut-
tamista ja tasavertaisuutta.

Puolustamme työväen ja ku-
luttajien itsenäisen,  jäsenval-
taisen osuustoiminnan edistys-
mielisiä periaatteita, ja jäsenten ja
työntekijöiden etuja ja vaikutus-
mahdollisuuksia.  Mielestämme
osuusliikkeen tulee kantaa vas-
tuunsa myös yhteiskunnallisen
oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon,
solidaarisuuden ja rauhan edistämi-
sessä.

Vaihtoehto kaupan keskit-
tämiselle:

Tradekan linjana tulee olla
lähikaupan palvelujen  kehit-

täminen ja tätä varten tarvitaan
osuustoiminnan periaatteiden
mukaista toimintaa, jossa asiakkaat
eivät ole vain kuluttajia ja äänestäjiä
vaan hoitavat toimintaa ja monipuo-
listavat sitä  jäsentoimikuntien
kautta.

Jäsenetuja on parannettava.
Esitämme, että 2000 euron vuosi-
ostoksista maksetaan 100 euroa
hyvitystä.  Tällä tavoin pieni-
tuloisemmat saavat nykyistä pa-
remmin ostohyvitystä ja  jäsen-
määräkin kasvaa tämän ansiosta.
3000 eurosta hyvitys olisi 130
euroa, 4000 eurosta 160 euroa jne.
Ostohyvitysjärjestelmää on kehi-
tettävä niin, että työttömät, opis-
kelijat ja muut vähävaraiset hyö-
tyvät siitä nykyistä enemmän.

Jäsenten  vaikutusmahdol -
lisuuksia on lisättävä mm. jäsen-
toimikuntia muodostamalla. Osuus-
liikkeen lehteä ja internetsivuja tulee
kehittää jäsenten ja työntekijöiden
osallistumisen ja vaikuttamisen
foorumina. On kehitettävä osuus-
toiminnallista valistus- ja koulu-
tustoimintaa.

Osuusliikkeen tulee olla edel-
läkävijä työntekijöiden ja ay-
liikkeen oikeuksien ja vaikutus-
mahdollisuuksien kehittämisessä.
Työntekijöiden tulee saada valita
edustajansa osuusliikkeen kaikkiin
hallintoelimiin, myös hallitukseen.
Myymälöiden ja muiden yksiköi-
den itsenäisyyttä tulee lisätä.

Pätkätöiden sijasta on lisät-
tävä normaaleja kokoaikaisia
työpaikkoja. Kaikille työntekijöille
on taattava vähintään 4 tunnin yhtä-
jaksoinen työ samassa työpai-
kassa. Toisaalta on ryhdyttävä
kokeilemaan työajan lyhentämistä
ansiotasoa alentamatta esimerkiksi
6+6 tunnin työaikamallilla. Palk-
kahaitaria on kavennettava nosta-
malla pieni-  ja keskituloisten
työntekijöiden palkkoja.

Osuusliikkeen toimintaa tu-
lee  kehi ttää ekologisesti kes-
tävän kehityksen periaatteiden
mukaisesti. Tämä merkitsee lähi-
kaupan kehittämisen ohella koko
myymäläverkoston rakentamista
niin, että joukkoliikenneyhteydet
ovat hyvät eikä asiakkaiden ja
työntekijöiden tarvitse turvautua
yksityisautoihin. Osuusliikkeen on
edistettävä terveellisten koti-
maisten elintarvikkeiden ja luomu-

tuotteiden saatavuutta, materiaalien
kierrätystä ja energian säästöä.
Geenimuunneltuja elintarvikkeita ei
pidä ottaa myyntiin, koska niiden
terveys- ja  ympäristö-vaikutuk-
sista ei tiedetä tarpeeksi.

Eläinten hyvinvoinnista tulee
huolehtia. On varmistettava, että
myytävä broilerien- ja muu liha on
peräisin kasvattamoista,  joissa
huolehditaan eläinsuojelusta ja
kuljetus on asianmukaista.

Hankinnoissa tu lee suosia
tuotteita, jotka on tuotettu ympä-
ristön kannalta kestävästi ja ovat
käytöstä poistettaessa sellaisia, että
ympäristövaikutukset otetaan
huomioon. Tradekan työpaikoista
tulee kehittää ympäristöasiat
huomioon ottavia vihreitä  työ-
paikkoja,  joissa samalla kunni-
oitetaan työntekijöiden oikeuksia.

Kehitysmaakauppojen ja ke-
hi tysmaiden osuustoiminnal-
listen tuottajien kanssa on kehi-
tettävä reilua ja suoraa kauppaa ohi
ylikansallisten suuryhtiöiden.
Osuustoiminnallisen liikkeen kan-
sainvälistä yhteistyötä on kehi-
tettävä vaihtoehtona ylikansal-
listen yhtiöiden vallan kasvulle.

Osuusliikkeen tulee omassa
toiminnassaan torjua kaikenlainen
rasismi ja muu syrjintä. Osuusliik-
keen hankinnoissa tulee olla takeet
siitä, että tuotteiden valmistuksessa
ei käytetä lapsityövoimaa eikä
poljeta työntekijöiden oikeuksia.

Osuustoiminnan tulee antaa
tukea rauhan työlle sotaa vastaan.

Osuusliikkeen jäsenten vaaleilla
valitseman edustajiston todellista
päätösvaltaa on lisättävä niin
osuusliikkeen kuin sen hallitsemien
yritysten johtamisessa.

Tradekan piiristä tulee kitkeä
pois korruptio ja epätasa-arvoinen
kohtelu, joka toimii siten,  että
Tradeka jakaa vaalitukea kahdelle
suurelle  poliittiselle  ryhmälle.
Edustajiston vaaleja varten tulee
määritellä käytettävä kokonais-
summa ja se pitää jakaa ehdokas-
listoille ehdokasluvun mukaan ja
läpinäkyvästi.

Osuustoiminnasta tulee ra-
kentaa vaihtoehtoa yksityiseen
voitontavoitteluun rakentuvalle
eriarvoistamiselle ja  finanssi-
pääoman ja suuren rahan vallalle!
Tradekan edustajiston vaalissa on
kyse osuusliikkeen suunnasta.
Jokainen ääni työväen ja edistys-
mielisen osuustoiminnan periaat-
teiden puolesta on tärkeä!

STP työkansan vaihtoehto
Tradekan vaaleissa

Tiainen Pekka, Helsinki
Nro 25 Uudenmaan vaalipiiri
Valtiotieteen tohtori
"Ylijäämäruuat ennen vanhentumista tulee
jakaa  työttömille, opiskelijoille ja eläkeläisille
sekä muille pienituloisille. Bonus 2000 euron
ostoista 100 euroon. Osuustoiminnasta
vaihtoehto rahan vallalle".

Männikkö Tarja, Helsinki
Nro 23, Uudenmaan vaalipiiri
Eläkekäsittelijä
"On irtauduttava keskusjohtoisuudesta.
Myymälän henkilökunnalla oltava oikeus
päättää myytävistä tuotteista asiakkaiden
toiveiden mukaan, sekä ottaa myyntiin oman
paikkakunnan tuotteita esim. hyvää leipää".

Wahrman Kalevi, Porvoo
Nro 21, Uudenmaan vaalipiiri
Teleasentaja, Härasdomare
"Osuuskauppaliikkeen palattava juurilleen
työväen osuuskauppana tavoitteena edulli-
set ja laadukkaat tuotteet tavalliselle
kuluttajalle. Oli virhe ajaa Tradeka kansain-
välisten kapitalisti-sijoittajien syliin".

Koivisto Esko, Tuusula
Nro 22, Uudenmaan vaalipiiri
Muurari
"Osuuskauppa-aate kunniaan jäsenten etujen
pohjalta. Ammattiyhdistys liike luonnollisessa
vuorovaikutuksessa osuuskaupan yhteistyö-
kumppaniksi. Osuuskauppa osaksi työväen-
liikettä markkinakapitalismia vastaan.".

Auervuolle Esko, Helsinki
Nro 20, Uudenmaan vaalipiiri
Eläkeläinen, Betoniraudoittaja
"Eespäin eespäin väki voimakas, askeleet kohti
Siwaan ja Valintataloon. Hinnat on suhteutettava
ostokykyyn. Terveisin Esko".

Nummiranta Antero, Helsinki
Nro 24, Uudenmaan vaalipiiri
Lähihoitaja
"Kohtuuhintaista lähiruokaa läheltä! Piimää,
piapojauhoja ja  ruisleipää pöytään käve-
lyetäisyydeltä! Osuuskauppaliikettä jo kol-
mannessa polvessa".

Äänestä STP:n ehdokkaita
Tradekan vaaleissa

Osuuskunta Tradeka-yhtymän edustajiston vaalit
järjestetään5.-25.3.2010 postivaalina. Äänestysaineista
postitetaan jäsenille 5.3.2010 mennessä. Suomen
Työväenpuolueen järjestöt ovat asettaneet vaaliin 8
ehdokasta. Näistä 6 ehdokasta on STP:n omilla listoilla
uudenmaan vaalipiirissä ja kaksi ehdokasta SKP:n
listoilla Varsinais-Suomessa

Luukkonen Anne, Turku
Nro 11 Varsinais Suomi
Merkonomi
"Tradekassa palautettava E-liikkeen peri-
aatteet. Ostohyvitys E-liikkeen tasolle.
Myynnistä isoille kauppaketjuille luo-
vuttava. Tradekasta kehitettävä tavallista
kansaa palveleva osuusliike".

Kieksi Juha, Loimaa
Nro 12 Varsinais Suomi
Ylitarkastaja
"Rehtiä kauppaa jäsenten ehdoilla. Otet-
tava käyttöön järjestelmä, jolla asiakkaan
toiveet liikkuvat liikkeen byrokratiassa
ylöspäin. Myymälähenkilökunnalle  pää-
täntävaltaa myymälän hoidossa".

Sivan myymälöissä tulisi kehittää asiakaslähtöisyyttä ja ostajan
toiveet tulisi ottaa huomioon. myymälähenkilökunnalla tulisiolla
mahdollisuus ottaa myyntiin paikallisia tuotteita.

Nato – no way -rauhan-
konsertti Tavastialla
(Urho Kekkosenkatu 4-
6, Helsinki) 2.3 kello 20
alkaen. Liput ennak-
koon Tiketistä 10 e ja
ovelta 12 e. Konsertin
järjestää Naton vas-
taiset ruohonjuuriryh-
mät.


