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Oikeistovoimat ja talouseliitti käyvät infor-
maatiosotaa edistyksellistä vasemmistoa 
vastaan. Näin ne pyrkivät estämään yhä sie-
tämättömämpää kapitalismia korvaavien 
vaihtoehtojen esille pääsyn ja suosion kas-
vun. Latinalaisen Amerikan viime vuosien 
kehitys osoittaa, että vaihtoehtoja nykyisel-
le politiikalle on todellakin olemassa. Mek-
sikossa kokoontui maaliskuussa kansainvä-
linen työväenpuolueiden seminaari vahvan 
solidaarisuuden hengessä. 

Mielipidelehti työn, toimeentulon, rauhan ja kansanvallan puolesta
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singissä edistyksellisen vasemmiston yhtei-
nen Vappujuhla pidetään tänä vuonna vappu-
marssin jälkeen Tokoinrannassa. Lähde Vap-
putilaisuuksiin mukaan rakentamaan yhteis-
rintamaa paremman yhteiskunnan puolesta!
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Vi i m e i s e s -
sä Luon-
nonsuojeli-
ja lehdessä 
esiin noste-
taan vuoden 
teema ve-
si ja lehden 
päätoimitta-
ja Matti Nie-
minen tote-
aa pääkirjoi-

tuksessa, että vesi heijastaa ku-
vajaista nyt elämäntavastamme, 
kun se menneinä aikoina heijasti 
kuvaa peilipintaan katsojasta tai 
tulevasta siipasta.

Maailman vesistä on kolmi-
sen prosenttia suolattomia ve-
siä. Meillä suomalaisilla on tätä ta-
varaa vietäväksi asti, jos osaamme 
huolehtia ”pääomastamme”. Asu-
tuksen keskittyessä eteläiseen Suo-
meen, on kaupunkialueilla alkanut 
tulla vedestä niukkuutta. Useat kau-
pungit ja pääkaupunkiseutu tuovat 
jo raakavetensä Salpausselkä-linjan 
pohjoispuolelta. Itsemmekään kan-
nalta ei siis enää riitä, että huoleh-
dimme vain lähinurkkiemme vesis-
tä. Vesi on suomalaisenkin elämän 
lähde ja vesien puhtaus elinehto.

Vesi on moninainen aihe suo-
malaisessa runossa, iskelmä- ja 
laululyriikassa, joskus myös veden 
puhtaus. Vexi Salmi sanoitti Irwi-
nille vuosikymmeniä sitten ”Lie-

vestuoreen Liisan”. Tuossa sanoi-
tuksessa työläisen rooli on sidottu 
tuotantolaitokseen ja rakastavais-
ten alamainen suhde saastuttami-
sen merkitykseen käy ilmi sanoituk-
sesta: ”he katsoivat likaojan juok-
suun, sen kuohuissa rakkaus soi... 
se leivän myös pöytään toi”. Työläi-
sellä ei ollut varaa tai edellytyksiä 
ryhtyä luonnon puolestapuhujaksi. 
Muistamme myös ajan, jolloin Lie-
vestuoreella havahduttiin vesikysy-
mykseen ja mittavat puhdistustoi-
met aloitettiin. Riimejä, joista esiin 
nousee ongelmallinen, mutta ro-
mantisoitu luontosuhde vesien ää-
rellä on paljon, mutta me aikaam-
me eläneet harvoin kiinnitämme 
huomiota tähän sanoituksien alku-
peräisen luonnon merkitykseen, ve-
sien puhtauteen.

Tämän päivän työläinen 
nauttii muulloinkin raikkaas-
ta vedestä kuin Vappuaamuna. 
”Päijännettä” ja sen lukuisia lasku-
jokia, puroja, järviä ja lampia nau-
titaan pääkaupunkiseudulla päi-
vittäin ja poistetaan jälkeen jäävä 
pääasiassa puhdistamojen kautta 
Itämereen, tarkemmin Suomenlah-
teen. Vettä ei enää nosteta pihakai-
vosta. Sen käyttö on ”globalisoitu-
nut” siten, että yhden ihmisen jälki 
häviää toisin kuin pihakaivon vieril-
tä. Pihakaivo antoi välitöntä palau-
tetta elintavoistamme, tuntuvimpi-
na terveydelliset riskit.

Elämäntapamme välittää 
nyt uhkansa vesien kautta meille 
maatalouden, turpeen noston, kai-
vostoiminnan tai metsän auraus-
ten tehostumisina. Näiden toimien 
tehostaminen palauttaa taas mie-
liin ”Lievestuoreen Liisan” ja leivän, 
työpaikkojen saannin tai niiden py-
syvyyden, ainaisen ristiriidan teke-
misemme ja luonnon häiriöttömän 
toiminnan välillä. Veden välityksellä 
kannamme pääkaupunkiseutulai-
sinakin oikeutettua huolta Päijän-
teen latvavesistä ja Itämeren tilas-
ta. Nyt on työläiselläkin uskallus pu-
hua ympäristöstään ja pyrkiä ekolo-
gisesti kestävimpiin tuotantotapoi-
hin, monimuotoisempaan luonto-
suhteeseen.

Vapun puheiden – kun on 
kurlattu raikkaalla vedellä – tuli-
si kantaa myös tätä, jopa aika ajoin 
vallankumoukselliseksi ja sodiksi 
äityvää vesi-teemaa. Meillä on tä-
tä tuotantopääomaa. Pitäkäämme  
huolta siitä, että se tuottaa meille 
riittävää lisäarvoa – ehtymättömä-
nä virtana -.

Vesi on aikamme internatio-
nalistinen aate kuin ilmakin. Nii-
den puolesta on taisteltava!

Hannu Ikonen
Vapaus valita toisin

Ehdokas HOK-Elannon vaalissa ”Lä-
hipalveluiden puolesta Suomen 
Työväenpuolue STP”-listalla

Peilikuvamme vedessä
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  Hei juu ja 
rati riti ralla 
taas oli rie-
mu riihen or-
ren alla. Nyt-
pä maistui 
hallituksel-
le työ ja Ka-
taisen vars-
ta Suomen 
kansaa lyö. 

Suomalainen politiikan kerma 
tarttui varstoihin ja varstojen 
ryske kantautui halki koko Suo-
men. Kaikuna kiiri koko Euroop-
paan ja melkoisella varmuudella 
osassa EU:n päättäviä elimiä nau-
ru oli melkoinen. Siellä Kataisen 
poika etunenässä hikihatussa 
varstoi Suomelle sellaiset madon 
luvut, että heikompaa oikein hui-
maa. Hei juu ja rati riti ralla taas 
oli riemu riihen orren alla. Vars-
tomisen tiimellyksessä kuitenkin 
varottiin osumasta hyväosaiseen 
veljeen liian rajusti. 

Millään muulla ei tunnu olevan 
väliä, kunhan suomen luottoluoki-
tus pysyy hyvänä. Saadaan muu-
ten olla varmoja, että kyllä se py-
syy, kunnes takki on niin tyhjä, ettei 
sieltä enää euroja heru. Mutta nyt 
olikin kysymys käänteisestä varsto-
misesta. Aidossa riihessä varstottiin 
leipää kansalle. Kehysriihi varstoi ra-
haa pohjattomaan EU:n kassaan vä-
hät välittämättä oman kansan hy-
vinvoinnista. 

 Näinhän tässä taas kävi

Kansanosa, jonka varassa maan 
talous oikeasti makaa, saa maksaa 
halustaan pysyä hengissä ja pitää 
suomen pyörät pyörimässä. Pelkäs-
tään Alv kannan 1 % nousu tulee 
vaikuttamaan pienituloisen päivit-
täiseen elämään merkittävästi. Va-
rovasti arvioiden vaikutus tulee 
olemaan yli 200 euroa vuositasol-
la, joka vastaa jopa kolmen päivän 
palkkaa pienituloisen kassassa. Tä-
hän kun lisätään kaikki muut hin-

nan nousut niin pystyäkseen mak-
samaan kaikki uudet verovaikutuk-
set saa painaa viikon kuukaudes-
ta töitä näiden maksamiseen. Vie-
lä, kun lisätään normaali tulovero-
tus, niin pariviikkoa menee muka-
vasti valtion kassaan. Lopulla sitten 
pyritään pitämään perhe hengissä, 
vesisateelta ja kylmyydeltä suojas-
sa. Helppoa se ei tule kaikille ole-
maan. Monet joutuvat toimeentu-
lotukea hakemaan ja siinähän sama 
raha kiertää eri kautta taskuun. Jär-
jetöntä toimintaa.

 Koulutuksesta leikataan 

Opetusministeriöltä leikattiin 
138 miljoonaa euroa. Tämä iskee 
suoraan perusopetukseen. Käsit-
tämätöntä! Suomesta häviää koko 
ajan työpaikkoja ulkomaille ja pu-
hutaan uusien alojen kehittämises-
tä. Meillä ei pitäisi olla varaa leika-
ta tärkeimmästä eli opettamisesta. 
Koulutuksesta on tingitty jo vuo-
sia. Tällä menolla tavallisen suoma-
laisen opetustaso tulee putoamaan 
todella alas, mikä osaltaan tulee vai-
kuttamaan luokkaerojen syventy-
miseen ja eriarvoisuuden lisäänty-
miseen. Ilmeisesti leikkaukset ovat 
olleet tuntuvia silloinkin, kun nykyi-
set kehysriihen rakentajat ovat kou-
lunpenkkiä kuluttaneet, sen verran 
surkeita päätöksiä tehdään.

Lapsilisät mukaan talkoi-
siin

lapsilisien indeksikorotukset 
jäädytettiin 2013 – 2015. Tähän as-
ti lapsien hyvinvointiin ei olla us-
kallettu pahemmin kajota, nyt se-
kin myytti on sitten murrettu. Mo-
net lapsiperheet sananmukaises-
ti syövät lapsilisät. Varsinkin yksin-
huoltajaperheiden toimeentulo on 
monesti hiuskarvan eli lapsilisien 
varassa. 

Solidaarisuutta

Taas näytettiin, miten solidaari-
sia sitä oikeasti ollaan tavallista kan-
saa kohtaan. Läimäistiin yli 100 000 

tienaaville solidaarisuusvero. Nau-
rettavaa pelleilyä sanon minä. Ti-
lastokeskuksen mukaan tähän tu-
loluokkaan kuuluu 52 000 ihmistä. 
Muutoksen odotetaan tuovan val-
tion kassaan 30 miljoonaa. Nopeas-
ti laskettuna vuotuinen verotaakka 
tulee nousemaan keskimäärin 576€ 
per henki. Tällä kädenojennuksella 
ei todellisuudessa ole vaikutusta 
valtion talouteen. 

Ostovoima

Pitää Suomen pyörät pyöri-
mässä. Tämän kehysriihen anti tu-
lee leikkaamaan monen perheen 
talouteen sellaisen loven, että mo-
ni asia jää hankkimatta ja moni 
asia tekemättä. Kaikissa kiristyk-
sissä unohdetaan, että työlle ja ra-
han hankinnalle on oltava myös 
vastapainoa. Mahdollisuus naut-
tia kättensä tuloksista. Motivaa-
tio on liikkeelle paneva voima, sitä 
ei pidä nujertaa. Toisaalta ostovoi-
man heikkeneminen tulee vaikut-
tamaan monen pienyrittäjän var-
sinkin palvelu- ja kaupanalalla toi-
mivan toimeentuloon. Matkailus-
ta elävän kunnan talouteen osto-
voiman heikkenemisen vaikutus 
on suuri. Kuntien talouden heikke-
neminen vaikuttaa suoraan kunta-
laisen talouteen ja pahimmassa ta-
pauksessa pakottaa kuntaliitoksiin. 

Kaiken kaikkiaan

Tämä hallitus tullaan muista-
maan pitkään. Se tuhosi totaalises-
ti hyvinvointiyhteiskunnan pohjan. 
Pahinta tässä hommassa on se, et-
tä kerkeävät vielä kummasti husee-
raamaan ennen seuraavia vaaleja. 
Raunioille rakentaminen on hidas-
ta hommaa. On siinä tulevilla suku-
polvilla kestämistä. 

Reijo Rytkönen
Ehdokas HOK-Elannon vaalissa ”Lä-
hipalveluiden puolesta Suomen 
Työväenpuolue STP”- listalla sekä 
syksyn kunnallisvaalissa STP:n lis-
talla Espoossa

Säätytalon taikayö

Suomeen ollaan kaikessa hiljaisuudessa rakentamassa suuren 
luokan kaivosteollisuutta. Pääasiassa ulkomaalaisille esim. Rans-
ka, Saksa ja Australia, kaivosyhtiöille annetut malminetsintäluvat 
ovat Suomessa 12 000 neliökilometrin, Suomen kokonaispinta-
alasta noin 3,5 %:n, verran. Vakavaa on se, että kaivosprosesseissa 
jatkuvasti käytettävät myrkyt kuten syanidi, elohopea ja rikkihap-
po, ovat Suomessakin todellinen ympäristövaara vesistöille, ihmi-
sille, kasveille ja eläimille.

Kaivoslakiin on ehdottomasti saatava lainkohdat, joiden perus-
teella kaivosyhtiöt velvoitetaan korvaamaan valtiolle, yksityisille maan-
omistajille sekä muille tahoille mm. kaivosteollisuuden toiminnasta ai-
heutuvat ympäristön saastumiset.

Pelkkä kaivoslainsäädännön muuttaminen jälkikäteen havaitta-
ville ympäristötuhoille ja niistä maksettaville korvauksille ei kuitenkaan 
riitä. Tulevaisuudessa on panostettava enemmän ympäristötuhoja en-
naltaehkäisevään lainsäädäntötyöhön ja kaivosteollisuuden ympäristö-
vaikutusten arviointiin.

Lakia ympäristövaikutusten arvioinnista olisi syytä selkeyttää 
mm. suhteessa kaavoitukseen ja ympäristölupaan. Usein kaivoshankkei-
ta koskevassaYVA-menettelyssä esiin tulevia valituksia kuten esim. ihmi-
siin kohdistuvia sosiaalisia vaikutuksia sekä vaikutuksia maisemaan, mui-
hin elinkeinoihin ja kulttuuriin ei voida ottaa muutoksenhaussa huomi-
oon, koska ne saattavat kuulua muun lainsäädännön piiriin.

YVA-lain osalta pitäisi siis selkeyttää arviointimenettelyn mer-
kitystä ja sen yhteensovittamista alakohtaiseen, kuten kaivoslaki, lain-
säädäntöön sekä päätöksentekoon. Pakolliset toimialakohtaiset ohjeet, 
arviointiraportit, selvitykset tärkeimpiin vaikutuksiin ja arviointiraportit 
tulisi pystyä sisällyttämään alakohtaiseen lainsäädäntöön kuten myös 
kaivoslakiin. Lisäksi kaivoshankkeiden seurantaa ja seurannasta saata-
van tiedon käyttöä pitäisi monipuolistaa sekä lisätä YVA-menettelyn so-
veltamisharkintaa yksittäistapauksissa. On myös ehdotettu ympäristön-
valvontamaksuja, joilla ympäristöä saastuttavat yritykset maksaisivat it-
se valvonnastaan.

Suomen valtiolle tarvittavia tuloja varten olisi ensisijaisen tär-
keää myös ns. kaivosveron säätäminen, joka olisi mahdollisesti sidok-
sissa kaivoksen vuotuiseen tulokseen tai porrastettu sen mukaan, mi-
ten paljon jatkojalostusta tapahtuu Suomen rajojen sisällä – sitä pie-
nempi veroprosentti. Australiassa on käytössä ”Resource Super Profits 
Tax”, koska kaivosyhtiöt tekivät valtavia voittoja eikä valtiolle jäänyt juu-
ri mitään. Suomessahan kaivosyhtiöt ovat lupailleet lisää työntekijöille 
äärettömän raskaita 3-vuorotyöpaikkoja, mutta Suomen valtion tulee 
kansallisen edun nimessä vaatia kaivosyhtiöiltä enemmän kuin työtä ja 
tie työpaikalle kaivokseen. Valtion ja kuntien on vaadittava osuutensa 
maaperän rikkauksista.

Globaali suhdannetalous on kaivannaisteollisuuden kannalta 
tällä hetkellä mitä otollisin ja erityisesti uraanille on nyt kysyntää. Tä-
män vuoden maaliskuussa maamme hallitus antoi Talvivaaran kaivos-
yhtiölle luvan uraanin talteenottoon, joka voi johtaa ikäviin ympäristö-
vaikutuksiin. Ranskassa viimeinen uraanikaivos suljettiin vuonna 2001. 
Ranska on kuitenkin maailman johtavia ydinvoimamaita ja kaupallises-
sa käytössä olevia ydinreaktoreita oli Ranskassa 59 kappaletta vuonna 
2009 ja ne tarvitsevat vuodessa noin 11 000 tonnia uraaniydinpolttoai-
netta. Areva, entinen Cogema, louhii uraania ympäri maailmaa – mm. 
Kanadassa, USA:ssa, Nigeriassa, Australiassa ja Kazakhstanissa. Ranskas-
sa vanhojen uraanikaivosten luoliin on myös sijoitettu muilta alueilta 
tuotua ydinjätettä. Meidän on vaadittava - ei uraanikaivoksia Suomeen !

Toimituksen pääkirjoitus:
Minna Helin

Reijo Rytkönen

Hannu Ikonen

”Kuulkaa korpeimme kuiskintaa”



Suuren rahan pas-
kiaispankkiirit ja 
heidän perässään 
poliittiset pelurit 
haukkuivat Krei-
kan, demokratian 
syntysijan, alim-

paan helvettiin, kun kehtasivat 
väärentää tilastojaan. Se on kak-
sinaismoraalia, lievästi sanottuna 
sen on sikamaista. 

Väestöennuste kuuluu tähän vää-
rennösten ryhmään. Toteutunut 
syntyvyys tiedetään, ja siitä voi-
daan suhteellisen helposti päätel-
lä mikä on pahimmillaan tulevien 
vuosien ikääntyminen. 

EU:n väestötieteilijöiden uusitut 
ohjeet sanovat, miten ennusteet 
on tehtävä. Niinpä syyskuun 2009 
ennusteeseen ilmaantui vanhojen 
joukkoon valtava määrä haamuja. 
Siitä alkoi parku – millä vanhat elä-
tetään? Niinpä nyt tulevia eläkkei-
tä pienennetään ja rahastoja kas-
vatetaan. Hallitus antaa eläkeva-
kuutusyhtiöille 600 miljoonaa eu-
roa vuodessa ottamalla sen ihmis-
ten palkoista, vaikka valtavaa haa-
mujen joukkoa ei kenenkään eikä 
koskaan tarvitse elättää. Näin vää-
rentäminen toimii! 

o o o      

Väärentämisestä bruttokansantuo-
te (bkt) on vanhempi malliesimerk-
ki. Kirjanpidon tapaan siinä on kak-

si samansuuruista puolta. Mutta ne 
eivät korreloi, eivät ole toisistaan 
riippuvaisia. Siksi väärentäminen 
on paitsi helppoa myös houkutte-
levaa.

Tässä suhteessa Yhdysvallat on 
edelläkulkija. Se noudattaa niin sa-
nottua hedonista eli tulevaan nau-
tintaoikeuteen perustuvaa lasku-
tapaa. Siksi 2010 bkt on liian suuri, 
kun siinä on noita tulevia nautinta-
oikeuksia – siis pelkkää ilmaa – pe-
räti 17,9 prosenttia. 

Meillä vääristely ei ole samaa luok-
kaa. Sitä kuitenkin harjoitetaan sys-
temaattisesti.  Säännön mukaan lu-
kuja muutellaan kolme vuotta. Uu-
sin 2009 määrällinen bkt on nyt 3,5 
prosenttia suurempi kuin viime 
vuoden heinäkuussa julkaistu ja 
elämä näyttää paremmalta. Erotus 
on todella merkittävä. Sikamaista. 

Bkt on vajavainen myös siksi, et-
tä siinä on vain puolet tuotannos-
ta. Suurempi puoli on noiduttu ole-
mattomiin väittämällä, että ne ovat 
ostoja kolmansilta yrityksiltä. Sellai-
sia yrityksiä ei kuitenkaan ole ja jos 
olisi, niin silloin ostaja antaa rahaa 
tavarasta ja myyjä saa rahaa anta-
mastaan tavarasta ja tulos on plus 
miinus nolla!

Näistä väärennöksistä päästään, 
kun bkt:n sijasta tehdään tuloslas-
kelma, jonka luvut korreloivat, vai-
kuttavat toisiinsa. Se olisi järjestel-

mä, jota olisi vaikea jälkeenpäin 
muutella, väärentää.        

o o o

EU määrää väärentämään myös 
työllisyyden ja työttömyyden tilas-
toinnin. Todellisista tunneista ja täy-
sien työvuosien laskemisesta luo-
vuttiin ja siirryttiin kyselytutkimuk-
seen niin sanottuun työvoimatut-
kimukseen. Samalla siirryttiin työ-
paikkojen laskemiseen työajasta 
riippumatta. Nyt 15 tuntia töitä on 
tilastossa samanarvoinen kuin 40 
tunnin työviikko.

Koko media on huutanut kurkku-
torvi suorana, että työttömyys on 
vähentynyt, kun työtunteja tehtiin 
0,9 prosenttia edellisvuotta enem-
män. Sikamainen valhe, sillä siihen 
päästiin poistamalla edellisvuoden 
työtunneista 101,3 miljoonaa tun-
tia 2,5 prosenttia, joka vastaa 57 
400 työvuotta. Todellisuudessa ja 
vertailukelpoisen tilaston mukaan, 
viimevuoden työtunnit vähenivät 
1,6 prosenttia joten työttömyys li-
sääntyi! 

Tilastossa työttömiä on 216 tuhatta 
ja työttömyysaste 8 prosenttia. Pät-
kätöiden vuoksi käytettävissä ole-
vista työtunneista kuitenkin puut-
tui 15 prosenttia. Kun otetaan huo-
mioon, että työvoimasta on poistet-
tu suuri muka vaikeasti työllistettä-
vä joukko ja se että työtunneissa 
on valtava määrä haamutunteja, 

niin sen jälkeen puuttuvat työtun-
nit vastaavat 676 tuhatta henkilö-
työvuotta. Se on 24 prosenttia työ-
voimasta.

Jos kansa ei tätä tiedä, niin poliitikot 
eivät siitä välitä pätkän vertaa ja se 
on sikamaista.            

o o o

Kuntien kirjanpitolaki muutettiin 
vajaat parikymmentä vuotta sitten 
yhdenmukaiseksi yksityisten yritys-
ten kanssa. Tavoitteena oli, että yri-
tysten ja kuntien tuottavuutta pi-
tää voida suoraan verrata. Toisin kä-
vi, sillä kilpailussa kunnat ovat pal-
velujen tuottajina liian ylivoimaisia. 

Niinpä hallituksen kirjanpitolauta-
kunta antoi ohjeet, joilla väären-
netään kuntien kirjanpito. Ohjeen 
mukaan kuntien oli otettava kaikki 
maksettu ja poistettu kiinteä omai-
suus takaisin taseisiin. Sitten niis-
tä pitää tehdä poistoja itse asiassa 
ajasta iankaikkisuuteen. Jos yksityi-
nen yritys tekisi samoin, pantaisiin 
johtajat hallituksineen linnaan alta 
aikayksikön. 

Väärentämisen seuraukset ovat 
karmeat. Esimerkiksi viime vuonna 
Helsingin tuloslaskelmassa tilikau-
den tulos osoitti voittoa 310,4 mil-
joonaa euroa. Totuus on aivan toi-
senlainen. 

Vero- ja toimintatulot olivat 5 834,0 

miljoonaa, satunaisia tuloja oli 40,2 
miljoonaa ja omaisuuden myyn-
nistä tuli puhdasta voittoa 154,4 
miljoonaa joten tulot olivat yh-
teensä 6 028,6 miljoonaa euroa. 
Siitä maksettiin kuluja yhteen-
sä 5 010,9 miljoonaa ja tilikauden 
voitoksi jäi 1 017,7 miljoonaa eu-
roa. Sen ja vähän päälle kaupun-
ki käytti investointeihin eli huike-
at 1 090,6 miljoonaa euroa. Puuttu-
va osa 72,5 miljoonaa euroa otet-
tiin rahastoista. 

Kirjanpitoväärennökset johtavat 
harhaan ja mahdollistavat väärän 
taloudenhoidon. Esimerkiksi kau-
della 2005–2011 Helsingin tulot li-
sääntyivät 61,7 ja toimintamenot 
56,7 prosenttia, mutta investoin-
nit lisääntyivät – palvelujen kus-
tannuksella – tosi reippaasti eli pe-
räti 157,7 prosenttia. Sikamaista!

o o o

Kaikki nämä harhaanjohtamisen 
järjestelmät ovat huippuasiantun-
tijoiden käsialaa. Ne ovat tarkasti 
harkittuja. Niillä on vain yksi sika-
mainen tavoite: tavallisilta palkan-
saajilta ja jopa mökin mummolta-
kin on ryövättävä jokainen mah-
dollinen sentti. 

Tähän saadaan muutos vain työ-
läisten yhteisvoimin.

Kai Kontturi  

Sikamaista
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20 vuotta kurjuutta - ei 
käy kreikkalaisille

EKP, IMF ja EU-komissio arvioi, että 
Kreikka saa velkansa hallintaan seu-
raavan kahdenkymmenen vuoden 
aikana, jos maa kiristää vyötä - nou-
dattaa tiukkaa säästöjen, leikkaus-
ten, yksityistämisten ja veronkoro-
tusten politiikkaa. 

Kreikkalaiset eivät suostu tä-
hän. Yhdellä sukupolvella ei olisi tu-
levaisuutta. Kreikan julkinen velka 
laskisi alle 90 %n kansantuotteesta 
vuoteen 2030 mennessä. Ihmisten 
toimeentulo  huononee. Elintarvik-
keet ovat kalliita. Kun säästöt lop-
puvat, ostot kaupasta vähenevät. 

Kriisi on johtanut kansalais-
toiminnan uuteen kukoistuk-
seen. Lääkärit hoitavat potilaita il-
maiseksi, toiset keräävät apua orpo-
kodeille ja köyhille. Ihmiset erkaan-
tuvat valtiosta ja perustavat omia 
verkostojaan. Maassa ei tunneta 
luottamusta nykyiseen eikä aikai-
sempiin hallituksiin eikä niiden ha-
luun johtaa Kreikkaa kansalaisten 
hyödyksi.

Kreikkalaiskaupungissa 
uusi valuutta

Kreikkalainen Voloksen kaupunki 
on siirtynyt vaihdannaistalouteen. 
Euron rinnalle on luotu paikallis-
valuutta tem, jonka avulla ihmiset 

voivat vaihtaa tuotteita ja palvelui-
ta keskenään. Jo 800 talouskriisin 
takia rahansa menettänyttä kau-
punkilaista  käyttää temiä vaihdon 
välineenä. Velkakriisin vaikutukset 
maassa ovat käyneet yhä selvem-
miksi. Rahajärjestelmät elävät rin-
nakkain. Paikalliset hyötyvät vaih-
dannaistaloudesta ja uudesta ra-
hajärjestelmästä. Esimerkiksi van-
hemmat, joilla ei ole varaa viedä 
lap siaan leikkikerhoihin, voivat teh-
dä sen nyt.

Kreikan kaatuminen ai-
heuttaisi biljoonalaskuun 
euroalueella 

Hallitsematon Kreikan vararikko ai-
heuttaisi biljoonan euron vahingot 
euroalueelle ja saattaisi jättää Itali-
an ja Espanjan ulkopuolisen avun 
varaan, Kreikan velkakirjojen halti-
joita edustava IIF arvioi. Jos Kreik-
ka kupsahtaa, IIF:n arvion mukaan 
Espanja sekä Italia tarvitsisivat 350 
miljardia ulkopuolista rahoitusta ja 
Portugaliin ja Irlantiin uppoaisi 380 
miljardia viidessä vuodessa. Myös 
EKP kokisi tappioita. 

Kreikka ja Portugali on jo 
menetetty 

Elvytystoimet auttoivat hetken. 
Kreikan apupaketeilla ei auteta 
Kreikkaa. Kreikka ja Portugali ovat 
pulassa. Pyritään vain estämään 
tulipalon leviäminen muihin mai-
hin. EKP tarjosi pitkäaikaisia ilmai-
sia luottoja eli pyöritti ”setelipai-
noa” elvytystarkoituksessa. Se vai-
kutti kuin pikkuvahinko pakkasella: 
lämmitti hetken aikaa.  Portugalikin 
tarvinnee velkasaneerauksen ja uu-
den tukipaketin. 

Espanja on tikittävä aika-
pommi

Valtion velat nousevat ennätysta-
solle. Espanja kulkee Kreikan pol-
kua. Teollisuustuotanto on laske-
nut ennätysvauhtia viimeiset 3 kuu-

kautta. Lähes 25 % työvoimasta on 
työttömiä ja nuorista yli puolet. 

Taantuman syynä on mm. 
asuntokupla ja pankkien holti-
ton lainananto. Maa julkistaa sääs-
töohjelmia toisensa perään. Val-
tion velka jatkaa silti kasvuaan. Ul-
komaanvelka on yli 165 % kansan-
tuotteesta. Valtiontalouden vaje 
on 2012 ainakin 5,8 %. Viime vuon-
na se oli 8,5 %. Leikkaukset ja ve-
ronkorotukset aiheuttavat mielen-
osoituksia oikeistohallitusta koh-
taan. Espanjan ajautuminen sanee-
raukseen asettaisi EU:n kriisirahas-
tot kestämättömään tilanteeseen - 
euro ei kestä Espanjan romahdusta. 

Saako Italia ”Espanjan 
taudin”? 

Italian lainanhoitokustannukset 
voivat nousta, jos maa saa ”Espan-
jan taudin” tartunnan. Budjettivaje 
kasvaa. Kansantuote alenee tänä ja 
ensi vuonna. Italian hallitus on vaih-
tamassa talouspolitiikan painopis-
tettä säästölinjasta kasvun tukemi-
seen. Italian hallitus aikoo jatkossa 
keskittyä enemmän kasvun edistä-
miseen. Kaikki, kaikki, kaikki mitä 
nyt teemme tähtää kasvun tukemi-
seen, vakuuttaa pääministeri Mario 
Monti. Leikkauslinjaa on kritisoitu 
siitä, että se tyrehdyttää talouskas-
vun. Hallitus arvioi tänään, että Ita-
lian talous supistuu tänä vuonna yli 
kaksi kertaa odotettua enemmän. 

Italian hallitus synkensi arvi-
otaan maan talouden kehityksestä 
ja höllensi samalla alijäämätavoit-
teitaan. Uuden ennusteen mukaan 
maan talous supistuu tänä vuonna 
1,2 prosenttia.. 

Katainen kiitteli Montia: 
”Italia tekee oikeita asi-
oita” 

Aiemmin talouden tasapainotuk-
sen piti tapahtua 2013. Hallitus nos-

Eurokriisi – edessä kohiseva koski
taa maan budjettivaje-ennustetta 
vuosina 2012-2014. Maaliskuussa 
Espanja teki saman tempun ja lyk-
käsi tavoitettaan päästä EU:n mää-
räämään 3 % vajeeseen. Jyrki Katai-
nen kehui talvella Espanjan ja Ita-
lian kuristuslinjaa. Nyt täyskään-
nöksen jälkeen hän tapasi päämi-
nisteri Mario Montin ja arvioi Itali-
an olevan oikealla tiellä: ”Italia te-
kee oikeita asioita”. 

Eurokriisi kärjistyy suvan-
tovaiheen jälkeen

Kreikan, Portugalin, Espanjan ja 
Italian kehitys viittaa siihen, että 
EKP:n ja IMF:n rahan linkoaminen 
on vain hetkeksi viivästyttänyt eu-
roalueen hajoamista. Saksan liit-
tokansleri Angela Merkel ja Rans-
kan pres. Nicolas Sarkozy ovat oi-
keassa siinä, että Italian sortumi-
nen velkakriisin alle johtaisi euron 
tuhoon. Veronmaksajien rahaa ol-
laan valmiita heittämään määrät-
tömästi epätoivoiseen euron puo-
lustustaisteluun. Espanjan ajautu-
minen kriisiin aiheuttaa saman ti-
lanteen. On todennäköistä, että va-
luuttaliiton hajoamista ei enää pys-
tytä estämään.

On selvää, että liittovaltiota 
tai velkaunionia ei ole mahdollis-
ta polkaista pystyyn ja siksi eri puo-
lilla mietitään, miten kriisimaiden 
irrottaminen valuuttaliitosta voisi 
hallitusti tapahtua.

Euroalueen purkaminen tai 
jako osiin on liittovaltion haikaili-
joille poliittinen takaisku. Heikom-
man alueen ulkomainen velka kas-
vaisi kertaheitolla valuutan arvon 
heikentyessä. Valuutta heikkenisi 
vielä enemmän, jos maa kerrallaan 
lähtee eurosta. Kriisiä yritetään vai-
mentaa työntämällä veronmaksa-
jien rahoja vakausrahastoihin eli 
Kankkulan kaivoon. 

Juhani Tanski

Kreikka sai toisen tukipakettinsa kuukausien väännön jälkeen. Eu-
roalueen valtionvarainministereille jaettiin ennen päätösten tekoa 
huippusalainen Kreikka-raportti, jonka talouslehti Financial Times 
on saanut käsiinsä. Raportti maalaa synkän kuvan Kreikan talousti-
lanteesta. Raportin mukaan säästötoimet Kreikassa ovat pahasti si-
vuraiteilla eikä toinenkaan tukipaketti tule riittämään kovin pitkälle. 
Parhaassakin tapauksessa säästötoimet ovat ajamassa Kreikkaa niin 
syvään taantumaan, ettei uusi kolmivuotinen tukipaketti riitä nosta-
maan sitä velkakuopasta, raportissa varoitetaan.

Eurokriisistä seuraa meillä kuntakriisi (takasivu). Kuopion hyisessä 
kuntatapahtumassa kuntapäättäjiä ovat tervehtimässä vas, lukien Pa-
si tervo, Paavo Svenn, Juhani Tanski, Heikki Heliö ja Teuvo Taskinen. Li-
säksi kuvasta puuttuu kuvaaja Asko Julkunen  
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Kun nykymenoa katselee, on 
vaikea olla polttamatta pärei-
tään.Näyttää siltä, että työläi-
siä kusetetaan täysin vailla min-
käänlaista omaatuntoa. Kuset-
tajina ovat milloin huippupo-
liitikot, milloin Finnairin johta-
jat, jotka eivät omien sanojensa 
mukaan ollenkaan olleet edes 
tietoisia saamistaan ylimääräi-
sistä palkkioista, ennenkuin ne 
rapsahtivat tilille! Uskokoon ken 
tahtoo.

Finnairin puupäät eivät edes 
älyä palauttaa saamiaan sitout-
tamisrahoja, vaikka lähtivät lätki-
mään heti, kun sopimukset päät-
tyivät. Se osoittaa kuinka kaukana 
heidän todellisuudentajunsa on 
kansan oikeustajusta. - Ensin pot-
kaistaan työläisiä pihalle ja teete-
tään lopuilla toista kuukautta työ-
tä talkoilla – ja silti kehdataan ot-
taa vastaan ylimääräisä bonuksia, 
jonka jälkeen potkaistaan taas po-
rukkaa pihalle. Missä näiden ”veka 
mihviläisten” moraali on? Veikkaan 
sen lymyilevän siinä reiässä, jonka 
ympärillä on oma perse.

Kaikkien aikojen suurin ku-
setus on menossa työurien pi-
dentämiseen tähtäävissä toi-
missa. Tuskin kukaan enää us-
koo porvareiden höpötyksiä työ-
voiman loppumisesta, kun suuret 
ikäluokat eläköityvät. Suuret ikä-
luokat kun ovat jo eläkkeellä lähes 
tulkoon kaikki ja se kaikkein suurin 
ikäluokka täyttää tänä vuonna 65.

Viimeiset kaksikymmentä vuot-
ta on huudettu suureen ääneen 
eläkerahojen loppuvan sodan 
jälkeisinä vuosina syntyneiden 
eläköityes sä. Eivät ne rahat mihin-
kään lopu. Sen tietävät jo kaikki. Nyt 
huudetaan paviaanien lailla huolto-
suhteen vinoutuvan, ellei työuria pi-
dennetä.

Veronmaksajat kuulemma 
loppuvat ihan justiinsa, kun eläke-
läisten määrä kasvaa. Herran kekku-
lit ovat uuden europorvarien lasku-
opin avustuksella laskeneet eläke-
läisten määrän kasvavan niin suu-
reksi, että luvussa ovat mukana 
kaikki jo kuolleetkin henkilöt!  Li-
säksi he väittävät, että me elämme 

Ahneuden valtakunta

sata vuotiaiksi kaikki tyynni! Tässä 
pa viaanien kuorossa ovat mukana 
kaikki eduskuntapuolueet, myös 
vasemmistoliitto. Mistä sitten joh-
tuu tämä suuri kusetusyritys.

Huoltosuhde todella on alka-
nut vinoutumaan, mutta ei kasva-
vien eläkeläisjoukkojen takia,vaan 
kasvavan työikäisten syrjäytettyjen 
joukon vuoksi. Jos puoli miljoonaa 
on kokonaan vailla työtä, miljoona 
ihmistä on osaikatyössä tai tekee 
työtä pienissä pätkissä, niin kyllä-
hän siinä suhteet vinoutuu. Miksi 
näille ihmisille ei sitten riitä työtä? 
Vastaus löytyy kapitalistien pohjat-
tomasta ahneudesta. 

Kaikki kynnelle kykenevät 

yritykset siirtävät tuotantonsa 
mihin tahansa maahan, jos on pie-
nikin mahdollisuus, että siirron jäl-
keen voitto nousee.,Suomen kan-
sallisomaisuutta on viety ulos mil-
jardi tolkulla. Lähes kaikki Suomen 
teollisuuden investoinnit menevät 
muualle. Stora-Enso kertoi hiljak-
koin kautta aikojen Suomen suu-
rimmasta investoinnista – ja sekin 
meni Kiinaan!

Suomalaisten yritysten jaka-
mat osingot ovat olleet 2000 lu-
vulla ennätyssuuria. Niin suuria, 
että vuosittain jaetuilla osingoil-
la olisi palkattu 300 000 duunaria 
vuodeksi kohtuullisella palkalla jo-
ka vuosi! Sekä osingot, että inves-
toinnit muualle ovat pois suomalai-
silta duunareilta, valtiolta ja kunnil-
ta. Siksi työtä ei riitä kaikille. Ne jot-
ka ovat joutuneet syrjäytetyksi työ-
elämästä eivät tule koskaan pääse-
mään oikeisiin töihin. Kapitalistit ei-
vät  halua työllistää pari vuotta työt-
tömänä ollutta koska hänet täytyy 
kouluttaa ja sopeuttaa uusiin olo-
suhteisiin. Siksi ne, jotka ovat työn-
sä saaneet pitää, pyritään työssä 
myös pitämään vaikka väkisin. Siksi 
eläköitymisikää pitää nostaa.

Muuten kapitalisteilta lop-
puvat motivoituneet ammattin-
sa osaavat työläiset! Koska jäljelle 
jääneet duunarit tekevät työtä kah-
den edestä he uupuvat. Siksi pitää 
kehittää ”hyvä työ – pidempi työ-
ura” kaltaisia projekteja. Kyseinen 
projekti on sinänsä hyvä asia. 

Sitä toteutettaessa työolot todel-
la paranevat. Tämä tietenkin siksi, 
että porukka pysyisi ja jaksaisi olla 
kauemmin työelämässä.

Samalla kuitenkin nuorten 
työnsaanti vaikeutuu. Siis syr-
jäytetyistä viis. Heistä saadaan tar-
vittaessa ilmaista työvoimaa ja li-
säksi he toimivat pelotteena niil-
le, jotka ovat työnsä saaneet pi-
tää.Surullista, ärsyttävää ja ketut-
tavaa asiassa on se, että eduskun-
tavasemmisto samoin kuin ay-lii-
kekään ei tee syrjäytettyjen puo-
lesta yhtään mitään. Päin vastoin 
ne ovat menneet mukaan eläke-
iän nostotalkoisiin.

Ei sovi unohtaa,että eläke-
yhtiöillä on valtavasti rahaa. Nii-
den sijoitusvarallisuus on pari ker-
taa Suomen valtion vuosibudjetin 
verran.Tarvitseeko sitä edes sanoa, 
että vapaa ja globaali markkinata-
lous himoitsee näitä varoja pelat-
taviksi maailman pörsseissä kapi-
talistien pohjattomiin säkkeihin.

Työväen kansainvälinen tais-
telu – ja juhlapäivä eli vappu on 
ovella.Kehotan ja pyydän kaik-
kia työläisiä ja työttömiä osallis-
tumaan ympäri Suomen niemen 
järjestettäviin mielenosoituksiin 
ja kulkueisiin ja näyttämään mitä 
mieltä he ovat eläkeiän korotuk-
sista, huippujohtajien bonuksista 
ja huippupoliitikkojen ylimielises-
tä öykkäröinnistä.

Terveisin Puskajussi

Ihmisetkin heräävät puolustamaan iokeuksiaan. Helsingin Sosiaalinen 
Oikeudenmukaisuus ry. , Kriittinen ay-verkosto yms. järjestivät tapah-
tuman 12.2.12.  oikeudenmukaisuuden puolesta vaatimalla kaupun-
kia rakentamaan enemmän kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Taloustieteelliset tutkimuk-
set osoittavat hyödykkeiden kor-
reloivan positiivisesti inflaation 
kanssa. Se siis tarkoittaa rahan si-
joittajan kannalta sitä, että raaka-
ainesijoituksille olisi odotettavissa 
parempaa tuottoa vastineeksi sijoi-
tetulle pääomalle. Lisäksi sijoitus-
markkinoiden odotukset globaalin 
inflaation kiihtymisestä lisäävät si-
joitusrahojen virtaamista hyödyke-
markkinoille -esim. Euroopan ko-
missio nosti vuoden 2011 puolel-
la euroalueen inflaatioennustetta 
vuodelle 2012. Joten rahamarkki-
nat odottavat nyt paljon Lapin kai-
vosteollisuudelta – uusia kaivospro-
jekteja ja kehityskohteita on Suo-
messa noin 40 (vuonna 2011). Mut-
ta saavatko kaikki tasapuolisesti 
osansa Lapin uskomattomista mi-
neraalialan rikkauksista?

Lapin rikkauksissa ei todella-
kaan ole kyse mistään pikkusum-
mista - Etlan ennusteiden (ennuste 
tehty kaivosalalla toimiville yrityk-
sille tai kaivoskehityshankkeille teh-
dyn kyselyn perusteella !!!) mukaan 
kaivostoiminnan malminlouhinta-
määrä nousee vuoteen 2016 men-
nessä 68 miljoonaan tonniin vuo-
den 2010 37 miljoonasta tonnista 
! Työllistymisen ennusteet liikkuvat 
3000 henkilöstä vuonna 2010 teh-
tyyn ennustukseen, jonka mukaan 
kaivosteollisuus työllistäisi vuon-
na 2016 noin 5200 henkilöä. Kai-
vostoiminnan liikevaihdon kasvun 
puolestaan ennustetaan nousevan 
vuoden 2010 noin 800 miljoonas-
ta eurosta liki 2,5 miljardiin euroon 
vuoteen 2016 mennessä.

Syytä puhua kaivosteolli-
suudesta kaivostoiminnan 
sijaan

Etlan mukaan kaivosteollisuuden 
mineraalivarat onkin syytä lisätä 
Suomen muuhun kansalliseen va-

rantoon, joita Etlan mukaan ovat 
metsä-, energia- ja ICT -klusterit. 
Etlan asiantuntijatkin jo siis tun-
nustavat, että Suomessa ei voida 
enää puhua pikkuisesta kaivelusta, 
vaan olemme tekemisissä haasteel-
lisen teollisuustoiminnan kanssa. 
Käytännössähän teollisuustoimin-
ta tarkoittaa myös sitä, että kaivos-
teollisuuden kuten muunkin teolli-
suuden, haasteita ovat mm. lupa-
politiikka, kuljetus, varastointi, ra-
hoitus ja ammattitaitoinen työvoi-
man saatavuus, mutta ennen kaik-
kea kaivosteollisuuden haasteelli-
suus syntyy kaivostoiminnasta ai-
heutuvista luontoa tuhoavista ym-
päristöriskeistä.

Kaivosteollisuuden ympäris-
töriskit hautautuvat liian helpos-
ti pelkästään taloudellisten ja tuo-
tannollisten vaatimusten sekä no-
peiden ja kustannustehokkaiden 
kasvuintressien näkökulman al-
le. Kasvavan talouden alan ongel-
mien keskipisteeksi nostetaan talo-

udellisessa keskustelussa liian yksin-
kertaistetusti ainostaan rahoituksen 
saaminen sekä kasvun ja kehityksen 
takaaminen, kun ensisijainen näkö-
kulma kaivosteollisuuden toimin-
nassa pitäisi olla ympäristön ja luon-
non ainesten käyttäminen kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti 
– ympäristöä ja luontoa – ihmisiä ja 
eläimiä sekä muita elinkeinoja kun-
nioittaen ja arvostaen. On ymmär-
rettävä myös ns. luonnonlakeja, että 
jos haluamme ottaa luonnosta jota-
kin, meidän on myös osattava antaa 
tilalle jotakin, joka säilyttää luonnon 
herkän tasapainon.

Hallituksen lupaus maail-
man ympäristötietoisim-
masta kansakunnasta

Ympäristöministeri Ville Niinistön 
(vihr.) mukaan kaivosyhtiöiden on 
kannettava huolta ympäristövas-
tuustaan. Syytä olisi myös hallituk-
sen katsoa peiliin mm. kaivosteol-
lisuuden tilanteen osalta, sillä pää-

ministeri Jyrki Kataisen (kok.) hal-
litusohjelmassa annetaan lupaus 
tulevaisuuden Suomesta maail-
man ympäristötietoisimpana kan-
sakuntana.

Suomen ympäristöministerin 
mukaan ”kaivoslainsäädäntö on 
nyt niin liberaali, että on vaarana, 
että meille jää ympäristöriskit, mut-
ta ulkomaalaiset yhtiöt vievät voi-
tot ulkomaille”. Jäämmekin odot-
telemaan, että ympäristöministeri 
myös alkaa toimia ympäristön puo-
lesta. On kuitenkin selvää, että mi-
käli lainsäädäntö esim. kaivosteol-
lisuuden osalta on liian lepsua, on 
aivan turha odottaa, että eurojaan 
tarkkaan laskevat kaivosyritykset 
tekisivät ympäristövastuunsa eteen 
yhtään enempää kuin mitä lainsää-
däntö niitä velvoittaa.

Hasardihommia pohjoi-
sessa luonnossa – uraania 
kaivamassa

Kaivosyhtiöt väittävät etsivänsä 
mm. Karjalasta, Kuusamosta ja La-
pista pääasiassa kultaa, kuparia ja 
nikkeliä, vaikka tosiasiassa kaikki 
ovat uraanin etsinnässä - uraanis-
ta on tullut modernien ”mainarei-
den” midasmineraali entisaikojen 
kullan sijaan. Suomen Luonnon-
suojeluliiton mukaan ”Suomeen 
ajetaan uraanikaivosteollisuutta” - 
esim. Sotkamon Talvivaara sai uraa-
nin talteenottoluvan Suomen hal-
litukselta maaliskuussa tänä vuon-
na 2012.

Suomessa australialaisen kai-
vosyhtiön, Dragon Mining Ltd:n, 
omistama suomalainen tytäryh-
tiö, Polar Mining Oy, osti vuonna 
2003 Outokumpu Oy:ltä malmin-
etsintäkohteita ja kaivostoimintaa. 
Eräät yhtiön kullanetsintäkohteet 
sijaitsevat Juomasuolla sekä Poh-
jasvaaralla, Kuusamossa, Oulan-
gan kansallispuiston rajalla sekä lä-
hellä Rukan hiihtokeskusta. Kuusa-
mon alueen kullan erityispiirteenä 
on kuitenkin se, että saadakseen 

Kansa vaatii kestävää kaivosteollisuutta Suomeen
kultaa on kaivettava myös uraani-
kivi. Rukan lähellä malmeja tutki-
va kaivosyhtiö Dragon Mining on-
kin jo ilmoittanut ottavansa uraanin 
talteen, mikäli Kuusamoon peruste-
taan kultakaivos.

Suurin ongelma kaivostoi-
minnan jätevesimyrkkyjen 
aiheuttamat saastumiset

Oulangan kansallispuisto, joka si-
jaitsee hiukan napapiirin alapuo-
lella ja lähellä Dragon Mining Ltd:n 
kullanetsintäkohteita, Juomasuota 
ja Pohjasvaaraa, kuuluu pohjoiseen 
havumetsävyöhykkeeseen. Oulan-
gan kansallispuiston luonto on ai-
nutlaatuinen ja sen alueella on pal-
jon jokilaaksoja, koskia ja pohjois-
osan laajoja suoalueita. Alueella 
viihtyvät monet uhanalaiset kasvi- 
ja eläinlajit.

Ympäristöä ja luontoa ar-
vostavia ihmisiä kaikkialla Suo-
messa ja erityisesti Kuusamos-
sa huolettaa aiheesta myös se, et-
tä mahdolliset uraanikaivokset si-
jaitsevat matkailu- ja vesistöalueel-
la Oulanka- ja Kitkajoen läheisyy-
dessä. Kokemukset Talvivaaran kai-
voksen sulfaattipäästöjen osalta ei-
vät lupaa hyvää Suomen vesistöil-
le, vaan tiedetään, että Talvivaaran 
kaivoksen aiheuttama suolapuls-
si on edennyt Nilsiän Syvärille, jos-
sa maaliskuun lopun mittauksissa 
esim. Syvärin pohjoispään päällys-
veden sulfaattipitoisuus oli 25 mg 
litralta – luku on kymmenenkertai-
nen normaaliin verrattuna.

Asiantuntijoiden mukaan Tal-
vivaara Sotkamo Oy:n vesistöhai-
tat ulottuvat jo yli sadan kilomet-
rin etäisyydelle kaivoksesta Ylä-Sa-
von alueelle asti ja että nykyinen 
kaivoksen nykyisellä toiminnallaan 
aiheuttama tilanne on jo pitkään ol-
lut ympäristönsuojelulain, vesilain 
sekä ympäristö- ja vesitalousluvan 
vastainen.

Nyt puhutaan taloustieteellisessä keskustelussa ns. globalisaation 
toisesta vaiheesta, jossa taloudellinen menestyminen syntyy erityi-
sesti energia- ja raaka-aineteollisuudesta kuten kaivosteollisuudes-
ta – maailman kännykkämarkkinoiden kasvun hiljentyessä business-
rahamarkkinat näyttävätkin hakeutuvan nyt siis Nokia-vetoisen glo-
balisaatiovaiheen jälkeen hyödykemarkkinoille.

Minna Ekman
Asiakasneuvoja, Inkoo

Jatkuu sivulla 13

Ympäristöjärjestöt vaativat Talvivaaran yhtiökokouksen pitopaikan 
luona 12.3.-12 mm. yhtiön toiminnan keskeyttämistä ja uraanin tuo-
tannon lopettamista
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VVO:n osakkeenomistajat 
ovat suuret eläkevakuutusyhtiöt Il-
marinen (18%), Varma (16%) ja lo-
put osakkeista jakautuvat ammat-
tiliittojen kesken; suurimpana niis-
tä Metallityöväen Liitto (9,7%) ja Ra-
kennusliitto (8,3%). Eläkeyhtiöiden 
hallituspaikat on lisäksi jaettu työn-
antaja- ja työntekijäjärjestöjen kes-
ken. Esimerkiksi Metallityöväen Lii-
ton puheenjohtaja Riku Aalto (sd) 
on VVO:n hallituksen pj. ja Varman 
hallituksen jäsen.

Kun tarkastelee VVO:n ns. 
avainlukuja viime vuosilta, on 
vähän vaikea ymmärtää, miten tä-
mäntyyppinen yritystoiminta mah-
tuu yleishyödyllisyyslain tarkoitta-
miin raameihin. Ammattijärjestöjen 
osuus VVO:n vuoden 2011 voitosta 

oli 42,5 miljoonaa euroa ja eläkeva-
kuuttajille jäi siis 13,5 miljoonaa. 

”VVO:n yhteiskuntavastuun 
toteuttaminen perustuu vaka-
varaiseen talouteen ja hyvään tu-
loskehitykseen. Yhtiön omistajat 
ovat sijoittajina pitkäaikaisia ja hy-
väksyvät vuokra-asumisen kehittä-
miseen sijoitetuille varoilleen koh-
tuullisen osinkotuoton. Keskeisten 
omistajien odotukset VVO:lta ovat 
tasaisesti kasvava tuotto ja omis-
tuksen arvon kehitys.” Näin VVO 
määrittelee yhteiskuntavastuunsa 
netti-sivuillaan. ..”lakien mukaan 
toimitaan”... ”ei tämä kiellettyä 
ole”...”moraalinen kysymyshän 
tämä tietysti on”...”ei kai tässä mi-
tään väärää tehdä”...”on lopetet-

tava hurskastelu, että VVO oli-
si yleishyödyllinen yhtiö”... Näin 
vastailevat VVO:n suuromistajata-
hojen edusmiehet, Metallityöväen 
Liiton pj. Riku Aalto ja Rakennuslii-
ton pj. Matti Harjuniemi (vas), kun 
toimittaja kyselee ammattiliittojen 
jäseniltään jäsenmaksuina keräämi-
en pääomien sijoittamisen moraa-
lista (HS 26.2.). 

Vaikuttaisi jotenkin onnahta- 
van näiden liittojohtajien logiik-
ka, kun he kiertävät yleishyödylli-
syyslain määritykset perustelemal-
la mukanaolonsa tässä ristiinomis-
tushimmelissä sillä, että työeläke-
yhtiöt ovat lailla velvoitettuja sijoit-
tamaan kansalaisten työeläkeva-
rat tuottavasti. Siis kun eläkeyhtiön 
on sijoitettava eläkerahoja voittoa 
tuottavasti, tulee sitä voittoa sitten 
kaikille muillekin osakkaille samal-
la mitalla. Haluammehan kuitenkin 
kaikki sitten aikanaan sen siirretyn 
palkan eli työeläkkeen. 

Ristiriita tässä vain on siinä, 
että työmarkkinajärjestöt toimivat 
vuokra-asuntomarkkinoilla yleis-
hyödyllisyyssuojan alla ottaen vas-
taan tuon lain suojan tarjoamia etu-
ja, mutta asuntoneliön hinta voi ol-
la jopa korkeampi kuin normaalissa 
kilpailutilanteessa toimivan saman 
alan yrityksen asunnossa.

Vaikka ammattiliittojohta-
jat ovat ”virkojensa” puolesta jä-
sentensä, työntekijöiden etujen 
puolustajia, ovat he liittojensa si-
joitustoiminnan kautta yrityselä-
mässä, varsinkin asuntobisneksessä 
lypsämässä markkinatalouden rau-
taisten lakien mukaan voittoja taus-
tayhteisöjensä sijoituksille.

Vuokra-asuntotuotannossa 
tällaisen asunnontarjoajan pe-
rimän ylisuuren vuokran mak-
sanee usein noihin samoihin am-
mattiliittoihin kuuluvat työntekijät. 
Usein ainakin osan näistä ylisuuris-
ta vuokrista maksavat myös kaikki 
veronmaksajat asumistuen kautta. 

Unto Nikula
Vantaa

Ammattiliitot asuntomarkkinoilla
Metallityöväen liiton 21 liittoko-
kous pidetään 26 – 30.5 Tampe-
reella Tampere talossa. Edustajat 
kokoukseen valittiin 27.3. päät-
tyneissä vaaleissa. Metallin vaa-
lien on sanottu olevan tärkeän 
suunnan  näyttäjän tulevalle ay 
– toiminnalle. Näin varmasti on. 
Vaaleissa ei tapahtunut mitään 
dramaattista muutosta. Metallin 
yhteistyön vaaliliiton nimeä kan-
tava demareiden vaaliliitto voitti 
vajaan prosentin ja metallin vai-
kuttajat, joka on vasemmistoliit-
tolaisten porukka puolestaan hä-
visi hiukan yli prosentin. 

Demarit saivat 61,7 prosenttia 
äänistä ja  295 edustajaa ja ”vassa-
rit” 36,6 prosenttia ja 165 edusta-
jaa. Lisäksi edustajia saivat keskus-
tan vaaliliitto ja ”persujen” vaaliliitto 
kumpikin yhden edustajan Oulun 
vaalipiiristä. Metallin jäsenten ää-
ni vaaliliitto sai kaksi edustajaa Pir-
kanmaan vaalipiiristä, jossa heidän 
kannatuksensa oli 6,6 prosenttia.

Vaalipiireissä tapahtui 
isompia heilahduksia.

Demarit voittivat eniten Kymes-
sä ja Hämeessä, jossa lisäsivät eni-
ten kannatustaan. Lisäksi ko. pop-
poo voitti Etelä- ja Pohjois- Savossa, 
Vaasassa, Varsinais-Suomessa sekä 
auto ja konealoilla. Vasemmistoliit-
tolaiset lisäsivät kannatustaan kai-
vosalalla, Lapissa, Oulussa, Uudel-
lamaalla, Helsingissä, Pohjois-Kar-
jalassa ja peltialalla. Metallin jäsen-
ten ääni- vaaliliitto tuplasi kanna-
tuksensa Pirkanmaalla, jossa Me-
tallin vaikuttajat menetti eniten. 
Näiden kahden vaaliliiton yhteinen 
kannatus Pirkanmaalla oli 50,1 pro-
senttia. Demarit saivat kuitenkin 
ensimmäisen kerran metallin his-
toriassa enemmistön Pirkanmaan 
liittokokousedustajista.

Äänestysaktiivisuus laski 
edellisten vaalien 49 prosentis-
ta 44,1:n mikä on valitettava ke-
hitys. Työnteettäjät olivat siis vaa-
lien suurimpia voittajia. Edustajia 
liittokokoukseen valittiin yhteen-
sä 464. Kokous kestää viisi päivää – 

lauantaista keskiviikkoon. Kokous-
päivät ovat pitkiä. Esim. sunnuntai-
na kokous alkaa klo 08.00 ja jatkuu 
klo:23.00 asti.

Entinen meno jatkuu.

Metallityöväen liiton poliittisilla voi-
masuhteilla on suuri merkitys koko 
ammattiyhdistys -liikkeelle. Koska 
vuosikymmeniä metallia johtaneet 
demarit lisäsivät kannatustaan, voi-
daan odottaa, että myös vuosikym-
meniä jatkunut työehtosopimusten 
päänavaaminen tulee jatkumaan. 
Koska demareilla on metalliliitossa 
valta, he myös käytännössä päättä-
vät työehtosopimusten hyväksymi-
sestä tai hylkäämisestä. Liittokoko-
us valitsee edustajat liittovaltuus-
toon, joka on ylin päättävä elin liit-
tokokousten välillä. 

Liittovaltuusto poikkeukset-
ta on äänestänyt sopimusten hy-
väksymisestä ja poikkeuksetta de-
marit ovat ne hyväksyneet, vaikka 
ne ovat sisältäneet liittokokouspää-
tösten vastaisesti mm paikallisen 
sopimisen lisäämistä, joka käytän-
nössä tarkoittaa työehtosopimus-
ten yleissitovuuden asteittaista pur-
kamista, sekä ”korvaavan työn” kal-
taisia työnantajan mielivaltaa lisää-
viä päättömyyksiä.

No, vaalit olivat ja menivät ja 
entinen meno sai vahvistavan sig-
naalin ja tulee jatkumaan. Jäämme 
odottamaan mitä tuleman pitää.

Markku Nieminen

Yleishyödyllisyys on hyvin venyvä käsite. Yleishyödyllisiksi, siis 
voittoa tuottamattomiksi yhtiöiksi nimetyt toimijat operoivat asun-
tomarkkinoilla kuten mikä tahansa muukin alan yritys.  ” ... julkis-
yhteisö ... osakeyhtiö tai asunto-osakeyhtiö voi saada ARA-vuokra-
asuntolainaa vain, jos yhteisö on nimetty yleishyödylliseksi asun-
toyhteisöksi. Suurimpia valtakunnallisia yleishyödyllisiksi nimetty-
jä asuntoyhteisöjä ovat VVO, Sato, YH ja TA-yhtymä. Nämä asunto-
markkinoilla toimivat yhtiöt omistavat  15% valtion Asumisen ra-
hoitus- ja kehittämiskeskuksen rahoittamista vuokra-asunnoista.” 
(ARA). Näistä VVO on Suomen suurin yksittäinen vuokraisäntä.

Metallissa ei muutosta

Sodan jälkeen kova oikeis-
topolitiikka pyrki sanelu-
valtaan

Pian sodan jälkeen kun SKP ja SKDL 
olivat saaneet lailliset toimintaoi-

keutensa, työväenliikkeen lakko-
liikkeitä alettiin väkivalloin ja polii-
sivoimin kukistaa. Esimerkkinä tästä 
on vaikkapa Kemin lakkojen aseel-
linen kukistaminen elokuussa 1949, 
jossa kaksi työläistä sai surman-

sa. Kuitenkin pian sodan jälkeen v. 
1948 vasemmisto sai ensimmäisen 
suuren voittonsa, lapsilisäjärjestel-
män  ja joitakin vuosia myöhemmin 
v.1956 kansaneläkejärjestelmän pe-
rusteellisen uudistuksen, jossa eläk-
keitä alettiin maksaa suoraan vero-
varoista aikaisemman 1930-luvul-
la luodun säästövakuutusperiaat-
teen sijaan. Oikeistolaisen politiikan 
hyökkäyksen tavoitteena oli työvä-
enliikkeen kaikkien vaatimusten 
torjuminen.  Valtion tehtäväksi oi-
keisto näki vain armeijan ja poliisin 
ylläpidon. Niitä ilmeisimmin tarvit-
tiin työväenluokan muodostaman 
”sisäisen vaaran” torjumiseen.  Ve-
rovaroja muihin tarkoituksiin ku-
ten lapsilisiin ja eläkejärjestelmiin 
ei porvaristo nähnyt tarpeelliseksi 
kerätä. Näissä oloissa elettiin ja työ-
väen palkkataso oli pieni.

Pienviljelymaasta teolli-
suus- ja palveluyhteiskun-
naksi 

Sodanjälkeisen Suomen elinkeino-
rakennetta leimasi pienviljelijöiden 
suuri määrä. Pienet tilat eivät yksi-
nään elättäneet, vaan samalla käy-
tiin palkkatöissä, pidettiin lehmää,  
lampaita, kanoja. Elettiin puolittain 
luontaistaloudessa, jossa tuotet-
tiin mahdollisimman paljon omal-
la maatilkulla, ettei kaupasta tarvit-
sisi ostaa kuin välttämättömiä tava-

roita kuten kahvia, sokeria, vehnä-
jauhoja ja polttoöljyä. Polttopuut-
kin hankittiin tai kerättiin pääasias-
sa omasta takaa. Pienviljelytilat kui-
tenkin joutuivat nopeasti umpiku-
jaan. Seurasi maalta kaupunkeihin 
muuttamisen vyöry. 500 000 pien-
viljelijää muutti muutamassa vuo-
dessa maaseudulta kaupunkeihin. 
Samanlainen maalta kaupunkeihin 
muuttoilmiö oli tapahtunut useissa 
maissa jo paljon aikaisemmin. Meil-
lä se tuli myöhään, mutta oli harvi-
naisen nopea ja raju.

Poliittinen tilanne kiristyi ko-
ko ajan syynä tärkeimpien elin-
tarvikkeiden kuten sokerin, voin 
ja kahvin hintojen nousu. Siitä seu-
rasi Yleislakko 1956. SKDL:n kamp-
pailu uudistusten puolesta jatkui. 
Kun oikeisto hyökkäsi lapsilisien 
kimppuun, puolue järjesti edus-
kunnassa lapsilisien jarrutuskes-
kustelun v. 1957 ja lapsilisät saatiin 
turvattua. 

Hyvä politiikka toi hyvän 
vaalituloksen

Kansa osasi nähdä SKDL:n toimin-
nan merkityksen ja  puolue sai mer-
kittävän  vaalivoiton 1958. Siitä tu-
li eduskunnan suurin puolue 50:llä 
kansanedustajallaan ja 23% ääni-
osuudellaan. Tämä avasi lisää tietä 
uudistuksille. 1960 saatiin kehitet-

tyä työttömyysturvajärjestelmä ja  
40-tuntinen työviikko 1964. Lisäksi 
saatiin minimipalkkalait ja kansan-
eläkkeen korotus. 

Vuoteen 1964 mennessä hy-
vinvointivaltion perusta oli luo-
tu. Esim. Pekka Kuusen sosiaalitur-
vaa koskeva kirja ’60-luvun sosiaa-
lipolitiikka’ ilmestyi v.1961 eli vas-
ta sen jälkeen, kun oleellinen oli jo 
saatu aikaan.  Kekkosen kirja ”On-
ko maallamme malttia vaurastua” 
ilmestyi taas 1952, mutta se ei kä-
sitellyt varsinaisesti hyvinvointival-
tion perusteita vaan teollistamista 
sodanjälkeisessä Suomessa.     

Yhteenvetona Päivi Uljas to-
tesi, että mitään ei ole saatu il-
maiseksi ilman kovaa työtä ja 
kamppailuja. Tätä asiaa eivät nyky-
ajan ihmiset osaa oikein sisäistää ei-
vätkä niin ollen osaa myöskään etu-
jaan puolustaa.

Päivi Uljaksen noin 370-sivui-
nen väitöskirja Hyvinvointival-
tion läpimurto on hieno saavutus 
ja siihen tulisi tutustua jokaisen, jo-
ka aikoo olla perusteellisemmin sel-
villä sosiaalipolitiikasta ja sen kehi-
tyksestä Suomessa. Kirja löytynee 
ainakin SKP:n toimistosta hintaan 
25 euroa. 

Reijo Katajaranta

Markku Nieminen valittiin 
Metallin kesän liittokokouk-
seen

Malminiityn vuokra-asukkaita kirpaisee, kun ”yleishyödyllinen” VVO 
saneeraa.        

Hyvinvointivaltion läpimurto
Päivi Uljas on vaikuttanut vuosikymmeniä vasemmistolaisessa työ-
väenliikkeessä niin poliittisella kuin ay-liikkeen tasolla. Nyt hän on 
kuuden vuoden kovan työn tuloksena julkaissut väitöskirjansa ”Hy-
vinvointivaltion läpimurto”. Työ on vaatinut mm. tutustumista satoi-
hin ja taas satoihin lehtiartikkeleihin. Joistakin niistä Päivi löysi jopa 
huvittaviakin piirteitä. Siinä asianosaiset kamppailivat aivan muis-
ta asioista kuin hyvinvointivaltion perusteiden luomisesta. Kysees-
sä saattoivat olla kiistat jostain vähämerkityksellisestä poliittisesta 
asiasta, mutta aivan huomaamatta ja sivutuloksena tuli luotua joi-
tain oleellisia palikoita hyvinvointimme perustaksi, jota nämä näy-
telmän pääosan esittäjät tuskin edes huomasivat mainita.  Päivi Ul-
jas esitteli väitöskirjaansa huhtikuun alkupuolella Maunulan kirjas-
tossa Helsingissä kiinnostuneen kuulijakunnan edessä.

Päivi ei ole ensi kertaa ”pappia kyydissä”. 
Hän on vaikuttanut vasemmistolaisessa 
työväenliikkeessä jo 60-luvulta saakka.



On täysin käsittämätöntä, että va-
kuutusmatemaatikot eivät voi olla 
enää huolissaan laskelmiensa on-
nistumisesta. Heidät on pakotet-
tu uskomaan muiden ennusteisiin. 
Ehkä he itse tykönään ja syväs-
sä hiljaisuudessa kärsivät tuskan-
sa. Monet heistä tietävät, että kaik-
ki 1976–90 syntyneet, eivät voi ol-
la elossa vuonna 2055. Niin on kui-
tenkin ennusteeseen kirjoitettu.  

Työeläkejärjestelmä synny-
tettiin aikoinaan niin sanotuk-
si jakojärjestelmäksi. Sen mukaan 
eläkemaksuilla piti maksaa eläk-
keet ja osan piti rahastoida. Tarkoi-
tuksena oli, että eläkemaksujen ta-
kaisinlainauksella tuetaan yritysten 
investointeja ja turvataan niiden ra-
hoitusta. 

Parikymmentä vuotta sitten 
kaikki muuttui. Viisikymmentätu-
hatta yritystä ajettiin alas ja loput 
myytiin ulkomaille. Yritysten ulko-
maille myynnin vuoksi rahaa virta-
si suomalaisten kapitalistien taskui-
hin. Rahaa olivat kaikki paikat vää-
rällään, mutta yritykset eivät enää 
tarvinneet takaisinlainausta. Siksi 
kapitalistit veivät paitsi omat myös 
eläkerahastojen rahat (535,0 miljar-
dia euroa) ulkomaille ja pääasiassa 
keinotteluun.

Iät ja ajat kapitalistit ovat 
vaatineet enemmän rahaa eläke-
rahastoihin, kun niistä sai halpaa 
lainaa investointeihin. Nyt sitä vaa-
ditaan kapitalistien rahamarkkina-
keinotteluun, vaikka ei sitä ääneen 
sanotakaan. Totuus näkyy tilastois-
sa. Eläkerahoista 78 prosenttia on 
kiinni arvopapereissa.

Keinottelussa tulee aina väil-
lä takkiin. Erityisen huonoja vuo-
sia olivat 2000 luvun alku ja jälleen 
2007 ja 2008. Siitä huolimatta elä-
kerahastot ovat kasvaneet vauh-
dilla. Nyt niiden määrä on huikeat 
138,8 miljardia euroa. Taulukko 1. 

Kukaan ei tiedä paljonko ra-
hastoissa on ulkomaisten arvo-
paperisijoitusten vuoksi ilmaa. 
Voi kuvitella, että samaan aikaan, 
kun arvoja alenee eli ilmaa virtaa 
ulos, samaan aikaan sitä paika-
taan uusilla ”tuottavilla” sijoituksil-
la. Vaarana on, että jonain päivänä 
paikkavärkit loppuvat ja kupla rä-
jähtää. Pelin tekee erityisen vaaral-
liseksi se, että pelikenttä on ulko-
mailla, kaukana kotinurkilta. Peli-
paikan muutos on tapahtunut erit-
täin nopeasti. 1990 luvun lopussa 
eläkerahoista 90 prosenttia oli ko-
timaassa, mutta 2010 enää 10 pro-
senttia. Taulukko 2.

Julma peli vaatii kovia pa-
noksia. Tässä pelissä ihmiset on 
säikytelty haamuilla, pötypuheil-
la väestön ikääntymisestä ja van-
hushuoltosuhteen kaksinkertaistu-
misella. Se tarkoittaa, että tulevai-
suudessa vanhuksia olisi yhtä työ-
ikäistä kohti kaksinkertainen mää-
rä nykyiseen verraten. Ennuste oli-
si edellyttänyt, että aikanaan olisi 
pitänyt syntyä kolme miljoonaa ih-
mistä enemmän kuin syntyi. Kun ei 
syntynyt, vajaus täytettiin haamuil-
la, jotka eivät odota eläkkeitä eikä 
hoivaa!    

Kukaan ei tiedä, mitä ulko-
mailla oleville rahoille tapahtuu. 
Pelko on kuitenkin syvällä vakuu-
tusyhtiöiden sieluissa. Siksi ja kun 
työeläkemaksut eivät enää lisään-
ny paremman työllisyyden ansios-
ta, on eläkemenot painettava mah-
dollisimman alas, että raha edes jo-
tenkin riittäisi jos käy huonosti. Toi-
saalta myös vakuutusyhtiöiden oi-
keita tuloja pitää hissata ylös. Niin-
pä hallitus myönsi näille vakuutus-
yhtiöiden haukoille oikeuden ot-
taa vuosittain itselleen yhteensä 

600–700 miljoonaa riihikuivaa eu-
roa – puolet ihmisten pienistä palk-
kapusseista ja puolet verottomasta 
palkasta. 

Suurin todellinen puhallus 
eläkkeistä tehtiin jo muutamia 
vuosia (2005) sitten, kun työelä-
kelaki pantiin uusiksi. Silloin kaikki 
työssäkäyvät saatiin riemusta hih-
kumaan, kun entisen 23 vuoden si-
jasta eläkkeet kertyvät nyt 18 ikä-
vuodesta. Tässä suuren propagan-
dajuhlan melskeessä ihmisille jä-
tettiin selittämättä, mitä uudistus 
todella merkitsi. Jätettiin kertomat-
ta, että työura pitenee 40 vuodesta 
45 tai jopa 48 vuodeksi. Sekin jätet-
tiin kertomatta, että vastaisuudes-
sa uudet eläkkeet pienenevät radi-
kaalisti. 

Uuden eläkelain perusta-
na ovat työuran aikana kertynyt 
palkkasumma ja tehdyt työkuu-
kaudet. Ensimmäisen 35 vuoden 
(420 kk) palkoista kertyy 1,5 pro-
senttia eläkettä. Seuraavan 10 vuo-
den (120 kk) aikana 1,9 prosenttia. 
Työura on 45 vuotta siis 540 kuu-
kautta. Superkarttuma 4,5 prosent-
tia tulee ikävuosien 63–67 töistä, jos 
niitä jaksaa tai saa tehdä. Tämän pe-
rusteella voi laskea pari esimerkkiä.

Karkeasti ottaen tulevaisuu-
den eläkkeet voidaan kuvata niin, 
että se, joka 45 vuoden aikana saa 
olla 540 kuukautta töissä ja tienaa 
keskimäärin 1 750 euroa kuukau-
dessa, yhteensä 945 000 euroa. Sii-
tä tulee 1 273 euron kuukausieläke. 

Pätkätöitä on pitkään teh-
nyt lähes puolet työvoimasta. Ku-
kaan ei ole osoittanut, että työtun-
tien määrä lisääntyisi ja työllisyys 
paranisi merkittävästi. Päinvastoin. 
Sen vuoksi voi arvioida, että puolet 
työvoimasta tekee (parhaassakin 
tapauksessa?) vain 315 kuukauden 
mittaisen työuran ja saa palkkasum-
maksi 469 000 euroa, josta saa 625 
euron kuukausieläkkeen.

Pätkätyöt on kohtalon kysy-
mys työssäkäyvän väestön toi-
meentulon kannalta, mutta myös 
tehokas eläkeleikkuri. Herrat ajatte-
levat suuressa viisaudessaan, että 
kun opit pätkätöiden ansiosta elä-
mään pienellä palkalla, opit tule-
maan toimeen myös pienellä eläk-
keellä ja kaikki on hyvin. Tämä on 
julmaa peliä!  

Eläkevakuutusyhtiöiden ra-
hastoilla tuetaan kapitalistista 
keinottelua. Niiden oikealla rahal-
la paikataan rahamarkkinoiden kas-

JULMAA PELIÄ ELÄKKEILLÄ
Tulevaisuuden väestöennusteessa on haamuja samana verran kuin ih-
misiä, jotka saavuttavat eläkeiän. Ennusteisiin synnytettyjen haamu-
jen vuoksi kaikki torvet toitottavat, että väestö ikääntyy. Eläketurva-
keskuksessa samoin kuin kaikissa eläkevakuutusyhtiöissä on pilvin pi-
mein hyvin koulutettuja vakuutusmatemaatikkoja. He laskevat ja ar-
vioivat kuinka paljon on kerättävä eläkevakuutusmaksuja, että niillä 
voidaan hoitaa eläkkeet.

vavia kuplia. Mutta yli 600 tuhan-
nen miljardin virtuaalirahan kupla 
on liian suuri kenenkään paikatta-
vaksi.  Vaikka väestöennusteen haa-
mut otettaisiin tosissaan, niin mit-
kään uudet eläkkeiden leikkaukset 
eivät pelasta edessä olevalta raha-
markkinoiden katastrofilta.

Tulevan katastrofin pahim-

milta seurauksilta voimme suo-
jautua irtaantumalla pääomien ja 
tavaroiden vapaasta liikkumises-
ta. Pitää erota EU:sta ja suojata ko-
timainen tuotanto ulkomaisten 
suuryritysten, suurpääoman julmal-
ta ylivallalta. 

Kai Kontturi 

Mistä tunnet viimeaikaisen EU:n? 
Ilmeisesti siitä, että se vaatii meil-
tä lisää rahaa ja takauksia ja siitä, 
että se on pakottanut etelän vel-
kaisia maita yksityistämään tuot-
tavia yrityksiään ja leikkaamaan 
julkisia menoja. Meno on ollut 
todella hurjaa, vaikka vain kreik-
kalaiset ovat panneet näyttäväs-
ti hanttiin. 

Meillä hallitus, etunenässä Ka-
tainen ja Urpilainen vaahtoavat kes-
tävyysvajeesta eli siitä, että menot 
ovat tuloja suuremmat. Sen vuok-
si on sopeuduttava, on leikattava 
ja vielä leikattava sekä nostettava 
veroja. 

Tosiasiassa meillä ei ole mi-
tään kestävyysvajetta, jota hal-
litukset eivät olisi tietoisesti teh-
neet. Vuodesta 1993 tähän saakka 
yritysveroja on leikattu 71 prosen-
tilla, osinkoveroja 70 prosentilla ja 
pääomaveroja 40 prosentilla. Lisäk-
si on poistettu varallisuusvero ja yri-
tysten kelamaksut yhteensä n. mil-
jardi euroa. 

Vuoden 2010 tuloihin verra-
ten vuoden 2012 pääomaveroa 
nostettiin 30 miljoonaa euroa, 
mutta yritysveroa laskettiin 260 
miljoonaa euroa. Osinkovero oli en-
nen progressiivinen, mutta sen ve-
rotus poistettiin kokonaan. 2005 al-
kaen sitä on peritty tasaverona. Täl-

le vuodelle osinkoveroa alennet-
tiin 2 980 miljoonalla eurolla – nel-
jänneksellä. Yhteensä tälle vuodel-
le suurpääoman veroja on alennet-
tu 3 210 miljoonaa siis 3,2 miljardia 
euroa. Onko tämä vastuullisuutta? 
Näinkö turvataan hyvinvointivaltio? 

Vuodesta 1993 tehdyt kaikki 
lailliset verovarkaudet ovat kas-
vattaneet toimintaylijäämät pil-
viin. Vuoden 2010 toimintaylijää-
mässä kolmannes, 11,9 miljardia, 
oli verohelpotuksia. Tänä vuonna 
siihen tulee lisää 3,2 miljardia eu-
roa. Nämä suurpääomalle tehdyt 
lahjoitukset ovat synnyttäneet kes-
tävyysvajeen, jonka suuruudesta 
hallituspuolueet ovat nyt eri miel-
tä. Olkoon se kuinka suuri tahan-
sa, niin kestävyysvajetta ei paika-
ta suurpääoman voitoista. Se pan-
naan meidän tavallisten eläkeläis-
ten ja palkansaajien maksettavaksi. 

On siis odotettavissa todel-
la hurjaa menoa. Enää ei riitä, et-
tä kuntauudistuksella suurin osa 
maasta tehdään asumiskelvotto-
maksi. Kestävyysvaje leikataan ta-
valla tai toisella kansan toimeentu-
losta. Se on EU:n ja Kataisen halli-
tuksen vastuunkantoa. 

Tuntuu todella pahalta sa-
noa, että nyt kansa saa, minkä se 
vaaleissa tilasi! 

Kai Kontturi 

Mistä tulee valtion kestävyyvaje? 
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Äskettäin Saksan liittopäivät 
valitsivat suurella äänten enem-
mistöllä Gaukin liittopresiden-
tiksi. Vastaehdokas antifasisti 
Beate Krefeld sai ilmeisesti vain 
Vasemmistoliiton äänet. 

Useimmille suomalaisille pre-
sidentin nimi ei sano mitään eikä 
siellä presidentillä ole merkittävää 
valtaa. Kuitenkin hän tuli aikoinaan 
tunnetuksi Stasin arkiston johtaja-
na DDR:n tuhon jälkeen. Häntä 
mainostettiin ihmisoikeustaisteli-
jaksi, kun hän teki provokaatioita 
DDR:ssä. 

Toinen entinen DDR:n kan-
salainen on liittokansleri An-
gela Merkel.  Luterilainen kirkko 
DDR:ssä oli merkittävä vaikuttaja. 
Sillä oli hyvät välit maan hallituk-
seen, kun he tekivät merkittävää 
rauhan- ja sosiaalista työtä. 

Noin 1990, kun kapitalismi 
meni ryminällä eteenpäin, mo-
net kirkot aloittivat mittavan dia-
koniatyön. Olin parantolassa Graal-
Müritzissä 1985. Erich Honecker ot-
ti vastaan luterilaisen kirkon ylidia-
konissan ja kiitti häntä mittavasta 
sosiaalisesta työstä ja lupasi pal-
kankorotuksen hänelle.

2001 olin parantolassa Bad-
Elsterissä. Olin ollut siellä 1989 
edellisen kerran. Eräiden potilai-
den toivomuksesta olin silloin tulk-
kina kirkkokonsertissa luterilaises-
sa kirkossa. Pappi yritti valaa uskoa 
kirkon tulevaisuuteen, kun valtio 
oli luvannut määrärahan kirkon si-
sustukseen.

2001 havaitsin, että kirkolla 
ei enää ollut virallista asemaa. 
Aikaisemmin kirkon mainokset 
olivat kaupungin virallisella taulul-

la. Menin kirkkoon vilkaisemaan, 
mistä on kyse. Selvisihän se. Kirkon 
penkkien päällykset olivat risaiset 
ja joku kirkon palvelija sanoi, että 
hän ei ole saanut palkkaansa mo-
neen kuukauteen. Hän oli ollut kir-
kon palveluksessa jo DDR:n aika-
na, jolloin ei ollut maksuhäiriöitä. 
Menin kaupungin museoon ja siel-
lä oli kuvia, että kirkossa oli vasta-
vallankumouksellisia 800. Ilmeises-
ti pappi luuli, että nyt kansa on tul-
lut kristillisemmäksi. Kuitenkin vas-
tavallankumoukselliset rosvot oli-
vat takavarikoimassa SED:n ja yh-
teiskunnan omaisuutta.

Neues Deutschlandissa lu-
terilaisen kirkon piispat valitti-
vat useiden miljardien vajaukses-
ta kirkkojen kunnostamisessa ja 
kertoivat, että diakoniatyöstä pi-
tää tehdä säästöjä. Samanaikai-
sesti uusittiin valtion rautateiden 
vaunuja ja rautatiet yksityistettiin. 
Yksityisillä ei ollut sosiaalista vas-
tuuta.  Uusissa vaunuissa ei ollut 
ollenkaan rullatuoliramppeja, kun 
niitä vammaisjärjestöjen ilmoituk-
sen mukaan DDR:n aikana oli 178 
kappaletta. 

Angela Merkel oli 3-vuotias, 
kun hänen isänsä luterilainen pap-
pi lähetettiin tekemään tihutöitä 
DDR:ään.

Angela Merkel ja Gauk ovat 
pettäneet entisen kotimaansa 
ja sikäläisen luterilaisen kirkon. En 
ole huomannut Saksan lehdistä, 
että he olisivat tehneet mitään itä-
maakuntien tai sikäläisten kirkko-
jen auttamiseksi, ei edes puheissa. 
Heistä voisi sosialistisen termino-
logian mukaan käyttää sanontaa 
kansan vihollisia.

Wäinö Pietikäinen 

Pettäjän tie



Olen ajamassa lakiehdotusta  
huostaan otettujen taloudelli-
sesta tukemisesta itsenäiseen 
elämään huostaanoton jälkeen. 
Aloitteella on tarkoitus myös 
torjua huostaanottojen muut-
tumista helpoksi liiketoimin-
naksi. Esim. sama pörssiyhtiö, 
jonka hoitoyksikössä Ruotsissa 
vanhus nääntyi nälkään, laajen-
taa nyt toimintaansa lastensuo-
jeluun. 

Tarkoitus on tukea nuor-
ten sijoittumista normaa-
liin elämään

Ehdotuksen idea on, että lasten-
suojelulaitosten vuorokausimak-
suista perittäisiin eräänlainen ra-
hastointimaksu valtion (t. KELA:n) 
ylläpitämään kassaan nuoren tu-
levaa itsenäistymistä varten. Lai-
toksessa olevalle nuorelle kertyisi 
näin huomattava pesämuna esim. 
opiskelua ja oman asunnon ostoa 
varten. Aloitteen tarkoituksena oli-
si myös tukea huostaan otettuja (ja 
laitostuneita) nuoria hankkimaan 
jonkinnäköinen ammatti tai elin-
keino. 

Moni huostaan otettu jää Ke-
lan työkyvyttömyyseläkkeel-
le. Huostaan otetut ovat monesti 

heikosti koulutettuja. Aloitteen tar-
koituksen mukaan he voisivat opis-
kella rauhassa. Tämä olisi taloudel-
linen turva laitostuneelle nuorel-
le, joka on saanut huonot elämän 
eväät. Kun on ollut monta vuot-
ta laitoksessa, niin ei omaa saman-
laisia elämän eväitä mitä on koto-
na asuneella. Moni huostaanotettu, 
jonka pitäisi itsenäistyä, siirretään 
monesti mielenterveyskuntoutu-
jien kuntoutuskotiin, koska ei ole 
valmiuksia itsenäiseen elämään. 
Vanhempien tukea itsenäistymi-
seen ja muihin asioihin ei laitosym-
päristö mielestäni korvaa. 

Aloite koskisi samoin eh-
doin myös jälkihuollossa ja avo-
huollossa olevia sekä tietyiltä 
osin myös vanhuksia, mielenter-
veyspotilaita sekä kehitysvammai-
sia t. muulla tavoin vammaisia. Jot-
kut kansanedustajat vaikuttavat 
kiinnostuneelta aloitteesta. Edus-
kunnassa on tulossa keskustelu-
tilaisuus menettelyvirheistä las-
tensuojeluasioissa ja tämä aloit-
teeni on yksi tilaisuuden aiheista. 
 
Olen laatinut aloitteesta myös 
lakitekstin, joka on kokonai-
suudessa luettavissa osoitteessa: 
http://www.avoinministerio.fi/ide-

at/laki-huostaanotettujen-ensi-
asunto-ja-itsenaistymiskassasta. 
Aloitteella on myös facebook-sivut 
sekä facebook-ryhmä.

Lakialoitteen ajatus

Tämän lain lainkohdat, jotka kos-
kevat kehitysvammaisia, koske-
vat myös muulla tavoin vammais-
ta (esimerkiksi liikuntarajoitteis-
ta). Jokaisen huostaan otetun, avo-
huollossa tai jälkihuollossa olevan 
lastensuojelulaitoksen kunnalta 
perimistä maksuista perittäisiin 30 
prosenttia huostaan otettujen en-
siasunto- ja itsenäistymiskassaan. 
Yksityisessä laitoksessa asuvan tai 
hoidossa olevan mielenterveyspo-
tilaan, joka on täysivaltainen, osal-
ta laitoksen kunnalta perimistä 
maksuista peritään kassaan kym-
menen prosenttia. Vajaavaltaisen, 
joka täysi-ikäisen osalta perittävä 
osuus kassaan on 20 prosenttia. 
Tällaisessa laitoksessa asuvaa al-
le 21-vuotiasta (jälkihuollon ylä-
ikäraja) koskee 2 §:n 1 momentissa 
säädetty osuus 30 prosenttia. Lail-
la taataan jokaiselle julkisen sek-
torin hoitolaitoksessa asuvalle tai 
hoidossa olevalle mielenterveys-
potilaalle oikeus kahden prosentin 
käyttörahaan vuorokausimaksuista.

Lailla taataan jokaiselle jul-

Huostaanotettujen aloite: oikeutta laitosnuorille
kisen tai yksityisen sektorin hoi-
tolaitoksessa asuvalle tai hoidos-
sa olevalle vanhukselle oikeus vii-
den prosentin käyttörahaan vuo-
rokausimaksuista. Kehitysvam-
maisten osalta laitoksen vuoro-
kausimaksuista perittävä osuus 
olisi alle 21-vuotiaalla 30 prosent-
tia ja 21 vuotta täyttäneillä käyttö-
rahaksi vuorokausimaksuista lail-
la taataan kymmenen prosenttia. 
Kassassa olevia rahoja nuori voi-
si käyttää esim. omistusasunnon, 
huonekalujen ja kodinkoneiden 
hankintaan. 

Osa laitosten omistajien 
hyvinvoinnista kuuluu 
nuorille

Tämä olisi paljon parempi systee-
mi kuin mitä tukiin perustuva it-
senäistymiskassa. Lastensuojelu-
laitoksia syntyy kuin sieniä sateel-
la. Osa näiden laitosten omista jien 
hyvinvoinnista kuuluu laitoksissa 
oleville nuorille. Pörssiyhtiöt laa-
jentavat toimintaansa lastensuo-
jeluun. Tämä on huolestuttavaa. 
Sijoitusyhtiöt ovat kiinnostuneet 
ostamaan yksityisiä lastensuojelu-
laitoksia. Huostaanotot menevät 
koko ajan enemmän markkinoiden 
armoille. 

Paremmin nuori kouluttau-
tuisi ja työllistyisikin tällä ta-
valla, kun osa esim. vuorokausi-
maksuista käytettäisiin hyödyk-
si nuoren yhteiskuntaan sijoittu-
mista varten. Tutkimusten mu-
kaan huostaan otetuilla (ja var-
masti esim. mielenterveyskun-
toutujilla) on vaikeuksia työllistyä. 
Tämä aloite auttaisi laitosnuorten 
(ja aikuisten) sijoittumista yhteis-
kuntaan. Rahaa sitä paitsi riittäi-
si esim. opiskeluun sillä huostaan 
otetut ovat monesti heikosti kou-
lutettuja. Tällä tavalla voitaisiin tur-
vata heidän tulevaisuutensa.

Iso osa nuorista, jotka jäävät 
työkyvyttömyyseläkkeelle ovat 
huostaan otettuja. Laitoksesta lai-
tokseen, osastolta osastolle ja lo-
pulta työkyvyttömyyseläkkeelle. 
Työkyvyttömyyseläkkeen sijaan 
nuori voisi keskittyä opiskeluun ja 
sijoittua yhteiskuntaan. Korkeim-
mat vuorokausimaksut ovat satoja 
euroja vuorokaudessa. Yksi syrjäy-
tynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 
keskimäärin miljoona euroa.

Henri Autero
Vähäkyrö

henri.autero@yahoo.com
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Turun vuoden -12 talousarvio on 
saatu ”ylijäämäiseksi”, mutta se 
perustuu uuden velan ottoon. 
Velanottovaltuutusta on 60 mil-
joonaa ja velka kasvaa. Äsken jul-
kistettu tilinpäätös osoittaa, että 
koko Turku-konsernin velka nou-
see yli 1,2 miljardin euron. Vel-
kavastuut ovat asukasta kohden 
noin 6200 euroa. Tähän ongel-
maan ei valtuustossa ole löyty-
nyt ratkaisua. Kaikki tietävät, et-
tä velka tulee maksaa takaisin, ei-
kä kuntien taloutta voi perustaa 
jatkuvalle velanotolle. Turun ta-
lous suuntautui väärille urille sil-
loin, kun oikeisto sai valtuustos-
sa enemmistön ja SDP sekä suu-
relta osin myös Vasemmistoliit-
to sitoutuivat tähän politiikkaan. 

Väärät päätökset lisäävät 
työttömyyttä

Turussa on tehty paljon vääriä rat-
kaisuja. Vastoin asukkaiden enem-
mistön tahtoa (70 % vastusti) ra-
kennettiin v. 1991 ulkopuolisia lii-
kemies- ja urheilupiirejä palvele-
maan Turkuhalli t. nakkiareena. Se 
on tuottanut vuosittain suuria tap-
pioita, joten sitä on yritetty tulok-
settomasti myydä.  mutta sitä ei ku-
kaan ole halunnut ostaa. Toinen jär-
jetön päätös oli, kun Turun kaupun-

ki myi v. 1997 Soneralle Turun Puhe-
linlaitoksen,  joka oli yksi kaupun-
gin tuottavimpia yrityksiä. Puhelin-
laitos myytiin Soneralle, vaikka sii-
tä muut toimijat tarjosivat huomat-
tavasti suuremman hinnan. Tämän 
jälkeen Sonera on potkinut pellol-
le 200 laitoksen entistä työntekijää.  
Yhden lisänsä Turun järjettömyyk-
siin toi päätös remontoida Turun 
Taidemuseo. Suunnittelijaksi kat-
sottiin henkilö,  joka ei koskaan ol-
lut johtanut rakennustöitä. Remon-
tissa tapahtuneiden laiminlyöntien 
korjauksen suorittivat ulkopuoli-
set firmat. Taidemuseon remontti 
tuotti Turun kaupungille huomat-
tavia tappioita. 

Yksityistäminen heiken-
tää palveluja

Turku on yksityistänyt palveluja ul-
kopuolisille firmoille. Turun talous- 
ja raha-alan tehtäviä aiotaan myy-
dä lisää yksityisille mm. Turun Toi-
mistoapu ry:lle ja kaupungin ra-
ha-asiat aiotaan jatkossa hoitaa yk-
sityisillä yrityksillä.  Edelleen Turku 
on myynyt yksityisille linja-auto-
kalustonsa ja kilpailuttaa bussilin-
jat omistamansa Kaupunkiliiken-
neyhtiön kautta.  Bussiliikennet-
tä hoitaa myös Mikkelissä toimiva 
Savonlinja Oy.. Ainoastaan muuta-

ma Palvelulinja on jäänyt kaupun-
gin omistukseen. Tämän seuraukse-
na Turussa kävelee satoja linja-au-
tonkuljettajia työttömänä. Vanhus-
ten palvelut ja lasten huostaanotto 
sekä -hoito ovat heikentyneet. Ko-
tihoitopalvelut on myyty yksityisil-
le mm. Varsinais-Suomen Martoille. 
Palvelut ovat heikentyneet niin, ett-
eivät nykyiset kotiavustajat edes tis-
kaa.  Kaikki siivoamiseen kuuluvat 
työt Kotiavussa ovat maksullisia. Tä-
hän ei kaupungilta heru tukea, vaik-
ka kunnissa kuuluisi olla toimeentu-
lo- ja sosiaaliturva. 

Asukkaat vastustavat 
toriparkkia

Turkuun aiotun toriparkin asema-
kaava osoittautui Turun hallinto-oi-
keudessa lainvastaiseksi. Asukkaat 
ja alueen pienyrittäjät vastustavat 
toriparkin rakentamista. Kun päät-
täjät edelleen ajavat toriparkkia, 
kuin ”käärmettä pyssyyn”, kokoon-
tuivat sadat turkulaiset torille nau-

ramaan. Oikeisto SDP:n ja Vasem-
mistoliiton tukemana ajavat edel-
leen kauppiaiden tuella Toripark-
kia Kauppatorille. Turussa on  ra-
kennettu riittävästi pysäköintitilaa 
mm. Eskelin-, Julia-, Puutori- ja Lou-
hi- pysäköintihallit, jotka aiheutta-
vat vuosittain suuria tappioita. Tori-
parkki saastuttaisi Turun keskustan 
ilmaa ja tuottaisi kaupungille vain 
haittaa. Vastustamme toriparkin ra-
kentamista myös siksi, että se joh-
taisi torimyynnin päättymiseen ja  
loppuisi mm.  tuoreiden vihannes-
ten ja maataloustuotteiden saan-
ti maanviljelijöiltä ja pienjyrittäjiltä.

  Päiväkotien toiminta 
tulee turvata. 

Nyt Turussa ovat kaikki niin kunnal-
liset kuin yksityisetkin päiväkodit 
täynnä ja jonottajia päivähoitoon 
on tällä hetkellä 100-150 lasta. Tä-
män johdosta Turun kaupunki ai-
koo hankkia lisää hoitopaikkoja yk-
sityiseltä sektorilta. Tätä varten aio-

Palvelujen ja kaupungin omaisuuden yksityistäminen ei 
tyydytä turkulaisia 

taan palvelusetelit vakinaistaa, jol-
loin yksityisiä hoitopaikkoja tulisi li-
sää. Investointi tarkoittaisi käytän-
nössä sitä, että Turku maksaisi ve-
ronmaksajien rahoilla osan uusien 
päiväkotien rakennuskustannuksis-
ta. Rakentamisen jälkeen Turku os-
taisi palveluja uudesta Päiväkodis-
ta. Päivähoitoa tarvitsevien määrän 
ennustetaan kasvavan 100-200 lap-
sella vuosittain. Turun kaavailemat 
muutokset miellyttävät yksityistä 
päivähoitoalaa. Monet odottavat 
vielä kaupunginhallituksen linjaus-
ta investointituesta. Tämä aiheuttaa 
työttömyyttä Turun kaupungin las-
tentarhanopettajille, joka alkoi jo 
aikaisemmin perustettujen kunnan 
lastentarhojen lakkauttamisesta.

      
Turussa 12.4.2012

Olavi Tirronen
Esko Luukkonen 

Valkeakoskella lakkautetaan Pal-
murinteen perinteinen vanhain-
koti ja asukkaat siirtyvät uuteen, 
moderniin  “tehostetun palvelun 
asumiseen”. Kaupunki  on saanut 
viime vuosina useampia huomau-
tuksia Länsi-Suomen läänin val-
vovilta elimiltä  alimitoitetuista, 
suositusten vastaisista hoitajien 
määristä. Nyt Valkeakosken kau-
punki ratkaisee vanhusten hoito-
ongelmat nykyään niin muodik-
kaalla tavalla eli ulkoistamalla.

Yksityinen Mediverkko Hoiva-
palvelut ottaa uudessa systeemis-
sä vastuulleen noin puolet tulevis-
ta hoidettavista.  Kaupungin omat 
hoitajat sijoitetaan uudelleen siten, 
että kaikille ei enää riitä vakanssia 

kunnallisessa työsuhteessa. Noin 
kahdeksalle hoitajalle näytetään 
ovea ja kehotetaan siirtymään Me-
diverkon palvelukseen. Maan ta-
van mukaan tämä koskee viimek-
si  kaupungin palvelukseen tulleita 
työntekijöitä. Heidät luvataan ot-
taa Mediverkolle vanhoina työnte-
kijöinä, mutta työsuhde-  ja  eläke-
edut hieman heikkenevät kunnalli-
sista eduista.

Väliepisodina yksityistämis-
tapahtumassa oli, että sosiaali- ja 
terveyslautakunta ehti tehdä pää-
töksen, ettei kaupunki missään 
olosuhteissa irtisano yhtään hoita-
jaa vastoin hänen omaa tahtoaan. 
Kaupunginhallitus simpautti lauta-
kuntaa ilmoittaen, etteivät sellaiset 

päätökset kuulu lautakunnan toimi-
valtaan. Vain kaupunginhallitus voi 
armahtaa tai antaa kenkää.

Entä miten vanhukset pärjää-
vät uudessa tehostetussa palve-
luasumisessa? Kaikki, mikä ennen 
kuului vanhainkodin hoitomak-
suun, on nyt hinnoiteltu erikseen 
maksettavaksi omasta pussista. Jos 
ruoka, lääkkeet, vaatehuolto, hygie-
nia, parturi ja muut  palvelut tule-
vat liian kalliiksi, voi vanhus keven-
tää maksutaakkaansa esimerkiksi ti-
laamalla vain yhden lämpimän ate-
rian päivässä. 

Vastaavia tilanteita on maas-
samme syntynyt ja syntymässä 
kymmenillä uusilla paikkakunnilla.

AN/Lähihoitaja

TEHOSTETTUA VANHUSTENHOITOA,  
ULKOISTETTUA  HENKILÖSTÖÄ

Turun terveyskeskuksissa mm. 
ilmoittautuminen lääkärille 
yms. toiminnot on automati-
soitu. Ihmisen kanssa ei enää 
keskustella. Työnnetään kela-
kortti luukkuun ja  kone antaa 
lääkärille ajan.     Toinen mah-
dollisuus Turussa tilata aika 
lääkärille on ”keskustella” au-
tomaattivastaajan kanssa. Tä-
tä menetelmää asukkaat vi-
haavat vielä enemmän.      
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Leipurit perustivat osuuslii-
ke Elannon, jotta työväestöllä olisi 
mahdollista saada hinnaltaan edul-
lista tuoretta ja hyvää leipää. Lei-
pä ja tuoreen leivän tuoksu kortte-
lien leipomoissa aamun sarastaes-
sa  oli sitten Elannon tunnusmerk-
ki.  Elantoon yhdistyi sitten muita 
pieniä osuuskuntia ja se kasvoi Hel-
singin tärkeimmäksi osuusliikkeek-
si ja sen myymälät levittäytyivät lä-
pi kaupungin. 

Osuustoiminnan ajatus sai 
laajemmankin kantavuuden, kos-
ka se oli tapa järjestää taloudellista 
toimintaa ihmisten yhteistyönä. Yh-
teiskunnan vastakohtaisuudet kui-
tenkin jakoivat osuusliikkeen pel-
lervolaiseen suuntaukseen, joka 
on nykyisellään SOK:ta ja työväen 
osuustoimintaan.

Elannon voima oli siinä, et-
tä se oli lähtökohdaltaan työ väen 
osuustoimintaa, mutta saavutti hel-
sinkiläiset hyvin kattavasti. Tämän 
seurauksena se kasvoi ja elintarvi-
ketuotanto teollistui. Sille kehittyi 
kattava kauppaverkosto ja suuri jä-
senpohja. 

Osuustoiminnan aamun-
koitoista saneerauksiin 

1960-luvulta alkaen Elanto al-
koi karsia teollisuutta ja keskittyä 
kauppaan, ravintoloihin ja baarei-
hin. Suomessa teollisuustyöpaik-
kojen nouseva suunta oli vuosina 
1860-1975 ja sitten on ollut alene-
va suunta ja teollisia työpaikkoja on 
nykyisin 60 % siitä, mikä oli huippu 
vuonna 1975 ennen 1970-luvun la-
maa. Elannon teollisuutta karsittiin 
kuitenkin osana Helsingin kehitys-
tä.  Ennen teollisuus sijoittui Hel-
singin keskustan tuntumaan, mut-
ta alkoi siirtyä halvemman tontti-
maan takia kauemmas ja Helsingin 
rajojen ulkopuolelle Vantaalle ja Es-
pooseen ja kauemmaksi. 

1980-luvulla työväenkin 
osuustoiminnassa keskittämis-
hankkeet vahvistuivat. Alkoi yri-
tys yhdistää itsenäiset työväen 
osuusliikkeet EKA:aan josta tuli sit-
ten Tradeka. Monet hyvin toimivat 
ja kannattavat työväen osuusliik-
keet yhdistettiin siihen, mutta se 
ei toiminutkaan, vaan ajautui vel-
kasaneeraukseen. Kuntien yhdistä-
mishanke suurkunniksi tuo mieleen 
EKA:n perustamisen virheet. Kuvi-
telma suuren mittakaavan eduista 
ei ollut toimiva.

Itsenäisen Elannon puoles-
ta kampanjointi sai kuitenkin es-
tetyksi Elannon liittämisen EKA:n 
ja vakavarainen Elanto pystyi jat-
kamaan. Nurkan takana odotti kui-
tenkin uusi uhka, joka johti Elannon 
velkasaneeraukseen vuonna 1994.

Velkasaneeraukseen vaikut-
tivat 1990-luvun lama sekä myös 
Elannossa tehdyt virheet ja EKA:n 
tilanne. 1980-luvun lopun kuuma 
kysymys oli Elannon omistamien 
Backaksen kartanon maiden myy-
minen Hakalle ja Polarille pelto-
maan ja joutomaan hinnalla. Mailla 
oli aikoinaan Elannon valtava karja 
ja lainehti vilja.  Myyntiä    vastusta-
neet jäivät vähemmistöön.

Myynti oli osittain vastausta 
EKA:n yritykselle levittäytyä pää-
kaupunkiseudulle Elannon alueel-
le, koska Elanto ei liittynyt EKA:aan. 
Backaksen alihintainen myynti ja ra-
hojen käyttö liiketoiminnan rönsy-
jen rakentamiseen aiheutti kuiten-
kin, että 1990-luvulla näitä rönsyjä 
jouduttiin karsimaan tappiollisesti.

 Alennushinnalla on myy-
ty huippuarvokas alue Tuusulan 
tien länsipuolella Vantaan joen ja 
lentokentän välisellä alueella, jol-
la on esimerkiksi Kartanonkosken 
asuma-alue, Aviapolar ja paljon lii-
ke- ja asuinrakentamista. 

Toinen asia oli että tässä tuet-
tiin Elannon varoilla Hakaa ja Po-
laria, jotka saivat maata halval-
la ja se oli Elannolta pois. 1990-lu-
vun lamassa Haka ajautui konkurs-
siin ja Elanto menetti vielä siinäkin 
Hakaan sijoittamiaan varoja. Elan-
to alkoi kerätä lisää varoja jäsenil-
tä maksamalla säästökassoissa pa-
rempaa korkoa.

Elannon kriisi 

Sitten alkoi tapahtua. Toukokuisena 
aamuna vuonna 1993 aamukahvil-
la KOP:n pääjohtajan Voutilainen lu-
pasi, että jos Elannon säästökassas-
ta alkaa virrata rahaa pois ja tulee 
kassakriisi, KOP lainaa. Olihan Elan-
nolla suuri omaisuus. Elanto käytti 
KOP:ia ollakseen riippumattomam-
pi STS:stä, jota napanuoraa olisi voi-
tu käyttää pakottamiseen EKA:aan.

Tuli kumminkin KOP:n ja 
SYP:n fuusio, yhdistyminen, sen 
jälkeen kun KOP oli joutunut lait-
tamaan Voutilaisen mainostaman 
osakeannin vuoden 2003 syksyllä, 
jotta varat olisivat kasvaneet. Muu-
toin SYP ei olisi vuoden 2004 alus-
sa yhdistymiseen suostunut. Pian 
sen perään, kun tästä oli ilmoitet-
tu, Elannon kassatilanne vaikeutui 

ja säästökassalaiset alkoivat nos-
taa talletuksiaan. SYP ei antanut-
kaan mitään arvoa KOP:n Voutilai-
sen suullisille lupauksille eikä Elan-
to saanutkaan lainaa ja sulki sääs-
tökassat. Pitkän ajan kuluttua kas-
salaiset saivat varojaan takaisin os-
tokortteina ilman kuitenkaan koron 
ottamista huomioon.

Elanto kumminkin joutui 
velkasaneeraukseen. SYP:stä ja 
KOP:sta tehty Merita ja muut vel-
kojat pakottivat Elantoa myymään 
omaisuuttaan, vuokra-asunnot jois-
sa henkilökuntaa asui, ja kauppo-
jen liikekiinteistöjä silloisiin alhai-
siin hintoihin vuonna 1995 Edusta-
jistossa tein vastustavan esityksen 
yhdessä Anna-Liisa Kuittisen kans-
sa, mutta meidät äänestettiin ku-
moon. Elanto menetti isot summat, 
sillä asuntojen ja kiinteistöjen ar-
vo nousi siitä eteenpäin nopeasti ja 
on noussut koko 2000-luvun. Näil-
lä kaupoilla ja aiemmilla Backaksen 
kartanon ja Tuusulantien länsipuo-
listen maiden alihintaisilla myyn-
neillä hukattiin vajaassa 10 vuo-
dessa Elannon jäsenten ja muiden 
asiakkaiden 80 vuoden aikana kar-
tuttama Elannon omaisuus suurel-
ta osin. 

Samanlaisia virheitä tehtiin  
työväenliikkeen Kansa-yhtiös-
sä, joka kaatui sen johdon Amerik-
ka-kiinteistösijoituksiin. Se otti tur-
piinsa samaan tapaan kuin sitten 
Stora Enso, joka osti kalliin dollarin 
aikaan tehtaat Yhdysvalloista ja te-
ki miljardien eurojen tappiot. Myös 
Suomen Työväen Säästöpankki STS 
pantiin lahtiin joskin sen varoja siir-
rettiin Meritan, nykyisen Nordean, 
sisälle ja sinne meni myös ay-liik-
keen järjestöpankki.

Itsenäiselle Elannolle oli-
vat edellytykset

Elanto kuitenkin saatiin kuiville ja 
2000-luvun alussa oli tilanne, et-
tä oli mahdollisuus lähteä kehittä-
mään tappioista huolimatta hyväs-
tä tilanteesta Elantoa 2000-luvulle. 
Tein aloitteen, että Elannon nimi lii-
tettäisiin kauppaliikkeisiin ja muu-
alle ja tämän maineikkaan nimen 
avulla rakennettaisiin uutta nou-
sua. Aloitteen allekirjoitti enemmis-
tö edustajiston jäseniä, joita oli kai-

kista edustajistoryhmistä. 
Tätä ei kuitenkaan toteutet-

tu. Sen sijaan edustajistolle tuo-
tiin esitys itsenäisen Elannon lo-
pettamisesta ja sen liittämisestä 
HOK:iin. Päätös tehtiin äänestämäl-
lä 3.6.2003.  Aikoinaan HOK oli Elan-
toa paljon pienempi, mutta kriisi 
kulutti Elantoa ja HOK kasvoi suu-
remmaksi ja siitä tuli yhdistymisen 
myötä hallitseva.

Hyvä puoli HOK-Elannossa 
on, että se on kuitenkin osuus-
toimintapohjainen. Murheellista 
on,  että itsenäinen Elanto menet-
ti asemat, jotka sillä oli pääkaupun-
kiseudun lähiöissä ja keskusta-alu-
eilla. Monet tunnetut paikat olivat 
Elannon kuten vaikkapa Kappeli.

Elannolle kävi kuitenkin sil-
lä tavoin paremmin kuin EKA:lle 
ja siitä tehdylle Tradekalla, että Tra-
dekakin on olemassa, mutta kaupat 
ovat Lähikauppa Oy:llä. Se ei toimi 
osuustoiminnalla vaan liikeyritykse-
nä ja osuuskunta on vain keskeise-

Demokraattinen osuustoiminta: 
mahdollisuutena huolehtia kansalaisista

nä omistajana.

HOK-Elantoon osuustoi-
min nallisuus takaisin joka 
päiväiseen toimintaan

HOK-Elantokaan ei toimi osuus-
toiminnallisesti eikä sen kaupois-
sa ja liikkeissä ole jäsenvaltaisuut-
ta muuta kuin omistamisen kautta 
vaikkei keskeistä osaa ole osakeyh-
tiöiksi muutettukaan. Tähän on tar-
peen saada muutosta ja saada toi-
minta paremmin vastaamaan jä-
senten odotuksiin hinnoissa ja vali-
koimissa. Tästä tullaan suureen pe-
ruskysymykseen koko osuustoimin-
nan osalta.

Osakeyhtiössä äänivalta me-
nee omistuksen mukaan niin 
kuin 1900-luvun alussa kunnalli-
sessa päätöksenteossa. Siihen saa-
tiin valtiollisen yleisen ja yhtäläisen 
äänioikeuden jälkeen yleinen ja yh-
täläinen äänioikeus yksi ääni peri-
aatteella. Osuustoiminnassa tämä 
periaate toteutetaan niin, että kai-
killa jäsenillä on yksi ääni. Tämä te-
kee osuustoiminnasta demokraat-
tisempaa kuin osakeyhtiöissä. Pie-
nissä osakeyhtiöissä tämä ei ole sa-
manlainen ongelma eikä useimmi-
ten asuntoyhtiöissä, mutta suurissa 
päätösvalta keskittyy. Osuusliikettä 
ei myöskään voida noin vain rahal-
la vallata. 

Osuustoiminta on parhaim-
millaan, kun jäsenet ovat myös 
mukana toiminnassa ja tarjoavat 
vaihtoehdon järjestää taloudelli-
nen toiminta demokraattisemmin. 
Kyseessä voivat olla osuuskaupat, 
työosuuskunnat, osuuspankit, lähi-
ruoan hankintaosuuskunnat, tuo-
tanto-osuuskunnat, taiteilijoiden 
osuuskunnat, jotka hankkivat yhtei-
set tilat, koska tilaa tarvitaan, ruo-
kala- ja baariosuuskunnat, kone-
osuuskunnat ja mitä vaan. Eräs tär-
keä visio tulee siitä, että myös asu-
ma-alueilla voisi olla lähiö- ja kylä-
osuuskuntia, jotka huolehtivat lä-
hipalveluista ja esimerkiksi vanhus-
palveluista. Tämä on tärkeä kysy-
mys siksi, että kuntien kyky huoleh-
tia peruspalveluista on uhanalainen 
ja siitä nousee kysymys, löytyisikö 
innostusta alkaa perustaa lähiö- ja 
kyläosuuskuntia, jotka alkavat sit-
ten toimia yhteistyössä keskenään. 

HOK-Elannon nimessä oleva Elanto syntyi vuonna 1905. Työväen osuustoiminnan juuret ulot-
tuvat siihen aikaan, kun työväenliike Suomessa muutoinkin heräsi.  Helsinki oli 1800-luvun lo-
pulla teollistunut ja väkeä tuli töihin ympäröivistä kunnista ja muualta Suomesta. Syntyivät 
työväen asuma-alueet, joissa tavallista oli, että työnantaja omisti asunnon. Palkasta makset-
tiin tälle vuokra ja leivän hinta oli korkea.

Nämä kuvat ovat Sörnäisten ”Kurvasta”, Hämeentien ja Helsinginkadun kulmasta Elannon syntysijoilta. 
Elantolaiset olisivat toivoneet, että Elannon mehiläistä esittävän logon olisi sallittu pysyä paikallaan. 

Aiemmin oli tapana aina sopivassa tilanteessa sanoa, että ”levisi kuin 
Elanto Helsingin maalaiskuntaan”. Silloin Elannolla oli runsaasti pie-
niä myymälöitä eri puolilla Helsingin seutua. Hyvin tuntuu levinneen 
S-ryhmäkin (Helsingin alueella HOK-Elanto). Marketteja, tavarata-
loja, ravintoloita, liikennemyymälöitä (ABC) ja muita toimipaikko-
ja HOK-Elannolla on yli 300 kpl, joista hyvin varustettuja S-market-
teja on 27 kpl. S-ryhmään kuuluva HOK-Elanto on S-ryhmän suurin 
osuuskauppa, jossa on 560000 ns. asiakasomistajaa (jäsentä). HOK-
Elannon palveluksessa on 6000 henkilöä. Nettisivuillaan HOK-Elanto 
toteaa: ”Toimintaa ohjaavia perusarvoja ovat asiakasomistajan etu, 
osaava henkilökunta, kyky muuttua, vastuullisuus ja tuloksellisuus. 
Edustajiston vaaleissa ”Lähipalveluiden puolesta Suomen Työväen-
puolue STP”- ehdokaslista lupaa kehittää näitä arvoja parhaimpaan 
suuntaan. Kuvassa juuri remontoitu Pihlajamäen S-market.

”Hokki” Helsingissä

Pekka Tiainen
6.4.-12

Pekka on ehdokkaana myös Hel-
singissä kunnallisvaaleissa



Lähipalveluiden puolesta Suomen Työväenpuolue STP
vaihtoehto HOK-Elannon edustajiston vaalissa, 886-912
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893

908 909

Esko Auervuolle
betoniraudoittaja

Esko Koivisto
mehiläishoitaja

886886886887 889 891

894

Juho Haavisto
kuvankäsittelijä

Reijo Katajaranta
toimittaja

Hannu Ikonen
operaattori

Rosa-Maria Keskivaara
luovan toiminnan oh-
jaaja

Hannu Kautto
tekniikan lisensiaatti

Tommi Lievemaa
muusikko

Lyyli Kivivirta
eläkeläinen

Jaska Muilu
pääluottamusmies

Heikki Männikkö
työteknikko

Tarja Männikkö
eläkekäsittelijä

Anita Nevalainen
perhehoitaja

Leo M. Nieminen
kauppateknikko

Antero Nummiranta
lähihoitaja

Matti Orava
ravintolatyöntekijä

Liisa Paakkolanvaara
diplomi kosmetologi

Wäinö Pietikäinen
toiminnanjohtaja

Juhani Tanski
ATK-suunnittelija

Pekka Tiainen
valtiotieteen tohtori 
(taloustiede)

Abdullah Tammi
palopäällikkö

Jouko Pääkkö
betoniraudoittaja

Reijo Rytkönen
tietoliikenneasentaja

Pentti Seppänen
rakennusmies

Kalevi Wahrman
teleasentaja
häradsdomare

Britt-Marie Valo
rahoitustoimihenkilö

Juhani Valo
pankkitoimihenkilö

890 892

895 896
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HOK-Elannon edustajiston vaa-
lit toteutetaan postivaalin ja 
sähköisen vaalin yhdistelmänä 
2.-14.5.-12. Vaaliaineisto posti-
tetaan äänioikeutetuille touko-
kuun alkuun mennessä. Jos olet 
jäsen, etkä ole saanut vaaliai-
neistoa toukokuun alkuun men-
nessä tarkista, että jäsentieto-
si ja osoitteesi ovat ajan tasalla 
(asiakaspalvelu p. 0107660211). 

Ehdokaslistamme on ”Lähi-
palveluiden puolesta Suomen 
Työväenpuolue STP”.  STP:n eh-
dokaslista pohjautuu laajaan yh-
teistyöhön, jonka keskeinen  ta-
voite on:  Osuustoimintaa tulee 
kehittää vaihtoehtona voiton ta-
voitteluun perustuville markki-
noille ja vastapainoksi ylikansalli-
selle rahanvallalle. Tulee palauttaa 
työ väen ja kuluttajien itsenäisen ja 
jäsenvaltaisen osuustoiminnan pe-
riaatteet. 

Vaihtoehto kaupan kes-
kittämiselle

On kehitettävä lähikaup-
paa kaupalliseen voitontavoit-
teluun tähtäävän ja yksipuoli-
sesti suurten yksiköiden tehok-

kuutta korostavan linjan sijasta. 
Lähikaupan palvelujen  kar-

simisen sijaan niitä tulee laajen-
taa ja monipuolistaa. Päivittäista-
varakauppojen tulee sijoittua si-
ten, että ne tavoittaa joukkoliiken-
neyhteyksillä. 

Pienituloisten ostohyvityksiä 
on korotettava ja hinta-alennukset 
on kohdistettava erityisesti pienitu-
loisille tärkeisiin elintarvikkeisiin ja 
muihin hyödykkeisiin.

Myymälöille tulee antaa mah-
dollisuuksia oman toiminnan ke-
hittämiseen ilman ylhäältä tulevia 
määräyksiä. 

Osuusliikkeen tulee olla edel-
läkävijä työntekijöiden oikeuksien 
ja vaikutusmahdollisuuksien ke-
hittämisessä. Työntekijöiden tulee 
saada valita edustajansa osuusliik-
keen kaikkiin hallintoelimiin. 

Pätkätöiden ja muiden epä-
tyypillisten työsuhteiden sijasta 
on lisättävä normaaleja kokoaikai-
sia työpaikkoja. Kaikille työnteki-
jöille on taattava vähintään 6 tun-
nin yhtäjaksoinen päivittäinen työ .

Osuusliikkeen toimintaa tu-
lee kehittää ekologisesti kestä-
vän kehityksen periaatteiden mu-

kaisesti. Hankinnoissa tulee suosia 
paikallista pienyrittäjyyttä. 

Kehitysmaakauppojen ja ke-
hitysmaiden itsenäisten tuotta-
jien kanssa on kehitettävä reilua ja 
suoraa kauppaa ohi ylikansallisten 
suuryhtiöiden. Osuusliikkeen tulee 
omassa toiminnassaan torjua kai-
kenlainen rasismi ja muu syrjintä.

Osuustoiminnan vahvistami-
nen tuotannossa on tärkeä keino 
turvata, ettei toiminta ajaudu yli-
kansallisen pääoman käsiin. 

Osuusliikkeen jäsenten vaa-
leilla valitseman edustajiston to-
dellista päätösvaltaa on lisättä-
vä niin osuusliikkeen, kuin sen hal-
litsemien yritysten johtamisessa. 
HOK-Elannon muuttaminen osa-
keyhtiöksi tulee torjua. 

Osuustoiminta ja osuusliike 
tarjoaa mahdollisuuden oma-
toimisuutta edistävään taloudel-
liseen toimintaan, jossa voimava-
roja kootaan yhteistyöhön ja sa-
malla edistetään tasa-arvoisuutta 
ja huolenpitoa kaikista. Se tarjoaa 
kansanvaltaisen vaihtoehdon ra-
han vallan hallitsemille globaaleil-
le markkinavoimille. 

STP/hallitus

Keskeiset tavoitteemme HOK-Elannossa

Kansan äänen 10-vuotisen toimin-
nan aikana olemme kattaneet kirp-
putoritoiminnalla huomattavan 
osan toimituskustannuksista. Kirp-
piksellä on oltu noin neljä kertaa 
vuodessa Pasilan vanhalla kone-
pajalla toimivalla Valtterilla. Paikka 
tunnetaan laajalti ”kirpputoriyrit-
täjien mestana”.  Onnistuak seen 
kirpputoritoiminnan tulee täyttää 
määrätynlaisia ehtoja. Tarvitaan 
aina myytäväksi kelpaavaa hyvä-
kuntoista tavaraa,  jonka tulee ol-
la puhdasta ja ehjää. Lahjoituksena 
otetaan koko ajan vastaan talou-
den pienkoneita, astioita, radioi ta, 
kahvinkeittimiä, työkaluja, kalas-

tusvälineitä, vaatteita yms. myyn-
titavaraa. Toinen edellytys kirppu-
torityön onnistumiselle on joukko 
asiaan vihkiytyneitä tovereita. Tar-
vitaan osaavia myyjiä, jotka ovat 
valmiita uhraamaan viikonloppun-
sa lehden hyväksi. Tarvitaan tove-
reita, jotka auttavat myyjäisviikon-
loppuina kuljetushommissa, sekä 
niitä, jotka suostuvat vuoden mit-
taan varastoimaan tavaraa omiin 
komeroihinsa ja ”nurkkiinsa”. Kirp-
putoria pidimme jälleen 14.-15.4. 
viikonloppuna. 

Tuotto oli tällä kerralla vaatimaton 
127,15 euroa. 

”Osuustoimintaa kirppiksellä”

15.4. Valtterilla Kansan äänen pöy-
dän luona Paavo Heikkinen, Tarja 
Männikkö, Kaarina Heikkinen ja 
Riitta Auervuolle
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Helsinki

Sodan ja Fasismin vas-
tainen Työ ry hallitus
Timo Kangasmaa
Reijo Katajaranta
Timo Nieminen
Juho Haavisto
Esko Auervuolle
Paavo Heikkinen

Helsinki

Veikko Väisänen
Senja Väisänen
Riitta Väisänen
Pipsa Valo
Juhani Valo
Sulo Edam Sihtisuo
Ingrid Hämäläinen
Bertta Laine
Hannele Salava
Jaakko Ahvola
Raika Kontturi
Kai Kontturi
Heikki Männikkö
Tarja Männikkö
Tapio Mäenpää
Taina Mäenpää
Namu
Ansu
Pörhö
Pekka Tiainen
Matti Orava
Matti Saarenkoski
Helena Saarenkoski
Jukka Vaahtera
Esko Auervuolle
Riitta Auervuolle
Matti Laitinen
Aarni Mietala
Sakari Kuismin
Heikki Sipilä
Kirsti Kangas
Paavo Heikkinen
Kaarina Heikkinen
Simo Heikkinen
Marja Lahdenperä
Harri Jalo
Eino Lindroos
Antero Nummiranta
Ari Kukkonen
Irja Kukkonen
Juhani Juhanpoika Rai-

Vapputervehdykset  2012

Kommunistien Liitto ry
Suomen Työväenpuolue rp
EU:n Vastainen Kansanrintama ry
Sodan ja Fasismin Vastainen Työ ry
STP:n Helsinki ryhmä
Kommunistien Hermanni-Vallilan 
osasto ry
KTP:n Itä-Helsingin osasto ry  
Hermannin Naiset ry
Juche-aatteen Opintoyhdistys  
Hämeenlinnan Sivistys- ja Kulttuuri-
työ ry
Kominform

vaaja
Pakarinen
Janne Rahikainen
Sirpa Mittilä
Tauno Wallendahr
Jani Saksa

Espoo

Hannu Kautto
Tommi Lievemaa

Espoo, Otaniemi

Matti  Suominen
Helena Rönning
Vilma Valpas
Pertti Leino
ML
Frendi
Jaakko Muilu
Katja Sissi
P. Sievänen
Kati Sarvi
Miina Pihlajaniemi
Lennonjohtaja
Pekka Salmi
Pentti Ek
Haagan Flikka
Paavo & Elvis
Katariina Nurminen
Elina Kämppi
Punapaita

Vantaa

Marja-Liisa Juvonen
Heikki Uusimäki
Eira Kärki
Juha Kärki
Ulla Hämäläinen
Unto Nikula
Jouko Nevalainen
Anita Nevalainen
Anna Nevalainen
Jorma
Mari
Vili
Beda Lampila
Tuukka
Teemu
Mari Vainikka

Tuusula

Markku Nieminen
Esa Koivisto
J. Koivisto
Sirpa Koivisto
Esko Koivisto
Ossi Keränen
Heimo Hulkkonen
Sairanen

Kerava

Abdullah Tammi

Karkkila

Timo Nieminen

Vihti

Jaakko Muilu

Porvoo

Heikki Leinonen
Hannu Henttonen
Pertti Pitkänen

Tommi Wahrman
Kaija Siippainen
Tuukka Wahrman
Aune Manelius
Kalevi Wahrman
Hannu Hämäläinen
Pekka Kokkinen
Yrjö Nieminen
Anneli Suninen
Raimo Järvelä

Lapinjärvi

Saga Wahrman
Vera Wahrman
Teresia Wahrman
Matti Wahrman

Turku

Esko Luukkonen
Anne Luukkonen
Olavi Tirronen
Ani Leikonniemi
Ines Mäkilä
Reino Intovuori
Kirsi Ruohomäki

Galina Rintala
Mauri Rintala
Unto Sarjomaa
Silja Mölkänen
Helena Tuomaala
Veera Eloranta
Marja-Terttu Artiola
Teuvo Turunen
Jarmo Vikman
Seppo Sipilä
Risto Lajunen
Timo Turunen

Raisio

Matti Järvinen
Rauha Helenius
Soile Lahti
Timo Lehtimäki
Esa Haaristo

Loimaa

Juha Kieksi

Hämeenlinna

Pasi Ranki

Janakkala

Jorma Talikka

Tampere

Martti Satri
Risto Koivula
Vejas Koivula
Zemyna Koivula
Matti Linna
AQntti-Siika-aho
Vulle Mäkinen

Nokia

Erno.O.A. Laitinen

Vaasa

Lauri Rintala

Hämeenkyrö

Marja Kangasniemi
Jorma Kangasniemi
Pentti Mansikkamäki
Kalle Toivola

Jämsänkoski

Reino Welling
Mirja Welling
Erkki Flyktman

Haavisto

Hannu ja
Hannu

Lahti

Anja Saarikko
Timo Saarikko

Kuopio

Juhani Tanski

Joensuu

Raimo Ruttonen

Iisalmi

Erkki Laukkanen

Sonkajärvi
Asko Julkunen
Erkki Kauppinen

Oulu

Paavo Junttila
Saara Lehtomaa

ASBESTKAMP 85.

Wäinö Pietikäinen
Heikki Häkkinen
Mikko Anttila
Esa Salomaa
Heikki Rajamäki
Taina Tarvonen
Ritva Toimi
Eija Tolonen
Merja Andersson
Seppo Keränen
Toivo Hakkarainen
Eero Saareinen
Johan Wiman
Mats Nordlund
Rainer Andersson
Riitta Vainionpää
Hannu Kukkonen
Reijo Karttunen
Jorma Talikka
Pentti Katainen
Anita Salvén
Aune Jakola
Maire Wilkman
Reino Halttu

Työväenpolitiikkaa työkansan ja..

..ympäristömme ehdoilla-STP

Vapusta voimaa 
EU:n vastaiseen työ-
läisten taisteluun.

Hannu Ikonen

Kaikille EU-politii-
kan vastustajille hy-
vää vappua. 
Yhdistäkäämme voi-
mamme EU-politiik-
kaa = uusliberalis-
mia vastaan

Heikki Männikkö

SOTAA
VASTAAN

Kokoonnumme 

Voiton päivänä 

keskiviikkona 9.5.-12

Helsingissä

Hakaniemen rannassa 

maailmanrauhan pat-

saalla klo 16.00

Ei maailmansotaa
Ei hyökkäystä Iraniin



Kaikki osallistujat saivat käyttää 
edustamansa järjestön tai maansa 
puheenvuoron. Omassa puheen-
vuorossani toin esiin viime vuosina 
Euroopassa kiihtyneen antikom-
munistisen propagandakampan-
jan, joka ilmenee pyrkimyksinä kir-
joittaa 1900-luvun historia uudel-
leen. Kommunismi on rinnastettu 
natsismiin, ja ”kommunismin rikos-
ten” on väitetty olevan jopa natsien 
rikoksia pahempia. Tällaisella valhe-
kampanjalla pyritään luomaan mie-
likuvaa vaihtoehdottomasta, ”aino-
asta mahdollisesta” kapitalistisesta 
maailmanjärjestyksestä. Vasemmis-
ton tärkeäksi haasteeksi nostin pu-
heenvuorossani sen, kuinka voim-
me taistella historian väärentämis-
tä ja oikeiston dis-informaatiokam-
panjoita vastaan.

Korostin myös marxilaisen ta-
loustieteen sekä filosofian merki-
tystä tämän päivän vasemmistol-
le. Toin esiin sen tosiasian, että mar-
xilaista filosofiaa ei ole kehitetty tai 
päivitetty enää vuosikymmeniin. 
Marxin ja Engelsin kehittämää tie-
teellistä maailmankatsomusta on 
päivitettävä tämän päivän tieteen 
saavutusten pohjalta. Puheenvuo-
roni herätti mielenkiintoa ja sai kii-
tosta muiden osallistujien taholta.

Latinalaisen Amerikan 
solidaarisuus käsin koske-
teltavaa

Oli hämmästyttävää todeta, kuinka 
Latinalaisen Amerikan maat ovat 
hiou tuneet yhteen viime vuosien 
vasemmistosuuntauksen aikana. 
Maiden edustajat kertoivat omas-
ta tilanteestaan ja puheissa vilah-
telivat tiuhaan sanat sosialismi, ka-
pitalismi, imperialismi sekä vallan-
kumous. Alueen johtotähtiä vallan-
kumouskehityksessä ovat luonnol-
lisesti Kuuba ja Venezuela. Näiden 
maiden erittäin tärkeää roolia ko-
rostettiin useissa puheenvuoroissa.

Meksikon työväenpuolueen 
puheenjohtaja Alberto Anaya 
Gutierrez painotti avauspäivän 
puheessaan Kuuban ja Venezue-
lan vallankumousten valtavaa mer-
kitystä maanosalle. Hän kiitti Fidel 
ja Raul Castroa sekä korosti Vene-
zuelan seuraavien, marraskuisten 
presidentinvaalien tärkeyttä. Ana-
ya Gutierrez totesi, että Hugo Cha-
vezin voitto tulevissa vaaleissa on 
elintärkeää koko maanosan edis-
tyksellisen kehityksen tulevaisuu-
den kannalta. Tämä kirvoitti salis-
sa spontaaneja huutoja: ”Viva Cha-
vez!”, Viva Comandante!”. Latinalai-
sen Amerikan keskinäinen solidaa-
risuus ja yhteenkuuluvaisuus olivat 
lähes käsin kosketeltavissa. Semi-
naariväki oli tietenkin samaan ai-
kaan tietoinen Chavezin vakavasta 
sairaudesta.

Puheenjohtaja Alberto Ana-
ya kiitti lämpimästi myös Kore-
an demokraattista kansantasa-
valtaa sen tekemästä työstä maail-
man työväenliikkeen ja edistykselli-
sen kehityksen hyväksi. Korean työ-
väenpuolueen edustaja sekä Kore-
an Meksikon suurlähettiläs olivat 
selkeästi erityisiä juhlavieraita se-
minaarissa. Onhan KDKT niitä har-
voja maita maailmassa, joissa yhä 
rakennetaan sosialismia.

Kuin eri maailmasta

En voinut olla vertailematta tilantei-
ta Euroopassa ja etenkin Suomessa 
siihen, miltä asiat näyttivät Meksi-
kossa ja Latinalaisessa Amerikassa. 
Ensimmäinen eroavaisuus oli suh-

de maailmalla sosialismia rakenta-
viin maihin. Meksikon seminaarin 
järjestäjä, Meksikon työväenpuo-
lue on suunnilleen Suomen Vasem-
mistoliiton kokoinen puolue, jol-
la on edustajia senaatissa ja muis-
sa valtakunnallisissa elimissä. Sen 
välittömänä poliittisena tavoittee-
na on pohjoismaisen mallin mukai-
nen hyvinvointivaltio.

Edellä mainitut seikat eivät 
ole saaneet puoluetta vaikene-
maan tai harjoittamaan itsesen-
suuria. Puolueen puheenjohtaja 
ylisti avoimesti Kuubaa, Pohjois-
Koreaa ja Venezuelaa puheessaan. 
Voisiko joku kuvitella, että suoma-
laisen Vasemmistoliiton puheen-
johtaja yltäisi koskaan vastaavaan? 
Meillä porvarillisen salonkikelpoi-
suuden saavuttamisen edellytys 
on se, että vasemmisto kieltää it-
sensä, historiansa ja katuu ”synte-
jään”. Vallan kammareihin ei ole asi-
aa myöskään oikeasti EU-kriittisillä 
puolueilla. Sosia lismista ei ole saa-
nut enää pariin vuosikymmeneen 
puhua lainkaan. Eräänlainen hui-
pentuma itsensä kieltämisessä oli, 
kun eräs nykyisen Vasemmistoliiton 
puheenjohtajan edeltäjä kiisti kos-
kaan olleensa minkään sortin sosi-
alisti.

Latinalaisen Amerikan mai-
den edustajien puheenvuorois-
sa vilahtivat tiuhaan sanat ka-
pitalismi, imperialismi, sosialis-
mi ja vallankumous. Meidän viral-
linen, eduskunnassa istuva vasem-
mistomme ei ole näitä sanoja käyt-
tänyt enää vuosikymmeniin. Kyse 
ei ole siitä, että Latinalaisen Ameri-
kan edustajat olisivat omissa mais-
saan jotain häviävää marginaalia. 
Päinvastoin, monissa maissa lai-
tavasemmisto on tukevasti vallan 
kahvassa tai muuten merkittävis-
sä asemissa. Ajattelin useaan ot-
teeseen seminaarin kuluessa, että 
Suomessa ei oikeastaan enää ole 
vasemmistoa ensinkään. Totta kai 
olemme me, ja pari muuta pientä 
ryhmittymää. Mutta valtavirran yh-
teiskunnasta vasemmistolaisuus on 
hävitetty ja kitketty oikeastaan ko-
konaan pois.

Solidaarisuuden puute vai-
vaa jossain määrin jopa omia 
pieniä laitavasemmistomme 
puoluei ta ja kommunisteja tai so-
lidaarisuus on vähintäänkin vali-
koivaa. Tuetaan esimerkiksi Kuu-

baa, mutta Korean demokraatti-
sesta kansantasavallasta ei hiiskah-
deta sanaakaan. Valtamedian viha-
mielinen propaganda on vaikutta-
nut joihinkin tovereihin siten, että 
on alettu suhtautua epäillen Hugo 
Chaveziin ja hänen merkitykseensä 
Venezuelan, Latinalaisen Amerikan 
ja koko maailman edistyksen etu-
rintamassa. Eduskuntavasemmis-
toa tai ainakin näiden puolueiden 
johtoa kansainvälisen solidaarisuu-
den täydellinen puute on vaivannut 
jo pidemmän aikaa.

Arabikevään arviointia

Keskustelin Egyptin kommu-
nistisen puolueen edustajien kans-
sa suhtautumisesta niin sanottuun 
arabikevääseen. Egyptiläisten kom-
munistien näkemys on, että arabi-
kevät on osa maailmanlaajuista an-
tikapitalistista liikettä, ja että sillä 
on ollut myönteinen vaikutus Tu-
nisiassa ja Egyptissä. Länsimaat to-
sin tukevat Egyptin islamisteja, kos-
ka ne pyrkivät jarruttamaan vasem-
miston ja muiden demokraattisten 
voi mien etenemistä. Yhdysvallat on 
jatkanut tukeaan myös Egyptin ase-
voimille Mubarakin hallinnon kaa-
tumisesta huolimatta.

Syyria on egyptiläisten mu-
kaan vaikeammin arvioitava ta-
paus. Syyrian ulkopoliittinen lin-
ja on periaatteessa anti-imperialis-
tinen; maalla on hyvät suhteet esi-
merkiksi Hamasiin, Hizbollahiin ja 
Iraniin. Syyrian hallintoa egyptiläi-
set pitävät kuitenkin repressiivise-
nä ja diktatorisena. He toivovat kan-

Latinalainen Amerikka edistyksen eturintamassa
Meksikon työväenpuolue (PT) järjesti maaliskuussa 16. kansainvälisen seminaarin otsikolla ”poliitti-
set puolueet ja uusi yhteiskunta”. Seminaariin osallistui kommunististen ja työväenpuolueiden edusta-
jia ympäri maailmaa. Joitakin maita edustivat myös paikalliset suurlähettiläät. Latinalaisen Amerikan 
ulkopuolisia osallistujia olivat muun muassa Korean työväenpuolue, Venäjän Federaation kommunisti-
nen puolue, Saksan Die Linke, Kyproksen AKEL sekä monia muita. Itse edustin Kommunistien liittoa, jo-
ka oli ainoa suomalainen puolue seminaarissa.

sasta itsestään lähtevää muutos-
ta ja vastustavat ehdottomasti län-
nen interventiota Syyriaan. Libyaa 
egyptiläiset pitävät melko primitii-
visenä yhteiskuntana, josta syys-
tä vertaaminen Egyptiin tai Tunisi-
aan on vaikeaa. Muammar Gaddafia 
he kutsuivat diktaattoriksi, mikä he-
rätti myös vastalauseita seminaari-
väen keskuudessa.

Jatkuuko vasemmistoaal-
to Meksikossa?

Meksikossa pidetään heinä-
kuussa 2012 presidentinvaalit. Va-
semmiston yhteiseksi, myös kom-
munistien tukemaksi ehdokkaak-
si rekisteröitiin juhlallisin menoin – 
sattumalta seminaarin avajaispäi-
vänä 22.3. – Andres Manuel Lopez 
Obrador. Rekisteröinti näytti ole-
van suuri tapahtuma Meksikossa, 
ja niinpä tilaisuutta seurattiin semi-
naarissa suorana lähetyksenä suu-
relta valkokankaalta. Lopez Obra-
dor kunnioitti läsnäolollaan se-
minaaria päätöspäivänä lauantai-
na 24.3., jolloin hän piti seminaari-
väelle laaja-alaisen, Meksikon mo-
ninaisiin ongelmiin pureutuvan pu-
heen. Eräs ongelma on, että Mek-
siko on tänä päivänä maassa toi-
mivien kansainvälisten yhtiöiden 
kannalta käytännössä veroparatii-
si. Yhtiöverotus on olematonta, mi-
tä seikkaa hyödyntävät esimerkiksi 
kansainväliset kaivosyhtiöt. Ympä-
ristövastuiden osalta yhtiöiden toi-
minta ei monesti kestä päivänvaloa. 
Lopez Obrador lupasi puheessaan, 
että hän valituksi tullessaan puut-
tuisi moiseen menoon ja lakkaut-
taisi yhtiöiden verovapauden.

Monissa puheenvuorois-
sa painotettiin Meksikon presi-
dentinvaalien merkitystä. Olisi-
han Lopez Obradorin valinta hie-
noa jatkoa Latinalaisen Amerikan 
viimeaikaiselle vasemmistosuunta-
ukselle sekä edistykselliselle ja an-
ti-imperialistiselle kehitykselle. Pre-
sidentinvaaleissa kuusi vuotta sit-
ten oikeistoa edustava, istuva pre-
sidentti Felipe Calderon voitti ää-
rimmäisen niukasti Lopez Obrado-
rin. Vasemmiston mukaan Calderon 
ei tosin voittanut, vaan tasaväkinen 
vaalitulos manipuloitiin maan val-
taeliitin tuella Calderonin hyväk-
si. Niinpä Lopez Obradorista tu-
li eräänlainen varjopresidentti. Tä-
mä näkyi hänen astuessaan semi-
naarisaliin; spontaanit ”presidente! 
presidente!”-huudot kajahtivat vä-
littömästi ilmoille. Heinäkuussa nä-
emme, le viääkö Latinalaisen Ame-
rikan vasemmistoaalto myös Mek-
sikoon.

Tommi Lievemaa
Kirjoittaja vieraili Kommunis-

tien liiton edustajana Mexico Citys-
sä pidetyssä kansainvälisessä semi-
naarissa (22.-24.3.2012)

  

Vasemmiston presidenttieh-
dokas Manuel Lopez Obrador 
oli seminaarin juhlavieraita

PT:n sympaattinen puheenjohtaja Alberto Anaya (vas.) halaa 
toveria El Salvadorista

Meksikolla on loistava historia. Tässä ollaan alkuperäisen intiaaniväes-
tön 300- luvulla rakentamilla pyramideilla Kyproksen AKEL-puolueen 
toverin (oik.) sekä meitä isännöineen PT:n aktiivin kanssa.

Eri puolilta maailmaa saapunut seminaariväki kokoontui avajaispäivänä tervetuliaisillalliselle
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Tilanne vakaantui pohjoi-
silla rintamilla

Tilanne pohjoisessa vakiinnutet-
tiin vuoden 1941 loppuun tultaes-
sa. Barbarosan tavoitteena oli val-
lata Muurmansk ja sieltä etelään 
johtava ns. Muurmannin rauta-
tie. Operaa tion tarkoitus oli estää 
Muurmanskin kautta liittoutuneilta 
saapuvat tavarakuljetukset. Samal-
la tuli turvata hitleriläisten käyttöön 
Petsamon ja Narvikin malmivaran-
not. Suunnitelmien mukaan sak-

salaisten tuli hyökätä Petsamosta 
Muurmanskiin (”Platinakettu”), Sal-
lan kautta Ala-Kurttiin ja Kantalah-
teen (”Napakettu”) sekä Kuusamon 
ja Suomussalmen kohdalta Kiestin-
kiin, Louheen ja Vienan kemiin.  

Vuoristo-armeija pysäytet-
tiin Muurmanskissa

Pohjoisessa Saksalaiset etenivät 
kyeten ylittämään Muurmanskin 
ja Petsamon välillä Barentsinme-
reen laskevan Litsajoen. Neuvos-

tojoukot pysäyttivät natsi-
en vuoristo-armeijan n. 50 
km Muurmanskista länteen 
pakottaen ne uudelleen Lit-
sa-joen länsipuolelle, johon 
ne kaivautuivat ja lopettivat 
hyökkäyksensä 22.9.41. Tä-
hän syntyi asemasotalin-
ja, joka Neuvostoliitossa sai 
nimen ”Kuoleman laakso”. 
Operaatio ”Napakettu” ei 
onnistunut yhtään parem-
min. Sen neuvostojoukot 
pysäyttivät n. 40 km päähän 
Kantalahdesta ja operaatio 
lopetettiin myös 22.9.41.

Saksalaisten ja Suoma-
laisten hyökkäyksen Lou-
heen pysäyttivät neuvosto-
joukot 4.9.41 n. 17 km Kies-
tingistä itään. Saksalaisten 
Lapin joukkojen komenta-
ja ohjasi tänne vielä vah-
vennuksia Petsamosta ja 
Sallan suunnasta ja natsit 
yrittivät uutta läpimurtoa, 
mutta neuvostojoukot sai-
vat paikalle vahvennuksia 
ja pysäyttivät hyökkäyksen 
marraskuun puolivälissä. 

Suomalaisten hyök-
käys pysähtyi Raja-
joelle ja Syvärille

Suomalaiset liittyivät sotaan 
25.6.41. Karjalan armeija aloitti 
hyökkäyksen 10.7. ja eteni Laato-
kalle n. 24.7. mennessä. Viipuri val-
lattiin elokuun loppuun mennessä 
ja Kannaksella suomalaisjoukot ylit-
tivät vanhan rajan syyskuun alussa 
ja pysäyttivät hyökkäyksensä Lenin-
gradin uloimmalle puolustuskehäl-
le linjalla Valkeasaari- Rajajoki- Laa-
tokka. Sortavalan suomalaiset val-
tasivat 15.8. edeten sieltä Laato-
kan rantaa pitkin Tuuloksen ja Au-
nuksen suuntaan. Karjalan armei-
ja aloitti suurhyökkäyksen 4.9. Suo-
malaiset pääsivät nopeasti Aunuk-
seen ja Syvärille. Petroskoi vallat-
tiin lokakuun alussa ja sieltä hyök-
käystä jatkettiin pohjoiseen Kontu-
pohjaan ja maanselän kannakselle. 
Kovien taistelujen jälkeen suoma-
laiset valtasivat Karhumäen joulu-
kuun alussa.

Suomalaisten fasistinen so-
danjohto ei ehkä tässä vaiheessa 
tajunnut, että kaikissa tapauksis-
sa sodan lopputulos ratkaistaisiin 
muualla ja Suomen sotamenestys 
riippui täysin siitä, miten Saksa sel-
viytyy puna-armeijaa vastaan. So-
dan alussa Saksalla liittolaisineen oli 
lähes kaksinkertainen ylivoima se-
kä sotilaiden, että materiaalin osal-
ta. Myös Suomen rintamilla Neu-
vostojoukot perääntyivät taistel-
len. Ankaria taisteluja käytiin mm. 
Sortavalassa, Prääsässä, Pyhäjärvel-
lä ja Karhumäessä. Vuoden loppuun 
mennessä suomalaiset saavuttivat 
Kannaksella ja Itä-Karjalassa aset-
tamansa tavoitteet ja alkoi yli kak-
si vuotta kestänyt asemasotavaihe 
t. odottelu, miten liittolainen Saksa 
pärjää etelässä. 

”Elämäntie” saatiin säily-
tettyä

Kevääseen -42 tilanne Muurmans-
kin luona ja Karjalassa oli vakaan-
tunut asemasodaksi. Saksa hautasi 
pyrkimyksensä Leningradin valtaa-
miseksi, koska tappio Moskovassa 
ja puna-armeijan talvihyökkäys pa-
kottivat Hitlerin siirtämään sotatoi-
met jälleen etelään sekä Kaukasuk-
sen suuntaan. Suomalaiset valtasi-
vat sillanpääaseman Syvärin etelä-

puolella. Saksalaiset etelämpää ei-
vät kyenneet yhtymään suomalai-
siin ja  väliin jäi 100 km puna-ar-
meijan miehittämää Laatokan ran-
taa. Tällä oli suuri merkitys, koska 
sieltä kulki ”elämäntie”, jota kautta 
kyettiin huoltamaan saarrettua Le-
ningradia mm. elintarvikkeilla. Tal-
vella -42 yrittivät Leningradin- ja 
Olhavan rintaman joukot murtaa 
saarron. 

Kevään -42 sotilaallista tilan-
netta kuvaa se, että Luoteisrin-
tama saartoi Novgodorin alueella 
Demjanskissa 100 000 saksalaista, 
mutta ei kyennyt purkamaan mot-
tia. Keväällä natsit onnistuivat avaa-
maan saarretulle alueelle käytävän 
saaden pitää sillanpääasemansa. 
Samoin kävi pienemmän motin 
kohdalla Demjanskista 100 km lou-
naaseen Holmissa. Neuvostojou-
kot yrittivät talvihyökkäyksen aika-
na myös murtaa saksalaisten Vjaz-
man-Rzevin ulkonemaa, mutta ei-
vät onnistuneet tässä (KÄ1/12).  Ete-
lässä tilanne vaikeutui. Talvihyök-
käyksessä Harkovan lähellä Izumin 
länsipuolelle muodostuneesta Ba-
renkovon ulkonemasta ei päästy 
eteenpäin. Krimillä neuvostojou-
kot menettivät tammikuussa va-
pauttamansa Feodosijan ja vetäy-
tyivät Kertsinniemelle. 

Siirtyminen sotatalouteen 
ei vielä vaikuttanut rinta-
matilanteeseen

Kesän 1942 alussa puna-armeijan 
vahvuus oli 5,5 miljoonaa sotilas-
ta, 4000 ps-vaunua, 43000 tykkiä ja 
3400 lentokonetta. Vastaavasti nat-
seilla oli 6,2 milj. sotilasta, 3000 ps-
vaunua, 43000 tykkiä ja 3400 lento-
konetta. Natseilla oli ylivoima soti-
laiden- ja Puna-armeijalla panssa-
reiden osalta, jotka olivat kuitenkin 
pääosin vanhaa mallia. Nämä voi-
masuhteet merkitsivät sitä, että hit-
leriläiset eivät kyenneet hyökkää-
mään samanaikaisesti useilla rinta-
milla. Lisäksi natsien joukot olivat 
venyneet Barentsinmereltä Mustal-
le merelle ja niiden operatiivinen 
tiheys oli merkittävästi harventu-
nut. Talvikauden päättyessä Puna-
armeija oli edelleen varustelutasol-
taan ja miesvahvuudeltaan hitleri-
läisiä heikompi. Tärkeimpien teol-
lisuuslaitosten siirto itään oli saatu 
suoritettua. Reservien ja komenta-
jien koulutusta saatiin tehostettua. 
Keväällä -42 alettiin muodostaa eril-
lisiä ilma- ja panssari-armeijoita. Ke-
hitettiin parannettuja asetyyppejä. 
Saatiin uutta ilmatorjuntakalustoa, 
uudentyyppisiä T-34 panssarivau-
nuja jne. Mutta tämä ei vielä ehti-
nyt helpottaa tilannetta keväällä ja 
alkukesällä -42.

Hitlerin katse kääntyi 
Kaukasukselle

Hitlerin strategia tähtäsi nyt etelän 
maatalous-, ja teollisuus varanto-
jen valloittamiseen, jonka jälkeen 
hyökkäyksen kärki voitaisiin siir-
tää jälleen Moskovaa ja Leningra-
dia vastaan. Ylijohto arvioikin, että 
pohjoisessa ja luoteessa ei ole odo-
tettavissa saksalaisten suuria ope-
raatioita. Huolta aiheutti kyllä Mos-
kovan suunta, jossa natseilla oli 70 
divisioonaa. Arvioitiin, että Puna-ar-
meijalla ei ole kesällä mahdollisuut-
ta suuriin hyökkäyksiin, vaan tulee 
siirtyä strategiseen puolustukseen, 
korjata tilannetta paikallisilla ope-
raatioilla ja organisoida strategisia 
reservejä, että voidaan myöhem-
min siirtyä yleishyökkäykseen.

Kevään ja alkukesän 
suurtappiot heikensivät 
tilannetta

Paikallisiin operaatioihin kuului Kri-
min rintaman yritys Krimin niemi-
maan vapauttamiseksi Kertsinnie-
meltä käsin. Ylivoimastaan huoli-
matta neuvostojoukot eivät tässä 
onnistuneet. Huhtikuun lopulla -42 
päämaja käski lopettaa hyökkäyk-
sen ja siirtyä syvälle porrastettuun 
puolustukseen. Natsijoukot hyök-
käsivät 8.5. Kertsinniemelle pitkin 
Mustan meren rannikkoa. Krimin 
rintaman komentaja (Kozlov) ja 
päämajan edustaja (L. Z. Mehlis) ei-
vät olleet ollenkaan tehtäviensä ta-
salla. Kaikki Krimin rintaman joukot 
joutuivat vedetyksi mukaan taiste-
luun. Päämajan käskyn toimeenpa-
noa vetää kaikki joukot ”Turkkilai-
sen vallin” tasalle rintaman johto vii-
vytti 2 päivää. Suurin tappioin Neu-
vostojoukot vetäytyivät Kertsinsal-
men yli Tamanin niemelle. Sevasto-
polin sotilastukikohta oli joutunut 
suureen vaaraan ja tilanne eteläs-
sä alkoi muuttua vihollisen eduksi.

Tappio Leningradin alueel-
la

Leningradin suunnalla yritettiin 
talvikaudella murtaa saartoa. Ul-
koa käsin Volhovin rintama ja sisäl-
tä käsin Leningradin rintamat yrit-
tivät saada kosketuksen toisiinsa 
yhtyäk seen Ljubanin alueella. Vol-
hovin rintaman 2. Isku A  juuttui 
kuitenkin metsä- ja suoalueille jou-
tuen saksalaisten saartamaksi. Lo-
pulta kesäkuussa onnistuttiin mur-
tamaan kapea aukko saarrostusren-
kaaseen ja pelastamaan osa 2. Isku 
A tuholta.

Neuvostojoukot alkoivat me-
nettää Moskovan taisteluissa ja tal-
vihyökkäyksen aikana ottamansa 
sotilaallisen aloitteen. Uhka Stalin-
gradin ja Kaukasuksen suuntaan al-
koi kasvaa. 

Toim: 
Heikki Männikkö

70 vuotta sitten
Vastoinkäymiset kasaantuivat keväällä 1942

Sotaansyyllisyystuomioiden ”purkaminen” 
merkitsee eroamista YK:sta
Kansanedustaja Reijo Tossavai-

sen lakialoite ehdottaa Suomen 
sotaansyyllisyystuomioiden 
purkamista.  Perusteluna on, et-
tä syytteet liittolaisuudesta nat-
si-Saksan kanssa olivat ”perät-
tömiä”, että tuomiot perustui-
vat ”perustuslain kieltämään ta-
kautuvaan rikoslakiin”, että tuo-
miot annettiin ”Neuvostoliiton 
laittoman painostuksen alaisi-
na” ja että ”tuomittuja ei miel-
letä rikollisiksi”. 
Tuomiot perustuivat kuitenkin sa-
malle Kansainliiton velvoittaval-
le kansainväliselle lakiperustal-
le kuin Nürnbergin ja Tokion tuo-
miot. Tuo laki meni KL:n jäsenmais-
sa perustuslain ja tavallisenkin lain 
yli. Poikkeuslaki ei ollut rikoslaki, ja 
Suomen perustuslaissa oli kiellet-
ty vain takautuvasti kovene vien 
rikoslakien säätäminen. Suomen 
osallisuus oli yhdessä suunniteltu 
osa Hitlerin Barbarossa-tuhoamis-
sotaa, joka olisi ollut aivan toisen 
näköinen ilman Suomen osanot-
toa.

Tuomiot olivat osa YK:n vah-
vistamaa Pariisin rauhansopi-
musta ja edellytys Suomen YK-jä-

senyydelle. Vain Turvallisuusneu-
vosto voi luvata jollekin maalle YK-
jäsenyyttä joillakin ehdoilla, sillä jä-
senmaat hyväksyy Yleiskokous Tur-
vallisuusneuvoston esityksestä. Py-
syvä jäsenmaa voi vetollaan torjua 
esityksen antamisen ja siten estää 
jäsenyyden, tai erottamisen.

Korkein oikeus on kerran to-
dennut, että sillä ei ole purkuval-
taa näihin tuomioihin. Näin on, el-
lei sitten TN sellaista anna. Tuomiot 
ovat voimassa koko YK:ssa eivätkä 
vain Suomessa. Jos kiukuttelupää-
tös YK:ta vastaan ”tuomioiden kan-
sallisesta purkamisesta” tehdään, 
voivat tuomiovaatimuksen takana 
olleet TN:n pysyvät jäsenmaat  tut-
kituttaa puhtaalta pöydältä syytet-
tyjen kaiken Hitler-yhteistyön, ole-
matta sidottuja Suomen tuomioi-
hin ja esittää uusiakin tuomioita pe-
rustelevia seikkoja. 

NL itse oli tuomittu Kansain-
liitossa Talvisodasta ja erotettu 
sen jäsenyydestä, mutta YK:ssa se 
kuitenkin hyväksyttiin perustajajä-
seneksi. Pariisin rauhansopimuk-
sessa Talvisota osana uutta koko-
naisuutta katsottiin ”puhtaalta pöy-
dältä” uudelleen: ainakin NL:n käy-

pä peruste rajanmuutokselle Le-
ningradin suojelemisesta tuhoa-
missodalta oli osoittautunut ai-
heelliseksi!

YK:lla on oikeus tuomita tai 
painostaa myös ei-jäsenmaa 
tuomitsemaan kansallisesti so-
tasyyllisiä. Tässä TN tai Yleiskoko-
us eivät ole ehdottomasti sidok-
sissa jonkin tietynmuotoisen tuo-
mioistuimen antamaan tuomioon, 
sillä sama kv. oikeuselin voi antaa 
sekä lakisäädöksiä että tuomioita. 
Itse asiassa noiden elinten pyytä-
mät YK-tuomioistuinten päätökset 
ovat juridiselta statukseltaan sen 
pyytäneen elimen päätöksiä. Siitä-
hän tässä oli kova vääntö pressan-
vaaleissakin, kun ehdokkaat Niinis-
tö ja Essayah olivat valmiita salli-
maan sotilaallisen muiden maiden 
asioihin puuttumisen ilman YK:n 
mandaattiakin, kunhan se puut-
tuja vain on riittävän vahva ja hei-
dän mielestään ”oikean värinen” eli 
EU (tai NATO, arvaan…). Tuollais-
ten linjavetojen päässä häämöt-
tää EU:n ja YK:n sotilaallinen vas-
takkainasettelu! Sitäkö Eduskunta 
ja uusi presidentti haluavat?

Risto Koivula, Tampere

Puna-armeija pyrki Moskovan voiton jälkeen ajamaan fasisteja ta-
kaa, etteivät ne ehtisi kaivautua asemiin ja saada levähdystaukoa ja 
kuluttaisivat näin reservinsä. Neuvostojoukot olivat jo saaneet ko-
kemusta vihollisen puolustuslinjojen murtamisessa. Puna-armeijan 
johdon arvio oli kuitenkin optimistinen. Voimat ja reservit eivät riit-
täneet vihollisen pitämiseen liikkeessä, eivätkä fasistien reservit eh-
tyneet. Huhtikuun lopulla Neuvostojoukot pysähtyivät ja kaivaudut-
tiin asemiin. Kuitenkin tilanteessa, joka muodostui Moskovan voi-
ton jälkeen, ainoa ratkaisu saattoi olla vain jatkaa talvihyökkäystä. 

Sankarikaupunki Muurmanskissa 200 m 
korkealla tunturin laella 36 m korkea Aljos-
ha -monumentti, jokakatselee Muurmans-
kin vuonon yli kuoleman laakson suuntaan. 
Siellä Puna-armeija pysäytti fasistijoukot. 
Kaupunki ja Muurmannin rautatie pysyivät 
neuvostojoukkojen hallussa. Monumentin 
juurella palaa ikuinen tuli ja neuvostoaikai-
sen tavan mukaan hääparit käyvät edelleen 
jättämässä Aljoshalle kukkakimpun.
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Korean dkt:n perustajan Kim Il 
Sungin syntymästä tuli 15.04 ku-
luneeksi 100 vuotta. Merkkipäi-
vää vietettiin näyttävästi ympä-
ri maata.  Juhlallisuuksia varjosti 
kdkt:n epäonnistunut satelliitin 
laukaisuyritys ja USA:n uhkailut. 
Takaisku ei estänyt korealaisia il-
maisemasta luottamustaan tule-
vaisuuteen Korean työväenpuo-
lueen johdolla.

Kim Jong Unista puolueen 
ja maan johtaja
Korean työväenpuolueen edusta-
jat kokoontuivat juhlallisuuksien al-
la valitsemaan seuraajaa viime jou-
lukuussa yllättäen kuolleelle Kim 
Jong Ilille. Edustajien konferens-
si julisti hänet symbolisesti puo-
lueen ikuiseksi pääsihteeriksi ja ni-
mitti puolueen ensimmäiseksi sih-
teeriksi kenraali Kim Jong Unin, jo-
ka on käytännössä johtanut puolu-
etta viimeisten kuukausien aikana. 

Puolueen edustajien konfe-
renssi keskusteli myös tulevis-
ta suuntaviivoista ja ilmoitti päät-
täväisesti jatkavansa sosialismin 
rakentamista niiden suuntaviivo-
jen mukaisesti, jotka presidentti 
Kim Il Sung ja pääsihteeri Kim Jong 
Il eläessään asettivat. Konferens-
sissa pidetyissä puheissa korostet-
tiin kansalaisten elinolojen paran-
tamisen olevan tärkeintä nyt, kun 
maa on sotilaallisesti vahva ja riip-
pumaton 1990-luvulla koettujen 
vaikeiden vuosien jälkeen.

Puoluekonferenssin ohella 
myös kdkt:n korkein kansanko-
kous kokoontui vuosi-istuntoon-
sa. Istunto valitsi Kim Jong Unin 
maan kansallisen puolustuskomis-
sion ensimmäiseksi puheenjohta-
jaksi eli perustuslain mukaan maan 
korkeimmaksi johtajaksi. Istunto 
hyväksyi lisäksi vuoden 2011 toi-
mintakertomuksen ja vahvisti vuo-
den 2012 budjettiarvion. Arvioiden 

mukaan maan talous on nyt vahvas-
sa kasvussa, vaikka monia ongel-
mia esiintyy esimerkiksi ruokatur-
van suhteen. 

”Kohti voittoa!”

Presidentti Kim Il Sungin syntymä-
päiväjuhlallisuuksista näyttävin oli 
sunnuntaina 15.04 Pjongjangissa 
pidetty Korean kansanarmeijan pa-
raati. Kim Jong Un ja korkein puo-
luejohto ottivat vastaan kymme-
nientuhansien sotilaiden ja kau-
punkilaisten ohimarssin, jossa näh-
tiin modernia aseteknologiaa sekä 
muun muassa hävittäjälentokonei-
den taitonäytös.

Paraatin huomiota herättävin 
osuus oli Kim Jong Unin ensim-
mäinen julkinen puhe. Kansalle ja 
armeijalle osoitetussa puheessaan 
hän korosti Korean olevan nyt soti-
laallisesti vahva sosialistinen valtio, 
joka luottaa itseensä eikä pelkää im-
perialistien jatkuvia yrityksiä tuhota 
maa. Kim Jong Un katsoi tämän ol-
evan tulosta kansalaisten vah vasta 
ideologisesta tietoisuudesta sekä 

päättäväisyydestä rakentaa ku-
koistava valtio.

Kim Jong Un lähetti puhees-
saan viestin kaikille korealaisille 
niemimaan jälleenyhdistämisestä. 
Hänen mielestään korealaisten tu-
lee ryhtyä päättäväisiin toimiin riip-
pumattoman ja rauhanomaisen yh-
distymisen hyväksi ja ajaa USA:n 
miehitysjoukot ulos Etelä-Koreasta.

Puheensa päätteeksi Kim 
Jong Un kehotti kaikkia taiste-

luun kohti lopullista voittoa ja 
tämä sai paikalla olleen yleisön 
sekä paraatista kuvattua livelähe-
tystä seuranneet korealaiset val-
taviin suosionosoituksiin ja tun-
nekuohuun.

Satelliitti varjosti juhlalli-
suuksia

Presidentti Kim Il Sungin syntymä-
päiväjuhlien alla kdkt ilmoitti lau-
kaisevansa avaruuteen Kwang-
myongson 3-nimisen säähavain-
tosatelliitin. USA ja sen liittolaiset 
väittivät kyseessä olevan naamioi-
dun ohjuskokeen. Väitteet kumo-
takseen Korean avaruuskomissio 
kutsui satoja ulkomaalaisia toimit-
tajia tutustumaan laukaisualustalle 
asetettuun satelliittiin ja ilmoitti, et-
tä sillä on muiden maiden lailla oi-
keus rauhanomaisen avaruustek-
nologian käyttöön. Satelliitin lau-
kaisua perusteltiin sillä, että näin 
kdkt voisi tulevaisuudessa parem-
min havainnoida säätilojen muu-
toksen itä-Aasiassa voidakseen näin 
varautua muun muassa maatalout-
ta piiskaaviin monsuuneihin.

USA:n, Etelä-Korean ja Japa-
nin uhkailuista huolimatta kdkt 
laukaisi satelliitin 13.04. Satelliitti 
putosi kuitenkin mereen vain hetki 
laukaisun jälkeen. YK:n turvallisuus-
neuvosto ilmoitti tämän johdosta 
tiukentavansa Pohjois-Korean-vas-

taisia pakotteita ja USA lisäsi kiris-
tystään epäämällä kdkt:lle aiem-
min lupaamansa elintarvikeavun. 
Kdkt ilmoitti kuitenkin jatkavansa 
avaruusohjelmaansa pakotteista ja 
kiristyksestä huolimatta.

Kohti vaurasta valtiota

Korean dkt on viimeiset vuodet pe-
räänkuuluttanut vauraan valtion 
rakentamista ja kansalaisten elin-
olojen parantamista. Kim Il Sun-
gin syntymäpäivien alla ilmoitet-
tiin Huichonin vesivoimalan val-
mistumisesta, joka tulee olemaan 
maan suurin yksittäinen energian-
tuottaja. Voimalan kapasiteetti on 
300 000 kw ja sen käynnistyminen 
alkoi välittömästi näkyä sähkönsaa-
tavuuden parantumisena eri puolil-
la maata. 

Huhtikuun alkupuolel-
la kdkt:ssa valmistui lisäksi sa-
toja eri rakennusprojekteja. 
Kymmenet tuhannet kansalaiset eri 
kunnissa ja maaseudulla pääsivät 
muuttamaan upouusiin asuintaloi-
hin ja lukuisia tuotantoyksiköitä 
valmistui eri tehtaiden yhteyteen. 
Maatalouden osalta merkittävä tie-
to oli Kwaksanin alueen uudismaan 
valmistuminen, jossa merta kuivat-
tamalla on saatu aikaan yli 1600 
hehtaaria uutta viljelyskelpoista 
maata. 

KÄ/AS

Ruotsalaisella Nordic Mines 
-yhtiön Raahen Laivakankaan 
kultakaivoksella on alkanut val-
jeta kaivosteollisuuden kohtaa-
mat haasteet Suomen luonnos-
sa. Kevät ja sen mukanaan tuo-
mat sulamisvedet uhkaavat täyt-
tää kahdeksi vuodeksi riittämään 
tarkoitetun kaivoksen jätevesien 
keräysaltaan peräti kahden kuu-
kauden kaivostoiminnan jäl keen!   
Nordic Mines onkin esittänyt, et-
tä saisi johtaa mm. rautaa, arsee-
nia ja mangaania vesistöön pin-
tavalutuskentän kautta, jolloin 
Haapajoen vedenlaatu heikentyi-
si – kenties pysyvästi? - tai ainakin 
pitkäksi aikaa. Luonnollisesti Haa-
pajoen varren asukkaat ja maan-
omistajat ovat äärettömän huolis-
saan tilanteesta.

Kansainvälisten asiantunti-
joiden mukaan kultakaivosten 
prosessivesissä käytetään esim. 
syanidia ja elohopeaa ja uraani-
kaivosten prosessivesissä puo-
lestaan rikkihappoa. Kultakaivos-
ten jätevesissä on siten yleensä 
mm. arseenia (eli arsenikkia), elo-
hopeaa sekä typpeä ja puoles-
taan uraanikaivosten jätevesis-
sä on mm. arseenia, lyijyä, rado-
nia, elohopeaa, nikkeliä,sulfaattia 
ja uraania.

Hallituksen valvottava 
Suomen kansan etuja

Elinkeinominister i  Jy-
ri Häkämiehen (kok) mieles-
tä vuoden 2011 kesällä voi-

maan tullutta uutta kaivoslakia ei 
ole tarvetta lähteä muuttamaan 
nopeasti. Ilmeisesti elinkeinomi-
nisteri on tyytyväinen siihen, et-
tä paikalliset saavat kaivoksista 
hyödyn investointien ja työpaik-
kojen kautta. Kaivosteollisuuden 
tilannetta pitäisi kuitenkin kat-
soa myös kokonaisvaltaisemmin, 
ottamalla huomioon tulevaisuu-
dessa uhkaavat, mahdollisesti 
pysyvät ympäristöhaitat sekä se 
tosiasia, että pohjoisessa operoi-
vat kaivosyhtiöt ovat ulkomaisia, 
joten suurimmat kaivosteollisuu-
den rahat menevät kylläkin pois 
Suomesta kovaa vauhtia.

On täysin naiivia tyytyä 
pelkkiin, joskus tulevaisuudes-
sa luvattuihin työpaikkoihin ja 
valtion eli veronmaksajien kus-
tantamaan asfalttitien kaivokselle 
– nykyisinkin on tyhmää antaa rik-
kautensa pois ilman todellista ja 
riittävää vastinetta. Viisaat ihmiset 
ovat julkisuudessa esittäneet, et-
tä valtion pitäisi säätää esimerkik-
si kaivosvero, joka olisi sidoksisssa 
tuotannon määrään. Kaivosteolli-
suuden ympäristövastuun osalta 
on myös vaadittava, että kaivos-
lakiin saadaan lainkohdat, joissa 
määrätään esim. vuosittain kai-
vosyhtiöiltä vaadittava vakuus-
raha mm. kaivosten jätevesien ja 
niistä aiheutuvien ympäristöhait-
tojen korjaamiseksi ja mahdollis-
ten tulevien ja pysyvien ympäris-
tökatastrofien ehkäisemiseksi.

Merkillistä on, että työvä-
en juhla sai alkunsa kapitalis-
min bastionissa - Yhdysvalloissa. 
1. toukokuuta 1886 Yhdysvallois-
sa järjestettiin mielenosoituksia, 
joissa vaadittiin kahdeksantuntis-
ta työpäivää. Seurauksena ainakin 
10 työläistä kuoli mielenosoittajien 
ja polii sien välisessä yhteenotossa 
ja kolme päivää myöhemmin usei-
ta siviilejä ja poliiseja sai surman-
sa Chicagon verilöylyssä. Tilanne 
kärjistyi entisestään: poliisi suoritti 
joukkopidätyksiä. Seitsemän anar-
kismista ja valtion vastustamisesta 
syytettyä tuomittiin kuolemaan ja 
heidät hirtettiin. 

Toinen internationaali, jo-
ka kokoontui Pariisissa vuonna 
1889, päätti, että mielenosoitus-
ten uhreja muistettaisiin maailman-
laajuisesti 1. toukokuuta 1890 kan-
sainvälisenä työläisten mielenosoi-
tuspäivänä. Eli työläisten vappujuh-
la yhdistää sekä amerikkalaisia että 
eurooppalaisia.

Suomessa ensimmäistä työ-
väen vappua vietettiin 1. tou-
kokuuta 1898. Nykyisin voimassa 

oleva laki vapunpäivän järjestämi-
sestä työntekijöiden vapaapäiväksi 
säädettiin Suomessa vuonna 1944, 
ja vuodesta 1979 lähtien vappu on 
ollut Suomessa virallinen liputus-
päivä - suomalaisen työn päivä.

Eivät kaikki kuitenkaan halua 
hyväksyä työläisten juhlapäivän 
viettoa ja niinpä monissa piireissä 
1. toukokuuta juhlitaan ylioppilas-
vappuna. Mutta ongelmaksi muo-
dostuu: miten ei-ylioppilas ja työ-
väenliikkeeseen kuulumaton viet-
täisi vappua? Siksi vappua on kei-
notekoisesti alettu markkinoida ke-
vätjuhlana, jolloin päivän varsinai-
nen merkitys työläisvappuna tar-
koituksella jätetään varjoon.

Talouseliitin yrityksistä huo-
limatta työväenliikettä ei pystytty 
tukahduttamaan. Itse asiassa pro-
testit finanssioligarkiaa vastaan 
ovat voimistuneet sekä USA:ssa et-
tä Euroopan maissa. Esimerkkinä 
tästä on Occupy Wall Street – liike, 
joka taistelee sosiaalisesta oikeu-
denmukaisuudesta rahavaltaa vas-
taan. Kuten 1800-luvullakin protes-
tit ovat saaneet alun riistokapita-
lismin keskuksessa – Yhdysvallois-
sa. Ympäri maailmaa ja varsinkin 

Euroopassa kansalaiset ovat osoit-
taneet tukea amerikkalaisille tove-
reilleen järjestämällä finanssioli-
garkian vastaisia mielenosoituksia 
omissa kotikaupungeissaan.

Tänä päivänä ehkä enemmän 
kuin koskaan työläisvapun mer-
kitys korostuu, koska talouseliitin 
ahneus muodostuu uhaksi koko 
maail manrauhalle. Irakin ja Libyan 
kohtalo, erityisesti Naton ja USA:n 
sotatoimien seurauksena kuolleet 
viattomat siviiliuhrit, ovat todistee-
na siitä, että oligarkkien rikastumi-
nen ja vallanhimo ei tunne inhimil-
lisyyden käsitettä. 

Paradoksaalista kuitenkin 
on, että sotilaallinen mahti Yh-
dysvallat ei ole itsenäinen valtio. 
Vuodesta 1913 (eli jo periaatteessa 
100 vuotta sitten) USA:n valtio on 
tehnyt sopimuksen Federal Reser-
ve pankkijärjestelmän kanssa. Ase-
tuksen myötä USA:n keskuspankkia 
edustaa Federal Reserve, joka ei ole 
valtion alainen elin, vaan se on yk-
sityisten pankkien kartelli, joka pää-
asiallisesti on Rothschildien (kuului-
san pankkiiriperheen) omistuksessa 
ja jonka keskus sijaitsee Lontoossa. 
USA:n valtiolla ei ole siis omaa ra-
haa, eli käytännössä Yhdysvallat on 
oligarkkien (Rothschildien ja Rocke-
fellerien) omistuksessa oleva kor-
poraatio, jota hallitaan Britannias-
ta. Finanssioligarkia on rakentanut 
Yhdysvaltain sotilaallisen mahdin, 
käyttäen sitä häikäilemättömästi 
hyväkseen, kuten useat ikävät esi-
merkit, mm. Irakin ja Libyan sota, 
ovat osoittaneet. 

Koska talouseliitin kriteerinä 
ei ole sosiaalinen oikeudenmu-
kaisuus, vaan ainoastaan eliittiin 
kuuluvan pienen joukon rikastumi-
nen muiden kustannuksilla, vappu 
kansainvälisenä työläisten juhlapäi-
vänä merkitsee eri maiden kansa-
laisten yhteistä kannanottoa ja voi-
mien yhdistämistä ahnetta rahae-
liittiä vastaan rauhan ja oikeuden-
mukaisuuden puolesta. 

Rudolf Rabinovitsh

Korea juhli Kim Il Sungin syntymäpäivää

Kansainvälinen vappujuhla
Vaikka vappua on juhlittu Suomessa kuten monissa muissa Euroopan 
maissa jo keskiajalta lähtien kevään juhlana ja Valburgin pyhimyk-
seksi julistamisen päivänä (valpurinpäivä), niin nykyään vappu tun-
netaan maailmanlaajuisesti kansainvälisenä työläisten juhlapäivänä.

Kansa vaatii kestävää kaivosteollisuutta  ..
jatkoa sivulta 4

Korean Demokraattisen Kansantasavallan uusi johtaja Kim Jong Un lä-
hetti viestin kaikille korealaisille maan jälleenyhdistämiseksi.

Työläisten värikkään vappukulkueen kär-
keä Helsingin rautatieaseman luona v. 2011
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Yhteiskuntakehitys muistuttaa 
spiraalimaista kehitystä alem-
masta korkeampaan, sillä talou-
dellisissa edellytyksissä on tietys-
sä määrin samankaltaisia piirteitä; 
esim.alkuyhteisöjen kommunismi 
palaa lopulta takaisin,mutta pal-
jon ja kehittyneemmällä ja tietoi-
semmalla tasolla.

Välivaiheet - antiikin or-
janomistusjärjestelmä, maaor-
juuteen perustuva feodalismi 
ja sen lopulta perustuotantoväli-
neet haltuunsa ottavien porvarei-
den ja työvoimaansa palkkaa vas-
taan myyviin työväestöön syrjäyt-
tänyt kapitalismi- eivät tietenkään 
aina esiinny puhtaassa muodos-
sa, vaan jatkuvassa liikkeessä ole-
vina seurauksina tiettyjen edelly-
tysten puitteissa, jolloin kapitalis-
mi tahtomattaan valmistelee tie-
tä sosialismille, jonka korkeimpa-
na vaiheena tulee olemaan kom-
munismi: tämä nähdäkseni vasta 
pitkän ajan kuluessa, kunhan se 
ensin on maailmanmitassa voit-
tanut suorempaa kuin edustuk-
sellista demokratiaa kannattavat 
kansanvaltalaiset puolelleen.

Kapitalismin kehittyes-
sä päätepisteeseen myös 
kansalaisten syrjäytymises-
tä on tullut yhteiskunnalli-
nen tosiasia. Kaikilla kansalai-
silla ei todellakaan mene hyvin 
ja tätä negatiivisena pidettävää 

suuntausta taloudellinen taantu-
makausi tulee vain lisäämään. Yh-
teiskunnallinen vieraantuminen on 
toisinaan jaettu neljään kohtaan: 1) 
Voimattomuus eli henkilö on kapi-
talistisen järjestelmän kaikinpuoli-
sessa valvonnassa oleva kohde, jota 
manipuloidaan ilman, että hän pys-
tyy tätä valtasuhdetta muuttamaan. 
2) Merkityksettömyys eli ei ymmär-
retä kokonaisvaltaisesti yhteiskun-
nallista tilannetta, johon on ajau-
duttu ja jolloin mm.työnmielekkyys 
jää hieman kyseenalaiseksi. 3) Sosi-
aalinen vieraantuminen eli ihminen 
on vieraantunut sillä tavalla yhteis-
kunnallisesta toiminnasta, että ko-
kee politiikan mukanaan tuo mien 
yhteisten asioiden hoidon itsel-
leen vieraiksi. Tällainen vieraantu-
minen vaatii korvikkeeksi erilaisia 
päihdyttäviä aineita, joita kapitalis-
tinen epäoikeudenmukaisuuteen 
perustuva järjestelmä suorastaan 
tyrkyttää ihmisille, jotka haluavat 
hetken helpotusta ja pakoa yhteis-
kunnallisesta todellisuudesta. 4) It-
se vieraantuminen eli ihminen saat-
taa vieraantua itsestään ja omasta 

työstään, millä tarkoitetaan, että 
kiinnostus ja sitoutuminen työhön, 
jos sellaista nykyaikana on onnistu-
nut saamaan, on kadoksissa ja mie-
lenkiinnottomasta työstä on tullut 
näin ollen vain väline, jolla saa hie-
man tienattua rahaa jokapäiväisiin 
tarpeisiin.

Ei-yhteiskunnallisen perus-
luonteensa vuoksi globaalimark-
kinatalousjärjestelmä ei halua ei-
kä voikaan tehdä ihmisestä todel-
la vapaata ja itsenäistä, itsetietoi-
seen ajatteluun ja toimintaan ky-
kenevää henkilöä, sillä se pyrkii ny-
kyisin enemmänkin madaltamaan 
tietoisuuden tasoa tekemällä valta-
osasta kansalaisia pääoman edessä 
tahdottomia näiden lakien voimat-
tomia ja kuuliaisia edustajia vailla 
mahdollisuuksia epäkohtien muu-
toksiin.

Miksi sitten oikeita tietoja 
ja ajatuskulkuja ei saada mene-
mään ihmisten enemmistön ta-
juntaan? Kapitalistit tekevät tieten-
kin ideologisen päällysrakenteen 

hallinnassa kaikkensa, ettei näin 
pääsisi tapahtumaan. Tietämättö-
miä ihmisiä on suhteellisen helppo 
hallitaja pitää melko tyytyväisinä 
tarjoamalla henkiseksi ravinnoksi 
kaikenlaista jonninjoutavaa aina us-
konnollisesta tunteesta tieteellises-
ti todistamattomiin ufo-havaintoi-
hin. Osa ihmisistä on vieraantunut 
kauas todellisesta olemuksestaan 
ja luonnosta, joka alunperin ihmis-
lajin on synnyttänyt. Työväenliike 
on saatu hajanaisiksi ryhmiksi, mi-
kä tuottaa porvaristolle loputonta 
ilonaihetta. Työnantaja-ja pääoma-
piireille sopii tavattoman hyvin se, 
että työläiset esiintyvät ainoastaan 
hajallaan olevina yksilöinä, joille tie-
teellisen yhteiskuntateorian perus-
teet ovat jääneet melko tuntemat-
tomiksi käsitteiksi, vaikka nämä 
ovat Georg Klausin mukaan toden-
nettavissa kuten jokainen tieteelli-
nen totuus.

Mikäli haluamme löytää nä-
kyvästä maailmankaikkeudesta 
alkuperustetta ja ykseyttä, niin 
se epäilemättä löytyy jatkuvassa 
liikkeessä olevasta materiasta eli ai-

neesta, johon kaikki on palautetta-
vissa ja josta kaikki syntyy, kehittyy 
ja katoaa muuntuen toisikseen. Täs-
tä tulkinnasta ja materian ehtymät-
tömyydestä vakuuttava osoitus on 
materian ja energian häviämättö-
myyden laki. Kun materia on häviä-
mätöntä, on se luonnollisesti myös 
luomatonta.

Monet sanovat mielellään 
kannattavansa ns. henkisiä ar-
voja. Taiteen suuntauksia on pe-
rinteisesti pidetty ehkäpä ihmisen 
henkisimpinä toimintoina, mutta 
taiteen tuotteet muuttuvat todel-
lisiksi vasta saadessaan aineelli-
sen muodon (kirjat, äänilevyt, elo-
kuvat, taulut yms.) ja erotuksena 
ajattelusta kielikin on aineellinen 
(äänet, sähköimpulssisarjat, radio-
aallot, erilaiset painetut tai sähköi-
set tekstit). Tämä kaikki mielestä-
ni todistaa omalta osaltaan va-
kuuttavasti historiallisen materia-
lismin ja sen dialektismaterialis-
tisen, mahdollisimman objektii-
viseen totuuteen pyrkivän meto-
dologian käytön puolesta.

Kaiken poliittisen ajattelun 
ja käytännön peruskysymyk-
set kuuluvat seuraavasti: kuka 
tai ketkä hallitsevat ja kuinka he 
hallitsevat? Tällä hetkellä tilanne 
on se, että vähemmistö hallitsee 
enemmistöä ja se ei ole oikeuden-
mukaista. Jotain pitäisi tehdä, saa-
da muutosvoimat liikkeelle.

Kai Leivo

Tietoisuus, yhteiskunta, vieraantuminen

TIETEELLINEN VALLANKUMOUS NEUROFYSIOLOGIASSA!       
Selkärankaisten keskus-
hermoston toiminta on 
neuroni- ja gliahermosolu-
jen yhteispeliä

USA:n Liittovaltion Terveysinstituu-
tin NIH:n neurofysiologian laitoksen 
johtajan R. Douglas Fieldsin ”Scien-
tific American 3/2008” -tiedeleh-
dessä julkaisema artikkeli  ”White 
Matter Matters” oppimisen biofy-
sikaalisesta mekanismista mullis-
ti alan perusteorioita. (Kansan Ääni 
4/2008) Ennen tuota artikkelia silloi-
sessa tieteellisessä ihmiskuvassa oli 
vallalla eräitä vääriä dogmeja, joi-
ta vain muutama tunnettu tutkija 
kuten Fields oli tohtinut aktiivises-
ti epäillä, kuten:

-että ehdollistumismekanismi 
”sijaitsisi (vain) neuroneissa” ja nii-
den liitoselimissä synapseissa

-että tallennusmekanismi olisi 
kemiallinen, 

-että informaation talletus oli-
si jotenkin ”digitaalista”, puhuttiin 
usein ”koodautumisesta”.

Fields osoitti ehdollistunei-
den käyttäytymismallien ja ih-
misen pitkäaikaismuistojen tal-
lentumisen mekanismiksi neuro-
nihermosolujen ns. viejähaarakkei-
den aksonien myelinisoitumisen, 
joka voi nostaa niiden signaalinjoh-
tavuuden 100-kertaiseksi. Myeliini 
on glia-hermosolujen muodosta-
ma ja sisältämä rasvamainen aine, 
jota on noin puolet ihmisen aivojen 
painosta. Neuronin aksonin myelii-
nituppi on oligodendrosyytti-glia-
solujen  osa. Astrosyytti-gliasolut 
taas säätelevät pitkälle synapsien 
signaalinvälitystä, joka on lyhytai-
kaisen muistin mekanismi. Näiden 
välillä välittää neuronin kestovah-
vistuminen (LTP, long-term poten-
tiation, Terje Lømo, 1966 ), joka sa-
malla toimii ”keskipitkän” muistin 
mekanismina (minuuteista vuoro-
kauteen). 

Fields itse toteaa seuraavaa 
(s. 296): ” On perussääntö, joka on 
saanut alkunsa Pavlovin kokeista 
koirilla, jotka saatiin erittämään syl-
keä ruokakellon soitolla, että ”neu-
ronit, jotka syttyvät (fire) yhtä aikaa, 
kaapeloituvat (wire) yhteen”.  Pav-
lov pystyi kytkemään ääneen rea-
goivia neuroneita syljen eritystä sti-
muloivien neuronien kanssa yhteen 
tarjoamalla koiralle ruokaa saman-
aikaisesti ruokakellon soiton kans-
sa. Kun nämä toistuvasti yhtä aikaa 
aktivoituneet neuronit olivat kyt-
keytyneet yhteen, Pavlov sai koiran-
sa erittämään sylkeä ilman ruokaa 
vain kelloa soittamalla. Oppimisen 
soluperustasta kiinnostuneet neu-
rotieteilijät ovat intensiivisesti tutki-
neet neuroneja yhteen liittäviä mo-
lekyylimekanismeja enimmäkseen 
synapseissa (neuronien liitoskoh-
dissa), mutta he ovat täydellisesti 
sivuuttaneet erään peruskysymyk-
sen: Mikä määrää sen, kytkeytyvät-
kö neuronit yhteen vai eivät? 

Hermosignaalien saapu-
misen ajastus kohteisiin-
sa ratkaisee oppimisen

Ajastus (timing) on kaikki. In-
formaatiovirran ajastuksen koordi-
noiminen on absoluuttisen kriittistä 
minkä tahansa kommunikaatiover-
koston toiminnan kannalta. ... Aivot 
eivät tee poikkeusta. ... Emme ym-
märrä, miten informaatiovirtaa ak-
sonien läpi säädellään, jotta saa-
daan aikaan tarvittavan informaa-
tion yhtäaikainen saapuminen tiet-
tyyn neuroniin. Ehdottoman selvää 

kuitenkin on, että tällaisen tarkan 
ajoituksen aikaansaaminen on ab-
soluuttisen olennaista aivoille, jotta 
ne voisivat toimia. Loogisesti mei-
dän siis tulee kääntää huomiom me 
niihin soluihin, jotka säätelevät im-
pulssien johtumisnopeutta akso-
neita pitkin: myelinisoiviin glia-
soluihin. 

... Synapsin tuottama jännit-
teen muutos on on äärimmäisen 
lyhytaikainen: vain muutama se-
kunnin tuhannesosa. Tämä no peus 
vaatii impulssien saapumisaikojen 
erittäin korkeaa täsmällisyyttä. Voi-
ko olla mahdollista, että signaalin 
johtumisen optimaalinen nopeus 
aksonien läpi muodostuisi täysin 
geneettisen kaavan mukaan aivo-
jen kehityksessä jokaisella aksonilla 
päässäsi? Vai onko mahdollista, et-
tä johtumisen nopeutta sääntelee 
toiminnallinen kokemus optimoi-
dakseen piirin toimintakyvyn? Ot-
taen huomioon kaikki tekijät, jotka 
vaikuttavat johtumisen viivytyksiin 
huomattavan kaukana toisistaan 
olevien neuronien välillä ... näyttää 
uskomattomalta, että vain gene-
tiikka voisi ottaa huomioon kaikki 
muuttujat. Tekijöihin, joitka vaikut-
tavat impulssin läpikulkuaikaan ak-
sonissa, kuuluvat se nimenomainen 
tie, jota pitkin aksonin kasvukär-
ki on kulkenut kasvaes saan alkion-
kehityksen aikana, aksonin poikki-
pinta-ala, Ranvierin solmujen sen 
pituudelle muodostavien gliasolu-
jen määrä, myeliinitupen paksuus, 
hermoimpulssin muodostamisesta 

vastaavien ionikanavien tyyppi ja 
määrä ja monet muut.

Paljon todennäköisempi 
mahdollisuus aksonilinjojen no-
peuden sovittamiseksi kunkin ai-
vovirtapiirin vaatimuksiin sopivaksi 
on, että johtumisnopeutta säätelee 
jotenkin toiminnallinen kokemus. ”

Keskushermoston glia-
tutkimuksen historiaa, 
”neuvostotiede” oli ja on 
oikeassa

Teorian, että glia-solut ovat kes-
kushermoston varsinainen toimija, 
esitti ensimmäisenä Bergenin yli-
opiston professori, Venäjän ja NL:n 
ulkomainen akateemikko, naparet-
keilijä, Kansainliiton pakolaisasiain-
komissaari ja rahannobelisti Fridt-
jof Nansen (1860 – 1931) eläintie-
teen väitöskirjassaan nahkiaisen 
hermostosta v. 1888. Nansenin pe-
ruste tälle oli se, että neuronit ovat 
huomattavan samanlaisia kastema-
dosta ihmiseen saakka, mutta glia-
soluissa on tapahtunut perusteel-
lisia evolutionaarisia mullistuksia. 
Hän esitti myös aivan oikein, että 
gliat ja neuronit ovat  samaa alku-
perää ja kulkeutuneet paikoilleen. 
Ross G. Harrison (1970 – 1956)  to-
disti tämän 1930-luvulla kudosvil-
jelytekniikalla. Lepakoiden kaiku-
luotausmekanismin löytäjä Robert 
Galambos (1914 – 2010) puolusti 
voimakkaasti Nansenin näkemystä. 

Nobelisti Louis Antoine Ran-
vier (1835 – 1922) havaitsi aksonien 
myeliinitupen katkosten ns. Ra-

vierin solmujen tärkeän merkityk-
sen niiden signaalinjohtavuudelle. 
Fieldsinkin työtoverina NIH:ssa toi-
mimaan ehtinyt Ichiji Tasaki (1910 
– 2009) osoitti aksonin myeliinitu-
pen eristeroolin. 

Neuvostoliittolainen Ivan So-
lomonovitsh Beritashvili (Beri-
tov, 1884 - 1974) arveli v. 1932 ak-
sonien myelinisoitumisen olevan 
ehdollistumisen mekanismi, jota 
linjaa jatkoi toinen georgialainen 
Aleksandr Iljitsh Roitbak (1919 
– 1996), jota voidaan pitää tämän 
teorian formuloijana, kun Fields on 
sen oikeaksitodistaja. On ilmeistä 
että Pavlov ja Beritashvili tunsivat 
Nansenin väitöskirjan. 

Michael V.L. Bennett osoitti v. 
1971 sähkökaloilla aksonien mye-
linisoitumisen toimivan   aikasum-
mautumisessa (temporal summati-
on) aistimusten tarkentumismeka-
nismina. Nahkiaisista alaspäin akso-
neilla ei ole myeliinituppea. 

Fieldsin teoksessa on noin 
30 sivua lähdeteoksia. Hän näyt-
tää pyrkineen ottamaan jokaisesta 
maasta, jossa merkittävää alan tut-
kimusta harjoitetaan, ainakin yh-
den lähteen. Suomalaisesta neu-
rologiasta tuohon valittujen, ete-
nevän tieteen linjalla olevien tut-
kimusten joukkoon on mahtunut 
vain yksi ainoa tuotos: 

Riikonen, J., Jaatinen, P., Rin-
tala, J., Porsti, I., Karjala, K. ja Her-
vonen, A. (2002): Intermittent eta-
nol exposure increases the number 
of cerebral microroglia. Alcohol and 
alcoholism.

http://hameemmias.vuodatus.
net/blog/3104862/tieteellinen-val-
lankumous-neurofysiologiassa/

Risto Koivula, DI, Tampere
http://hameemmias.vuodatus.

net/

Presidentti Obaman tieteellisen neuvonantajan R. Douglas Fields’n   mullistava teos ”The Other Brain: From 
Dementia to Schizophrenia, How New Discoveries about the Brain Are Revolutionizing Medicine and Scien-
ce” osoittaa  neurofysiologisen biokemiallis-fysikaalisen toimintamekanismin, jolle psykologian jo pi-
an sata vuotta vallinnut Pavlovin-Vygotskin ehdollistumisteoreettinen tieteellinen ihmiskuva rakentuu. 
Psykologiassa siis ei ole tapahtunut tieteellistä vallankumousta, vaan pelkästään sen luonnontieteelli-
sessä perustassa.    Meille vain ovat Hesari ja YLE jankuttaneet ”psykologiana” parikymmentä vuotta ai-
van muuta kuin oikeaa tieteellistä psykologiaa.  Fieldsin kirjassa ei ole tavuakaan ”peilisoluista”, ”kielie-
limestä”, ”kieligeenistä”, ”evoluutiopsykologiasta”, ”sosiobiologiasta”, ”neurotaloustieteestä” tai ”synnyn-
näisestä tiedosta”. 

”Tietysti on olemassa äärettömästi pikkutotuuksia, joita amerikkalaiset yhteiskuntatieteilijät ovat ah-
kerasti ja usein menestyksellisesti etsineet.--- Mutta aivan kuten kokonaisuus on aina enemmän kuin 
sen osien summa, niin ei myös kokoilemalla pikkutotuuksia yhteiskunnan eri osista ja piirteistä kos-
kaan luoda suuria totuuksia itse yhteiskuntajärjestelmästä: kuinka se on kehittynyt nykyiseen muo-
toonsa, miten se vaikuttaa niihin, jotka siinä elävät, mihin suuntiin se kehittyy. Suuria totuuksia on et-
sittävä erikseen ja niiden itsensä vuoksi. Tästä vastuusta porvarillinen yhteiskuntatiede on luopunut.” - 
Baran & Sweezy: Monopolipääoma

”Voimme elää jokapäiväistä elämäämme ymmärtämättä maailmasta juuri mitään.” - Carl Sagan
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Taloudellinen kriisi koettelee län-
simaita. Samaan aikaan median 
painostus Valko-Venäjää, Kuu-
baa, Koreaa, Venezuelaa ja eräi-
tä muita yksittäisiä maita koh-
taan kasvaa. Irak, Afganistan ja 
Libya on jo miehitetty. Syyrian 
kaatamista yritetään. Minkä ta-
kia tämä tapahtuu juuri nyt? On-
ko tapahtumilla joku yhteys?

Talouskriisin taustalla on pitkä-
aikainen voiton suhdeluvun alene-
minen. Tämän vuoksi pääoma on 
pyrkinyt muuttumaan sellaiseen 
muotoon, että voittojen kasautu-
minen olisi aikaisempaa paremmin 
mahdollista. Syntyi finanssikupla, 
joka nyt on puhjennut. Samaan ai-
kaan porvaristo ja sen hallitsema 
media pyrkii osoittamaan, että ky-
se on pelkästään talouden kriisis-
tä ja että sen syynä olisi työväestön 
kohtuuttomiksi paisuneet palkat ja 
edut. Todellisuudessa on kyse kapi-
talismiin oleellisena osana kuulu va   
kriisiytyminen. Tähän talouden ja fi-
losofian yhteyteen liittyy porvaris-
ton kannalta ongelma ja uhkaku-
va. Kansalaisten keskuudessa ei saa 
päästä nousemaan sellaista käsi-
tystä, että kyseessä olisi uuslibera-
lismin kriisi eikä ainakaan niin, että 
uusliberalismille nousisi varteen-
otettava vaihtoehto.

Tästä syystä porvarillinen me-
dia hyökkää raivokkaasti muuta-
mia yksittäisiä maita ja niiden har-
joittamaa politiikkaa vastaan. Kuu-
ba ja Pohjois-Korea ovat sosialisti-
sia valtioita ja pienuudestaan huo-
limatta uhkaavia kapitalismin kan-
nalta. Jos Pohjois-Korea tai Kuuba 
onnistuvat voittamaan vaikeuten-
sa ja ne pystyvät parantamaan edel-
leen koko kansan elintasoa ja hyvin-
vointia, heistä tulee vaarallinen esi-
merkki siitä, että uusliberalismille 
on olemassa vaihtoehto. Sama kos-
kee vaikkapa Valko-Venäjää, Vene-
zuelaa, Irania tai vaikkapa Myanma-
ria. Nämä valtiot eivät ole sosialis-
tisia, mutta ne eivät ole vapautta-
neet kansantalouksiaan uuslibera-
lismin oppien mukaisesti. Nämäkin 
valtiot luovat uhkaavan vaihtoeh-
don uusliberalistiselle yksimielisyy-
delle, jonka mukaan talouskriisille 
ei ole muuta vaihtoehtoa kuin su-
pistaa julkista taloutta ja avata yhä 
uusia kansantalouden aloja vapaal-
le kilpailulle.

Kapitalismin edistyminen 
edellyttää väkivaltaa

Samaan aikaan ideologisen sodan-
käynnin lisäksi uusliberalismia har-
joittavat valtiot ja niiden koneis-
tot (Nato) ovat hyökänneet usei-
siin maihin ja vaihtaneet uuslibera-
lismiin nuivasti suhtautuneet halli-
tukset mieleisikseen. Tästä esimerk-
keinä ovat mm Afganistan, Irak, Li-
bya ja nyt Syyria. Kyse ei tietysti-
kään ole pelkästään siitä, että nä-
mä olisivat olleet ideologisesti por-
varistolle vaarallisia. Kyse on ennen 
kaikkea siitä, että pääoma tarvitsi 
uusia alueita, joilla voiton suhdelu-
kua on mahdollista kasvattaa. Näis-
sä maissa, kunhan kansallinen vas-
tarinta saadaan nujerrettua, on toki 
huimia mahdollisuuksia kansainvä-
liselle suurpääomalle. Tähän kysy-
mykseen muuten liittyy kotoinen 
kuntauudistuksemmekin. Kaik kien 
asiantuntijoiden mukaan uudistus 
ei paranna kuntien taloutta, mut-
ta se ei ole tarkoituskaan. Uudis-
tus mahdollistaa suuret sosiaali- 
ja terveydenhuollon tai koulutuk-
sen yksiköt, jotka ovat kiinnostavia 
myös kansainvälisen suurpääoman 
kannalta. Ne voidaan yksityistää ja 
näillä talouden osa-alueilla on mah-
dollisuus voittoprosenttien kasvat-
tamiseen.

Länsimaiden media väki-
valtakoneiston tukena

Kansainvälinen suurpääoma ja täy-

sin sen omistuksessa ja hallinnas-
sa oleva länsimainen media naami-
oi aika ovelasti ideologiset ja talou-
delliset hyökkäykset hyökkäyksiksi 
joko asianomaisen maan kansan ih-
misoikeuksien puolustamiseksi (Li-
bya, Syyria, Afganistan) tai sitten va-
kauden turvaamiseksi joukkotuho-
aseiden kehittelemisen estämiseksi 
(Iran, Irak, Pohjois-Korea). Saddam 
Husseinin kaatamisen jälkeen Ira-
kissa on tapettu 150 000 ihmistä ja 
kaikki yhteiskunnan rakenteet ovat 
raunioina. Kukaan ei kuitenkaan 
puhu USA:n ja Euroopan unionin 
alullepanemasta kansanmurhasta, 
mistä siellä oikeasti on nyt kyse.

Vasemmiston on irtisa-
nouduttava porvarillisesta 
filosofiasta

Länsimaiden vasemmisto on ai-
ka hampaaton ja aseeton, kun ky-
se on ihmisoikeuksien puolustami-
seksi tehdystä informaatiosodasta 
tai aseellisesta hyökkäyksestä.  Hy-
vin herkästi hyväksytään aseellinen 
hyökkäys, jos sen päämääränä on 
ihmisoikeuksien turvaaminen. 

Hyvä esimerkki tästä on va-
semmistoliiton puheenjohta-
jan, ministeri Paavo Arhinmäen 
ja miksei ulkoministeri Erkki Tuomi-
ojankin hyökkäykset Valko-Venä-
jän johtoa vastaan ja vaatimukset 
jääkiekon MM-kisojen siirtämises-
tä muualle. En usko, että Arhinmäki 
haluaa välttämättä edistää uuslibe-
ralistista ideologiaa, kyse on enem-

mänkin siitä, että vasemmistoliiton 
nuori polvi ei tunne ollenkaan mar-
xilaista filosofiaa ja kansantaloustie-
dettä saati, että osaisi soveltaa sitä 
nykypäivän olosuhteisiin. 

Eurooppalaisen vasemmiston 
pitäisi uskaltaa tarjota vaihtoeh-
to uusliberalistiselle politiikalle. 
Se vaihtoehto ei voi olla valtion sää-
telyn lisääminen uusliberalistisessa 
yhteiskunnassa, sillä uusliberalismi 
kyllä sopeutuu hyvin siihen, että 
vaikkapa pankit kansallistetaan tie-
tyin välein, jolloin yksityiset velat 
tulevat julkisiksi veloiksi. Tämän jäl-
keen pankit taas myydään takaisin 
yksityisille, mikä mahdollistaa taas 
pääoman voittojen kasvattamisen.

Voitokas työväenliike tu-
keutuu sosialismiin

”Voitokas työväenliike tukeutuu so-
sialismiin” on ollut iskulauseemme 
ja se on edelleen enemmän kuin 
ajankohtainen. Meidän on uskal-
lettava nostaa esiin sosialistinen 
vaihtoehto. Ei ole muuta vaihto-
ehtoa kapitalismille, vaikka kuin-
ka eurooppalainen vasemmisto 
yrittäisi toisin selittää. Samaan ai-
kaan on uskallettava sanoutua ir-
ti siitä ihmisoikeuskäsityksestä, mi-
tä uusliberalismi tarjoaa ja edistää. 
Tämä ihmisoikeuskäsitys on muo-
toutunut turvaamaan uuslibera-
listista politiikkaa ja pääoman riit-
tävää voittoprosenttia. Tässä pii-
lee monen vasemmistolaisen on-

gelma (ml. Arhinmäki ja monet va-
semmistoliiton nuoret kansanedus-
tajat). Hylkäämällä periaatteessa 
uusliberalismi, mutta hyväksymäl-
lä uusliberalistinen ihmisoikeus- ja 
mediapolitiikka ei koskaan voida 
luoda mitään todellista vaihtoeh-
toa nykyiselle menolle.

Vasemmiston on uskallettava 
kaivaa esiin Neuvostoliiton vah-
vuudet ja uskallettava myöntää, 
että ihmisoikeustilanne Neuvosto-
liitossa oli ja Kuubassa ja Pohjois-
Koreassa on edelleen parempi kuin 
meillä länsimaissa, vaikka tämä ai-
heuttaisikin ankaran hyökkäyk sen 
porvarillisen median taholta. So-
sialistisessa yhteiskunnassa ihmi-
sellä on turvattu oikeus ja velvolli-
suus työhön. Niissä kansa saa myös 
nauttia itse työnsä tuottamasta li-
säarvosta, ts. he eivät elätä omalla 
työllään kapitalisteja. Ei siellä tarvi-
ta porvarillista mediaa luomaan ih-
misille sellaisia tarpeita, joita heil-
lä ei oikeasti ole (kuten mainokset). 

Pohjoismainen hyvinvoin-
tiyhteiskunta ei ole osoitus por-
varillisen yhteiskunnan parem-
muudesta, vaan se on seurausta 
vahvasta sosialistisesta leiristä ja 
vahvasta sosialismiin tukeutunees-
ta työväenliikkeestä. Jokainen asioi-
hin perehtynyt voi omin silmin huo-
mata, miten hyvinvointiyhteiskun-
taa on rapautettu askel askeleelta 
1990-luvun alusta lähtien. Tämä ei 
johdu siitä, että hyvinvointiyhteis-
kuntaan ei olisi varaa, vaan siitä, et-
tä porvaristo on ideologisesti vah-
vempi ja tämä mahdollistaa kapi-
talistien politiikan koventumisen. 
Puuttuu yhtenäinen, sosialismiin 
tukeutuva vastavoima.

Jos emme nouse vastusta-
maan kapitalismia kaikissa muo-
doissaan ja tarjoa selvää sosialistis-
ta vaihtoehtoa, pohjoismainen hy-
vinvointiyhteiskunta on historialli-
nen kuriositeetti muutaman vuo-
sikymmenen jälkeen. Kyse on sii-
tä, haluammeko itse vaikuttaa elä-
määmme vai annammeko pää-
omalle vapaat kädet kasvattaa voi-
ton suhdelukua loputtomiin. Talou-
dellinen kriisi antaa hyvin mahdol-
lisuuden sosialistisen vaihtoehdon 
esittämiselle.

KÄ/Juha Kieksi

Vaihtoehdottomuuden aika on lopussa

Kun Kominternin VII kongres-
si kokoontui Moskovassa heinä-
elokuussa 1935, pisimmälle oli 
päästy Ranskassa, jossa oli luo-
tu työläisten yhteisrintama ja fa-
sismin vastainen kansanrinta-
ma.  Bulgarialainen Georgi Di-
mitrov (1882-1949), joka toimi 
alkuaan latojana, piti kongres-
sissa selostuksen, loppulausun-

non ja puheen.  Hänet oli valit-
tu Kominternin pääsihteeriksi.

Sosialistinen Opiskelijaliitto 
SOL julkaisi 1972 Dimitrovin pu-
heet kirjasarjassaan 1 nimekkeellä 
Työväenluokan yhtenäisyys ja kan-
sanrintama fasismia vastaan.  Dimit-
rovin selostuksen ohjeita ei tuolloin 
voitu kuten ei tänäänkään mekaa-
nisesti soveltaa käytäntöön.  Kui-
tenkin se laajan monopolien vas-
taisen, demokraattisen liiton koko-
amisen politiikka, joka on kansain-
välisen kommunistisen liikkeen 
linja kehittyneissä kapitalistisissa 
maissa, periytyy Kominternin VII 
kongressin hahmottelemasta fasis-
min vastaisen taistelun strategiasta.

Dimitrovin ohjeet ovat suu-
reksi avuksi tänäänkin rakennet-
taessa työväenluokan ja kaikkien 
työtätekevien yhtenäisyyttä kamp-
pailussa ydinasesodan, fasismin (”fi-
nanssipääoman taantumuksellisim-
pien ... ainesten avointa terroristis-
ta diktatuuria”) ja äärioikeiston vaa-
raa-, monopoleja- ja imperialismia 
vastaan demokratian laajentami-
seksi.  Dimitrovin syntymästä tulee 

Kansanrintama
18.6.2012 kuluneeksi 130 vuotta.

Tänään Suomessa ei ole laa-
jaa monopolien ja imperialismin 
vastaista rintamaa.  Sosiaalidemo-
kraattinen puolue on menetetty ai-
koja sitten kokoomuksen apupuo-
lueena.  Vasemmistoliitto on pettä-
nyt äänestäjänsä ollen hallitukses-
sa porvarien myötäilijänä.  Varsinai-
set vasemmistopuolueet ovat hajal-
la.  EU:n ja NATOn vastaisia puoluei-
ta on Suomessa STP.

Nyt on korkea aika ryhtyä 
taistelemaan Suomen porvaril-
lista ja erittäin taantumuksellis-
ta hallitusta vastaan.  Esimerkiksi 
puolustusvoimien kutistaminen en-
nakoi NATOon liittymispyrkimystä.  
Kansa kurjistetaan leikkauksilla.  Yh-
teisrintamaan ja kansanrintamaan 
liittyy varmasti järkevästi ajattele-
via Vasemmistoliiton, Sosiaalide-
mokraattisen ja muiden puoluei-
den jäseniä.  Kehityksen tulee olla 
kansainvälistä, sillä proletariaatti on 
maailman oikea isäntä.

Eläköön työväenluokan yhte-
näisyys!

Hannu Kautto

Uusliberalismin kriisi pakottaa porvarillisen median hyökkäämään raivoisasti niitä 
kohtaan, jotka eivät halua mukautua sen asettamiin raameihin. Hyvä esimerkki on 
julkisilla varoilla kustannettu YLE. Valko-Venäjän yms. vastaiset hyökkäykset saa-
vat ohjelma-aikaa.  Kaikki uutisointi on valikoivaa. Nato:n sodissaan aiheuttamista 
sivilliuhreista ei puhuta eikä myöskään Israelin ydinaseesta. 

Voiton päivää voi kunnioit-
taa muistamalla virolaisia fasis-
min vastustajia. Toisessa maail-
mansodassa virolaiset taisteli-
vat yhdessä muiden neuvosto-
kansojen kanssa Natsi-Saksaa 
vastaan. Kansainvälisen työ-
väenliikkeen ja kommunismin 
voitto fasismista oli voitto ih-
miskunnalle ja humanismille. 
Suomi ilman Fasismia -järjes-
tö haluaa kunnioittaa virolai-
sia, jotka valitsivat oikeuden ja 
voittajan, kun suomalaiset va-
litsivat sotasyyllisyyden. Voiton 
päivä 9.5.1945 on pronssisoti-
laan päivä. 

Suomi ilman Fasismia ry. teetti 
pienoismallin Pronssisoturista. Pat-
sas on tehty savesta. Se on noin 13 
senttimetriä korkea ja painaa noin 
250 grammaa. Valmistaja on Tallin-
nan keramiikkatehdas. 

Pronssisoturi on hautamuis-
tomerkki, joka pystytettiin vuonna 
1947 Tallinnan natsimiehitykses-
tä vapauttamisen kunniaksi. Pat-
sas kuvaa virolaista puna-armei-
jan sotilasta suremassa kaatunei-

ta tovereitaan. Huhtikuussa 
2007 Viron puolustusvoimat tu-
hosi patsaan ja vandalisoi hau-
dat, mikä johti mellakkaan. 
Pronssiyöksi nimetyssä väkival-
taisessa yhteenotossa kuoli nuori 
venäläinen vapaustaistelija Dmitri 
Ganin, jonka murha on yhä selvit-
tämättä. Pronssisotilaasta on tullut 
miljoonille ihmisille humanismin ja 
antifasistisen taistelun symboli.   

Pronssisotilaan saa maksa-
malla Suomi ilman Fasismia ry:n ti-
lille 25 euroa. Maksu Nordean tilil-
le:  FI97 1745 3000 1413 84. Viestio-
sioon patsaan toimitusosoite!

Tilaa Pronssisotilas
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Venäjän ”ongelma” lännen sil-
missä on sen harjoittama itsenäi-
nen, lännestä riippumaton poli-
tiikka. Tämä näkyy esimerkiksi 
suhteessa Syyrian tilanteeseen. 
Venäjää ja Kiinaa on arvostel-
tu voimakkaasti veto-oikeuden 
käytöstä, jolla kumottiin Syyrian 
tuomitseva päätöslauselma tur-
vaneuvostossa. Arvostelu on te-
kopyhää, kun muistaa ne luke-
mattomat kerrat, jolloin Yhdys-
vallat on päästänyt liittolaisensa 
Israe lin pälkähästä veto-oikeu-
della turvaneuvostossa. Kaik-
kein räikeimmätkin Israelin suo-
rittamat massamurhat ovat jää-
neet tämän takia vaille tuomiota.

Läntinen asenne Venäjään on 
yleensä alentuva ja opettavainen. 
Maan omintakeinen sisäpolitiik-
ka herättää ärtymystä; sitä vaadi-
taan toistuvasti samaan uuslibe-
ralismin muottiin Yhdysvaltojen ja 
EU:n kanssa. Venäjän itsenäinen ul-
kopolitiikka on kuitenkin asia, joka 
kaikkein eniten kaihertaa länttä. Ve-
näjä on esimerkiksi ylläpitänyt hy-
viä suhteita moniin lännen silmissä 
”roistovaltioihin”, kuten Kuubaan, 
Venezuelaan, Iraniin, Valko-Venä-
jään ja Pohjois-Koreaan. Venäjän 
ulkopolitiikka voidaankin määritel-
lä anti-imperialistiseksi ja maailman 
moninapaisuutta korostavaksi. 

Etyj arvosteli myös Suo-
men vaaleja

Venäjän maaliskuisten presiden-
tinvaalien uutisointi Suomessa 
noudatteli tuttuja latuja. Pääpaino 
oli vaalivilppiväitteissä ja opposi-
tion mielenosoituksissa. Vaalivilp-
piä ilmeisesti tapahtui jonkin ver-
ran, mutta sillä tuskin oli vaikutus-
ta vaalien lopputulokseen. Vaali-
tarkkailijana toimineen Kimmo Kil-
jusen arvio oli realistinen, kun hän 
totesi Venäjän osaavan kyllä järjes-
tää vaaleja. Hän ei sulkenut pois si-

tä, ettei vilppiä olisi voinut esiintyä 
esimerkiksi Tšetšeniassa tai Kauko-
idän alueella, mutta Vladimir Puti-
nin voittoon sillä ei ollut vaikutusta.

Vaaliuutisoinnissa oli vahvas-
ti värivallankumouksellinen ma-
ku. Palstatilaa annettiin kritiikit-
tä lähinnä lännen tukemalle, mel-
ko vähäistä kansansuosiota naut-
tivalle liberaalille oppositiolle, joka 
kyseenalaisti koko vaalituloksen ja 
lähti kaduille osoittamaan mieltään. 

Etyjin vaaliraportissa kiinni-
tettiin huomiota joihinkin vaalei-
hin liittyviin epäkohtiin. Arvostel-
tiin muun muassa sitä, kuinka Pu-
tin sai julkisuudessa tilaa huomat-
tavasti vastaehdokkaitaan enem-
män. Arvosteluun on varmastikin 
aihetta, mutta silti herää kysymys: 

Voiko joku mainita jonkun maan, 
jossa ei ilmene vastaavia ongel-
mia? Myös Suomi sai huomautuk-
sen Etyjiltä viime eduskuntavaalien 
jälkeen eduskunnan ulkopuolisten 
puolueiden syrjinnästä tiedotusvä-
lineissä.

Myös Suomessa puolueiden 
rekisteröinti on tehty hankalaksi. 
Kaksissa eduskuntavaaleissa ilman 
eduskuntapaikkaa jäänyt puolue 
joutuu keräämään 5 000 kannatta-
jakorttia päästäkseen takaisin puo-
luerekisteriin. Presidentinvaaleissa 
ehdokkaan asettamiseksi kortteja 
pitää kerätä 20 000!

Vaalien epärehellisyys 
katsojan silmässä

Oma lukunsa vaalivilppiasioissa on 
Yhdysvallat. Muistettakoon vuoden 
2000 presidentinvaalit, joissa presi-
dentiksi tuli korkeimman oikeu-
den päätöksellä valituksi George 
W. Bush, joka sai vaaleissa vähem-
män ääniä kuin vastaehdokkaan-
sa Al Gore. Bush käytti kaikki likai-
set temput valintansa varmistami-
seksi. Hän mm. laittoi veljensä, Flo-
ridan kuvernöörin Jeb Bushin hoita-
maan asian niin, ettei demokraatte-
ja kannattavia äänestäjiä pääse lii-
kaa käyttämään äänioikeuttaan 
tuossa ratkaisevassa osavaltiossa. 
Monia mustaihoisia estettiin erilai-
sin verukkein äänestämästä.

En muista, että tämä olisi ai-
heuttanut kovinkaan suurta po-
rua maamme tiedotusvälineis-

sä. Suhtautuminen eri maiden vaa-
leihin on valtamediassa pitkälti si-
doksissa poliittisiin intresseihin. 
Myös Venezuelan ja eräiden mui-
den maiden vaaleja syytetään rutii-
ninomaisesti epärehellisiksi. Todis-
tusaineistoa kyetään tosin harvoin 
esittämään; riittää, että asiasta pi-
detään kovaa meteliä. Todellisuus 
on useimmiten hyvin toisenlainen 
kuin median välittämä mielikuva. 
Esimerkiksi Yhdysvaltojen entinen 
presidentti Jimmy Carter on ylistä-
nyt Venezuelan vaaleja erittäin hy-
vin järjestetyiksi. Hän on myös to-
dennut, että Yhdysvallat voisi ottaa 
niistä mallia.

Putinin haasteena epäta-
sa-arvon vähentäminen

Mitä tulee Venäjään, niin maassa on 
varmasti tyytymättömyyttä, mikä 
kumpuaa Neuvostoliiton hajoami-
sen jälkeisestä turvaverkkojen ro-
mahtamisesta ja sosiaalisen epäta-
sa-arvon lisääntymisestä. Tämä on 
heijastunut mm. Venäjän federaa-
tion kommunistisen puolueen kor-
keana kannatuksena kaikissa viime-
aikaisissa vaaleissa. Monet venäläi-
set ovat mielipidetiedustelujen mu-
kaan sitä mieltä, että Neuvostolii-
ton aikana asiat olivat paremmin; 
oli turvallisuutta ja työtä.

Putinin olisi nyt vastattava tä-
hän haasteeseen, mikäli mielii ase-
mansa säilyttää. Pelkät iskulauseet 
isänmaallisuudesta eivät enää rii-
tä. Putinilla olisi mahdollisuus ha-
lutessaan hilata sisäpolitiikkaan-
sa perinteiseen sosialidemokraatti-
seen suuntaan – siis suuntaan, jo-
ka on länsimaissa, mm. Suomessa, 
jo hautautunut uusliberalismin al-
le. Toisin kuin lännen tukema libe-
raali oppositio Venäjällä antaa ym-
märtää, tyytymättömyys maassa ei 
johdu ”sananvapauden” tai ”demo-
kratian” puutteista, vaan sosiaalisen 
turvallisuuden puutteesta.

Tommi Lievemaa  

Länsi painostaa Venäjää – Putin haasteiden edessä

Valko-Venäjä kuuluu niihin mai-
hin, joiden sisäisiin asioihin ns. 
länsimaat katsovat voivansa ali-
tuisesti sekaantua. Värivallanku-
mouksia ja muuta häiriötä yrite-
tään jatkuvasti tuottaa Valko-Ve-
näjän ja eräiden muiden maiden 
yhteiskunnallisen kehityksen 
haittaamiseksi. Näiden syntinä 
pidetään selvästi sitä, etteivät ne 
halua alistua Amerikan Yhdysval-
tojen ja EU:n hallitsemaan rinta-
maan ja taloudellisiin malleihin.

Kaikki keinot tällaisessa toi-
minnassa tuntuvat olevan sallittu-
ja. Vaaleihin sekaantuminen, län-
simielisen opposition rahoittami-
nen ja jopa avoin terrorismi ovat ol-
leet osa keinovalikoimaa. Valko-Ve-
näjään on kohdistettu kaikenlaista 
ja nyt viimeksi täällä Suomessa on 
otettu lyömäaseeksi jääkiekko.   

Poliittiset piirit painosta-
vat jääkiekkopäättäjiä

Helsingin Sanomien 23.3.2012 uu-
tisen mukaan kulttuuri- ja urheilu-
ministeri Paavo Arhinmäki oli sano-
nut eduskunnan kyselytunnilla, että 
Suomen hallitus on vedonnut Suo-
men Jääkiekkoliittoon, jotta se vai-
kuttaisi Valko-Venäjän vuoden 2014 
jääkiekon MM-kisaisännyyden pe-
rumiseksi. Arhinmäen mukaan ”suu-
ria urheilutapahtumia käytetään 
propagandavälineenä, jolla pönki-
tetään itsevaltiaita”. Valko-Venäjän 
presidenttiä Aljaksandr Lukashen-
kaa kiinnostavat ministerin mu-
kaan ”vain omat rahat, valta ja jää-

kiekko”. Samassa uutisessa viitat-
tiin myös Valko-Venäjällä toimeen-
pantuihin kahteen kuolemantuo-
mioon. Tuomiot johtuivat Minskis-
sä vuonna 2011 metroon tehdystä 
terrori-iskusta, jossa kuoli useita ih-
misiä. EU oli arvostellut tuomioita.

Seuraavan päivän Helsingin 
Sanomien kakkospääkirjoituk-
sessa annettiin voimakasta tu-
kea Arhinmäen ajatuksille ja ker-
rottiin samalla myös näkemyksiä 
em. tuomioista. HS tiesi kertoa, et-
tä ”kaksikko ei saanut puolueeton-
ta oikeudenkäyntiä”. Samassa leh-
dessä ulkoministeri Erkki Tuomioja 

kiisti, että hallitus olisi tehnyt Arhin-
mäen mainitsemaa linjausta ja piti 
tätä vain tämän omana mielipitee-
nä. Samaa totesi Jääkiekkoliiton pu-
heenjohtaja ja Kansainvälisen jää-
kiekkoliiton varapuheenjohtaja Ka-
lervo Kummola: ”ei hän (Arhinmä-
ki) ole ollut yhteydessä meihin. Mi-
nuun tai kehenkään muuhunkaan”.

Mainittakoon tässä yhteydes-
sä, että HS julkaisi 30.3.2012 uu-
tisen Japanissa toimeenpannuis-
ta kolmesta kuolemantuomios-
ta, jotka olivat seurauksia useista 
henkirikoksista. Tästä asiasta ei ole 
sen koommin meillä kuulunut kom-

mentteja eikä seurauksia, mitä nyt 
Amnesty International oli arvostel-
lut Japania sen käytännöistä.

Asiasta jatkuneessa keskus-
telussa Arhinmäki on saanut tu-
kea ”sinisilmäisiltä maailmanpa-
rantajilta”, joilla ei tunnu riittävän 
ajattelukykyä reaalipolitiikan puo-
lelle. Tukea on tullut tietenkin myös 
perinteisiltä oikeistotahoilta. Kum-
mallinen tapaus tässä yhteydessä 
oli Tiedonantajan urheilukolumnis-
ti ”Punaposki”, joka lehden nume-
rossa 30.3.2012 kiitteli Helsingin Sa-
nomia ja Arhinmäkeä asias sa osoi-
tetusta aloitteellisuudesta. Tuomi-
ojaa ei kolumnisti pitänyt tarpeek-
si jämeränä toimijana tässä yhte-
ydessä. ”Punaposki” perusteli nä-
kemystään samoilla argumenteil-
la kuin porvarillinen valtamediakin. 
Esille vedettiin Valko-Venäjän vuo-
den 2010 presidentin vaalit jälkita-
pahtumineen sekä em. kuoleman-
tuomiot. ”Punaposken” mukaan 
”kilpailevat presidenttiehdokkaat 
pidätettiin lähes järjestään ja osin 
pahoinpideltiin pidätyksen aikana” 
ja että ”tuomion yhteydessä todis-
tusaineisto päätettiin tuhota”. Sen 
sijaan väkivaltaisten mielenosoit-
tajien osuutta vaalipäivän jälkita-
pahtumiin ei kolumnisti ota huo-
mioon. Kuolemantuomioiden to-
distusaineiston sisällöstä ei kerrota 
myöskään mitään. Normaalisti näin 
laajan jutun todistusaineistoon voi-
si kuvitella kuuluvan runsaasti ma-
teriaalia, joiden hävittäminen ei käy 
noin vain päätöksiä tekemällä (aja-

tellaan vaikka metroiskun fyysistä 
tapahtumaympäristöä, henkilöto-
distajia, kansainvälisesti levinnyttä 
kuva- ja videomateriaalia, oikeus-
lääketieteen lausuntoja, poliisin 
teknistä tutkinta-aineistoa jne.). Toi-
nen tuomituista tunnusti ja toinen 
ei. Miten joku tai jotkut Suomes-
ta voivat arvioida käytyä oikeus-
prosessia objektiivisesti, jos ainoi-
na tietolähteinä ovat mahdollisesti 
jotkut Valko-Venäjän toisinajatteli-
joiden levittämät huhut? Vihjaillaan 
myös, että terrori-isku olisi ollut hal-
linnon taholta järjestetty ja syyllisik-
si haettu joitain syyttömiä ulkopuo-
lisia. Miksi? 

Jääkiekkotahoilla jäitä 
hatussa

Useimmilla kotimaisilla jääkiekko-
vaikuttajilla on selvästi jäitä hatus-
sa asian suhteen. Kummola ei ole 
ollut kovin innostunut viemään Ar-
hinmäen aloitetta eteenpäin kan-
sainvälisellä tasolla, missä kisojen 
pitopaikoista on päätetty. Ruotsin 
jääkiekkoliitto on myös ollut hy-
vin haluton kisojen pitopaikan siir-
toon. Venäjän jääkiekkoliitto tuskin 
tulee hylkäämään Valko-Venäjää. 
Asia saattaa tulla keskusteluun kan-
sainvälisen liiton kokouksessa tou-
kokuussa 2012 Helsingissä pidettä-
vien kisojen yhteydessä. Kummolan 
mukaan ainakaan Suomi ei aio siel-
lä toimia Valko-Venäjän kisojen pe-
rumiseksi. 

Jaakko Ahvola
Helsinki

Jääkiekko lyömäaseeksi

Kuva otettu 9.5.2011 Minskissä . Ihmiset toivat edelleen uhrien muis-
toksi Metro-asemalle kukkia. Terrori-iskussa kuoli 14 Minskiläistä. Oi-
keasti Arhinmäki ja kumpp.tukevat terroristeja kuten amerikkalaiset 
Libyassa.

Länsimaiden johtajat kaavailevat  värivallankumousta myös Venäjällä. Kuitenkin tyytymättömyys kum puaa 
Neuvostoliiton hajoamisesta seuranneesta turvaverkkojen romahtamisesta ja pahoinvoinnin lisääntymi-
sestä.  Tiedämme, että niin Venäjällä, kuten naapurissa Valko-Venäjällä vaaleja eivät ratkaisseet äänestys-
tulosten peukalointi.  Tässä ”miitingissä” kunnioitetaan vallankumouksen vuosipäivää 7.11.-11.



Venäjän oppositiolta uusliberalistit odottavat ja toivovat värivallankumousta. Tällä hetkellä todellinen op-
positio Venäjällä on kommunistit. Kuvassa Venäjän Federaation kommunistipuolueen joukkoja.
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Venäjän presidentinvaaleista on 
ehtinyt kulua lähes kaksi kuu-
kautta, mutta niiden tulokset ai-
heuttavat yhä vielä keskusteluja. 
Virallisten tietojen mukaan vaa-
lit ”voitti” tietenkin herra Putin, 
joka sai muka lähes 64 % äänistä 
(nämä tarkastusluvut olivat tie-
dossa jo ennakkoon). Toiseksi si-
joittui luonnollisesti hänen pää-
kilpailijansa, Venäjän Federaa-
tion kommunistisen puolueen 
puheenjohtaja G.Zyganov, jon-
ka saamat prosenttiluvat arve-
luttavasti ovat yhteneviä tulok-
sen kanssa, jonka hän muka sai 
edellisissä presidentinvaaleissa 
ja kolmanneksi sijoittui Putinin 
tuuraaja, miljardööri-olygarkki 
Prohorov, joka on katsomuksil-
taan Putin potenssissa kaksi ja 
jonka tehtävänä oli juuri äänien 
anastaminen vt. pääministerin 
muilta kilpakumppaneilta. 

Tästä saavuttamastaan tu-
loksesta itse herra Putin kannat-
tajiensa kokouksessa (jotka oli 
tuotu paikalle tulevien vapaapäi-
vien laskuun tai rahasta)  jopa her-
kesi ilon kyyneliin. Virallinen pro-
paganda iloitsee aktiivisesti siitä, 
että Venäjän kansa muka ”teki oi-
kean ratkaisun” ja eräs hovianalyy-
tikko (toistaiseksi kylläkin vain yksi) 
ilmoitti eräänlaisesta ”uudesta pu-
tinilaisesta enemmistöstä”. Osa op-
positiosta on joutunut masennuk-
sen valtaan siitä syystä, että vt. pää-
ministeri todellakin sai enemmän 
ääniä kuin kuka tahansa muu eh-

dokas, jopa puhutaan hänen ”voi-
tostaan” (itse seurasin samanlaisia 
mielialoja maaliskuun joukkoko-
kouksissa Moskovassa). 

Mutta sallikaa kysyä, mis-
tä voitosta on kysymys? Tieten-
kin jos presidentinvaaleissa voitta-
ja määritellään äänten suhteellisen 
enemmistön perusteella, niin silloin 
se on näin ja Putin olisi todellakin 
voittanut (se, että hän johti presi-
denttipeliä, oli itsestään selvä asia). 
Mutta melkeinpä kaikkien maiden 
ja mm. Venäjän lainsäädännön mu-
kaan presidentti valitaan äänten 
ehdottoman enemmistön perus-
teella eli voittajan on saatava yli 50 
% äänistä. Mutta tosiasiassa näitä 
samoja 50 % äänistä ei vt. päämi-
nisteri itse asiassa saanutkaan. 

Venäjän Federaation kommu-
nistisen puolueen edustajat pu-

huvat oikeutetusti siitä, että re-
hellisten vaalien tapauksessa olisi 
pitänyt järjestää vaalien toinen kier-
ros. Heidän arvionsa mukaan vaali-
vilpin tuloksena Putin sai lisää 18-
20 % äänistä. Meidän omien arvioit-
temme mukaan tuo vilppiprosent-
ti oli jopa suurempi (tuolloin monet 
ovat sitä mieltä, että toisella kier-
roksella Putin olisi hävinnyt myös 
virallisesti – halukkaiden määrä vil-
pistellä vaalien tuloksia hänen hy-
väkseen toisella kierroksella olisi 
ollut heti huomattavasti pienem-
pi). Äänestyspaikoille asennetut 
videokamerat tekivät vain psyko-
logisern vaikutuksen valitsijoiden 
herkkäuskoiseen osaan – tosiasias-
sa näitä kameroita ei ollut vaalivil-
pin kannalta kriittisillä paikoilla eli 
korkeam man asteen alueellisissa 
vaalilautakunnissa ja ne poistettiin 

virallisesti käytöstä yhdeksi tunnik-
si kriittisenä aikana heti äänestyk-
sen päätyttyä. 

Syrjäseuduilla  tavanomai-
seen tapaan ei mikään muuttu-
nut – siellä vanhaan tapaan lisät-
tiin väärennettyjä äänestyslomak-
keita äänestysuurniin ja poistettiin 
paikalta vaalien seuraajia. Nizhnyi 
Novgorodin läänin Arzamasin kau-
pungissa viranomaiset olivat niin 
röyhkeitä, että pidättivät kolmeksi 
vuorokaudeksi! Venäjän Federaa-
tion kommunistisen puolueen vaa-
lilautakunnan jäsenen, jolla oli ää-
nioikeus, ”alistumattomuudesta 
poliisityöntekijän antamalle mää-
räykselle” (mistä hetkestä lähtien  
poliisilla on oikeus määrätä äänes-
tyspaikalla? Jopa Putinin Venäjällä 
tämä on selvästi liikaa). Kaiken tä-
män hulinan huippukohtana olivat 
perinteiset 100 % äänistä, jotka Pu-
tin sai Tšetšenian tasavallassa. 

Taas siellä, missä oli paikalla 
paljon vaalitarkkailijoita ja lehti-
miehiä ja joukkomittaiset protes-
tit muodostivat todellisen uhkan 
(toisin sanoen Moskovassa), siellä 
vaalivilppi supistui huomattavas-
ti ja siellä keskityttiin bussivaalika-
ruselliin, kun samat ihmiset  kävi-
vät äänestämässä useampia kerto-
ja, huijauksiin ennakkoäänestyslo-
makkeiden kanssa (huhujen mu-
kaan Putinin ihmiset maksoivat jo-
kaisesta sellaisesta lomakkeesta 
800 ruplaa puhumattakaan mitään 
sellaisista tapauksista, kun niitä kir-
joiteltiin valmiiksi teollisissa mitta-
suhteissa ylhäältä tulleen määräyk-
sen mukaisesti), ryhmä-äänestyk-
siin (kun vierastyöläisiä tuotiin ää-
nestyspaikoille linja-autoilla ja pa-
kotettiin päällystön herkeämättö-
mässä valvonnassa äänestämään 
Putinin puolesta) jne. 

Muuten meikäläisiä toverei-
ta osallistui vaaleihin myös vaa-
litarkkailijoiden tai vaalilauta-
kuntien jäsenten ominaisuudes-
sa ja he näkivät ensimmäisen ker-
ran, miten avoimesti melko useat 
äänestäjät kuvasivat matkapuheli-
milleen äänestyskaavakkeita Puti-
nin puolesta tarkoituksella esittää 
ne myöhemmin päällystölleen. Tie-
tenkin tämä ei ollut enää puhdas-
ta vaalivilppiä, vaan pikemminkin 
hallinnollista painostusta. Jos taas 
erotetaan nimenomaan vaalivilpit, 
niin silloin Putinia omasta tahdos-
ta tai tahtonsa vastaisesti äänestä-

neiden osuus Moskovassa oli mei-
dän arvioit temme mukaan noin 40 
% kuten myös koko Venäjällä. Koko-
naisuudessaan pidetyt vaalit eivät 
olleet rehelliset ja vapaat eikä her-
ra Putinia voida pitää  Venäjän lailli-
sesti valittuna presidenttinä. 

Toisaalta viranomaisten kai-
kista yrityksistä huolimatta vaa-
lien toinen kierros kuitenkin pi-
dettiin, mutta ei äänestyspaikoil-
la, vaan kaduilla ja toreilla. Kymme-
niä tuhansia ihmisiä protestoi vaa-
livilppiä vastaan Moskovassa, Pie-
tarissa ja useissa muissa maan kau-
pungeissa. Ja vaikka nämä protestit 
ovat nyt toistaiseksi lakanneet, löy-
tyy varmasti muita syitä tyytymät-
tömyyden esittämiseen, jota Putin 
jatkuvasti synnyttää yhteiskunnas-
sa harjoittamallaan politiikalla (ja 
hän pitää edelleenkin sitä ihanteel-
lisena eikä aio muuttaa sitä vaka-
vasti) – ovat tulossa kolmas, neljäs 
jne. kierros niin kauan, kun Putin ei 
joudu lähtemään. 

Ja lähteä hänen on vielä pak-
ko. Salaperäisen vakauden takuu-
miehestä toteutumaton valtakun-
nallinen johtaja on muuttunut epä-
vakauden tekijäksi, josta ”eliitit” jou-
tuvat tekemään pesäeron ennem-
min tai myöhemmin. Vaihtoehto-
na voi tässä tapauksessa olla vain 
avoin terroristinen diktatuuri, mut-
ta ottamalla huomioon voimami-
nisteriöiden virkailijoiden nykyi-
set mielialat se on käytännöllisesti 
katsoen mahdotonta. Tuolloin mi-
tä kauemmin Putin pitää kiinni val-
lastaan, sitä enemmän tulee kasva-
maan protestoivien vastustusvoima 
ja sitä mittavimpia tulevat olemaan 
seuraavan epävakaan tilanteen mit-
tasuhteet. Ja jos vielä aivan hiljat-
tain järjestelmän ulkopuoliset op-
positiomiehet kehoittivat yksinker-
taisesti presidentti Medvedevia jat-
kamaan kahdella vuodella virkavel-
vollisuuksiaan, niin nyt Putinin vir-
kaanastumistilaisuuden jälkeen val-
lan siirtäminen ei tule olemaan niin 
helppoa. Niin että mitä ennemmin 
herra Putin tajuaa syntyneen to-
dellisuudenkuvan ja suostuu läh-
temään, sitä helpompi se olisi koko 
valtakunnalle sekä myös hänelle it-
selleen henkilökohtaisesti. 

Sergei Skvortsov,
NKPn Keskuskomitean ensim-

mäinen (pää-) sihteeri

Kuka voitti Venäjän presidentinvaalit?

Virossa lakkoilivat kolmen päi-
vän ajan maaliskuussa 16 000 
opettajaa eri puolilla Viroa. He  
vaativat palkankorotusta nykyi-
sestä 640 eurosta 840 euroon. 
Opetusministeri Jaak Aaviksoo 
on luvannut pakkojen nousevan 
700 euroon tammikuun alusta. 

Opettajien tueksi lakkoilivat 
naisten päivänä julkisen liikenteen 
kuskit ja Narvan sähkölaitoksen 
työntekijät. Edellispäivänä tervey-
denhoitoalan työntekijät olivat so-
lidaarisuuslakossa opettajien tuek-
si. Rautatieläiset lakkoilivat saman 
aikaisesti itselleen parempia työs-
kentelyoloja. Lakkoon osallistui pa-
risataa rautatieläistä noin 1800 Ees-
ti Raudteen työntekijästä.  

Virossa opettajat ovat lak-
koilleet ennenkin, mutta eivät 
näin näyttävästi. Opettajia kokoon-
tui tuhansittain Vapauden aukiolle 
Tallinnaan kantaen julisteita, joissa 
luki esimerkiksi, että Virossa opetta-
jan palkka on 640 euroa, kun Krei-
kassa se on 1900 euroa ja silti Viro 
antaa rahallista apua Kreikkaan. 

Opettajien ja julkisen sekto-
rin työntekijöiden kestävyyttä 

on koetellut euron mukanaan tuo-
ma hintojen nousu, joka ei ole hei-
jastunut palkkakehitykseen. Viron 
pääministeri Andrus Ansip (refor-
mipuolue) ilmoitti, ettei valtion kas-
sassa ole rahaa eikä valtio ryhdy ra-
hoittamaan palkankorotuksia otta-
malla lainaa. 

Opetusministeri Jaak Aavik-
soo (Isänmaa- ja ResPublican liit-
to) puolestaan esiintyi pikkukau-
punki Paidessa kysyen oppilailta, 
josko nämä tietävät vanhempiensa 
palkan? Hän pyysi oppilaita arvioi-
maan, saavatko lasten vanhemmat 
enemmän vai vähemmän palkkaa 
kuin opettajat? Suurempi osa oppi-
laista vastasi vanhempiensa saavan 
vähemmän palkkaa kuin 700 euroa 
kuussa. Aaviksoo totesi, etteivät 
opettajat ole Virossa suinkaan ne 
köyhimmät. Ministerin mukaan yli 
50 prosenttia virolaisista elää köy-
hemmin kuin opettajat. 

Suomessa toiveikkuutta

Suomessa virolaisten lakkoiluun 
on suhtauduttu toiveikkaasti. Palk-
kojen nousun Virossa on toivottu 
hidastavan virolaisten työperäis-

tä muuttoa Suomeen. Ammattiyh-
distysliikkeen aktivoitumisen moni 
näkisi mielellään romahtaneen ay-
liikehdinnän uutena alkuna. Viros-
sa joukkovoima on keskittynyt kui-
tenkin juuri toiselle puolelle puo-
lustamaan kovaa talouspolitiikkaa. 
Viron talousnäkymissä ei ole myös-
kään mitään sellaista, joka mah-
dollistaisi palkkojen nousua, joten 
muuttoliike Suomeen vain kiihtyy.   

Tallinna
Leena Hietanen

Lähde: Uutisportaali Delfi

Virossa opettajat vaativat palkankorotuksia

Sergei Skvortsov työpöytänsä ääressä Moskovan Alueella 

On tullut aika saada äänemme kuuluviin. On tullut aika muuttaa 
suuntaa. Pahoinvoinnin ja elämän epävarmuuden ei tarvitse aina 
vain lisääntyä – meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen. Olemme 
kyllästyneet siihen, että meidän ei anneta vaikuttaa omiin asioihim-
me. Emmekä ole ainoita.

 Vuosi 2011 jäi historiaan valtaisat mittasuhteet saavuttaneesta 
valtausaallosta, joka Espanjan demokratia-mielenosoitusten ja to-
rivaltausten (15M) sekä Yhdysvaltojen Occupy-liikehdinnän innoit-
tamana levisi kaikille mantereille. Ihmiset eri maissa alkoivat yhdis-
tää voimiaan – sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti.

 Seuraava näkyvä hetki yhteistoiminnalle on Espanjan 15M:n 
ja Yhdysvaltojen Occupy-liikkeen koolle kutsuma kansainvälinen 
toimintapäivä 12. toukokuuta (12M). Olemme järjestämässä tuo-
na päivänä Helsinkiin tapahtumaa, johon nyt kutsumme Sinut mu-
kaan osallistumaan.

Tapahtumapäivän alustava ohjelma:

•12:00 – 14:00 Kokoontuminen Paasikiven aukiolle ja avoin mikro-
foni
 •14:00 – 16:00 Siirtyminen Kolmen sepän aukiolle ja erilainen mie-
lenosoitus
 •16:00 – 18:00 Kerääntyminen Kansalaistorille ja jakautuminen työ-
ryhmiin
 •18:00 – Torijuhlat Ihmisten torilla

Torilla tavataan la. 12.5.12



Kansan ääni kuuluu muutoksen puolesta

Helsingissä on paljon enemmän 
kulttuuritarjontaa kuin täällä 
susirajalla, pientä vaille kateu-
den kyy tulee esille. Joskus tuos-
ta kulttuuritarjonnasta jaetaan 
pieniä murusia meille rupusakki-
laisillekin. Näytelmä nimeltä Wal-
lin on pitänyt kansalaisten nau-
ruhermot joko kireänä tai toi-
minnassa.

Iltauutisissa oli tv-kuvaa-
ja saanut tuhannen taalan ku-
via. Luottamusäänestys oli juu-
ri pidetty. Eduskunnan vähemmis-
tö eli 95 edustajaa oli antanut syn-
ninpäästön katuvalle ja etenkin ko-
koomukselle tärkeälle ministeril-
le. Television kautta näimme kuin-
ka Astrid Thors hiveli ja siveli pit-
kän aikaa Stefania varmaankin sa-
noen: ”Hyvä veli ja sisar järjestelmä 
ei omiaan hylkää”. Sitä ei näytetty 
kohdistuiko sively myös navan ala-
puolelle. Turhan vähälle huomiolle 
jäi poissaolevien määrä, 44 edusta-
jaa. Suurin osa vastuun pakoilijoita. 
Kun eduskunta äänestää ministe-
rin luottamuksesta pitäisi kaikkien 
olla paikalla, vaikka tietenkin mie-
luisin paikka on sauna, uimahal-
li tai ilo- tai surutalo. Jos Wallin pu-
toaa eduskunnasta, on hänelle teat-
terimaailmassa työpaikkoja tarjolla. 
Toinen opetus näytelmästä oli, et-
tä tekstiviestien lähettely voi viedä 
viran, muttei eduskunnalle valehte-

lu ja sen harhaanjohtaminen. Oma 
käsitykseni tapaus Wallinista on sen 
oleminen huomion viejänä suurista 
ja vaarallisista asioista. Suomi tukee 
köyhän Yhdysvallan aseteol lisuutta 
ostamalla 200 miljoonalla eurolla 
ohjuksia, jotka ovat hyökkäysasei-
ta. Kyseessä olevia ohjuksia Yhdys-
vallat ei myy edes kaikille julkiliitto-
laisilleen.

Jotain ovat suomalaiset ken-
raalit ja virkamiehet salassa so-
pineet jenkkien kanssa. Lahjusra-
hat luonnollisesti liikkuvat asekau-
poissa, sehän on sääntö eikä poik-
keus. Saattaa jonkun kassakaapis-
sa olla Suomen Natoon liittymisso-
pimus valmiina. Seurat, Avut ja Hy-
myt kyllä auliisti kertovat, kuka ke-
nenkin kanssa seurustelee tai kuka 
on umpikännissä riehunut kartsal-
la, mutta suomalaisen politiikan ja 
päätöksenteon mädännäisyyksistä 
ei joko uskalleta tai haluta kertoa. 
Wallin-näytelmän säälittävin esitys 
oli SDP:n osuus. Wallinia vaadittiin 
kaksikin kertaa pyytämään anteek-
si toimintaansa. Jokainen kuitenkin 
tiesi, että jokainen äänestyksessä 
paikalla oleva demari tukee Walli-
nia. Irtopisteitten keruu voi tuottaa 
tulosta, mutta saattaa käydä köpe-
löstikin. Mielenkiinnolla jään odot-
tamaan seuraavaa gallupia SDP:n ja 
Vasemmistoliitonliiton osalta

Reino Welling 
Jämsänkoski

Parempiosaisilla on niin Suomes-
sa kuin ulkomailla erilaisia Hyvä-
veli-järjestelmiä ajamassa niiden 
etuja. Osa niistä on julkisia ja vie-
lä useampi salaisia. Yhteistä niil-
le on, että niihin ei liitytä vaan 
niihin kutsutaan. Kaikkia niitä ei 
edes tiedetä eikä tunneta.

Tunnetuimmat kansain-
väliset ovat esimerkiksi: Da-
vos, Bildenberg, Round Table, 
pankkimaailman”Group of Thir-
ty”. Vapaamuurarit, Temppeliritarit, 
Lions Club, Rotary, jne

Kansallisia kuten: Eva, Pörs-
siklubi, Keskiviikkokerho, Kauppa-
kamarit, jne. Tärkeimmät päätökset 
eivät tapahdu aina virallisissa ko-
kouksissa vaan epävirallisesti hir-
vimetsällä, golf-radoilla, illallisilla ja 
saunailloissa.

Näiden oikeistolaisten omaa 
etua valvovien järjestöjen rinnal-
la vasemmiston hampaattomak-
si kuohitun AY -liikkeen ja työväen 
paikallisosastojen mahdollisuudet 
ovat pelkkää ”hyttysen ininää”.

Puoluetoiminnassakin oi-
keiston veljespuolueiden sisäl-
lä tunnetaan melkoista yhteen-
kuuluvuutta maailmanlaajuisesti ja 

”kaveria ei jätetä”. Siitä saimme ha-
vainnollisen esimerkin äsken esite-
tystä (6.2. 2012) Magnus Berglundin 
toimittamasta MOT:n erinomaises-
sa ohjelmasta ”Totuus Patriasta 2”.

Ohjelmassa käytiin seikka-
peräisesti  lahjusoikeudenkäyn-
ti Patrian silloista johtoa ja lahjuk-
sen vaatineen ja vastaan ottaneen 
Slovakian oikeistopuolueen SDS:n 
pääministeriä Janez Jansaa vastaan.

Suomen oikeistopuolueen 
hyväveli-järjestelmälle uskolli-
nen Jyrki Katainen urhoollisesti 
puolusti ohjelmassa oikeistotove-
riaan (SDS-puolueen www-sivuil-
la) seuraavasti:”Tunnen Janezin hy-
vin – hän on luotettavin tuntema-
ni henkilö. Siksi toivon hänelle ja 
hänen puoluetovereilleen kaikkea 
hyvää tulevissa vaaleissa. Euroop-
pa tarvitsee johtajia, jotka tuntevat 
yksittäisen maan vastuut, jotta ta-
loutemme pysyvät vahvoina. Mei-
dän kaikkien täytyy täyttää ne kri-
teerit, joita yhdistynyt Eurooppa 
tarkoittaa. – Janez on erittäin ko-
kenut henkilö. Hänellä on paljon 
hyviä kokemuksia eurooppalaises-
ta johtajuudesta. – En osaa kuvitel-
la maalle parempaa pääministeriä 

kuin Janez Jansa. Hänellä on vank-
ka luonne ja hyvä kokemus”.

MOT -ohjelma paljasti ja to-
disti aukottomasti, että tämä Ka-
taisen läheinen puoluekaveri on 
korkean luokan huijari,  joka on ryö-
vännyt sekä Patrian lahjusrahat että 
Slovakian laittoman asekaupan mil-
joonat välikäsien kautta omille hen-
kilökohtaisille tileilleen ympäri Eu-
rooppaa.

Suomelle tyypillisiä korrup-
tion muotoja ovat hyvä veli-ver-
kostot, poliitikkojen ja virkamies-
ten liial liset sidonnaisuudet elin-
keinoelämään sekä huonon hal-
linnon erilaiset piirteet. Näin ar vioi 
juuri (HS 17.2. 2012) Transparency 
Suomi –yhdistyksen toteuttama NIS 
-tutkimus.

Epämuodollisissa hyvä veli-
verkostoissa palveluksia ei mak-
seta rahalla, vaan esimerkiksi vaih-
detaan luottamustoimia, tietoja tai 
etuja. Jälleen kerran MOT-ohjelmas-
sa nähtiin, kuinka nämä hyvä veli-
verkot toimivat käytännössä - mot. 

Ari Ojapelto
Tietokirjailija

Ari.ojapelto@taloverkot.fi

Kataisen hyväveli-järjestelmä.

Suomessa ”kaikki hyvin”. Väkival-
taisesta  julkisuuskuvastaan tun-
nettu Olli Rehn on lähetetty pa-
nemaan Kreikka ruotuun. Tämä 
oli päiväkirjan huumoriosuus, 
kun Jutta Urpilaisen ”Robinhood 
hattu” ei saanut konkurssiin ajau-
tuvan Kreikan kansalaisia antau-
tumaan EU:n uhkauksille. 

Demareilla näyttäisi olevan jon-
kinasteiset säästöviikot, kun yrite-
tään vääntää viimeisetkin mehut 
yli-ikäisistä ”menneisyyspolitiikois-
ta, Lipponen ja Ihalainen”. Ei näis-
sä ole varsinaisesti mitään mehu-
tarpeita ollutkaan, mutta ovat kyl-
lä omalla toiminnallaan taanneet 
itselleen paikan Väinö Tannerin rin-
nalle Työväenliikkeen tuhoamis-
operaatiossa tärkeinä vaikuttajina. 
Ihalainenhan lamautti SAK:n toi-
minnan kansalaisten puolustajana 
ja Lipponen suoritti viimeisen voi-

telun EU:hun patistelijana kertoen 
mahtavista rahavuorista, jotka ovat 
kaatumassa päällemme, kun vain 
sanomme kyllä. 

Tuosta EU:n edeltäjästä ”Hii-
li ja Teräsunionista”, jota Italia ja 
Saksa alunperin kaavailivat maan-
osamme hallinnon työntekijöit-
ten vallan minimoimiseksi, ei tullut 
muuta kuin sota, jossa nämä kärsi-
vät tappion, mutta käyttivät samal-
la oman maansa työläisten elimi-
noimiseen. Se jäi vähän kesken Hit-
lerin ja Mussolinin mielestä, vaikka 
melkoisen tehokkaita tappoleirejä 
oli jo Suomessakin. Ja ei kun mu-
kaan. 

Toinen maailmansota olisi 
ollut vältettävissä, mutta sehän 
ei pitänyt koskea heitä? Siis Rans-
kaa, Englantia ja USA:ta, joten ne 
suhtautuivat nihkeästi NL:n vaa-
timuksiin Aatun kahlitsemisesta. 

Kaasugril lien pohjat oli valettu. Fa-
sismin horsmat kukkivat ympäriin-
sä myös meillä. Yllättävän sitkeitä 
ne ovat. Niin kuin kuurankukka. Ne 
siellä kukkii, mihin varjo lankeaa.

Tuo varjo on USA-johtoinen 
Nato. Joka ei voi tunnustaa, et-
tei sen eikä kenenkään muunkaan 
a siat ole ratkaistavissa aseilla, joi-
den tuhovoima ylittää maapallon 
sietokyvyn. Tällä hetkellä Afrikan 
ja Aasian, edes jotain vielä omista-
vat valtiot ovat lentotukialusten is-
kuetäisyydellä. Tavan pulliaiset saa-
vat itselleen mielenrauhan ajattele-
malla ”tämä ei minulle kuulu” eikä 
tässä meikäpojalla ”taida olla mi-
tään mahiksia”. 

TOISTAN VIELÄ.NATOLLA ON 
YLI  700 tukikohtaa vieraissa 
maissa. Miksi?

Kyselee Veijo Saarelainen,
Joensuu

Elämän arvot muuttuvat mark-
kinatalouden arvoiksi vauhdil-
la. Tiedotusvälineet kuvailevat 
vauhdilla armomurhien ihanuut-
ta. Ylessä Terhokodin johtaja rie-
muitsee, että nyt hänelläkin on 
enemmän sanottavaa armomur-
hista ja joku päivä myöhemmin 
sairaanhoitaja sanoo, että oi-
keastihan se veli todistaa.

Armomurhat eivät ole mi-
kään uusi keksintö. Oikeuslääkä-
ri Waldemar Weimann kirjoitti, et-
tä ihmiskunnan historiaa on kirjoi-
tettu 6 000 vuotta ja sinä aikana ei 
ole ihmisten ajatukset parantuneet, 
vaan rikokset tehdään vaan uudem-
milla tiedoilla. Charles Chaplin tote-
si elokuvassaan ”Ritari Siniparta”, et-
tä jos murhaa yhden ihmisen, niin 
se on rikos, mutta jos murhaa mil-
joonan, niin silloin on sankari.

Natsi-Saksassa murhista ke-
hitettiin teollisuus. Asiaa valmis-
teltiin jo ennen Hitleriä, mutta hän 
sai kunnian panna toimeen mas-
samurhat. Kriteerit olivat ihmisen 
käyttöarvo. Ensiksi todettiin, oliko 
ihminen tuottava yksilö ja siitä sit-
ten vedettiin johtopäätös, oliko yk-
silön elämällä arvoa. 

Ei kuitenkaan pidä luulla, että 
murha-asiat olisivat poistuneet Hit-
lerin mukana. Ruotsissa puhutaan, 
onko ihminen tuottava vai kulutta-
va (närände eller tärände).

Suomessa taas valistetaan, 
kuinka yleinen etu vaatii, että 
köyhät ja sairaat listitään. Väitetään, 
että armomurhat ovat hyväksyttä-
viä. Tarvitsee vain valistaa potilai-
ta, omaisia, läheisiä ja sairaanhoito-
henkilökuntaa. Alustavasti kunnal-
lispoliitikot päättäisivät, kuinka pal-
jon kunnan budjetti vaatii kunakin 
vuonna listittäviä potilaita.

Kangasniemen terveyskes-
kuksessa kuivatettiin eräs asbes-
tipotilas. Tytär on perushoitaja, jo-
ten murha on todistettu täydelli-
sesti. Mikkelin oikeuslääkäri antoi 
väärän lausuman, että kyseessä oli 
luonnollinen kuolema eikä asbes-
tilla ollut mitään tekemistä asian 
kanssa.  Myöhemmin perushoita-
jan sisaren mies joutui Laakson sai-
raalassa kuivatettavaksi. Sisarukset 
raivosivat lääkärille ja seurauksena 
oli, että potilas sai yli litran nestettä 
ja hän piristyi merkittävästi.

Meillä on potilasyhdistykses-
sä eräs jäsen, joka 25 vuoden jäl-

keen on merkittävästi parantunut 
vammoistaan, jotka hän sai atomi-
voimalassa. Kaikissa sairauksissa ei 
edes pystytä ennustamaan taudin 
kehitystä. 

Markkinatalouden ihailijat 
sanovat olevansa rationaalisia. So-
sialistiset taiteilijat ylistävät elämää, 
kuten Georg Ots ”Rakastan elämää” 
ja Berthold Brecht ”Kun ihminen ih-
minen on”.

Kysyin sosiaaliministeri Risi-
kolta, mitä hän pitää armomurhis-
ta. Hän sanoi olevansa vastaan. Kui-
tenkin, kun valtakunnallisesti köy-
hiä potilaita kuivatetaan, niin sii-
nä täytyy olla korkeammalta tahol-
ta tulevat ohjeet, vaikka toimeen-
pano on uskottu kunnalliselle sai-
raanhoidolle. Yksityisyrittämiseen 
kuitenkin suhtaudutaan penseästi. 
Vanhuksia hoitavat murhaajat jou-
tuvat poliisitutkintaan. 

ASBESTKAMP 85:n jäsenistä on 
neljä murhattu ja neljä ajettu itse-
murhaan. Olen omasta ja yhdistyk-
sen puolesta jyrkästi murhia vas-
taan.

Wäinö Pietikäinen 
ASBESTKAMP 85 toiminnan-

johtaja

Peltisepän päiväkirja  16/2-12
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Miksi Suomen kansalle ei puhuta 
ja kirjoiteta selkokielellä tiedo-
tusvälineissä – lehdistö, TV-uu-
tiset, Ajankohtainen kakkonen, 
Herra-paneelit/tohtorit ja mais-
terit jne.

Muutamia esimerkkejä:
-  ULKOISTAMINEN tarkoittaa: 

lopetetaan tehtaat Suomessa, vie-
dään työpaikat halvan työvoiman 
maihin, pannaan porukka KM-teh-
taalle.

- TALOUDELLINEN KASVU tar-
koittaa:  investoidaan/perustetaan 
tehtaita ulkomaille (viimeksi Sto-
ra Enso). Kasvua on, mutta ei Suo-
messa eikä synny Suomeen uusia 
työpaikkoja.

- TILAAJA-TUOTTAJAMALLI 
tarkoittaa: yksityistetään kuntien ja 
valtion omaisuus ja työpaikat. Os-
tetaan lääkäripalvelut kansainväli-
sessä omistuksessa olevilta, yksityi-
siltä lääkärikeskuksilta ja yksityisil-
tä lääkäreiltä, jotka keräävät huimia 

voittoja sairaiden ihmisten kustan-
nuksella.

- HINTOJEN DIFEROINTI tar-
koittaa: kärrätään ylijäämätuot-
teet/ruoka kaatopaikalle ja pide-
tään tuotteiden hinnat pysyvästi 
korkeina.

- SÄÄSTÖT tarkoittaa: veroja 
korotetaan ja sos.turvasta sääste-
tään, lopetetaan varuskuntia. Mi-
hin näin saadut rahat käytetään? Ei 
ne rahat ainakaan säästöjä ole, vaan 
kansan verovarat tuhlataan uusiin 
tehokkaampiin hyökkäysaseisiin! 
Pitäisikö sanoa ”verirahat”.

Mitä salatieteitä valtaapitävät 
harjoittavat? Onko se Suomen pe-
rustuslaissa oikein päätetty? Näin 
Suomesta on tullut EU:n ja Naton 
vasallivaltio. Suomen pitäisi itse-
näistyä uudelleen. Kuka vastaa seu-
rauksista? Valtaapitävät puhukaa 
edes totta Suomen kansalle.

Rauhan puolesta sotaa vastaan
Anja Saarikko, Lahti

Suomalaista salatiedettä!

Arkadianmäen näytelmäpiiri 
esiintyi

”Värivallankumoukseksi” kut-
summe tänään tapahtumaa, jos-
sa manipuloinnilla horjutetaan 
ihmisten mielipidettä uuslibera-
listisen oikeiston hyväksi.

 Tämä voi edetä siten, että ra-
hoitetaan pieni väriin puettu jouk-
ko aiheuttamaan levottomuutta ja 
järjestämään jopa tappeluja. Sit-
ten nostetaan joku ”auktoriteetiksi 
muokattu” henkilö tai ryhmä esit-
tämään tekaistuja juttuja harjoite-
tusta politiikasta ja tokaisemaan, 
että ”katsokaa nyt mihin on tultu”. 
Ulkomaisen rahan turvin tämä on 
onnistunut ”horjuvassa” tilantees-
sa, jolloin uusliberalismin ja EU:n 
vastaiset  voimat eivät ole olleet lu-
jia ja valppaita. Aina se ei ole onnis-
tunut ja silloin uusliberalistiset voi-
mat ovat purkaneet kiukkuaan ala-
arvoisella propagandalla ja uhkaa-
malla mm. ottaa pois oikeudet jär-

jestää jääkiekon maailmanmesta-
ruuskisat. 

Pääsiäisenä esitettiin töllössä 
tarina ”Jeesuksen viimeiset päi-
vät”.  Aina olemme ihmetelleet, 
miksi kansanjoukot kääntyivät no-
peasti Jeesusta vastaan. Elokuva 
esitti tämän selkeästi. Kansanjouk-
kojen keskuuteen palkattiin mani-
puloitsijoita, jotka pelottelivat ih-
misiä. Paikalle myös tuotiin Jeesuk-
sen vastustajia rahan voimalla. Ti-
lanteessa, jossa kansa tunsi olonsa 
epävarmaksi eikä tiennyt, mitä ta-
pahtuu Jeesuksen voiton jälkeen, 
se olikin valmis yhtymään palkat-
tujen huutajien ”Ristiinnaulitkoon”- 
kuoroon. Tarinasta tehtyä elokuvaa 
katsellessa tuli voimakkaasti mie-
leen, että siinä oli maailman ensim-
mäinen värivallankumous. Mitä täs-
tä opimme?

“Partajaska”

Ensimmäinen värivallankumous

Elämän arvot



JULKAISIJAT:
Suomen Työväenpuolue STP
EU:n Vastainen Kansanrintama 
ry., Kommunistien Liitto ry. 
sekä Sodan ja Fasisminvastai-
nen työ ry.

POSTIOSOITE:
PL 780, 00101 Helsinki

PUHELIN:
040-8335360
050-5884159

PÄÄTOIMITTAJA:
Antti Siika-aho

ILMOITUSHINNAT:
Järjestöt: 050 €/ppm
Muut 1 €/ppm

TILI:
OP FI0855411420027966

PAINOPAIKKA:
Karprint Oy

KOMINFORM
Ikkuna todelliseen maailmaan

http://www.kominform.eu/ 
Maksuton internet-uutispalvelu. Liity maksuttomille pos-
tituslistoille! Web-sivuilla suomenkielisiä katsauksia luok-
kataistelun ja geopolitiikan näkökulmista.

PL 182, 00811 Helsinki 
p. 040-717 7941, fax (09) 759 1081

Juche-aatteen opintoyhdistys - 
The Society for Study of the Juche idea
Kytömaantie 174, 32200 Loimaa, fax (02) 762 2444
http://juche.vunet.org/
juche.aate@saunalahti.fi
Pyydä suomenkielistä aineistoa korealaisesta sosialismis-
ta!

Kommunistien Liitto ry
http://kommunistienliitto.tk/

EU:n Vastainen Kansanrintama ry.
Kansan ääni

http://www.kansanaani.net

Piikin Tutkain
Helsingin 
Lähiradiossa

100,3 MHz
Joka kuun toinen 
tiistai 20.00-20.30

SFT 
Lähiradiossa
100,3 MHz
Jokaisen kuun viimei-
senä keskiviikkona 
20.00-20.30

ansanäänelleKTukea

Op FI0855411420027966
Keräyslupa: 2020/2011/2058

ansanääniK
Helsingin 
lähiradiossa

100,3 MHz
Kansan ääni kuuluu 
ohjelma joka kuun 1. ja 2. 
keskiviikko klo 19.00

Vapaa Sana
STP:n verkkojulkaisu
http://suomentyovaenpuolue.blogspot.com/

Suomen Työväenpuolue STP
Os. PL 780, 00101 Helsinki
www.tyovaenpuolue.org/
sähköposti: tyovaenpuolue@suomi24.fi
Sampo FI4780001770626472

Suosittelemme kotisivuja ja blogeja
http://kaikontturi.blogspot.com/
http://personal.inet.fi/koti/matti.laitinen/matti.html
http://www.kolumbus.fi/r.katajaranta/
http://www.vunet.org/
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Kunnallisvaalit 2012
 
Jos olet kiinnostunut STP:n kunnallisvaaliehdokkuudesta, niin tu-
losta suostumuskaavake STP:n sivulta os. http://www.tyovaenpuo-
lue.org/kunnallisvaalisuostumus.pdf. Palauta täytetty kaavake os.  
Kalevi Wahrman, Leipurinmäki 2 B, 06650 Hamari. Muut yhteystie-
dot:  Puhelin 040 5523 099, sähköposti kalevi.wahrman@pp.inet.fi 
Laita mukaan erillinen lappu, missä ovat osoitteesi, sähköpostisi ja 
puhelinnumerosi. Kaikki muutkin tiedustelut voit kysyä ”Kallelta”.

Matka: Viron sisällissota ja Suomi
Suunnitteilla on tutustumismatka Viron sisällissodan kohteisiin ja 
sen Suomi-kytkentöihin tänä keväänä tai heti alkusyksystä. Virossa 
käytiin sisällissotaa 1918-1920. Suomalaisia vapaaehtoisia osallis-
tui  Viron sisällissotaan 3700 heti sodan puhjettua puolen vuoden 
ajan. Näiden ”tappajapataljooniksi” kutsuttujen joukkojen osuut-
ta pidetään ratkaisevana siinä, että Viron valkoiset voittivat Viron 
punaiset. Viron valkoiset saivat tukea myös Englannin laivastolta. 
Ratkaisevat taistelut keskittyivät Narvan suunnalle ja Etelä-Viroon 
Valgaan. Matkareitti ja kohteet varmistuvat myöhemmin. Matkaan 
varattava 2-3 päivää. Oppaana Leena Hietanen. Ilmoittautumiset 
Timo Kangasmaalle ja Kalevi Wahrmanille.

Toukokuun opintopiiri kokoontuu maanantaina 7.5. kloo 17.00. Aihees-
ta Osuuskauppaa kautta aikojen alustavat:
Timo Kangasmaa: Osuustoiminta osa työväenliikkeen historiaa
Pekka Tiainen: Osuustoiminta osa nykyajan edistyksellisyyttä 
Kokoontumiset Kirveskerholla os. Mäkelänkatu 8. 
Voiton päivänä ke. 9.5.12 klo 15.00 lasketaan kukat Malmin Hautaus-
maalla viime sotien aikana teloitettujen fasismin- ja sodanvastustajien 
haudalle. Samassa yhteydessä lasketaan kukat myös Punaisten haudalle. 
klo 17.30 kokoonnutaan Myllypuron Teboilille, josta siirrytään autoilla 
Kivikkoon ja lasketaan kukat viime sodan aikana teloitettujen Neuvos-
tosotilaiden haudalle.
Tilaisuuksiin toivomme järjestöliput mukaan.

Tervetuloa

SFT:n toimintaa

EU:n Vastaisen kansanrintaman  vuosikokous
torstaina, 17.5.12 alkaen kello 17.00 Hermannin kerholla os. Hämeentie 
67. Kokouksessa esillä vuosikokousasioiden lisäksi mm.  kunnallisvaali-
valmisteluja sekä muita ajankohtaisia asioita. 

Toimikunta, tervetuloa

Heikki Männikkö 31e, Paavo Heikkinen 10 e, Topi Saksala 2 e, Las-
se Nevalainen 1 e,  Saara Lehtomaa ja Paavo Junttila 5,65 e, Ant-
ti Siika-aho 5 e, Veikko Väisänen 24 e, Hannu Kautto 28 e, Jorma 
Kangasniemi 7 e, Anja Saarikko 6 e, Esko Auervuolle 20 e, Kalevi 
Wahrman 30 e, Kaija Siippainen 5 e, Tarja Männikkö 31 e, Haagan 
flikka 9 e, Matti Orava 5 e, Matti Järvinen 12 e, Hannu Ikonen 20 
e, Jaakko Ahvola 30 e, Ari Kukkonen 15 e, Kai Kontturi 50 e, Olavi 
Tirronen 20 e, Matti Laitinen 5 e, Jouko Nevalainen 20 e, Markku 
Nieminen 8 e ja Reino Welling 9 e. 

VALTTERILLE   

Seuraavasta kirpputorikerrasta ei ole vielä päätetty, mutta otamme 
vastaan tavaraa. Toivomme kirpputorille tavaralahjoituksia Kansan 
äänen ystäviltä ja järjestötovereilta. 

Tarvitsemme jatkuvasti uutta tavaraa. Tavaran tulee olla puh-
dasta ja ehjää. Talouden pienkoneet, astiat, radiot, kamerat, kah-
vinkeittimet, elektroniikka, työkalut, kalastusvälineet yms. me-
nevät hyvin kaupaksi. Jos sinulla on käyttökelpoista tavaraa, jota 
et enää itse tarvitse, lahjoita se 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 
lauan tai-aamuna klo 7.30 ja sunnuntaina klo 8.30.

Ystävät ja toverit toivomme teidän kaikkien tukea tavaralahjoi-
tuksina kirpputorillemme. Tulot käytämme Kansan äänen julkaise-
miseen. 

Kiitokset kaikille, jotka ovat aiemmin antaneet tavaraa ja näin 
tukeneet toimintaamme.

terveisin Riitta ja Tarja 

STP:n liittokokous la 16.6. -12 alk.  klo 11.00 Hermannin kerholla, 
Hämeentie 67, Helsinki. Paikalle pääsee mm. raitiovaunuilla no. 6 ja 
8 sekä Hämeentien busseilla, joista jäädään pois Ristikkotien pysä-
killä. Esillä sääntömääräiset asiat mm. hallituksen valinta, toimin-
ta- ja tilikertomuksen, toimintasuunnitelman- ja talousarvion hy-
väksyminen  sekä kannanotot ja poliitinen tilannekatsaus. Paikan 
päällä mahdollisuus liittyä jäseneksi.

Tervetuloa!
Suomen Työväenpuolue STP rp. Toimikunta

Kutsu STP:n liittokokoukseen

”Pyhäkoulu jatkuu” ensi sunnuntaina 
29.4.12

Talouspolitiikassa tapahtuu tänään hyvinkin nopeita käänteitä. Ra-
han ja omaisuuksien globaali liikuttelu on saanut ennen näkemät-
tömät mittasuhteet. Taloudessa syntyy uusia ilmiöitä, joiden ym-
märtäminen edellyttää asiaan paneutumista. Siksi tutkimme näi-
tä uusia talouden ilmiöitä Marxin taloustieteen kautta. Aloitimme 
1.4. ja kokoonnumme sunnuntaisin kahden viikon välein. Oppikir-
jana käytämme ensi alkuun teosta ”Marxilainen Kansantaloustie-
de” (Eino Nevalainen- Matti Antero Peltonen). 
Seuraava 3. opintokerta kokoontuu 29.4.2012, Hermannin kerholla, 
os. Hämeentie 67 Helsinki, klo 17.00. Alustaja: Juha Kieksi

Käsitellään oppikirjan lukujen 11-13 pohjalta mm. seuraavia 
asioita: Uusintaminen, yksinkertainen uusintaminen ja lisäarvon muut-
tuminen pääomaksi, pääoman tekninen, arvo ja elimellinen kokoon-
pano, pääoman keskittyminen ja kasaantuminen, suhteellinen liika-
väestö, pääoman kehäkierron muodot ja erikoisuudet, teollisuuskap-
italistin voitto, keskimääräinen voiton suhdeluku, voiton ja tuotanto-
hinnan historiallinen kehitys ja keskimääräisen voiton suhdeluvun las-
kutendenssin laki.

Tämän vaiheen tavoitteena on tutustua marxilaisen kansan-
taloustieteen käsitteisiin emmekä esitä ohjelmaa pidemmälle, vaan 
suun nittelemme sitä ”matkan varrella” ja edetäksemme tarkemmin 
nykyisen uusliberalismin ilmiöihin. Jos tahti tuntuu kovalta voimme tar-
vittaessa arvioida opinto-ohjelmaa uudelleen.

Lisätietoja: Heikki Männikkö, 0505884159

STP:n Turun toimikunnan laajennettu kokous su. 6.5. klo 13.00 Jyrk-
kälän asukastuvassa os. Jyrkkälänkatu 4, toimistoa vastapäätä. Käsitel-
lään poliittinen- ja järjestöllinen tilanne sekä kunnallisvaalivalmistelut.

Tervetuloa, puh. joht. Esko Luukkonen

Hermannin Naisten vuosikokous ma. 14.5.-12 klo 18.00 Hermannin 
kerholla. Esillä sääntömääräiset vuosikokousasiat. Kahvitarjoilu. 

Tervetuloa

STP:n Helsinki-ryhmän toimikunnan kokous to. 17.5 Hermannin ker-
holla klo 19.00. Esillä ajankohtaiset asiat. Tervetuloa. Toimikunta

Kevään ”juoksevaa” tapahtu-
makalenteria
- ”Pyhäkoulu jatkuu” su. 29.4. Her-
mannissa klo 17.00
- Vappuaamuna 1.5. klo 09.00 yh-
teinen muistotilaisuus Helsingin 
eläintarhassa valtakunnallisella 
punaisten muistomerkillä.
- Kokoontuminen kansalaistorilla 
työväen yhteiseen vappumarssiin 
klo 10.00. Vappumarssi klo 11.00. 
- Työväen ja nuorison Vappujuhla 
Tokoinrannassa klo 11.45.
- Kansan äänen ja Hermannin 
Naisten vappujuhla Hermannissa 
13.30 alkaen.
- STP:n Turun toimikunta jyrkkä-
län asukastuvalla 6.5. klo 13.00
-SFT:n opintopiiri kirveskerholla 
7.5. klo 17.00
- SFT:n kukkien lasku Malmilla 9.5. 
Voiton päivänä klo 15.00
- Sotaa vastaan ja  ”ei iskua Iraniin” 
tapahtuma 9.5. Hakaniemenran-
nassa Maailmanrauha-patsaalla 
klo 16.00
- Muistotilaisuus 9.5. Kivikos-
sa Neuvostosotilaiden haudoil-
la. Kokoontuminen Myllypuron 
TB:llä klo 17.30
- Hermannin Naisten vuosikokous 
14.5. Hermannissa klo 18.00
- EU:n Vastaisen Kansanrintaman 
vuosikokous Hermannissa 17.5. 
klo 17.00
-STP:n Helsinki-ryhmä toimikunta 
17.5. Hermannissa  klo 19.00
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Tästä Virkkusen väki otti oppia sen 
verran, että muiden maakuntien ti-
laisuuksien alkamisaika ja paikka il-
moitettiin netissä vasta kaksi arki-
päivää etukäteen. Pohjois-Savon 
tiistain tilaisuus Kuopiossa ilmoi-
tettiin ministeriön sivulla perjantai-
na – ilmoituksessa oli huomautus, 
että tilaisuus on yliopistolla eikä 
aiem min ilmoitetussa paikassa. En 
tiedä, oliko tieto vuotanut jostain 
kunnasta vai haluttiinko näin estää 
oikean tiedon leviäminen.

Kuopio ti 13.3.2012  

Kuntakierroksen päivämäärä oli il-
moitettu hyvissä ajoin, joten jär-
jestimme Kuopion torille tapahtu-
mapäivän. Kolmen hengen poruk-
ka lähti viemään yliopiston eteen 
julistetauluja sekä jakamaan SKP:n 
ja STP:n kuntalahtausta arvostele-
vaa lentolehtistä. Kuntien edusta-
jien reaktio yllätti: väki kiitti läm-
pimästi, että olimme tulleet jaka-
maan aineistoa. Ministeri Virkkunen 
otti lehtisen, mutta ei sanonut mi-
tään. Pari vanhempaa herraa totesi 
vaisusti olevansa ”vähän eri mieltä”. 
Paikalle oli kutsuttu myös lehdistön 

edustajia, mutta valokuvaajat eivät 
viihtyneet kokoussalissa vaan tuli-
vat kuvaamaan meitä kolmea mie-
lenosoittajaa ja juttelemaan kans-
samme. Salissa oli kuulemma ”tyl-
sää”.

Torin lisäksi eri puolilla kau-
punkia oli lentolehtisen ja Kansan 
äänen jakelupisteitä.

Lahti to 15.3.2012 

Pari päivää myöhemmin oli Lahden 
tilaisuus, johon poikkesin matkal-
lani Helsinkiin. Iskin julistetaulut 
hankeen kokouspaikan edustalle 
ja jaoin materiaalia kokous väelle. 
Kanssani kuntien edustajia jutut-
tamassa oli Sysmän yrittäjien ny-
kyinen ja entinen puheenjohtaja. 
He olivat pukeutuneet ”taistelu-
asuihin” – Asterixin ja viikinkipääl-
likkö Hirmuisen varusteisiin. Näin 
pienen kalliinlaisen kylän asuk-
kaat puolustivat kotiseutunsa it-
senäisyyttä lahtaajien hyökkäyk-
siä vastaan. Sysmäläinen taikajuo-
ma antoi meille voimaa ja rohkeut-
ta, joten tarkenimme taistella tun-
tikausia aamupakkasessa. ”Voitta-

Kokemuksia ”kuntauudistuksen” 
maakuntakierrokselta

mattomien” taistelu herätti paikal-
lisradion toimittajan kiinnostuksen 
ja saimme esitellä kuntanäkemyk-
siä suorassa lähetyksessä. Olimme 
niin pontevia, että lähetys uusittiin 
illan suussa valtakunnanverkossa. 
Sysmän kuntakapina oli alkanut jo 
marraskuussa (kts. HäS juttu alla).

Turku  ti 20.3.2012 

Seuraavan viikon tiistaina oli Varsi-
nais-Suomen tilaisuus Turun mes-
sukeskuksessa. Ennen tilaisuu-
den alkua olin kahden turkulaisen 
STP:n hallituksen jäsenen – Eskon 
ja Olavin – kanssa jakelemassa ma-
teriaalia kokouspaikan pihassa 20-
30 metrin päässä ulko-ovista. Jär-
jestysmies tuli kehoittamaan meitä 
poistumaan messukeskuksen alu-
eelta. Siirryimme pihasta autojen 
kääntöpaikalle jalkakäytävälle. Ky-
symykseen, kuka kiellon on anta-
nut, emme saaneet järjellistä vas-
tausta. Pihasta poistuminen ei riit-
tänyt, vaan järkkäri komensi mei-
tä kadulle. Paikalle saapui toinen-
kin mies, joka väitti olevansa polii-
si. Tiedustelin häneltä, ketä asiassa 
oikein lapsettaa, jolloin tämä ilmoit-
ti, että meillä on viisi minuuttia ai-
kaa poistua kadulle, muuten hän 
vie minut putkaan. Tökeröstä käy-
töksesta päätellen hän oli valepo-
liisi, mutta kähinän aikana kokous-
väki oli jo mennyt sisään, joten me-
nimme keskustaan ja jaoimme leh-
tisiä kuudessa infopisteessa. 

Iltapäivällä, kun kokous oli lo-
puillaan, palasimme paikalle. Saim-
me jaeskella lehtiä kuntaväelle il-
man epäjärjestysmiehen ja valepo-
liisin häiriköintiä. 

Helsinki ke 21.3.2012 

Seuraavana päivänä oli Uuden-
maan tilaisuus Helsingin messukes-
kuksessa. Olin Paavon kanssa stän-
dien, lehtien ja kannaottojen kans-
sa pikku mielenosoituksessa SKP:n 
tovereiden kanssa. Kokouspaikan 
ulko-ovilla oli vartijat, mutta saim-
me olla kadulla ja pihassa rauhassa 
– epäjärjestysmiehiä eikä valepolii-
seita ollut lähistöllä. 

Juhani Tanski
Kuopio

Kataisen hallituksen kuntaministeri Henna Virkkunen lähetti valtion-
varainministeriön kuntaosaston karttaharjoituksen tuloksen maa-
kuntiin kuulemiskierrokselle.  Kutsu eduskuntapuolueille lähetettiin 
pari päivää ennen tilaisuussarjan alkua – muille puolueille ei lain-
kaan. Kiertue aloitettiin Joensuusta. Siellä järjestettiin mielenosoi-
tus maakuntien väen kannan esiintuomiseksi.

 Soitin terveyskeskukseen 
maaliskuussa varatakseni ai-
kaa lääkäriin. Sain vastauksen, 
ettei aikoja ole huhtikuulle pait-
si äkillisissä sairaustapauksissa. 
Aikoja voi varata toukokuulle 
huhtikuussa. Kysyin miten muil-
le lääkäreille kuin omalääkäril-
leni on aikoja? Kuulemma kaik-
kien lääkärien ajat olivat varat-
tu huhtikuulle. 

Toivotonta! Bemaripuolueen 
Jorma Bergholm on ehdottanut, 
että Helsingistä voitaisiin pois-
taa terveyskeskusmaksu vuoden 
2013 alusta. Vihreiden Ville Yli-
kahrin mielestä se kaventaisi ter-
veyseroja, kun heikommassa ase-
massa olevien kaupunkilaisten 
kynnys mennä terveysasemalle 
madaltuisi. Kokoomus vastustaa 
terveyserojen vähentämistä. Voi-
si tulla kuulemma turhia terveys-
keskusaikoja. Mahdotonta! Turhia 
aikoja ei voi tulla, kun nytkään ei 
saa edes tarpeellisia aikoja. Paljon 
enemmän pitää tehdä kuin näper-
rellä, jotta saataisiin kavennettua 
terveyseroja. Lääkäriin tulisi ensin 
päästä, jotta se olisi mahdollista. 

Unohdin kertoa, että soitin 
myös aiemmin, helmikuussa, va-
ratakseni aikaa lääkäriin enkä saa-
nut aikaa helmikuulle, koska maa-
liskuullekaan ei ollut enää aikoja. 
Tällä systeemillä en ihmettelisi, jos 
en pääsisi koko vuotena lääkäriin. 
Enkä ihmettelisi, että jotkut eivät 
enää viitsisi vaivautua kyselemään 
aikaa lääkäriin saatuaan samankal-
taisia vastauksia kuin minä sain. 

Kyse on ”kiireettömästä hoi-
dosta”. Kaikki akuuttia sairastumis-
ta lukuun ottamatta on ”kiireetön-
tä”. Vanhan sairauden uudet oireet 
-kiireetöntä. Vuositarkastukset -kii-
reetöntä. Ei edes tietoa siitä teh-
däänkö niitä, mutta reseptit uusi-
taan kuulemma ilman niitäkin. 

Helsinki tuli aiemmin kuului-
saksi siitä, että se ”hoiti” ham-
mashoitoa yli vuoden viiveellä. 
Tämä ”suuri ja mahtava metropoli” 
ei pystynyt hoitamaan kaupunki-
laisiaan. Epäluottamuksena tähän 
suurin osa helsinkiläisistä menee 
yksityiseen hammaslääkäriin vielä 
nytkin. Jos he nyt päättäisivät men-
nä julkiseen hammashoitoon, sinne 
muodostuisi heti yli vuoden 

jono. Helsinki on julkisen ham-
mashoidon kehittymätön kunta. 

Kaupunginvaltuusto ha-
luaisi ”metropoliin” guggen-
heimkulissit, töölönlahtikolos-
sit, tunneli Tallinnaan ja muuta - 
ennen kuin edes perusasiat ovat 
kunnossa. Niille kaupunkilaisten 
terveys on tärkeysjärjestyksessä 
toisarvoista. Vuosi vuodelta vaa-
lien alla porvaripuolueet ovat lu-
vanneet ja luvanneet hoitaa julki-
sen terveydenhuollon ja vanhus-
tenhuollon kuntoon. Porvaripuo-
lueiden lupaukset ovat olleet vuo-
si vuoden jälkeen tietoista valeh-
telua. Hoitaja- lääkäri työparin tär-
keä tehtävä on pitää potilaat kau-
kana terveyskeskuksesta. 

Jotkut tilastonikkarit väittä-
vät, että Suomessa olisi joskus 
tulevaisuudessa yli miljoona 
satavuotiasta. Kuulisin mielellä-
ni lääkärin arvion tästä tilastonik-
karien sumeasta logiikasta. Näille 
tilastonikkareille suosittelisin siir-
tymistä kykyjään vastaaviin tehtä-
viin fantasiakirjallisuuden pariin. 

Hannu Alm
Helsinki 

Metropolin kiireetöntä menoa

Vappuna työn, rauhan, edistyksen ja ym-
päristön puolesta
Uusliberalistisen politiikan vuoksi maailmanrauha on uhatumpi 
kuin aikoihin. Globaali talouskriisi  luo kaikkia suomalaisia kosket-
tavaa sosiaalista turvattomuutta ja taloudellista hätää. Vaatimuk-
set Suomen Nato- jäsenyydestä ja yritykset kytkeä Suomi sotilaalli-
siin seikkailuihin herättävät ihmisissä huolta. Näköpiirissä on mui-
takin kärjistyviä globaaleja uhkia, joista voisi mainita ympärilläm-
me havaittava ilmastomuutos, köyhyyden kasautuminen, sairauk-
sien leviäminen sekä niistä johtuvat muuttoaallot. Siksi vappumie-
lenosoituksilla on entistäkin suurempi merkitys. 

STP ja Kansan äänen järjestöt kehottavatkin kaikkia osallistumaan 
vappumarsseihin ja vapunviettoon omilla tunnuksilla.  Samoin  keho-
tamme huomioimaan yhteiset muistohetket punakaartilaisten muisto-
merkeillä. Pyydämme Kansan äänen lukijoita toimittamaan tilaisuuksis-
sa pidetyt vappupuheet sekä valokuvat Kansan äänen toimitukseen ke-
säkuun numerossa julkaistavaksi. 

Helsingissä Työväen ja Nuorison yhteinen vappujuhla 
Tokoinrannassa

Helsingissä aloitamme vapun vieton kokoontumalla klo 09.00 yhteiseen 
muistotilaisuuteen Helsingin Eläintarhaan kansalliselle Punakaartilais-
ten muistomerkille. Tilaisuuteen pyydetään tuomaan järjestöliput mu-
kaan.

Helsingin työväenjärjestöjen yhteinen vappumarssi kokoontuu klo 
10.00 alkaen Kansalaistorilla Sanomatalon ja Musiikkitalon välisellä alu-
eella. Työväenjärjestöjen Vappumarssi lähtee klo 11.00 perinteistä reittiä 
(Mannerheimintie- Pohjoinen Esplanadi- Unioninkatu- Pitkäsilta ja Silta-
saarenkatu). Hakaniemen torille jäävät omaan vappujuhlaansa Sosiaali-
demokraattien ja Vasemmistoliiton porukat. Me muut jatkamme marssia 
Tokoinrantaan yhteiseen Työväen ja Nuorison vappujuhlaan.  

Tokoinrannassa Työväen ja nuorison yhteinen vappujuhla al-
kaa klo 11.45.

Kansan äänen vappujuhla Hermannin kerholla. 

Kansan äänen julkaisijajärjestöt sekä Hermannin Naiset järjestävät vap-
pumarssin ja yhteisen Tokoin rannassa  pidettävän vappujuhlan jälkeen 
perinteisen vappujuhlan Hermannin kerholla, os. Hämeentie 67. Juhla 
alkaa noin klo 13.30. Paikalle pääsee keskustasta mm. raitiovaunu nro. 
6:lla, josta jäädään pois Vallilan koulun luona Vellamonkadun ja Hämeen-
tien kulmassa. Tilaisuudessa tarjolla hyvää vappuruokaa, ohjelmaa, pu-
heita ja kahvipöytä. 

Vappu Janakkalassa, Hattulassa ja Hämeenlinnassa

Kanta-Hämeen Kommunistien pitkä kolmipäiväinen Vappumarssi ja 
Kunniakäynnit Kanta-Hämeen Toverihaudoille.

Skp:n Janakkalan ja Hämeenlinnan seudun osastojen kunniakäyn-
nit 29.4 sunnuntaina. Toverihaudoilla kokoontuminen Idänpään S-mar-
ketin paikoitusalueella klo:11.30, josta siirtyminen omilla autoilla en-
sin Lammin Konnarille, jossa kunniakäynti n. 12.00, Tuulos, Syrjäntaka 
n.12.30, Valkeakosken naiskomppanian hauta, Hauho, Mustila n.13.00, 
Hauho,Vihniö n. 13.30, Hauho, Alvettula n.14.00, Hauhontausta (Killin-
tie) n.15.00, Tyrväntö kk hautausmaa n. 16.00, Hattula uudenkirkon hau-
tausmaa n. 16.30, Kalvola kk Hautausmaa.n17.15.

Kunniakäyntejä jatkamme 30.4 maanantaina aloittaen Janakkalan 
kirkolta klo:16.30, Renko kk n.17.15, Ahveniston sairaalanmäen haudat 
4 kpl n.18.00, Ahveniston hautausmaa n.19.00, Kettumäen toverihauta 
n.19.15, Kaupunginpuisto (Pyövelinmäki) n.19.30, Vanajan kk n.20.00.

1.5. Vappupäivänä Kunniakäynti Idänpään toverihaudalla klo 10.00. 

Varsinainen Sak:n vappumarssi järjestäytyy klo 12.30 Sibelius-
puistossa, josta klo 12.45 lähtee vappumarssi liikkeelle koh-
ti kauppatoria jossa Työväen yhteinen vappujuhla klo 13.00 alkaen. 
 
29.4 ja 30.4 Vappumarssit kimppakyydeillä ilmoittautumiset 27.4. men-
nessä Pasille klo 16 jälkeen 

Porvoon Vappu

Porvoon Vappu alkaa kunniakäynneillä vakaumuksensa puolesta kaa-
tuneiden haudoilla. Kokoonnutaan lippukulkueeseen haudoille siirty-
miseksi hautausmaan Porvoonjoen puoleisella portilla klo 08.45. Muis-
totilaisuus klo, 09.00

Vappumarssia varten kokoonnutaan parkkipaikalla kaupungintalon ta-
kana klo 10.15. Vappumarssi lähtee klo 10.40 kohti kaupunginpuistoa. 
Marssimusiikista vastaa Hermannin Seitsikko. Vappujuhla Porvoon Kau-
punginpuistossa alkaa klo 11.00

Tampereen vappumarssi

SAK:n ja Vasemmiston vappumarssi lähtee Sorin aukiolta 01.05.2012 
klo. 11.30. Järjestäytyminen klo. 11.00. Marssi kulkee aukiolta keskus-
torille.

Marssin jälkeen Kansan Äänen julkaisujärjestöjen tukijat ovat terve-
tulleita Työväen vapputapahtumaan vanhan kirjastotalon edustalle al-
kaen klo. 13.00. ohjelmassa mm. Rautatieläisten soittokunta, trubaduu-
ri Esko Rissanen ja Flags of Unity. 

Kuopion Vappu

STP:n vapputapahtuma torilla musiikkilavalla alk. klo 09.35. Puhuu  mm. 
Juhani Tanski. Kuopion torilla klo 13.00-13.45 humppatanssit Työn Kul-
man säilyttämisen puolesta.

Kuntakapinan etujoukko: Markku Lepistö, viikinkipäällikkö, Sysmän 
Yrittäjät pj; Juhani Tanski, STP pj ja Raimo Junnila, Asterix, Sysmän 
Yrittäjät ex-pj


