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Arvoisat Vapun juhlijat, hyvät ystävät, toverit,
On suuri kunnia saada puhua Nokialla Työväenliikkeelle tällä monella tapaa historiallisena vuotena
2018. Näen niin, että 100-vuotiaan Suomen juhlavuosi vuonna 2017 ja monella syvällisellä tavalla
Suomen myöhempään historiaan vaikuttanut sisällissota v.1918, sata vuotta sitten muodostavat
jatkumon.
Sisällissota koski voimalla myös silloista Pirkkalan aluetta, johon Nokiakin kuului. Punaisten puolella
menetti henkensä 380 ihmistä kaatuneina, vankileireillä tai teloitettuna. Nykyisen Nokian alueella
heistä asui 188. Kunnioituksemme vakaumuksensa puolesta kuolleille.
Kasvot yhdelle Tammisaaresta pelastuneelle nokialaisille punavangille - paperitehtaan työmiehelle
Albin Valkamalle - antaa nokialainen, suvun jäsen Maritta Hirvonen kirjassaan
"Seiso vankkana suomalainen", kertomuksia suvusta. Mitä tapahtuu, kun 10-lapsiselta
perheeltä viedään huoltaja! Suosittelen.
Uskon, että suurin osa meistä on ”Pohjantähtemme” lukeneita. Moni useampaankin kertaan.
Me tiedämme millä uhrauksilla olemme nousseet valtiollisen ja kunnallisen vallan käyttäjiksi.
Hyvät kuulijani,
Viime vuosisataa- 1900-lukua- on syystä kutsuttu ja nimitetty sosialidemokratian vuosisadaksi.
Erityisesti Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen demokraattiseen sosialismiin pyrkivä
työväenliike osoitti aatteellisen ja moraalisen voimansa ja uudisti yhteiskuntia hyvin syvällisellä
tavalla.
Työelämäoikeudet, koulutus, sosiaaliturva.
Taistelumme ja toimintamme kansanvallan ja oikeusvaltion puolesta- niin kommunisteja kuin
äärioikeistoakin vastaan- antaa meidän lipuillemme pysyvän kunniapaikan jokaisessa juhlassa.
Puheet ja tekomme ovat olleet samaa jalopuuta, sosialidemokraattista tammea.
Ryhti on pitänyt kaikissa tuulissa ja myrskyissä!
Sosialidemokratian kruunun kivissä- Pohjoismaissa- olemme päässeet pitkälle, vaikka takapakkiakin
on välillä otettu. Maailman kansat katsovat kadehtien kansanvaltaiseen Pohjolaan, jonka kaikki
maat sijoittuvat erilaisissa hyvinvointitutkimuksissa aina kymmenen parhaan joukkoon.
Miksi?
Niissä on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen vahva aatteemme, ay- liikkeen roolia unohtamatta.
Ruotsin demareiden jo 1930-luvulla käynnistämästä kansankoti -ajatuksesta ja päämäärästä kehittyi
vasemmiston määrätietoisella poliittisella työllä pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, josta
voimme olla ylpeitä.
Tänä Vappuna kaikuu huuto sen puolustamisesta, mutta myös sen kehittämisestä.
Hyvät toverit,
Sosialidemokraatit ja koko vasemmisto on menettänyt viimeisen 20 vuoden aikana asemiaan.
Olemme menettäneet otetta kapitalismille, joka uusliberalismin kaavun alla toimii kaikkialla,
globaalisti. Pitkään on ollut menossa varallisuuksiin uusi keskittyminen, eriarvoisuuden kasvu,
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yhteiskunnallinen polarisaatio, vaurastumisen ydin ei olekaan enää työnteko, vaan pääomien
omistaminen.
Onneksi valoa on näkyvissä.
Ranskalaisen taloustieteilijä Thomas Pikettyn " 2000-luvun pääoma” -teoksessa esitetyt ajatukset
ovat herättäneet laajaa huomiota. Pikettyn viesteistä mm. se, että hän on esittänyt globaalia,
progressiivista varallisuusveroa. Hän on myös sitä mieltä, että omaisuutta/voittoja tulee jakaa myös
yritysdemokratialla ja/tai kansankapitalismilla.
Myös pääoman omistajien on osallistuttava vahvemmin hyvinvointivaltion rahoittamiseen. Uskallan
väittää, että sosialidemokratia on menettänyt valtionhoitajuuden myötä oman kapitalismikriittisen
perinteensä. Toivon, että kun nyt uudistetaan SDP:n periaateohjelmaa, niin tehdään tämän ajan
analyysi kapitalismin eriarvoistamista rakenteista. Euroopan vasemmiston on välttämätöntä luoda
edistyksellisten voimien rintama, jolla esim. äärimmäiset vastenmieliset veroparatiisit suljetaan ja
epäreilu verokilpailu lopetetaan.
Uutta toivoa antoi myös Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokas Bernie Sanders, joka
hyvin sosialidemokraattisella ohjelmalla kävi tasaisen kamppailun Clintonin kanssa. Nuorista 80
prosenttia tuki Sandersia. Myös Englannin Labour- työväenpuolueen vahva kannatuksen kasvu
johtuu Jeremy Corbynin voimakkaasta yhteiskunnan rakenteiden korjaamiseen tähtäävästä
ohjelmasta.
Ymmärrän niin, että vain voimakas sosialidemokratia voi tarjota vastavoiman ja vaihtoehdon
ahneudelle ja erilaiselle riistolle, niin työntekijöiden kuin luonnonkin!
Haluan tässä arvokkaassa juhlassa korottaa ääneni vastuullisen ympäristöpolitiikan puolesta.
Etenevä ilmastonmuutos on luonnon ja ihmiskunnan vakavimpia uhkia. Olemme tietoisia karmeista
muovisaarista ja lukuisat eläinlajit ovat uhanalaisia.
Tavoitteemme on kristallin kirkas: kunnianhimoinen ilmasto-ja ympäristöpolitiikka.
Sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä yhteiskunta.
Hyvät kuulijat,
Nyt kun alkaa näyttämään yhä enemmän siltä, että SOTE on kaatumassa, niin eduskunnassa on
alkamassa osto- ja myyntiliike. Ei tv-huutokauppakeisarin johdolla vaan maan pääministerin!
Nyt kaivetaan kissojen ja koirien kanssa esille sitä, millä hintalapulla saadaan muutama kristillinen ja
RKP:n "heikko lenkki" oikeistohallituksen tueksi äänestyksessä. Pidän täysin mahdollisena, että tämä
kaikkien aikojen lehmänkauppadiili, saa vielä uuden yhtiöosakkaan noin niin kuin sinetiksi.
Tilanne on valmiiksi jo mahdollisimman hankala kun 2000:n sivun lakikokonaisuutta viedään
hallituspuolueiden voimin väkisin läpi eduskunnassa. Tilanne on vakavampi kansanvallan kannalta
kuin mitä kansalaiset voivat ulkoa käsin nähdä ja mitenkään arvioidakaan.
Alun alkaen jättiuudistus rakennettuna kahden puolueen oman ideologisen aatemaailman ympärille
on kuin moukarin isku parlamentarismille ja yhteistyö- ja sopimusyhteiskunnan pelisäännöille.
Hallituksen SOTE -uudistuksessa on sivuutettu alkuperäiset tavoitteet: kansalaisten
yhdenvertaisuuden lisääminen ja hyvinvointierojen kaventaminen, yhtenäiset palveluketjut ja
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saatavuuden parantaminen sekä kustannusten hillitseminen. Erityisesti lastensuojelussa,
vanhuksista ja vammaisista on pidettävä huolta!
Sosialidemokraatit ovat sitä mieltä, että uudistus tarvitaan. Vaan ei mitä tahansa. Uudistus pitää
tehdä vastuullisesti, ja perusperiaatteiltaan kestäväksi yli vaalikausien.
Kaiken huippu jo valmiiksi vaativassa prosessissa on se, että Kokoomuksen ja Keskustan
puoluekokoukset kesäkuun alussa asettavat takarajan eduskunnan työlle.
Tunnelma parlamentissa, erityisesti päävaliokunnassa on kireä, ahdistava ja kiireinen, joka ei tämän
suuruusluokan asiaan istu lainkaan.
Oikeistohallitus on ajamassa päin seinää, jota parhaiten kuvaa " hyppy tuntemattomaan" -näkemys.
Oi aikoja, voi tapoja. O tempora! O mores!
Hyvät kuulijani
Satavuotias Suomi on mielestäni taitekohdassa. On hyvä, että talous on saatu nousuun.
Kasvun moottori on tullut kuitenkin maailmanmarkkinoilta, kuten pienen maan vientiin
perustuvassa taloudessa yleensä käy. Hallituksen kannattaisikin lähettää ruiskukkia enemmän
Eurooppaan ja Euroopan investointipankkiin kuin itselleen eduskunnan ministeriaitioon.
Kuten lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila tuoreessa kertomuksessaan eduskunnalle kirjoitti, Suomi
elää hyvinvointivaltion alisuoritumisen tilaa. Suomi on monta Suomea. Syvälliset
yhteiskuntapolitiikan johtopäätökset jäävät kellumaan. Vaikka Kurttilan huomio keskittyi paljon
lapsiin ja nuoriin, niin köyhyys, pienituloisuus ja osattomuus koskee satojatuhansia suomalaisia,
myös vanhuksia ja eläkeläisiä.
Puhuin taitekohdasta. Mille tielle haluamme lähteä. Hyvinvointivaltion idean ytimessä on
turvallisuus ja luottamus. Juuri luottamus tulevaisuuteen tulee palauttaa. Taitekohdassa olemme
ratkaisevalla vedenjakajalla viimeistään seuraavissa eduskuntavaaleissa.
Palaammeko moderniin kansankotiajatteluun, jossa kaikki ei ole kaupan, ja jossa kasvu kuuluu
kaikille, tuloeroja supistetaan eikä niitä kasvateta.
SDP: n ote johtavana oppositiopuolueena on päivä päivältä voimistunut juuri meidän aatteemme
vahvuusalueilleen. Palkansaajien aseman puolustajana, työelämäasioissa, kansalaisten toimeentuloja tulonjakokysymyksissä, koulutuksessa, eläkeläisten asianajajana. Kyllä se näkyy ja tuntuu,
että tuulta on purjeissamme!
SDP:n mielestä tarvitsemme todellisia rakenteellisia uudistuksia, joilla vastataan työelämän
muuttumiseen.
o Tarvitsemme perhevapaauudistuksen, joka parantaa naisten työmarkkina-asemaa ja
huomioi perheiden moninaisuuden.
o Tarvitsemme varhaiskasvatusuudistuksen.
o Tarvitsemme oppivelvollisuuden laajentamisen ja maksuttoman toisen asteen koulutuksen.
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Meillä on oma mallin sosiaaliturvan uudistamiseksi, joka kokoaa sirpaleisen etuusjärjestelmän
yhdeksi kokonaisuudeksi. Pohjatyön ovat tehneet demarinuoret. Tämä tiedoksi Harkimolle, joka on
ihan pihalla puoluetyöstä!
Syksyksi valmistuu myös eläkeläisten toimeentuloa parantavat esityksemme.
Hyvä juhlayleisö,
Päätän puheeni sydäntäni lähellä olevaan aiheeseen: koulutuksen ja kulttuurin merkityksen ja arvon
korostukseen. Parhaimmillaan ne vahvistavat ihmisen kasvua täyteen ihmisyyteen ja
kansalaisuuteen. Varhaiskasvatus, koulutus, sivistys, kulttuuri voivat estää ja purkaa eriarvoisuuden
syvimpiä syitä. Oikeassa kohtaa annettu tukiopetus- elokuvakamera tai kitara käteen, tai ohjattuun
urheiluseuran toimitaan lähteminen- voivat pelastaa syrjäytymisvaarassa olevan nuoren elämän.
Kun aiemmin puhuin taitekohdasta politiikan isoissa linjoissa niin ne liittyvät myös mitä vahvemmin
osaamis- ja kulttuuripääomaan. Minulle tähän kun kuuluvat yhtä hyvin käden taidot kuin taito- ja
taideaineet, musiikki, historian tuntemus, hyvä yleistietous, etiikka, filosofia ja paljon muutakin.
Näiden kaikkien myötä kasvavat kyvyt ajatteluun, suvaitsevaisuuden ja täyteen kansalaisuuteen.
Miksi puhun näistä Vappupuheessani saattaa joku ajatella, kysyä. Puhun siksi, että
lähitulevaisuudessa, muutosten, tekoälyn maailmassa vain laaja-alainen ammatti- ja yleissivistys ja
osaaminen antaa kyvyn liikkua ja toimia tasapainoisena ihmisenä ja työntekijänä ja olla kenties vielä
kiinnostunut yhteisistäkin asioista, jopa politiikasta.
Kysymys on mielestäni erityisen tärkeä juuri vasemmistolaiselle ajattelulle ja ihmiskäsitykselle, jolle
ihminen on enemmän kuin tuotannontekijä.
Toverit, ystävät,
Sosialidemokraattina näen, että tulevaisuus on sekä suojatien että kiihdytyskaistan rakentamista.
Suojatiellä olet turvassa. Kukaan ei aja päälle tai aja sinua pois.
Tarvitsemme myös kiihdytyskaistan, paikoilleen ei voi jäädä. Siksi haluamme olla johtava
tulevaisuuspuolue. Liikkeemme kehittyy uuden tutkitun tiedon, muutoksen ja liikkeemme
arvopohjan ja aatteemme vuorovaikutuksessa.
Niin on hyvä ja niin on oikein.
Hyvää, punaista Wappua kaikille.
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