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Vappupuhe Tampereen Keskustorilla 1.5.2018

Hyvät ystävät, toverit
On suuri kunnia Suomen kansan edustajana puhua tänä vuonna 2018 Tampereen
Keskustorilla.
Sisällissodasta on kulunut 100 vuotta. Kuten tiedämme Tampere, Messukylä, Lempäälä,
Vesilahti ja koko Pirkanmaa kantoivat raskaimman uhrauksen sodassa.
Pää pystyssä ja sydän paikallaan on Tampere kohdannut teoissaan ja muistoissaan Suomen
historian murheellisimmasta keväästä ja kesästä 100 vuoden takaa.
Olemme toteuttaneet ja nähneet täällä teattereidemme, niin Työväen Teatterin kuin
Tampereen Teatterin upeat esitykset, Tampereen Oopperan " Veljeni vartija" -esitykset,
Työväen museo Werstaan "Vapaus-näyttelyn". Lisäksi lukuisat hyvät seminaarit ja
keskustelut. Unohtamatta Presidentti Niinistönkään rakentavaa puhetta Tampereen
yliopistolla.
Uskallan sanoa, että Tampere on ottanut upeasti vuonna 2018 paikkansa Suomen historian
tulkkina ja tuntona. Suomen johtavana, vasemmistolaisena koulutus- ja
kulttuurikaupunkina näin pitää ollakin.
Hyvät ystävät,
Itsenäisestä Suomesta tehtiin hyvinvointivaltio, puutteineenkin, vahvan vasemmiston ja ayliikkeen voimin. Kunnioituksemme sukupolvelta toiselle kestäneellä työlle!
Taistelu paremmasta huomisesta jatkuu. Tänäkin Vappuna miljoonat ihmiset ympäri
maailman kokoontuvat punaisten lippujen ääreen. Kvartaalikapitalismi ja kaverikapitalismi
vaativat vastavoiman, vaihtoehdon.
Suomessa Sipilä-Orpon -porvarihallituksen avokonttorissa on puhaltanut kylmä viima.
Epäoikeudenmukaisuuden synnyttämiä vilunväreitä on kulkenut ihollani päivittäin. Ehkä
juuri siksi Kokoomuksen ruiskukka on lakastumassa ja Keskustan apilankukasta lehdet
tippuvat.
Kun pitäisi luoda uskoa tulevaisuuteen, niin maan hallitus toimii täysin päinvastoin.
Hallitus on jo leikannut lapsilta ja nuorilta koulutuksesta lähes miljardin.
Opiskelijoilta opintotukea on leikattu yli 80 euroa kuukaudessa.
Sosiaaliturvaa on leikattu yli 700 miljoonalla, ja sitten kehysriihessä rehvakkaasti
palautetaan 50 miljoonaa! Sama, jos laastarilla koetettaisiin paikata avomurtumaa.
Indeksit on jäädytetty! Tästä sairaat ja pienituloiset eläkeläiset erityisesti kärsivät.

Samanaikaisesti rahaa on käytetty suurten perintöjen verotuksen keventämiseen,
metsälahjavähennykseen ym. Yhteensä 200 miljoonaa euroa. Sitä kutsutaan
kaverikapitalismiksi!
Hävytöntä, raukkamaista hallitus. Näitä päätöksiä olleet tekemässä niin Perussuomalaiset
kuin Sinisetkin. Missä sininen, siellä petos ja ongelma!
Sitten varsinainen Sipilän viimeisin kakkaroiden kakkara. Siis sama kakkara jolla Sipilä lupasi
panna Suomen kuntoon. Hallitus on ilmoittanut heikentävänsä työehtoja erikseen alle 30vuotiailta sekä alle 20-hengen yrityksessä työskenteleviltä. Työsuhteet saa tehdä
määräaikaiseksi ilman perusteita, kun työntekijä on ollut kolme kuukautta työttömänä.
Nuori voidaan laittaa ikuiselle koeajalle!
Esitys on syrjivä ja työntekijöiden yhdenvertaisuutta rikkova!
Nuoret joutuvat jo nyt kamppailemaan jatkuvan epävarmuuden kanssa, ja porvarihallitus
panee vielä uusia kiviä nuorten taskuun. Ei muuten onnistu. Tämä korjataan varmasti, jos
ja kun valta vaaleissa vaihtuu.
Hyvät kuulijani.
Minun on pakko kysyä teiltä täällä historiallisella Tampereen Keskustorilla, jolla on sentään
luettu "Punainen julistus".
Kysyn, ketkä teistä haluavat, että eduskuntavaalien jälkeen maassa jatkaisi Sipilä- Orpon
oikeistohallitus? Jos ette halua, niin vastatkaa kuuluvasti.
EMME HALUA.
Vielä kovemmin, että kaikki kuulee. EMME HALUA.
Kiitos.
Sosialidemokraateilla on valmisteilla mittava uudistusohjelma.
o Tarvitsemme varhaiskasvatusuudistuksen.
o Tarvitsemme oppivelvollisuuden tai oppimisoikeuden laajentamisen ja
maksuttoman toiseen asteen koulutuksen.
o Lupaamme miljardipanostuksen koulutukseen ja tutkimukseen.
o Sosiaaliturvajärjestelmän uudistuksen.
o Tarvitsemme luottamusta työelämään, emme työehtojen heikentämistä!
o Pieniä eläkkeitä suosivan eläkeuudistuksen.
Toverit!
On aika tuoda politiikkaan takaisin arvokkuus, oikeudenmukaisuus ja vastuu heikommista!
Tulevaisuus on meidän omissa käsissämme. Suomi muuttaa suuntaa vain vaalien kautta.
Haluan uuden suunnan.
Kutsumme kaikki mukaan. Olethan valmis?
Arvo Salon sanoin:

" Liehu, punalippu liehu,
kiehu, punasappi, kiehu"
Hyvää Vappua kaikille.
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