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Kevät tuli - Talvivaara jäi

EU- Suomi on luovuttanut yrityksensä, myös maaperän 
rikkaudet, ulkomaisiin käsiin. Talvivaara osoittaa, että 
rosvoamisen ohella tuhotaan ympäristö. Lasku lankeaa 
kansalle. Kaivostoiminta on kansallistettava. Maaperän 
rikkaudet kuuluvat kansalle ja toimintaan liittyvä vastuu 
on hoidettava yhteiskunnallisesti. Takasivu

Ammatilliset- ja kansalaisjärjestöt järjesti-
vät 14.3.-13 eri puolilla Eurooppaa EU:n leik-
kaus- ja kurinpitopolitiikan vastaisia tapah-
tumia. Helsingin  ”Mikki auki”- tilaisuuden 
puheenvuoroissa leikkauspolitiikka sai an-
karaa kritiikkiä ja esitettiin muutosta nykyi-
seen uusoikeistolaiseen komentoon. Halli-
tuksen ”puoliväliriihen” miljardiluokan tu-
lonsiirtopäätökset otettiin kaikkialla vas-
taan tyrmistyneinä.

Sivut 3,4,5 ja 7

Miljardiluokan tulonsiirto jälleen suuryrityksille

”Kuntalakiuudistus” tuulen käydessä Brysselistä
”Kuntalakiuudistus” tuotiin eduskuntaan, 
vaikka valtaosa kuntapäättäjistä pitää esi-
tystä toteuttamiskelvottomana. ”Uudistus” 
on ”naimisisssa” SOTE-uudistukseen, joka 
on levällään, kuin ”Jokisen eväät”. Tähän 
liittyvälle oikeuskanslerin muistutukselle 
hallitus ”viittaa kintaalla”. Vuosibudjeteis-
sa kuntien valtionapuja on vähennetty. Ta-
voitteena lienee tehdä kaikista kriisikuntia, 
minkä toivotaan edesauttavan vuosisadan 
kuntalahtausta.

Sivut 4 ja 6
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- Thatcherin perintö
- Mikä söi demokratian
- Puolustuspol. selonteko
- Yhtiö- ja osinkoverotus
- Työpaikkoja vai voittoa

Sivut 4-5

- Lopettakaa lama
- Touhulan tarinaa
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- Suomi rempallaan
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- Kuntalakiuudistus: 
  ”Tuuli    käy Brysselistä” 
  ”Tie yksityistämiseen”
- Toimintapäivän sanomaa
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- Hymy hyytyy
- Onnittelut Eskolle,    
--Taukalle ja Rosa-Marialle 
- Wahlroosin linjasta
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- Naistenpäivän poliittinen   
--sisältö
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- Kohti Kurskin taistelua
- ”Hautalagate” suutariksi

Sivut 14-15

- Synnynnäisestä tiedosta?
- Sosialismin kysymyksiä
- Meksikon seminaari
- Työ jatkuu Venezuelassa
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- Paavo, Punaposki ja 
--Aleksej
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- Kansan ääni kuuluu
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Kansan äänen vappujuhla 
Hermannin kerholla vap-
puna klo 13.30. 
Puhuu Pekka Tiainen
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Kaikkien maiden proletaarit-
liittykää yhteen!
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dottomasti osoitteesi. Ilman osoitetta emme voi lähettää lehtä si-
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tilla tilaukset.kansanaani@gmail.com. 
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Toistuvat finanssialan kriisien 
korjailut milloin USA:ssa, milloin 
”eurossa” ovat vieneet uskotta-
vuuden poliittiselta päätöksen-
teolta. Poliittinen eliitti joutuu 
aina taipumaan ja korjaamaan 
finanssijärjestelmän jaloilleen, 
tahtoen tai tahtomattaan. Kan-
sa ja sen tarpeet on ikään kuin 
suljettu tämän päätäntäproses-
sin ulkopuolelle. Voimmeko pu-
hua enää demokraattisesta pää-
töksenteosta, jossa on vain yk-
si vaihtoehto, ainoa vaihtoehto?

Finanssialan ehkä tärkein rahoitet-
tava on aseteollisuus ja sen synnyt-
tämä ”hyvinvointi”. Itäblokin, Var-
sovanliiton kaaduttua uskomus oli, 
että varustelukierre ja aseiden val-
mistus vähenisi, mutta on käynyt 
päinvastoin. Erilaiset konfliktit ja 
aseiden ”tarve” on kasvanut. Suu-
rin aseiden viejä ja aseteollisuuden 
rahoittaja on USA välillä romahtavi-
ne finanssialoineen. Onko tällä alal-
la ja sen verisillä lobbareilla tarve pi-
tää aseellisia konflikteja yllä tai suo-
rastaan lietsoa niitä? Maailmalta on 
saatu joitakin yksittäisiä venäläisiä 
asevälittäjiä pidätettyä, suuren län-
tisen mediakohun saattelemina. 
Hehän ovat alan pahoja ”käsityöläi-
siä”, mutta entäs nämä suurien  vie-
jien suuret taustavaikuttajat, jotka 
oikeuttavat sotia tekemällä eri mai-
den kansoista ja heidän johtajistaan 
vikapäitä?

USA:n poliittinen johto vaa-
tii Naton jäsenmaita osallistu-
maan operaatioidensa kustan-

nuksiin täysimääräisesti. Eikö siis 
USA:n poliittinen johto enää alistu 
yksinään Naton tai aseteollisuuden 
pyyteisiin vai kehottaako se muita-
kin maita tukemaan amerikkalais-
ta aseteollisuutta tai aseteollisuut-
ta yleensä?Olipa asia kumminpäin 
hyvänsä, niin demokraattiset kan-
salliset poliittiset järjestelmät jou-
tuvat nielemään tämän ase- ja fi-
nanssialan ylläpidon.

Ensimmäiselle Persianlahden 
sodalle voidaan ehkä nimetä sel-
keä syy, Kuwaitin miehitys Irakin 
omistamin ns. lännen asein. Kaik-
ki sen jälkeen sodittu Balkanilta ns. 
Arabikevääseen ja Afganistaniin on 
ollut tekemällä tehtyä, poliittisten 
johtojen selittämiä demokratiaon-
gelmia. Demokratiaongelmia on ol-
lut maailman sivu. Poliittisten-, so-
siaalisten- ja kulttuuristen järjestel-
mien vaihto on pitempi ja hienosyi-
sempi prosessi kuin prässihousujen 
vaihto farkkuihin.

Aseelliset operaatiot kuten 
Libyassa, Malissa tai Afganista-
nissa ovat olleet osallistujilleen 
”vapaaehtoisia”. Mukaan on voinut 
lähteä aseellisin tai humanitäärisin 
syin ja lopuksi jälleenrakennusbis-
nekseen välittömin kaupallisin syin. 
Osallistuminen on pääsääntöisesti 
demokratian sisällön määrittäjän 
(USA, Ranska, Englanti) miellyttä-
mistä ja ”kotijoukoille” demokratian  
vaatimusten tai humanististen tar-
koitusperien selittämistä. Tilanteen 
korjaajan tai selittäjän tehtävä on 
kansallisen poliittisen uskottavuu-
den säilyttäminen. Kysymyshän se-

lityksen mukaan on kansallisista in-
tresseistä ja kansainvälisestä uskot-
tavuudesta. Tämä uskottavuus hor-
juu kansallisesti niin eurokriisissä 
kuin Afganistanin humanismitan-
tereillakin.

60-luvulla mm. Thomas Kuhn 
ja Noam Chomsky teoretisoivat 
Pentagonin lobbareineen USA:n 
”hallitsijaksi”, jossa poliittiselle pää-
töksentekokoneistolle jäi selittäjän 
rooli asevarustelulle. Samalla ro-
mahti koko maailman dollariin no-
jannut talousjärjestelmä, dollari jäi 
”kellumaan”. Tuo silloinen ”Penta-
gonin paradigma” on levinnyt ko-
ko maailmaa hallitsevaksi varuste-
lukierteeksi, asekaupaksi ja finans-
sikriiseiksi, joita poliitikot selittele-
vät ja paikkailevat. Suomenkin po-
liitikot ovat saaneet korjata ja selit-
tää Kyprosta tai edistää mm. Afga-
nistanin ja Malin sotilaallisten rat-
kaisujen kaikkivoipuutta sotilaalli-
sesti ja taloudellisesti yhdentynees-
sä maailmassa.

Kun päätöksentekijät, val-
tionjohtajatkin ovat menettä-
neet valtansa ”finansseille” ja 
aseille sekä saaneet selkeän se-
littäjän roolin kansalaisten suun-
taan. Mikä loisi uskoa ja luottamus-
ta demokratiaan, kansalaiselle ti-
lanteessa, jossa politiikoista on tul-
lut sotien  ja finanssikriisien selittä-
jiä, annetun todellisuuden hyväksy-
jiä, ei sen muuttajia?

Hannu Ikonen
Vapaus Valita Toisin

Liljendal

Mikä söi poliittisen vallan 
ja demokratian

Poliittisen eliitin syvässä vihamielisyydessä kansanvaltaa kohtaan 
kapitalismin oloissa ei ole mitään uutta. Asia on käynyt viime ai-
koina yhä ilmeisemmäksi niin Suomessa kuin muuallakin. Britan-
nian entisen pääministerin Margaret Thatcherin kuoltua alkoi val-
taisa ”rautarouvan” ylistys porvarilehdistössä. Suomessa etenkin 
pääministeri Katainen ja presidentti Niinistö muistivat lämmöllä 
tätä hirmuhallitsijaa. Viehättääkö porvareita kenties se, että That-
cher tuki järkähtämättä ystäväänsä, Chilen fasistidiktaattori Au-
gusto Pinochetia? Vaiko se, että Thatcher puolusti Etelä-Afrikan 
apartheid-hallintoa viimeiseen asti ja kutsui vapaustaistelija Nel-
son Mandelaa terroristiksi? Ammattiyhdistysliikkeen nitistämi-
nen sopinee niin ikään hyvin porvareiden pirtaan. 

Myös Suomessa on kokoomuksen johdolla omaksuttu Thatche-
rin yhdessä Ronald Reaganin kanssa lanseeraama kova, uusliberalis-
tinen politiikka. Erityistä juhlan aihetta oikeistolle on antanut se, että 
vasemmistolaisiksi aiemmin mielletyt puolueet ovat nekin omaksu-
neet Thatcherin ja Reaganin talousopit. Tästä hyvänä esimerkkinä käy 
Suomen six-pack-hallitus, jossa uusoikeistolaista politiikkaa toteuttaa 
eduskunnan poliittisen kirjon kaksi äärilaitaa, kokoomus ja Vasemmis-
toliitto verrattain hyvässä sovussa. On syntynyt tilanne, jossa päällisin 
puolin näyttää siltä, ettei nykyiselle politiikalle ole vaihtoehtoa.

Demokratialle vihamielinen uusliberalistinen politiikka on tänä 
päivänä voimissaan Euroopan unionissa. Eurokriisin pahiten koettele-
missa maissa kansanvalta on syrjäytetty ja korvattu niin sanotun Troi-
kan (EKP, IMF ja EU:n komissio) komennolla. Kansanvallalla on pyyhit-
ty pöytää muissakin jäsenmaissa, kun valtaa on siirretty EU:n komis-
siolle eli pienelle joukolle vaaleilla valitsemattomia byrokraatteja ja vir-
kamiehiä. Komissiolla ei ole minkäänlaista kansalaisilta saatua valtuu-
tusta, mutta sillä on siitä huolimatta oikeus puuttua jäsenmaiden asioi-
hin muun muassa budjettipolitiikkaan.

Uusoikeistolainen politiikka vain pahentaa Eurooppaa koettelevaa 
kriisiä. Työttömyys – erityisesti nuorisotyöttömyys - on monessa maas-
sa sietämättömän korkealla tasolla. EU:n ideologian mukaan julkista 
sektoria pitää supistaa ja yksityistä sektoria kasvattaa. Näin ollen työl-
lisyyden hoitokin on jätetty yksityisten markkinoiden armoille. Katai-
sen hallituksen anteliaat veronkevennykset ja tuet suuryrityksille ovat 
osa tätä politiikkaa. Hallitus väittää, että se pyrkii näillä toimenpiteillä 
edistämään uusien työpaikkojen syntymistä. Todellisuudessa työpai-
koista ei ole minkäänlaisia takuita. Hallituksen toimet ovat ennen muu-
ta miljardiluokan tulonsiirto työväeltä kapitalisteille.

Kovaa uusoikeistolaista politiikkaa vastaan tarvitaan vahvaa de-
mokraattisten voimien yhteisrintamaa. Tästä ovat kaikki edistykselliset 
ryhmittymät varmasti samaa mieltä. II maailmansodan jälkeiset koke-
mukset Suomessa osoittavat, että yhteisrintaman avulla voidaan saa-
vuttaa merkittäviäkin voittoja. Samainen kokemus osoittaa, että on 
välttämätöntä huolehtia siitä, etteivät suurporvaristo ja kapitalistit 
enää koskaan ota valtaa takaisin haltuunsa.

Toimituksen pääkirjoitus:
Tommi Lievemaa 

Thatcherin kielteinen perintö

Joku aika sitten annettiin edus-
kunnan kautta julkisuuteen 
asiakirja, jota jostain kummal-
lisesta syystä kutsutaan viralli-
sesti puolustuspoliittiseksi se-
lonteoksi. Nimensä perusteel-
la se on olevinaan asiakirja, jol-
la pitäisi olla jotain tekemistä 
maamme sotilaallisen puolus-
tuspolitiikan kanssa. Asiakir-
ja antaa kummallisen vaikutel-
man. Yksinkertaisesti se herät-
tää ajatuksen, että onko se teh-
ty rauhanaikaista puolustautu-
mista silmällä pitäen vai sotai-
sen valmistelun aiheuttamaa 
puolustautumista varten? 

Yhtä vaikea selvitettävä kuin aikoi-
naan perustuslaissa ollut määritel-
mä, että työllisyys on valtiovallan 
erityisessä suojeluksessa. Jos se-
lonteko toteutetaan kaikkine so-
taisten koohojen toiveunien mu-
kaisena, niin eipä meidän taval-
listen ihmisten tulevaisuus kovin 
ruusuiselta näytä. Sotaisten her-
rojen unelmat on tarkoitus mak-
sattaa meillä tavallisilla ihmisillä. 
Noiden sotaisten vimpainten ja 
värkkien hankkimiseksi meiltä ta-
vallisilta ihmisiltä on katoamassa 
monta päiväkoti- ja sairaalapaik-
kaa. 

Miksi Nato-yhteensopi-
vuus?

Asiasta tulee entistä merkillisempi 
jos huomioidaan seikka, että viral-
lisen tiedotuksen mukaan maam-
me ei ole minkään sotilasliiton, 
ei edes Naton jäsen ja kuitenkin 
maamme sotalaitoksen välineis-
töä ollaan yhä enemmän yhden-

mukaistamassa Naton kanssa yh-
teensopivaksi. Merkillistä puuhas-
telua rauhan turvaamisen nimessä. 
Maamme historiassa on monia esi-
merkkejä siitä, että jos pysyttelem-
me kansakunnan todellista etua 
ajattelevan politiikan tiellä, niin se 
on tarkoittanut aina tavallisille ih-
misille onnellista ja turvallista aikaa. 
Se on merkinnyt aina taloudellisesti 
ja yhteiskunnallisesti eteenpäin ke-
hittyvää yhteiskuntaa.

Turha puhua armeijan 
säästöistä

Sotilaspoliittisella selonteol-
la on tarkoitus pohjustaa sotilaal-
lisia hankkeita kauas hämärään tu-
levaisuuteen. Samalla sillä pohjus-
tetaan tuleviin valtionbudjetteihin 
määrärahoja armeijan ja muiden 
sotalaitosten käyttöön. Annetun 
selonteon  rinnalla on turha puhua 
armeijan säästöistä. Kaikki mahdol-
liset varuskuntien lakkauttamisista 
saatavat näennäiset säästöt eli pa-
perilla lasketut, ovat kuin hyttysen 
pissa Saharan autiomaan kostutta-
misessa. Tosiasiassa hankittavat eli 
sopeutettavat asejärjestelmät ja nii-
hin liittyvät muut hankinnat vievät 
tulevina vuosina yhä suurempia ja 
suurempia rahasummia, joten so-
talaitoksen kustannukset nousevat 
eivätkä laske, vaikka meille säästöis-
tä kertoillaan. 

Pariisin rauhansopimus 
velvoittaa edelleen

Syytä on myös kiinnittää huo-
miota siihen seikkaan, että asiassa 
ei ole kysymys pelkästään tämän 
päivän poliitikkojen mielijohteista. 
Kysymys on eräästä vaiheesta, pit-

käjänteisestä poliittisten tapahtu-
mien ketjusta - historiasta mitään 
oppimatta - jossa on kaivettu sota-
kirves esille. Ensimmäisen näkyvän 
muutoksen Paasikiven ja Kekkosen 
linjaamaan politiikkaan teki presi-
denttikaudellaan Mauno Koivisto 
julistamalla yksipuolisesti Suomen 
irrottautuneeksi vuonna 1947 sol-
mitusta Pariisin rauhansopimuk-
sesta. 

Monet asiat puhuttavat 
pahaenteisesti

Irtisanoutuminen mahdollisti 
maamme armeijan rakenteellisen 
muuttamisen puolustuslaitokses-
ta sotalaitokseksi. Muutosprosessi 
armeijassa jatkuu edelleen. Viime 
sotiakin valmisteltiin maassam-
me vuosikausia. Tehtiin kaiken-
laisia suunnitelmia ja määräyksiä 
enemmän tai vähemmän salassa. 
Tuolloinkin osattiin rakentaa tule-
valle, suunnitellulle, sotilasradalle 
yhdistetty maantien- ja rautatien-
silta. Se valmistui kesällä 1939. Tal-
visota alkoi vasta saman vuoden 
lopulla. Ratakiskot radalle saatiin 
tosin vasta sodan alkamisen jäl-
keen Neuvostoliiton alueel ta ha-
ettuna. Tämän päivän elämässäm-
me on monia asioita, jotka näyt-
täisivät puhuvan yhtä pahaentei-
sesti kuin tuolloinen ratasuunnit-
telu. Aivan samoin kuin viime soti-
en alla näytetään tänäänkin pidet-
tävän kansanedustajia tietoisesti 
pimennossa hallituksen sotaisista 
armeijan varustelu- ja varustautu-
mishankkeista. 

Timo Kangasmaa
SFT:n puheenjohtaja

Toimituksen otsikointi

Puolustuspoliittisesta selonteosta



Sivu 3Nro 2/13 ansanääniK

Yhtiö- ja osinkoverotus
Iso muutos on yhtiöveroalennus 
24,5 %:sta 20 %:iin. Se aiheuttaa 
870 miljoonaa euroa veromenetys-
tä. Vähän isommaksi vaikutus tu-
lee laskelmissa siksi, että veropoh-
jan arvioidaan pienenevän. Valtion 
velkaa kasvattavaksi vaikutuksek-
si arvioidaan vajaa puoli miljardia. 
Tämä perustellaan investointien 
lisäyk sellä ja muilla niin sanotuilla 
dynaamisilla vaikutuksilla. 

Tätä vajaata puolta miljar-
dia (480 milj. euroa) katetaan 
300 miljoonan euron verran pää-
omaverojen, kuten osinkojen ve-
rojen nostoilla ja eräillä muilla toi-
milla. Eli ajattelu on, että yhtiöihin 
jäävä voitto verotetaan lievemmin 
kuin ulosotettu. Lisäksi on muita ve-
romuutoksia. Siten näiden muutos-
ten tuloksena yhtiö- ja pääomave-
ro kevenee laskelman mukaan 180 
milj. euroa. 

Yhtiö- ja osinkoveron puolella 
olisi kuitenkin kevennystä ja myös-
kin nämä niin sanotut dynaamiset 
vaikutukset on laskettu suuriksi.

Yhtiö- ja osinkoverotuksen 
kevennystä kattaa se, että pank-
kiverosta arvioidaan tulevan 150 
milj. euroa. Sitä ei voi silti laskea 
mukaan kehyspäätökseen, koska 
se on aiem pia päätöksiä. Sitten on 
windfall-vero, jota kevennettiin hal-
litusohjelmaan kirjatusta 170 milj. 
eurosta 50 miljoonaksi euroksi. Toi-
sisa yhteyksissä perusteeksi on sel-
vitetty hyvitys rikkiveroista Itäme-
ren laivaliikenteessä.

Kotitalouksiin kohdistuva 
verotus 

Alkoholi- ja tupakkaveroa sekä jää-
telöön ja virvoitusjuomiin sisälty-
vää makeisveroa, liikennepolttoai-
neiden veroa ja sähköveroa korote-
taan yhteensä 380 milj. eurolla. Ko-
titalousvähennys kotityöstä nousee 

2400 euroon ja kunnallisverotuksen 
perusvähennystä ja työtulovähen-
nystä nostetaan kevennysten ol-
lessa yhteensä 95 miljoonaa euroa. 
Asuntolainojen korkovähennysten 
pienentäminen jatkuu. Siten näi-
den verojen yhteisvaikutus on aika 
lähellä tuo 300 miljoonaa euroa li-
säystä. 

Suoraan kotitalouksiin koh-
distuvista merkittävin veroasia 
kuitenkin on, että vuonna 2014 ei 
tehtäisi tuloverotuksen inflaatiotar-
kistuksia. Se tarkoittaa, että ansioi-
den noustessa progressiivinen ve-
rotus kiristyy ilman, että tätä kiris-
tymistä taulukkotarkistuksin pois-
tetaan. Kunnallisveroäyrit ja kiin-
teistöverot nousevat. 

Eli kotitalouksiin kohdistu-
va verotus kiristyy merkittäväs-
ti enemmän kuin 300 milj. eurolla. 

Taulukkotarkistusasiassa on olen-
naista se, että syksyllä 2013 tulee 
ratkaistavaksi tuloraamisopimuk-
sen jatko. Ei ole kokonaan poissul-
jettua, että inflaatiotarkistukseen 
tai sitten palkansaajien työeläkeva-
kuutusmaksuun palataan, jos se oli-
si keino viedä läpi lähellä nollaa ole-
va palkankorotuslinja, kuten sanon-
ta kuuluu. Siinä on muitakin asioi-
ta, mutta se on toisen kirjoituksen 
aihe.

Taustalla on olennaista se, että 
arvonlisävero jo nostettiin 24 %:iin. 

Osinkovero ja veromuu-
tokset yhteensä

Yhtiöveron alennus 870 miljoonal-
la eurolla ilman muita vaikutuksia 
ja työnantajan kansaneläkevakuu-
tusmaksun poisto vuonna 2009 vai-
kutuksen ollessa 800 milj. euroa, te-

kevät yhteensä karkeasti 1 600 mil-
joonaa euroa kevennyksiä yritysve-
rotukseen. Summan suuruutta voi 
havainnollistaa sillä, että se vastaisi 
palkkatukea noin 250 000:een palk-
katukityöpaikkaan vuodeksi. Palk-
katuen perusmäärä on työmarkki-
natuen suuruinen 697 euroa kuu-
kaudessa ja 8364 euroa vuodessa. 
Näin suurta palkkatuettujen työ-
paikkojen määrää ei voida käytän-
nössä järjestää, mutta luku kertoo, 
miten isosta asiasta on kyse. 

15 prosenttiakin tästä eli noin 
250 milj. euroa lisää palkkatu-
keen antaisi tehokkaan lisämah-
dollisuuden alentaa nuorten ja pit-
käaikaistyöttömyyttä. Pelkästään 
ei ole kyse rahasta, vaan tarvitaan 
byrokraattisten ja muiden esteiden 
vähentämistä työllistämisen onnis-
tamisuksi. Ja kehyksessä on eräi-
tä toimia, jotka vaativat kuitenkin 
oman käsittelynsä. Kuitenkaan ny-
kyiset rahasummat eivät teoriassa-
kaan riitä ongelman suuruus huo-
mioonottaen. 

Yhtiöveron osalta on otettu 
huomioon dynaamisia vaikutuksia. 
Kuitenkin kun ihminen pääsee työt-
tömyydestä työhön, palkka tulee 
työttömyysturvan tilalle ja yhteis-
kunta säästää siinä. Toiseksi työssä 
maksetaan enemmän veroja kuin 
työttömänä. Kun nämä otetaan 
huomioon, työllistämiseen käyte-
tyistä varoista tulee suuri osa suo-
raan takaisin ja enemmän vielä kun 
vältetään syrjäytyminen ja muut 
seuraukset. Iso asia on, että ihmis-
ten työkyky säilyy kun työllistetään 
huonon ajan yli. Tämä unohdetaan, 
kun toimia leimataan väärin perus-
tein tehottomiksi jopa tutkimusta 
käyttäen, joka on kuitenkin virheel-
listä ja yksipuolista, kun tällaisia 
asioi ta ei oteta huomioon. Nykyisel-
lään verottomat osingot listaamat-
tomissa yhtiöissä loppuivat 60 000 
euron osinkoihin. Nyt näiden vero-
tus nostettiin. Sen sijaan  kevyesti 
verotetuiksi ovat tulossa listaamat-
tomien yhtiöiden osingot 60 000 

eurosta 150 000 euroon vuodessa. 
Vero olisi tällaisia osinkoja saavalla 
verorälssillä vain 7,5-8 %.

Talouspolitiikkaan tarvi-
taan toisenlainen perus-
ajattelutapa

Eli toisenlainen linja olisi se, että 
pääomaveroja ja pankkiveroa käy-
tettäisiin työllisyyteen yhtiövero-
alennusten sijaan. Verokilpailuun 
yhtiöveroalennuksilla lähteminen 
sivuuttaa sen, että kyllä yhtiövero-
jakin maksetaan, jos  saadaan vas-
tikkeeksi hyvin hoidetut asiat, osaa-
va työvoima, toimiva oikeuslaitos, 
hyvin hoidettu liikenne ja energia-
huolto ym. Eli investointeja tulee, 
kun asiat on hoidettu hyvin ja ve-
roille saadaan vastiketta. Jos on al-
hainen yhtiövero ja asiat retuperäl-
lä, alhainenkaan prosentti ei tuo in-
vestointeja.

On myös tarpeen palauttaa 
mieliin, että vuoden 2005 tuloso-
pimuksen yhteydessä poistettiin va-
rallisuusvero suurista varallisuuksis-
ta arviona 150 milj. euron vuosime-
netys. Yhtiöveron alennus koko hal-
lituskaudella on 26 %:sta 20 %:iin, 
mikä vastaa yhteensä 1 160 milj. eu-
roa, kun ei lasketa välillisiä vaikutuk-
sia. Nämä plus työnantajan kansan-
eläkevakuutusmaksun poisto 800 
miljoonaa vastaavasti ja yhtiöve-
ron alennus tekevät yhteensä 2,11 
miljardia verotulovähennyksiä vuo-
dessa, mikä joudutaan kattamaan.  
Tämän osittain kattaminen tuloa 
tuottavien valtion yhtiöiden osak-
keiden myynneillä 500 milj. vuo-
dessa eli kahdella miljardilla kehys-
aikana vuoteen 2017 ei ole järkevää. 
Menee tuloja näistä ja yhtiöveroke-
vennysvajetta katetaan siirtämällä 
valtion omaisuutta yksityisiin käsiin.

Verohistorian suuri ongelma 
oli, kun 1990-luvun lamassa suuret 
pääomatulot vapautettiin progres-
siivisesta tuloverosta. Tämän seu-

Mistä yhtiö- ja osinkoverokohinassa on kyse?
Tiainen Pekka 
1.4.2013

Meille on viikko-
määrin tolkutettu, 
että eletään mie-
lenkiintoisia ai-
koja. Kyprosta on 
mediassa pyöritel-
ty ikään kuin koko 
maailma kaatuisi, 

jos se menisi konkurssiin, jos siis 
tapahtuisi ennen näkemätön jut-
tu. Herrat kuvittelevat, että kaik-
ki uskovat mahdollisiin valtioiden 
konkursseihin, vaikka jo hyvin tie-
detään, että kysymys on suuren ra-
han finanssi- ja pankkikeinottelus-
ta ja karille ajautuneiden yksityis-
ten pankkien tappioiden sosiali-
soimisesta, maksamisesta julkisis-
ta varoista, siis sinun ja minun ve-
rorahoista. 

Suuren maailman keinottelu 
on monimutkaista puuhaa. Siellä 
liikkuu mielikuvitusrahaa, pelkkiä 
tietokonebittejä, viisitoista kertaa 
koko maailman bkt. Tietokoneitten 
syövereissä liikkuu hirvittävät mää-
rät virtuaalirahaa, jolla ei ole sen-
tinkään arvosta katetta tai takuuta. 
Siksi voi olla täysin varma, että fi-
nanssikriisit toistuvat eri tavoin yhä 
nopeamassa tahdissa. Tätä peliä ei 
hallitse kukaan.

o o o

Suomen hallituksen muodostaa 
kuuden kolonnan konklaavi. Sen 

ytimenä on Jyrki Katainen Kokoo-
muksesta, joka on kuvattu kypä-
räpäiseksi pulleaksi kapitalistipa-
piksi, Jutta Urpilainen Sosdem. puo-
lueesta, joka luopui työväenaat-
teesta lähes sata vuotta sitten, Paa-
vo Arhinmäki Vasemmistoliitosta, 
jossa kuvitellaan luokkataistelun 
loppuneen. Näistä oleellisesti riip-
puu kaikki se, mitä hallitus tekee. 
Muut puolueet ovat apupuolueita. 

Katainen-Urpilainen-Arhinmä-
ki lahjoittivat kapitalisteille kasan 
euroja. Yritysveron alennus on mil-
jardin euron lahja. Sen kapitalistit 
saavat joka herran vuosi, joten lah-
jan koko kasvaa pilviin asti. Samalla 
pikkasen rukattiin osinkoveroa. Yri-
tysveroalen rinnalla se muistuttaa 
lillukan varsia. Nyt meille selitetään, 
että näillä on talouteen dynaamista 
vaikutusta; saadaan aikaan talous-
kasvua, tehokkuutta ja ennen kaik-
kea työllisyyttä ja uusia työpaikkoja. 

Hallituksen puheet ovat täyttä 
paskaa. Ensinnäkään kukaan ei ole 
asettanut yrityksille yhtään vaati-
musta työpaikoista eikä voi, kun nii-
den ainoa tehtävä on tuottaa voit-
toa. Kapitalistit saavat tehdä vero-
alemiljardeilla mitä lystäävät. Toi-
seksi talousasiantuntijatkaan eivät 
näe kuin olematonta kehitystä. EU 
ja globaalin talous rämpii jatkos-
sakin lelluvalla suolla. Siksi hallitus 
huolehtii, että kapitalistit saavat jo-
ka tapauksessa huikeat voittonsa. 

Se otetaan taas kerran häpeilemät-
tä sinulta ja minulta.

Kataisen-Urpilaisen-Arhim-
mäen pitäisi tietää ja muistaa, että 
90-luvun alussa vapaakauppa ei li-
sännyt vientiä eikä työllisyyttä, mut-
ta tuonnin kasvu lopetti kotimaista 
tuotantoa ja aiheutti työttömyyttä. 
Silloin Ahon hallitus teki muka työt-
tömyyden torjumiseksi tosi jytkyn. 
Se alensi yritysveron 50 prosentis-
ta 25 prosenttiin. Viiden vuoden ku-
luttua oli menetty lisää 422 tuhat-
ta työvuotta. Yritysveron alentami-
sesta huolimatta työttömyys kasvoi 
620 tuhanteen työvuoteen.

Koskaan yritys-, pääoma- ja 
omaisuusverojen alennus ei ole li-
sännyt työtä. Sen pimittämiseksi 
muutettiin sekä tilastointia myös 
yhä useampi työpaikka osa-aikai-
seksi pätkätyöksi. Nykyään pätkä-
töitä tekee 1,3 miljoonaa. Mitkään 
verojen alentamiset eivät paranna 
työllisyyttä, päinvastoin, vastaisuu-
dessakin vain työttömyys ja leipäjo-
not pitenevät!  

o o o

Sehän tiedetään, että viennin 
kasvun työllisyysvaikutus on peri-
aatteessa plusmerkkinen. Mutta ul-
komaiseen kysyntään ei voi vaikut-
taa yritysveroilla eikä palkoilla. Niil-
lä ei asiallisesti ole mitään merkitys-
tä, kun kaikki maat rukkaavat niitä 

tarpeen mukaan. EU:n sisä- ja ul-
komarkkinoilla toimivat toiset te-
kijät. Ennen kuin tavarat ovat vaik-
kapa vain Euroopassa täältä poh-
joisen periferiasta, logistiikka – ta-
varain kuljetus, siirtely ja varastointi 
– maksavat maltaita. Sille emme voi 
mitään. Hallituksen väite, että me-
nestystä syntyy, kun vero- ja palk-
kakustannukset saadaan alas. Se 
on valhe, jonka hallitus hyvin tietää, 
tai ainakin pitäisi tietää, sillä niitä ei 
saada niin alas, että ne korvaisivat 
logistiikan kustannukset.  

Tuonnilla on helpompaa, mut-
ta sen työllisyysvaikutus on yleen-
sä miinusmerkkinen. Suuryritykset 
ovat rahdanneet meille yli- ja hal-
patuotantoa, jolla on tapettu suo-
malaiset tuottajat. Nyt kun se on 
hoidettu, hilataan hintoja ylöspäin. 
Mm. rahtien vuoksi hintataso on 
meillä EU:n korkein.  

Ennen EU:ta vienti ja tuonti oli-
vat bkt:stä alle neljänneksen. Nyt 
ne ovat kaksinkertaiset. Ongelma 
on siinä, että ”halpatuonti” on syr-
jäyttänyt kotimaista tuotantoa ja ai-
heuttanut työttömyyttä.

o o o

Työllisyyden parantamisen kan-
nalta meillä kapitalismin oloissa on 
kaksi mahdollisuutta. Ensiksi Ve-
näjällä on meidän saman rauta tie-
  leveyden varrella ja lähietäisyy-

dellä yli kymmenen miljoonan ja 
etäämmällä moninkertaiset mark-
kinat. Niillä on viennille tilaa. Toi-
seksi protektionismi. Se on vain ko-
timaan tuotannon suojaamista ul-
komaisia rosvoja vastaan.

Protektionismia on ahkerasti 
viljelty kirosanana oikealta vasem-
malle. On väitetty, että se eristää 
maan muusta maailmasta, mutta 
nykyinen vapaakauppa on vasta 
parinkymmenen vuoden ikäinen. 
Vuoteen 1995 saakka kauppaa oh-
jattiin yhteisellä tullisopimuksella. 
Tulleilla, protektionismilla, valtiot 
suojautuivat jättiläismäisen suur-
pääoman kaiken kattavaa sanelu-
politiikkaa vastaan.   

Nyt vapaakaupan oloissa jätti-
mäisen Suuri Raha sanelee finans-
si- ja pankkipolitiikan. Ne määrää-
vät valtiot maksamaan tappion-
sa ja turvaamaan jättimäiset voit-
tonsa sinun ja minun verorahois-
ta. Se pakottaa valtiot julmiin te-
koihin – kansojen elinehtojen kur-
jistamiseen.  

Tähän samaan kurjistamiseen 
liittyy myös kotoisen hallituksem-
me kehysriihen lukemattomien 
miljardien veronalennusten lah-
joittaminen suurpääomalle – työ-
paikkoja niillä ei luoda. Siihen suur-
pääomaa ei velvoita mikään!    

Kai Kontturi

Työpaikkoja – vai pelkkää voittoa?

Hallitus hyväksyi valtiontalouden kehykset vuosille 2014-2017 
21.3.2013. Tätä kutsuttuun puolivälitarkistukseksi, koska on halli-
tuksen nelivuosikauden puoliväli. Perusteluna oli, että veroja koro-
tettaisiin ja menoja leikattaisiin puoliksi kumpaakin hallitusohjel-
man linjausten mukaan. Valtion vajetta pienentäväksi vaikutuksek-
si arvioitu summa on vaihdellut, mutta jos käytetään 600 milj. eu-
roa, veronkorotuksia olisi 300 miljoonaa ja menoleikkauksia 300 mil-
joonaa euroa. Miten tämä menee kehyksen mukaan verotuksessa?

Hallituksen budjettiriihen yhteydessä 29.-30.8.-12 kansalaiset järjes-
tivät säätytalon ulkopuolella oman budjettiriihen. Siellä muistutet-
tiin mm., että ”sairaat ja vanhukset  ennen elinkeinoelämää”. Oikeaa 
talousdemokratiaa tarvitaan. Koska tulee sen aika, kysyivät monet?
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Euron kriisin myötä Euroopan 
taloudet – ei vain euroval tiot, 
vaan koko EU – on taltutettu 
uusliberalistisen pakkopaidan 
avulla toteuttamaan libertaris-
min julmaa aatetta. EU-komis-
sio, mikä ei ole demokraattises-
ti valittu toimielin, on omaksu-
nut tuon eetoksen lähtökoh-
dakseen paikatakseen ja pei-
telläkseen EU-ideologiaan kuu-
luvien vapauksien politiikan 
(esim. pääomien vapaa liikku-
vuus) pahimpia jälkiä. Näen-
näistä yksimielisyyshymistelyä 
häiritsi Nobel-palkittu talous-
tieteilijä Paul Krugman New 
York Times’in blogissaan. Perus-
teellisemman kritiikkinsä nobe-
listi esitti viime vuonna ilmesty-
neessä kirjassaan Lopettakaa 
tämä lama nyt! (HS-kirjat 2012). 

Vaihtoehdosta ei haluta 
keskustella

Keskustelu on heti alkuunsa men-
nyt varjonyrkkeilyksi, jossa oma 
komissaarimme Olli Rehn on jul-
kisuudessa takertunut Paul Krug-
manin värikkäässä ilmaisutavas-
saan runsaisiin sivulauseiden sivu-
lauseissa oleviin epäolennaisuuk-
siin. Itse asiaan komissaarimme ei 
ole ottanut kantaa sen analyytti-
semmin kuin että ”näin vaan on 
pakko tehdä”. Vaihtoehdoista ei 
suostuta keskustelemaankaan. El-
vytykseen ei ole rahaa, sanoo ko-
missaari. Talouksien tasapainotta-
minen säästämällä on EU-komissi-
on ainoa lääke tähän ahdinkoon. 

Eikö leikkauksille ja 
veronkorotuksille ole 
vaihtoehtoa?

Säästäminen ei synnytä uutta ra-
haa, sanoo Paul Krugman. Pakko
säästäminen kuristaa niin sanot-
tujen kriisimaiden talouksia, konk-

reettisesti näiden maiden kansa-
laisia. Ja kun kaikki säästävät, eivät 
sisämarkkinatkaan toimi eikä mi-
kään euro-kansantalous saa veto-
apua tästä emu-arkkitehtien hel-
limästä sisämarkkinoiden vapaa-
kaupasta. Vienti EU:sta ulos ei tu-
le koskaan ratkaisemaan näitä si-
sämarkkinoiden asymmetrisiä on-
gelmia. Siis ”asymmetrisia sokke-
ja” eli talouden kehityskulkujen 
keskinäisiä poikkeavuuksia emu-
talouksien välillä ei pitänyt kos-
kaan ilmentyäkään. – Se mitä to-
dellisuudessa tapahtui, on kaik-
kien asymmetristen sokkien äiti. 
Ja juuri euron luominen aiheutti 
tämän, kirjoittaa Krugman. Kaik-
ki höpinät ”rakenteellisten uudis-
tusten” kautta ja myötäsyntyväs-
tä koko euroalueen yhteisestä, 
kestävästä talouspolitiikasta ovat 
osoittautuneet vain kaikkien huu-
haa-taloustieteiden kiteytymiksi. 
Emun perustajien harhaisessa in-
tegraatiohuumassa muotoilemat 
tulevaisuudenkuvat ovat käytän-
nössä osoittautuneet kohta koh-
dalta totaalisen vääristyneiksi.  

Tämä laput silmillä uuslibera-
listisiin opinkappaleisiin tuijotta-
minen kutistaa ja kuristaa kansan-
talouksia henkihieveriin. Komissaa-
ri Rehn on jo sokeutunut tuosta tui-
jotuksesta. Hänen ainoa lääkkeensä 
on mantra ”leikkauksille ja veronko-
rotuksille ei ole vaihtoehtoa”.

Julkisella sektorilla avain-
rooli

Paul Krugman näkee Euroopan kes-
kuspankin tehtävänmäärittelyn yh-
tenä euron valuvikana. EKP:n tär-
keimmäksi, jopa ainoaksi tehtäväksi 
asetettiin alun perin hintavakauden 
valvominen. Siis inflaation torjumi-
nen pitää olla koko emu-ideolo-
gian tärkein konkreettinen ilmenty-
mä. Krugmanin näkemyksen mu- 

Lopettakaa lama nyt!
kaan yksityisten ja julkisten velko-
jen synty on suurelta osin sisäsiit-
toista ja korjaus olisi – kasvun li-
säksi – vähintään kohtalainen jopa 
merkittäväkin inflaatio. Tästä syys-
tä Krugman ei kauhistelisi velkojen 
euromäärien kasvua. 

Elvyttäminen vaikka vel-
karahalla eli julkisen talouden 
tuel la ja oikein kohdennetul-
la työllisyysasteen kohottamisel-
la olisi suora vaikutus bkt-tasolla 
verokertymän kasvun muodossa. 
Koko mainitun kirjan läpikulkeva-
na ajatuksena Krugmanilla on jul-
kisen sektorin avainroolin korosta-
minen. ”…julkisen talouden leik-
kauksista tällaisina aikoina saatava 
hyöty on pieni, mahdollisesti ole-
maton, kun taas kustannukset ovat 
suuria. Tämä ei todellakaan ole hy-
vä aika olla pakkomielteisen huo-
lissaan vajeista. Lopettakaa tämä 
lama nyt!”- on nobelisti Paul Krug-
manin selkeä viesti Rehnille ja hä-
nen hengenheimolaisilleen.

Unto Nikula
Vantaa

PS. Kun juuri nyt ei näyttäi-
si olevan näköpiirissä mahdolli-
suutta koota kansanrintamaa (ta-
lous)fasismia so. liberalismia vas-
taan, voisi nykymenon vaihtoeh-
tona nähdä ns. keynesiläisen ta-
lousopin. Tähän teoriaan kuuluu 
olennaisena elementtinä niin sa-
nottu vastasyklisyyden ajatus eli 
kriisiaikana julkinen sektori ottaa 
suuremman roolin taloudessa niin 
sanotun elvytyksen muodossa. Eli 
parempana aikana kerätään kas-
saan ja laman aikana tuota varan-
toa käytetään kulutuskysynnän yl-
läpitämiseen joko valtion suoralla 
työllistämisellä tai muilla tukitoi-
menpiteillä. (UN)

rauksena tänäkin päivänä menete-
tään valtavat verotulot suurituloi-
simpien hyväksi. Pääomaveron lie-
vä progressio 32 %:n mukaisena si-
tä nyt hieman korjaa, mutta vain lie-
västi. Se, että listaamattomien yh-
tiöiden varakkaimmille omistajil-
le ujutettiin 8%:n vuotuiseen tuot-
toon asti vero, joka on vain neljän-
nes täydestä (32 %:n verokannalla 
8 %), synnytti kohun. Kohu sai kier-
roksia kun tuli esille, että myös lis-
tattujen yhtiöiden omistajat saavat 
veronsa tällä 8 %:lla. Nimittäin näil-
lä on listaamattomat holding-yh-
tiöt, joille osingot menevät ja omis-
tajat saavat osinkonsa  niistä aleve-
rolla. Tämä on kyllä aikamoinen vä-
listäveto.

Valtion verotuksen progres-
siivisuutta on 20 vuoden aika-
na alennettu niin paljon, että jos 
progressio olisi entinen, se vastaisi 
7 miljardia veroja. Näin paljon pro-
gressiota ei voida nostaa, mutta se 
kertoo linjasta, jossa suurten tulo-
jen ja varallisuuksien verotusta on 
kevennetty ja se on keskeinen teki-

jä valtion ja kuntien velkaantumi-
sessa. Arvonlisäveroa on taas koro-
tettu ja se kohdistuu ankarampana 
pienempiin tuloihin, jotka kulute-
taan, kun rahaa ei säästy siten kuin 
suurissa. Se on regressiivinen vero 
eli mitä pienemmät tulot, sitä suu-
rempi on verojen osuus.

Vuoden 2011 eduskuntavaa-
lien edellä osakesäästäjien kes-
kusliiton Timo Rohtovius laski, että 
10 % osakkaista käytännössä pien-
osakkaita, maksaa 100 % osinko-
veroista. Nimittäin niitä maksettiin 
hänen laskelmassaan vain 10 % sii-
tä, mitä olisi tullut, jos kaikilta oli-
si peritty laskennallinen vero. Vero 
on negatiivisesti progressiivinen eli 
suurista osingoista maksetaan vä-
hemmän tai ei mitään. Niin vuotava 
seula on tämä osinkoverotus.

Tällaiset asiat menevät läpi, 
kun veroasiantuntemus on aivan 
liian heikkoa eikä näihin asioihin 
riittävästi perehdytä. Tätä 8 %:ia –
asiaa joudutaan ehkä korjaamaan, 
mutta tarvitaan laajempi verolin-
jausten uudelleen arviointi. Me-
no-, työllisyys- ja velka-asiat ovat 
toisten kirjoitusten aiheita.

Suomen hallitus Kataisen 
ja Virkkusen johdolla on ajanut 
vuosituhannen kuntalahtaushan-
ketta kuin käärmettä pyssyyn. En-
sin järjestettiin karttaharjoituksia, 
sitten pidettiin maakuntakierrok-
sia. Kuntavaalien alla vannottiin, 
että pakkoliitoksia ei tehdä. Kun-
tavaalien mentyä kerrotaan, että 
valtioneuvosto voi yhdistää krii-
sikunnat johonkin muuhun kun-
taan. Vuosibudjeteissa valtionapu-
ja on vähennetty ilmeisenä tavoit-
teena, että kaikki kunnat olisivat 
kriisikuntia.

Alkukesän valoisana yönä 
2011 hallitusohjelmaan kirjat-
tiin hetken mielijohteesta kunta- 
ja palvelurakenneuudistus KUPRU. 
Lainsäädäntöä viedään nyt ”kunta-
rakenne edellä” - tarkoituksena on 
vauhdittaa kuntaliitoksia - palve-
lut ja niiden kunnille ai heuttamat 
kustannukset eivät merkitse mi-
tään. Kuntien lausunnot, kuntaoi-
keuden, hallinto-oikeuden ja val-
tiosääntöoikeuden professorien 
kannanotot ovat Kataiselle ja Virk-
kuselle ”kuin vettä vaan”.

Hallitus viljelee mustaa huu-
moria: sen tiedotteen mukaan 
esim. juvalaisten ja pielaveteläis-
ten itsehallinto vain vahvistuu, kun 
siitä tehdään kokonaan loppu. 

Kun väki vähenee, pidot pa-

ranee, sanotaan. Pitojen parane-
minen ei liene ollut Maria Guzeni-
na-Richardsonin tavoitteena mulli-
lauman kokoisen sote-työryhmän 
perustamisessa. Kunta- ja sote-uu-
distus on ollut lähes täydellinen 
farssi; nyt se on täydellinen.

Hallitus toi eduskuntaan 
huhtikuussa lakiesityksen, jolla 
mm. pakotetaan kunnat selvittä-
mään vapaaehtoisia kuntaliitoksia. 
Jos selvitys tehdään aidosti, loppu-
tuloksena useimmiten on liitosten 
torjuminen. Siltä varalta valtioneu-
vosto lähettää kuntiin selvitysmie-
het, jotka aina suosittavat liitoksia. 
Suomessa on konsulttiyrityksiä, jot-
ka laativat selvityksiä tekstinkäsit-
telyohjelman tangontanssimis- eli 
”Etsi korvaa” -toiminnolla. Kuntien 
nimet muutetaan ja taas uusi kun-
taliitosselvitys on valmis.

Käsittämättömään kunta-
sote -sotkuun puuttui jopa oi-
keuskansleri Jaakko Jonkka. Hän 
vaatii sote-suuntaviivoja esille, jot-
ta kunnat voivat ottaa kantaa kun-
taliitoksiin.Pääministeri Katainen il-
moitti, ettei oikeuskanslerin lau-
sunto vaikuta hallituksen toimin-
taan - tai ehkä hän ei edes ymmär-
tänyt sitä. Historiassa ei liene tois-
ta tapausta, että pääministeri olisi 
nostanut koipea laillisuusvalvojan 
päätökselle. Kataisen erovaatimus 
oli vähintä, mitä keskustan Juha Si-

pilä saattoi esittää. Hallituksen kun-
ta- ja sote-uudistusfarssi vie edus-
kunnan ja hallituksen arvovallan al-
le roiskeläpän. 

Eduskunnan talousvaliokun-
nan jäsen Eero Lehti (kok) lausui 
hallitusohjelman julkistuksen jäl-
keen: ”Kuntauudistushanke on ko-
koomuksen jätevesiasetus!” Mieli-
pidetutkimusten valossa Lehti osui 
oikeaan. Kokoomuksen kannatus 
on painunut alle 20 % - alimpaan 
lukemaan 6 vuoteen. 

Tähän asti suurin kuntauudis-
tus tehtiin vuonna 1944 ja se vah-
vistettiin Pariisin rauhansopimuk-
sessa 1947.

Hallituksen kehysriihessä 
päätettiin kuntien valtioapujen 
leikkauksista, mikä merkitsee ta-
saverojen (kuntaverojen) korotuk-
sia. Valmiste- ja sähköverojen koro-
tukset vie syvemmälle regressiivi-
seen verotukseen eli verot köyhien 
maksettavaksi -linjan toteutukseen. 
Urpilaisen ja Arhinmäen eduskun-
tavaaliohjelmat vaativat, että tasa-
veroja ei enää koroteta. Kataisen 
hallitus onkin korottanut rajusti 
regressiivisiä veroja: arvonlisä-, val-
miste- ja energiaveroja. Katainen ja 
Urpilainen eivät tiedä, mitä tasave-
ro tarkoittaa. Se on vero, jota mak-
setaan vakioprosentti verotettavas-
ta tulosta. Ministerien pitäisi tietää, 

että kaupan kassalla ei kysytä vero-
kirjaa. Kelan päivärahalla tai opin-
totuella elävä maksaa leivästään 
veroa parisataa tuhatta prosenttia 
enemmän kuin Antti Herlin tai Jor-
ma Ollila. 

Arhinmäki kertoi heränneen-
sä viikko kehysriihen jälkeen, 
mutta hänen lausuntonsa osinko-
veropäätöksen ”valuvian” korjauk-
sen jälkeen osoittaa, että hän edel-
leen nukkuu sikeästi. Kun heinä-
kuussa Naantalissa valitaan vuoden 
unikeko, on Arhinmäki vahva ehdo-
kas mereen heitettäväksi. 

 
Kokoomuksen kuntavaali-

tunnus oli ”Peruuttamalla ei pää-
se eteenpäin”. Työhevonenkin on 
viisaampi; jos se vetää kärryt päin 
mäntyä, se peruuttaa takaisin tiel-
le. Kokoomus puskee päin mäntyä 
kunnes aisa katkee ja kärri kaatuu.

Touhulalta on kysytty, onko 
Suomessa koskaan ollut niin holti-
tonta hallitusta kuin nykyinen six-
pack- (olutpakkaus), six-back- (kuu-
si-askelta-taakse) tai takapakkihalli-
tus. Touhula vastaa: - On.

74 vuotta sitten meillä oli vie-
lä holtittomampi ministeristö. A. 
K. Cajanderin III hallitus 1938-1939 
muistetaan talvisotaan johtaneesta 
kehityksestä. Cajander ja ulkominis-
teri Rudolf Holsti sekä tämän seu-

raaja Eljas Erkko sössivät ns. Jart-
sev-neuvottelut keväällä 1938 ja 
rauhanneuvottelut syksyllä 1939. 

Neuvoteltaessa Neuvostolii-
ton kanssa aluevaihdoista Kar-
jalan kannaksella ja Itä-Karjalas-
sa Erkko katsoi, että Neuvostoliit-
to vain bluffaa eikä uskalla ryhtyä 
sotaan. Erkko totesi Neuvostoliiton 
”diktatuurimaille ominaisella poli-
tiikallaan tähtäävän ensin rajoitet-
tuihin päämääriin saadakseen si-
ten asemansa paremmaksi esittää 
uusia vaatimuksia”. ”Neuvostoliitto 
ei halua konfliktin muuttuvan so-
daksi”.

Erkko pakotti J. K. Paasiki-
ven ja Suomen neuvottelijat 
palaamaan Suomeen. Paasiki-
vi (Mannerheimin ohella) kannat-
ti rauhanneuvottelujen jatkamista 
ja Neuvostoliiton tarjoamien maa-
alueiden vaihtamista kapeaan Le-
ningradin suojavyöhykkeeseen. 

Cajanderin väitetty kom-
mentti Neuvostoliiton hyökkäyk-
sen alkamisesta: ”Tarkoittaako tä-
mä, että hallitus kokoontuu ennen 
virka-aikaa?” 

Kouluissa kevään viimeinen 
päivä suolataan: todistukset on 
jo allekirjoitettu eikä numeroita 
enää muuteta. Joko takapakkihal-
litus aloitti suolauksen? 

Touhula

Kriittinen ay-verkosto kutsui eu-
rooppalaisena 14.3.2012 toimin-
tapäivänä koolle kaksi tapahtu-
maa Suomessa, toisen Helsinkiin, 
toisen Tampereelle. Tampereella 
tapahtuma keräsi parhaimmil-
laan yhtäaikaisesti jotain kymme-
niä henkiä kuuntelemaan mega-
foniin pidettyjä puheita Suomen 
hallituksen ja Euroopan Unionin 
harjoittamasta kurjistamispoltii-
kasta.

KRAY:n teltalla oli jaossa lämpi-
män juotavan ja piparien lisäksi po-
liittisia lehtiä, ensisijassa Vaihtoehto 
EU:lle -lehteä, joka tarttuikin monen 
evästä hakeneen matkaan. Tapahtu-
ma järjestettiin Tampereen ydinkes-
kustassa, minkä vuoksi monen töis-

tä tai koulusta lähtevän ohikulkijan 
korviin tarttui edes palanen hyvää 
asiaa.

Tilaisuudessa oli kansainväli-
syys läsnä paitsi aiheessa myös vie-
raissa. Kreikkalainen taloustieteilijä 
Thanos Contargyris nimittäin pis-
täytyi keskustelemassa ja pitämäs-
sä puheen, jossa hän painotti, että 
suomalaisten ja kreikkalaisten edut 
ovat yhteneviä. KRAY:n teltalta mies 
suunnisti luennoimaan Suomen At-
tacin tilaisuuteen, jonka aiheena oli 
” Leikkauspolitiikan todellinen hin-
ta – Sosiaalinen kurjistuminen, ih-
misoikeudet ja ääriliikkeiden nou-
su kriisiytyneessä Euroopassa”.

Ruben Mikkonen  
Tampere

Eurooppalainen toimintapäivä 
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Mistä yhtiö- ja osinkoverokohinassa on kyse

Joko Kataisen six-back- tai takapakkihallitus suolaa?
Touhulan tarinoita:
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Tilastokeskuksen mukaan 6/2012 
Suomessa oli työikäistä väestöä 2 
581 000. Heistä yrittäjiä oli 346 000 
ja työttömiä 223 000. Työllisiä oli siis 
2 012 000. Mediaani kuukausiansio 
oli v. 2011 viimeisellä neljänneksel-
lä 2776 €/kk. Vuodessa se on 33312 
€. Kun yritysten jakamien osinko-
jen määrä jaetaan tuolla mediaani 
– vuosianasiolla, saadaan tietää, et-
tä sillä olisi työllistetty 246 157,54 
työtöntä vuodeksi! Siis kaikki tilas-
tokeskuksen tilastoimat työttömät 

ja vielä 23 000 tuhatta ylikin - ja 
kohtuullisella palkalla!

EK:n herrat väittävät, ettei 
palkankorotuksiin ole varaa. Las-
ketaanpa. Annetaan siitä 8,2 miljar-
dista puolet kapitalisteille ja jaetaan 
loput palkankorotuksina työssä ole-
valle porukalle. 4,1 miljardia jaettu-
na 2 miljoonalla 12 tuhannella on-
nellisella, joilla vielä on työpaikka, 
antaa tulokseksi 2037,77 € vuodes-
sa. Se tekee kuukaudessa 169,81 €.

Nämä 65 yritystä pystyisivät siis 
kustantamaan kaikille työssä olevil-
le n. 6 prosentin palkankorotuksen 
jos kapitalistit tyytyisivät puolitta-
maan osinkonsa! Rohkenen väittää, 
etteivät he nälkään nääntyisi, vaik-
ka näin tekisivät.

Näissä laskuissa ovat muka-
na vain pörsiin listatut yritykset. 
Listaamattomien yritysten osinko-
jen jaosta ei tietoja löytynyt. Erilai-
set johtajien bonukset ja palkkiot  
ovat nekin hämärän peitossa,mutta 
muodostanevat merkittäviä sum-
mia. Oma lukunsa on harmaan ta-
louden mustaan aukkoon katoavat 
rahat, joita arvioidaan olevan 5 – 15 
miljardia.Vielä kehtaavat väittää, et-
tei rahaa palkankorotuksiin mu-
ka ole. Se on törkeä vale, jota EK:n 
pösöt,porvarit ja muut markkinata-
louskapitalismiin hurahtaneet meil-
le yrittävät syöttää.

Työmarkkinakeskusjärjestöt 
kävivät maaliskuussa ”tunnuste-
luja” siitä, onko mahdollista aloit-
taa neuvottelut keskitetystä työ-
markkinaratkaisusta, vaikka raami-
sopimus on voimassa vielä loka-
kuun loppuun asti. Hallitus vaati 
tuloksia kehysriiheensä 21.3 men-
nessä. Keskusjärjestöt eivät pääs-
seet yhteisymmärrykseen neuvot-
telujen aloittamisesta. Kuulostaa-
ko jotenkin oudolta? -  Neuvotel-
laan siitä, voidaanko neuvotella! 
Jälkeenpäin on esitetty epäilyksiä, 
että työnantajien EK:lla ei ollut to-
dellisia neuvotteluhaluja, koska se 
etukäteen tiesi hallituksen aikeista 
alentaa yhteisöveroa 24,5 prosen-
tista 20 prosenttiin. Jos väite pitää 
paikkansa, se nostaa esiin kysymyk-
sen siitä, johtaako maata tasavallan 
hallitus vai elinkeinoelämän kes-
kusliiton hallitus? Yksi asia on kui-
tenkin varma: Kapitalistit tulevat ot-
tamaan yrityksistä tulevina vuosina 
entistä suurempia osinkoja ja niitä-
hän ei ole tapana investoida uusien 
työpaikkojen luomiseen.

Kataisen porvarihallitus kek-
si riihessään erilaisia leikkauslis-
toja – kun sitä rahaa ei ole, kun ne 
ovat siellä kapitalistien rahasäiliöis-
sä ja harmaan talouden mustassa 
aukossa ja valtion verotulotkin pie-
nenee. Edessä on kivinen tie. Riihel-
le kuului etelärannasta bouzoukin 
soittoa, jota kohti hallitus Kataisen 
johdolla kulki iloisesti sirtakin as-
kelia tapaillen ja ouzoa naukkail-
len Kreikan porvarien viitoittamal-
la tiellä...

Markku Nieminen
Lähteet: Tilastokeskus

HS.fi/talous

Rahanjakolaskuja, osa II

 Jyrki kävi polkua pientä ja kai-
taa, Suomi oli valitettavasti rem-
pallaan, matkassaan Jutta ja Paa-
vo, mutta kaikki oli sittenkin rem-
pallaan. Hallitus torkkui untansa 
saitaa ja budjetti pahasti rempal-
laan. Jyrki kiersi Eu:n rajojen lai-
taa ja kaikki oli sielläkin rempal-
laan. Riihenkin ovesta on sarana 
irti ja sehän on tietysti rempal-
laan. Riihessä istui hallitus pie-
ni ja asiat mukavasti rempallaan. 
Mitä sitä kaikkea kertoa taitaa, 
kaikki on kuitenkin rempallaan. 

Kehys farssi

Farssiksi tämäkin kehysriihi loppu-
jen lopuksi muodostui. Ihmette-
len ja epäilen tämän hetkisen halli-
tuksen järjenjuoksua. Miten voi ol-
la mahdollista tehdä näinkin räikei-
tä virheitä, joita nyt sattui? Jotenkin 
kyllä on tullut näiden nykyisen hal-
lituksen tekemien lapsuksien joh-
dosta tunne, että onkohan tämän 
hallituksen syytä enää jatkaa sekoi-
lujaan? 

Huonosti valmisteltu

Osinkoveromalli toimii hyvänä esi-

merkkinä kehysriihen osallistujien 
talous tajusta ja oman ymmärryk-
sen käytön tarkoituksenmukaisuu-
desta. Onneksi sentään virhe huo-
mattiin ajoissa ja kerittiin muuttaa 
ennen voimaantuloa. Eduskunta-
tutkimuskeskuksen johtajan Ville 
Pernaan mielestä tapaus antaa epä-
varman kuvan hallituksen päätök-
sentekokyvystä. Hän korostaa, että 
kehysriihessä käsiteltävät asiat ovat 
hallituskauden tärkeimpiä ratkaisu-
ja. Pernaan mielestä on kuitenkin 
aiheellista kysyä, miksi Arhinmäki 
oli tekemässä päätöstä, jos hän ei 
tiennyt, mitä oli päättämässä? Mie-
lestäni samaa voidaan kysyä mui-
denkin osallistujien kohdalla.

Tuhat saa potkut

Hallituksen kehyspäätöksen seu-
rauksena jopa tuhat ihmistä voi saa-
da potkut sosiaali- ja terveysminis-
teriön alaisista tutkimuslaitoksista. 
Näin arvioivat Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen (THL), Työterveys-
laitoksen (TTL) ja Säteilyturvakes-
kuksen (STUK) luottamusmiehet. 
Hallitus päätti kehysriihessään, että 
sosiaali- ja terveysministeriön alais-

ten tutkimuslaitosten rahoitukses-
ta leikataan 30 miljoonaa euroa. 
Tällä päätöksellä tullaan selkeäs-
ti heikentämään kansalaisten ase-
maa ja mahdollisuutta turvalliseen 
elämään ja työskentelyyn. Varsin-
kin työterveyslaitoksen palveluta-
son heikkeneminen tulee pitkäs-
sä juoksussa näkymään työperäis-
ten tautien ja sairauksien toteami-
sessa. Pidän myös säteilyturvakes-
kuksen työtä todella tärkeänä, kos-
ka Suomessa pyritään ydinvoiman 
lisäämiseen ja turvallisen loppusi-
joituspaikan löytymiseen. Samalla 
lisätään muutenkin heikossa työl-
lisyystilanteessa olevan maan työt-
tömyyttä. Pahinta irtisanomispää-
töksissä on sen kerrannaisvaikutus 
monen muunkin ihmisen elämään 
ja monen pienen kunnan veroker-
tymiin.

Valmisteverot nousevat

Tupakan ja alkoholijuomien valmis-
teverot nousevat tuntuvasti vuo-
den 2014 alusta.Tupakan vero nou-
see 10%  mietojen alkoholijuo mien 
15% ja muiden alkoholijuomien ve-
ro 10%. Näillä veronkorotuksilla on 
tarkoitus kerätä 175 milj euron ve-
rotulot. Lisäksi korotetaan makeis-
ten, virvoitusjuomien ja tietysti säh-
kön veroa, jota nostetaan 80 milj 
euroa. Näiden verojen korotus on 
suoraan poissa pienen ihmisen päi-
vittäisestä kulutuksesta. Hyvätuloi-
set matkustuskykyiset ihmiset tule-
vat hakemaan tupakkansa ja alko-
holijuomansa Virosta,Latviasta Liet-
tuasta ja muilta ulkomaan matkoil-
ta. Uskon Suomesta ostetun alko-
holin ja tupakan käytön vähenty-
vän. Tämä malli tulee myös vaikut-
tamaan ko alojen työllisyyteen hei-
kentävästi. Samalla autamme köy-
hiä naapurimaitamme lisääntyväl-
lä matkailulla, alkoholin ja tupakan 

myynnillä. Sähköä ei valitettavas-
ti voi tuoda matkalaukussa Virosta.

Tuloerot säilyvät ennal-
laan

Valtion taloudellisen tutkimuskes-
kuksen  muistion (VATT:n) mukaan 
suora tuloero tulee jäämään erittäin 
pieneksi. Lisäksi osinkoverotuksen 
uudistuksen vaikutukset tuloryh-
mien ostovoiman eroihin ovat vie-
lä auki.

 Tulonjaon tasaisuutta kuvaa-
valla Gini-kertoimella mitattuna 
tuloerot kaventuvat VATT:n tutki-
joiden mukaan 0,03 prosenttiyk-
sikköä. Gini-kertoimen raja-arvoja 
ovat 0 ja 1, jotka usein kerrotaan sa-
dalla. Tuloerot ovat sitä suurempia, 
mitä suurempi on Gini-kertoimen 
luku. VATT:n muistion mukaan Suo-
men Gini-kerroin olisi ensi vuonna 
27,44 prosenttia. 

Työtulo-, perus- ja kotitalousvä-
hennyksen kevennykset ovat koko-
naistasoltaan suhteellisen pieniä, 
minkä johdosta myös niiden tulon-
jakovaikutukset ovat vähäisiä. Vai-
kutukset ovat osin erisuuntaisia ja 
kumoavat toisensa, Marja Riihelä ja 
Heikki Viitamäki toteavat muistios-
saan. 

Riihelän ja Viitamäen mukaan 
julkisuudessa ja hallituksen sisällä-
kin närää herättänyt listaamatto-
mien yhtiöiden osinkoverotuksen 
keventäminen kasvattaa suoma-

Suomi rempallaan

Mielenterveyslaissa, lastensuo-
jelulaissa sekä pakkokeinolais-
sa (esim. vankien osalta) on 
määritelty tarkat säädökset sii-
tä miten asianosaista saa rajoit-
taa. Lastensuojelulain ja mielen-
terveyslain mukaan omaisuu-
den haltuunotosta saa aina va-
littaa hallinto-oikeuteen. Van-
git voivat puolestaan aina valit-
taa omaisuuden haltuunotosta 
käräjäoikeuteen. Oikeusturva-
takeet on siis viritetty viimeisen 
päälle. 

Kehitysvammaisen vapauden 
saa siis riistää rikollista helpom-
min. Kehitysvammaisilla muutok-
senhakuoikeutta omaisuutta hal-
tuunotettaessa ei ole. Laki kehi-
tysvammaisten erityishuollosta 
antaa hyvin laajat valtuudet har-
joittaa mielivaltaista vapauden-
riistoa. Kehitysvammaisten hoi-
dossa voidaan käyttää esim. haa-
lareita tai talutusremmiä. Huos-
taanotettujen ja mielenterveys-
potilaiden hoidossa tällaiset pak-
kokeinot eivät ole kuitenkaan lail-
lisia. Mikä tekee kehitysvammai-
sesta lainsäätäjien näkökulmasta 
arvottomamman kuin huostaan-
otetusta, mielenterveyspotilaas-
ta tai vangista?  Kehitysvammais-
ten erityishuoltolaissa ei ole mää-
ritelty minkäänlaisia muutoksen-
hakuoikeuksia itsemäärämisoi-

keuden rajoittamisiin. Kehitysvam-
mainen on siis suljettu melkein 
täysin oikeusturvatakeiden ulko-
puolelle. Toki hän voi kannella koh-
telustaan, mutta ei voi hakea suo-
raan valittamalla muutosta. Myös-
kään rajoittamisista ei tarvitse teh-
dä samalla tavalla rajoituspäätök-
siä kuin esim. lastensuojelulaissa. 

Suomi on allekirjoittanut YK:n 
vammaisten henkilöiden oikeuk-
sia koskevan sopimuksen, mut-
ta ei ole ratifioinut sitä. Ehkä sopi-
musta ei halutakaan ratifoida, kos-
ka kehitysvammaisten erityishuol-
tolaki jouduttaisiin mahdollisesti 
tuomaan 2000-luvulle ja muutta-
maan inhimillisemmäksi eli saman-
kaltaiseksi rajoittamisten osalta 
kuin esim. lastensuojelulaki. Suo-
men päättäjät eivät tunnu välittä-
vän ihmisoikeuksista. Toki on ole-
massa pykälä, kehitysvammaisten 
erityishuoltolain eli kehitysvam-
malain 42 § ”Erityishuollossa ole-
vaan henkilöön saadaan soveltaa 
pakkoa vain siinä määrin kuin eri-
tyishuollon järjestäminen tai toi-
sen henkilön turvallisuus sitä vält-
tämättä vaatii”. Tarkempia kritee-
reitä laissa ei ole määritelty. Vali-
tusoikeutta ei ole.

Henri Autero
Vaasa

henri.autero@yahoo.com

laisten tuloeroja. Tämä johtuu siitä, 
että uudistus kiristää kaikkien mui-
den tulonsaajaryhmien paitsi rik-
kaimpien verotusta. Lopulliset vai-
kutukset nähdään kuitenkin vas-
ta myöhemmin. Ihmehän se olisi-
kin ollut, jos köyhät olisivat onnis-
tuneet rikastumaan ja rikkaat olisi-
vat onnistuneet köyhtymään.

Mikä meitä vaivaa?

Vaikea sanoa, mikä tähän maahan 
on mennyt. Vai pitäisikö ihmetellä, 
mikä tätä  kansaa ja ennenkaikkea 
valittuja johtajia vaivaa, kun ovat 
antautuneet ehdoitta EU:n heitto-
pussiksi. Miten voi olla mahdollis-
ta romuttaa yksi Euroopan johta-
vista teollisuusmaista muutamas-
sa vuodessa? Viimeiset kaksi vuot-
ta on ollut todellista syöksykierret-
tä. Täällä tuijotellaan trendikkäästi 
Q1,2,3 ja 4. Siinä tohinassa unoh-
detaan se tärkein eli ihminen, joka 
on toimivan yhteiskunnan kiistatta 
ainoa toimeenpaneva ja pyörittävä 
lenkki. Ilman tätä lenkkiä ostovoi-
ma olisi nolla ja mitä siitä seuraisi? 
Käsittääkseni konkurssi. Olen ihan 
varma, ettei Suomen luottoluokitus 
enää kauaa tule olemaan parasta A 
luokkaa. Mitenkäs sitten suu pan-
naan? Silloin kun minua kasvatet-
tiin, ohjenuorana oli ”pidä oma pe-
sä kunnossa”. 

Reijo Rytkönen

Kehitysvammaisten erityis-
huoltolaki 2000-luvulle

Kirjoitin kahdeksan vuotta (KÄ2/05) sitten jutun otsikolla ”Rahan-
jakolaskuja.” Syynä tähän oli, että yritykset olivat v. 2004 jakaneet 
osinkoja 8 miljardia euroa. Samaan aikaan ne valittivat rahapulaa ei-
kä palkankorotuksiin kuulemma ollut mitään mahdollisuuksia. Osin-
koja yritykset ovat jakaneet joka vuosi vähintään sen 8 miljardia, joi-
nakin vuosina yli 10 miljardia. Lehtitietojen mukaan 65 pörssiin lis-
tattua yritystä jakoivat taas viime vuoden tuloksestaan osinkoja 8,2 
miljardia. On taas aika laskea, mitä muuta sillä rahalla olisi saanut.

Markku Nieminen Punaisten 
muistomerkillä Helsingin Eläin-
tarhassa. Markku on Suomen 
Työväen Järjestyskaartin Perin-
neyhdistyksen puheenjohtaja.

EK:n herroja on kyllä muistutettu. Viimeksi mm. ”Raamit Natisee” ta-
pahtumassa 30.1.13. 

Kukkienlasku Hennalan Punaisten haudalla Vappuna 
1.5.2013 kello 14.00

Opastettu kävelymatka Hennalan Punaisten haudalle lähtee kel-
lo 13.00 Lahden Rautatieasemalta. Matkaa Rautatieasemalta Pu-
naisten haudalle on noin 1,5 kilometriä. Hauta sijaitsee Helsingin-
tien varressa kaupungista tultaessa ennen Hennalan Shellin huol-
toasemaa. Haudalle pääsee myös Lahden sisäisellä bussilinjalla 31 
(Patoniittyyn). Poistumispysäkki on Helsingintieltä käännyttäessä 
Tapparakadun ensimmäinen pysäkki (Kansakoulukadun kulmassa). 

Muistotilaisuus Hennalassa

Hermannin Naisten vuosikoko-
us torstaina 30.5.2013 klo 15.00 
Hermannin kerholla, Hämeen-
tie 67. Esillä vuosikokousasiat. 

Ostan tai otan lahjoituksena 
teokset: Igor Narskin ”Mate-
rialistinen dialektiikka kon-
kreettisen tutkimuksen väli-
neenä” ja H. Volkovin  ”Ihmi-
nen vai robotti”. Tarjoukset os. 
kaikrisleivo@gmail.comKahvitarjoilu. Johtokunta.
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Arvoisa herra puhemies! Oikeus-
kansleri Jaakko Jonkka on tä-
nään antamassaan päätöksessä 
edustajatoveri Mustajärven te-
kemään kanteluun todennut, et-
tä kuntarakenneuudistuksen se-
kä sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelurakenneuudistuksen val-
mistelun eritahtisuutta ei voi pi-
tää perustuslaissa turvattujen 
kansanvaltaisuuden, osallistu-
misoikeuksien, oikeuksien tulla 
kuulluksi ja kunnallisen itsehal-
linnon näkökulmasta onnistu-
neena ratkaisuna.

Ministeri Virkkunen, tämä on lain-
valvojan selkeä, vakava moite. Po-
liittisten päättäjien ja virkavastuul-
la toimivien valmistelijoiden on 
syytä reagoida oikeuskanslerin lau-
suntoon välittömästi ja nöyrästi. 
Ainoa kunniallinen tie hallituksel-
la on vetää tänään lähetekeskus-
telussa olevat lait takaisin ja liittää 
ne parlamentaarisessa valmistelus-
sa ja eduskuntakäsittelyssä tiiviisti 
yhteen sote-palvelurakenneuudis-
tuksen kanssa.

Puhemies! Hallituksen esitys 
on hallitusohjelman tavoitteista 
saneltu kuntien pakkoliitoslaki, 
joka velvoittaa kunnat tekemään 
yhdistymisselvityksen annettujen 
kriteerien osoittamille alueille va-
paaehtoisesti tai ei-vapaaehtoises-
ti pakon pohjalta. Kriteerit ja selvi-
tyksen sisältö on saneltu sellaisiksi, 
että selvitystyö tarkoittaa vain, et-

tä kuntaliitokselle etsitään ja keksi-
tään perustelut, kun tavoite vahvas-
ta peruskunnasta on annettu. Hal-
litus vaatii selvityksiä ja todellisuu-
dessa ajaa raskain valtionosuusleik-

kauksin kuntia selvitystilaan.
Kysyn: Mikä on pakkoselvi-

tysten laillisuusperusta,  jos kun-
talaiset laajasti vastustavat kuntalii-
tosta? Otan esimerkiksi kotikuntani 

Raision. Vuosi sitten julkaistun kun-
tarakenneraportin mukaan Raision  
tulisi liittyä 13 kunnan muodosta-
maan suur-Turkuun. Turkua lu kuun 
ot  tamatta selvitysalueen kunnat 
ovat lausuneet vastustavat kan-
tansa laajaan liitokseen. Tästä huo-
limatta rakennelaki velvoittaa sel-
vitystyön käynnistämiseen maini-
tulla alueella. Kuntien kannanotot 
ovat menneet ministeriössä silp-
puriin. Niistä ei ole jälkeäkään laki-
esityksessä eikä sen perusteluissa. 
Muun muassa Raisio on selkeäs ti 
ja yksimielisesti todennut, että sen 
selvästi yli 20 000 asukkaan väestö-
pohja on riittävä turvaamaan erityi-
sesti sosiaali- ja terveyspalvelujen 
asianmukaisen järjestämisen. Poh-
ja on vielä laajempi, jos huomioi-
daan Turun läntisten kuntien hyvä 
yhteistyö eräiden toimintojen tuot-
tamisessa.

Myös muut selvityskriteerit 
lyövät käytännössä korville hal-
lituksen pakkoliitosohjelmaa. 
Raision työpaikkaomavaraisuus on 
92,4 prosenttia, parempi kuin Tu-
run. Raisiossa yksityissektorin työ-
paikkojen osuus on 78,5 prosent-
tia, kun esimerkiksi Turussa osuus 
on 65,6. Työpaikkaomavaraisuus ja 
pendelöinti, joita selvityskriteereis-
sä korostetaan, kuvaavat vain tilas-
tollisena suureena työmatkaliiken-
teen suuntaa. Kuntaliitokset eivät 
todellakaan vähennä työssäkäynti-
liikennettä, koska kuntaliitoksen jäl-
keenkin asuinalueet ja työpaikat si-

jaitsevat entisillä paikoillaan.
Puhemies! Kuntarajojen piir-

tely ei tuo alueille myöskään uut-
ta elinvoimaa. Sitä tuovat vain ak-
tiivinen elinkeinopolitiikka, järkevä 
ja joustava kaavoitus ja maankäyttö 
sekä avoin, poliittisesta lahjonnas-
ta ja grynderi- ja rahavallasta va-
paa päätöksenteko ja tässä Turulla 
ja Raisiolla on vinha ero.

Puhemies! Kuntarakennelaki 
on epädemokraattinen ja torso. 
Hallitusta odottaa ennennäkemä-
tön vastarinta. Kuntakapina on ol-
lut siitä vasta heikko oire, jonkinlai-
nen signaali. Onneksi vaalien lähes-
tymisellä on myös hallitusta ja hal-
lituspuolueiden uudistuseuforiaa ja 
kansalaismielipiteen halveksuntaa 
ja väheksymistä hillitsevä vaikutus. 
Ja jos saan ennustaa, koko ponnis-
tus on vain hukkaan heitettyä hal-
lintotyötä.

Vasenryhmä esittää kuntara-
kennelain palauttamista ja nykyi-
sessä muodossaan sen hylkäämis-
tä. Kansandemokraattisen liikkeen 
kunnallista kansanvaltaa ja itse-
hallintoa puolustavien perinteiden 
jatkajana vasenryhmä tulee toimi-
maan esityksen hylkäämiseksi aivan 
kuten myös kuntalain, jossa kunta 
ollaan kokonaan määrittelemäs-
sä uudelleen markkinavallan puris-
tuksessa. Siinä tuuli käy Brysselistä.

Kansanedustaja
Jyrki Yrttiaho /vr

”Kuntalakiuudistus” - tuuli käy Brysselistä
Kuntalakiuudistuksen hallitus esitteli äsken eduskunnalle. Näin siitä 
huolimatta, että valtaosa kuntien keskeisistä päättäjistä pitää koko 
suunnitelmaa jättikuntahankkeista toteuttamiskelvottomana. ”Uu-
distus” on myös tiukasti ”naimisisssa” SOTE-uudistukseen, joka puo-
lestaan on levällään, kuin ”Jokisen eväät”. Kaikesta tästä huolimat-
ta hallitus ”viittaa kintalla” jopa oikeuskanslerin muistutukseen sii-
tä, että ”kunta- ja SOTE ”-uudistus etenevät eri tahtiin. Julkaisemme 
Vasenryhmän kansanedustajan Jyrki Yrttiahon eduskunnan lähete-
keskustelussa asiasta käyttämän puheenvuoron.

Kilpailuneutraliteetin var-
jolla voi ryöstökalastaa

Kilpailuviraston saamat kilpailu-
neutraliteettia koskevat toimenpi-
depyynnöt ovat koskeneet monia 
kunnallisia toimintasektoreita ku-
ten ravitsemus- ja majoitustoimin-
taa, liikuntapalveluja, jätehuoltoa, 
sosiaalihuollon ja terveydenhuol-
lon palveluita sekä työvoimapoliit-
tisia koulutuspalveluita. Muita kiin-
nostuksen kohteita ovat kuntien 
energia- ja vesilaitokset, satamat ja 
joukkoliikenne.

Kilpailuneutraliteetilla tarkoite-
taan sitä, että taataan yksityiselle ja 
yhteiskunnalliselle tuotantosekto-
reille tasapuoliset kilpailuolosuh-
teet. Uusliberalistien mukaan kil-
pailutilannetta vääristävät julkisen 
sektorin elinkeinotoiminta, julkinen 
rahoitus tai tuki yrityksille sekä kun-
nallisten liikelaitosten höllempi ve-
rokohtelu. Suomen valtiovalta toi-
mii johdonmukaisesti kapitalistien 
luokkaherruuden välineenä. Kapi-
talistien mielestä kuntien liikelaitos-
ten kilpailuneutraliteettia koskevat 
ongelmat voidaan poistaa muutta-
malla niiden toiminta osakeyhtiö-, 
osuuskunta-, yhdistys- tai säätiö-
muotoiseksi sekä suosimalla yksi-
tyisiä palvelujentuottajia. 

Kuinka kilpailuneutrali-
teetti toteutetaan?

Käytännössä tämä tarkoittaa si-
tä, että ensin kuntaan perustetaan 
yksityinen yhtiö, joka tarjoaa esim. 
samanlaisia sosiaali-, terveys-, hoi-
va- ja erityisryhmien asumispalve-
luja kuin kuntakin. Tämä johtaa sii-
hen, että joudutaan kilpailutilan-
teeseen. Seuraavaksi kilpailuviras-
toon lähetetään toimenpidepyyn-
tö. Jotta toimittaisiin EU:n neljän 
vapauden hengessä, toiminta osoi-
tetaan kuntalain muutoksen tultua 

voimaan pääsääntöisesti yksityisen 
tahon hoidettavaksi. Tämän seu-
rauksena yksityistäminen etenee ja 
tiet kansainvälisille palveluntuotta-
jayhtiöille ja pääomalle avautuvat. 

Hallitus toki lupaa, että lais-
sa rajattaisiin eräitä tehtäviä, joi-
ta ei katsottaisi hoidettavan kil-
pailutilanteessa markkinoilla. Tär-
keimmät rajaukset koskisivat kun-
nan lakisääteisiä tehtäviä, yhteis-
toimintana hoidettuja sekä mono-
polin muodostavia tehtäviä. Suu-
rin osa sosiaali- ja terveyspalveluis-

ta on lakisääteisiä eli lainsäädäntö 
velvoittaa kunnat järjestämään nä-
mä palvelut. Säännöksen perusteel-
la jokaisella, joka ei kykene hankki-
maan ihmisarvoisen elämän edel-
lyttämää turvaa, on oikeus välttä-
mättömään toimeentuloon ja huo-
lenpitoon. Kapitalistit eivät ole ol-
leet koskaan kiinnostuneita heikos-
ti voittoa tuottavista tai tappiollisis-
ta toimialoista.

Kuntien liikelaitokset 
yhtiöi tetään ja yksityiste-
tään

Suomen kunnissa toimi v. 2008 yh-
teensä 193 liikelaitosta. Kunnallisia 
liikelaitoksia koskevaa sääntelyä eh-
dotetaan tarkistettavaksi siten, et-
teivät kunnalliset liikelaitokset voi-
si toimia kilpailutilanteessa markki-
noilla. Tämän korjaamiseksi kaikkea 
kuntien kannattavaa liiketoimintaa 
verotetaan niiden yleishyödyllisyy-
destä huolimatta, koska ne heiken-
tävät toiminnallaan yksityisyritys-
ten tuottavuutta ja niiden vapaata 
liikkuvuutta. Mikäli kunta tuottaa 
palveluita tai tavaroita kilpailutilan-
teessa, markkinoilla sen hinnoitte-
lun täytyy olla markkinaperusteis-
ta. Markkinahinnoittelu vastaa si-
tä hintatasoa, jolla yksityiset yrityk-
set hinnoittelevat tuotteensa. Tällai-
nen menettely takaa, että kohtuu-
hintaiset palvelut katoavat, koska 
kaikkien  palveluiden tulee tuottaa 
voittoa. Terveydestä ja hyvinvoin-
nista tulee entistä likaisempaa ja 
eriarvoistavampaa liiketoimintaa. 

Yhtiöittämisellä on myös hei-
kentävä vaikutus kuntatalouteen. 
Kunnan maksaessa yhteisöveroa 
24,5 % (20 % v. 2014) sen talouden-
hoitoon jää vähemmän rahaa. Osa-
keyhtiövaiheessa kuntakonsernit 
alkavat myös myydä kiinteistöjään, 
maitaan ja osakkeitaan yksityisille 
sijoittajille. Niille käy kuin suoma-
laisille valtionyhtiöille ja ne siirtyvät 
ajallaan ulkomaiseen omistukseen.

Hallituksen lakiehdotuksen mu-
kaan kunta voisi edelleen toimia vä-
häisessä määrin markkinoilla se-
kä silloin, kun se erityislain perus-
teella olisi nimenomaan mahdol-
lista. Poikkeussäännöksen perus-
teella kunta voisi lisäksi tuottaa tu-
kipalveluja kuntakonserniin kuulu-
ville tytäryhteisöille sekä palvelus-
suhteeseen liittyviä palveluja tytär-
yhteisöjen palveluksessa oleville 
henkilöille sekä laajemminkin pal-

veluja sidosyksiköille. Jos pääsään-
tönä on yksityistää, tällaiset poik-
keukset menettävät merkityksen-
sä tai kunnista tulee yksityissekto-
rin alihankkijoita.

Sosiaalisten markkinoi-
den luominen

Suomessa suunnitellaan aktiivisesti 
sosiaalisten markkinoiden luomis-
ta. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluista tehdään kannattavaa lii-
ketoimintaa, jolle on ominaista pie-
net työvoimakustannukset ja suu-
ret voitot. Tämä tarkoittaa sitä, että 
terveyspolitiikassa pyritään siirty-
mään säätiöiden, yhdistysten ja yk-
sityisten yritysten ylläpitämiin sai-
raaloihin. Julkisille terveysasemille 
käy samoin. Vapaaehtoistoiminnan 
osuutta lisätään sosiaalipalveluis-
sa, ympäristövastuuta vyörytetään 
asukkaille ja yhdistyksille. Muista 
palveluista huolehditaan – mikä-
li niistä ylimalkaan huolehditaan – 
sosiaalisten markkinoiden ja vapaa-
ehtoisvoimien toimesta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan 
voimaan viimeistään 1.9.2013. Lain 
voimaantullessa harjoitetulle toi-
minnalle säädettäisiin siirtymäaika 
vuoden 2014 loppuun saakka. Kun-
tien määrän vähetessä valta keskit-
tyy ja yhä pienempi ihmisjoukko on 
päättämässä kuntatason yksityistä-
mishankkeen toteuttamisesta. Yk-
sityistäminen johtaa aina kansallis-
omaisuuden laillistettuun ryöstöön.

Onko suurempaa häpeää kuin 
olla v. 2013 oikeistohallituksen va-
semmistoministeri?

Matti Laitinen 
11.4.2013

Lähde: Hallituksen esitys 
Eduskunnalle laiksi kuntalain 

muuttamisesta

”Kuntalakiuudistus” – tie yksityistämiseen

Kuntaministeri Henna Virkkunen laittoi vuosi sitten valtuuskunnan 
lobbaamaan maakuntiin suurkunta-ajatusta. Ministeri seurueineen 
otettiin vastaan mielenosoituksilla. Kuopiossa 13.3.-12 kuntapäättäjiä 
olivat tervehtimässä vas. lukien Pasi Tervo, Paavo Svenn, Juhani Tans-
ki, Heikki Heliö ja Teuvo Taskinen ja lisäksi kuvaaja Asko Julkunen

Suomen hallitus vetoaa Euroopan unioniin kiihdyttääkseen kun-
nallisten palveluiden yksityistämistä Suomessa. Ehdotetun kunta-
lakimuutoksen perusteluna on Euroopan komission EU-valtiontu-
kisäännöksien vastaisiksi katsomien tukien poistaminen. Hallitus 
haluaa poistaa kuntien elinkeinotoiminnalta konkurssisuojan ja ve-
roetuudet, koska heidän mielestään nämä vääristävät kilpailua. Tä-
män hankkeen todellisena päämääränä on kuitenkin ensisijaistaa 
yksityisomistukseen perustuva kuntasektorin liiketoiminta ja tois-
sijaistaa yhteiskunnalliseen omistukseen perustuva palvelutuotan-
to. Hallituksen sopima yhteisöveron alentaminen 4,5 prosenttiyk-
siköllä v. 2014 alussa niveltyy erinomaisesti tähän tavoitteeseen. 

Asukkaat Helsingissä ovat jatkuvasti ”varpaillaan” kaupungin kiris-
tämis- ja ulkoistamis-politiikan vuoksi. Tässä kansalaisliike 8.2.2011 
puolustaa Koskelan terveysasemaa 
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Leikkauspolitiikan vastai-
seen yhteistoimintaan

Olemme yleiseurooppalaisesti ko-
koontuneet tänne Hakaniemeen  
leikkauspolitiikan lopettamiseksi, 
palkkakehityksen-,  työllisyyden- ja  
eläkkeiden turvaamiseksi sekä jul-
kisten palveluiden kehittämiseksi, 
totesi avauspuheenvuorossaan Ju-
ha-Pekka Väisänen. Talouskriisin 
voittamiseksi puolustamme vaih-
toehtoa, jota  Kataisen kabineteis-
sa ja hallitusvasemmiston johdossa 
ei esitetä. Hallituksen tulisi leikkaus-
raamien sijaan esittää lisärahoitus-
ta työllisyyteen. Sitä se ei tee. Siksi 
tämä on protesti hallitusta vastaan. 
Aloitin äsken Helsingin kulttuuri ja 
kirjastolautakunnassa, jossa alkajai-
siksi esitettiin  kirjastojen investoin-
tiraamiin 20 % leikkausta. Lauta-
kunta yhtyi esitykseeni supistusten 
sijaan toteuttaa kaikki ennakkoon 
suunnitellut kirjastotoimen kehittä-
mishankkeet.  Tämä ei tarkoita vaa-
ran Helsingin kulttuuri- ja kirjasto-
palvelujen leikkaamiseksi poistu-
neen. Päätöksellään lautakunta kui-
tenkin osoitti halunsa toimia leikka-
uspolitiikkaa vastaan.  Toivoisin täl-
laisten päätösten lisääntyvän muis-
sakin rattaissa. Näin voimistettaisiin 
leikkauspolitiikan vastaista yhteis-
toimintaa. Esitänkin, että leikkaus-
listojen vastaisten aloitteiden uusi 
aalto lähtee täältä Hakaniemestä. 

Miljardin lisälasku työläi-
sille

Mikko Vartiainen kertoi jo hyväk-
syttyjen 5 miljardin leikkausten, ve-
rojen- ja maksujen korotusten lisäk-
si, että kapitalismin pelastamisek-
si ollaan työtätekeville sysäämäs-
sä vielä miljardin lisälaskua. Suu-
ri tulonsiirto kapitalisteille riihikui-
van rahan ohella ovat irtisanomi-
set, joukkotyöttömyys ja sosiaali-
nen syrjäytyminen. Yt- neuvottelu-
jen piirissä oli maaliskuussa 17000 
työntekijää. Työttömiä tammikuus-
sa laajan työttömyyden luvuilla  oli 
450000 ja köyhyysrajan alittavilla 
tuloilla 750000. Nuorisotyöttömyys 
on 25% ja tästä puuttuvat ne 58000 
nuorta, jotka eivät ole työ- ja elin-
keinotoimistojen kortistoissa. Yli 
55-vuotiaita työttömiä, joilla ei ole 
mahdollisuutta työttömyyseläk-
keelle, on 80000. Kapitalismin, EU:n 
ja euron kriisi koettelee pahiten Ete-
lä-Euroopan työtätekeviä. Kreikassa 
ja Espanjassa työttömyys on lähes 

30% ja nuorisotyöttömyys yli 50%. 
Ja monet muut EU-maat seuraavat 
lähellä perässä. Istumme EU-ve-
neessä, jota yritetään pitää pinnal-
la pankkituella, yhtiöverohelpotuk-
silla ja polkemalla palkkoja. Kaikki 
nämä toimet on suunnattu työtäte-
keviä vastaan. Irti EU:sta ja Eurosta. 
Kaikki tuki kansalaisaloitteelle kan-
sanäänestyksessä Suomen eroami-
seksi EU:sta.

Palvelusetelijärjestelmäl-
lä markkinoita yksityisille

Vaihtoehto EU:n kuripolitiikalle löy-
tyy Suomesta sekä Etelä-Euroopan 
maista, sanoi Olli Salin. EU-jäsenyy-
destä äänestettäessä 1994 luvattiin, 
että rahaunionista, tiukkojen ta-
louskriteerien käyttöönotosta jär-
jestetään erillinen äänestys. Monet 
euromaat eivät täytä EMU-krittee-
reitä, joilla meilläkin perustellaan 
perusturvan leikkauksia ja palve-
luiden yksityistämistä, jonka tulok-
sena köyhimmät  jätetään heitteil-
le. Esimerkki on Helsingin kaupun-
ki, jossa sosiaali- ja terveyspalve-
luita siirretään palvelusetelijärjes-
telmään. Sillä  avataan markkinoi-
ta yksityisille. Oiva esimerkki pörs-
siyhtiö ”Attendo MedOne”, joka ra-
hastaa Helsinkiä ja monia muita 
kuntia kovilla laskuilla päivystäväs-
tä lääkäripalvelusta. EU:n kuripoli-
tiikka koskee myös palkkoja. Suo-
messakin TES-neuvotteluissa py-
ritään jopa 0-ratkaisun alle. Tämä 
johtuu EU- täysjäsenyydestä. Kan-
sallisvaltioiden päätösvaltaa on ka-
vennettu. Meillä ei ole finanssipoli-
tiikkaa eikä omaa rahaa. Myöskään 
sosiaali- ja terveysturvasta emme 
pian voi päättää. Ei voi hyväksyä 
kurittamista, jota EU:n, Brysselin ja 
Strassburgin kokoukset meille tun-
kevat. Näistä lähtökohdista  Vaihto-
ehto EU:lle tukee aloitetta kansan-
äänestyksestä Suomen eroamisek-
si EU:sta. Ihmisten hyvinvointi vaa-
tii sellaisia julkisia palveluita, joissa 
ketään ei jätetä heitteille.

”Silloin pelasivat sairaan-
hoitohommatkin”

”Ohikulkija” ilmoitti, ettei voi hy-
väksyä demokraattista varkautta, 
missä poliitikot on suojattu kaval-
luksista ja varkauksista. Meillä ha-
kataan kuin vierasta sikaa Ukrainan 
ja Valko-Venäjän valtaapitäviä, mis-
sä  varastelevat poliitikot on tuo-
mittu vankilaan. 17 vuoden tori- 
ja markkinakokemuksella muistan 

hyvät suomettumisen ajat, jolloin 
Suomen armeijaa ei pakotettu tais-
telemaan  Afganistaniin verovaroin. 
Elintaso romahti euroon liityttäes-
sä. Hinnat kohosi 20-30 %. Sellais-
ta elintasoromahdusta ei 0,2 % pal-
kankorotuksilla saada kiinni. Kekko-
sen aikaan oli hintasulku. Sähkökin 
oli inhimillisissä hinnoissa. Sitä saa  
moninkertaisesti kohottaa kuten 
nyt, kun puoluemafia siunaa näitä 
pohjoismaisia sähkökartelleja. Sil-
loin oli vuokra- ja hintasulku, vesis-
tä ei rokotettu mitään ja pelasivat 
sairaanhoitohommatkin. 

Tarvitaan laaja demo-
kraattinen kansanliike

Olemme arvioineet, että EU on uus-
liberalistisen politiikan toinen nimi, 
sanoi Heikki Männikkö. Vielä 30 
vuotta sitten toteutettiin kansain-
välisestikin politiikkaa, joka teki pa-
remmin oikeutta työläisille. EU-jä-
senyys ja uusliberalismi oli taka-
peroinen vallankumouksellinen 
muutos tähän keynesiläiseen poli-
tiikkaan. Työttömyys, perusturvan 
leikkaukset, palvelujen yksityistä-
minen ovat EU-politiikan tavara-
merkkejä. Työläisen ja palkansaa-
jan aseman jatkuva heikentäminen  
on muuttunut kapitalistien kilpai-
lukykyä lisääväksi tekijäksi. Käytän-
nössä tätä tukevat kaikki kuusi hal-
lituspuoluetta. Tilanteen korjaami-
seen eivät riitä kosmeettiset muu-
tokset, vaan tulee kumota itse uus-
liberalistinen talouspolitiikka. Tarvi-
taan demokraattinen vallankumo-
us. Tämän tehtävän suorittamiseksi 
meidän on luotava laajapohjainen 
demokraattinen kansanliike. Nyt 
on menossa allekirjoitusten keräys 
kansanäänestyksen järjestämiseksi 
EU-jäsenyydestä. Se on tärkeä asia, 
mutta lopullinen tavoite on kumo-
ta uusliberalistinen leikkauspolitiik-
ka ja korvata se uudella kansande-
mokraattisella politiikalla. Ilman ny-
kyisen politiikan heivaamista laidan 
yli ei muutosta synny.

Oikeudenmukaisempi jako 
kansan hyväksi

Tämä päivä on Euroopan Ay-väen  
yhteinen aloite, totesi Yrjö Haka-
nen. Suomessa laajapohjainen 
hallitus toteuttaa politiikkaa, jo-
ta muual la Euroopassa vasemmis-
to, ammattiyhdistysliike ja kansa-
laisjärjestöt vastustavat yleislakoil-
la. Äsken Portugalissa samanaikai-
sesti koko maassa puolitoista mil-

joonaa mielenosoittajaa vastus-
ti julkisten palvelujen, työpaikko-
jen ja eläkkeiden leikkauksia. Suo-
messa julkisella sektorilla tällä het-
kellä on enemmän tuloja kuin on 
velkaa. Siitä huolimatta meillä har-
joitetaan politiikkaa, jota muual-
la EU:ssa toteutetaan vedoten jul-
kisen talouden alijäämään. Tämä 
osoittaa asian  poliittisuuden. Rahat 
halutaan jakaa pankkiirien ja suur-
sijoittajien hyväksi. Poikkeusta ei 
tee Helsinki, jonka liikelaitokset te-
kivät voittoa viime vuonna yli sata 
miljoonaa euroa. Kaupungin joh-
to esittää  Helsingissäkin leikkauk-
sia. Kokoomuksen helsinkiläisjohto 
esitti HS:ssa Helsingin 25:stä terve-
ysasemasta suljettavaksi 20. Järkeä 
tässä ei ole. Ainoa julkisista terveys-
palvelujen romuttamisesta hyötyjä 
on yksityinen bisnes, MedOne, Me-
hiläinen ja muut.  Kysymys leikka-
uspolitiikassa on yksityistämises-
tä, suurten yhtiöiden bisneksistä.  
Siksi heikennetään julkisia palvelu-
ja ja sosiaa liturvaa. Mutta meillä on 
vaihtoehto. Suomessa ja maailmas-
sa työllä tuotetaan aiempaa enem-
män rikkautta, jonka ”Kataiset ja 
Wahlroosit” haluavat jakaa pienen 
vähemmistön hyväksi. Se voidaan 
jakaa myös oikeudenmukaisem-
min koko kansan hyväksi, jolloin sii-
tä riittää köyhyyden torjumiseen ja 
työpaikkojen luomiseen. 

Ammattiliitto on pettänyt 
siivoojat

Kirsti Kangas Oikeutta Siivoojille- 
liikkeestä viittasi tilaisuuden tun-
nukseen ”oikeaa työtä, oikeaa palk-
kaa”. Se sopii siivoojien todella rank-
kaan arkielämään. Siivooja reppana 
käärii tunteja tullakseen toimeen 
niillä. Mutta usein tehdyt tunnit ei-
vät riitä. Silloin toimeentulo on ke-
rättävä eri tuista, byrokratian rat-
taista. Aamulla ollaan töissä, päi-
vällä hoidetaan byrokratiaa ja illal-
la ollaan vielä töissä ja siltikään tä-
mä ei riitä. Ollaan ahdingossa. Sitä 
yrittää viimeiseen asti pärjätä omil-
laan. Sossuun ei mielellään mennä. 
Siivoojista, joista suuri osa on osa-
aikaisia, ovat jo monet toimeentu-
lotuen saajia. Pääkaupunkiseudul-
la vuokrien hipoessa pilviä 8 euron 
tuntipalkka ei riitä. Siivoojien työ 
on usein ulkoistettu ylikansallisille 
firmoille. Siivousalueita lisätään ja 
monissa firmoissa heille laitetaan 
kahvinkeittovastuut yms. Siivoojat 
on nujerrettu ja tilanne on muut-
tunut epäluonnolliseksi. Siivoojat 
myös kokevat, että ammattiliitto 
on pettänyt heidät. Siivooja on syr-
jäytetty yhteiskunnasta, sillä ilman 
rahaa ei voi käydä edes leffassa. 
Tuntuu, että tässä auttaa vain radi-
kaali yhteiskuntapolitiikan muutos. 

Kuka ottaa yli 60-vuotiaat 
duuniin?

Toivo Koivisto toi terveiset Hel-
singin rakennustyöläisten osaston 

Yleiseurooppalainen toimintapäivä: 

nro 3 veteraanijaostosta. Viimeksi 
oli pohdittu vuosikymmeniä kerät-
tyjen eläkerahastojen kohtaloa. Pa-
haa pelätään, että saattavat olla ai-
ka kaukana Suomesta. Eläkerahas-
tojen varoista 2/3 käytettiin Suo-
messa investointeihin. Nyt tämä ti-
lanne on kääntynyt aivan toisinpäin 
ja ne ovat valuneet tuonne kasino-
saarille. Voidaan miettiä, mitä tuo 
tullessaan eläkerahojen päätymi-
nen kasinosaarille. TV:sta näemme 
Ay-johtajien neuvottelevan 0-rat-
kaisusta samanaikaisesti, kun pää-
tetään rikkaiden ja suurituloisten 
verohelpotuksista. Meitä eläkeläisiä 
ihmetyttää vaatimus eläkeiän nos-
tamisesta. Meillä on puoli miljoo-
naa työtöntä.  Juuri saimme tilasto-
ja, että 60000 alle 25-vuotiasta jää 
ilman mahdollisuutta minkäänlai-
seen duuniin tai koulutukseen. Sa-
maan aikaan  60-vuotiaita yritetään 
laittaa duuniin. Missä on se työnan-
taja, joka heidät ottaa. Puoli miljoo-
naa ihmistä ja vuosikymmenien ko-
kemusta on jonossa. Miksi heitä ei 
työllistetä? Tällaisia asioita miettivät 
rakennusveteraanit.

Tulee sijoittaa ihmisiin

Tiina Sandberg muistutti Euroo-
pan työläisten vastustavan sosiaa-
li- ja julkisen puolen rankkaa kar-
simista, mikä on jättänyt asukkaat 
heitteille ja aiheuttanut vastakkain 
asettelua muualta tulleiden kans-
sa. Väitetään maahanmuuttajien 
vievän meidän hernekeiton. Kyse 
on kuitenkin siitä, että nämä omat 
johtajamme leikkaavat hernesop-
parahamme. Tulee laskea, mitä on 
leikattu Suomessa ja Helsingissä. 
Meillä energiayhtiö takoo rahaa 
jatkuvasti. Se halutaan myydä ku-
ten Espoossa, jossa energian hinta 
on noussut. Tuloutuksia ei tule enää 
kaupungin kassaan. EU:n laajuisesti 
on kyse samasta asiasta: kenen tas-
kuun raha menee ja kenen taskus-
ta sitä viedään. Ainoa, mikä tästä 
seuraa on, että leikkaamme ja sääs-
tämme itsemme hengiltä. Olemme 
nähneet Etelä-Amerikassa, mitä ta-
pahtuu, kun valtiot vaan säästää ja 
leikkaa. Pahimmillaan on ollut nä-
länhätä. Euroopassa on nälänhätä. 
Siellä on alueita, joissa ihmisillä ei 
ole ruokaa, missä ainoaksi keinok-
si ovat jääneet itsemurhat. Ne ovat 
uskoneet sen leikkaamismantran. 
Ainoa tapa katkaista tämä kierre 
on, että aletaan panostamaan so-
siaali-, terveys- ja peruspalveluihin. 
On katkaistava se kierre. On aletta-
va sijoittaa ihmisiin. Meidän on pää-
tettävä, että kumpi on tärkeämpää 
meille. Onko tärkeämpää pelastaa 
pankit vai ihmiset. Jos pitää niistä 
päättää niin ainakaan mulle henki-
lökohtaisesti ei ole mitään vaikeut-
ta päättää kumpi se on. 

Toimitti:
Heikki Männikkö

Leikkauspolitiikkaan vaadittiin muutosta
Kriittinen Ay-verkosto ja useat ammatilliset- ja kansalaisjärjestöt järjestivät 14.3.-13 eri puolilla Euroop-
paa tapahtumia sosiaali- ja perusturvan leikkauksia sekä EU:n kurinpitopolitiikkaa vastaan. Helsingin 
Hakaniemen  ”Mikki auki”- tilaisuudessa käytettiin runsaasti puheenvuoroja. Niissä kaikissa leikkaus-
politiikka sai ankaraa kritiikkiä ja esitettiin muutosta nykyiseen uusoikeistolaiseen komentoon. 
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Esko syntyi 9.5.1933 Kotkaan ny-
kyisin kuuluvassa Kymissä työ-
läisperheeseen. Myöhemmin 
tuota päivää 9.5. alettiin kutsua 
myös Voitonpäiväksi, koska so-
ta Euroopassa päättyi Natsi-Sak-
san tappioon 9.5.1945. Nyt tuo-
ta päivää nimitetään Eurooppa-
päiväksi. Esko on sitä mieltä, et-
tä Voitonpäivä ja hänen synty-
mäpäivänsä sopivat hyvin yh-
teen, mutta Eurooppa-päivä on 

vain sumutusta, jolla peitetään 
Voitonpäivän merkitys. 

Eskon vanhemmat olivat työläisiä. 
Isä oli kivimies, mutta teki muitakin 
rakennusalan töitä mm. raudoitta-
jana. Isä oli luokkasodan jälkeen ol-
lut vankileirillä Tammisaaressa ja 
tuli takaisin sieltä vain 35 kilon pai-
noisena. Töihin Esko meni 18-vuo-
tiaana betoniraudoittajaksi isän-
sä ja veljensä työtoveriksi. Veljensä 
kanssa Esko tekikin kimpassa töitä 
16 vuotta, kunnes muutti Kotkasta  
Helsinkiin v. 1966. 

Esko Auervuolle on aito duu-
nari, betoniraudoittaja. Työnan-
tajat työpaikoilla polkevat työläis-
ten oikeuksia jatkuvasti. Sitä vas-
taan hän on taistellut koko ikänsä. 
Esko on ollut aivan viimeisen pääl-
le ay-mies.   

Ay-liikeeseen Esko liittyi he-
ti töihin mentyään. Ay-liikkeestä 
hän on ominut itselleen työväen-
liikkeen perimmäiset asiat: mikä on 
työn ja pääoman etujen ristiriita, ja 
ettei työläistä kukaan puolusta jol-
lei työläinen itse - ja se voi tapah-

tua vain siten, että työläiset puolus-
tavat yhdessä kaikkien työläisten 
etuja. SKP:een Esko liittyi v. 1961 ja 
siirtyi kotkalaisena Taisto Sinisalon 
kannattajiin. Nuorena Esko toimi 
myös aktiivisesti TUL:ssa. 

Eskolla on monenlaisia tari-
noita kovista luokkataisteluti-
lanteista, joita työläiset tuolloin 
1970-luvulla kävivät. Yksi kovim-
mista oli rautatiesillan rakentami-
nen Helsinginkadun ylittävällä pää-
radalla. Siltaa rakennettiin vuosina 
1970 -71.  Aikaisemmin siltana ollut 
vanha kivinen kaarisilta korvattiin 
betonisillalla. Siltaa tehtäessä huo-
mattiin suunnitteluvirhe. Betonin 
teräkset piti purkaa ja ottaa valu uu-
siksi. Ylimääräisessä työssä käytet-
tiin tuntityötä. Kun sitten työnteki-
jöiden palkkoja alettiin laskea, kah-
den työntekijän osalta jätettiin 1,5 
tuntia huomioimatta. Tätä työnteki-
jät eivät hyväksyneet, vaan pistivät 
”persettä penkkiin”. Kiista oli vaivai-
sesta kolmesta työtunnista, mutta 
se oli periaatteellinen. Lakkoa kes-
ti yhteensä 5 viikkoa, joka selvisi 
vasta, kun VR irtisanoi urakoitsija-

na olevan firman. Sen jälkeen asiat 
selvitettiin nopeasti työntekijöiden 
eduksi. Eskon kannalta tulos oli, et-
tä hänet leimattiin lakkokenraalik-
si. Hintana oli joutuminen työnan-
tajien mustalle listalle. Kun raudoit-
tajan töihin ei tahtonut päästä Esko 
sai töitä DDR:n suurlähetystöstä au-
tonkuljettajana.

Työssä on myös usein vaaro-
ja. Kerran Esko oli hukkua jäihin, 
kun jää petti hiekalla lastatun kuor-
ma-auton alta. Tämä tapahtui Kot-
kassa 1950-luvulla. Auto vajosi me-
ren pohjaan ja Esko pelastautui juu-
ri ja juuri autosta pudotakseen ta-
kaisin jäiden sekaan, mutta onnis-
tui kuitenkin kovassa pakkasessa 
lopulta pelastautumaan lähimpä-
nä olevaan Tiutisen saareen.

Tiedonantajaliikkeessä Esko 
oli 1970 - 80 luvulla hyvin aktiivi-
nen ja kokosi tukea lehdelle merkit-
tävästi mm. Metroradan siltojen ra-
kennustyömailta ja vetämällä kym-
menen vuotta Tiedonantajan levik-
kityötä Kontulassa. Vuodesta 2007 
lähtien hän on toiminut myös Hel-
singin Työväen Vappumarssiyhdis-

Esko Auervuolle 80 vuotta

Kansan ääni, järjestöväki sekä 
kaikki ystävät ja toverit toivot-
tavat Rosa-Marialle, Eskolle ja 
Taukalle hyvää syntymäpäivää.

Juho Haavisto
Leena Hietanen
Timo Kangasmaa
Esko Koivisto
Hannu Kork
Matti Laitinen
Tommi Lievemaa
Timo Nieminen
Janne Rahikainen
Ville Rahikainen
Hannu Rainesto
Martti Salomaa
Jorma Talikka
Pekka Tiainen
Heikki Typpö
Juhani Valo
Pipsa Valo
Paavo Heikkinen
Heikki Männikkö
Tarja Männikkö
Hannele Salava
Kalevi Wahrman
Kaija Siippainen
Reijo Katajaranta
Hannu Kautto
Jaakko Ahvola
Juhani Tanski
Juha Kieksi
Sirpa Mittilä
Matti Järvinen
Anne Luukkonen
Esko Luukkonen
Olavi Tirronen
Minna Ekman

Huhtikuun 5. p. järjestöväen hy-
vin tun tema ”Taukka”, Tauno Wal-
lendahr sai tiimalasiinsa 85 vuot-
ta. Taukka on aina ollut etulinjas-
sa, kun jotain merkittävää Suo-
men kom mu nistisessa ja demo-
kraattisessa liikkeessä on tapah-
tunut. 

Taukan toiminnallisuus tuli esiin jo 
nuorena, kun hän heti sodan pää-
tyttyä autokuskina ollessaan alta 
kaksikymppisenä liittyi SKP:hen v. 
1946. Ensimmäiset puolue tehtävät 
veivät hänet Suomen Demokraatti-
sen Nuorisoliiton ja Pioneeriliiton 
toimintaan. 

Taukka halusi tuntea mar-
xismi-leninismin perin poh-
jin. Hän kävi Sirola-opiston ja jat-
koi opiske luaan vielä Moskovas-
sa. Hänen tiensä johti 1950-luvulla 
SKP:n Helsingin ja Uuden maan pii-
rin valistus sih teeriksi. SKP:n puolue-
ha jaannuksessa 1960-luvulla Tauk-
ka otti paikkansa niiden joukossa, 
jotka näkivät tehtäväkseen puo-
lustaa marxismi-leninismiä. Näis-
sä merkeissä hän siirtyi SKP:n Uu-
denmaan piirin tehtäviin. Taistelu 
puolueen suun nasta johti tilantee-
seen, jossa v. 1969 jäi ainoaksi mah-
dollisuudeksi perustaa oma leh-

ti, Tiedonantaja, jonka ensimmäi-
seksi päätoi mitta jaksi Taukka valit-
tiin. Kai ken muun toiminnan ohes-
sa Taukka ehti vaikuttaa myös Suo-
men Rauhanpuo lus ta jien toimit-
sijana. 

Reaalisosialismin ha joamisen 
ensim mäiset merkit al koi vat nä-
kyä kom mu nistisessa liikkeessä jo 
paljon aikaisemmin. Taukka ei yh-
tynyt Neuvostoliiton ”uu dis  tusten” 
ja Gorbatshovin linjan sokeaan 
mainostamiseen. Täs sä vaiheessa 
Taukka oli perus tamassa KTP:tta ja 
Työkan san Sa no mia, jota hän aktii-
visesti avusti kirjoi tuksillaan.

 Kommunistien yksi tärkeim-
mistä tehtävistä on aina ollut liit-
tolaispolitiikan kehit täminen suur-
pääomaa vastaan. Liittolais poli-
tiikan ja joukkotyön välttämät-
tömyys nousee joka askeleella 
eteen jopa Kom munistista Mani-
festia lukies sa. Taukalle marxismia 

erinomai sesti tuntevana asia oli 
alusta asti täysin selvä. Demokraat-
tista yhteistyötä tuli kehittää. Juuri 
tuonkaltaisten proses sien ohjaami-
sessa kommunistien po liit tinen tai-
to punnitaankin. Tämä linjaerimie-
lisyys KTP:n toiminnassa johti mm. 
siihen, että Taukan oma puolue-
osasto erotettiin puolueesta. 

Kansan äänen perustamises-
ta lähtien Taukka tuki lehden toi-
mintaa ja osallistui mm. EU:n Vas-
taisen Kansanrintaman toimintaan 
voimiensa mukaan ja ehti monin ta-
voin avustaa Kansan äänen järjestö-
jen toimintaa. 

 Nyt Taukka viettää eläkepäi-
viään Myllypurossa seu raten 
edelleen yhteiskunnallista elämää 
ympä rillään. Järjestöväki Helsingis-
sä ja laajalti ympäri Suomea toivot-
taa Taukalle hyviä eläkepäiviä.  

KÄ/Toimitus   

Tauno Wallendahr 85 vuotta

tys ry:n puheenjohtajana aivan vii-
me vuosiin asti. Tällä hetkellä hän 
toimii STP:ssa, EU:n Vastaisessa Kan-
sanrintamassa, Kommunistien lii-
tossa ja viime vuonna uudelleen el-
vytetyssä Kontudemokraateissa. Es-
ko haluaa erityisesti korostaa, että 
työväenliikkeessä tarvitaan nyt sit-
keyttä. Periksi ei tule antaa.

Kaikkien työntekijöiden, niin 
työväenluokan vanhojen kuin uu-
sienkin kerrosten tulisi huomata, 
mihin luokkaan he kuuluvat ja mit-
kä ovat heidän perusetunsa. 

KÄ/Toimitus 

Viime helmikuussa - ja aivan sa-
laa muilta - Rosa-Maria Keskivaa-
ra tuli täyttäneeksi 60 -vuotta. 
Rosa-Marialla on taustanaan pit-
kä järjestökokemus. Hän on Hel-
mi ry:n perustajajäsen ja toimi-
nut myöhemmin Mielentervey-
den keskusliiton monissa jäsen-
järjestöissä. Nyt hän on Mielen-
terveyden keskusliiton valtuus-
ton jäsen ja toimii liiton valta-
kunnallisen jäsenjärjestön ”Luo-
va hulluus” ry:n puheenjohtaja-
na sekä Suomen skitsofreniayh-
distyksen varapuheenjohtajana. 
Omalla toiminnallaan Rosa-Ma-
ria tuo uusia ulottuvuuksia myös 
STP:n toimintaan. 

Saimme Rosa-Marian toimin-
taamme juuri Helmi ry:n kautta -90 
luvun alkupuolella. Silloin pyysim-

me häntä vaaleihin ehdokkaaksem-
me ja hän on ollut mukanamme 
kaikenlaisissa järjestöllisissä mut-
kissa, ensin KTP:n ehdokkaina - ja 
kun helsinkiläiset erotettiin KTP:sta 
- sen jälkeen Muutosvoimat Suomi 
rp:ssa. Nyt hän on mukana STP:n 
toiminnassa, myös sen hallituksen 
jäseninä. 

Taiteellisesti suuntautuneena – 
hän on Suomen taiteilijamatrikke-
lin jäsen - ja mielenterveystyöhön 
paneutuneen Rosa-Marian toi mu-
kaan järjestötoimintaan ehkä hä-
nen vastoinkäymisensä oman ter-
veytensä ja muutenkin elämässään 
tapahtuneiden sattumusten kaut-
ta. Lapsuudessa hänen kotitalonsa 
tuhoutui tulipalossa ja hänet siir-
rettiin kasvatusperheeseen lähel-
le Forssaa olevaan Letkun kylään. 
1970-luvun lopulla hän koki jon-
kin selittämättömän sairauden, jo-
hon lääkäritkään eivät löytäneet se-
litystä. Kuitenkin Rosa-Maria taiste-
li tautia vastaan ja selviytyi. Todis-
taakseen olevansa kunnossa hän 
polki pyörällä kissa tavaratelineellä 
Helsingistä Letkuun, jonne on mat-
kaa yhteen suuntaan reilusti yli 100 
kilometriä. Päivän poljettuaan hän 
selvisi matkasta ja sitten sama seu-
raavana päivänä takaisin. Kuitenkin 
kovat kokemukset antoivat pohjaa 
päättäväisyydelle, kun oli tuollaisis-

ta vaikeuksista selvinnyt. 
Tämän kirjoituksen allekirjoitta-

neella on ollut ilo tutustua parem-
min Rosaan kuskattuani häntä hä-
nen toivomuksestaan autollani sel-
laisiin paikkoihin, joihin Rosalla oli-
si ollut muuten hankaluuksia pääs-
tä. Näiden kuljetusten yhteydessä 
on tullut esiin Rosa-Marian ehdo-
ton rehellisyys, aitous ja sitoutumi-
nen omaan toimintaansa. Toisaal-
ta emme ajattele asioista ollenkaan 
samalla tavalla, hän toivottelee mi-
nulle aina enkeleitä lähtiessäni koti-
matkalle reissun jälkeen. Mutta ku-
ten sanotaan, hedelmistään puu 
tunnetaan. Olemme suurin piirtein 
kaikista yhteiskunnallisista asioista 
samaa mieltä. 

Reijo Katajaranta 

Rosa-Maria Keskivaara 60 vuotta
Jotkut saattavat ajatella, että 
pääministeri Jyrki Katainen ja 
elinkeinoministeri Jyrki Häkä-
mies olivat aikoinaan sopineet 
tällaisesta miljardin lahjasta. 
Olihan se kova juttu, kun hallitus 
alensi  yritysveroa – 24,5 prosen-
tista 20 prosenttiin, muka kilpai-
lukyvyn ja työpaikkojen lisäämi-
seksi. Näytti siltä, että siitä kai-
kelle kansalle kertoessaan Katai-
sen-Urpilaisen hymyssä oli hyyty-
misen merkkejä.

 Ehkä  tiesivät, mitä olivat teke-
mässä. Taustalla on runsaasti muil-
ta saatua kokemusta. Yritysveron 
alentaminen ei sellaisenaan ole 
mitenkään uusi idea. 1990-luvun 
alussa yritysvero alennettiin puo-
leen – 50 prosentista 25 prosent-
tiin. Sitäkin selitettiin kilpailuky-
vyn ja työllisyyden parantamisel-
la. Kilpailukyky, mitä sillä kulloin-
kin tarkoitetaankaan, ilman muu-
ta parani, mutta työllisyys heikke-
ni ja työttömyys lisääntyi. Virallisen 
uusitun työvoimatutkimuksen mu-
kaan vuonna 1990 tehtiin 4,3 mil-
jardia työtuntia, mutta 1998 vain 
3,8 miljardia tuntia. Työllisyys heik-
keni 283 300 työvuodella yritys-
verojen ihan veret seisauttavasta  
alentamisesta huolimatta. Uusi ti-
lastointimenetelmä eli työvoima-
tutkimus, täydensi työllisyystilas-

toja haamutunneilla. Kun ne pois-
tetaan, niin todellinen työttömyys 
oli peräti 422 450 työvuotta  suu-
rempi kuin kahdeksan vuotta aikai-
semmin. 

Yritysveron alentaminen ei 
tuonut työpaikkoja eikä paranta-
nut työllisyyttä. Kävi päinvastoin. 
Kaikki meni poskelle. Valtion ja kun-
tien tulot hupenivat vauhdilla. Sik-
si Paavo Lipposen I ja II hallitukset 
leikkasivat julkisia menoja, lähinnä 
sosiaaliturvasta sekä sairaan- ja ter-
veydenhoidosta, lähes 70 miljardia 
markkaa. Nykyrahassa se on 1,2 mil-
jardia euroa. 

Katainen-Urpilainen selittä-
vät, että maan tulevaisuuden ja 
kilpailukyvyn vuoksi sekä työ-
paikkojen luomiseksi yritysveroa 
on alennettava. He selittivät, että 
960 miljoonan euron veronalennus 
ei ole lahja, sillä saadaan puolet ta-
kaisin, kun yritystukia leikataan 480 
miljoonalla eurolla. Toinen 480 mil-
joonaa saadaan luonnollisen nor-
maalista kasvusta, jota nyt sanotaan 
dynaamiseksi vaikutukseksi.

Yritystukien leikkaaminen 
voi olla mahdollinen, mutta sekin 
jää nähtäväksi. Tällä hetkellä tiede-
tään, että kansainvälinen tilanne on 
hankala ja vientitavaroiden kysyn-
tä heikko. Siksi hallitus saattaakin 
yhtäkkiä huomata, että tukien leik-

kaaminen syö kilpailukykyä, joten 
ei niitä voi leikata. Jos leikataan kil-
pailukyky, tuottavuuden dynaami-
suus kärsii.

Hallitus on ylimitoittanut 
talouskasvun. Hallitus ennus-
taa, että 2013–16 kasvu on kes-
kimäärin 2 prosenttia vuodes-
sa. Näin vaatimaton kasvu oli-
si syntynyt ilman yritysveroalen-
nustakin. Tämä kasvu näyttäisi 

Hymy hyytyy
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”Finanssiasiat ammatti-
laisten huoleksi”

Wahlroos iloitsi tuolloin siitä, että 
eurooppalaisessa integraatiopro-
sessissa kansallisvaltion rooli heik-
kenee ja “mielestäni on hävytön-
tä väittää, että kaikilla kulttuureil-
la on henkiinjäämisedellytykset tai 
-oikeus”. Jo 80-luvun lopulla kasi-
notalouden yhtenä pääarkkitehti-
na toimiessaan, hän markkinointi-
väen Ideapäivillä Dipolissa messu-
si täydelle salille: “Kansantalouden 
kannalta poliitikkojen ei pitäisi sot-
keentua talousasioihin, koska he ei-
vät niistä mitään ymmärrä”. Finans-
siasiat piti Wahlroosin mukaan jät-
tää ‘ammattilaisten’ huoleksi”. Nyt 
kaikki veronmaksajat ympäri maa-
palloa saavat maksaa näiden finans-
siammattilaisten ”ammattitaidosta”. 
Maailmanlaajuisesti veronmaksajat 
ovat jo joutuneet syytämään tutki-
muslaitos Grail Researchin mukaan 
20 000 miljardia dollaria pankkien 
pystyssä pitämiseksi pääomatukina 
ja valtioiden elvytysruiskeina.

”Ammattilaisen” neuvoilla 
60000 konkurssia

Suomen 90-luvun alun pankkikrii-
sistä alkaneen laman pääarkkiteh-
tina toimi silloinen SYP:n varatoi-
mitusjohtaja Wahlroos. Pitkälti hä-
nen teesiensä pohjalta kehittyi sil-
loisen pankkikriisin ”pelastusoh-
jelma”. Siitä kertoo perusteellisesti 
A-P Pietilän kirja ”Pankkikriisin pei-
tellyt paperit”. Wahlroosin pelastus-
paketti poikkesi ratkaisevalla taval-
la monien muiden maiden pelas-
tussuunnitelmasta, jossa tukea oh-
jattiin myös varsinaisille velallisille. 
Vuosina 1989-1995 suomalaisten 
pankkien veronmaksajilta saaman 
pankkituen määrä oli 17,5 % brutto-
kansantuotteesta, kun Ruotsissa se 
oli 6,3%, Norjassa 2,2% ja Tanskassa 
0,5%. Wahlroos junaili tietysti kaikki 
tuet pankeille, jotka olivat myyneet 
pääomien vapauttamisen yhtey-
dessä valuuttalainoja keinottelu-
mielessä (yhteensä 50 mrd mk) ko-
timarkkinoilla toimiville yrityksille. 
Devalvaation seurauksena 60 000 
yritystä ajautui konkurssiin (moni 
teki itsemurhan), koska  Wahlroos 
oli nokkelana miehenä käyttänyt 
hyväkseen kokemattomia poliitik-
koja Esko Ahoa ja Iiro Viinasta.

Vekseleistä väkisin velka-
kirjoja

SYP:n pelastamisessa Wahlroosilla 
oli keskeinen asema. Siinä käytet-
tiin kaikki mahdolliset ja mahdot-
tomat kepulikonstit. Niin sanotun 
”Promissory Note” –korivaluutta-
vekseleiden avulla pankin treasury 
-osasto saattoi muuttaa pitkäaikai-
sen oman varainhankintansa lyhyt-
aikaiseksi kotimaahan myönnetyk-
si valuuttaluotoksi ilman, että pan-
kin valuuttamääräinen nettoposi-
tio muuttui. Jälleenrahoitus voitiin 
muuttaa laina-asiakkaan kannetta-
vaksi. Valuuttavekselit olivat lume-
asiakirjoja ja vain veronkieroa var-
ten. SYP:n taseessa valuuttavekse-
leitä oli 22,8 miljardia markkaa. Pan-
kit tekivät vekseleistä väkisin velka-
kirjoja, jotta niistä ei tarvitsisi mak-
saa leimaveroja. Pankit välttivät kik-
kailuilla 10 miljardin markan leima-
verot.

”Köyhäinapua” maatalous-
tukiaisina

SYP:n vakavaraisuuden horjues-
sa Wahlroos laittoi tytäryhtiönsä 
Huoneistokeskuksen arvioimaan 
SYP:n käsiin joutuneen omaisuu-
den yläkanttiin. Pakkolunastuksen 

yhteydessä pankkiin tulleet oma-
kotitalot pankki arvioi alakanttiin. 
Hetken kuluttua pankki myi samat 
omakotitalot reilulla voitolla ja kir-
jasi voitot taseisiinsa. SYP:n jälkeen 
Mandatumilla toimiessaan hän ri-
kastui yritysjärjestelyillä, jonka tu-
loksena suomalainen omistus siir-
tyi ulkomaiseen ja taloudellinen 
valta siirtyi samalla valtakunnan 
rajojen ulkopuolelle. Tämä ”Honey 
Bear” on ilmoittanut julkisuudessa 
vastustavansa kaikenlaisia tukiaisia. 
Silti hän nostaa kartanonsa viljelyk-
siltä n. 10 ihmisen vuosiansioiden 
verran ”köyhäinapua” maatalous-
tukiaisina. Mainostetusta älystään 
huolimatta hän ei ole ymmärtänyt 
edes PR -eleenä jakaa inhoamiaan 
tukiaisia hyväntekeväisyyteen, ku-
ten rikkailla on ollut yleensä tapana.

”Hyvin menee, kun tu-
loerot kasvavat”

Wahlroosin maailmankuva saa ym-
märrettävän selityksen. Hän sanoo 
muistavansa hyvin, ”kuinka outo ja 
ihmeellinen tunne on vapaus, kun 
hän ensimmäisen kerran vuonna 
1980 muutti Yhdysvaltoihin”. Hän 
innostui ikihyväksi kokoomuslai-
sesta vapaus-käsitteestä. ”Friedrich 
von Hayek kirjoitti vuonna 1944 kir-
jan, joka on kansantaloustieteen fi-
losofian loistavimpia teoksia: ”The 
Road to Serfdom” (Tie orjuuteen). 
Se käsittelee juuri tätä, miten ih-
mismieli tottuu orjuuteen, kun ih-
minen ei saa itse valita - eikä lopul-
ta edes halua valita”, filosofoi Wahl-
roos. Häneltä unohtui mainita, että 
nyt kaikki kansalaiset, yritykset ja 
valtiot on alistettu investointipank-
kiirien toimesta pankkien orjuuteen 
- ja sehän on tietysti fiksun pankkii-
rin perimmäinen tarkoitus. Tällä or-
juutuksella pankinjohtaja voi rikas-
tua maksimaalisesti ja saada kaikki 
toimijat vapaaehtoiseen orjuuteen 
ja hallintaan. Wahlroosin tulot oli-
vat vuonna 1990 yhteensä 263 000 
euroa ja veroprosentti 58%. Vuonna 
2009 vuositulot olivat jo 6 900 000 
euroa mutta veroprosentti enää 
31%. Fiksuna pääoman edustajana 
hän on onnistunut maksimoimaan 
tulonsa ja minimoimaan veronsa. 
Tätä kehitystä hän on puolustellut 
toteamalla: ”Yleensä taloudessa ei 

mene hyvin, elleivät tuloerot kasva”.

Lisää kevennyksiä rikkai-
den ja yritysten verotuk-
seen

Noustessaan Nordean hallituksen 
puheenjohtajaksi, hän ohjasi heti 
pankin johdolle 169 miljoonan eu-
ron bonukset. Vaikka Ruotsin val-
tio toiseksi suurimpana osakkeen-
omistajana yritti toppuutella, Nalle 
sai tahtonsa lävitse. Oman verotuk-
sensa suotuisasta kehityksestä huo-
limatta, Wahlroos on miehekkäästi  
vaatinut lisää ja jatkuvasti rikkaiden 
ja yritysten verojen madaltamista. 
Verotuksesta Wahlroos on toden-
nut Financial Timesin haastattelus-
sa: ”Emme voi jatkaa ihmisten ve-
rottamista nykyisellä tavalla, em-
mekä voi vastaavanlaisesti sietää 
köyhyyden sekä rikkinäisten per-
heiden tukemista”.

Tutkitusti pienet tuloerot 
vahvistavat hyvinvointia

Vaikka Wahlroosin älyä onkin ke-
huttu, häneltä on jäänyt Amerikan 
vierailullaan jotain huomaamatta. 
Alan tutkijat ovat tuloeroista täy-
sin toista mieltä. ”Jos amerikkalai-
set haluavat amerikkalaisen unel-
man toteutuvan elämässään, hei-
dän kannattaisi muuttaa Pohjois-
maihin”, on todennut amerikkalai-
nen professori Richard Wilkinson. 
Hän on tutkijakollegansa profes-
sori Kate Pickettin kanssa kirjoit-
tanut kirjan ”The Spirit Level”, joka 
julkaistaan Suomessa nimellä ”Ta-
sa-arvo ja Hyvinvointi”. Kirjan kes-
keinen viesti on, että mitä pienem-
mät tuloerot yhteiskunnassa on, si-
tä vähäisempiä ovat monet sosiaa-
liset ongelmat. He ottivat tutkimuk-
sissaan mukaan 23 rikasta valtio-
ta mm. Yhdysvallat, Britannian, Ja-
panin, Suomen, Ruotsin, Norjan ja 
Tanskan. Tähän ryhmään kuuluvissa 
maissa menee aineellisesti niin hy-
vin, ettei hyvinvoinnin kasvu brut-
tokansantuotteella mitattuna lisää 
enää merkittävästi esimerkiksi elin-
ajanodotetta tai onnellisuutta. Wil-
kinsonin ja Pickettin mittareina oli-
vat sosiaalinen luottamus, mielen-
terveys, huume- ja alkoholiriippu-
vuus, elinajanodote, lapsikuollei-
suus, liikalihavuus, lasten koulume-

nestys, teini-ikäisten synnytykset, 
henkirikokset, vankien lukumäärä, 
sekä sosiaalinen liikkuvuus. Tulok-
set olivat varsin selkeitä: ongelmat 
olivat vähäisimmät maissa, joissa 
tuloerot olivat pienimmät eli Japa-
nissa ja neljässä pohjoismaassa. Toi-
seen ääripäähän sijoittuivat joukon 
eriarvoisimmat maat eli Uusi-See-
lanti, Britannia ja Yhdysvallat. 

Uusliberalismi kasvattaa 
tuloeroja

Siksi amerikkalainen unelma, et-
tä kuka tahansa lähtökohdistaan 
riippumatta voi menestyä elämäs-
sään eli ”jokainen on oman onnen-
sa seppä”, toteutuu Wilkinsonin mu-
kaan todennäköisimmin Pohjois-
maissa kuin Yhdysvalloissa. Merkit-
tävä havainto oli myös se, että eri-
arvoisuuden haitalliset vaikutuk-
set eivät eriarvoisimmissa yhteis-
kunnissa rajoittuneet vain huono-
osaisiin, vaan niistä kärsivät myös 
hyväosaiset: rikkaus ei välttämättä 
aina lämmitä, jos joutuu rikollisten 
pelossa asumaan aidatuilla, vartioi-
duilla asuinalueilla erillään muus-
ta yhteiskunnasta.  Uusliberalismin 
päästyä valtaan maailmanlaajuises-
ti, tuloerot alkoivat kasvaa muissa-
kin länsimaissa. Ruotsissa ja Suo-
messa tuloerojen kasvu on viimek-
si kuluneiden puolentoista vuosi-
kymmenen aikana ollut nopeinta 
kehittyneiden maiden OECD-ryh-
mässä. Päinvastoin kuin Suomes-
sa, tutkijoiden mukaan pitäisi ede-
tä päinvastaiseen suuntaan. Tämä 
on Wahlroosille älystään huolimat-
ta ilmeisen vaikeaa. Hän on sitee-
rannut uusliberalistista taloustie-
teen nobelisti James M. Buchana-
nia. Kansantaloustieteen professori 
Wahlroos meni kuitenkin Buchana-
nia pidemmälle ja totesi, että suo-
malaiset työskentelevät aivan liian 
vähän maksaakseen kalliiksi käyvän 
hyvinvointiyhteiskunnan.

Nallella omakohtainen 
ratkaisu köyhyyden ongel-
maan

Varakkaana miehenä Wahlroos on 
ratkaissut köyhyyden ongelman ne-
rokkaasti. Hän on ostanut Halikon 
kartanon Salon läheltä ja samal-
la puoli kylää, jotta sähköistä piik-
kilankaa ei tarvitsisi rakentaa. Alue 
on niin suuri, että kävelylenkillä ei 
tarvitse törmätä köyhiin.  Kartanon-
herroilla on jo historian valossa ol-
lut vaikeuksia asettua köyhän hou-
suihin – myös nykyisessä ”hyvin-
vointivaltiossa”. Suomessa perus-
turva ei riitä edes kohtuulliseen ku-
lutukseen, Terveyden ja Hyvinvoin-
nin laitos (THL) entinen Stakes on 
tehnyt kartoituksen köyhien mah-
dollisuuksista tulla toimeen suoma-
laisella perusturvalla. Tutkimus pal-
jasti yksiselitteisesti, että perustur-
va ei riitä edes kohtuulliseen kulu-
tukseen ja on jäänyt reilusti jälkeen 
yleisestä tulokehityksestä.

Perusturvalla ei meillä voi 
elää

Moni suomalainen joutuu tule-

maan toimeen rahasummalla, jo-
ka on kaikilla mittareilla mitattuna 
riittämätön. Kohtuulliseen minimi-
kulutukseen on arvioitu tarvittavan 
asumismenojen lisäksi 575 – 660 
euroa kuussa, mutta perusturvan 
varassa elävältä tästä summasta 
uupuu noin kolmannes. Sen sijaan 
keskipalkkaisen suomalaisen tu-
lot riittävät kattamaan minimikulu-
tuksen jopa kolminkertaisesti. Tällä 
haavaa pelkän perusturvan varas-
sa elävälle yksinhuoltajalle jää asu-
mismenojen jälkeen kulutukseen 
419 euroa. Inflaatio on syönyt vuo-
sien varrella tulleet pienet korotuk-
setkin, käteen jäävät tulot ovat jo-
pa laskeneet. Perusturvan hakijois-
ta moni kokee tulevansa leimatuk-
si. Siksi noin kolmasosa toimeentu-
lotukeen oikeutetuista ei edes hae 
tukea, totesi professori Susan Kui-
valainen Turun Yliopistosta. Vuon-
na 2009 noin 150 000 suomalaisen 
kotitalouden tuloista 90 prosenttia 
koostui perusturvaetuuksista. Näi-
den talouksien määrä on kaksin-
kertaistunut vuodesta 1990. Pahim-
millaan perusturvan varassa eläväl-
le jää käyttöön vain reilu viidennes 
keskipalkkaisten tulosta.

Nallen usko kovaan mark-
kinakapitalismiin ei horju

Kehutusta älystään huolimatta on 
ymmärrettävää, että Wahlroosil-
la on vaikeuksia Bentleynsä taka-
penkiltä nähdä suomalaista eriar-
voisuutta. Erityisen huolestuttavaa 
on, ettei hän hallitse edes oman 
pankkialansa tulevaa kehitystä. Ny-
kyisestä finanssikriisistä Wahlroos 
totesi ammattimiehen varmuu-
della alkuvuodesta 2009, ettei ta-
loustaantumasta tule pitkäaikaista. 
Wahlroos arveli tammikuussa, että 
Yhdysvaltain taloudesta saadaan jo 
tänä keväänä myönteisen kehityk-
sen merkkejä. Myöhemmin Yleisra-
dion viestintäseminaarissa puhu-
nut Wahlroos sanoi olevansa edel-
leen samaa mieltä. ”Taloudellisesti 
on itse asiassa erittäin vaikea keksiä 
malli tai looginen selitys, miksi täl-
lainen laskusuhdannekriisi voisi jat-
kua erityisen pitkään. Me elämme 
markkinataloudessa, joka korjaa it-
sensä aika nopeasti. Saatte nähdä, 
että näin käy tälläkin kertaa”, heh-
kutti Wahlroos.

”Älykkyysosamäärä” ei 
mittaa oikeita tekoja

Älykkyys on vaikea asia. On todet-
tu, että monet huippurikolliset ja 
pankkirosvot ovat älykkyysosamää-
rältään huippua. Myös Hitlerin ken-
raalikunnalla oli korkeat älykkyys-
osamäärät. He pystyivät tehtävis-
sään huippusuorituksiin. Kummal-
lista vain on, että älykkyydestään 
huolimatta en ole huomannut edes 
taloustoimittajien käyttävän Wahl-
roosista määritelmää: ”Wise - Fin-
nish style”.

Ari Ojapelto
Tietokirjailija

ari.ojapelto@taloverkot.fi

Toimituksen väliotsikointi

Wahlroos – Suomen älykkäin mies?
Björn Wahlroos on viime aikoina ollut roimasti esillä julkaisemansa 
kirjan johdosta. Hänestä on tehty teatterikappale ja nyt Tampereen 
yliopiston journalistiikkalaitoksen oppilaat ovat tekemässä hänes-
tä kirjaa. Hän on talouslehtien kestolemmikki. Talouselämä-lehti ot-
sikoi aikoinaan: ”Ylivertainen Björn Wahlroos”. Kauppalehti laittoi 
vielä paremmaksi ja valitsi hänet ”Vuoden mieheksi” (v. 2000). Toi-
mittaja hehkutti haastateltavaa: ”Wahlroosissa yhdistyvät äly, tyy-
litaju ja röyhkeys. Taistolaisuudesta parannuksen tehnyt mies, joka 
kymmenessä vuodessa teki miljardin omaisuuden, tavoitteellinen 
mies – Honey Bear – Finnish style”.

Nordean Helsingin konttorin luona järjestettiin 28.11.-11 mielenilmaus  
pankkien moraalittomuutta ja irtisanomisia vastaan. Eräs mielenosoit-
taja totesi Nordean tuloksen olleen 723 miljoonaa ja ”tarve” vähentää 
650 työpaikkaa. Nalle oli täälläkin pääroolissa. 

Äskettäin pidetyissä Intian koil-
lisosavaltion Tripuran vaaleis-
sa sai vasemmistorintama 50 
paikkaa 60- jäsenisessä parla-
mentissa. Suurin puolue Intias-
sa- Kongressipuolue liittolaisi-
neen- sai tyytyä 10 paikkaan. 
Perinteinen kommunistipuolue 
sai yhden (1) paikan ja IKP (mar-

Kommunistien ”Jytky” 
Intiassa

xilaiset) sai 49 paikkaa. Tämä oli 
puolueen viides vaalivoitto. Kom-
munistit ovat hallinneet 3,7 mil-
joonan asukkaan osavaltiota pit-
kään. Uutinen julkaistiin Ruotsis-
sa ilmestyvässä Proletaari-leh-
dessä.

Käänsi 
Wäinö Pietikäinen
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Historia on
väärennösten,
väärintulkintojen,
hyväksikäytön uhri.

Kun ihmistä nöyryytetään,
riistetään ja rääkätään,
hän alistuu, kuolee 
tai nousee kapinaan.

Vapaussota haisee
valkoiselle valheelle,
vapaudelle vangita ja lahdata.
Eliitti ei halunnut luopua asemis-
taan.

Saksalaiset sotilaat
murskasivat vallankumouksen,
veivät punaisilta voiton.
Vapaus koitti pääomalle.

Valkoisen historian
valkoinen terrori lihallistui
joukkohautojen joukkoliikkeenä,
keskitysleirien ihmisoikeuksina.

Hennala, Suomenlinna, Tammi-
saari 
eivät olleet lomakeskuksia.
Teloitukset olivat koston ja
julmuuden performansseja.

Suojeluskuntien ihmissudet ulvoi-
vat yössä.

Syvät siteet Saksaan
taiteissa, tieteissä ja taloudessa
loivat vahvan perustan
myöhemmälle aseveljeydelle.

Emme saa unohtaa
veristä luokkasotaamme,
koska sen syyt ovat yhä olemassa?

Enemmistön vaatiessa osaansa
yhteiskunnallisen vaurauden ja-
ossa
valtaapitävät vetoavat säätämiin-
sä lakeihin
ja turvautuvat väkivaltaan.

Matti Laitinen

1918

Työväenpolitiikkaa työkansan ja..
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tuovan 2016 sen Kataisen-
Urpilaisen markkinoiman 
dynaamisen verotulon. Mut-
ta kuten nähdään, talous-
kasvussa ei ole mitään dy-
naamisuutta. Kaiken kukku-
raksi voi pelätä, että kasvu 
jää tätä pienemmäksi ja ta-
voite toteutuu vasta joskus 
tulevaisuudessa. 

Mutta jos yritykset, 
pelätessään tukien mene-
tyksiä, toimivat dynaami-
sesti, niin tuottavuus kas-
vaa keskimärin 2,4 prosent

tia vuodessa. Silloin verouu-
distuksesta huolimatta halli-
tuksen urakka kusee  ja työl-
lisyys heikkenee 20 000 työ-
vuodella. Se taas merkitsee, 
että vastaavasti sosiaalime-
not lisääntyvät ja verotulot 
supistuvat.

Näin hallitus on joutu-
nut sumppuun, josta se ei 
pääse ulos. Ilman yritysve-
rohelpotuksia kahden pro-
sentin talouskasvulla ve-
rotulot olisivat 2016 kas-
vaneet noin 395 miljoo-
naa euroa. Mutta kun se 
antoi 960 miljoonan vero-
helpotukset, valtion vero-

Hymy hyytyy...
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Vapputervehdykset  2013

Kommunistien Liitto ry
Suomen Työväenpuolue  rp
EU:n Vastainen Kansanrintama ry
Sodan ja Fasismin Vastainen Työ ry
STP:n Helsinki ryhmä
Suomen Työväenpuolueen Turun 
Seudun osasto ry 
Kommunistien Hermanni-Vallilan 
osasto ry
KTP:n Itä-Helsingin osasto ry  
Hermannin Naiset ry
Helsingin Työväen Vappumarssiyh-
distys ry
Juche-aatteen Opintoyhdistys  
Hämeenlinnan Sivistys- ja Kulttuuri-
työ ry
Suomi ilman fasismia ry
Kominform

Paavo Heikkinen
Kaarina Heikkinen
Harri Jalo
Eino Lindroos
Simo Heikkinen
Marja Lahdenperä
Veikko Väisänen
Riitta Väisänen
Senja Väisänen
Matti Laitinen
Aarni Mietala
Sakari Kuismin
Antero Nummiranta
Heikki Sipilä
Tuntematon Korean ys-
tävä
Elina Kämppi
Miska & Nelli
Puutarhuri

Espoo

Hannu Kautto
Tommi Lievemaa
Reijo Rytkönen
Johan Bäckman
Puuseppä
Toinen puuseppä

Vantaa

Eira Kärki
Marja-Liisa Juvonen
Heikki Uusimäki

Juha Kärki
Ulla Hämäläinen
Jouko Nevalainen
Anita Nevalainen
Janne
Anna Nevalainen
Temppa
Mirtsu
Marita
Vili
Beda Lampila
Mari Vainikka
Unto Nikula

Tuusula 

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

Porvoo

Kaija Siippainen
Tuukka Wahrman
Tommi Wahrman
Hannu Ikonen
Pertti Pitkänen
Teresia Wahrman
Vera Wahrman
Saga Wahrman
Pirkko Nokkala
Matti Wahrman
Aune Manelius
Hannu Henttonen
Hannu Hämäläinen
Kalevi Wahrman
Heikki Leinonen
Yrjö Nieminen
Pekka Kokkinen
Anneli Johansson
Raimo Järvelä

Raasepori

Peter Björklöf

Uusikaupunki

Heikki Ervasti

Turku

Esko Luukkonen
Anne Luukkonen
Minna Ekman
Ines Mäkilä
Markus Uutela
Galina Rintala
Mauri Rintala
Jarmo Vikman
Silja Mönkänen
Helena Tuomaala
Veera Eloranta
Pia Eloranta
Janne Kejo
Risto Lajunen
Ani Leikonniemi
Reino Intovuori

Raisio

Matti Järvinen
Rauha Helenius
Soile Lahti
Esa Haaristo
Timo Lehtimäki
Nadja Järvinen
Raimo Lehtimäki
Jukka Kaunas
Reijo Linnalo

Loimaa

Juha Kieksi  

Hämeenlinna

Pasi Ranki

Janakkala

Jorma Talikka

Tampere

Risto Koivula
Katariina Nurminen
Paavo & Elvis
Matti linna
Ville Mäkinen
Matti Laine
Antti Siika-aho

Vaasa

Lauri Rintala

Lapua 

menetys on 1 355 miljoonaa 
– 1,3 miljardia euroa.

Tulevaisuus yritysve-
rohelpotuksen ja heikon 
talouskasvun vuoksi ei 
lupaa hyvää, vain verta ja 
kyyneleitä. Jos Jutta Urpilai-
nen (sd) pysyy ministeriau-
ton takapenkillä, hänen on 
tehtävä Lipposet (sd) ja lei-
kattava valtion menoja Lip-
posta enemmän. Kestääkö 
tytön kantti, kun se jo nyt 
näyttää pahasti kuluneen. 
Hymystä on ilo kadonnut.

 Kai Kontturi
KOMINFORM

http://www.kominform.eu

Jaakko Muilu
Katja Sissi

Oulu

Paavo Junttila
Saara Lehtomaa

Hämeenkyrö

Marja Kangasniemi
Jorma Kangasniemi
Pentti Mansikkamäki
Kalle Toivola
Kalevi Nurmi

Jämsä

Reino Welling
Mirja Welling
Erkki Flyktman

Lahti

Anja Saarikko
Timo Saarikko
Leena
Anja

Kuopio

Juhani Tanski

Sonkajärvi

Asko Julkunen

Torshälla, Ruotsi

Esa Salomaa

ASBESTKAMP 85.

Wäinö Pietikäinen
Mauno Harjunpää
Riitta Vainionpää
Rainer Andersson
Toivo Hakkarainen
Eija Tolonen
Merja Andersson
Maire Wilkman
Anita Salven
Hannu Kukkonen
Johan Wiman
Arvo Keiskander
Mats Nordlund
Heikki Häkkinen

Hyvää Vappua ja 
menestystä uuslib-
eralismin ja Naton 
sotapolitiikan vas-
taisessa kamppai-
lussa.

Tommi Lievemaa

Kaikille EU-politii-
kan vastustajille hy-
vää vappua. Yhdistä-
käämme voimamme 
EU:ia ja uusliberalis-
mia vastaan. 

Heikki Männikkö

Heikki Rajamäki
Taina Tarvonen
Mikko Anttila
Jorma Talikka
Pentti Katainen
Eero Saareinen
Reino Halttu
Ritva Toimi
Mary Andersson
Seppo Keränen
Esa Salomaa
Reijo Karttunen
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Kansainvälinen naistenpäivä on 
päivä, jolloin muistutetaan nais-
ten tasa-arvoisista oikeuksista 
maailmassa – taistelusta oikeu-
denmukaisuuden ja tasa-arvon 
puolesta. Markkinamiehet yrit-
tävät ottaa tämänkin haltuunsa 
ja muuttaa päivän hömppä, hör-
helöpäiväksi, aivan kuin toiseksi 
äitienpäiväksi kukkineen ja kak-
kuineen. ” Nyt me tytöt lähde-
tään skumpalle eli kuohuviinille 
ja jätetään miehet kotiin” tai jo-
takin muuta vastaavaa. 

Tässä hauskanpidossa unohtuu 
naistenpäivän poliittinen sisältö. 
Maailma ei ole vieläkään valmis ja 
epätasa-arvo jyllää edelleen. Nais-
tenpäivänä on taas aika muistut-
taa kanssaihmisiä ja päättäjiä täs-
tä. Kutsua kaikkia taisteluun tasa-
arvon puolesta. Esimerkiksi maail-
malla ja meilläkin naisiin kohdis-
tuu väkivaltaa. Tätä vastaan on 
kampanjoitava ja vaadittava kaik-
kia mukaan. Tämän vetoomuksen 
luin mm. YKn naisjärjestön ,UN Wo-
menin julkaisemasta naistenpäivän 
teemanumerosta.

Sukupuoleen kohdistuva 
väkivalta vahingoittaa 
koko yhteiskuntaa

Samaisesta liitteestä luin, että maa-
ilmassa joka kolmas nainen joutuu 
väkivallan uhriksi. Tästä esimerk-
keinä ovat Intian raiskaukset, Kirgi-
sian julmat morsiamen ryöstöt, se-
kä monissa maissa yleiset, järjeste-
tyt pakkoavioliitot. Etelä-Afrikas-
sa yli 25% miehistä myöntää rais-
kanneensa jonkun. Afganistanis-
sa on satoja naisia vankiloissa. Tuo-
mio on tullut, koska he ovat karan-
neet kotoa paetakseen väkivaltaa. 
Nämä ovat vain esimerkkejä enkä 
halua mustamaalata mitään kansa-
kuntaa, sillä onhan meillä Suomes-
sakin surullinen, mutta valitetta-
van yleinen, perheväkivalta. Suku-
puoleen perustuva väkivalta on ih-
misoikeusloukkaus, joka vahingoit-

taa naisten ja tyttöjen lisäksi heidän 
perheitään ja koko yhteiskuntaa.

Muutos on mahdollinen. Nai-
siin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta 
ei ole minkään kansallisuuden, us-
konnollisen tai väestöryhmän omi-
naispiirre. Se on yhteiskunnallinen 
ongelma, joka voidaan pysäyttää 
kaikkialla maailmassa.

Palvelujen leikkaukset 
iskevät eniten naisiin

Kaikkien hyvinvointiin sukupuoles-
ta riippumatta liittyy meillä Suo-
messa hyvinvointivaltion säilyttä-
minen. Kokoomus ja oikeisto ovat 
saaneet jo paljon tuhoa aikaan ja 
havittelee raunioittavansa loputkin 
yksityistämällä yhteiskunnan pal-
velut vähävaraisilta. Tätä kehitys-
tä vastaan on todella taisteltava ja 
käännettävä suunta. Naisiin erilai-
set supistamiset ja lakkauttamiset 
vaikuttavat sikäli myös erityisesti, 
koska näillä hoiva- ja palvelualoilla 
työskentelee paljon naisia. Kyse on 
myös heidän työpaikoistaan.

Haluan nyt tuoda seuraavak-
si esiin kamppailukysymyksiä ja 
esimerkkejä omasta kotikaupungis-
tamme Helsingistä. Kuten aiemmin-
kin totesin sosiaali- ja terveystoimi 
on tietenkin kaikkien asia, ei vain 
naistenpäivän eikä naisten. Uskon 
kuitenkin, että tämä yhteiskunnan 
alue ja sen palvelut ovat erityisen 
tärkeitä naisille. Helsingin ongel-

ma on jatkuva sosiaali- ja terveys-
toimen alibudjetoiminen. Menojen 
määrä osataan kyllä ennustaa, mut-
ta budjettiin ei myönnetä tarpeeksi 
rahaa. Helsinki ei ole köyhä, vaikka 
näin meille yritetään väittää.

Lasten tulevaisuutta ei 
tule vaarantaa leikkaa-
malla päivähoidosta

Varhaiskasvatus eli päivähoito on 
kaupungin toiminnasta hyvä esi-
merkki. Viime vuonna hoidettiin 
1000 lasta enemmän, kuin budjetis-
sa oli varauduttu. Ymmärrätte, että 
niukkuutta siinä jaettiin. Itse päivä-
kodissa työskentelevänä voin ker-
toa, että kaikki kärsivät, niin lapset 
kuin työntekijätkin. Ammatti-ihmi-
set eivät pysty tekemään vaativaa 
työtään kunnolla ja lasten kehitys-
tä vaarannetaan ylisuurissa ryhmis-
sä. Helsingillä pitää olla varaa hoi-
taa ja kasvattaa lapsensa hyvin, jot-
ta kenenkään tulevaisuus ei vaaran-
tuisi ainakaan kehnon päivähoidon 
vuoksi.

Terveysasemien kohtalo on 
vaakalaudalla. Kaupunginjohta-
ja Pajunen ja sosiaali- ja terveystoi-
men apulaiskaupunginjohtaja Räty 
molemmat kokoomuslaisia esittä-
vät terveysasemien lakkauttamis-
ta. Kahdestakymmenestäkuudesta 
terveysasemasta siirryttäisiin neljän 
aseman malliin. Monet tutkimukset 
ja työntekijöiden sekä asiakkaiden 

kokemukset osoittavat, että pienet 
asemat toimivat paremmin asiak-
kaiden kuin myös työntekijöiden 
kannalta. 

Palvelujen yksityistämi-
nen hyödyttää vain rikkai-
ta

Kokoomus ajoi Helsinkiin palvelu-
aloitetta, joka onneksi Kaupungin-
hallituksessa kaatui. Tämä aloite on 
tuhoisa kaikkien kunnallisten pal-
velujen kannalta. Otan tämän jo 
kaatuneen esityksen vielä esiin kos-
ka luulen, että kokoomuslaiset eivät 
hellitä, vaan yrittävät jossakin muo-
dossa tuoda asian uudelleen esille. 
Kysymys on siitä, että mikä tahan-
sa yksityinen yritys voi haastaa kun-
nan palvelun ja saada omansa näyt-
tämään halvemmalta ja kunnan on 
pakko ostaa palvelu tältä yrityksel-
tä.

Oikeisto ajaa koko maahan 
palvelusetelijärjestelmää. Tätä 
mainostetaan hyvänä asiakkaan 
valinnanvapauden kannalta. Todel-
lisuudessa järjestelmä hyödyttää 
vain rikkaita. Setelit eivät juuri kos-
kaan kata koko maksua ja köyhäl-
lä ei mahdollisesti ole varaa mak-
saa yli jäävää summaa. Setelit lisää-
vät eriarvoisuutta ja ne hyödyttävät 
vain rikkaita. Niistä ei ole ratkaisuk-
si terveyspuolen eikä muidenkaan 
palvelujen ongelmiin.

On yhdessä kamppailtava 
oikeiston huonoa politiik-
kaa vastaan

Koko kansamme ja samalla naisten 
hyvinvoinnin päävastustaja on Ko-
koomus ja sen ajama politiikka. Po-
litiikka, joka ajaa vähävaraiset nai-
set erityisesti marginaaliin. Huo-
nosti palkattuina ja yhteiskunnan 
turvaverkon hävittyä alta muut-
tuu elämä entistäkin ahdistavam-
maksi. Tällä on suuri vaikutus per-
heiden elämään ja koko yhteiskun-
taan.  Naisten tasa-arvon ja oikeuk-
sien puolesta kamppailu on osa 
paremman yhteiskunnan puolesta 
käytävää taistelua, josta hyötyvät 
myös miehet.

Tarvitaan päättäväisyyttä ja 
aktiivisuutta. On oltava tietoinen 
maailman tapahtumista ja nähtä-
vä epäoikeudenmukaisuus myös 
muualla. Se on koko ihmisten yh-
teisön asia. Ottamalla kantaa ja tu-
kemalla myös kansainvälistä toi-
mintaa saadaan naisiin kohdistu-
vat uhkat vähenemään.

Suomessa ja Helsingissä 
voimme yhdessä kamppailla huo-
noa kehitystä vastaan ja saada nai-
set voimakkaasti toimimaan vaik-
kapa lähipalvelujen puolesta. Pal-
veluje, joiden hyvä toiminta ehkäi-
see ongelmia esim. perheessä.

Hannele Salava

Muistakaamme Naistenpäivän poliittinen sisältö
Olemme viettämässä muuta-
mia hetkiä huomenna vietet-
tävän kansainvälisen naisten-
päivän merkeissä. Maaliskuul-
le sattuu myös 19. päivänä vie-
tettävä Minna Canthin päivä, jo-
ka on kalentereihimme merkitty 
myös tasa-arvon päiväksi. Eipä 
Minna Canth, kuten eivät myös-
kään naisten kansainvälisen päi-
vän viettämisestä päättämään 
kokoontuneet naiset varmaan 
osanneet kuvitella sitä kehitystä, 
joka on tapahtunut naisten ase-
massa tähän päivään mennes-
sä. Ensimmäinen perusteellinen 
muutos, joka mullisti maassam-
me naisen yhteiskunnallisen ase-
man, oli äänioikeusuudistus, jo-
ka turvasi kaikille 21 vuotta täyt-
täneille yhtäläisen äänioikeu den 
ilman rajoituksia.

Aikaan, jolloin kansainvälisessä 
naistenkokouksessa tehtiin pää-
töksiä kansainvälisen naistenpäi-
vän viettämisestä, esimerkiksi Eng-
lannissa oli käytäntönä naisten 
työskenteleminen teollisuuslaitos-
ten pajoissa sepän töissä. Naiset 
työskentelivät kuumuutta hohkaa-
van ahjon ääressä pitkiä työpäiviä 
tehden. Ei ollut puhettakaan mis-
tään 8-tuntisesta työpäivästä. Saa-
tikka viisi päiväsestä työviikosta. Äi-
tiyslomatkin olivat tuiki tuntemat-
tomia. Odottavat äidit työskente-
livät kuumaa rautaa takoen yleen-

sä ensimmäisten supistusten alka-
miseen asti. Äidit palasivat yleen-
sä synnytystä seuraavana päivänä 
takaisin alasimensa ääreen. Lapset 
tuotiin työpaikalle mukana. Vasta-
syntyneet lapset olivat vyötettynä 
äidin etupuolelle. Lasten imettämi-
nen tapahtui työn lomassa. Hieman 

varttuneemmat lapset olivat kapa-
loissaan sijoitettu mahdollisimman 
lähelle ahjoa ja alasinta, jotta äiti 
saattoi huolehtia pienokaisestaan.

Tänään pidämme monia 
asioi ta ikäänkuin itsestään sel-
vyyksinä, joista ei eri puolilla Eu-

rooppaa ja maailmaa työväenliike 
tuolloin ei osannut edes uneksia. 
Työläisnaisliike yhdessä muun työ-
väenliikkeen kanssa on saanut mat-
kansa varrella aikaiseksi monia pa-
rannuksia ja uudistuksia. Niitä ei ole 
saatu aikaiseksi ilman käytyjä kovia 
usein raskaitakin kamppailuja ja 
taisteluja. Naisten asema muuttui 
vähitellen niin yhteiskunnallisesti 
kuin taloudellisestikin. Naiset eten-
kin työläisnaiset tiedostivat yhteis-
kuntaan vaikuttavan poliittisen toi-
minnan välttämättömyyden. Nais-
ten aseman parantuessa heille au-
keni tie opiskeluun ja koulutukseen 
avaten heille myös monia ammatte-
ja, joita oli pidetty vain miesten am-
matteina.

Tänään, jos koskaan, on tär-
keä pitää mielissämme, että työ-
väestölle eivät parannukset ole 
koskaan tipahdelleet mistään it-
sekseen. Ne eivät ole mitään tai-
vaanlahjoja, jotka osoittaisivat, et-
tä tuotantovälineet omistavat pää-
omapiirit olisivat viisastuneet. Kaik-
ki parannukset on saatu aikaiseksi 
kovien  kamppailujen ja taisteluiden 
tuloksina, joita on monesti käyty 
välittämättä vapauden tai hengen 
menettämisen uhasta. 

Olen viime aikoina usein py-
sähtynyt ajattelemaan eräs-
tä 1970 luvulla DDR:ssä kahvi-
pöydässä käytyä keskustelua. 
Istuimme siinä aikaa viettämässä. 
Juteltiin kaikenlaista maan ja tai-

vaan väliltä. Seurassamme oli eräs 
sikäläinen naispuolinen taloustie-
teen opettaja. Hän toi keskuste-
luun seuraavanlaisen ajatuksen, et-
tä työläisille on annettu kapitalisti-
sissa maissa luokkataistelun tulok-
sena erilaisia etuja, joilla on rauhoi-
teltu työväes töä. Monessa maas-
sa on työläisillä mahdollisuus asua 
kunnollisissa asunnoissa. Monessa 
maassa suurimmalla osalla työtäte-
kevästä väes töstä on mahdollisuus 
säännölliseen palkkatuloon. Lisäk-
si heille on annettu monia muita 
elämää ja elämistä helpottavaa se-
kä turvaavaa asiaa käyttöön. Mut-
ta ennen kaikkea on muistettava, 
että heti kun työväestö tuudittuu 
ruususen uneen eli se herpaantuu 
kamppailemasta saavuttamiensa 
etujen sekä parannusten puolesta, 
niin ne otetaan siltä pois. Ne ovat 
ikään kuin vain lainattu työväestön 
käyttöön.

Tuon edellä mainitun perus-
teella onkin syytä esittää kysy-
mys, elämmekö tänään vaihetta 
,jolloin Euroopan Unionin laajui-
sesti meiltä otetaan pois kaikki vä-
liaikaisesti meille lainattu? Ja ennen 
kaikkea on myös kysyttävä, että an-
nammeko me sen tapahtua?

Olkaa kaikki, ennen kaik-
kea naiset, tervetulleita tilaisuu-
teemme!

Timo Kangasmaa

Kansan äänen järjestöt ja Hermannin naiset järjestivät Kansainväli-
sen Naistenpäivän tapaamisen 7.3.-13. Avauspuheenvuorossaan Ti-
mo Kangasmaa painotti, miten tänään koetaan itsestään selvyyksinä 
mm. äitiyslomat, 8-tuntinen työpäivä ja lapsilisät. Ne on saatu kuiten-
kin poliittisen kamppailun tuloksena. Niiden turvaaminen ja edel-
leen kehittäminen edellyttää jatkuvaa kamppailua.  Juhlapuhees-
saan Hannele Salava sanoi, että Kansainvälisenä naistenpäivänä pai-
notamme naisten tasa-arvoa ja oikeuksia kaikkialla maailmassa. Su-
kupuoleen kohdistuva väkivalta vahingoittaa koko yhteiskuntaa ja 
palvelujen leikkaukset ja yksityistämiset iskevät ensin naisväestöön.

Leikkaukset iskevät eniten naisiin

Juhlan kunniaksi naisille 
ojennettiin kukat

Hannele Salava puhuu

Juhlavieraita
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Talvihyökkäyksen jatkoa 
kaavailtiin jo Valko-venä-
jän tuntumaan

Stalingradin motin purkamisen jäl-
keen Rokossovskin Donin R:n jou-
kot sijoitettiin Brjanskin R:n ja Voro-
nezin R:n väliin Kurskin-Orelin vä-
limaastoon ja nimettiin uudelleen 
KeskusR:ksi. Siihen siirrettiin mm. 
21.- ja 65.A, 16.IlmaA, 2. PsA ja 70. A 
sekä yhtymiä päämajan reservistä. 
Uudeksi tehtäväksi määrättiin  saar-
rostushyökkäys Gomelin-Smolens-
kin suuntaan ja isku fasistien Ore-
lin ryhmittymän selustaan. Mut-
ta joukkojen nopea siirto Staling-
radista Kurskin seudulle ankarissa 
talviolosuhteissa osoittautui lähes 
ylipääsemättömäksi operaatioksi. 
LänsiR:n osalta talvihyökkäys Kurs-
kin luona alkoi menestyksellisesti.
Kuljetusvaikeuksien johdosta hyök-
käys alkoi vasta 25.2.-43 ja vain osal-
la KeskusR:n joukkoja. 65. A eteni 
Mihailovkan suuntaan, sen oikealla 
puolella hyökkäsi 70. A Dimitrovs-
kia kohti ja vasemmalla 2. PsA Sevs-
kiä kohti. Rintaman vasemmalla si-
vustalla Krjukovin johtama ps-ryk-
mentillä vahvennettu  II RvAK ete-
ni Novgorod Severskin suuntaan. 
Hyökkäys eteni ”liiankin” menestyk-
sellisesti ja vihollisen konnankouk-
kuja ounastellen Rokossovski mää-
räsi Krjukovin joukot pysähtymään 
ja linnoittautumaan Sevskin tasal-
le. Kiinnittämättä huomiota sivus-
tojensa tarkkailuun IIRvAK oli kui-
tenkin jo ehtinyt Desna-joelle Nov-

gorod Severskin tuntumaan. Kes-
kusR eteni nopeasti, mutta oikeal-
la 12.2. hyökkäyksen aloittanut Br-
janskin R joutui jo helmikuun lo-
pulla pysähtymään linjalle Novosil-
Maloarhangelsk-Roždestvenskoje. 
Kurskin kohdalla Puna-armeija ete-
ni, mutta Orelin kohdalla se jäi jäl-
keen. Kurskin kohdalle alkoi muo-
dostua ulkonema.

Vihollinen keskitti voimia 
Orelin kohdalle

Neuvostoliiton sodanjohto ei huo-
mannut, että vihollinen alkoi toipua 
saamistaan iskuista. Natsit siirsivät 
Orelin seudulle voimia Vjazman- 
Rževin alueilta. Vaikeiden kuljetus-
olosuhteiden vuoksi puna-armeijan 
joukkoja oli vielä matkalle keskitys-
alueilleen. Keskusrintaman hyök-
käyssuunta käännettiin pohjoiseen 
Orelin suuntaan tavoitteena yhdes-
sä Brjanskin R:n ja LänsiR:n kanssa 
lyödä vihollisen Orelin ryhmittymä. 
Vihollisella oli kuitenkin jo ylivoi-
ma eikä tehtävä onnistunut. Myös 
Rokossovskin ennakointi toteutui, 
kun vihollinen hyökkäsi Desnalle 
murtautuneen Krjukovin ryhmän 
sivustaan ja selustaan. Ryhmä kui-
tenkin murtautui ulos saarrostuk-
sesta 2.PsA:n ja 65.A:n avustamana. 
Hitleriläisten pysäyttämiseksi 65.A 
ryhmitettiin Sevsk-joen itärannal-
le leveälle kaistalle. KeskusR:n va-
semmalla taistelevan Voronežin R:n 
asemaa kuitenkin helpotti se, että 
hitleriläiset joutuivat asettamaan 
KeskusR:aa vastaan suuret voimat 

ja  Voronežin R:n oikean siiven 60.A 
pääsi etenemään.

Natsien vastahyökkäys 
suunniteltiin alkavaksi 
Harkovan lounaispuolelta

Natsien lähtökohtana oli, että ti-
lanne voitaisiin vielä palauttaa sii-
hen, mitä se oli ennen Stalingradis-
sa aloitettua vastahyökkäystä. Nat-
sit suunnittelivat hyökkäyksen vah-
voin panssarivoimin Krasnogradin- 
Krasnoarmeiskojen alueelta kohti 
Pavlogradia ja Barvenkovoa tarkoi-
tuksenaan tuhota Njeprille Njepro-
petrovskiin edenneet LounaisR:n 
joukot ja työntää rintama Donets 
Seversk-joen tasalle. Tämän jälkeen 
hitleriläiset suunnittelivat keskittä-
vänsä voimia Harkovan lounaispuo-
lelle aloittaakseen sieltä Harkovan 
ja Belgorodin takaisin valtauksen. 
Saksalaisten keskustan AR:n pans-
sarivoimien piti iskeä Kurskin suun-
taan Orelin eteläpuolisesta maas-
tosta.

Voronežin R ja KeskusR 
uhattuina. Puna-armeija 
aloitti joukkojensa uudel-
leen sijoittelun

Natsien hyökkäys 19.2.-43 yllätti 
Njeprille lähelle Zaporožea eden-
neet LounaisR:n joukot, jotka hel-
mikuun loppuun tultaessa perään-
tyivät  Donets Severskin taakse. Yl-
lätyshyökkäys onnistui, koska vihol-
lisen 10.2. aloittamaa Ps-voimien  
uudelleenryhmittelyä erehdyttiin 
pitämään vetäytymisenä Dnjep-
rin taakse. Päinvastoin valmisteltiin 
”Harppaus”-operaatiota, jolla estet-
täisiin vihollisen vetäytyminen Dn-
jeprin länsirannalle. Ei osattu varau-
tua vastahyökkäykseen. LounaisR:n 
oikean siiven vetäytyminen aset-
ti Voronežin R:n vasemman sii-
ven suureen vaaraan. Natsien  vas-
tahyökkäyksen toinen vaihe alkoi 
4.3. voimakkaalla Ps-voimien iskul-
la Harkovan lounaispuolella. Siel-
lä heillä oli panssareiden ja ilma-
voimien osalta ylivoima. Voronežin 
R:n vasen siipi oli pakotettu 7.3. ve-
täytymään kohti Harkovia. Tilanne 

huononi edelleen. Vasiljevskin ja 
päämajan keskusteluissa todettiin, 
että Hitleriläisten eteläisen AR:n 
eteneminen Harkovan pohjoispuo-
lelle saattaa Voronežin R:n vaikeaan 
asemaan ja uhkaa KeskusR:n selus-
taa. Saksalaisten tavoitteena olikin 
jo edetä Belgorodiin ja Kurskiin , yh-
tyä Orelin vihollisryhmittymään ja 
kiertää KeskusR:n selustaan. Tilan-
teen vakavuudesta johtuen pää-
tettiin siirtää Katukovin 1. PsA se-
kä 21. A pohjoiseen etenevää vi-
hollista vastaan torjumaan Keskus- 
ja Voronežin R:aa uhkaavaa vaaraa. 
Tärkeäksi tehtäväksi tuli auttaa em. 
armeijoiden siirto nopeasti niiden 
ryhmitysalueille. Nämä armeijat se-
kä M.S. Sumilovin 64. A Stalingradin 
alueelta päämajan reservistä alis-
tettiin Voronežin R:n alaisuuteen.

Myös Žukov komennettiin 
Harkovan-Kurskin alueelle 
Voronežin rintamalle

Päämaja katsoi Harkovan- Kurs-
kin- Orelin tilanteen muodostu-
neen niin vaikeaksi, että alueen so-
tatoimien suunnitteluun päätettiin 
päämajan edustajaksi irrottaa myös  
Zukov, LuoteisR:lta. Stalinin soitta-
essa 14.3.-43 Zukoville, LuoteisR:n 
joukot olivat Leningradin-Volhovin 
operaation ja Demjanskin ulkone-
man purkamisen jälkeen edenneet 
Novgodorin alueelle Lovat-joelle ja 
valmistautuivat sen ylittämiseen. 
Zukov selosti rintaman tilannetta 
todeten, että aikaisen kevätsään 
johdosta Lovat-joen ylittäminen on 

vaikeutunut ja operaatio joudutaan 
joksikin aikaa pysäyttämään. Stalin 
pyysi Zukovin välittömästi pääma-
jaan käsittelemään LounaisR:n ja 
Voronežin R:n tilannetta. Zukovin 
saapuessa Kremlissä oli politby-
roon jäsenten ohella koolla tehtai-
den johtajia ja suunnittelijoita sekä 
kansantalouden avainalojen vas-
tuuhenkilöitä. Käsiteltiin mm. polt-
toainetoimituksia metallurgian teh-
taille, sähkövoiman tuotantoa, len-
tokone- ja panssarituotantoa yms. 
Uusien sotateollisuuden alojen to-
dettiin toimivan äärirajoilla. Aamu-
yöllä päättyneen miitingin jälkeen 
päämajan edustajat pääsivät käsit-
telemään Kurskin alueen tilannetta. 
Todettiin tilanne: (1) LounaisR:n ve-
täytyminen Donets Severskin taak-
se, (2) Harkovan luoteispuolelle 
syntynyt vaikea tilanne ja (3) vihol-
lisen Pultavan- Krasnogradin suun-
nasta aloittama hyökkäys. Päätet-
tiin, että Zukov siirtyy välittömäs-
ti avustamaan Vasiljevskin ohella 
puolustuksen organisointia Kurs-
kin alueelle. Zukov saapui jo sama-
na päivänä VoronežinR:lle ja pe-
rehtyi tilanteeseen, mikä osoittau-
tui oletettuakin huonommaksi. Vie-
lä samana päivänä Zukov kuvaili ti-
lanteen päämajaan. Päätettiin siir-
tää alueelle kaikki päämajan reser-
vit estämään vihollisen eteneminen 
Belgorodiin ja sieltä edelleen poh-
joiseen. 

Käänne kohti Kurskin suurtaistelua
70 vuotta sitten (11)

Ylisellä Donilla, Orelin-, Kurskin-, Voronezin- ja Harkovan alueil-
la, EteläR:n alueella Kaukasiassa sekä Leningradin-, Vjazman- ja 
Demjanskin alueilla käydyissä talvitaisteluissa -43 muuttui  soti-
laallinen tilanne maaliskuuhun mennessä Neuvostojoukoille edul-
liseksi. Pohjoisilla rintamilla oli hiljaisempaa, mutta Voronezin R:n, 
LounaisR:n, EteläR:n ja Kubanin alueilla taisteltiin. Natsit kokosivat 
voimia  vastahyökkäyksen LounaisR:aa vastaan. Pyrkimys oli työn-
tää rintama Severnaja Donets-joen itäpuolelle. iskeä täältä Vorone-
zin R:aa vastaan sekä vallata takaisin Harkova ja Belgorod. Lopulli-
seksi tavoitteeksi muodostui ”Kurskin mutkan” oikaisu, siellä ole-
vien neuvostojoukkojen tuhoaminen sekä sotatilanteen palautta-
minen vaiheeseen, joka vallitsi ennen Stalingradin vastahyökkäys-
tä ja sen jälkeistä talvihyökkäystä.

1

2

3

4

5
Kurskin taisteluun valmistauduttiin hyvin. Tiedustelu kykeni ennakoimaan fasistien aikeet (1), joihin saa-
tiin vahvistus vihollisen sotavangeilta (2). Kuten Stalingradissa, taistelusuunnitelmat valmisteltiin ja har-
joiteltiin ennakkoon perusteellisesti (3-5). (APN:n julkaisu the Battle of Kursk -73)

Piirros näyttää ,miten KeskusR ja sen avittamana Voronezin R:n oikea 
siipi etenivät Brjanskin R:aa nopeammin. Orelin ympäristöä fasistit 
vahvistivat mm. Rzevin ulkonemasta vapautuneilla joukoilla. Pavlo-
gradin ja Krasnogradin suunnalle vihollinen sai koottua Ps-voimat ja 
mursi LounaisR:n puolustuksen vallaten takaisin Harkovan ja Belgo-
rodin. Kurskin alueelle muodostui ulkonema, jossa oli suuret neuvos-
tovoimat. Siksi alueesta tuli kesän -43 merkittävin sotanäyttämö, jos-
sa lopullisesti ratkaistiin maailmansodan kohtalo.
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Puna-armeijan uudelleen 
ryhmittely Kurskin suojaa-
miseksi jatkui

Harkovasta kuitenkin jouduttiin 
luopumaan 15.3.—43. Belgorodin 
kohdalla kaupunkia puolusti hei-
kentynyt 69. A, jota vastaan eteläs-
tä hyökkäsi fasistien SSPsAK ja län-
nestä JvAK. Tämän jälkeen tapahtui 
seuraavaa: Järjestettiin luja puolus-
tus Donets Severskiä pitkin edel-
leen linjalle Gostiŝtŝevo- Bykov-
ka- Dimitrijevka- Krasnaja Jagura- 
Krasnaja Polje Obojanin ja Korotŝan 
suojaksi. 69. A ja Badanovin PsAK 
vedettiin Donets Severskin itäran-
nalle. 21. A:aa vahvistettiin rynnäk-
kötykistöllä. Obojaniin etelän suun-
nalta johtavia teitä suojattiin Ps-voi-
milla. 40. A siirrettiin Dmitrijevkan- 
Krasnoje Jaguran linjalle 21. A:n ja 
38. A:n saumaan.

Vihollisen eteneminen py-
säytettiin ja rintamalinjat 
vakiintuivat

Vihollisen SSPsAK murtautui Bel-
gorodiin 18.3.-43 etelästä käsin. Vi-

hollisen suunnitelmiin kuului jatkaa 
sieltä pohjoiseen Obojaniin pääs-
täkseen yhtymään Orelin ryhmitty-
män kanssa. Samana päivänä Bel-
gorodin pohjoispuolella Kodzinin 
52. KaD sai siepattua vankeja To-
tenkopf Ps-divisioonasta, joilta saa-
tiin tietoja vihollisen aikomukses-
ta edetä Obojaniin. 52. KaD:n jou-
kot ryhmittyivät Obojanin suunnal-
le Belgorodin pohjoispuolelle puo-
lustukseen. Heistä oikealle asettui 
puolustukseen 67. KaD ja vasem-
malle ryhmittyi 375. D. Tämä py-
säytti vihollisen. 21. A asettui 20.-
21.3.-43 puolustukseen Belgorodin 
pohjoispuolelle ja Obojanin etelä-
puolelle ryhmittyi 1. PsA ja Donets 
Severski- joelle 64. A. Tämän jälkeen 
fasistit eivät kyenneet enää etene-
mään, eivätkä monista hyökkäysyri-
tyksistä huolimatta kyenneet mur-
tamaan Voronežin R:n linjoja ja jou-
tuivat kaivautumaan asemiin. Myös 
Voronežin R siirtyi lujaan puolus-
tukseen.
Vaikka Puna-armeija siirtyikin väli-
aikaisesti puolustukseen sotilaalli-
nen aloite säilyi edelleen sen käsis-
sä. vaikka hitleriläisten vastahyök-
käys olikin yllättävä, se ei aiheutta-

nut neuvostojoukoissa sekasortoa 
ja vetäytyminen sujui täydessä jär-
jestyksessä.

Valmistautuminen tule-
vaan suurtaisteluun alkoi

Helmi-maaliskuun taistelujen seu-
rauksena muodostui rintamaan 
mutka. Pohjoisessa saksalaiset mie-
hittivät Orelin ja sen ympäristön 
aluetta, joka muodosti ulkoneman 
neuvostojoukkojen sisään. Tästä 
etelään neuvostojoukot pitivät hal-
lussaan Kurskin ja sen ympäristön 
aluetta, joka puolestaan muodos-
ti ulkoneman saksalaisten hallitse-
malle alueelle. Tästä etelään fasistit 
miehittivät Harkovan-Belgorodin 
aluetta. Muodostuneen Kurskin ul-
koneman sisään oli sijoitettu neu-
vostojoukkojen 10 yleisarmeijaa, 
kaksi Ps-armeijaa sekä KeskusR:n 
ja Voronežin R:n kaksi Ilma A:aa. Fa-
sistien vastahyökkäys oli pysäytetty, 
mutta edelleen hitleriläisten sodan-
johto pyrki palauttamaan sotilaalli-
sen tilanteen itselleen edullisek-
si. Talvihyökkäyksen -43 kuluessa 
Saksa menetti 100 divisioonaa, yht. 
40 % yhtymiensä kokonaismääräs-
tä. Maalis-huhtikuussa itärintamal-

la oli 70 % Wehrmachtin joukoista 
(204 Div. 298:sta). Tämä merkitsi, et-
tä natsien käytettävissä olevat voi-
mat eivät riittäneet kunnolla suur-
hyökkäykseen edes yhdellä strate-
gisella suunnalla. Siksi heillä oli vai-
keuksia valmistella tuleva Kurskin 
operaatio.

”Zitadellen” tavoitteet

Neuvostoliiton sodanjohdon tie-
dustelu kykeni hankkimaan koh-
tuullisen hyvät tiedot hitleriläis-
ten suunnitelmista. Tavoitteena oli 
toistaa kesällä operaatio, jonka neu-
vostojoukot maaliskuussa pysäytti-
vät. Hitler allekirjoitti 15.4.-43 käs-
kyn, joka sai peitenimen ”Zitadel-
le”. Sen mukaan Mansteinin Eteläi-
sen AR:n tuli muodostaa voimakas 
Ps-ryhmä Kurskin mutkan eteläi-
seen juureen Belgorodin pohjois-
puolelle. Vastaavasti Klugen johta-
man Keskustan AR:n tuli keskittää  
iskuryhmä Kurskin mutkan pohjoi-
seen juureen Orelin eteläpuolelle 
Maloarhangels kojen kohdalle. 
Näiden voimaryhmien tuli iskeä 
yhtyvin kiiloin Kurskin itäpuolisel-
le alueelle, saartaa ja tuhota Kurs-
kin mutkan alueella olevat puna-ar-

meijan yhtymät.

Valmistautuminen ratkai-
sevaan taisteluun alkoi

Neuvostojoukkojen talvihyökkäys 
päättyi maaliskuun lopussa. Rinta-
milla vallitsi huhti-kesäkuussa stra-
teginen tauko. Saksalaisilla oli vai-
keuksia täydentää ryhmittymiään, 
vaikka toista rintamaa Länsi Eu-
rooppaan ei oltu avattu ja v. 43 alus-
sa aloitettiin yleinen liikekannalle-
pano. Myös neuvostojoukot aloit-
tivat valmistautumisen tuleviin ke-
sätaisteluihin ja Kurskin suurtais-
teluun välittömästi talvitaistelujen 
päätyttyä. 

Toimitti
 Heikki Männikkö

Lähdeaineisto:
Marsalkka Žukovin muistelmat,
Marsalkka A.Vasilevski: Elämäni
työ, 
Marsalkka K. Rokossovski: Soti-
laan velvollisuus, 
APN: Toisen maailmansodan aat-
tona, 
Albert Axel: Stalin sodanjohta-
jana, Grigori Deborin: 30 vuotta 
suuresta voitosta, Boris Solovyov: 
The battle of Kursk, APN 1973
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Kohti Kurskin suurtaistelua.....

Kehitysministeri Heidi Hauta-
lan avopuolison, venäläisen do-
kumentaristi Andrei Nekrasovin 
huvilaremontista alkanut skan-
daali johti Hautalan eroon har-
maan talouden työryhmästä. Hä-
nen eroaan  ministerin tehtävistä 
odotetaan yhä. 

Hautala oli teettänyt avomie-
hensä remonttimiehillä pimeäs-
ti Helsingin asuntonsa oviremon-
tin. Hän oli lisäksi ostanut siivous-
palveluja  Tsetseniasta tulleelta pa-
kolaisnaiselta Asman Amagovalta. 
Amagova ja huvilaremontin teh-
nyt Keijo Käiväräinen ovat yksityis-
elämässä liikekumppaneita. Skan-
daali puhkesi, kun oikeus määräsi 
Käiväräisen maksamaan Nekraso-
ville 16 000 euroa vahingonkorva-
uksia epäonnistuneesta remontis-
ta Luumäen huvilassa. Liikekump-
pani Amagova kosti päätöksen ker-
tomalla medialle tehneensä Hauta-
lalle pimeästi siivoustöitä. 

Putinin vihamies

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus julisti 
salaiseksi 27.3.2013  huvilaremont-
tikiistan oikeudenkäyntiaineiston. 
Suomi Tänään-sivuston mukaan 
Nekrasov oli toimittanut oikeudel-
le tiliotteitaan alkuvuodelta 2009, 
jolloin hän väittämänsä mukaan oli 
maksanut 43000 euroa ”remontti-
mies” Keijo Käiväräiselle. Oikeus ju-
listi tiliotteet 25 vuodeksi salaisiksi 
Nekrasovin pyynnöstä.

Nekrasov on asunut Lontoos-
sa ja hän kuului venäläisen oligarkki 
Boris Berezovskin talliin. Berezovs-
ki kävi viimeiset kymmenen vuotta 
yksityistä sotaansa Venäjän fede-
raatiota vastaan. Hän rahoitti ja tuki 
mitä tahansa hanketta, ”jolla oli rea-
listisia mahdollisuuksia heikentää 
Putinin Venäjää”. Hänen epäillään 
rahoittaneen tsetseeniterrori Samil 
Basajevia. Berezovskin läheinen ys-
tävä oli Ahmed Zakajev, Lontoossa 
maanpaossa elävä Tsetsenian  enti-
nen ulkoministeri. 

Suomi Tänään-sivusto esittää 
epäilyn, että Mikael Storsjön johta-
ma al-Qaida -sivusto Kavkaz Center 
sekä sen sisarjärjestö, Heidi Hauta-
lan perustama Finrosforum ovat ol-
leet Berezovskin rahoittamia Venä-
jän vastaisia hankkeita. Tilitietojen 
salaaminen on ollut elintärkeää mi-
nisterin tehtävissä olevalle Hauta-
lalle. 

Berezovskin itsemurha

Berezovski teki Lontoossa itsemur-

han 23.03.2013 eli muuta-
maa päivää aikaisemmin 
kuin Nekrasovin tilitiedot 
julistettiin salaiseksi. Be-
rezovskin kuolema nos-
ti valokeilaan Nekrasovin 
menneisyyden Lontoossa 
ja suomalaisen ministerin 
suhteet Venäjä-vastaisiin 
voimiin. Hautala matkus-
ti skandaalia pakoon So-
maliaan. Samanaikaisesti 
paljastui, että Nekrasov ja 
Hautala olivat käyttäneet 
remonttitöissä moottori-
pyöräkerhojen omistamaa 
yritystä. Ei kulunut kauaa 
kun MTV3 paljasti, että Ve-
näjän presidentti Vladimir 
Putin on Suomessa keskus-
rikospoliisin mustalla lis-
talla järjestäytyneen rikol-
lisuuden tukijana. Putinilla 
on yhteyksiä venäläiseen 
Yön sudet-nimiseen moot-
toripyöräkerhoon. Putin on 
näkyvästi kaveerannut ker-

hon johtajan kanssa. 

Johan Bäckman on omassa 
blogissaan epäillyt, että Putinin 
nimi päätyi krp:n rekistereihin ul-
komaisen tiedusteluoperaation tu-
loksena tarkoituksena sekä heiken-
tää Suomen ja Venäjän suhteita se-
kä viedä huomio pois Hautalan ja 
Nekrasovin suhteista Venäjä-vas-
taisiin ryhmittymiin. 

Heidi Hautala pyysi suojelu-
poliisia tekemään uhka-arvion 
omasta turvallisuudestaan. Mah-
dollista on, että SuPo on uhka-arvi-
ota tehdessään ”koplannut” Hauta-
lan yhteydet moottoripyöräkerhoi-
hin ja Venäjän moottoripyöräker-
hot. SuPo on pelännyt venäläisten 
moottoripyöräkerhojen voivan ”re-
montoida” Hautalan oven ja Hauta-
lan verivihollinen Putin päätyi krp:n 
listalle.

Teksti: 
Leena Hietanen

Kuva: SAFKA

Venäjän strategisten tutkimus-
ten instituutti RISI avaa toimis-
ton Helsingissä Venäjän tiede- ja 
kulttuurikeskuksen tiloissa. Kes-
kuksen johtajana työskentelee 
historian tutkija Vladimir Barysh-
nikov, jonka työpaikka säilyy Pie-
tarissa. Helsingin työpisteeseen 
tulee pari työntekijää.

RISI on perustettu vuonna 1992 
presidentti Boris Jeltsinin aikana. 
Tutkimuslaitos organisoitiin uudel-
leen vuonna 2009. Laitoksen johta-
ja Leonid Reshetnikovin mukaan se 
toimii edelleen suoraan presiden-
tin alaisuudessa ja on Venäjän joh-
tava ulkopoliittinen tutkimuslaitos. 
”Saamme aiheita hallinnolta, mut-
ta olemme itsenäinen, riippumaton 
tutkimuslaitos”,  Reshetnikov koros-
ti tiedotustilaisuudessa Helsingissä 
huhtikuun alussa. 

RISI:n ensimmäinen kiinnos-
tuksen kohde on EU:n talouskrii-
sin vaikutus Venäjän lähialueilla ja 
Pohjoismaissa. Suomen toimipis-

teen kautta seurataan myös ark-
tisten alueiden kehitystä ja Naton 
käyttäytymistä. 

Reshetnikov siteerasi president-
ti Vladimir Putinia, joka oli naures-
kellut, että Moskovassa toimii 640 
kansainvälistä järjestöä (NGO), kun 
venäläisiä kansalaisjärjestöjä löytyy 
maailmalla vain kaksi, yksi Pariisista 
ja toinen Washingtonista. Nyt RISI 
on kolmas, joka laajenee Euroopas-
sa. RISI:llä on jo toimipisteet Rans-
kassa, Puolassa, Bulgariassa, Turkis-
sa ja Serbiassa. 

Tuleva johtaja Vladimir Barysh-
nikov korosti tutkimuslaitoksen pai-
kan valinnassa ratkaisseen luotta-
muksen.

”Suomi oli ainoa maa, jolla oli 
oikeasti hyvät suhteet Neuvostoliit-
toon. Uskomme, että meitä Venäjää 
ymmärretään Suomessa”, hän sanoi. 
Tutkimuslaitoksen kieli on venäjä. 
Lisätietoja osoitteessa www.riss.ru

Teksti: 
Leena Hietanen

RISI aloittaa Helsingissä ”Hautalagate” jäi suutariksi
Berezovskin kuolema ei tuonut lisävaloa Hautalan 
Venäjä-vastaisen toiminnan rahoituslähteisiin

Ranskan Strasbourgiin rekis-
teröidyn kansainvälisen Maail-
ma ilman natsismia-ihmisoike-
usjärjestön Suomen alaosasto 
Suomi ilman fasismia (SIF) ry 
piti vuosikokouksensa maalis-
kuun puolessa välissä. 

Vuosikokous valitsi puheen-
johtajaksi vuodelle 2013 uu-
delleen Petri Krohnin.  Myös 
hallituksen kokoonpano py-
syi samana eli Timo Kangas-
maa, Johan Bäckman ja 

Kehitysministeri Heidi Hautala on tunnettu 
tsetseenien ystävä ja russofobi, joka avoi-
mesti vastustaa Putinin hallintoa Venäjällä.  

RISI:n toimintaa esittelivät Helsingissä Suomen johtaja Vladimir 
Baryshnikov (vas.) ja laitoksen johtaja Leonid Reshetnikov (toinen 
vas.) sekä oikealla professori Andrei Vossoevich.

K
uv

a:
 P

et
ri

 K
ro

hn

Leena Hietanen jatkavat. Hallituk-
sen varajäseniksi valittiin Hannu 
Kautto, Tommi Lievemaa ja Han-
nu Raineisto. Toiminnantarkasta-
jaksi valittiin Kalevi Wahrman ja  
varalle Janne Nummela. 

SAFKA:n perustajajäsen Johan 
Bäckman nosti esille perusasioita 
ja kiitti Sodan ja Fasismin vastainen 
työ (SFT) ry:tä arvokkaasta perinne- 
ja historiatyöstä fasismin vastaises-
sa taistelussa Suomessa. SIF ry jat-

kaa samalla rintamalla tehden ih-
misoikeusraportteja tämän päi-
vän Suomesta. 

SIF:in tämän vuoden tavoit-
teena on jatkaa julkaisutoimin-
taa, edustaa rauhanoppositiota 
Suomessa sekä vakiinnuttaa Suo-
mi Tänään-sivuston (http://suo-
mitanaan.blogspot.fi/) asema no-
peana ja valtalehdistöön kriittises-
ti suhtautuvana uutiskanavana. 

Leena Hietanen

SIF piti vuosikokouksen
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Kuten ennenkin niin myös ny-
kyisin sosialistisia ja varsinkin 
kommunistisia aatteita ja teori-
oita halvennetaan, tallataan ja 
tahrataan ja yritetään tehdä jo-
kaisen ihmisen silmissä mität-
tömiksi ja hassunkurisiksi; nau-
runalaisesta kauhistuttaviksi il-
miöiksi. Tähän käytäntöön suu-
rimpia syyllisiä ovat tietysti por-
varilliset pääomapiirit ja yleensä 
oikeistolaisten aatteiden edusta-
jat kauttaaltaan, mutta valitetta-
vasti  teoillaan myös kommunis-
tit itse. Ja teoilla tarkoitan lähin-
nä Neuvostoliiton ja sen liittolais-
ten mennyttä toimintaa ja yrityk-
siä saada sosialismi, tuo kommu-
nismin ensimmäinen perusta, 
toimimaan kyseisissä maissa.

Sosialismia ei monistakaan syis-
ta onnistuttu toteuttamaan kunnol-
la: kansanvaltaisuuden tilalle tuli 
oma yläluokka, joka määräsi tiukal-
la otteella mitä tulee tehdä ja reaa-
lisosialismista muodostui harmit-
tavan usein reaalisesti olematonta 
sosialismia, vaikka toki perustuo-
tantovälineet oli otettu valtion hal-
tuun. Sosialismin rakentaminen ei 
tietenkään ole helppoa, kun se jou-
dutaan tekemään ulkopuolelta vi-
hamielisessä ympäristössä: kapita-
listit ovat olleet ennen ja ovat edel-
leen valmiita tekemään kaikkensa 
ja käyttämään jokaisen mahdolli-
sen keinonsa, jotta sosialistiset py-

rinnöt eivät koskaan tai ainakaan 
heidän elinaikana pääsisi toteutu-
maan.

Vahvat merkit kuitenkin viit-
taavat siihen suuntaan, että jos-
kus tulevaisuudessa sosialismi tu-
lee syrjäyttämääm kapitalistisen 
yhteiskuntajärjestyksen samalla 
välttämättömyydellä kuin taiste-
luun valmis nouseva porvaristo ka-
pitalismeineen syrjäytti feodaaliset 
yhteiskuntarakenteet aikansa elä-
neinä omien ihanteidensa puoles-
ta, joka 1700-luvun loppupuolella 
oli edistyksellistä, mutta nykyään  
auttamattomasti vanhentunut-

ta yhteiskuntatiedettä, kansalaisil-
le taantumineen ainoastaan hait-
ta ja epäoikeudenmukaisuutta mo-
nessakin suhteessa ylläpitävä jär-
jestelmä.

Kapitalismin murskaamiseksi 
1960 ja -70-luvun alun opiskelija-
radikaalit valitsivat keinoiksi ulko-
parlamentaarisen opposition ja ns. 
suoran toiminnan, mikä johti mo-
niin valitettaviin ja tuhoisiin seu-
rauk siin. Muodostettiin pieniä ”pu-
naisia” ryhmiä, joita tekojen puo-
lesta alettiin kovaäänisesti nimittää 
terroristeiksi. Näitä ryhmiä muo-
dostettiin useisiin maihin mm. Län-
si-Saksan Punainen Armeijakunta, 
jota johtajiensa pidätysten jälkeen 
alettiin nimittää Baader-Meinhof-
ryhmäksi, Japanin Punainen Armei-
ja, Italian Punaiset prikaatit, Rans-
kan Suora toiminta, Belgian Tais-
televat kommunistisolut ...olihan 
noita. Palestiinan puolesta taiste-
li useampia ryhmittymiä ja yhteis-
työtäkin tehtiin tavoitteena maail-
manvallankumous. Kansaa ei vain 
koskaan saatu mukaan toimintaan, 
mitä en kyllä ihmettele, sillä kyllä 
pommi-iskut keinoina loukkaavat 
useimpien oikeudentuntoa tavoit-
teiden perillesaamiseksi.

Monista pienistä terroristi-
ryhmistä mieleen väistämättä tu-
li venäläiset 1800-luvun narodnikit, 
joilla oli sankarin ja lauman teoria 
eli olivat sitä mieltä, että kansa on 
loputon rivi nollia, jotka tarvitse-

vat eteensä päättäväisen, rohkean  
ja uhrautuvaisen ykkösen, joka esi-
merkillään näyttäisi tien eteen-
päin ja nimenomaan tien vapautu-
miseen yhteiskunnan asettamista 
kahleista. Tällaiset pienet terroriryh-
mät olivat sitä mieltä, että päättä-
jät ja hallitsijat eivät enää ymmärrä 
muuta kuin pommien kieltä, mut-
ta mikä ikävintä senkin he onnistu-
vat ymmärtämään jotenkin väärin. 
Mutta eipä kansa missään maassa 
noussut ryhmien taakse, vaikka jon-
kinverran sympatiseeraajia epäile-
mättä olikin. Suomessa mm. Pentti 
Linkola omisti Toisinajattelijan päi-
väkirjan Baader-Meinhof-ryhmälle, 
vaikka ymmärsi heidän perusmotii-
veita ja toimintaa nähdäkseni täy-
sin väärin.

Kun tuollaiset terroristiryh-
mät esiintyivät punaisina ja val-
miina vallankumoukseen, vaikka 
aika ei olisikaan kypsä, sai porvaris-
to valtamedioineen tietenkin loisto-
aiheen varoittaa kauheista kommu-
nisteista, jotka tekevät aivan mitä 
hirveyksiä tahansa saadakseen val-
lan itselleen. Varoitusten ja halvee-
ramisen lisäksi juurrutettiin kansa-
laisiin kommunisminvastaista pro-
pagandaa ja iskulauseita tyyliin bet-
ter dead than red (parempi kuollut 
kuin punainen). Itse he ovat valmii-
ta tekemään mitä tahansa saadak-
seen säilytettyä valtansa, jota eivät 
ole todellakaan aina kovinkaan re-
hellisin keinoin ansainneet.

Mennyttä ja nykyistä
Kyllä porvariston vallan säi-

lyttämisessä ja kapitalistisen ta-
lousrakenteen ylläpitämises-
sä kansan tajuntaan kohdistetulla 
joukkosumutuksella on ollut valta-
van suuri vaikutus. Ei tahdota uskoa 
mihin kaikkeen porvaristo luokka-
na kykenee ja on valmis tekemään 
säilyttääkseen valta-aseman ja po-
liittisen herruuden ollen koko ajan 
”rahvaan” eli tavallisen työtäteke-
vän kansan yläpuolella.

Mitä on tehtävä? kysyi Lenin 
erään merkkiteoksensa nimessä. Tä-
hän voisi tänään todeta, että histo-
ria on opettanut, miten ilman yh-
teisrintamaa taistelu kapitalismia 
vastaan on tuloksiltaan kehnoa. Ja 
että porvarilliselle finanssikapita-
listille ja kenelle tahansa suurpää-
oman edustajalle mikään ei ole 
mieluisampaa kuin keskenään ki-
nastelevat ja tappelevat työväen-
puolueet, etenkin kommunistiset 
sellaiset, koska se pohjautuu tie-
teellisten saavutusten selvityksiin 
ja tutkimuksiin. Mutta päivitys on 
tehtävä ja tässä tutkijoilla ja kom-
munisteilla on valtava työ edessä, 
sillä ilman tietoisuutta ei synny kun-
nollista sosialismia, joka sitten jos-
sain yhteiskunnan kehitysvaiheessa 
johtaisi lopullisesti luokattomaan 
kommunistiseen yhteiskuntajärjes-
tykseen, jota itsehallinnolliset kan-
salaiset johtaisivat.

Kai Leivo

Väite ”synnynnäisestä tiedosta” on epätieteellinen
Ohjaaja on julkaissut 
kaikki ”tulokset” vuosia 
sitten…

Lindeman on HUUHAA-palkintoja 
”hölynpölytieteestä” jakavan Skep-
sis ry:n ”tieteellisen neuvottelukun-
nan” jäsen. Skepsis ry on julkaissut 
tämän ”väitöskirjan” ”tulokset” jo 
Skeptikko 1/2008-lehdessä hänen 
haastattelussaan kekseliäällä otsi-
kolla ”Älä usko kaikkeen, mitä ajat-
telet”.2)  Tässä työssä on nyt sitten 
vain ”mitattu”. Tarkastajat lienevät 
tarkastaneet pelkästään ”kokeita”. 

Svedholmin tiivistelmä1) 
kokoaa yhteen aiheen 
pseudotieteelliset termit

Annika Svedholm (AS): ” Tässä tut-
kimussarjassa tutkittiin, miksi jotkut 
ihmiset uskovat esimerkiksi astro-
logiaan, henkiin ja enteisiin tois-
ten pitäessä niitä täysin epäuskot-
tavina. Paranormaaleja, taikauskoi-
sia, maagisia ja yliluonnollisia (PT-
MY-) uskomuksia selittäviä ajatte-
luun liittyviä tekijöitä on tutkittu 
useasta näkökulmasta, mutta näi-
tä uskomuksia koskevia teorioita 
ei ole kyetty todentamaan eikä us-
komusten syvempää olemusta ole 
kyetty selittämään. 

Väitöskirjassa ehdotetaan, ettei 
läpimurto ole todennäköinen niin 
kauan kuin selityksiä etsitään ”ai-
hepiiristä riippumattomista” ajatte-
lun heikkouksista tai muista yleisis-
tä tekijöistä. 

Risto Koivula (RK): ”Aihepiiris-
tä riippumaton” (domain-general) 
voitaneen tulkita ihmisellä tarkoit-
tavan ehdollistunutta….

AS:   Ensimmäinen osatyö on 
katsaus PTMY-uskomusten määri-
telmiin ja arviointimenetelmiin.

Katsauksen perusteella kaikki 
nämä uskomukset pystytään par-
haiten kattamaan ja samalla erotta-
maan muista heikosti perustelluis-
ta uskomuksista määrittelemällä 
ne sekaannuksiksi, joissa psyykkis-

ten ilmiöiden, aineellisten kappalei-
den, elollisten ja ajattele vien olen-
tojen sekä näitä koskevien proses-
sien ydinominaisuudet ulotetaan 
asianmukaisten kategorioidensa 
ulkopuolelle. 

RK: Tämä ”ydintieto” (core kno-
wledge) on homman ydinkäsite, 
jonka ympärillä koko farssi pyörii. 
Annetaanpa ohjaaja Lindemanin 
kertoa, mitä se tarkoittaa (Skeptik-
ko 1/2008) 2):

“ Lindeman lähti lähestymään 
asiaa määrittelemällä yliluonnol-
lisen ja sen selittämisen ns. ydin-
tiedolla, joka perustuu aivojen toi-
minnalliseen erikoistumiseen. 
… Osa tiedosta … opitaan univer-
saalisti saman ikäisenä. Ihmisillä on 
synnynnäinen, evoluution tuoma 
valmius oppia tiettyjä asioita ilman 
opetusta. Tätä kutsutaan Lindema-
nin mukaan alasidonnaiseksi ydin-
tiedoksi. “

Ehdollistuminen ei muuten 
edellytä ehdottomasti opettamis-
ta, vaikka Lindeman yrittääkin niin 
huijata. 

Kaksoisprosessointi muka 
”opitun ja geneettisen” 
välillä…

AS:  ” Tästä määritelmästä sekä tie-
don kaksoisprosessointiteoriois-
ta3) johdettuja hypoteeseja tes-
tattiin neljässä empiirisessä osatut-
kimuksessa. Tulosten mukaan se-
kaannusta sisältävien ydintietoväit-
tämien hyväksyminen oli yhteydes-
sä sekä perinteisiin paranormaalei-
hin uskomuksiin (kuten telepatiaan 
ja noitiin) että sellaisiin PTMY-usko-
muksiin, jotka eivät yleensä ole si-
sältyneet uskomusten arviointime-
netelmiin (kuten uskoon satunnais-
ten tapahtumien tarkoituksellisuu-
desta). … ”

RK: Lindeman kertoo:  ” Arkiko-

kemuksesta tiedämme, että ihmi-
sellä on ainakin kaksi erilaista ta-
paa ajatella. Jokapäiväisessä kieles-
sä niitä nimitetään usein tunteen-
omaiseksi ja järkiperäiseksi ajatte-
luksi. … Puhumme myös järjestä ja 
sydämestä. Voimme esimerkiksi to-
deta, että ”järkeni kyllä sanoi … ei, 
…  mutta kuuntelin sydämeni ään-
tä”. ”3)  

Nuo osat ovat Lindemanin mu-
kaan toisensa pois sulkevia jos-
kin yhteen kietoutuvia ja tunteen-
omainen olisi geenistä… Ehdotto-
mat refleksit kuten yrjö eivät ole 
ajattelua.

AS: ” PTMY-uskomukset ja ydin-
tiedon sekaannukset olivat ylei-
sempiä niillä, joilla on intuitiivisem-
pi ajattelutyyli. Myös vastausajan 
rajoittaminen lisäsi ydintietoväittä-
mien hyväksymistä. Tulokset tuke-
vat ajatusta, että uskomukset kum-
puavat intuitiivisen ajattelun vinou-
mista. Koska sekä teoria että aiem-
pi tutkimus puoltavat käsitystä, että 
analyyttinen ajattelu hillitsee intui-
tiivisia vinoumia, on yllättävää, ettei 
analyyttinen ajattelutyyli ole aiem-
missa tutkimuksissa ollut johdon-
mukaisesti yhteydessä PTMY-us-
komuksiin. Väitöskirjassa osoitet-
tiin, että yhteys löytyy, jos analyyt-
tinen tyyli käsitteellistetään pyrki-
mykseksi reflektiiviseen ajatteluun 
ja jos sen arvioimiseen käytetään 
asianmukaisia menetelmiä. ”

RK: ”Reflektiivinen” on  ́ järkipe-
räistä´ ajattelua, joka pyrkii totuu-
teen (objektiiviseen heijastavuu-
teen). Sitä ”intuitiivinen ajattelu” ei 
Lindemanin mukaan määritelmälli-
sesti koskaan ole.

AS: ” Viimeinen löydös oli, että 
sekä neuropsykologinen testi et-
tä aivokuvantamistulokset tukivat 
olettamusta skeptisyyden lisäänty-
misestä vahvan kognitiivisen inhibi-
tion myötä. ” 

RK: Kun jokin aivoalue aktivoi-
tuu toistuvasti jätettäessä ärsykkei-
tä huomioimatta, sen oletetaan liit-

tyvän tarkkaavaisuuteen eikä epä-
määräiseen ”kognitiiviseen inhibiti-
oon”. Kielellisessä ajattelussa repre-
sentaatio herätetään sanalla, joka 
on biologisen ärsykkeen jatke, eikä 
”valita ajatuksia inhibitiolla ties mis-
tä syystä mieleen tunkevien joukos-
ta” kuten noissa toisissa malleissa!

Tieteellinen vallanku mous 
neurofysiologiassa on ve-
tänyt maton ”geeniperäi-
sen tiedon” alta.

Malli on jälkijättöinen yritys todis-
tella ”geneettisen tiedon” olemas-
saoloa, joskaan ei niin, että kaiken-
lainen ehdollistuminen ja oppimi-
nen tai edes kielellinen ajattelu ko-
konaan kiistettäisiin. Opittu infor-
maatio ei kuitenkaan koskaan ”me-
ne geeniin evoluutiossa”, vaan opi-
tut mallit syrjäyttävät geneettisiä 
malleja. Täysin valinnaisille mer-
keille perustuva symbolinen so-
siaalinen kommunikaatiomekanis-
mi (kieli) ei voi matemaattisestikaan 
”mennä geeniin” (biologisoitua so-
siaalisesta), koska jokainen yksilöl-
linen mutaatio olisi määritelmälli-
sesti negatiivinen ”geenikieliyhtei-
sössä” ymmärtämisen ja ymmärre-
tyksi tulemisen kannalta. 

Pavlovilaisen ehdollistumisen 
aivojen glia-soluille perustuvan ns. 
Fieldsin mekanismin4) löytyminen 
osoittaa lopullisesti Pavlovin voi-
ton sosiobiologismista. Sovjetska-
ja entsiklopedija suhtautuu kieltei-
sesti synnynnäisten ideoiden teo-
riaan (innate ideas). Siltä pohjalta 
jatketaan.

Risto Koivula
1) https://helda.helsinki.fi/

handle/10138/38201
2) http://www.skepsis.fi/

lehti/2008/2008-1-jarvinen1.html
3)      http://www.tieteessata-

pahtuu.fi/597/lindema.html
4)          http://hameemmias.vuo-

datus.net/lue/2011/12/tieteellinen-
vallankumous-neurofysiologiassa

Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteiden laitoksella on hyväksyt-
ty 1.3.2013 Annika Svedholmin väitöskirja ” Paranormaalien, tai-
kauskoisten, maagisten ja yliluonnollisten uskomusten kognitiivi-
nen perusta: Ydintiedon, intuitiivisen ja reflektiivisen ajattelun ja 
kognitiivisen inhibition roolit ”.1)  Työn ohjaaja oli dosentti, PhD 
Marjaana Lindeman. ”Vastaväittäjänä” toimi PhD Will M. Gervais 
(Kentucky, USA), jonka tuotannon viitteet vilisevät kumottua ja ri-
kollista ”geenitietoteoriaa”: Marc Hauseria, Noam Chomskya, Ste-
ven Pinkeriä jne. 

Onko Helsingin yliopistosta tullut pseudotiedettä tutkiva laitos?

Ilman tietoisuutta ei löydy kun-
nollista sosialismia. Perustan tie-
toisuudelle loivat Marx, Engels ja 
Lenin. Se tulee vain soveltaa ny-
kypäivään.
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Seminaari kokosi jälleen laajan 
osallistujajoukon kommunistisis-
ta ja työväenpuolueista eri puolilta 
maailmaa. Painopiste oli Latinalai-
sessa Amerikassa, mutta seminaa-
rivieraita oli saapunut lisäksi muun 
muassa Venäjältä, Yhdysvalloista, 
Kiinasta, Korean DKT:sta, Vietnamis-
ta, Egyptistä, Marokosta sekä useis-
ta Euroopan maista.

Suurimmat valtuuskunnat tu-
livat Kuubasta ja Venezuelasta, joi-
den rooli seminaarissa oli merkit-
tävä. Kummankin maan edustajilta 
kuultiin useita puheenvuoroja, joi-
ta väritti vain runsasta viikkoa aiem-
min tapahtunut Venezuelan presi-
dentin Hugo Rafael Chavez Fria-
sin kuolema. Seminaarin eittämät-
tömäksi, kaikissa puheenvuorossa 
sivutuksi pääaiheeksi muodostui-
kin Hugo Chavez, hänen perintön-
sä sekä bolivaarisen vallankumouk-
sen tulevaisuus.

Välittömästi seminaarin ava-
jaisseremonioiden jälkeen pidet-
tiin koskettava muistotilaisuus Cha-
vezin kunniaksi. Seminaarin suurel-
le valkokankaalle heijastettiin valo-
kuvaesitys, jossa käytiin läpi Cha-
vezin elämän ja poliittisen uran vai-
heita. Raikuvat aplodit kestivät ko-
ko esityksen ajan. Venezuelan val-
tuuskunnan jäsenet olivat silmin-
nähden liikuttuneita tästä kunni-
anosoituksesta.

Venezuelan edustajat jaksoivat 
olla luottavaisella ja optimistisel-
la mielellä huolimatta juuri tapah-
tuneesta raskaasta menetyksestä. 
Chavezin perustaman PSUV-puo-
lueen (Yhdistynyt sosialistinen puo-
lue) nuoret toverit suorastaan puh-
kuivat intoa ja ennustivat varapre-
sidentti Nicolas Madurolle selkeä-
tä voittoa huhtikuussa järjestettä-
vissä vaaleissa. He pitivät mahdolli-
sena, että Maduro voittaa vaalit jo-
pa suuremmalla marginaalilla kuin 
Chavez. Tätä he pitävät kunnia-asia-
naan; he haluavat toimia niin, että 
Chavez voisi olla ylpeä heistä ja vaa-
lituloksesta.

Venezuelan ja muiden Latina-
laisen Amerikan maiden edustajien 
puheenvuoroissa korostettiin boli-
vaarisen vallankumouksen jatkami-
sen välttämättömyyttä huolimatta 
Chavezin kuoleman aiheuttamasta 
raskaasta takaiskusta. Paluuta en-
tiseen ei enää ole, oli yleinen hen-
ki. Kuuban ja Venezuelan välinen 
veljellinen toveruus näkyi selkeästi 
maiden puheenvuoroissa.

USA:n sotapolitiikalle 
tuomio

Korean demokraattinen kan-
santasavalta oli näkyvästi edustet-
tuna seminaarissa. Kireä tilanne Ko-
rean niemimaalla heijastui puheen-
vuoroissa. Meksikon työväenpuo-
lueen puheenjohtaja, senaattori Al-
bert Anaya, ilmaisi järkähtämättö-
män tukensa ja lämpimän solidaa-
risuutensa Korean DKT:lle omas-
sa puheenvuorossaan. Yhdysval-
tojen aggressiivisuus ja imperialis-
tinen politiikka tuomittiin useissa 
puheenvuoroissa.

Venäjän federaation kommu-
nistisen puolueen edustaja tuo-
mitsi omassa puheenvuorossaan 
USA:n ja Naton imperialistiset sodat 
Irakissa,  Afganistanissa ja Libyassa 
sekä varoitti imperialismin aiheut-
tamasta uhasta Syyriassa ja Iranissa.

Kiina oli tämänvuotisessa se-
minaarissa erityisen mielenkiinnon 
kohteena. Meksikon työväenpuo-
lue oli julkaissut kaksi kirjaa, joita 
jaettiin seminaariväelle: Koosteet 
Mao Tse-tungin ja Deng Xiaopin-
gin kirjoituksista ja puheista. Pu-
heenjohtaja Anaya käsitteli omas-
sa Kiina-katsauksessaan seikka-
peräisesti maan politiikkaa ja sen 
omintakeista sosialismin rakenta-
mista. Kuvaavaa Meksikon semi-
naarin avoimelle ja sallivalle ilma-
piirille oli, että samaan aikaan kun 
seminaarin järjestävän puolueen 
puheenjohtaja puhui salissa mel-
ko myönteiseen sävyyn Kiinan po-
litiikasta, oli oven ulkopuolella Yh-
dysvaltojen kommunistien edusta-
ja esittelemässä omaa, Kiina-kriittis-

tä materiaaliaan. Avointa ilmapiiriä 
kuvaa myös se, että Meksikon työ-
väenpuolue oli kutsunut edustajan 
sekä Marokosta että Länsi-Saharas-
ta, vaikka se osassa väestä aiheutti-
kin pientä nurinaa.

Kommunistien liiton puheen-
vuoron seminaarissa esitti Tommi 
Lievemaa. Siinä käsiteltiin useim-
mista muista puheenvuoroista poi-
keten eurokriisiä sekä Euroopan 
unionin harjoittamaa kansoja kur-
jistavaa, kovaa uusliberalistista po-
litiikkaa. Esille tuli myös selkeä vas-
talause Suomen Nato-lähentymi-
selle ja mahdolliselle jäsenyydelle. 
Puheessa painotettiin myös mar-
xilaisen, tieteellisen maailmankat-
somuksen omaksumisen tärkeyttä 
maailmanlaajuisen työväenliikkeen 
menestyksen edellytyksenä. 

Keskusteluja seminaari-
vieraiden kanssa

Kommunistien liiton edustaji-
na kävimme monia keskusteluja eri 
maiden tovereiden kanssa. Kuulim-
me muun muassa vaikeuksista, joi-
ta Egyptin kommunisteilla on ny-
kyisessä tilanteessa, jossa islamis-
tit yrittävät haalia vallan itselleen. 
Kommunistit kykenevät kuitenkin 
toimimaan tänä päivänä julkises-
ti Egyptissä. Tapaamamme egypti-
läistoveri oli ollut Mubarakin aika-
na kuusi vuotta vankilassa ja lisäksi 
maanpaossa Irakissa kolme vuotta.

Mielenkiintoisia keskusteluja 
kävimme myös yhdysvaltalaiskom-
munistien kanssa. Yhdysvalloissa 
kommunistit järjestävät monen-
laista ruohonjuuritason toimintaa 
esimerkiksi julkisten palveluiden 
yksityistämistä vastaan. Meille ker-
rottiin viime aikojen tapahtumis-
ta New Yorkissa, missä kommunis-
tit ovat kamppailleet muun muas-
sa julkisten bussilinjojen yksityistä-
mistä vastaan. Mieltä on osoitettu 
myös Korean DKT:aan kohdistuvaa 
USA:n aggressiota vastaan.

Keskustelimme ajankohtaisis-

ta asioista myös Saksan kommu-
nistisen puolueen DKP:n edusta-
jan kanssa. DDR-taustainen tove-
ri kertoi muun muassa puolueen-
sa yhteistyöstä Die Linke-puo lueen 
kanssa. Yhteistyötä tehdään myös 
vaaleissa, joissa DKP:n omien eh-
dokkaiden puuttuessa tuetaan Die 
Linken ehdokkaita. Kuulimme ny-
kyisen Saksan kielteisistä asenteis-
ta kaikkea DDR-peräistä kohtaan. 
Esimerkiksi koulujärjestelmää ei 
haluta uudistaa DDR-mallin mu-
kaan, vaikka se oli saksalaistoverim-
me mukaan nykyistä läntistä perua 
olevaa järjestelmää parempi. Mo-
net muistanevat, että suomalaisen, 
maailmanlaajuista mainetta niittä-
neen peruskoulun malli on saatu ni-
menomaan entisestä Itä-Saksasta.

Seminaarin kehittämis-
ideoita

Kommunistien liiton valtuus-
kuntana esitimme järjestäjille joi-
tain ideoita seminaarin kehittämi-
seksi. Jo aiempina vuosina olemme 
puhuneet simultaanitulkkauksen 
tarpeellisuudesta, koska useimmat 
puheenvuorot pidetään espanjaksi. 
Vähintäänkin olisi hyvä saada järjes-
tettyä espanja-englanti-tulkkaus ei-
espanjankielisille.

Ehdotimme myös seminaarin 
rakenteen pohtimista uudelleen. 
Nykyinen rakenne, joka koostuu 
yhtenä putkena jatkuvista puheen-
vuoroista yhdessä suuressa tilas-
sa, on jossain määrin yksioikoinen. 
Olisi hyvä, jos seminaari jakautuisi 
suuren salin yhteistilaisuuksien li-
säksi muutamiin pienempiin tiloi-
hin, joissa kussakin käsiteltäisiin eri 
teemoja. Näin voitaisiin aikaansaa-
da myös osanottajia aktivoivia kes-
kusteluja, joita nykyinen rakenne ei 
juuri salli. Nykyisellään eri maiden 
edustajien kanssa on helpointa kes-
kustella seminaarisalin ulkopuolel-
la käytävillä tai aamiaisella tai lou-
naalla, joihin kaikki vieraat saapu-
vat suunnilleen samaan aikaan.

Tommi Lievemaa

Meksiko: Venezuela ei luovu vallankumouksestaan
Kommunistien Liiton kahden hengen valtuuskunta (Tommi Lieve-
maa ja Antti Siika-aho) osallistui Meksikon pääkaupungissa 14.–
16.3. järjestettyyn kansainväliseen seminaariin ”Poliittiset puo-
lueet ja uusi yhteiskunta”. Seminaarin järjestäjä ja koollekutsuja 
on Meksikon työväenpuolue PT. Tämänvuotinen seminaari oli jär-
jestyksessä jo seitsemästoista.

Taistelu köyhien elämän parantamiseksi jatkuu Venezuelassa
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Uusissa presidentinvaaleissa 14.4. 
Chávezin seuraajakseen suosittele-
ma Venezuelan entinen ulkominis-
teri Nicolás Maduro voitti oikeisto-
ehdokas Henrique Caprilesin niu-
kasti. Maduro sai 50,6 prosenttia ää-
nistä ja Capriles noin 49,3 prosent-
tia (pari muutakin ehdokasta oli). 
Capriles kyseenalaisti heti vaalitu-
loksen ja vaati uudelleenlaskentaa, 
vaikka Venezuelan vaalijärjestelmä 
on kansainvälisesti todettu maail-
man luotettavimmaksi.

Capriles yllytti kannatta jiaan 
kaduille protestoimaan vaalitu-
losta ja näin tapahtuikin. Mella-
koitsijat polttivat Venezuelan Yhty-
neen Sosialistipuolueen PSUV:n toi-
mistoja ympäri maata, räjäyttelivät 
pommeja, polttivat autoja ja teki-
vät monenlaista hävitystyötä sekä 
murhasivat 8 PSUV:n kannattajaa. 
Loukkaantuneita mellakoissa oli yli 
60 ja kaikki olivat PSUV:n kannat-
tajia. Myös valtion tv-kanavan ta-
loon hyökättiin. Maduro syytti op-
positiota vallankaappausyritykses-
tä, mutta väkivaltaisuuksiin ja mel-
lakointiin eivät PSUV:n kannattajat 
ryhtyneet.

Kaappausyritys on vieläkin 
mahdollinen, kun tietää, miten 
paljon pohjoinen naapuri USA tu-
kee Venezuelan oppositiota – ja tie-

tysti myös  haluaa bolivaarisen hal-
linnon kaatuvan.

Venezuelan uusi presidentti 
Nicolas Maduro määrittelee ideo-
logiansa 21. vuosisadan sosialis-
miksi. Poliittiselta taustaltaan hän 
on kommunisti, mutta hän on ollut 
alusta alkaen Chavezin kannattaja 
ja PSUV:n aktiivinen toimija. 

Mitä pysyvää Hugo Cha-
vez jätti jälkeensä?

Chavezin perintönä on ainakin yk-
si asia, jota mikään oikeistolainen 
hallitus ei pysty ottamaan kansal-
ta pois: lukutaito. Pian presiden-
tiksi tultuaan vuonna 1999 Chavez 
käynnisti lukutaitokampanjan kuu-
balaisen järjestelmän ja kuubalais-
ten opettajien avulla. Muutaman 
vuoden kuluttua UNESCO julisti 
Venezuelan lukutaidottomuudesta 
vapaaksi maaksi.

Heti vuonna 1999 käynnis-

tettiin uuden perustuslain laati-
minen. Perustuslailla haluttiin mah-
dollistaa 2000-luvun sosialismin ra-
kentaminen sekä  tasa-arvon ja de-
mokratian edistäminen. Lukutaito 
oli tarpeen, kun hallitus jakoi kan-
salle miljoonia kappaleita perustus-
lakiluonnoksia tutustumista varten.
Uusi perustuslaki hyväksyttiin kan-
sanäänestyksessä jo vuoden 1999 
joulukuussa. Se on maailman tasa-
arvoisin perustuslaki, sanoivat ve-
nezuelalaiset ylpeänä.

Julkista sektoria kasva-
tettiin julkeasti

Energinen Chavez aloitti heti myös 
sosiaaliset uudistukset. Terveyden-
huolto uudistettiin ja levitettiin kai-
ken kansan saataville kuubalaisten 
lääkärien avulla. Maassa työsken-
teli tuhansia kuubalaisia lääkärei-
tä, jotka menivät myös syrjäisiin 
maaseudun kyliin, jonne venezue-
lalaiset lääkärit eivät olleet viitsi-
neet mennä töihin. Lääkärien mää-
rä asukasta kohden kolminkertais-
tettiin ja rakennettiin lähes 14 000 
uutta terveysklinikkaa. Terveyden-
hoito hammashoitoa myöten sää-
dettiin ilmaiseksi. Lisäksi valtion ap-
teekit myyvät lääkkeitä jopa 40 pro-
sentin alennuksella.

Myös koulutus säädettiin il-
maiseksi päiväkodista yliopis-
toon. Uusia kouluja rakennet-
tiin ennätystahtiin ja perustettiin 

10 uutta yliopistoa. Koulutus oli 
pian  kaiken kansan saavutettavis-
sa.  Vuonna 2007 kuulin, että noin 
puolet venezuelalaisista istui kou-
lun penkillä, kun koulunsa aiem-
min kesken jättäneetkin palasivat 
täydentämään opintojaan.

Sosiaaliturvaa parannettiin 
ja sen piiriin otettiin muun muassa 
kotiäidit ja katukauppiaat, eläketur-
vaa laajennettiin koskemaan myös 
maanviljelijöitä ja kalastajia, mini-
mipalkkalaki  säädettiin. Bolivaari-
sen hallinnon uudistusten määrä 
on hengästyttävä.

Kansanruokaloita, elin-
tarvikkeita alennettuun 
hintaan ja asuntoja

Tärkeää oli tietysti nälän poistami-
nen. Ennen vuotta 1999 jopa 21 
prosenttia väestöstä kärsi aliravit-
semuksesta. Venezuelassa on luo-
tu valtion tukema elintarvikkeiden 
myyntiverkosto, josta saa monipuo-
lista ruokaa valtion subventoimaan 
hintaan.

Viisi miljoonaa koululaista 
saa valtion kustantaman aterian 
ja 900 000 köyhää syö 6000:ssa jul-
kisessa ruokalassa päivittäin. Enää 
vain  5 prosenttia kansasta kärsii 
aliravitsemuksesta. Ruoan tuotta-
misen kotimaisuusastetta on koko 
ajan lisätty. Maanviljelijöitä on  tu et-

Venezuelan presidentti Hugo Chávez Frías menehtyi syöpään 5. 
maaliskuuta 2013. Hän palasi kotimaahansa noin kaksi viikkoa en-
nen kuolemaansa Kuubasta, jossa hän oli ollut hoidettavana. Cha-
vez taisteli syöpää vastaan 20 kuukautta.

Marjaliisa Siira:
Hugo Chavezin perintö

Jatkuu sivulla 16

Hugo Chavezia muistetaan monin tavoin. Kuvassa El Salvado-
rin FMLN-puolueen painattama Chavez-postikortti: ”Olemme 
kaikki Chavezeja! Eläköön Chavez, ikuisesti”

Kommunistien liiton valtuuskunta tapasi Venezuelan PSUV-puolueen 
nuoria tovereita juhlaillallisella.
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Lännen valtapyrkimykset
Arhinmäki ei välitä tietää eikä tun-
nistaa kyseisen länsimielisen ja uus-
liberalismiin taipuvan opposition 
roolia kansainvälisessä valtapelis-
sä, missä Valko-Venäjää yritetään 
eristää Venäjän ja muiden maiden 
kanssa harjoitettavasta yhteistyös-
tä ja liittää EU:n taloudelliseen oh-
jaukseen ja aikaa myöten myös Na-
toon. Oppositio toimii julkistenkin 
tietojen mukaan länsimaisten ra-
hoituslähteiden tuella (Kansan ää-
ni 5 ja 6/2012). Nämä tahot eivät ole 
pyyteettömästi ”demokratian” asi-
alla, vaan jatkavat johdonmukais-
ta toimintaansa entisten sosialistis-
ten ja Itä-Euroopan maiden täydel-
liseen kontrolliin saamiseksi. Valko-
Venäjälläkin on järjestelmä muuttu-
nut, mutta ei niin täydellisesti, kuin 
monessa muussa maassa. Valtion 
osuus taloudessa on edelleen mer-
kittävä. Työttömyys on alhaisissa 
lukemissa ja sosiaaliset olot kohta-
laisessa mallissa moneen muuhun 
verrattuna. Valko-Venäjää on häirit-
ty ja syyllistetty kaikin tavoin sisäi-
sen epävarmuuden ja hämmennyk-
sen aikaansaamiseksi. Viime vuon-
na ruotsalainen mainostoimisto jär-
jesti kansainvälisen provokaa tion 
tunkeutumalla ilman lupaa Valko-
Venäjän ilmatilaan. Tunkeutumi-
nen johti diplomaattisten suhtei-
den katkeamiseen Valko-Venäjän 
ja Ruotsin välillä. Suhteita ollaan 
nyt palauttamassa (HS 10.4.2013). 

Tukea ulkoa

On selvää, että ulkomainen sekaan-
tuminen Valko-Venäjän sisäisiin 
asioi hin aiheuttaa maassa jännitys-
tä ja johtaa siellä myös vastatoimiin 
ulkomailta rahoitettavaa toimintaa 
kohtaan. Demokraatti-lehdessä 
21.9.2012 Ulkopoliittisen instituutin 
tutkija Anais Marin totesi mm., että 
Valko-Venäjän oppositio saa rahan-
sa lännestä, mutta ei ole saanut ai-
kaan ”tuloksia”. Marinin mukaan op-
positio ei käytä rahoja demokratian 
edistämiseen Valko-Venäjällä, vaan 
matkustelee niillä ulkomailla kerto-
massa maansa tilanteesta. ”Opposi-
tio työskentelee lännelle, ei Valko-
Venäjälle”, Marin lisää. 

Kymen Sanomissa 5.11.2012 
toimihenkilöjärjestö STTK:n kan-
sainvälisten asioiden asiantuntija 

Pirkko Nikula kertoi avoimesti, et-
tä ”Riippumaton BKDP saa paitsi ta-
loudellista myös henkistä tukea ay-
liikkeen globaalilta kattojärjestöltä 
ITUC:ltä” ja että ” Suomalainen ay-
liike on mukana tässä työssä”. Ni-
kulan mukaan ”Riippumattomaan 
BKDP:hen kuuluu vain noin 10000 
jäsentä”. Se on opposition hallin-
noima yleisammattiliitto, jonka toi-
minta muistuttaa kuitenkin lähin-
nä poliittista puoluetta. Varsinai-
sen Valko-Venäjän Keskusammat-
tiliiton FBP:n jäsenmäärä on kym-
meniä kertoja suurempi. 

Sinisilmäinen punaposki

Arhinmäen viimevuotiseen tapaan 
myös Tiedonantajan urheilukolum-
nisti Punaposki palaa samoihin tee-
moihin ja vaatimuksiin Minskin ki-

sojen peruuttamisesta lehden nu-
merossa 12.4.2013 (Kansan äänes-
sä 2/2012 kommentoitiin vuoden 
takaisia Punaposken mielipiteitä). 
Punaposki kertoo jälleen, että Val-
ko-Venäjällä on voimassa kuole-
manrangaistus ainoana eurooppa-
laisena maana ja että maan poliitti-
nen järjestelmä on epädemokraat-
tinen. Lievennyksenä kolumnisti 
toteaa, että maailmalla on muita-
kin epädemokraattisia kisojen jär-
jestäjiä. Punaposki ei länsimaisista 
”kuolemanrangaistusmaista” mai-
nitse mitään esimerkiksi USA:n ja 
Japanin käytännöistä, joissa tuo-
mioiden toimeenpanot ovat huo-
mattavasti arkipäiväisempiä ilmiöi-
tä kuin Valko-Venäjällä. Viimeiset 
toimeenpanot Valko-Venäjällä kos-
kivat vuonna 2011 Minskin metro-

räjäytykseen syyllistyneitä. Tapah-
tuma johti 15 matkustajan kuole-
maan. USA:ssa ja Japanissa järjes-
tetään jatkuvasti suuria kansainväli-
siä urheilutapahtumia. Miten on nii-
den laita? Punaposki on huolissaan 
kisojen järjestämisestä Valko-Venä-
jällä, koska se saattaisi tukea presi-
dentti Lukashenkaa ja näin vaikeut-
taisi ”demokratiaa vaativan opposi-
tion” toimintaa. Urheiluelämän kan-
sainvälisyydellä ei taida olla merki-
tystä silloin, kun lännen, EU:n ja Na-
ton etuja ajetaan myös Itä-Euroo-
pan suunnalla. Tiedonantajan toi-
nen urheilukolumnisti Kapeahar-
teinen oikaisi viimevuotisessa leh-
den numerossa 4.5.2012 Punapos-
ken käsityksiä, mutta näköjään tur-
haan (Kansan ääni 3/2012).

Oppositiovoimien ”demo-
kraattisesta” luonteesta

Jos länsimielinen oppositio saisi pi-
tävän otteen Valko-Venäjän hallin-
nosta, voisi silloin olla lähellä tilan-
ne, jossa maa ajautuisi ulkoisten 
voimien tosiasialliseen vaikutuspii-
riin, josta irtautuminen olisi sen jäl-
keen vuosien asia. Lukashenka on 
saanut kuitenkin kaikissa käymis-
sään presidentinvaaleissa äänestä-
jien selvän enemmistön tuen. 

Suomessa toimivista valkove-
näläistaustaisista oppositioaktii-
veista eräs tunnetuimpia on SAK-
KI ry:n puheenjohtaja Aleksej Fe-
dotov, joka on toiminut näyttävästi 
myös sosialidemokraattisessa nuo-
risoliikkeessä. Demokraatti-lehden 
(12.4.2013) uutisen mukaan Fedo-
tov sai hiljattain Ruotsin kuninkaal-
ta Value Based Leadership-säätiön 
kurssidiplomin. Säätiö on kunin-
kaan perustama ja sen tarkoituk-
sena on kouluttaa ”tulevaisuuden 
arvojohtajia työelämän tarpeisiin”. 
Demokraattina esiintyvä Fedotov 
totesi kurssin jälkeen kantanaan, et-
tä ”työelämään siirtyvät nuoret kai-
paavat johtajia, jotka osaavat va-
pauttaa työntekijöiden kaiken po-
tentiaalin”! Tällaisiksi vapauttajiksi 
ovat muuttuneet monet muutkin 
”demokraatit”, jotka ovat lähteneet 
länsimaisen ”herrahissin” kyytiin. 
Fedotov vaati vielä, että maan arvo-
johtajan (Sauli Niinistön) toimesta 
tulisi järjestää liikemaailman, julki-
sen sekä kolmannen sektorin nuo-
ria toimijoita yhdistävää johtamis-
koulutusta. Toivottavasti tätä kou-
lutusta ei tulla hyödyntämään Val-
ko-Venäjän oloissa. Fedotov kertoo 
verkkotiedotteessaan muuttaneen-
sa aikoinaan ”diktatuurin jaloista” 
vanhempiensa mukana Suomeen.  

Kotimaisesta vasemmistostakin 
näyttää ikävä kyllä löytyvän ymmär-
rystä tällaisille kansainvälisen poli-
tiikan ja kapitalismin pyrkyreille ja 
heidän taustavoimilleen. Valko-Ve-
näjä kehittyköön kuitenkin oma-
ehtoisella ja itsenäisellä tiellään. Si-
käläinen länsimielinen oppositio ei 
ole tähän valmis.      

Jaakko Ahvola

Paavo, Punaposki  ja Aleksej
Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäkeä haastateltiin TV:n ykkösaamussa 13.4.2013. Muiden ai-
heiden jälkeen tuli haastattelun loppuosassa puheeksi urheiluasiat, jotka liittyvät mm. Suomen ja Val-
ko-Venäjän tuleviin jalkapallon MM-karsintaotteluihin ja toukokuussa järjestettävään jääkiekon maail-
manmestaruus-turnaukseen Ruotsissa ja Suomessa. Viimevuotiseen tapaansa Arhinmäki hyökkäsi ra-
justi Valko-Venäjää ja sen presidenttiä Aljaksandr Lukashenkaa vastaan samoilla porvarillisen valtame-
dian perusteluilla, joita on saatu jatkuvalla syötöllä kuulla ja nähdä eri tiedotusvälineistä (Kansan ääni 
2/2012). Tähtäimessä on edelleen Valko-Venäjän pääkaupungille Minskille Kansainvälisen Jääkiekkolii-
ton myöntämät vuoden 2014 jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut ja niiden järjestäminen. Arhinmä-
ki määritteli Valko-Venäjän ”selkeäksi diktatuuriksi” ja Lukashenkan ”julmaksi kansalaisiaan kohtaan”. 
”Oppositiolla ei ole mahdollisuuksia toimia” jne.. Näillä perusteilla Minskin kisat tulisi peruuttaa. Asia 
saattaa tulla keskusteluun myös Kansainvälisen Jääkiekkoliiton seuraavassa kokouksessa, mikä pide-
tään Tukholmassa nyt toukokuussa järjestettävien Ruotsin ja Suomen kisojen yhteydessä. Kisojen pää-
paino on tänä vuonna Tukholmassa, missä pelataan välierät ja loppuottelut. Jääkiekkoliitto ei ole näil-
lä näkymin peruuttamassa Minskin kisoja 2014.  

Paitsi lukuisia kunnostettuja kirkkoja, Valko-Venäjällä löytyy vaurautta ja hyvinvointia.  Sitä EU-piirit hi-
moitsevat. Kannattaisi Arhinmäen miettiä, miten vähän me voimme enää omasta kansallisomaisuudes-
tamme päättää. Jos valko-venäläiset kerran erehtyvät äänestämään uusliberalistit valtaan, on se viimeinen 
kerta, kun he voivat asioistaan päättää. Sen jälkeen päätösvalta on ulkomaisella pääomalla ja EU-herroilla.

tu antamalla lainaa investointeihin 
lähes puolelle miljoonalle tuotta-
jalle. 

Vaikka ilmasto on Venezue-
lassa trooppinen, on katto tietysti 
hyvä olla pään päällä. Valtion vuok-
ra-asuntotuotanto on ollut massii-
vista, satojatuhansia uusia asunto-
ja on rakennettu. Niissä asuminen 
on halpaa. Ihmettelin joskus vuo-
sia sitten, miksi Chavez kansallis-
ti sementtitehtaat. No siksi. Sehän 
on avainala, jos valtio aikoo raken-
taa miljoonia asuntoja.

Venezuelan bolivaarinen val-
lankumous on ollut jatkuvaa tais-
telua köyhyyttä vastaan. Öljytuloja 
on käytetty näihin sosiaalisiin uu-
distuksiin, palvelusektorin kehittä-
miseen ja vuokra-asuntojen raken-
tamiseen. Chavezin kaudella köy-
hyys onkin vähentynyt 44 prosent-
tia.  

Todellista demokratiaa 

Hugo Chavez toi Venezuelaan myös 
todellisen demokratian. Hänen kau-
dellään 13 vuodessa maassa äänes-
tettiin 17 kertaa, joko kansanää-
nestyksissä tai vaaleissa. Chavez ja 

PSUV voitti vaalit 16 kertaa. Äänes-
tysprosentti on ollut korkea muihin 
Latinalaisen Amerikan maihin ver-
rattuna, yleensä noin 80 prosenttia. 
Kansa on siis myös aktivoinut poliit-
tiseen vaikuttamiseen.

Ruohonjuuritason demokra-
tiaa toteuttaa Venezuelassa yli 
30 000 yhteisöneuvostoa. Ne mää-
rittävät paikalliset ongelmat ja tar-
peet ja saavat hallitukselta budjetti-
rahaa, jonka ne saavat käyttää itse-
näisesti yhteisönsä hyväksi. Tarpeit-
tensa mukaan.

Talous vakaalla pohjalla

Toisin kuin länsimedia yrittää väit-
tää, Venezuelan talous on vakaalla 
pohjalla. Talouskasvu on ollut vii-
meiset 10 vuotta noin 4,3 prosent-
tia joka vuosi. Talouskasvua on edis-
tänyt julkisen sektorin kasvattami-
nen ja investoiminen infrastruktuu-
riin, asuntoihin ja sosiaaliseen kehi-
tykseen. Tämä on   tuonut lisää ve-
rotuloja.

The Wall Street Journal on to-
dennut, että Venezuelan arvopa-
perimarkkinat tuottavat sijoitta-

jien kannalta parhaat tulokset ko-
ko maailmassa. Yksi Venezuelan ta-
louden jo Chávezin aikakautta edel-
tänyt haaste on edelleen korkea in-
flaatio. 

 Che Guevaran unelma

Che Guevaralla oli unelma, että La-
tinalaisen Amerikan veljeskansat 
olisivat yhtä suurtä perhettä, joka 
olisi sosialistinen. Hugo Chavez ha-
lusi toteuttaa tätä unelmaa.

Chavez ideoi ja oli perusta-
massa lukuisia sekä poliittisia että 
taloudellisia yhteistyöjärjestöjä La-
tinalaiseen Amerikkaan. Hän sai ai-
kaan sen, että Kuuban eristäminen 
Latinalaisen Amerikan yhteistyöstä 
lopetettiin. Chavezin tullessa presi-
dentiksi 1999 Kuuba oli täysin eris-
tetty veljeskansoistaan ja täysin yk-
sin. Kuuba on nyt jäsenenä kaikis-
sa yhteistyöjärjestöissä, myös ai-
kaisemmin USA:n dominoimas-
sa Amerikan valtioiden yhteistyö-
järjestössä OAS:ssä. Siitä Kuuba oli 
erotettu jo 1962. Jäseneksi Kuuba 
kutsuttiin uudelleen yksimielisesti 
vuonna 2009, kun USA:n silloinen 
ulkoministeri Hillary Clinton oli jo 
poistunut kokouksesta.

Viimeisin Chavezin ideoi-

ma poliittinen yhteistyöjärjes-
tö on CELAC, johon kuuluvat kaik-
ki Amerikan mantereen maat, yh-
teensä 33 maata, lukuunottamat-
ta USA:ta ja Kanadaa. Tämän järjes-
tön Chavez toivoi saavan arvovaltaa 
Amerikan äänenä ja korvaavan pik-
ku hiljaa OAS:n.

Kaiken tämän lisäksi Chavez 
solmi suhteita Afrikkaan ja Aa-
siaan. Hänellä oli unelma kehittää 
etelä-etelä-yhteistyötä, rikkaiden 
länsimaiden ylivallan vastapainoksi. 
Lopullisena tavoitteena oli murtaa 
USA:n johtama yksinapainen maail-
manjärjestys ja saada aikaan moni-
napainen, moniääninen maail ma. 
Tämä työ oli vasta alussa.

Hugo Chavez oli 2000-luvun 
merkittävin valtionjohtaja. Hä-
nen elämäntyönsä jäi pahasti kes-
ken, kun hän sairastui syöpään 
vuonna 2011 ja kuoli vain 58-vuo-
tiaana. Mutta hän ehti tehdä us-
komattoman paljon. Hän loi mal-
lin 2000-luvun sosialismin kehittä-
miselle. Se antaa toivoa myös meil-
le vanhan, sairaan Euroopan asuk-
kaille. Muutos on mahdollinen, jos 
kansa nousee sortajiaan vastaan. 

Marjaliisa Siira

Jatkoa sivulta 15

Taistelu köyhien elämän parantamiseksi jatkuu Venezuelassa

Venezuelan entinen ulkoministeri Nicolás Maduro voitti oikeistoehdo-
kas Henrique Caprilesin niukasti. Maduro on Chavezin seuraaja.
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Korean niemimaan tilanteen kärjis-
tyminen kertoo hyvin kapitalismin 
tämän hetkisestä tilanteesta. Kapi-
talismissa ollaan siirrytty imperia-
listiseen vaiheeseen, jossa kaikki 
kansat, jotka eivät vapauta markki-
noitaan uusliberalismin temmellys-
kentäksi, ovat enemmän tai vähem-
män vaarassa. Esimerkkinä sodat ja 
interventiot Jugoslaviassa, Irakissa, 
Libyassa ja Syyriassa. Tilanne ker-

too myös haasteista, jotka liittyvät 
KDKT:n strategisesti tärkeään ase-
maan Korean niemimaalla.

Korealaiset ovat analysoineet 
kattavasti kapitalismin tilaa ja ke-
hittäneet sosialismiaan vastaamaan 
tämän päivän haasteisiin. Tämän 
kehityksen myötä korealaiset ovat 
kaikin tavoin vahvistaneet puolus-
tustaan. Imperialistit eivät ole kat-
soneet Korean vahvistumista hyväl-

lä. YK on masinoitu lisäämään Ko-
rean vastaisia pakotteita ja kaiken-
karvaiset ihmisoikeusjärjestöt ovat 
höystäneet kiristystä säännöllisillä 
hyökkäyksillä Korean ihmisoikeuk-
sia kohtaan. 

”Sattumoisin” ihmisoikeuk-
siin liittyvät uutiset ovat ajoittu-
neet yhteen poliittisten tai sotilaal-
listen toimenpiteiden kanssa. Esi-
merkiksi USA:n ja Etelä-Korean so-
taharjoitusten alkamista pohjus-
tettiin ihmisoikeusraporteilla. Täl-
lä demonisoidaan KDKT:aa ja kään-
netään yleistä mielipidettä KDKT:aa 
vastaan, vaikka tilanteen kärjistymi-
nen johtuu juuri USA:n asenteesta.

Miten ihmisoikeudet to-
teutuvat KDKT:ssa

On selvää, että ihmisoikeuksista ei 
voi tinkiä. KDKT:n vuonna 2010 vah-
vistettu perustuslaki takaa kaikille 
aidot demokraattiset vapaudet ja 
oikeudet sekä aineellisen ja henki-
sen hyvinvoinnin kaikille kansalai-
sille (64 art). Näihin kuuluvat mm. 
puhe-, lehdistön, kokoontumis-, yh-
distymis- ja mielenosoitusvapaus 
(67 art) ja uskonnon vapaus (68 art).

Perustuslaki turvaa myös oi-
keuden työhön (70 art), lepoon 
(71 art), maksuttomaan lääkärin-
hoitoon (72 art) ja maksuttomaan 
koulutukseen. (73 art). 

Porvarillisen demokratian 
käsitys ihmisoikeuksista nostaa 
esiin yleensä yksilön vapauden kä-
sitteen. Porvarillinen vapauden kä-

site on kuitenkin tarkoitushakui-
nen. Sillä ei länsimaissa tarkoite-
ta vapautta riistosta eikä oikeutta 
työhön, jotka ovat keskeisiä vapau-
den ilmenemismuotoja sosialisti-
sessa yhteiskunnassa, näin myös 
KDKT:ssa. 

USA ei halua vakautta 
Korean niemimaalle

Mistä sitten Korean niemimaan 
kriisissä pohjimmiltaan on kyse? 
Korean  niemimaa on strategisesti 
tärkeä alue USA:lle Kiinan kontrol-
loimiseksi. Viimeisen vuosikymme-
nen aikana USA on pyrkinyt saa-
maan hallintaansa Kiinan naapu-
rimaita, esimerkkinä Afganistan ja 
Pakistan. Terrorismin vastainen so-
ta on vain tekosyy USA:n vaikutus-
vallan kasvuun alueella.

USA:lla on sotilastukikohtia 
sekä Japanissa että Etelä-Koreas-
sa. Japanissa sotilaita on 35700 ja 
Etelä-Koreassa 28500. Jos Etelä- ja 
Pohjois-Korean väliset suhteet läm-
penisivät, USA saattaisi menettää 
sotilastukikohtansa sekä Japanissa 
että Etelä-Koreassa. USA:n sotilas-
tukikohdat ovat erittäin epäsuosit-
tuja kummassakin maassa mm. sen 
vuoksi, että USAn sotilaat ovat syyl-
listyneet lukuisiin rikoksiin asema-
maassaan eikä heitä saada normaa-
leja teitä oikeuteen vastaamaan. 
USA:n sotilastukikohtien oikeutus 
perustuu miltei yksinomaan Poh-
jois-Korean kuviteltuun uhkaan.

Tämän vuoksi USA ei katso 

hyvällä Etelä- ja Pohjois-Korean 
välien lämpenemistä. Tämä on 
nähty konkreettisesti etelän ja poh-
joisen lämpimämpinä kausina mm. 
2000 ja 2007, jolloin järjestettiin 
Etelän- ja Pohjoisen johtajien huip-
pukokoukset.

KDKT ei uhkaa ketään

KDKT:n haluaa elää rauhassa ja riip-
pumattomasti. Se haluaa jatkaa so-
sialismin tiellä, jossa työn tulokset 
jaetaan tasan kansalaisten kanssa. 
Sen sijaan se ei halua avata mark-
kinoitaan vapaalle kilpailulle. Uus-
liberalistinen talouspolitiikka ei saa 
jalansijaa Korean pohjoisosissa. Tä-
män vuoksi KDKT on jatkuvasti 
USA:n, Japanin, EU:n ja ihmisoikeus-
järjestöjen hampaissa. Jos KDKT 
pystyy parantamaan kansalaisten-
sa elintasoa, se murentaa uuslibe-
ralistisen talouspolitiikan vaihtoeh-
dottomuutta. Länsimaiden hallitus-
ten ja ihmisoikeusjärjestöjen mielis-
sä asia ei siis ole ihmisoikeuskysy-
mykset, vaan kyse on uusliberalis-
tisen talousmallin uskottavuudes-
ta ja USA:n strategisista eduista Ko-
rean niemimaalla. Korealaisten nä-
kövinkkelistä kyse sen sijaan on ih-
misoikeuksista. Onko pienellä kan-
salla oikeus uhmata USA:ta ja raken-
taa hyvinvointia kansalaisten omis-
ta lähtökohdista? Vai pitääkö alis-
tua länsimaiden komentoon ja ryh-
tyä tuottamaan lisäarvoa harvoille 
ja valituille?

KÄ/Juha Kieksi

Pohjois-Korea imperialismin hyökkäyksen kohteena

Tyytymättömyyden aalto kyllä-
kin laantui, mutta kuitenkin jatkoa 
seurasi. Maaliskuun loppupuolel-
la kuukauden aikana  hyväksyttiin 
parlamentin alahuoneessa – Val-
tionduumassa kolmessa käsittelys-
sä ja vahvistettiin  ylähuoneessa eli 
Liittoneuvostossa uusi laki, joka sai 
nimen esittäjä Kabajevan mukaan. 

Tilanteen lieventämiseksi 
esiteltiin lakiluonnos seksuaali-

sen väkivallan uhriksi joutuneiden 
lasten suojelemisesta. Hyväksytyt 
asetukset kuitenkin kielsivät julkai-
semasta mediassa mitään henkilö-
kohtaisia tietoja minkä tahansa ri-
koksen uhriksi joutuneista lapsista. 
Se, mikä sallittiin, näytti seuraavan-
laiselta: ”eräässä kunnassa  yhdestä 
lapsesta tuli sellaisten ja sellaisten 
lainvastaisten toimien uhri”. 

Sellaista järjetöntä kieltoa ei 

voi noudattaa täydellisesti, mutta 
Putinin itserakkauden (että kaiken 
takana on Putin, ilmenee lakiluon-
noksen käsittelyn kiireeellisyydestä 
ja siitä että lain nimellisellä tekijäl-
lä on läheinen yhteys presidenttiin). 
Se tyydyttää täydellisesti. 

Yksi esimerkki viranomais-
ten itsepetoksesta, jotka kuvitte-
levat, että vaistonvaraisia  proteste-
ja eivät aiheuta viranomaisten hy-
väksymät kansanvastaiset päätök-
set, vaan eräänlaiset ”aloitteenteki-
jät”, on kampanja protestin johtajia 
Udaltsovia ja Navalnya sekä eräitä 
kansalaisjärjestöjä vastaan. 

Udaltsovia syytetään osallis-
tumisesta joukkomittaisiin ret-
telöinteihin Putinin virkaanastu-
misseremonioiden aikana 6. touko-
kuuta (riippumattomat lakimiehet 
ja  virallinen Ihmisoikeusvaltuutettu 
herra Lukin väittävät, että silloiset 
tapahtumat eivät ollenkaan sovellu 
Venäjän Rikoslain kohtaan joukko-
mittaisista rettelöinneistä. Sitä pait-
si erään videoinnin  perusteella (se 
suoritettiin ilman tuomioistuimen 
lupaa eikä sillä siksi ole juridista voi-
maa), jossa Udaltsovia on vaikeata 
edes tunnistaa, häntä syytetään ny-
kyään valtiovallankaappauksen jär-
jestelemisestä. Tähän saakka hän 
on allekirjoittanut lupauk sen mat-
kustamiskiellosta, mutta nyt hänet 
on siirretty kotiarestiin. 

Oikeudenkäynnin Navalnyi-
ta vastaan pitäisi alkaa lähiaikoi-
na. Häntä vastaan nostettu syyte ei 
virallisesti koske politiikkaa. Hänet 
yritetään saattaa huonoon valoon 
osoittamalla hänen syyllistyneen 
korruptioon. Sytteen ideana on se, 
että toimiessaan ”vapaaehtoises-
ti!” Kirovin läänin maaherran neu-
vonantajana Navalnyi olisi taivutel-
lut valtiollisen Kirovles-metsäyhtiön 
johtajan myymään puutavaraa pol-
kuhintaan Navalnyin läheiselle yri-
tykselle. Mitään tutkimuksia ei kui-
tenkaan ole tehty kyseisen polku-
hinnan todeksi osoittamiseksi. 

Osoittamatta sympatioita Na-
valnyille on tunnustettava, että 
kyseinen oikeusjuttu on tuulesta 
temmattu. Venäjällä ei ole olemas-
sa hintojen valtiollista sääntelyä ja  
taloudellisilla subjekteilla on oikeus 
myydä tuotteitaan mihin tahansa 
hintaan – Venäjällähän tunnetusti 
vallitsee kapitalismi. Jos joku hyö-
tyy tästä hekilökohtaisesti, niin se-
hän on kapitalsimin olemusta. 

Eräissä oikeudensuojelujär-
jestöissä on myös suoritettu sar-
ja tarkastuksia verukkeella, että 
nämä järjestöt ovat saaneet rahaa 
ulkomailta  eivätkä ole rekisteröity-
neet hiljattain hyväksytyn lain mu-
kaan ulkomaalaisiksi asiamiehiksi. 
Ehkä eräät näistä järjestöistä todel-
lakin saavat rahaa ulkomailta, mut-
ta kokonaisuudessaan Putinin jul-
kistama luku (yksi miljardi dolla-
ria kuluvan vuoden ensimmäisten 
kolmen kuukauden aikana) tuntuu 
täysin absurdilta. 

Herää myös kysymys – miksi 
Lännen pitäisi syöstä Putin val-
lasta (rivien välistä näkyy ajatus, 
että rahoja käytetään kumoukselli-
seen toimintaan)? Onhan Länsi täy-
sin tyytyväinen Putiniin. Todisteena 
tästä on USAn päätös, jota ei erikoi-
semmin mainosteta, että USA on 
siirtänyt Syyrian  konfliktin  ratkai-
sun Venäjän Ulkoministeriölle (toi-
nen asia on, kykenevätkö Venäjän 
viranomaiset hoitamaan tämän 
tehtävän). Seuraava asia on, että 
toimivat länsimieliset kansalaisjär-
jestöt niiden toiminnan vähyydes-
tä johtuen eivät kykenisi käyttä-
mään edes kymmenesosaa maini-
tusta miljardista. 

Mutta mitä varten tarvitaan 
näitä kaikkia juttuja, tarkastuk-
sia ja keskusteluja? Luulen vi-
ranomaisten pyrkivän esittämään 
huonossa valossa järjestäytymät-
tömän opposition kokonaisuudes-
saan asettamalla samaan riviin va-
semmistolaisen Udaltsovin, oikeis-
tolaisen Navalnyin sekä Amerikkaa 

myötäilevät oikeudensuojelijat tar-
koituksella esitellä heidät eräänlai-
sena ”viidentenä kolonnana”. Olet-
takaamme, että saamalla Navalnyi 
vankilaan viranomaiset mahdolli-
sesti vastoin odotuksiaan raivaavat 
hänelle tietä asettua joskus tulevai-
suudessa korkeimpiin virkoihin. Jos 
Navalnyi olisi todellakin syyllistynyt 
varkauksiin, niin nykyisen syytteen 
tilauksellinen luonne automaat-
tisesti antaa hänestä poliittisten 
repres sioiden uhrin kuvan.

Kaikki tämä ei kuitenkaan 
pysty ratkaisemaan viranomais-
ten  eteen työntyneitä ongelmia. 
Protestien johtajat eivät ole ”vii-
des kolonna”. Heidät on nostanut 
ylös valtiovallan itsensä synnyttä-
mä tyytymättömyyden aalto eikä 
heidän eliminoiminen muuta yh-
tään mitään. 

Nykyisen valtajärjestelmän 
luonteesta johtuen Kremlin poli-
tiikassa ei ole odotettavissa isom-
pia  muutoksia, varsinkaan jos ta-
loudellinen tilanne pahenee. Venä-
jän teollisuustuotantohan on supis-
tunut jopa virallistenkin tilastotie-
tojen perusteella. Lisäksi USAn ”pa-
lavakivivallankumous”,  joka on aut-
tanut USAta saavuttamaan energia-
itsenäisyyden, saattaa jo lähiaikoi-
na johtaa Venäjän tulojen pääläh-
teen – öljyn hintojen romahtami-
seen. Jopa korkeassa virassa olevat 
viranomaiset väittävät, että Venäjä 
on siirtymässä hitaasti uuteen täy-
simuotoiseen kriisiin. 

Kaikki tämä aiheuttaa sosiaa-
lisen jännittyneisyyden kasvua, 
johon verrattuna nykyset protestit 
saattavat näyttää lastenleikiltä. So-
siaaliset protestit ovat jo nyt saavut-
taneet laajat mittasuhteet. Aluei-
denvälisen lakkokomitean yhtenä 
puheenjohtajana tunnen asian hy-
vin. Venäjän viranomaisia odottavat 
monet epämiellyttävät hetket.

Sergei Skvortsov,
NKPn keskuskomitean en-

simmäinen (pää-)sihteeri  

Ohjaksia kiristetään Venäjällä 
Vuoden alkupuoliskolla Venäjällä on ”kiristetty ohjaksia”.  Protes-
tien uuden vaiheen aattona viranomaiset ovat tiukentaneet repres-
siivistä lainsäädäntöään ja ryhtyneet pelottelemaan oppositiota. 
Edellisessä artikkelissani (KÄ1/13) käsiteltiin ”Dima Jakovlevin la-
kia” eli ”konnien lakia”, joka kielsi venäläisten lapsien adoptoinnin 
USAssa. Kansalaispiirien reaktio tähän lakiin (”Konnien laki oli Puti-
nin vastaveto USAssa hyväksyttyyn ns. Magnitskin lakiin, joka kielsi 
venäläisen verotarkastajan Sergei Magnitskin vankila-kuolemaan 
syyllistyneitä henkilöitä matkustamasta USA:han. Magnitski jou-
tui vankilaan paljastettuaan miljardien varkauksia Venäjän budje-
tista) oli viranomaisille täydellinen yllätys. USA:n arvostelun sijaan, 
missä muka murhataan venäläisiä lapsia, viranomaisten valvonnan 
ulkopuolisissa tiedoitusvälineissä (internet yms.) alkoi keskustelu 
siitä, että Venäjällä lasten kuolleisuus adoptoitujen lasten joukos-
sa on luokkaa korkeampi. Järjestettiin jopa joukkomittainen pro-
testimielenosoitus ”konnien lakia” vastaan. 

Korean demokraattinen kansantasavalta on ollut ankaran painos-
tuksen kohteena tänä keväänä. Korean tilanne kärjistyi ennen nä-
kemättömälle tasolle USA:n ja Etelä-Korean sotaharjoituksen vuok-
si. Imperialistisessa vaiheessa oleva kapitalismi käy voimakasta 
taistelua KDKT:aa vastaan tavoitteenaan kaataa riippumaton hal-
linto Korean niemimaalla. Käytännössä tämä vaikeuttaa KDKT:n 
mahdollisuuksia kehittää talouttaan, käydä ulkomaankauppaa ja 
ostaa ruokaa ulkomailta. 

Etelä-koreassa aktivistit kampanjoivat USA:n miehitystä vastaan. 
USA:n ja  Etelä-Korean armeijoiden säännölliset manööverit Koreoi-
den rajan tuntumassa ovat provokatoorisia kärjistäen tilannetta.

”Tverin alueen Rzevin kaupungin lääkärit tukevat Izhevskin kaupun-
gin lääkäreitä näiden aloittamassa ”italialaisessa lakossa” palkkojen-
sa parantamiseksi. Rzevin lääkärit esittävät myös omia vaatimuksiaan 
terveysministeriölle. Palkkoja tulisi korottaa nykyisin yleisestä 6000 
ruplan peruskuukausitulosta 15-20000 tuhanteen ruplaan (1 euro on 
noin 37 ruplaa). Nykyisillä tuloilla on vaikea tulla toimeen. Rzhevin 
lääkärit eivät aiemmin ole olleet tällaisessa toiminnassa mukana.
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Kansan ääni kuuluu muutoksen puolesta
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Apartheid (rinnakkaiselo eril-
lään) on Israelin sionistisen hal-
linnon virallinen nimi tavoitteel-
le, jolla se aikoo erottaa pales-
tiinalaisten alueet  muurilla juu-
talaisen väestön asuinalueis-
ta.  Miksi Länsi hyväksyy tämän 
muurin?  Israel tuhoaa palestii-
nalaisten koteja muiden maiden 
passiivisuuden turvin.  Vuoden 
1967 jälkeen viranomaiset ovat 
tuhonneet 26000 taloa miehite-
tyillä alueilla.

Nationalistinen oikeisto ajaa 
palestiinalaisten eristämistä sulje-
tuille alueille ja kansannousujen 
kukistamista.  Vaihtoehtoista poliit-
tista ohjelmaa ei ole.  Oikeisto kat-

soo koko maan kuuluvan yksin juu-
talaisille eli arabit ovat Israelin ikui-
nen vihollinen.  Israelin eliitti haluaa  
saada koko alueen Israelin hallin-
taan eikä hyväksy kahden valtion 
ratkaisua.

Palestiinalaisten poliittisten 
vankien puolesta järjestettiin 
23.2 mielenilmaus.  Eduskuntata-
lon eteen kokoontui nelisenkym-
mentä ihmistä, joista vain jokunen 
etnisesti suomalainen.  Toivoin hei-
dän välittävän enemmän palestii-
nalaisten asiasta ja tulevan joukol-
la paikalle.

Jatkakaamme israelilaisten 
tuotteiden boikottia ja saarta-
kaamme Israel!

Hannu Kautto

Israelin apartheid

Mielestäni sotaa käyvät maat ei-
vät saisi osallistua kansainväli-
siin urheilukilpailuihin, kun eivät 
voi ”elää ihmisiksi”  kuten isäni ja 
mummini elämänohjeinaan ”va-
paasti suomennettuna” asian il-
maisivat. 

Minä kyllä katsoisin sen näin to-
teutettuna tehoavan, koska urhei-
lulla on laaja kannatus ympäri maa-
pallon. YK:n ihmisoikeusjulistus on 
yksiselitteinen. YK:n päätöksiin pe-
rustuvat palestiinalaisten  oikeudet 
omassa maassaan voidaan kahden 
”sivistysvaltioihin kuulema kuulu-
van” maan - Israelin ja USA:n - lu-
valla unohtaa, Afganistanista pu-
humattakaan. Israelin mukana rii-
puttaminen kansainvälisellä urhei-
lu- ja viihdeareenalla pilaa urhei-

lun maineen, jos sitä nyt vielä sat-
tuu olemaan tänä ”douppaajien ja 
miljardöörien” pääosin hallitsemas-
sa eliitissä. 

”Autourheilussa” voisi pu-
hua kuskien paremmuudesta, 
jos käytettäisiin Ravikisojen sään-
töä, että ajokit arvottaisiin ennen 
lähtöä, jolloin kuskien taidot pääsi-
sivät oikeuksiin. Purjehdus on hie-
no laji, mutta varmasti harvoin sat-
tuu syntymään oikeaan tuloluok-
kaan juuri sitä ” lahjakkuutta”, jo-
ka  ohittaisi Leo Pekan teot. Nämä 
asiathan eivät välttämättä ole juu-
ri niin, kun minä ajattelen, mutta 
miestäni kyllä.

Veijo Saarelainen
Joensuu

Sotivat maat pois kansain-
välisestä urheilusta

Roland Barthes kuvaa pikkupor-
varien ajattelua ”moraaliseksi 
kirjanpidoksi”, jossa maailman 
äärettömyys ja rikkaus muuttu-
vat laskettaviksi ja kasautuviksi 
vastinetoiminnoiksi.  Elämä on 
debet-kreditiä, laatujen hävittä-
mistä määriksi.  Pikkuporvari us-
koo vain siihen, minkä voi laskea.  
Porvariston käsite laajentuu so-
siaalidemokraatteihin ja muihin.  
Tavaran ja porvarin kuluttajami-
nän suhde on rakkaustarina.

Porvarilliset kotirouvat, jotka 

oopperassa tarkastelevat teatteri-
kiikarillaan äveriästä yleisöä, onko 
siellä tuttuja ja kuinka he ovat pu-
keutuneet, ovat elämäänsä kylläs-
tyneitä ja ikävystyneitä.  He ovat 
uskonnollisia ja toivovat kuoleman 
jälkeistä iankaikkista elämää.  Eivät-
kö he pitkästy myös taivaassa, jos-
sa enkelit soittavat vain harppuja ja 
torvia?

Porvarisherrat tympiintyvät 
taivaassa, koska he eivät voi jatkaa 
siellä liiketoimiaan mammonan ka-
saamista eli debet-kreditiä.  Voiko 
taivaassa pelata golfia?  Jos voi, lyö-

Joukkoroskanvälityslaitosten 
juttujen perusteella työttömien 
pitäisi erityisesti hävetä sitä, et-
tä he eivät syö terveellisesti vä-
härasvaista lihaa ja vihanneksia 
- ja saavat siten aiemmin sydän-
vian, sokeritaudin jne ja tulevat 
kalliiksi yhteiskunnalle. En us-
ko hetkeä, että hyvätuloiset ter-
veysopin paavit, jotka valittavat 
köyhien ja työttömien huonois-
ta ruokailutottumuksista, söisi-
vät terveellisesti vain tullakseen 
halvemmiksi yhteiskunnalle. 
Sen sijaan sen, että pienituloiset 
miehet kuolevat 12 vuotta aiem-
min Suomessa kuin hyvätuloiset 
miehet, sen toki uskon johtuvan 
rahasta - ja mitä ruokaa vähällä 
rahalla kaupasta saa.

Suomessa on yli 282 000 työ-
töntä ja melkein 1300 000 puoli-

päivätyöntekijää. Nyt muutamat ar-
wostetut porvarit haluaisivat lisätä 
osa-aikatyötä 46- prosentista, sillä 
se ei ole vielä riittävä määrä osa-ai-
katyötä tekeviä Suomen porvareil-
le! Suurin osa osapäivätyöntekijöis-
tä taas haluaisi kokopäivätyön voi-
dakseen elää, eikä vain elää kituut-
taa päivästä toiseen. Tällaista Suo-
mea arwostetut porvarit kehtaavat 
vielä rinta rottingilla ylistäen kehua 
hyvinvointivaltioksi!

Edellä mainitut luvut kerto-
vat sen, ettei Suomeen tule kos-
kaan työvoimapulaa. Tässä maas-
sa ei ole pulaa työntekijöistä vaan 
työstä. Aiemmin, kun ”suomalai-
nen yhteiskunta”, ”isänmaa”, ei teh-
nyt mitään työttömien hyväksi (- ja 
tuskin nytkään), moni meni siirto-
työläiseksi Ruotsiin.

Arwostetut porvarimme ha-

luaisivat nostaa eläkkeelle me-
noikää. Koska tiedetään, että hy-
vätuloiset miehet elävät pitem-
pään kuin huonotuloiset, niin on 
päivänselvää, että hyvätuloisten 
miesten eläkkeelle menoikää pitäi-
si korottaa. Siis, jos ottaisimme hal-
lituksen huolen tosissamme. Koska 
tiedetään, että moni huonotuloi-
nen mies kuolee nytkin ennen elä-
keikää, voidaan kysyä mitä ihmet-
tä varten he ovat joutuneet mak-
samaan eläkemaksuja? Ja ketä var-
ten? Siis eläkeyhtiöiden lisäksi?

Työnantajien mielestä yli 
50-vuotias on wanha. Siis, kun us-
komme siihen, mitä näemme ja mi-
ten he suhtautuvat yli S0-vuotiaa-
seen työnhakijaan. Laskien joka 
euron tarkkaan. Se on tosiasia ei-
kä liturgiaa, kuten kaikki muu läti-
nä ”vanhempien ihmisten välittä-

misestä työelämässä”, mitä nukke-
niemisen hallitus on toivovinaan. 
Toisaalta eläkeyhtiöt pitävät kaik-
kia liian nuorina eläkkeelle pääse-
misen suhteen. 

Hallitus on huolissaan siitä, 
että ihmiset opiskelevat yliopistois-
sa liian kauan. Niistä voi tulla liika-
viisaita. Yli sata vuotta sitten Fried-
rich Nietzsche ihmetteli sitä, mi-
kä vimmattu kiire Saksan valtaapi-
tävillä oli saada opiskelijat valmiik-
si 23- vuoden ikään mennessä val-
tion hyödynnettäviksi virkamiehik-
si? (Sanottakoon, ettei Friedrichil-
lä itsellään ollut asiassa ”omaa leh-
mää ojassa”, sillä hän oli professori 
23-vuotiaana.)

Koneet tekevät monta kertaa 
enemmän työtä kuin sata vuotta 
sitten. Puolet Suomen työllisistä te-
kee 8 tuntia päivässä, puolet 4 tai 

alle 4 tuntia päivässä. Joten keski-
määräinen työpäivä on alle 6 tun-
tia työllisillä. Säännöllisen työn, mi-
tä tekee siis vain 54 prosenttia ja 
minkä joukkoroskanlevityslaitok-
set mainitsevat, kun puhuvat kes-
kituloista, on kirjaimellisesti puo-
litotuus ja tarkoituksellista har-
haanjohtamista. Niissä ’tilastoissa” 
kun ”unohdetaan” - ia tarkoituksel-
la - puolet Suomen työntekijöistä.

Suuret ikäluokat ovat jo 
eläkkeellä ja niiden jälkeen tule-
vat jo nyt ensimmäiset pienet ikä-
luokat. Vanhempien ihmisten mää-
rä tulee siis viihenemään nykyise$ä 
ja ns. huoltosuhde paranee päivä 
päivältä ihan itsestään. Omituista 
on vain se, että hallitus tekee on-
gelman asiasta, mitä ei ole edes 
olemassa.

Hannu Alm

Joukkoroskanvälitys

vätkö he aina Hole-in-One?  Onko 
taivaassa hyväveliverkosto konjak-
keineen ja sikareineen?  Onko siel-
lä porvarisherrojen käytössä ihania 
neitsyitä niin kuin maallisessa elä-
mässä?

Muinaisten egyptiläisten tai-
vaassa tehtiin työtä, vietettiin va-
paa-aikaa ja nukuttiin eli kuoleman 
jälkeinen elämä jatkui maallisen 
elämän kaltaisena.

Loppupäätelmä on: irti por-
vareista!

Hannu Kautto

Eräässä kirjassa, olikohan se Seit-
semän Veljestä, sanottiin joskus 
viimeisten tulevan ensimmäi-
seksi. Jämsän kaupungintalolla 
sai tuo lausuma siunauksen 4.3, 
kun viimeinen mahdollisuus eli 
lomautukset muuttuivatkin en-
simmäiseksi. 

Mistähän moinen tulenpala-
va kiire? Sanotaanhan kiireellä saa-
tavan vain epäkurantteja tapahtu-
mia. Vasemmistoliiton ryhmän esi-
tys päätöksen laittamisesta pöydäl-
le lisäselvitysten hankkimisen ajak-
si sai seitsemän valtuutetun kan-
natuksen. Kuvitteellisesta säästös-
tä esitettiin lukuja, siksi olisi pitänyt 
edellyttää myös miinusmerkkisten 
asioitten rahallisen arvion ennakoi-
mista. Negatiivisen imagon kasvu 
Jämsän kohdalla on suuri. Samaan 
aikaan ikävät uutiset vanhusten ja 
sairaitten hoidosta ja hoitamatta 
jättämisestä tuovat Jämsälle lisää 
kielteisyyttä. 

Asian pöydälle laittoa olisi 

puoltanut myös Suomen halli-
tuksen kaavailut. Parin viikon ku-
luttua Jyrki ja Jutta ovat vihdoin lu-
vanneet päätökset ns. Sotesta ja 
kuntaliitoksista. Pariskunta lienee 
kokenut jonkinlaisen taivaallisen 
valaistumisen. Monen vuoden ajan 
kestäneen väännön jälkeen tapah-
tuukin ihme- kaikki ongelmat lok-
sahtavat paikoilleen oitis. Siami-
laisten kaksosten toiminnan pe-
rusteella olen kuitenkin edelleen 
epäilevä Reino. Ihmeitä kuitenkin 
tapahtuu alati. Minunkin piti elää 
71-vuotiaak si ennen kuin voin osal-
listua suosionosoituksiin kaupun-
ginvaltuutetun puheen jälkeen. Tä-
mä ihme tapahtui kansanedustaja 
Tuula Peltosen kannanoton jälkeen. 
Toveri Tapion mielipidettä lainaten 
Tuulan puhe lämmitti vanhan so-
sialistin sydäntä. Onkohan muual-
la Suomessa muita kansanedusta-
jia syrjäytetty kaikista luottamus-
toimista? Tokkopahan vaan, mutta 
Jämsä on Jämsä vaikkapa maapal-

lo keikahtaisi akseliltaan. 
Jämsän tulevaisuus ei ole 

kaksinen. Ensin meni vuosi, kun 
Mänttä-Vilppulaa yritettiin saada 
sote- kimppaan ja myöhemmin lii-
tos-kaveriksi. Kun kukaan ei älyn-
nyt päätöskulttuurien olevan eri-
laiset, Mänttä-Vilppulassa valtuus-
to päättää asioista. Nyt menee toi-
nen vuosi lomautusten haittojen 
korjailussa. Mitään uudistuksia ei 
tapahdu. Jokaisen kuntalaisen pi-
tää nyt seurata toteutuvatko kaik-
ki lakimääräiset palvelut. Ellei, niin 
oitis kanteluja viranomaisille. Itse 
olen jollain tavoin onnellisessa ase-
massa valtuutettuna. En pyri seu-
raavalle kaudelle enkä ole sponso-
reiden ohjeita noudattava, koska ei 
ole sponsoreita. Voin siksi olla oma 
itseni 24 tuntia vuorokaudessa, Ke-
sällä joskus 25 tuntia, kun en ehdi 
pitää ruokatuntia.

Reino Welling 
valtuutettu Jämsänkoskelta

Ison talon tapahtumia

Porvareista

Melkoinen varstan jytke kuului 
kehysriihestä. Puimassa oli pal-
jon kokemattomia pojankoltiai-
sia, jotka mätkivät itseään ja pui-
matovereita polveen ja päähän-
kin. Kyseisistä tapahtumista joh-
tuen puimajätettä tuli enemmän 
kuin laatujyviä. Vuosikymme-
niä uusiutunut virhe toistettiin 
jälleen. Herrojen virheet ja kup-
rut maksatetaan taas tavallisella 
kansalaisella, jolla puolustautu-
miskeinot ovat vähissä. 

Yksi keinohan on jos halutaan 
sitä käyttää eli äänestäminen. Pe-
russuomalaisilla on kaksi Putkosta 
paljon pätevämpää työmiestä  ni-
meltään Jyrki Katainen ja Jutta Ur-
pilainen. Tämä kaksikko takaa seu-

raavissa eduskuntavaaleissa suur-
voiton Perussuomalaisille. Ei Timo 
Soinin tarvitse sanoa juuta eikä jaa-
ta, niin ääniä ropisee laariin kaiken 
aikaa. 

Onko Soinin porukan voitos-
ta jotain hyötyä, se on eri asia, sitä 
voi jokainen pohtia itse tykönänsä. 
Seuraavista työehtosopimuksista ei 
synny tulosta ilman keisarileikkaus-
ta. SDP:ssa pitää syntyä aivan uusi 
vasemmistoaate. Siamilais-kaksois-
uus Kokoomuksen kanssa ei tuota 
muuta kuin äänestäjäpakoa mui-
hin puolueisiin. Kun katselin minis-
teririihen tiedotustilaisuutta, tun-
sin jonkin verran sääliä rivissä is-
tuvia äänettömiä yhtiömiehiä koh-
taan. Tarkoitan Arhinmäkeä, Räsäs-

tä ja Haglundia. Tosin on myönnet-
tävä ministerinpalkan olevan koh-
tuullisen. Heille ei koskaan tarjota 
nollakorotusta. Ehkä palkka korvaa 
naurunaliseksi joutumisenkin.

 Eräs riihen voittaja oli ete-
länaapurimme Viro-Eesti. Aina 
isommat autot alkavat rahdata kal-
jaa ja vodkaa Tallinnasta. Virolaiset 
pitävät suomalaisia jonkinasteisi-
na hölmöinä, eivätkä totta maar il-
man aihetta. Jyrki Katainen mainit-
see usein vastuunkannon. Hän tar-
koittanee, ettemme yritä kantaa lai-
vasta ulos isompaa kaljasatsia kuin 
jaksamme. 

  Reino Welling
kaupunginvaltuutettu äänes-

täjien armosta. Vas./sit.

Kehysriihi: paljon sekulia - vähän voittajia
Radiouutiset kertoivat äsket-
täin, että EU on päättänyt hyväk-
syä eläinjätteiden käytön liha-
karjan rehussa.  Ihmettelen, et-
tä kukaan ei ole reagoinut tätä 
eläinrääkkäys tä vastaan. 

Eräs kemian diplomi-insinöö-
ri kertoi minulle, että ihmisellä on 
ylävatsassa happokehä ja alavatsas-
sa emäskehä. Jos ylävatsan happo-
kehä ei toimi riittävästi, niin ruoka 
siirtyy alavatsaan puoliksi sulamat-
ta ja se aiheuttaa erilaisia sairauksia. 
Tietysti sama pätee myöskin kasvis-
syöjä eläimiin. Petoeläimillä on vah-
vat vatsahapot, jotka määrätyissä 
tapauksissa pystyvät sulattamaan 
pienemmät luut. Jos sioille anne-
taan eläinperäistä rehua, niin ne ki-

tuvat, mutta todennäköisesti sai-
rautensa takia turpoavat ja sitten li-
hovat. Ilmeisesti siat tulevat väärän 
ravinnon takia niin sairaaksi, että 
niillä syötetään antibiootteja, joista 
jää jäämiä lihaan. Varoittavana esi-
merkkinä pitäisi olla hullun lehmän 
tauti. Olen omissa tutkimuksissani 
todennut, että huono liha ilmeises-
ti aiheuttaa hermostotauteja.

 Nyt sattui juuri rinnakkaista-
pauksena kansalaisaloite turkis-
tarhauksesta. Mielestäni teuras-
tusjätteet ja roskakalat tulisi syöt-
tää turkiseläimille, sillä niillä peto-
eläimillä on riittävät vatsahapot, jo-
ten teurastusjätteet eivät päätyisi 
ihmisen ravintoketjuun.

Wäinö Pietikäinen

EU pistää lihoiksi
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”Pyhäkoulu” jatkuu 

SFT 
Lähiradiossa

Suomi-Kuuba-seura juhlii tänä vuonna 50-vuotisjuhlavuottaan. 
Vuonna 1963 perustettu seura on Euroopan toiseksi vanhin ja sa-
malla myös yksi maailman ensimmäisistä Kuuba-solidaarisuusjär-
jestöistä.

Seuran juhlavuosi jatkuu kesäkuussa järjestettävällä suoma-
laisten omalla solidaarisuusprikaatilla. Prikaatilaiset matkustavat 
Havannaan tutustumisen ja rantalomapäivien jälkeen Las Tunasin 
maakuntaan, jossa vapaaehtoistyönä kunnostetaan lastensairaa-
laa yhdessä kuubalaisten työtovereiden kanssa.

Prikaatilaisilla on ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä aitoa 
kuubalaista elämänmenoa maakuntakaupungissa turistikohteiden 
ulkopuolella. Työnteon lisäksi tutustutaan kiinnostaviin yhteiskun-
nallisiin kohteisiin kuten kouluihin ja yhteisöprojekteihin.

Matkan aikana järjestetään myös Suomi-Kuuba-seuran 50-vuo-
tisjuhla Las Tunasin ystävyyden talolla, vietetään juhannusaattoa 
paikallisten asukkaiden kanssa korttelikomiteassa ja tehdään ret-
ket mm. Che Guevaran jalanjäljille Santa Claraan ja 1900-luvun alun 
suomalaisten siirtokuntalaisten jäljille Omajan kylään.

Las Tunas -prikaatimatka järjestetään 15.-30.6. Lisätietoja ja 
matkaohjelman voi tilata Suomi-Kuuba-seurasta: info@kuubaseu-
ra.fi tai puh. 050-461 0909.

S u o m i - Ku u b a - s e u r a n 
50-vuotisjuhla jatkuu pri-
kaatimatkalla Las Tunasiin

Avauspuhe: Esko Luukkonen, puheenjohtaja
1. Alustava puheenvuoro: Ajankohtaiset poliittiset asiat, Timo 
Kangasmaa, SFT:n puheenjohtaja.
2. Puhe: Perustulo, Olavi Tirronen, suunnittelija.
3. Puhe: Sosiaali- ja Terveydenhuolto ym. siihen liittyvät asiat, 
Minna Ekman, STP:n varapuheenjohtaja

Kahvitarjoilu!
Kaikki asiasta kiinnostuneet TERVETULOA!

Suomen Työväenpuolueen Turun Seudun osasto ry. järjes-
tää lauantaina 18 p:nä toukokuuta 2013, klo 14.00 Tulevai-
suuden Suunnittelu Seminaarin Jyrkkälän Asukastuvalla os. 
Jyrkkälänkatu 4, Turku

Seminaariohjelma:

Seminaari

Kiitos ystäville ja tovereille saamastani 
huomiosta merkkipäivänäni

Anne Luukkonen

Työväenluokan pääoman vastainen luokkataistelu perustuu yhtenäiseen tieteelliseen maail-
mankatsomukseen ja ideologiaan. Se antaa työllemme pitkän aikavälin suunnan ja oikean arvo-
maailman sekä auttaa meitä jäsentelemään oikein aikamme kaikkia kysymyksiä. Tässä mielessä 
tutkimme Marxilaista maailmankatsomusta: taloustiedettä sekä dialektisen- ja historiallisen 
materialismin filosofiaa sunnuntai-iltaisin kahden viikon välein. Opintotilaisuudet kokoontuvat 
Helsingissä Hermannin kerholla os. Hämeentie 67, klo 16.00.   Järj. Kommunistien liitto ja DSL

 ”Pyhäkoulu” alkukesän osalta jatkuu  edelleen kahtena  sunnuntaina 5.5. ja 19.5.13. Silloin jat-
kamme historiallisen materialismin opiskelua. Käsittelemme seuraavia teemoja: (1) Orjanomis-
tuksellinen yhteiskuntajärjestelmä (2) Luokat ja luokkataistelu sekä yksilön, kansan ja kan-
sanjoukkojen osuus historiassa. Kummastakin aiheesta valmistellaan erillinen luento. Luento-
rungot toimitetaan ennakkoon kaikille. Opintotilaisuudet jatkuvat syyskaudella, jolloin jatkamme 
edelleen historiallisen materialismin käsittelyä. Opinto-aineistona käytämme valmisteltujen alus-
tusten ohella kaikkea aiheeseen liittyvää marxilaista kirjallisuutta. Sopiva perusteos on Viktor Afa-
nasjev: ”Filosofian alkeet”. Historiallisen materialismin osalta käytämme aineistona mm. Neva-
lainen-Peltonen kansantalous tieteen oppikirjaa, sen alkulukuja. 

EU:n Vastaisen 
Kansanrintaman 
vuosikokous 
Helsingissä to. 13.5.13 alk. klo  
18.00 Hermannin kerholla, os. 
Hämeentie 67. Käsitellään vuo-
sikokousasiat ja muita tärkeitä 
ajankohtaisia järjestötyöhön 
liittyviä kysymyksiä. Paikal-
le pääsee keskustasta mm. rai-
tiovaunulla no. 6 sekä Hämeen-
tietä ajavilla busseilla. Pois jää-
dään Hämeentien ja Vellamon-
kadun kulman pysäkillä. Terve-
tuloa paikalle kaikki jäsenet ys-
tävineen. Kokouksen alussa klo 
16.45 lähtien juodaan kahvit. 

Sivu 19Nro 2/13 ansanääniK

KokouksiaSFT tiedottaa
Sodan- ja Fasisminvastainen työ ry kutsuu keväiselle Kymijoki-

laakson kierrokselle sunnuntaina 26. toukokuuta 2013. Tutustumme pa-
periteollisuutemme syntyyn, nousuun ja laskuun Kymijoen varrella sekä 
seudun muuhun värikkääseen historiaan. 

Tilausajo lähtee 12.00 Kouvolan rautatieasemalta ja paluu Kouvo-
laan kello 18.00.  Tarkempi ohjelma ja kustannukset selviävät myöhem-
min. Matkan vetäjänä toimii Timo Kangasmaa.

Helsingistä lähtijät: Helsingistä kello 10.12 lähtevä IC3 juna on Kou-
volassa kello 11.38. Paluu Kouvolasta 17.22 tai 18.22. lähtevällä junalla. 
Helsingistä lähtevien yhdyshenkilöinä Esko Auervuolle (puh. 040 707 35 
76) ja Timo Nieminen (puh. 050 359 0109). Tiedustelut myös Timo Kan-
gasmaa, timo.kangasmaa@hotmail.com

Keskiviikkona 8.5.-13 klo 15.00 kokoonnutaan Malmin Hautaus-
maan pääportilla ja käydään laskemassa kukat viime sotien aikana te-
loitettujen fasismin- ja sodanvastustajien sekä Punaisten haudoille.  Klo 
17.00 kokoonnutaan Myllypuron Teboilille, josta siirrytään autoilla 
Kivikkoon ja lasketaan kukat viime sodan aikana teloitettujen Neuvos-
tosotilaiden haudalle. Tilaisuuksiin toivomme järjestöliput mukaan.

Tapahtumia
EU-Info tilaisuus lauantaina 
18.5.-13 klo 11.00 alkaen Tu-
run torilla. Jaetaan lehtiä ja 
muuta materiaalia sekä kerä-
tään nimiä kansalaisaloittee-
seen ”Kansanäänestys Suo-
men EU-jäsenyydestä”. Ta-
pahtuman jäjkeen  ”Tulevai-
suuden suunnittelu seminaa-
ri Jyrkkälän asukastuvalla os. 
jyrkkälänkatu 4. 

EU-Info tilaisuus keskiviikko-
na 22.5.-13 klo 15.00 alkaen 
Tampereen Keskustorilla. Jae-
taan lehtiä ja muuta materiaa-
lia sekä kerätään nimiä kansa-
laisaloitteeseen ”Kansanää-
nestys Suomen EU-jäsenyy-
destä”. Tapahtuman jäjkeen  
Tiedotus- ja EU-seminaari Le-
nin- museolla klo 17.00 

Tiedotus- ja EU-seminaari 
Tampereella Lenin-museon ti-
loissa 22.5.-13 klo 18.00. Aihe:  
”Miten muutos uusliberalisti-
seen EU-politiikkaan”. Alustus 
Heikki Männikkö

Heikki Männikkö 36 e, Esko Auervuolle 45 e, Juha Kieksi 20 
e, Larmo Lehtola 20 e, Hannu Kautto 20 e, Eira Kärki 25 e, Ka-
levi Wahrman 15 e, Kaija Siippainen 5 e, Tarja Männikkö 36 
e, Armeijaton Suomi 25 e, Irja ja Ari Kukkonen 6 e, Kai Kont-
turi 50 e, Jorma Kangasniemi 5 e, Valerij Klimshin 20 e, Ju-
ha Koivisto 5 e, Paavo Heikkinen 30 e ja Jaakko Ahvola 40 e. 
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Kainuulaiset saapuivat 
joukolla mielenosoituk-
seen
Aamulla ennen yhtiökokouksen al-
kamista järjestäytyi Finlandiatalolle 
Stop Talvivaara -liikkeen koolle kut-
suma mielenosoittajajoukko. Mie-
lenosoitukseen oli saapunut run-
sain mitoin Kainuulaisia ihmisiä, 
jotka olivat menettäneet kotiseu-
tunsa vesistöjen käyttömahdolli-
suudet. Mukana oli myös useiden 
kansalaisjärjestöjen aktiiveja ym-
päri Suomea.

Poliisin toiminta sai kri-
tiikkiä mielenosoittajilta

Poliisitkin olivat tulleet paikalle yli 
kahdenkymmenen poliisin ja kol-
men ratsupoliisin voimin. Poliisin 
vitsailtiin aluksi tulleen myös osoit-
tamaan mieltään Talvivaaran kai-
vosta vastaan. Kuitenkin pian po-
liisin alettua vetää eristysnauhoja 
sisäänkäyntien ympärille, kävi kai-
kille mielenosoittajille selväksi, että 
poliisi oli tullut paikalle ainoastaan 
suojelemaan ympäristörikollisia.

Poliisin toiminta hämmästyt-
ti mielenosoittajia.  Mielenosoi-
tuspaikaksi oli osoitettu Finlandia-
talon takapiha, josta vain harvat 
osakkeenomistajat uskaltautuivat 
sisään ja jäivät paitsi mielenosoit-
tajien kommenteilta. Monet omis-
tajat pääsivät pakenemaan mielen-
osoittajien huutoja talon sisään toi-
sista ovista, joiden lähettyville po-
liisi ei mielenosoittajia päästänyt. 
Herääkin kysymys, milloin viimek-
si Suomessa on poliisi ollut suojele-
massa rikollisia oikedenmukaisuut-
ta puolustavilta kansalaisilta?

Luonnon turmeleminen 
lopetettava heti

Yhtiökokouksen päätyttyä lähtivät 
mielenosoittajat omille teilleen val-
mistautumaan iltapäivän,  pari sa-
taa henkeä koonneeseen mielen-
osoitusmarssiin. Marssijat pysähtyi-
vät osakeannissa mukana olleiden 
yritysten muun muassa Nordean  

ja EK:n konttoreiden sekä ympä-
ristöministeriön edessä huutamas-
sa iskulauseita: ”Häkämies nukkuu, 
luonto myrkkyyn hukkuu!”

Yksi aamun mielenosoituksen 
ja iltapäivän mielenosoitusmars-
sin keskeisimmistä vaatimuksista 
oli luonnon turmelemisen lopet-
tamisen ohella valtion vetäytymi-
nen Talvivaaran osakeannista. Val-
tio kuitenkin osallistui osakeantiin 
omistamansa Solidium -sijoitusyh-
tiön kautta. Solidiumin osakeannis-
sa mukana olo oli ratkaisevaa annin 
onnistumisen kannalta. Ilman val-
tion apua osakeannin onnistumi-
nen olisi ollut vaakalaudalla.

Uusia ympäristökatastro-
feja tulossa?

Onnistuneen osakeannin avulla 
Talvivaara aikoo maksaa velkojan-
sa ja aloittaa tauolla olleen kaivos-
toimintansa uudestaan. Käytännös-
sä kaivostoiminnan uudelleen aloit-
taminen merkitsee väistämättä uu-
sia ympäristökatastrofeja. Näin val-
tio on ollut käyttämässä veronmak-
sajien rahoja ympäristötuhojen ai-
kaansaamiseksi.

Talvivaara on osoittanut, et-
tei se pysty louhimaan maaperän 
mineraaleja ympäristön kannalta 
kestävällä tavalla. Kainuun Ely-kes-
kus on antanut kaivokselle miltei 
sata huomautusta koskien kaivok-
sen ympäristöongelmia, mutta yh-

tiö on viisveisannut näille toimin-
nan muutoskehoituksille.

Syksyllä kaivoksella tapahtui yk-
si Suomen suurimmista ympäristö-
katastrofeista kipsisakka-altaaseen 
tulleen vuodon vuoksi. Viimeisinä 
vuosina kaivoksella on ollut myös 
lukuisia muitakin pienempiä vuoto-
ja, jotka ovat saastuttaneet Kainuun 
seudun vesistöjä. Yhtiön välinpitä-
mättömyydestä luontoa kohtaan 
kertoo myös se, että vain muutama 
viikko osakeannin myötä tapahtu-
neen kaivostoiminnan aloittami-
sen jälkeen, havaittiin Talvivaaran 
yhdessä altaassa uusi vuoto.

Hurjia määriä rikkihappoa 
ja muita kemikaaleja

Vuonna 2011 Talvivaara käytti yh-
den päivän aikana keskimäärin 56 
rekkalastillista erilaisia kemikaaleja. 
Näiden kemikaalien tuhot näkyvät 
jo vesistöissä ja tehtyjen mittaus ten 
tuloksissa.

On selvää, ettei Talvivaaran 
toiminta ole nykyisellään luon-
non kannalta kestävällä pohjalla 
eikä yhtiön toiminnan suuntaa tu-
le muuttamaan poliitikkojen, joh-
tajien tai virkamiesten korulauseet. 
Suunta ei myös muutu pelkillä ih-
misten toivomuksilla tai haaveilul-
la. Samaan aikaan, kun Talvivaaran 
myrkyt valuvat jokia pitkin alaspäin 
saastuttamaan uusia vesiä, valuvat 
myös kaivosten hyödyt yksityisille 
sijoittajille veroparatiiseihin. Yksi-
tysten, ulkomaalaisten omistajien  
käsiin annetulla yhtiöllä ei ole kiin-
nostusta hoitaa ympäristöasioi-
ta kuntoon, vaan se keskittyy ah-
neuksissaan ainoastaan voiton ta-
voitteluun.

Kaivokset otettava yhteis-
kunnan toimivallan piiriin

Talvivaaran kaivos ja samalla koko 
Suomen kaivosteollisuus on otetta-
va yhteiskunnan omistukseen, pois 
ulkomaalaiselta riistopääomalta. 
Näin maaperän rikkauksien hyö-
dyt tulevat suoraan suomalaisten 
hyvinvoinnin kohentamiseen. Näin 
myöskin intresseihin kuuluu puh-
taan luonnon puolustaminen, eikä 
ympäristökatastrofeja aiheuteta ai-
noastaan rahallisen hyödyn tavoit-
telun vuoksi.

Ilmari Ekonen

Kaivostoiminta kansallistettava
Maaliskuun kahdeksantena päivänä Talvivaaran kaivosyhtiö pi-
ti ylimääräisen yhtiökokousen Helsingissä  Finlandiatalolla. Yhtiö 
on suurissa talousvaikeuksissa ja haki sen vuoksi osakeantia talou-
dellisen tilanteensa kohentamiseksi. Yhtiökokous valtuuttikin hal-
lituksen toteuttamaan mittavan 260 miljoonan euron osakeannin. 
Uusia osakkeita laskettiin liikkeelle 600 miljoonaa kappaletta.

Poliisi aitasi mielenosoittajat pienelle alueelle

Jussi kuokkii Talvivaaran alapuo-
lella olevaa suota. Kaivoksen 
saos tusaltaasta syöksyvät myrk-
kyvedet ja ilmassa leijuva rikkive-
ty tekee työn tukalaksi. Jussi tie-
tää miehen kuolleen kaasuihin ja 
kahden muun pelastuneen vii-
me hetkellä. Jussi päättää, ettei 
hän uhraa henkeään suolla, kos-
ka hän haluaa nähdä Aleksin las-
ten varttumisen.  

Sketsi loppuu sanoihin ”Lo-
puksi oli Jussi, kuokka ja suo. Suo 
jäi raivaamatta, koska Jussilla ei 
ollut työmotivaatiota.”

Talvivaaran yhtiökokouksen yhteydessä järjestetyssä 
mielenosoituksessa Antsu, Hannele ja Jussi esittivät ka-
tuteatteriesityksen ”Täällä Pohjantähden alla”. 

Vappuna työn, rauhan, edistyksen ja ym-
päristön puolesta
Uusliberalistisen politiikan vuoksi tilanne maailmassa on hyvin 
epävakaa. Globaali talouskriisi  luo kaikkialla sosiaalista turvatto-
muutta ja taloudellista hätää. Vaatimukset Suomen Nato- jäsenyy-
destä ja yritykset kytkeä Suomi sotilaallisiin seikkailuihin herättä-
vät huolta. Näköpiirissä on muitakin globaaleja uhkia, joista voisi 
mainita ympärillämme havaittava ilmastomuutos, köyhyyden ka-
sautuminen, sairauksien leviäminen, sekä niistä johtuvat muutto-
aallot. Siksi vappumielenosoituksilla on entistäkin suurempi mer-
kitys. 

STP ja Kansan äänen järjestöt kehottavat kaikkia osallistumaan 
vappumarsseihin ja vapunviettoon.  Samoin  kehotamme huomioimaan 
yhteiset muistohetket punakaartilaisten muistomerkeillä. 

Helsingissä Työväen ja Nuorison yhteinen vappujuh-
la Tokoinrannassa 

Helsingissä aloitamme Vapun vieton kokoontumalla klo 09.00 yh-
teiseen muistotilaisuuteen Helsingin Eläintarhaan kansalliselle Puna-
kaartilaisten muistomerkille. Tilaisuuteen pyydetään tuomaan järjes-
töliput mukaan.

Helsingin työväenjärjestöjen yhteinen vappumarssi kokoon-
tuu klo 10.00 alkaen Kansalaistorilla Sanomatalon ja Musiikkitalon vä-
lisellä alueella. Työväenjärjestöjen Vappumarssi lähtee klo 11.00 perin-
teistä reittiä (Mannerheimintie- Pohjoinen Esplanadi- Unioninkatu- Pit-
käsilta ja Siltasaarenkatu). Hakaniemen torille jäävät omaan vappujuh-
laansa Sosiaalidemokraattien ja Vasemmistoliiton porukat.

 Me muut jatkamme marssia Tokoinrantaan yhteiseen Työväen 
ja Nuorison vappujuhlaan, jossa puhuvat mm. Juha-Pekka Väisänen 
(SKP), Juha Kieksi (STP) sekä Nozar Nazari. Tokoinrannassa juhla alkaa 
n. klo 11.45

Kansan äänen vappujuhla Hermannin kerholla. 

Kansan äänen julkaisijajärjestöt sekä Hermannin Naiset järjes-
tävät vappumarssin ja yhteisen Tokoin rannassa  pidettävän vappujuh-
lan jälkeen perinteisen vappujuhlan Hermannin kerholla, os. Hämeen-
tie 67. Juhla alkaa noin klo 13.30. Paikalle pääsee keskustasta mm. rai-
tiovaunu nro. 6:lla, josta jäädään pois Vallilan koulun luona Vellamonka-
dun ja Hämeentien kulmassa. Tilaisuudessa tarjolla hyvää vappuruokaa, 
ohjelmaa ja kahvipöytä. Puhuu Pekka Tiainen

Vappu Kanta-Hämeessä

Kanta-Hämeen kommunistien pitkä kolmipäiväinen Vappumars-
si ja Kunniakäynnit Kanta-Hämeen Toverihaudoille.

Skp:n Janakkalan ja Hämeenlinnan seudun osastojen kunnia-
käynnit 29.4 maanantaina Toverihaudoilla. Kokoontuminen Idänpään 
S-marketin paikoitusalueella klo 16.30. Sieltä siirtyminen omilla au-
toilla ensin Lammin Konnarille, jossa kunniakäynti n.17.00; Tuulos, Syr-
jäntaka n.17.30; Valkeakosken naiskomppanian hauta, Hauho, Mustila.
n18.00; Hauho,Vihniö.n18.30; Hauho, Alvettula n.19.00; Hauhontausta 
(Killintie) n.19.30; Tyrväntö kk hautausmaa. n. 20.00; Hattula uudenkir-
kon hautaus maa n.20.30.

Kunniakäyntejä jatkamme 30.4 tiistaina aloittaen Janakkalan kir-
kolta 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. 
Kalvola kk Hautausmaa.n20.30.

1.5. Vappupäivänä Kunniakäynnit jatkuvat Idänpään toverihaudal-
la klo 09.00.

Työväen yhteinen vappujuhla Hämeenlinnan torilla klo:12.30 al-
kaen.

Kuopion vappu

STP:n vapputilaisuus 09.10 Kuopion torilla. Puhuu STP:n puheen-
johtaja Juhani tanski.

Työväen yhteinen vappumarssi kokoontuu torilla klo 13.00, jos-
ta marssi n. 13.15 Valkeisen Lammelle juhlaan, jossa puheita ja picnik.

Vappu Iisalmessa

Iisalmen torilla vappuaattona klo 10.00-14.00 työväenjärjestöjen 
yhteinen vapputapahtuma. Palopuheita ja katuteatteria. Puhuu mm. 
Juhani Tanski. 

Porvoon vappu

Porvoon vappu alkaa kunniakäynneillä vakaumuksensa puolesta 
kaatuneiden haudoilla klo 09.00. Siellä puhuu Mikko Vartiainen. 

Vappumarssia varten kokoonnutaan parkkipaikalla kaupungin-
talon takana klo 10.15. Vappumarssi lähtee kohti kaupunginpuistoa klo 
10.40. Marssimusiikista vastaa Wernerin seitsikko. Vappujuhla kaupun-
ginpuistossa alkaa klo 11.00.

Tampereen työväen vappu

Sak:n ja vasemmiston vappumarssi lähtee Sorin aukiolta klo. 11:30. 
Työväen vappujuhla klo. 13 Vanhan kirjastotalon edessä.

Turun vappu

Yhteinen kunniakäynti Punaisten haudalla 09.00. Kokoonnu-
taan Uuden hautausmaan portilla klo 08.50.

Vappukulkue järjestäytyy puutorilla klo 11.00. Omat liput, tun-
nukset ja banderollit mukaan.

Vappujuhla klo 12.00 Vanhalla Suurtorilla. Puhuvat mm. Kansan-
edustaja Jyrki Yrttiaho, Teea Jäske sekä Turun telakan varapääluotta-
musmies Juha Jormanainen.
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