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Hallituksella monta on
ihmeellistä asiaa
En tiedä mihin tämä maailma oikeasti on menossa. Minusta kuitenkin tuntuu, ettei tästä tällä menolla ainakaan tavalliselle palkansaajalle ruusuilla tanssimista ole tarjolla. Eikä tulevaisuus koululaisille
ja opiskelijoille ole sen parempi. Tuntikehyksiä leikataan ja onpa väläytelty joihinkin lukioihin lukukausimaksua. Eläkeikää lähestyvät
ja jo eläkkeellä olevat ovatkin yhtäkkiä muuttuneet yhteiskunnan rasitteiksi eikä ollakaan valmiita tarjoamaan sitä, mikä heille oikeasti
kuuluisi. Ihmettelenpä vaan, onko meillä oikeasti oikeutta asettaa
ihmisiä eriarvoiseen asemaan ja jopa ennenaikaiseen hautaan ja yhteiskunnasta syrjäytymiseen saattamiseen?

Helsinki 4.9.2012
10-vuotias Kansan Ääni on toiminnan
organisaattori
Kansan Äänen ensimmäisen numeron ilmestymisestä tuli
keväällä kuluneeksi 10 vuotta. Lehteä olivat vuonna 2002
perustamassa järjestöt, jotka tahtoivat kehittää eteenpäin
demokraattisten voimien yhteistyötä. Lehti onkin alusta
lähtien ollut nimenomaan julkaisijajärjestöjensä työväline kamppailussa työn, toimeentulon ja kansanvallan puolesta. Samalla Kansan Ääni on nimensä mukaisesti tavallisten duunareiden, opiskelijoiden, pienituloisten, eläkeläisten sekä muiden edistyksellisten voimien mielipidelehti,
äänitorvi.
Uusoikeistolaisen talouspolitiikan aikakaudella journalismille on ominaista nopeiden voittojen tekeminen. Tämä tapahtuu
laadun ja analyyttisyyden kustannuksella. Tiedotusvälineiden
hetkinen uutisointi vääristää kuvaa esimerkiksi eurokriisistä,
palveluiden leikkauksista, vanhuspalveluista, ympäristöpolitiikasta ja sodista. Ongelma näyttää olevan tuttu myös osalle perinteistä työväenlehdistöä. Kansan Äänessä asioihin sen sijaan
paneudutaan huolella ja tavallisille ihmisille oleellisia asioita käsitellään tarkastelemalla pidemmän aikavälin kehityskaaria sekä tuottamalla arvioita, jotka kestävät aikaansa.
Kansan ääni ei ole pelkästään päivänpolitiikkaa, vaan myös
tiedettä ja kulttuuria. Olemme vuosien aikana julkaisseet muun
muassa filosofiaa, luonnontieteitä ja fysiikkaa käsitteleviä artikkeleita. Nämä aihepiirit ovat merkittäviä voidaksemme arvioida yhteiskuntaa ja pohtiaksemme keinoja sen muuttamiseksi.
Kaiken lehdessä olevan sisällön päämääränä on antaa avaimet
muutokseen, eikä vain olosuhteiden selittämiseen. Tästä periaatteesta sen julkaisijajärjestöt tulevat jatkossakin pitämään
kiinni.
Lehden lukijat ovat Kansan Äänen sisällön tuottajia. Yhtäkään numeroa ei ole saatu valmiiksi ilman kymmeniä avustajia ja kirjoittajia. Lehden ilmestymisen mahdollistavat sen tilaajien taloudellinen tuki ja avustukset. Monet ovat valmiita antamaan vähästäänkin ja tämä seikka korostaa lehden jokaisen sivun merkitystä. Kansan Äänen vapaaehtoisten avustajien
ansiosta lehti heijastaa lukijoidensa näkemyksiä ja mielipiteitä.
Ilman laajaa avustajajoukkoa olisi mahdotonta kertoa realistisesti kunnissa käytävistä asukkaiden kamppailuista, sosiaali- ja
terveydenhuollon tilasta, opiskelijoiden ja eläkeläisten asemasta sekä monista muista vastaavista aihealueista.
Kunnallisvaalit käydään lokakuussa. Kuntalaisten ja asukkaiden näkökulmasta niistä on kehittymästä yhdet tärkeimmistä
vaaleista pitkään aikaan. Niissä ratkaistaan alueellisen tasa-arvon, palveluiden, työn ja elämisen suunta moneksi vuodeksi
eteenpäin. Vaaleissa määritellään sanalla sanoen suunta kuntalaisten hyvinvointipalveluiden tulevaisuudelle.
Suomen Työväenpuolue asettaa tulevissa vaaleissa ehdokkaita monille paikkakunnille. STP:n keskeinen vaatimus on palveluiden turvaaminen kaikille. Kunnallisvaaleissa Kansan Ääni
on ehdokkaiden paras ase: sen levittäminen toreilla ja tapahtumissa on muutoksen viestin viemistä kaikille sitä vaativille kuntalaisille ja asukkaille.
Toimituksen pääkirjoitus
Antti Siika-aho
päätoimittaja
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Sivu 2

Reijo Rytkönen STP:n ehdokas
syksyn kunnallisvaaleissa Espoossa
Supistuksia yleissivistävään koulutukseen
Budjettiriihen yksi kiistakapuloista
yleissivistävä koulutus on menettämässä 19 miljoonaa euroa. Tämä raha tarkoittaa 1,5 % tuntikehys leikkausta toteutuessaan. Espoon kokoisessa kaupungissa se tarkoittaisi esim.. alakoulussa 0,03 viikkotuntia per oppilas ja yläkoulussa hieman vähemmän. Valitettavasti tilanne ei ole näin ruusuinen, kuten
olettaa saattoikin. Espoon perusopetuksen kehittämispäällikkö Juha Nurmi esitteli rehtoreille uuden
laskentakaavan jolla tuntikehykset
saadaan. Yläkoulujen osalta leikkaus kohdistuu vakiotunteihin. Toisin sanoen jokaiselta yläkoululta leikataan 15 vuosiviikkotuntia. Joissakin kouluissa tämä uusi kaava leikkaa pahimmillaan 3 – 4 % tunneista. Alakouluissa ei puututtu vakiotunteihin, vaan oppilaskohtaisiin
kertoimiin. Leikkaukset näyttivät
aluksi siedettäviltä. Lopputuloksena uusittu kaava vähensikin tuntikertymää jopa enemmän kuin 1,5
%. Eikä tässäkään vielä kaikki. Yllättävimpänä kokonaisuutena näen
sen, että koulukohtaisiin budjetteihin on sisällytetty myös opettajien
palkat ja niihin tulevat korotukset. Yllättäen Espoon talousarviossa ei huomioitu tätä pikku seikkaa
ja mitä ilmeisimmin tämä palkkoihin menevä osa tulee vaikuttamaan
tuntikehyksiä leikkaavasti. Pahimmillaan kokonaisvaikutus voi olla
jopa 20 - 30 tuntia viikossa koulua
kohden, tässä on tietysti huomioitava koulun koko.
Pahalta kuulostaa
Koulua käyvän tytön isänä olen todella huolestunut tämän hetkisestä
kehityksestä perusopetuksessa. Eikö juuri perusopetuksen pidä antaa
ne yleissivistävät opit joiden varaan
nuoren kansalaisen on hyvä rakentaa tulevaisuuttaan? Koulun tehtävä on toimia kasvattajana, joka
ruokki yhteiskuntaa hyvin koulute-

Ihmiset viettivät kaksi päivää säätytalon ulkopuolella. Selkeä vaatimus oli, että ihmisiä on kuunneltava kansanvallan mukaisesti.
tuilla kansalaisilla. Ilman hyvin toimivaa koululaitosta emme koskaan
olisi selvinneet sodan jälkeisistä velvoitteista, emmekä koskaan olisi
nousseet arvostetuimpien maiden
joukkoon. Suomen koululaitosta on
arvostettu monissa maissa, suomalainen ammattilainen ja työn laatu
on arvostettu korkealle. Olen aivan
varma, ettei meillä ole tulevaisuudessakaan varaa huonoon koulutustasoon. Juuri nyt kun maailman
ja Suomen talous heittää häränpyllyä on oikea aika panostaa koulutuksen tasoon ja valmistaa suomalaisia ottamaan vastaan tulevaisuuden haasteet. Minun mielestäni on
todella nurinkurista avustaa EU:n
valtioita rahoilla, joita kipeästi tarvittaisiin opetuksen, ammattitaidon
ja uusien alojen kehittämisessä.
Tuliko vanhuksesta rasite
yhteiskunnalle?
Kummalliselta kuulostaa! Sotiemme veteraanit kyllä muistetaan,
mutta maamme jälleenrakentajat
ovatkin yhtäkkiä muuttuneet rasitteeksi yhteiskunnalle. Kannattaisi
muistaa ketkä tämän maan nostivat
sotien jälkeen maailman kartalle.
Olenkin monesti miettinyt eikö nykyisten hallituksien edustajilla ole
ollenkaan vanhempia? Oletettavasti kyllä on ja monella vieläpä ihan
tavallisia työläisvanhempia. Miten
sitten voi olla niin lyhytnäköinen,
ettei näe metsää puilta? Uskomaton yhtälö ja kertoo hyvin valtaapitävien tämänhetkisestä ajatusmaailmasta. Kuitenkin Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan on
turvattava perus- ja ihmisoikeuk
sien toteutuminen mukaanlukien

oikeus yhdenvertaisuuteen ja välttämättömään huolenpitoon. Budjetissa on varattu vanhusten hoitoon
60 miljoonaa euroa, tarve kuitenkin
olisi 140 miljoonaa. Samanaikaisesti
EU lypsää rahaa sen kun kerkiää ja
sinne sitä tuntuu riittävän. Kaikkein
koomisinta hommassa on rahamäärien suuri ero, EU:n kassaan menee
miljardeja euroja, vieläpä lainarahaa ja näistä rahoista ei tulla saamaan lanttiakaan takaisin. Vanhusten hoitoon sijoitettu raha on hetkessä takaisin kierrossa palkkojen,
hankintojen ja verojen muodossa.
Sitä paitsi on aivan naurettavaa tuhlata budjettiriihessä aikaa vanhusten hoidon miljoonista riitelyyn,
kun samaan aikaan sulassa sovussa
jaetaan satojen miljoonien edestä
rahaa ympäri Eurooppaa. Ehdotankin, että pääministeri Katainen seuraavassa EU maiden pääministeritapaamisessa ilmoittaa vähentävänsä
seuraavasta tukipaketista 140 miljoonaa oman kansan vanhusten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Nyt sitten
budjettiriihi on saatu päätökseen
ja vaikea sanoa kuka tässä käden
väännössä oikeasti voitti. Lisärahoitusta vanhusten hoitoon saatiin
vaivaiset 10 miljoonaa euroa. Riittäväksi hoitajamääräksi päätettiin 0,5
hoitajaa 10:ntä laitos- hoidossa olevaa vanhusta kohti ja tämäkin taso
on saavutettava vasta 2015 alkuun
mennessä. Tästä tuloksesta mukamas tapeltiin verissä päin. Saivatko
vanhukset sen, mikä heille oikeasti kuuluu?
Ihmiselle on suotava mahdollisuus vanhentua arvokkaasti.

Reijo Rytkönen

Värivallankumous torjuttava Suomessa
Olemme kuulleet ”värivallankumouksista”. Entisissä itä-blokin
maissa ulkopuolisten tukemana
on järjestetty kumouksia, joissa ensin synnytetään sekasorto,
jonka jälkeen ulkomaiset mediat
toteavat, että on vaihdettava
hallitus. Vaikeassa yhteiskunnallisessa tilanteessa vyörytys
onnistuu, kun väestö ei osaa olla valppaana.
Tätä on yritetty mm. Valko-Venäjällä, jossa siihen osataan jo varautua. Libyan kaappausta uusliberalistisen pääoman hallintaan voi-

daan hyvin pitää värivallankumouk
sena samoin kuin yritystä murtaa
Syyrian hallitus. Näille on yhteistä
synnyttää ensin sekasortoa, jonka
selvittämiseen ”tarvitaan” ulkomaisia voimia.
Olemmeko ajatelleet värivallankumouksen mahdollisuutta Suomessa? Nauruun ei ole aihetta. Uusliberalistiset piirit haluavat hinnalla millä hyvänsä liittovaltion. Sotahaukat haluavat Nato:n. Kansalaiset
eivät niele näitä tavoitteita. Näyttää
siltä, että EU:n piirissä tahallaan kärjistetään eurokriisiä. Meillä Suomessa tarpeettomasti ylläpidetään ki-

reää
talouspolitiik k aa.
Pääomapiirienkatsoessa ajan olevan kypsä, kärjistetään eurokriisi tasolle, jossa ilmoitetaan liittovaltion
olevan ainoa vaihtoehto.
Tämä olisi tietoisesti johdettu
värivallankumous. Sitä olisi myös
Kreikan ero eurosta, jonka yhtey
dessä poliitikkomme vaativat
muodostamaan Saksan johtaman
pohjoisen euro- alueen. Tämä olisi
tyylipuhdas värivallankumous. Älkäämme antako huijata itseämme
tällaiseen ansaan.
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Kyllä kunnallisille palveluille

Kuva: Heikki Männikkö

Kuntauudistuksen tavoitteena on luoda suurempia yksiköitä, jotta palveluiden kilpailuttaminen olisi helpompaa. Näin totesi Matti
Vanhasen II hallituksen kuntaministeri Mari Kiviniemi eräässä lehtiartikkelissa joitakin vuosia sitten. Kiviniemen toteamuksessa kiteytyy myös Jyrki Kataisen sixpack-hallituksen ajaman kuntauudistuksen perimmäinen olemus.

Tommi Lievemaa on STP:n kunnallisvaaliehdokas Espoossa
Yksityistäminen nakertaa
julkisia palveluita
Julkiset palvelut ovat valtava potentiaalinen bisnes yksityisille firmoille. Siksi ne ovat erittäin innokkaasti tunkeneet itseään mukaan palveluiden tuottajiksi. Suomen suuntautuminen Euroopan unioniin ja uusliberalismin suuntaan 1990-luvulta
alkaen on mahdollistanut yksityisen voitontavoittelun mukaantulon
julkisiin palveluihin. Yksityisten firmojen mukaantuloa on puolusteltu valinnanvapauden lisääntymisellä. Käytännössä on kuitenkin käynyt
niin, että jokin suuri kansainvälisten
pääomasijoittajien omistama yhtiö
esimerkiksi MedOne on kaapannut
leijonanosan kilpailutetuista terveyspalveluista. Niin sanottu vapaa
kilpailu onkin johtanut yksityisen
monopolin tai sitä muistuttavan tilanteen syntymiseen.
Te r v e y d e n h u o l t o b i s n e s
onkin ollut erityisen tuottoi
saa alan yksityisille toimijoille. Terveyspalveluita pyörittävien firmojen nokkamiehet ovat killuneet
kärkisijoilla erilaisissa ansaintatilastoissa. Myös lääkärit ovat voineet
nostaa ison osan tuloistaan pääomatuloina näissä yhtiöissä, mikä
on houkutellut lääkäreitä pois julki

Budjettiriihen ulkopuolella muistututtiin kuntien oikeuksista
sesta terveydenhuollosta. Yksityisbisnes syö tälläkin tavoin julkisia
palveluita.
Viime aikoina on paljastunut,
että terveys- ja muita palveluita
pyörittävät monikansalliset yhtiöt
ovat siirrelleet rahojaan veroparatii
seihin verottajan jäädessä nuo
lemaan näppejään. Samaan aikaan
näiden yhtiöiden pyörittämissä laitoksissa ollaan säästetty kaikesta
mahdollisesta vanhusten vaipoista alkaen. Asian tekee erityisen sie
tämättömäksi se, että valtio, joka
muissa yhteyksissä väittää taiste
levansa harmaata taloutta vas
taan, tukee käytännössä veronkier
toa, kun se mahdollistaa tällaisen
toiminnan avaamalla palvelut yksityiselle voitontavoittelulle.
Peruspalveluiden yksityis
täminen on uhka myös demokratialle. Yksityiset osakeyhtiöt eivät
näet ole avoimia kansalaisten valvonnalle toisin kuin julkiset toimijat. Euroopan unionin linjaus
koskien kuntien liikelaitoksia on

niin ikään pahaenteinen. EU:n
mielestä kuntien liikelaitokset saavat kilpailuetua verrattuna yksityisiin yhtiöihin. Paine liikelaitosten
muuttamiseksi osakeyhtiöiksi on
siten kova. Tämä merkitsee, että esim. Helsingin Energia-liikelaitoksen
kaltaista liikevoittojen tulouttamista kaupungin kassaan yhteisten
palveluiden hyväksi ei voitane
jatkossa harjoittaa.
Kuntauudistuksella heikennetään palveluita
On täysin selvää, että kuntauudistusta ei tehdä palveluiden turvaamiseksi, kuten hallitus väittää virallisessa liturgiassaan. Uudistuksella pyritään päinvastoin karsimaan palveluita. Onhan päivänselvää, että jos kymmenen pientä kuntaa yhdistyy suureen maakunnalliseen keskukseen, niin näistä pienistä kunnista lakkautetaan monia
palveluita. Eihän koko operaatiosta
synny muuten minkäänlaisia säästöjä. Ja säästöthän ovat kuitenkin

kuntauudistuksen taustalla. Jos esimerkiksi pääkaupunkiseudun kunnat liitettäisiin yhteen, niin tervey
denhoidon puolella koko alueen
päivystystoiminta siirtyisi todennäköisesti Meilahteen ja Espoon
ja Vantaan päivystykset lopetettaisiin. Tämänsuuntaisia kaavailuja on
jo nyt ilmassa ja kuntaliitos varmasti vauhdittaisi päivystysten keskittämistä yhteen suuryksikköön.
Voin myös kertoa esimerkin omalta alaltani. Aiemmin
pienten kuntien kulttuurisihteerit
järjestivät kouluissa lastenkonsertteja kussakin kunnassa erikseen.
Tänä päivänä yhdistetyissä kunnissa, joissa esim. viisi kuntaa on liittynyt yhteen, koko alueesta vastaa
yksi kulttuurisihteeri eikä hän välttämättä järjestä enää lainkaan konsertteja rahan puutteen vuoksi.
Kuntauudistus merkitsee 
siis
muillakin aloilla kuin terveydenhoidossa palveluiden keskittämistä
keskuskuntaan reuna-alueiden
kustannuksella. Tämä vaarantaa jo
perustuslain takaamat perusoikeudet. Kuntauudistus saattaa hyvinkin
olla perustuslain vastainen jo senkin takia, että valtio ylhäältä sanelemalla puuttuu kuntien itsehallintoon.
On erikoista, että hallitus ei
kuuntele asiantuntijoita, joiden
mukaan ihanteellinen kuntakoko
palveluiden tuottamisen tehokkuuden kannalta on 20 – 50 000
asukkaan kunta. Asia selviää myös
sitä kautta, että Suomen 170 pie
nintä kuntaa vastaavat vain 3 %
kuntien kokonaismenoista. Kunta
uudistus onkin selvästi ideologi
nen hanke palveluiden karsimiseksi
ja keskittämiseksi sekä kunnallisen
lähidemokratian heikentämiseksi.
Tarvitaan politiikan suunnan muutosta
Kunnat vastaavat tärkeimmistä peruspalveluista kuten terveys-, opetus- ja päivähoitopalveluista. Julkisten palveluiden karsiminen ja julki-

sen sektorin supistaminen ovat osa
sitä uusliberalistista politiikan suuntausta, jossa Suomikin on ollut mukana jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Uusliberalismin myötä
tuloerot ovat kasvaneet. Palkkatulojen osuus yhteisestä kakusta on
supistunut, kun taas pääomatulojen osuus on kasvanut voimakkaasti. Erityisesti rikkaiden verotusta on
jatkuvasti kevennetty, mikä on heikentänyt valtiontalouden tulopuolta huomattavasti.
Tästä on seurannut paradoksaalinen tilanne: Vaikka Suomi on
rikkaampi kuin koskaan ennen, törmää kaikkialla samaan hokemaan:
rahaa ei ole. Sanotaan, ettei meillä ole jatkossa enää varaa ylläpitää
nykyisenkaltaista hyvinvointivaltiota. Tämä ei tietenkään pidä paikkaansa. Kyse on siitä, että rahaa
kylläkin on, mutta se ei kantaudu
yhteiseen kassaan. Lipposen hallitusten aikoihin hävitettiin monia valtionyhtiöitä eli kuten siveästi sanotaan niiden ”omistuspohjaa
laajennettiin”. Tämän seurauksena pelkästään Fortumin tuloksesta
maksetaan vuosittain satoja miljoonia euroja osinkoina ulkomaisille
sijoittajille pois omasta kansantaloudestamme. Muun muassa tästä
johtuu se erikoinen hokema, että
julkisiin palveluihin ”ei ole varaa”.
Eihän sitä ole, kun rahat valuvat
ulkomaisten osakkeenomistajien
taskuihin.
Julkiset, kunnalliset palvelut voidaan turvata, jos saamme
aikaan politiikan suunnan perusteellisen muutoksen. Yhteiskunnallista varallisuutta on kerättävä
ja ohjattava kansalaisten hyväksi
muun muassa varmistamalla peruspalveluiden riittävän rahoituksen. Uusliberalistisesta, yksityistä
bisnestä palvelevasta ja demokratiaa heikentävästä politiikasta on
siirryttävä tavallisten ihmisten edut
etusijalle asettavaan kansanvaltaiseen politiikkaan.
Tommi Lievemaa

Onko se sitä miltä näyttää?
Kapitalismia vaivaa jatkuvat ja ikuiset kriisit. Niistä on
seurannut tavallisten palkkatyöläisten toimeentulon
vaikeutuminen ja
työn jatkuva väheneminen. Työn
vähenemistä ei suurin surminkaan
haluta tunnustaa eikä tehdä siitä
numeroa. Päinvastoin. Kaikin keinoin vakuutetaan, että työllisyys
on ihan ok.
Aina heinäkuussa Tilastokeskus tekee vuoden ”tilinpäätöksen”. Tilinpidon taulukoiden mukaan viimevuonna kokonaistuotanto kasvoi edellisvuodesta 2,9
ja bruttokansantuote, bkt 2,7 prosenttia. Luvut ovat uudelleen käsiteltyjä. Edellisestä vuodesta leikattiin hurjat 1,3 prosenttia. Ilman sitä bkt kasvoi vain 1,4 prosenttia, eikä niin miltä näyttää.
ooo
EU:n käskystä meillä siirryttiin
1998 työvoimatutkimukseen. Sen
ansiosta työmarkkinoille ilmestyi
haamuja. Uuden tilastoinnin ensimmäisenä vuotena työllisyystilastoihin ilmestyi haamuja kuusi prosenttia. Joustavuutensa an
siosta viimevuonna haamuja oli yli
kymmenen prosenttia ja työllisyys
näytti todellisuutta paremmalta.

Tilastokeskuksen bkt:n mukaan
viime vuonna työn tuottavuus parani vain 0,1 prosenttia, kun töitä
tehtiin 4 217,6 miljoonaa tuntia.
Luvussa on 390,1 miljoonaa haamujen tekemää tuntia. Sen ansiosta työttömyysaste jäi 9,5 prosenttiin.
Kun tuottavuuden kasvu on
kapitalisteille suorastaan elinehto, niin poistamalla tuotannosta
haamut työtunneiksi jää 3 826,9
miljoonaa tuntia. Sen perusteella työn tuottavuuden kasvuksi tulee 0,6 prosenttia. Nyt työttömyyteen haaskattiin 883,1 miljoonaa
työtuntia, josta tulee työttömyysasteeksi 17,9 prosenttia.
Viimeisen verotilaston mukaan
palkkaa sai 2 777 118 henkeä. Jos
viimevuonna palkkaa saaneita oli
saman verran, niin haamujen kanssa työvuoden pituus on 1 634 ja ilman haamuja 1 378 tuntia. Tämän
matematiikan perusteella suomalaiset ovat laiskaa, suorastaan patalaiskaa porukkaa. Siltä näyttää,
mutta totuus on toinen.
ooo
Jo edellisvuonna palkkaerot olivat
kasvaneet suorastaan älyttömiin
mittoihin. Kun kaikista palkkaa saaneista lähes miljoona yhdeksänsataatuhatta (66,7 %) sai keskimäärin
1 364 euroa kuukaudessa, niin nel-

jätoistatuhattakolmesataa (0,5 %)
sai lähes kymmenkertaisen palkan
– keskimäärin 12 150 euroa kuukaudessa.
Tässä suhteessa tuskin mikään
on muuttunut. Tilastokeskuksen
mukaan viime vuonna palkkoja
maksettiin noin 78,3 miljardia euroa. Siitä voidaan varovasti laskea,
että yli 35 000 ansainneita oli hieman aikaisempaa vähemmän noin
31,1 prosenttia kaikista palkansaajista. Loput 68,9 prosenttia sai palkkaa 1 423 euroa kuukaudessa. Mutta tässä piilee varsinainen työllisyyden ja toimeentulon juju, sillä myös
tämä joukko jakaantuu kahtia – vakinaisiin ja pätkätyöläisiin. Vakinaisia oli 22,9 prosenttia kaikista palkansaajista. Heidän palkkansa oli 2
833 euroa kuukaudessa.
Vakinaiset tekivät täyden työvuoden, mutta miljoona kolmesataatuhatta (46,0 %) pätkätyöläistä,
teki töitä vain osan vuotta – virallisesti 1230 työtuntia, mutta ilman
haamuja 924 tuntia, joista tulee 5,8
täyttä työkuukautta. Virallisten tuntien mukaan heillä keskituntipalkka
oli 7 euroa ja 4 senttiä, mutta todellisten tuntien mukaan 9 euroa ja 36
senttiä. Ihan riippumatta siitä montako työtuntia tekivät, joka tapauksessa heidän vuosipalkkana oli vain
8 658 euroa, keskimäärin 721 euroa

vuoden jokaisena kuukautena.
ooo
Kansantaloudessa sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 90-luvun
lopulle saakka 14–16 prosentin tasolla, niin 2001 se oli 27,4 prosenttia. Voitto oli kivunnut huikealla nopeudella uudelle huikealle tasolle.
Sen jälkeen se laski muutaman vuoden kunnes 2007 saavutti uuden
ennätyksen 28,6 prosenttia. Viimevuonna sijoitetun pääoman tuotto
oli edelleen huikeat 26,8 prosenttia.
Katsottakoon asiaa miltä kantilta tahansa, niin EU, vapaakauppa ja euro osoittautuvat aina yksin omistajakapitalistien ikiomaksi
projektiksi. Sen seurauksena työllisyys on heikentynyt ja ennen EU:ta
ja vapaakauppaa tuntemattomasta pätkätyöstä on tullut arkipäivää.
Samalla tuloerot ovat kasvaneet räjähdysmäisesti.
Pätkätyöt ja pienet palkkatulot ovat ensisijaisesti nuorimpien
riesa, mutta siltä eivät välty muutkaan. Pätkätyöläistenkin on elettävä. Siksi onnekkaammat joutuvat
heitä tavalla tai toisella avustamaan
jos suinkin mahdollista. Kun yleinen
palkkataso on heikko, se vääjäämättä aiheuttaa avuttomuutta, turhautumista, tuskastumista, masennusta ja lopulta työkyvyttömyyttä.

ooo
Valtionvarainministeri Urpilaisen
hallituksen solidaarisuusvero tarkoittaa, että yli satatuhatta ansainneiden ja vuoden 2010 mukaan keskimääräisestä 14 789 euron kuukausitulosta rokotetaan verona entisen 35 prosentin sijasta
36,5 prosenttia. Siten vero kasvaa
5 181 eurosta 5 398 euroon, jonka
jälkeen käteen jää nettona 9 391
euroa kuukaudessa. Se on julmasti enemmän kuin pätkätyöläisten
koko vuoden bruttotulo. Solidaarisuusvero ei siis ole lähimaillakaan
sitä miltä sen halutaan näyttävän
ja kuulostavan.
Kun tavallisiin palkkaveroihin
ei tehdä indeksitarkistuksia ja kun
alv nousee kautta linjan, niin se todella tuntuu pienituloisten kukkarossa, mutta suurituloisten solidaarisuusvero on heille yks hailee.
Tällaista on kokoomus-demari-vasemmistoliiton solidaarisuus!
Kapitalismia vaivaa jatkuvat
ja ikuiset kriisit. Niistä seuraa tavallisten palkkatyöläisten jatkuva
toimeentulon vaikeutuminen ja
työn väheneminen. Lopettamalla
Euroopan elättäminen, eroamalla EU:sta, eurosta ja vapaakaupasta sekä suojaamalla kotimarkkinatuotanto ulkomaista halpatuontia
vastaan saadaan ainakin tilapäinen
helpotus.

Kai Kontturi
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Raami rutisi liitoksissaan – kun mikään ei riitä

Paikallinen sopiminen
johtaa ansiotason alenemiseen
Teknologiateollisuus ry. on jo vuo-

Työnantajien vaatimuksista huolimatta sopimuksia
ei avattu

Matkan varrella on muistutettu, että myös työnantajien
tulee joustaa. Kuva AKT:n lakkotapahtumasta
sia sitten julkilausunut tavoitteensa palkkojen ja työehtojen sopimisesta työpaikoilla ja mieluiten henkilökohtaisesti. Perimmäinen tavoite heillä lienee sanella työehdot
niin huonoiksi ja palkka sellaiseksi,
että se riittää nipin napin pitämään
työläiset hengissä ja tietenkin työkykyisinä, jotta kapitalistit saisivat
pohjattomiin rahasäkkeihinsä lisää
täytettä.
Teknologiateollisuus ry. julkaisi 24.8.2012 tiedotteen, jossa
se vaati sopimuskumppaneitaan

neuvottelupöytään syksyn palkankorotuksista, jotka sovittiin jo vuosi
sitten raamisopimuksessa. Teknologiakapitalistien vaatimuksen takana on raamisopimuksen kohta, jossa sovittiin, että jos ”taloustilanne
heikkenee olennaisesti” voidaan sopimus molemmin puolin irtisanoa
31.8.2012 mennessä. Elinkeinoelämän keskusliito (EK) komppasi jäsenliittonsa vaatimusta.
”Heikentyneet talousnäkymät ja yritysten tilanteiden eroavuus korostavat yrityskohtaisten

Teknologiateollisuus ry. ja alan
työntekijäliitot, metalli ja PRO keskustelivat keskiviikkona 29.8.-12 ja
antoivat yhteisen tiedotteen, jossa totesivat, ”että taloustilanteesta huolimatta alan voimassa olevia
työehtosopimuksia ei nyt muutetaeikä irtisanota”, koska ”teknologiateollisuuden työehtosopimukset …
antavat laajat mahdollisuudet sopia
asioista työpaikoilla”. Tällainen mahdollisuus sopimukseen viime syksynä todella lipsahti. Koska teknologiateollisuuden sopimuksia ei avattu, myös raamisopimus pysyy liitoksissaan.
Työnantajat halusivat
vauhdittaa paikallista
sopimista
Miksi työnteettäjät halusivat keskustella? Siksi, että viime syksynä
heidän mielestään liian harvalla
työpaikalla sovittiin ylipäätään mitään ja maksettiin se 2,4 prosenttia yleiskorotuksena. Jossain jopa yhdessä todettiin, että mihinkään paikalliseen sopimukseen ei
ole tarvetta. Tämä on ristiriidassa
teknologiateollisuuden ökykapita-

listien tavoitteiden kanssa ja siksi
he hermostuivat. He halusivat kaiketi lähinnä herätellä työnteettäjiä työehtosopimuksen antamaan
mahdollisuuteen sopia paikallisesti TES:iä pienemmistä korotuksista.
Pääluottamusmiehet ovat
nyt paljon vartijoita
Korotus on tänä vuonna 1.11 al
kaen 1,3 prosentin yleiskorotus ja
0,6 prosentin paikallisesti sovittava
erä, joka voidaan jakaa aivan miten
tahansa. Onneksi on se neljän päivän lakolla saavutettu perälauta, eli
jos mitään ei sovita, niin korotus on
kaikille 1,9 prosenttia.
Korotuksista neuvotellaan
paikallisesti työnantajan ja pääluottamusmiehen kesken. Varmaa
on, että tänä syksynä niitä neuvotteluja todella käydään. Työnantajaliitto lienee ohjeistanut yrityksiä
neuvotteluihin. Teknologiateollisuuden pääluottamusmiehet joutuvat työpaikoilla kovaan paikkaan
ja paljon vartijoiksi. Jos nämä paikallisesti sovittavat yleiskorotukset
kiertävät sopimukset menevät teknologiateollisuudessa läpi ja yleistyvät, ne menevät läpi myös muilla
aloilla ja kapitalistien märkä uni alkaa olla lähellä toteutumistaan.
Teknologia- ja metalliteollisuuden pääluottamusmiehille
ja työläisille on annettava kaikki
mahdollinen tuki, että he jaksaisivat
pitää puolensa kapitalistien pohjatonta ja öykkärimäistä ahneutta
vastaan. Tämä on koko työväenluokan yhteinen taistelu!

Markku Nieminen
Pääluottamusmies
Tuusula

Työpaikoilla tapahtuu häirintää ja syrjintää (2)
Juttusarjan osassa 1 (Kansan ääni 3/2012, sivu 5) käsiteltiin työpaikkahäirinnän ja -syrjinnän
yleisiä puitteita ja mm. niitä koskevia säädöksiä. Nämä asiat eivät ole kuitenkaan laadultaan
pelkästään viranomaisvalvontaa, säädöksiä, tilastoja tai esimerkiksi työterveyshuollon toimenpiteitä.
Yhteys tuotantoon ja työpaikan toimintaan
Kielteiset piirteet ja tapaukset liittyvät useimmiten myös työpaikan tuotannolliseen toimintaan tai
julkisen laitoksen viranomais- tai
asiantuntijatehtävän hoitamiseen
ja näiden edellytyksiin. Työilmapiiriin vaikuttavat suuressa määrin
varmuus työn jatkuvuudesta ja siten myös ansiomahdollisuuksista,
henkilöstömäärän riittävyydestä,
työtahdin kohtuullisuudesta, selkeistä ja avoimista johtamistavoista sekä työntekijäin ja toimihenkilöiden ja heidän ammattijärjestöjensä aktiivisuudesta työpaikkaa
ja toimialaa koskevien kysymysten
suhteen.
Häirintä- ja syrjintätapaukset
koskettavat mitä konkreettisimmin työpaikkojen työntekijöitä
ja toimihenkilöitä. Siellä, missä
niitä sattuu ja ne tulevat yleisesti
tietoon, niistä keskustellaan ja niihin otetaan kantaa. Enemmän tai
vähemmän julkisesti. Ne koetaan
työntekijäin keskuudessa usein
uhkaaviksi ja huolta aiheuttaviksi tilanteiksi. On myös työpaikkoja
ja yrityksiä, joissa ei ole esiintynyt
vain yksittäisiä ”tapauksia”, vaan
koko organisaation toimintaa on
voinut vuosikausia leimata autoritäärinen ja salaileva toimintata-

pa. Sen seurauksena on ollut kymmeniä irtisanoutumisia, yhteyden
ottoja työsuojeluviranomaisiin ja
työterveyshuoltoon, sairauspoissa
oloja jne.. Tämäntapaisissa työpaikoissa on myös usein pyritty vaikeuttamaan työntekijäin järjestäytymistä sekä luottamusmiesten
ja työsuojeluvaltuutettujen valitsemista ja näiden toimintaa. Työntekijäin kohtelu on ollut kylmää ja
ylimielistä.
Syrjintää, häirintää, kiusaamista...
Työpaikan yleinen ilmapiiri, uralla etenemis- tai henkilökohtaisten
edellytysten toteuttamismahdollisuudet tai niiden puute, suosikkijärjestelmät, johtajien omat pyrkimykset tai erilaisten kuppikuntien
muotoutuminen ovat usein heijastusta koko työorganisaation tehtävän määrittelystä ja toimintatavoista. Se on usein epäselvä ja johtavien
henkilöiden omakohtaisista pyrkimyksistä riippuvainen. Työtehtävissä jotkut tulevat jatkuvasti ylikuormitetuiksi, kun taas toiset ”etuoikeutetut” voivat kuluttaa aikaansa
lähes parhaiten katsomallaan tavalla. Työntekijäin välistä syrjintää,
häirintää ja kiusaamista syntyy herkästi tällaisissa olosuhteissa. Usein
näkemyksiltään pikkuporvarilliset
esimiehet vielä lietsovat tämänlaatuista toimintaa omien intressiensä
tueksi. Hankaliksi koettuja työntekijöitä saatetaan työpaikoilla eristää
henkisesti ja fyysisesti muusta työyhteisöstä odottamaan sopivaa irtisanomishetkeä tai henkilön omaa
irtisanoutumista.
Ei vain henkilöiden välisiä
ongelmia

Tapaukset ja niiden seuraukset eivät aina ole vain kahden tai muutaman työntekijän tai esimiehen välisiä konflikteja, vaan myös seurausta laajoista taloudellisista ja poliittisista ratkaisuista. Helsingin Sanomien yleisön osastolla ”Työpaikastaan rasittunut virkamies” kirjoitti 17.5.2012 otsikolla ”Valtionhallinnon työntekijät uupuvat työtaakan alle” mm.: ”Lisääntyvien töiden
ja vähenevien resurssien aluehallinnon uupunut henkilöstö on jäänyt
heitteille”, ”Henkilöstö kokee työpaikallaan yhä enemmän kiusaamisen piirteitä”, ”...väkeä työpaikoilla vähennetään ja ministeriöt sekä
EU lisäävät kiivaasti uusia lakisääteisiä tehtäviä” ja ”...kuka ottaa vastuun siitä, jos pahoinvointi työpaikoilla purkautuu väkivaltaisesti?”.
Joitain numeroita
Helsingin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan ikäsyrjintää on
havainnut työpaikallaan joka kymmenes työntekijä. Kenttäkokeen
perusteella venäläisnimisten hakijoiden piti lähettää kaksi kertaa
enemmän hakemuksia verrattuna suomalaisnimisiin, jotta he saisivat kutsun työhaastatteluun. Syrjintä etnisen taustan perusteella on
yleistä. (HS 8.5.2012)
Työpaikkakiusaamista tutkineen Maarit Vartia-Väänäsen
mukaan 48 prosenttia kiusatuista miehistä ja 27 prosenttia naisista kärsii kiusaamisesta yli viisi vuotta. Naiset kokevat olevansa
henkisen väkivallan ja kiusaamisen
kohteena useammin kuin miehet.
Yli kuudessakymmenessä prosentissa (64 %) tapauksissa kiusaajaksi
oli koettu esimies, mutta lähes yhtä
usein työtoveri (50 %). Asiakkaiden

taholta kiusaamista oli koettu lähes
joka kymmenennessä tapauksessa
(9 %). (Kaija Kess - Minea Kähönen:
Häirintä työpaikalla, Edita 2010)
Mitä on tehtävissä?
Kerrotaan, että joskus 1970-luvulla tavat työpaikoilla olivat tämän
tyyppisissä tilanteissa reilumpia ja
rehellisempiä kuin nykyisin. Myös
määrällisesti esimerkiksi syrjintää
ja häirintää olisi esiintynyt huomattavasti vähemmän nykyiseen verrattuna. Luottamusmiehillä ja työsuojeluvaltuutetuilla oli enemmän
arvovaltaa ja työntekijöiden tukea,
jolloin voitiin puuttua ripeämmin
ja suoraviivaisemmin havaittuihin
epäkohtiin. Ehkä sen aikaisella yleisellä työpaikka-aktiivisuudella oli
merkitystä tässäkin suhteessa.
Työsuojelulainsäädännön
muutoksilla 2000-luvulla on ollut vaikutusta ainakin siihen, että
häirintä- ja syrjintäongelmia on voitu ottaa nyt hoidettaviksi myös ”virallisia” kanavia myöten. Työsuoje
luviranomaiset ovat voineet ottaa tarkastuksilla esille tietoon tulleita tapauksia ja vaatia korjausta virheellisiin menettelytapoihin.
Räikeimpiä niistä on myös viety esi
tutkintaan ja sitä kautta oikeuskäsittelyyn. Tuomioita on tullut niin
syrjintä- kuin häirintätapauksissakin. Myös yksittäiset vääryyden

kärsijät ovat voineet viedä asiansa
oikeusprosessiin rangaistus- ja korvausvaatimuksineen. Tapauksia on
käsitelty myös julkisessa mediassa.
Näiden kysymysten työpaikkakohtaiset ratkaisumallit eivät
poikkea mistään muistakaan
työelämän konfliktien hoitamistavoista. Työhyvinvointi on
henkisen ja fyysisen terveyden säilyttämisen kannalta osa työturvallisuutta ja voidaan sanoa, että myös
tärkeä osa työn tekemiseen liittyvistä työehdoista. Näin ollen mallit, joilla hoidetaan palkka-, työaika- ja fyysisiä työympäristöongelmia sopivat myös häirintä-, kiusaamis- ja syrjintätilanteisiin. Avainasemassa ovat luottamusmiehet,
työsuojeluvaltuutetut ja työntekijöiden ammatilliset järjestöt. Lautamiesjärki korvaa näissä asioissa
useimmiten konsulttien ja muiden
henkiparantajien vaikeaselkoiset
ja konsensushakuiset toimenpidemallit. Huonoon kohteluun ei ole
syytä alistua.
Selvitysten ja tilastojen mukaan kuntien työpaikat, esi
merkiksi virastot, ovat häirintä- ja
kiusaamistapauksissa sekä eriarvoisessa kohtelussa työelämän kärkipäätä. Olisiko tulevissa kuntavaaleissa tehtävissä jotain tämän suhteen?

Jaakko Ahvola
Helsinki

Kunnallisvaalit 2012

Jos olet kiinnostunut STP:n kunnallisvaaliehdokkuudesta, niin tulosta suostumuskaavake STP:n sivulta os. http://www.tyovaenpuolue.org/kunnallisvaalisuostumus.pdf. Palauta täytetty kaavake os.
Kalevi Wahrman, Leipurinmäki 2 B, 06650 Hamari. Muut yhteystiedot: Puhelin 040 5523 099, sähköposti kalevi.wahrman@pp.inet.fi
Laita mukaan erillinen lappu, missä ovat osoitteesi, sähköpostisi ja
puhelinnumerosi. Kaikki muutkin tiedustelut voit kysyä ”Kallelta”.

Kuva: Heikki Männikkö

Viime syksynä nähtiin myös teknologiateollisuudessa ylityökielto ja
lakko, joka kesti neljä päivää. Lakossa oli kyse siitä, että työnteettäjät halusivat sopimukseen edelleen
sen pärstäkerroin korotuksen, jota
metallin liittovaltuuston enemmistö ei onneksi hyväksynyt. Valtakunnan sovittelija Esa Lonka antoi kiistaan sovintoesityksen eli sen kuuluisan perälaudan. Työnantajat saivat sopimuksen liikahtamaan haluamaansa suuntaan – siihen, että
työehdot sovitaan työpaikkatasolla ja vieläpä henkilökohtaisella tasolla. Sopimukseen on kirjattu, että korotusten tasosta neuvotellaan
paikallisesti ”tarkoituksena löytää
työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu”. ”Paikallisessa
palkkaratkaisussa sovittavia asioita
ovat palkankorotusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus”. Paikallisesti voidaan siis sopia raamissa sovitusta pienemmästä korotuksesta
tai voidaan luopua niistä kokonaan,
jos yrityksen tilanne niin vaatii! Juuri tästä linjauksesta kapitalistit olivat riemuissaan. Ensimmäisen kerran kymmeniin vuosiin työehtosopimuksen yleiskorotuksista voidaan
luopua, jos paikallisesti niin sovitaan. Se perälauta taas tarkoitta sitä, että jos paikallisesti ei pääluottamusmiehen kanssa mitään sovita, toteutetaan korotukset yleiskorotuksena.

palkkaratkaisujen merkitystä syksyn palkantarkistuksia toteutettaessa. Sopimus antaa mahdollisuuden
sopia avoimesti palkankorotuksen
mitoituksesta ja toteuttamistavasta
yrityksissä. Liittojen tulee keskustella heikentyneiden talousnäkymien
vaikutuksesta palkantarkistuksiin ja
tukea yrityskohtaisten palkkaratkaisujen syntymistä” (varatoimitusjohtaja Risto Alanko teknologiateol
lisuus ry:n tiedotteessa).

Vuosi sitten syksyllä seurasimme työehtoneuvotteluja kuin parasta
tai pahinta, jännitysnäytelmää, josta ei käänteitä puuttunut. Suurin
vääntö käytiin teknologia - eli metalliteollisuudessa. Alan työntekijäjärjestöt: metallityöväenliitto, toimihenkilöiden ammattiliitto PRO
ja ylempien toimihenkilöiden YTN julkaisivat kesäkuussa 2011 yhteiset palkkavaatimuksensa, jotka olisivat taanneet yhteensä 6 prosentin korotukset, sekä joitakin ns. laadullisia parannuksia työehtoihin.
Työnantajien teknologiateollisuus ry. vastasi tarjoamalla 1 prosentin
korotusta 1.10.2011 alkaen ja tämän vuoden lokakuussa 0,3 prosentin yleiskorotusta ja 0,6 prosentin paikallista erää, jonka työnantaja
olisi voinut jakaa mielensä mukaisesti. Eli kyseessä olisi ollut selkeä
pärstäkerroinkorotus! Keskusjärjestöt kävivät samaan aikaan omia
neuvottelujaan. Neuvotteluihin sekaantui myös maan hallitus ja lopulta syntyi ns. raamisopimus, josta lopulta tuli kaikkien aikojen kattavin keskitetty sopimus.
Kuva: Heikki Männikkö

Viime syksynä työnantajat saivat mahdollisuuden
paikalliseen sopimiseen
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Kuva: Heikki Männikkö

Eurojuna meni jo

Juhani Tanski on STP:n ehdokas
kunnallisvaalissa Kuopiossa
Lipposen- Niinistön hallitus vei
Suomen euroon. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan maat
ajautuivat syvään kriisiin. Silloin tehtiin selvityksiä yhteisvaluutan vaikutuksista. Ruotsissa todettiin, että yhteisvaluutta estäisi maan elpymistä edellisestä taantumasta - haittaisi ulkomaankauppaa ja lisäisi työttömyyttä. Samansuuntaisia selvityksiä tehtiin myös Suomessa. Ruotsin päättäjät toimivat oikein. Suomessa Lipponen ja Niinistö päättivät: EU:n ytimeen maksoi mitä maksoi.
Saksa ja Ranska pääsyylliset velkakriisiin
Saksan häikäilemätön pyrkimys
vaihtotaseen ylijäämään saattoi
heikommat etelän maat vaihtotaseen ja budjettialijäämän loukkuun.
Yhteisvaluutan oloissahan näiden
maiden valuutta ei kellu eikä siten
estä katastrofin syntymistä. Saksan ja Ranskan hallitukset rikkoivat
Emun säännöksiä, julistivat poliittisella päätöksellä valtionlainat riskittömiksi ja kehottivat antamaan
muille maille velkaa rajattomasti
ennenkaikkea Saksan tuotannon
nostamiseksi taantumasta. Saksan
tavoite oli saada vaihtotaseensa ylijäämäiseksi. Eteläiset euromaat eivät pystyneet vastustamaan Saksan
taloushyökkäystä. Normaalioloissa
näiden maiden kelluva valuutta oli-

Alkaa näyttää siltä, että euron taru on lopussa. Mutta pahempaa voi tulla tilalle, jos siinä tilanteessa emme kykene toimimaan yhtenäisesti ja esittämään oikeaa poliittista vaihtoehtoa.

si voinut estää vaihtotaseen ja budjettien alijäämät.
Kreikan on taloutensa pelastamiseksi pakko erota eurosta.
Myös Portugalin lähtö eurosta on
edessä - Espanjan ja Italian kanssa
vielä yritetään rimpuilla. Kreikan,
Portugalin ja muiden euromaiden
kansat huijataan putipuhtaiksi.
Huijauksesta rosvoukseen
EU:n johtajat pyrkivät kansallisvaltioiden itsenäisyyden lopettamiseen. Päätösvallan siirto, pankkiunioni, velkaunioni, yhteiset velkakirjat - eurobondit - ja lopulta yhteiset verot on suunniteltu liittovaltion toteuttamiseksi. Europondijärjestelmässä ei tarvita kupattavien
maiden ja niiden veronmaksajien
suostumusta - sama peli jatkuu laillistettuna rosvouksena.
Tavoite on alusta lähtien
ollut liittovaltio.
Nyt EU-johtajat pyrkivät tavoitteseensa taloudellisen kaaoksen
kautta. Federalistit uskovat, että
talouskaaoksen tuhkasta syntyy

pankki-, talous-, verotus- ja poliittinen unioni eli liittovaltio. Meillä
Vasemmistoliitto ajaa liittovaltion
toteuttamista hallituksessa.
Kreikan, Irlannin ja Portugalin, Espanjan ja Italian rahoitus
alan velka on yhteensä 7 000 miljardia euroa eli yli 2 vuoden kokonaistuotannon arvoa vastaava
määrä. Jos tämä rosvottaisiin euromaiden kansoilta, Suomen osuus
olisi 200-300 miljardia euroa - suu
rempi kuin vuoden kokonaistuotanto ja yli tuplasti valtion velka.
Vihreiden kansanedustaja Osmo
Soininvaara sanoo, että euroa on
mahdoton pelastaa ja keskustan
valtiovarainvaliokunnan jäsen Esko
Kivioja toteaa, että Suomen ”ero eurosta on realismia”.
Kohti vesiputousta lipuva
vene
Joka tapauksessa euroalueesta joutuu muutama maa eroamaan Kreikan perässä. Muuten niiden talous
sortuu. Liittovaltion rakentaminen
ei käy käden käänteessä. Koskaan
se ei ole onnistunut ilman sotaa.

Nykyinen pyramidihuijaus - rahojen
siirto Saksan ja Ranskan pankeille vaatii euromaiden johdon jonkinlaisen hyväksymisen. Talousunioni tarkoittaa nykyisen rahansiirron
muuttamista laillistetuksi rosvoukseksi: euromaiden hallitusten suostumusta ei enää tarvittaisi (kansoista puhumattakaan!) ja siirreltävien
rahojen määrä kasvaisi.
Kreikan ainoa vaihtoehto ero eurosta
Kreikan ”tukijoiden” vaatima talouden tehokuuri on talouden tuhokuuri. Kreikan talous heikkenee,
työttömyys on 21,7 %, nuorisotyöttömyys yli 53 % ja konkurssiaalto vyöryy maan yli. Talouspäättäjien muotoileman ”virallisen totuuden” mukaan Kreikan talous voi
romahtaa, jos maa eroaa eurosta työttömyys räjähtäisi ja konkurssiaalto pyyhkisi yli maan eikä Kreikalla olisi mitään toivoa ulkomaisesta
rahoituksesta. Tämä on kuitenkin
Kreikan tilanne jo tänään. Talouden
romahdus pahenee mitä kauemmin Kreikka pysyy rahaliitossa ja pi-

tää kiinni eurosta. Paluu omaan rahaan ja sen kelluminen mahdollistaa maan nousun.
Timo Soini tukeekin liittovaltiota
EU:n komissio ja EKP ovat valmistelleet hätäsuunnitelmaa Kreikan
ja muiden ongelmamaiden eurosta
eron varalta. Uudistuksessa euroon
jäävien maiden integraatiota tiivistettäisiin. Euroalueen hajotessa
Suomella on kolme vaihtoehtoa: 1.
Jäädä Saksan johtaman pohjoisen
euro-alueen jäseneksi. 2. Perustaa
pohjoismaiden yhteinen valuuttaalue. 3. Paluu markkaan. Timo Soini on kääntänyt takkiaan euromuodin mukaisesti ja alkanut kannattaa pohjoista euroaluetta. Se on sel
keästi kehnoin vaihtoehto. Saksa ja
muut manner-Euroopan maat poikkeavat tuotantorakenteeltaan Suomesta. Yhteisen rahan arvo noudattaisi Saksan talouden ja suhdanteiden tarpeita ja olisi este Suomen
ulkomaankaupalle. Yhteisvaluutta
vaatii toimiakseen liittovaltiota. Jos
sellainen muodostuisi, Saksasta tulisi hallinnon ja markkinoiden keskus. Suomi ja Viro joutuisivat käytännössä siirtomaan asemaan.
Suomi hyötyy eniten eurosta erosta
Market Watchin toimittaja Matthew Lynn arvioi: ”Suomi jäänee ulos eurosta. Euron taru loppuu sillä hetkellä, kun yksikin
euroalueenmaista haluaa ulos.
Suomen ero olisi toisaalta tervetullut, koska se merkitsisi jonkinlaista käännekohtaa eurokriisissä,
joko sen hajoamista tai muuttumista pienemmäksi valuuttaliitoksi. Investointipankki JP Morgan arvioi: ”Euro
alueen velkojamaana
Suomi voisi saada jopa etua ensimmäisenä eurolähtijänä”. Myös Pellervon taloustutkimuksen toimitusjohtajan Pasi Holmin mielestä
Suomen eroa eurosta tulisi selvittää: ”Hyvin menestyvillä mailla alkaa olla intressi miettiä, onko tässä
nyt oikein järkeä ja kuinka paljon
yhteisvastuullisuuteen kannattaa
mennä”.

Juhani Tanski, Kuopio

Monet asiat menevät helposti yli
ymmärryksen. Yksi koko maahan
ja jokaiseen tavalla tai toisella
vaikuttava asia on kuntien luvallinen kirjanpitojen väärentäminen. Parikymmentä vuotta sitten
kuntien kirjanpitolaki muutettiin vastaamaan EU kelpoisuutta
ja yritysten kirjanpitoa, kun tuotannon hinnat piti saada vertailukelpoisiksi. Laki muutettiin ja
kaiken piti olla kunnossa. Mutta
kun kuntien tuotanto osoittautui hinnaltaan täysin ylivoimaiseksi, pääministeri Esko Ahon
porvarihallitus asetti kirjanpitolautakunnan ja antoi sille tehtävän helpottaa yritysten kilpailuasemaa.
Niinpä kirjanpitolautakunta määräsi, että kuntien on otettava taseisiinsa kaikki poistettu kiinteä omaisuus ja vastaisuudessa siitä on tehtävä yritysten tapaan reippaat poistot. Joissakin tapauksissa omaisuus kuitenkin vaikutti liian
halvalta, joten sen arvoa korotettiin
jopa tuntuvasti. Näin kaikille hallinnonaloille ilmestyi tyhjästä kalliita
lattioita ja seiniä. Kun niitä oli hoidettava ja nyt vielä tehtävä poisto-

ja tilojen käyttäjiltä päiväkodeilta,
kouluilta, terveysasemilta, sairaaloilta, vanhusten hoidolta jne., ryhdyttiin perimään vuokraa.
Vuokraa siis peritään tiloista,
jotka kuntalaiset ovat jo kertaalleen veroilla maksaneet, mutta nyt
ne joudutaan maksamaan yhä uudelleen ja uudelleen iankaikkisuudesta iankaikkisuuteen ja kunnalliset palvelut ovat aiheettomia ja kohoavien vuokrien vuoksi todellista
kalliimpia.
Jos yksityinen yritys palauttaa
taseeseen kuluna poistettua omaisuutta tai tekee aiheettomia arvon
korotuksia, se syyllistyy kirjanpitorikokseen, joka johtaa leivättömän
pöydän ääreen. Mutta kun hallitus
syyllistyy lain rikkomiseen yksikään
lainlaatija tai mikään asiaa tunteva
taho ei ole siihen, siis selvään lain
rikkomiseen puuttunut.
Tähän samaan operaatioon liittyi Ahon porvarihallituksen valtionosuuksien muuttaminen yhdeksi summaksi. Aiemmin valtion
osuudet oli tarkoin korvamerkitty. Jokaiselle pennille oli määritelty, mihin tarkoitukseen ne on käytettävä. Näin valtio huolehti siitä,
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Kunnat rikkovat lakia – luvallisesti!

Valehtelun ohella he myös rikkovat lakia
että koulutus, lasten-, terveyden-,
sairaanhoito jne. asiat tuli kunnolla hoidettua.
Muutoksen jälkeen kunnat saivat itse päättää, mihin valtionapu
käytetään. Näin tasainen kehitys
muuttui sattumanvaraiseksi. Samalla puolueet saivat pestyä kätensä kuntien ongelmista ja val-

tion osuuksien leikkaaminen muuttui helpommaksi. Tässä asiassa valtio oli jo ennakkoon päättänyt valtionosuuksien leikkaamisesta, sillä tähän samaan operaatioon liittyi
myös verouudistus.
Ahon porvarihallituksen veret seisauttava verouudistus toteutettiin 1993, kun yritys-, pääoma-,
osinko- ja myyntivoittoverotus leikattiin puoleen. Sen seurauksena
veroaste laski 45 prosentin tasosta
38 prosentin tasolle. Muutos oli niin
järisyttävä, että se oli jotenkin salattava. Se hoitui tel-maksuilla, joita
alettiin kolmenkymmenen vuoden
jälkeen ja täysin perusteettomasti
nimittämään veroksi. Sen ansiosta
veroaste nousi entiselle tasolle.
Verotulot kuitenkin romahtivat.
Osaksi sen vuoksi seuraavissa vaaleissa sos.demit saivat vaalivoiton
ja puolueen puheenjohtaja Paavo
Lipposesta tehtiin pääministeri, joka muodosti demarivetoisen porvarihallituksen. Se aloitti nyt puolestaan veret seisauttavat valtion menojen leikkaukset. Leikkaukset tehtiin markoissa, jotka euroissa las
kien nousivat lähelle 12 miljardia
euroa. Tähän verraten valtiovarain-

ministeri Jutta Urpilainen on vielä
koulutyttö.
Tel-maksujen nimittäminen veroksi mahdollisti myös EU:n höynäyttämisen. Valtio laski EU:lle velaksi velat, joista se oli vähentänyt
tel-rahastot muka valtion saatavina.
Tel-rahoilla ei ole mitään tekemistä
valtion kanssa. Ne ovat yksityisille
vakuutusyhtiöille maksettuja yksityisiä varoja. Harhautus oli valtava,
mutta läpi meni, kun Suomi muka
täytti velkakriteerin.
Kuten sanottu monet asiat menevät helposti yli ymmärryksen. Jokaiseen ja pitkään tavalla tai toisella vaikuttavina asioina ovat ainakin
valtion perimien yritys- ja pääomaverojen röyhkeä puolittaminen, valtionapujen leikkaaminen sekä kuntien kirjanpitojen väärentäminen.
Kun puolueiden sana kuuluu ylhäältä alas, nämä mielettömyydet
kannattaa pitää mielessä.
Jos kunnat eivät saa tehdä kirjanpitoaan virallisesti oikein, niin
sen voi tehdä vaivattomasti rinnakkaisena. Se toisi kuntatalouteen läpinäkyvyyttä ja olisi kuntalaisten
etu.

Kai Kontturi
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Totuus kuultiin kansan budjettiriihessä
Tuuli Hietaniemi KEPA:sta muistutti, että puhuessamme Suomen
köyhien puolesta, niin muistakaamme, että köyhiä löytyy myös rajojemme ulkopuolelta. Haluamme
tsempata hallitusta muistamaan
maailman köyhät rajojemme ulkopuolella. Talousarvioesityksessä kehitysyhteistyömäärärahat on jäädytetty euromääräisesti ensi vuodeksi
tämän vuoden tasolle. Suomi tipahtaa edistyksellisten pohjoismaiden
rintamasta, johon se on vielä viime
hallituskaudella kuulunut kehitysyhteistyömäärärahojen osalta. Tämä tulisi voida vielä tällä hallituskaudella korjata. Hallitus on esittänyt päästökaupan huutokauppatulojen ohjaamista paikkaamaan kehitysrahoitusta. Tämä on hyvä aloite, mutta jatkossa tarvitaan myös
ennustettavuutta ja rahoituslähteitä. Vapaita tuloja olisi, jos estettäisiin pääomapiirien veronkierto ja
edistettäisiin rahoitusmarkkinaveroa. Huolen aihe on se, että Suomen
kehitysyhteistyömäärärahoja ohjataan ilmastorahoitukseen ehdotuksen mukaisesti yli 60 miljoonaa
euroa. Se ei auta, jos Suomi taiteilee näillä rahoilla ja yrittää samasta
budjetista kattaa kahta suurta globaalia ongelmaa. lmastorahoitukseen on löydyttävä aidosti omaa
rahaa, kuten Suomi on sitoutunut
tekemään.
Leikkauksilla on ideologinen tausta
Opiskelija Otto Krumpi ilmoitti,
että kaikki leikkaukset voidaan kyseenalaistaa. Keskeisenä ongelmana hän kuitenkin piti globaalia veronkiertoa. Siihen ei ole kansainvälisiä säännöksiä, mutta Suomen tasolla asian hyväksi voitaisiin tehdä
paljonkin. Helsingin Sanomat uutisoi, että Suomen Asiakastieto on
tehnyt 15 – 17 miljoonaa voittoa, eikä ole maksanut tästä verosuunnittelun vuoksi lainkaan veroa. Nokia
maksoi pari vuotta sitten veroa 0,25
% ja UPM maksoi 10 %. Kysymys
kuuluu, että miksi tilanteessa, jossa meillä näiden verotulojen kautta olisi mahdollista saada budjettiin pysyvää rahoitusta jopa 3 miljardia, halutaan leikata tulevaisuuden investoinneista, koulutuksesta ja terveydenhuollosta. Mielestäni tämä on järjetöntä. On vaikea olla näkemättä tässä piilevää ideologista taustaa. Halutaan purkaa niitä
hyvinvointivaltion rakenteita, joita
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Samoista rahoista ei voi
maksaa kahta asiaa

loja. Valtiokin olisi saanut lisää verotuloja. Samaan aikaan kun sanotaan, että ei ole rahaa ihmisten perusturvaan, meillä parhaillaan käsitellään 560 miljoonan euron uusia
ase- ja taisteluhävittäjä hankintoja, joita tarvitaan ihan muualla kuin
suomalaisten hyvinvoinnin turvaamisessa ja Suomen puolustamisessa. Samaan aikaan kun väitetään,
että ei ole rahaa, niin tämä hallitus on takaamassa suurille yhtiöille
uutta 200 miljoonan euron verohelpotusta ja jatkamassa energiaverohelpotuksia 200 miljoonalla. Rahaa
näyttää olevan jonnekin. Rahaa on
annettava niille, jotka sitä tarvitsevat ja otettava niiltä, joilla on sitä
liiankin kanssa.
Erikoissairaanhoidon rahojen käyttö julkiseksi

Kaksi päivää ihmiset seurasivat säätytalon ulkopuolella hallituksen toimintaa. Tapahtuman osanottajien
tunnuksista ja puheenvuoroista kävi ilmi hallituksen tavoitteiden todellinen suunta: leikkaukset, talouskaaos ja liittovaltio. Ihmetystä aiheutti poliisin toiminta, joka kielsi kokoontumisen Suomen pankin edustalla ja siirsi sen läheiseen kadunkulmaan, mikä vaaransi liikennettä ja turvallisuutta.
omat äänestäjät eivät käytä. Tämä
on ehkä vain spekulaatiota. Mutta
ihmetyttää miksi järeämpiä keinoja puuttua harmaaseen talouteen ei
ole keksitty.
Kriisin aiheuttajat maksakoon laskun
Simo Suominen Seinäjoelta totesi, että ei tarvita kovin isoa Scherlockia huomaamaan, että budjetissa kyse on vähemmän leikkauksista
ja enemmän tulonsiirrosta köyhiltä
rikkaille ja toisaalta veronmaksajilta yrityksille. Valtiovarainministeri
on ehdottanut seuraavanlaisia leikkauksia budjettiin: Kuntien valtionosuuksiin ollaan tekemässä 125 miljoonan euron leikkaukset, sairaus
vakuutuskorvauksiin 71 miljoonan
euron leikkaukset ja yrityksille annetaan 200 miljoonan euron yhteisöverohelpotus. Minun radikaali ehdotus olisikin se, että laitetaan
kriisi niiden maksettavaksi, jotka
ovat sen aiheuttaneet. Eli pääomatulot verolle ja sen lisäksi voitaisiin
vähän leikata 560 miljoonasta, jotka on luvattu asehankintoihin. Me
olemme rauhallinen maa, meitä ei
uhkaa mikään iso invaasio. Emme
tarvitse uusia ohjuksia, vaan lähipalveluja nykyisen talouskriisin aikana.
Kohtuuhintaista asumista
tule kehittää
Pertti Villo Asukasliitosta ilmoitti, että Asukasliitto seuraa huoles-

tuneena valtion talousarvioesitystä.
Asukasliitto yhtyy ympäristöministeriön tavoitteisiin kehittää alueen
käytännön suunnitteluyhteistyötä ja että kohtuuhintaista asumista
pyritään edistämään. Asukasliiton
tämänhetkinen tärkein kysymys
on, miten kohtuuhintaista asuntorakentamista saadaan kehitettyä,
etenkin Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla, missä on odotettavissa
palvelusektorin tasolla työvoiman
tarve. Palvelualoilla työskentelevillä ihmisillä on oltava mahdollisuus
asua pääkaupunkiseudulla. Tällä hetkellä jopa työssäkäyvillä keskituloisilla on vaikeuksia selviytyä
asumiskustannuksistaan. Asumisen hallitsematon hintakilpailu estää työvoiman liikkumisen ja palveluiden saatavuuden. Yleishyödyllisessä asuntorakentamisessa tulee
edelleen toteuttaa Arava-lainsäädäntöä. On myös tärkeää, että kaavoituksella edistetään yleishyödyllistä vuokra-asuntotuotantoa. Uudisrakentamisen ongelmiin tulisi
puuttua jo suunnitteluvaiheessa.
Jätteiden kierrätyksen ja uusiomateriaalin käyttöön keskittyvät kehityshankkeet Asukasliitto kokee hyväksi asiaksi. Uusiutuvan energian
käyttöön liittyvät asiat on tärkeä
selvittää myös asumisen hinnan ja
turvallisuuden näkökulmasta. Hissiavustuksiin asukasliitto toivoo edelleen valtion tukea lainajärjestelyin.
Palveluasuntojen lakkauttaminen
on hyvin huolestuttava suuntaus

väestön ikääntyessä ja tähän tulisi
saada nopea muutos. Pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisen tavoite on hyvä, mutta se vaatii mahdollisimman pikaisia toimenpiteitä
toteutuakseen.
Kriisiä ei voi hoitaa leikkaamalla julkisia menoja
Kaupunginvaltuutettu ja SKP:n
puheenjohtaja Yrjö Hakanen näki hallituksen ottaneen budjettiesityksensä lähtökohdaksi, että taloudelliseen kriisiin pitää vastata leikkaamalla julkisia menoja. On tehty
miljardiluokan leikkauksia ja lisäksi
ollaan korottamassa välillisiä veroja.
Leikkaaminen ei auttanut 90-luvulla vaan syvensi lamaa, joita laskuja
maksetaan vieläkin. Kolme vuotta
olemme seuranneet, mitä tarkoittaa leikkaaminen Kreikassa, Espanjassa, Italiassa, Irlannissa, Portugalissa jne. Haluan sanoa, että numeroiden kanssa kannattaa olla erittäin kriittinen. Sanotaan, ettei ole
rahaa vanhusten palvelujen hoitomitoitusten osalta riittäviin henkilöstömääriin tai opintotuen nostoon. Ei ole mukamas rahaa helpottaa asunnottomuutta jne. Ja samaan aikaan kuitenkin jätetään esimerkiksi kunnallisverotuksessa kokonaan verottamatta kaikki pääomatulot. Jos pääomatuloja verotettaisiin samalla tavalla kuin muita
tuloja, niin pelkästään kunnat olisivat saaneet viime vuonna yli puolitoista miljardia euroa enemmän tu-

Juha Kovanen Vantaalta kertoi terveydenhuollon ongelmista.
Vantaalla kuten niin monissa muissakin kunnissa on suuret ongelmat
julkisen terveydenhuollon kanssa.
Korson terveysasemalla on kiireettömään hoitoon 9 viikon jono. Se
tarkoittaa, että kiireellistä hoitoa ei
ole saatavissa, jos ei ole varaa mennä yksityiselle lääkäriasemalle. Nythän julkinen terveydenhuolto Suomessa on menossa edelleen alaspäin. Tämä julkisen puolen ongelma koskee raskaasti erikoislääkärin
palveluksia tarvitseviin vähävaraisiin. Tänä vuonna Vantaalla on erikoissairaanhoidon budjettia leikattu noin 3 % aikaisemmasta, vaikka
se on tähänkin asti ollut alibudjetoitu. Se tarkoittaa sitä, että terveyskeskuslääkäri joutuu karsimaan yhä
enemmän niistä erikoissairaanhoitoa tarvitsevista ihmisistä. Jos eivät
saa terveyskeskuslääkäriltä lähetettä, heidän on sitten mentävä, jos on
varaa yksityiselle puolelle, josta sitten paremmin irtoaa palvelua, jos
akuuttia tarvetta kerran on. Olen
esittänyt, että Vantaan terveyskeskuksissa tulisi olla julkisesti nähtävissä terveydenhuollon budjetti,
jossa näkyy erikoissairaanhoidon
rahojen käyttötilanne. Tämä tarkoituksena olisi, että asiakkaat näkisivät, missä tilanteessa lääkäri häntä
sitten tutkii. Onko hänellä varaa lähettää tarpeen mukaan erikoissairaanhoitoon vai joutuuko lääkäri sitten keksimään syyn, ettei tässä lisähoitoa tarvitakaan. Tällainen
julkisuus olisi sitten yksi tapa, joka
auttaisi tässä tilanteessa.

Kokosi
Heikki Männikkö

Takinkäännön ennätysmurskajaiset

Kun häviäjien, pettureiden ja valehtelijoiden hallitusta muodostettiin viime vuoden kesäkuussa, vaaliohjelmia revittiin, niitä vietiin kesämökin pikkuhuoneen seinälle ennätysvauhdilla.Vaalien keskeiset teemat olivat eurotuet ja verotuksen pro
gressiivisuuden puolustaminen.
Muun muassa vasemmistoliiton,
demarien ja kristillisten keskeinen vaatimus oli, että verotuksen painopistettä ei siirretä tasaverojen ja regressiivisen verotuksen suuntaan.
Vasemmistoliitto antaa
kaikkensa uuden SE:n
saavuttamiseksi
Muistamme Vasemmistoliiton entisen puheenjohtajan tohtori Anderssonin omantunnon ohitusleikkaukset Lipposen hallituksen päi-

viltä. Mieleen jääviä olivat Suvi-Anne Siimeksen takin, jakun, paidan
ja pikkuhousujen käännöt ja Martti Korhosen sukkuloinnit. Puolue teki takinkäännön SE:n vuoden 1995
eduskuntavaalien jälkeen: vasemmistoliitto kampanjoi perusturvan
vahvistamisen, sairas- ja työttömyyspäivärahojen ja lapsilisien korotusten puolesta, mutta sosiaali- ja
terveysministeri Terttu Huttu esitti
heti Lipposen hallituksen astuttua
virkaansa kuin koskaan sotienjälkeisen kauden rajuimmat leikkaukset .
Vainko hallituksessa voi
vaikuttaa?
Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki
totesi ryhmäpuheenvuorossaan Euroopan talouden vakauttamisesta
eduskunnassa viime vuonna: ”Kreikan hallitukset pyörittivät pyrami-

dihuijausta. Kansainväliset pankit
ja finanssilaitokset rahoittivat tätä
suurten tuottojen toivossa. Suuriin
tuotto-odotuksiin liittyy aina myös
suuri riski. Kun voitot oli yksityistetty, tappiot sosialisoitiin. Kreikan pyramidihuijauksesta kärsivät tavalliset kreikkalaiset ja tappioita maksavat nyt muiden euromaiden kansalaiset, myös me suomalaiset. Me
maksamme, koska se on Suomen
ja muiden EU-maiden hallitusten
tahto... Nyt suomalaisten veroveroja ollaan kuppaamassa vielä miljardeja euroja lisää. Vasemmisto ei hyväksy uutta pysyvää tukijärjestelyä
eli ns. Euroopan vakautusmekanismia. Se sitoisi suomalaiset vielä suurempiin uhrauksiin”. Näistä puheista huolimatta Vasemmistoliiton linja näyttää olevan, että vain hallituksessa voi vaikuttaa. Eihän Arhinmäkikään eduskunnassa ole äänestä-

nyt yhdessäkään kysymyksessä sanomiensa periaatteiden mukaisesti. Myös liikenneministeri Merja Kyllönen toteaa ”Vasemmistoliiton lähtevän siitä, että Suomen tulee olla mukana Espanjan tukipaketissa... Espanjan ajautumista pyytämään tukea on ennusteltu siitä lähtien, kun Kreikan talous romahti. Tavoitteena on se, että Espanja selviytyy näillä tukitoimilla ja omin
voimin eteenpäin eikä käy kuten
Kreikan kanssa, että apua annettiin
liian myöhään” (KU 11.6.12 )..
Kristillisten ennätysyritys
Porin Suomi-Areenalla käytiin heinäkuussa keskustelu eurotuista, erityisesti seuraavana aamuna äänestykseen tulevasta Espanjan pankkituesta. MTV3:n juontaja kysyi Kyllöseltä oletteko kääntänyt takkinne
eurotukien suhteen. Kyllönen kiel-

si kannan muuttuneen. Myös kristillisdemokraattien kansanedustaja Sauli Ahvenjärvi kiisti takinkäännön.
Tilaisuuden televisioinnin jälkeen kysyin Ahvenjärveltä, eikö
valehtelu ole enää synti kristillisten mielestä? Ahvenjärvi totesi
sen olevan synti. Kysyin, miksi sitten syyllistyit siihen, sillä puolueesi
vaaliohjelmassa todettiin, että jokainen maksaa pelimerkkinsä itse
ja kaikki kansanedustajanne vastustivat tukipaketteja kriisimaille vaalikoneissa. Ahvenjärvi vastasi: ”Jumala tietää, olenko valehdellut”. Vastasin, etten nähnyt Jumalaa yleisön joukossa enkä tiedä
katsooko Jumala MTV:n ohjelmia,
mutta Eetun aukiolla olleet ja tvkatsojat kuulivat vastauksesi. Keskustelu päättyi siihen

Juhani Tanski
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Mistä tunnet sä ystävän..

Wäinö Pietikäinen perusti ASBESTKAMP 85 järjestön puolustamaan
asbestipotilaita ja taistelemaan asbestirikollisia vastaan. Ruotsissa
suomalaiset työskennellessään purku-, sähkö-, maalaus- yms. töissä
altistuivat muita enemmän asbestille. Asia ”hoidettiin” virallisesti selittämällä asbestialtistumiset saunan aiheuttamiksi. Tästä väitteestä
ei ole luovuttu. Wäinö kirjoitti asiasta pamfletin, joka on julkaistu sekä Suomen-, että Ruotsin kielellä. Kirjan kannessa Wäinö seisoo Pielavedellä sijaitsevan synnyinkotinsa saunan edustalla. Kirjaa on saatavissa edelleen.
Kun pohditaan vääryyksien oikaisua, niin tarvitaan ystäviä, sillä yksin ihminen on heikko.
Kirjoitin 2. päivä tammikuuta ulkoministeri Erkki Tuomiojalle,
kun Tapaturmavakuutuslaitosten liitto oli todennut, että minun asbestoosi on saanut alkunsa Sandvik Coromant AB:ltä Tukholmasta. Asiaa ei ole viralliselta
taholta aikaisemmin tutkittu ollenkaan eikä tutkittu nytkään.
Ulkoministerin sihteeri vastasi, että asia ei kuulu ulkoministe
riölle. Kuinka hän sen tiesi edes lukematta minun kirjelmääni? Tämä
on yleinen käytäntö, kun kansalaiset kääntyvät viranomaisten puoleen, niin asiaa ei tavallisesti edes
lueta. Eräs Ruotsin ulkoministeriön

virkailija Jagtlad myönsi saaneensa
tehtäväkseen vastata. Siis asioita ei
edes tutkita.
Sauna-asbestoosi sai alkunsa,
kun Suomen ja Ruotsin viranomaiset päättivät hankkia orjatyövoimansa Suomen maaseudulta. Värvärit olivat työnantajien ja ammattiyhdistysliikkeen palveluksessa.
Orjat pakotettiin ammattiyhdistysliikkeen jäseniksi, siten heillä ei ollut mitään oikeuksia. Jo ennakkoon
oli Ruotsin hieno työsuojelujärjestö
Työläissamariitit lakkautettu.
Rikolliset luulivat, että orjat palaavat kotiseudulleen nuolemaan
haavojaan. Kuitenkin suurin osa
jäi Ruotsiin. Ilman asiallista työsuojelua katastrofi oli valmis. Upplannin läänin suuressa asbestiseulontatutkimuksessa oli suomalaisilla

suuri yliedustus. Vaikka tutkimuksiin hyväksyttiin vain tupakoitsemattomia, niin tulos oli järkyttävä.
Ensimmäiseksi pelastajaksi otettiin
professori Gunnar Hillerdal. Hän
kommentoi suomalaisten yliedustusta siten, että kun tutkitut tulevat
eri puolilta Suomea, niin yhteinen
tekijä on lapsuudesta saakka jatkunut saunominen. Professorin arvovalta riittää, että mitään näyttöjä ei
tarvita. Otatin sairaala Mehiläisessä
koepalan, joka yksiselitteisesti selvittää altistuspaikaksi juuri Sandvik Coromant AB:n. Hillerdalin tutkimuksiin ei kuulunut koepaloja tai
työhistorioita.
Joulukuun 7 päivä 2011 Tukholman hallintotuomioistuimessa
kerroin, että mukanani ollut röntgenkuvakopio todistaa, että kaikki
maailman lääkärit vaikenevat tai valehtelevat. Röntgenkuvakopio paljasti, että vaikka minulla oli asbestoosi keskilohkossa, niin muuten
keuhkot olivat terveet. Siis asbestilla ei ole mitään latenssiaikaa, vaan
asbestisairauksilla. Syöpä voi ottaa
kymmeniä vuosia, mutta potilas on
sairas jo ennen sitä.
ASBESTKAMP 85 päätti 22 elokuuta 2012 vaatia ulkoministeri
Erkki Tuomiojan eroa, kun hän ei
ole vastannut itse kirjelmään, vaikka paluumuuttajien Ruotsissa saamien työvammojen korvaus kuuluu Suomen lain mukaan Ruotsille ei Kelalle. Kokous päätti täydentää prosessia valituksella Suomen
oikeuskanslerille ja valituksella Eurooppa tuomioistuimeen. Tähän
mennessä ei ole kukaan selvittänyt, kenelle asia kuuluu. Ruotsalainen entinen EU-ministeri Anita Gradin kertoi minulle, että hän on ollut ministerinä 9 vuotta neljässä eri
ministeriössä ja todennut, että suurin osa Ruotsin asioista on jo ennenkin tehty ulkomailla. Tämä ei kuitenkaan poista Tuomiojan vastuuta, sillä juristien mukaan toimeenpaneva
virkailija on ensisijaisesti vastuussa.
Maailmankuulun itävaltalaisen
lääkintöneuvos Fidelsbergerin mukaan saunasta ei voi saada asbestoosia ja maailmankuulun juristin
Hans-Göran Frankin mukaan kyseessä on rikos.
Koska kyseessä on poliittinen rikos, niin yleisen käsityksen mukaan
Suomen ulkopoliittisia asioita hoitaa ulkoministeriö.
Toivottavasti ystäviä löytyy Erkki Tuomiojan erottamisvaatimuksen taakse.
Wäinö Pietikäinen
ASBESTKAMP 85 toiminnanjohtaja

Koska on vanhusten ja kansalaisten vuoro ?
Sosiaali-ja terveysministeriö on
radiouutisen (su 26.8.2012) mukaan selvittänyt, mitä maksaakaan uuden vanhuspalvelulain
kustannukset, jos en aivan väärin kuullut summa oli 73 miljoonaa euroa.
Summa on vanhuksille kädenojennus elämäntyöstään tasavallan hyväksi, ja ko. summa on pienehkö kun sitä vertaan niihin lukuisiin huonoihin ratkaisuihin, joita kokoomusjohtoinen sixback- hallitus
on tehnyt ja tekemässä.
Tässä päätöksiä, joita nykyhallitus on tehnyt ja tekee, jotka vain
vaikeuttavat kansalaisten elämää
eivätkä paranna kuten vanhuspalvelulaki. Kuntien valtio-osuuksia
kunnille myös Tuusulalle vähennetään (leikataan) 31,42% - 30,95 %:iin
eli kyseessä on miljardiluokan leik-

kaus kunnilta, jota kunnat kokoomuspuolueen johdolla ja hallitusvasemmiston tuella siirtävät kuntalaisille korottamalla kuntaveroja.
(Ja niistäkin rikkaat ja pääomatuloilla toimivat pääsevät ilman kuntaveroa kuin ”koira veräjästä”.)
Kun kunnat ovat lain mukaan
velvoitettuja hoitamaan palvelut
kuntalaisille ja sixback- hallitus on
leikannut valtionosuutta maksuna
kuntien hoitamista tehtävistä (mikä
myöskin lain mukaan sille kuuluu)
niin vajeet siirretään eliittipuolueiden voimin maksuun kuntalaisille.
Kuntien sosiaali- ja terveyshuollon rahoituksesta leikataan 25 miljoonaa euroa ja sairausvakuutuksen
korvauksista 71 milj.euroa, lapsilisien indeksikorotukset leikataan samoin työttömyysturvaa ja opintotukseen vähemmän varoja kuin tä-

nä vuonna jne jne. Kotitalouksilta
leikataan sixback- hallituksen toimin 830 miljoonaa euroa, joka on
10 kertaa enemmän, kuin suuresti hallituksen vasemmistopuolueiden mainostama ”solidaarisuusvero rikkaille”.
Mutta joillekkin annetaan miljoonittain. Asehankintoihin 560
miljoonaa euroa ja suurfirmoille
200 miljoonaa euroa. Afganistan
operaatioon 2008-2012 134,5 milj.
euroa, 2012 lisää 36 milj.euroa, kehitysavuksi Afganistaniin vuodesta 2011 vuoteen 2014 nostetaan 20
milj. euroon jne.
On täysin oikeutettua vaatia
hallituspuolueilta ja eduskunnalta
vihdoinkin toimintaa kansalaisten/
kuntalaisten etujen puolesta.
Jori Porspakka
Jokela/Tuusula
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Työtätekevien ja pie
nituloisten edut Turussa turvattava!
Turussa on suoritettu rajuja supistuksia kaupunkilaisten toimeentuloon. Emme voi hyväksyä kunnallisten palveluiden ja toimintojen yksityistämistä, sillä juuri se heikentää kuntalaisten toimeentuloa, korottaa maksuja ja heikentää palveluja.

Turussa kaupunginjohdon järjettömälle toriparkkihankkeelle kokoontuivat asukkaat torille nauramaan.
Kuva: Olavi Tirronen
1. Turku on myynyt kaupungin yrityksiä yksityisille. Turku myi
Soneralle mm. tuottavan puhelinlaitoksensa, joka tuotti kaupungille vuosittain voittoa. Kaupungin
omistamien yritysten myyminen
tulee estää.

sää velkaa Turulle. Se tulisi saastuttamaan entisestään Turun ilmastoa. Vastustamme parkkihallia myös siksi, että se johtaisi torimyynnin loppumiseen ja
mm. tuoreiden vihannesten ja
elintarvikkeiden saanti loppuisi.

2. Turku remontoi Taidemuseon. Tämä meni kuitenkin uusiksi,
koska remontin vetäjä ei hallinnut
työnjohtoa eikä ko. työhön liittyviä asioita. Kaupunki kärsi suuret tappiot, kun työ lopuksi jouduttiin teettämään ulkopuolisilla
toimijoilla. Vahingosta vastuulliset tahot tulee saattaa taloudelliseen vastuuseen.

6. Vastustamme tekopohjavesi-hanketta, jonka oikeisto, SDP
ja Vasemmistoliitto hyväksyivät.
Hankkeen toteuttamiseksi päätettiin ottaa lisää lainaa. Turun vesi-jätevesimaksut tulevat nousemaan kaksinkertaisiksi, koska hanke maksetaan lainojen pääoman
ja korkojen osalta takaisin 30 vuodessa.

3. Turun taloutta on hoidettu huonosti. Turun talous on saatu ylijäämäiseksi ottamalla velkaa.
Velkavastuut asukasta kohti ovat
noin 6200 euroa. SDP ja osaksi Vasemmistoliitto ovat yhtyneet tässä oikeistoon. Tämä väärä suunta
taloudenhoidossa tulee korjata.

7. Eerikinkadulla entisen Cafenoirin ja Kauppiaskadun puutalo tulee säilyttää, koska molemmat ovat Museovirastonkin mukaan rakennushistoriallisesti merkittäviä.

4. Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on tehnyt ostopalvelusopimuksen myymällä vanhusten 26 kaupungin palvelutaloa yksityisille yrityksille ja
säätiöille. Kaikki vanhustenpalvelut, siivoaminen, kaupassakäynti ym. aikaisemmat kotiavusta
jien tekemät työt on myyty yksityisille ja yhdistyksille. Siksi henkilökuntaa on jatkuvasti vähennetty. Palvelut ovat heikentyneet
niin, että kotiavustajat eivät edes
tiskaa. Siivoamiseen kuuluvat
työt kotiavussa ovat maksullisia.
On myös ilmoitettu, että omaishoidon tuki saattaa loppua. Vaadimme, että omaishoidontukea
jatketaan. Varsinais-Suomen Sairaanhoito piiristä on ilmoitettu,
että Raisionja Paimion sairaalat
suljetaan. Työttömyys hoitoalalla
entisestään lisääntyy. Emme hyväksy palvelujen yksityistämistä
ja heikentämistä. Vaadimme, että
kaupungin tulee tästä eteenpäin
tuottaa itse asukkaiden tarvitsemat kunnalliset palvelut.
5. Kauppatorin alle suunniteltua asukkaiden vastustamaa parkkihallia ei tule rakentaa. Se on täysin tarpeeton hanke, koska Turussa on jo tarpeeksi parkkitilaa. Torin alle suunniteltu parkkihalli aiheuttaisi li

8. Terveyspalvelumaksut olivat ennen ilmaisia. Terveysmaksu
on noussut 11 eurosta 13,80 euroon. Eniten on noussut päiväkirurgia 72 eurosta 93 euroon. Vaadimme terveyskeskuskäyntien palauttamista maksuttomiksi.
9. Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhoja tulee kehittää. Samaten nuorten liikuntamahdollisuudet eri urheilumuotoihin tulee järjestää. Tulee myös järjestää nuorille mahdollisuus kehittää itseään esim. näytelmä-, kuvataide-, tanssi - ja baletti yms. ryhmissä. Koululaisten kesäleiritoimintaa tulee jatkaa.
10. Turun kulttuurikaupunki vuoden jatkeena on nostettava ekologinen kaupunki-teema.
Puhdas kaupunki-ilma on tärkeä
elinehto ihmisille. Joukkoliikennettä on kehitettävä raideliikenteen suuntaan. Koulujen ja asuntojen home- ja ilmastointiasiat on
saatava kuntoon ennenkuin on liian myöhäistä.
Nykyiseen suuntaukseen on
saatava muutos. Äänestämällä
Suomen Työväenpuoluetta tuet
muutosta.

Suomen Työväenpuolueen
Turun seudun ryhmä
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LNG-terminaalien rakentaminen ei takaa edullista kaasua – rannikkovesien ekosysteemi ja luonto vaarassa
kä, naurulokki, kalasääksi (uhanalainen), riskilä, selkälokki (uhanalainen), kivitasku, teeri, merikotka
(suojeltu) ja käki .

Gasum Oy on parhaillaan suunnittelemassa EU-rahoituksella toteutettavaa Suomen maakaasuverkon yhdistämistä Viron maakaasuverkkoon. Finngulf LNG hankkeen tarkoituksena on siis yhdistää
Suomen kaasuverkosto kansainvälisille maakaasumarkkinoille. Gasum on perustettu vuonna 1994 ja sen omistavat Fortum (31%),Suomen valtio (24%), venäläinen maakaasun toimittaja Gazprom (25%)
ja saksalainen kaasuyhtiö E .ON Ruhrgas (20%). Yhtiön samoissa
suunnitelmissa on myös nesteytetyn maakaasun eli LNG:n tuontiterminaalin rakentaminen joko Porvoon Tolkkisiin tai Inkoon Joddböleen tai molempiin. Aikatauluksi yhtiö on suunnitellut LNG-terminaalin toteutusmuodosta riippuen olevan valmiina aikaisintaan
vuosina 2015 - 2018.
Kuva: Heikki Männikkö

Minna Helin Hermannin vappujuhlassa Hermannin kerholla 2012
Terminaalin kautta Suomeen ulkomailta tuotava LNG syötettäisiin
nykyiseen maakaasun siirtoverkostoon ja siirrettäisiin siitä olemassa olevan verkoston kautta kaasun
käyttökohteisiin. Suomeen rakennettava LNG-terminaali mahdollistaisi nesteytetyn maakaasun käytön myös meriliikenteen polttoaineena.
Hankkeessa siirtoverkostoon
syötettävän kaasun määrän on arvioitu olevan maksimissaan 20TWh
(2mrd . m3) vuodessa, mikä vastaa
noin 50% maakaasun nykyisestä
vuotuisesta kokonaiskulutuksesta
Suomessa. LNG:n jakelumäärä merenkululle ja teollisuudelle siirtoverkoston ulkopuolella on arviolta
enintään 5TWh.
Meriliikenteen rikkipäästöjä
Itämerellä rajoitetaan voimakkaasti vuonna 2015 voimaan astuvalla
direktiivillä. Jatkossa myös merenkulun typpi- ja hiukkaspäästöjen
sääntely kiristyy.
Maaliikenteen terminaalikäyntimäärät jopa 40
säiliöautoa päivässä
Suomesta katsottuna lähimmät LNG-tuontiterminaalit ovat tällä hetkellä Hollannin Rotterdamissa, Belgian Zeebruggessa ja Ruotsin Nynäshamnissa. Rakenteilla on
LNG-terminaali myös puolan Swinoujsciessa.
Tyypillisimmät tällä hetkellä
maailmalla käytössä olevat nesteytettyä maakaasua kuljettavat alukset ovat vetoisuudeltaan 120000–
170000m3. Finngulf hankkeessa arvioituja terminaalikäyntimääriä ko.
tuontialuksella arvioidaan olevan
vuodessa 24-36 kappaletta.
Lisäksi nesteytettyä maakaasua (LNG:tä) siis lastattaisiin LNGterminaalista ns .bunkrausaluksiin,
joilla se voitaisiin kuljettaa toimitettavaksi laivojen polttoaineeksi Suomen rannikon satamissa tai satamissa. LNG-bunkrausalusten vetoisuus voi olla 30– 1 000m3 ja pituus
40–80m. Bunkrausaluksen/-aluk
sien arvioidut käyntimäärät Inkoon
tai Porvoon terminaalissa olisivat
aluksi 2–3 kertaa viikossa ja lopputilanteessa 5–8 kertaa viikossa.
Maakuljetuksissa käytettäisiin
säiliöautoja, joilla LNG kuljetettaisiin kaasun siirtoverkoston ulkopuolella oleviin teollisuus- ym. käyttäkohteisiin. Säiliöautojen arvioidut
käyntimäärät Inkoon tai Porvoon
terminaalissa olisivat aluksi 5– 10
autoa päivässä ja lopputilanteessa
15–20 autoa päivässä.
Gasum on suunnitellut LNG-vä-

Inkoon terminaalialueen
ympäristössä oleva maaja merialue

Silta johtaa mantereelta Emäsaloon. Vasemmalla näkyvästä Skoldvikin öljynjalostamosta oikealla niemen takana sijaitsee Tolkkisten satama. Täältä merelle johtava väylä kulkee arvokkaiden luonto-alueiden kautta. Eikö alue ole jo tarpeeksi kuormitettu tankkereilla.
livarastoa myös Suomen länsirannikolle, mutta jos välivarastohanke ei
toteudu, niin voivat säiliöautojen
käyntimäärät nousta Finngulf LNGhankkeen lopputilanteessa Inkoossa tai Porvoossa jopa 40 säiliöautoon päivässä.
Porvoon terminaalialueen
ympäristössä oleva maaja merialue
LNG-terminaalien satamatoimiminnoista ja laiturien rakentamisesta aiheutuisi vaikutuksia erityisesti merenpohjaan ja vesieliöstöön.
Gasumin Finngulf hankeohjelman
mukaan kaikki rakentamisen vaikutukset ovat kuitenkin vain tilapäisiä
ja ohimeneviä, vaikka valitettavasti
niin ei asian laita kuitenkaan todellisuudessa välttämättä ole.
Tolkkisiin suunnitellun terminaalialueen ympäristössä on sekä
vakituista asutusta että loma-asutusta. Lähin taajama-asutus Tolkkisissa terminaalialueen koillispuolella on noin 400 metrin päässä ja lähin loma-asutus terminaalialueen
luoteispuolella noin 350 metrin
päässä terminaalialueen reunasta.
Tolkkisten terminaalialueella sijaitsisi yksi Porvoon keskeisten
alueiden osayleiskaavan luontoselvityksessä esitetty paikallisesti arvokas luontokohde, Tolkislandetin
saniaiskorpi. Muita Tolkkisiin suunnitellun terminaalialueen lähellä
olevia arvokkaita alueita ovat mm.
Hästön metsäalue, Tolkislandetin
rantametsä, lähin Natura 2000 -alue
Emäsalon suot, sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä suunnitellusta terminaalialueesta.
Itä-Uudenmaan maakuntakaavaan on merkitty Tolkkisten niemen
itäpuolelle luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä linnustoalue (ns . fINIBA-alue, finnish Important Bird Area) . Lisäksi kolmen
kalliosaaren Rävholmenin, Storloton ja Lilloton vieressä on silakan
kutualue.
Terminaalialuetta lähin merialueen Natura 2000 -alue(Södeskärin
ja Långörenin saaristo) sijaitsee
noin 15 km alueelta etelään. Sköldvikin laivaväylä kulkee alueen halki
- esimerkiksi Söderskärin pesimälin-

nustoon kuuluu noin 30 lajia. Neljän
osa-alueen muodostama kokonaisuus sisältää lintujen pesimä- ja levähdysalueita sekä harmaahylkeen
suojelualueita .
Söderskärin ja Långörenin saariston Natura-alueella esiintyviä
lintudirektiivin liitteen I lintulajeja ovat kalatiira, lapintiira ja räyskä Muuttolintuja ovat harmaasorsa, karikukko sekä punajalkaviklo. Muuta mainittavaa lajistoa ovat
pikkusirri, riskilä ja selkälokki. Saarilla ja luodoilla on tavattu mm. räys-

Inkooseen suunnitellun terminaalialueen lähimmät vakinaisessa asutuskäytössä olevat kaksi rakennusta sijaitsevat noin 150 metrin päässä terminaalialueen rajasta
pohjoiseen. Lähin vapaa-ajan asunto sijaitsee noin 500 metrin päässä
terminaalialueesta itään.
Inkoossa Joddbölen asemakaavaa varten tehdyn luontoselvityksen tietojen mukaan suunnitellun terminaalialueen rajojen sisällä
tai välittömässä läheisyydessä on
Oxhagenin lehtolaikut, Sjömansbergetin lehto, kansallisesti arvokkaaksi arvioitu Oxhagenin tervaleppäkorpi sekä Kolakärrin suo.
Inkooseen suunniteltua terminaalialuetta lähinnä on Stor–Ramsjön-luonnonsuojelualue noin 300
metriä terminaalialueesta etelään.
Inkoon merialueella laivaväylän läheisyydessä on viiden kilometrin
säteellä kolme Natura-aluetta. Laivaväylä kulkee Inkoon saaristo -Natura-alueen läpi.
Lisäksi seuraavat Natura-alueet sijoittuvat laivaväylän läheisyyteen: Inkoon saaristo, jossa harmaahylkeitä, Pytberg, jonka alueella on
muutamia satoja luonnonvaraisia
tammia, Kirkkonummen saaristo,
Kallbådanin majakkaluoto, jonka
ympärillä on useita pienempiä luotoja ja kareja. Alue on liitetty Natura-verkostoon siellä oleskelevien
harmaahylkeiden suojelemiseksi .
Laivaväylän
läheisyyteen
noin viiden kilometrin säteelle
ovat Stor-Ramsiön luonnonsuojelualue, Barön Selän luonnon-

suojelualue, Timmerö-Langerön
luonnonsuojelualue, ÅdgrundRönngrundetin luonnonsuojelualue,Sommaröarna ja Kallbådanin
hylkeiden suojelualue.
Lisäksi suunnitellun Inkoo–
Siuntio -putken, jolla Inkoon terminaalialueen putki yhdistettäisiin
maanlaajuiseen verkostoon halkoo Storgårdin I-luokan pohjavesialuetta.
Huoli kaasun hinnasta,
vaikka rannikkovesien
ekosysteemi voi tuhoutua
lopullisesti
Putkien yhdistämisen ja terminaalin rakentamishankkeen taustalla esitetään olevan huoli siitä, että
Suomen kaasuntuonti on edelleen
yhden putken varassa ja tämä ei
välttämättä ole kilpailun ja kaasun
hintatason osalta hyvä yhtälö. Tosin
ne markkinat joissa kilpailua on ja
myös LNG-kaasuvaihtoehto on saatavilla, eivät ole välttämättä saaneet
kaasun hinnanalennuksia kuin korkeintaan noin 10 prosenttia.
Suomen valtio aikoo ehdottaa
Gasumin ko. Finngulf LNG-hanketta EU:n yhteisen edun listalle, jolloin puolet hankkeen rahoituksesta maksaisi EU ja loput jäisivät Gasumin ja muiden yritysten vastuulle.
Terminaalin kustannuksiksi on arvioitu 300-400 miljoonaa euroa ja
kaasuputkien yhdistämiseksi puolestaan tarvittaisiin noin 100 miljoonaa euroa.
Rannikkovesien ekosysteemin,
luonnon ja ympäristön tuhoutuminen ja ilman ja maa-alueiden saastuminen on kuitenkin huomattavasti kalliimpi vaihtoehto, jota tuskin pystyttäisiin edes rahassa ar
vioimaan.

Minna Helin
Inkoo

Lastensuojelukerroin on bisnestä

Henri Autero on STP:n kunnallisvaaliehdokas Vaasassa
Bisneksen teko huostaanotetuilla ja muilla laitosasukeilla on kasvavaa bisnestä, josta myös kansainväliset pörssiyhtiöt ovat kiinnostuneet.
Kunta saa valtiolta noin kaksinkertaisena takaisin sen rahamäärän, mitä se laittaa huostaanottoihin. Järkyttävää, eikö? Eikä siinä vielä kaikki. Sosiaalietuudet mitä huostaanotettu saa huostaanoton aikana peritään vielä kunnalle
ja niistä säästetään itsenäistymisvaroihin pääsääntöisesti vain kolmasosa. Lapsen huonolla voinnilla tai esim. vanhemman kuolemalla (perhe-eläke) tehdään bisnestä. Näin talousvaikeuksissa oleva
kunta helpottaa taloushuoliansa.
Samaan aikaan lastensuoje-

lupalvelut siirtyvät ulkomaiseen
omistukseen. Sama yhtiö, jonka
hoitoyksikössä Ruotsissa vanhus
nääntyi nälkään, on laajentanut toimintaansa lastensuojeluun. Yhtiöllä
on lastensuojeluyksiköitä Suomessa. Eräskin sijoitusyhtiö (kylläkin kotimainen) on luonut rahaston, jossa on lastensuojeluyksiköitä omistettuna. Rahastoon voivat sijoittaa
esim. eläkeyhtiöt, vakuutusyhtiöt,
pankit, varakkaat yksityishenkilöt,
toiset rahastot (eli rahastojen rahastot, joihin voi kuka hyvänsä tehdä sijoituksia verkkopankissa).
Lastensuojelupalvelut siirtyvät
myös ulkomaiseen omistukseen.
Esim. Singaporen valtion sijoitusyhtiö sijoittaa Suomen lastensuojeluun.
Samaan aikaan moni huostaanotettu syrjäytyy ja jää työkyvyttömyyseläkkeelle. Tässä taitaa lopulta käydä niin, että nuorten pahoinvointi on tärkeämpää (tuottavampaa) kuin hyvinvointi. Siitähän nämä laitokset elävät. Valvovat viranomaiset antavat välillä huomautuksia huostaanotettujen kohtelusta
eri laitoksissa.
Itsenäistä elämää, opiskelua ja työntekoa on tuettava
Moni huostaanotettu, jonka
pitäisi itsenäistyä, siirretään monesti mielenterveyskuntoutujien
kuntoutuskotiin, koska ei ole valmiuksia itsenäiseen elämään. Moni huostaanotettu ja mielenterveyspotilas jää työkyvyttömyys-

eläkkeelle. Huostaanotetuille ei ole
edes kertynyt ansioeläkettä ennen
työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä. Tämä tarkoittaa Kelan työkyvyttömyyseläkettä, joka on aika pieni.
Vaarana on myös, ettei ansioeläkettä kerry tarpeeksi tai pahimmassa tapauksessa ei ollenkaan.
Mielestäni laitosnuoria täytyy
tukea itsenäiseen elämään, opiskeluun ja työntekoon. Sama koskee myös aikuisia. Yhteiskunnan
ulkopuolelle jääminen on kelle tahansa nuorelle ja monelle aikuisellekin hirveä menetys. Mielestäni yksityisten lastensuojelulaitosten keskeisimpänä ongelmana on
voiton maksimointi sen sijaan, että
panostettaisiin täysillä nuorten hyvinvointiin ja normaaliin elämään
sijoittumiseen.
Kustannukset ovat suuria. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle keskimäärin miljoona
euroa. Työkyvyttömyyseläkkeelle
pelkästään mielenterveydenhäi
riön perusteella jää viisi nuorta joka päivä.
Viitteet:
Taloussanomien nettiartikkeli lastensuojelun bisneksestä (pvm
16.6.2012, otsikko: ”Lapsibisnestä
ei valvo kukaan”)
Lastensuojelusta Helsingin Uutisten verkkosivuilla (pvm 19.6.2012,
otsikko: Valtion tukea arvostellaan:
kannustaa huostaanottoihin)

Henri Autero
Vaasa
henriautero@yahoo.com
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Kuntien ulosotto ja perintäyhtiöiden toiminta pankkivelkojien hyväksi ryöstäytynyt käsistä kansalliseksi hätätilaksi - pankkiirivelkojien järjestäytynyt musta business

Kuva: Heikki Männikkö

Vuoden 2011 eduskuntavaalien aikainen esitys ulosottoon ja perintään puuttumisesta ei ole johtanut missään minkäänlaisiin toimiin.
Nyt kuntavaalien kynnyksellä on tarpeen hälyttää asiasta, että kunnissa osaltaan ryhdyttäisiin toimiin. Se vaatii että me kuntalaiset itse vaadimme toimia ja toimimme itse asiassa.
Tilanne on koko ajan pahentunut ja kärjistynyt ja siitä on tullut katastrofi. Asiakastieto Oy kertoo maksuhäiriöiden määrän nousseen
vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla miljoonaan. Se merkitsee
kahden miljoonan maksuhäiriömerkinnän rajan ylittämistä vuoden
2012 aikana nykyvauhdilla. Samaisen Asiakastiedon mukaan määrä
oli vuonna 2005 puolisen miljoonaa. Se on nelinkertaistunut.

Pekka Tiainen on STP:n ehdokas
kuntavaaleissa Helsingissä
Maksuhäiriömerkintä on 340 000
suomalaisella ja nykykasvulla merkintöjä on vuoden 2012 lopussa
350 000:lla. Lisäksi ovat yritysten
merkinnät, joita on usealla kymmenellä tuhannella yrityksellä. Ongelma on näitäkin lukuja laajempi koska kaikki ei päädy maksuhäiriömerkinnöiksi.
Vuonna 1995 käräjäoikeustuomioista yksi viidestä oli velkomusasia. Nyt velkomusasioita on
kolme viidestä. Niitä on vuosittain
yli 200 000. Joka päivä tässä maassa käräjätuomarit tehtailevat 1 800
tuomiota velkomusasiassa.
Kansalaispalkan sijaan
tulikin kansalaisvelka
Oikeus työhön ja toimeentuloon on
perusoikeus. Tässä on pahoin epäonnistuttu. Massatyöttömyyden
uhrit, nuoret toimeentulohuolineen, pienituloiset eläkeläiset ja
kalliita lääkekuluja maksavat ovat
niitä kansalaisryhmiä, joiden rahat
eivät riitä elämiseen. Joukossa ovat
liikennesakot ja joukkoliikenteen
tarkastusmaksut, jotka rahahuo
lien takia jäävät maksamatta. Köyhien riittämättömät tulot ovat maail
manmittainen ongelma. Suomen
ongelma on osa tätä laajaa kansalais- ja ihmisoikeuksia loukkaavaa
ongelmaa.
Järjestelmä toimii virheellisesti
Ei ole kyse yksityisten ihmisten ja
yrittäjien vastuulla olevasta asiasta. Järjestelmä toimii virheellisesti
usealla tapaa. Kyseessä on pankkiirien, perintäyhtiöiden, luottotietoyhtiöiden sekä ulosoton muodostamasta rahastusketjusta, jossa tuomarit käräjäoikeuksissa ovat alistuneet kumileimasimiksi, jotka hyväksyvät pankkiirien ynnä muiden rahavaatimukset asettamatta näille
mitään vastuuta.
Asiakastieto Oy on suurin yhtiöistä, joka kirjaa maksuhäiriöt
ja tekee merkinnät luottotietoihin. Se estää lainan saannin. Asiakastieto toimii niin, että se estäisi vuokra-asunnon saannin. Asiakastieto Oy:n asiakkaina esimerkiksi pankit saavat tiedot Asiakastieto
Oy:ltä suoraan asiakkaan sosiaaliturvatunnuksen perusteella. Luottotietoja käytetään kiristämiseen
monin tavoin.
Asiakastieto Oy on rekisteröity Bermuda-saarille ja se omistetaan Cayman-saarilta käsin. Se ei
maksa veroa Suomeen eikä muuallekaan. Voitot siirretään konserniavustuksena Bermudaan, jossa tuloja ei veroteta. Voittoprosentti on

Kansalaisten Pankkivalvontaryhmä on parin viime vuoden aikana nostanut esiin järjestämissään tilaisuuksissa ulosottoon ja perintään liittyviä asioita. Kuva tilaisuudesta, Nordean Aleksanterinkadun konttorin luona 17.10.11. ”Pankkien uhrien muistopäivän” merkeissä puhumassa Pekka Tiainen
useita kymmeniä prosentteja.
Asiakastieto Oy:stä on julkisuuteen sieltä esitetty, että se
vaatii käräjäoikeuden ratkaisut.
On tosiasiatietoa, että tämä ei pidä paikkaansa. Asiakastieto tekee
merkinnät, vaikka asia on riitautettu eikä oikeudessa ole tuomiota. Asia kertoo törkeästä toimintatavasta, joka on yleistä myös perintäyhtiöiden toiminnalle. Yksi tunnetuimmista mm. Nordean käyttämä
pahamaineinen Lindorff ilmoittaa,
että keskuspaikka on Turku. Tällä
peitetään se, että se on ulkomainen
yhtiö kuten muutkin perintäyhtiöt,
joilta ihmiset saavat perintälappuja.
Ihmiset joutuvat viemään perintäyhtiöiden laskujaan sosiaalitoimistoon. Saamansa voitot perintäyhtiö siirtää ulkomaille alemman veron piiriin tai se ei maksa veroja. Tällä tavalla sosiaaliturvarahoja siirretään apua hakevien
kautta perintäyhtiöiden voitoiksi
pois maasta.
On kehitetty erittäin likainen
bsiness, jonka voitot tehdään ihmisten ja yritysten ahdingolla.
Usein kunnat ovat siirtäneet sairaala- ynnä muun laskutuksen suoraan
perintäyhtiöiden hoidettavaksi. Ihmiset saattavat saada ikäviä uhkauskirjeitä, että jos et maksa, saatat saada luottohäiriömerkinnän.
Pahimmissa tapauksissa pankki on
ottanut luvatta rahat tililtä. Tähän
ovat syyllistyneet useatrahoituslaitokset. Tuomarit eivät ole puut-

tuneet, vaikka rikoslain perusteella kyse on varastamisesta ja kavaltamisesta.
Oikeusjärjestelmän paha
kriisi
Ennen, jos oli maksamaton lasku,
käytiin puhumassa, miten se hoidetaan. Ihmiset ovat hoitaneet asian
sa, mutta nykymenetelmät tekevät sen mahdottomaksi. Nykyisellään velkomukset on automatisoitu. Lasku menee lyhyen odotusajan jälkeen perintäyhtiölle. Se laskuttaa aikansa ja jos maksuja ei tule, lähettää laskun käräjätuomareille. Tuomarit kirjoittavat liukuhihnatyönään laskutustuomioita, joilla asia siirretään ulosottoon. Tuomari hyväksyy, että perintäyhtiö
vetää välistä palkkionsa ja lisätään
viivästyskorot ja oikeuden käyntikulut. Usein ne ovat perussyy sille,
että summat kasvavat niin suuriksi,
ettei niitä enää voi hoitaa. Valituksissa on sellaiset ruuhka ja käsittelyviivästykset, että esimerkiksi oikeusasiamiehen toimisto tukehtuu
tapausten määrään.
Tuomarit on pantu tehtailemaan näitä tuomioita 800 kappaletta joka päivä. Tämä on keskeinen syy käräjäoikeuksien laamannienkin valittamalle resurssipulalle.
Vuotuisten käräjäoikeuskäsittelyiden määrää olisi vähennettävissä
kymmenillätuhansilla, jos käräjäoikeudet ottaisivat linjan, etteivät ota
käsittelyyn vakuudettomia lainoja

ilman erityisiä perusteita. Pankkien
rahoitusyhtiöt kuten Nordea Rahoitus ja pikavippiyhtiöt myöntävät
vakuudettomia luottoja omalla riskillään. Ne pyrkivät hankkimaan uusia asiakkaita vähillä kustannuksilla
hoidattamalla perinnän yhteiskunnan tuomioistuinten avustuksella ja
kustannuksella ja siten veronmaksajien kustannuksella.
Nykyisellään pankkiirien ja
muiden velkojien ei tarvitse edes
esittää velka-asiakirjaa, johon
velka perustuu. Tuomarit uskovat
haasteen jättäjää, kun se on pankkiiri tai luottoyhtiö. Nykyisellään oikeuslaitos ei ole riippumaton pankeista eikä hoida tehtäväänsä kansalaisten ja yritysten suojelemisessa. Sekä vakuudettomien että vakuudellisten luottojen osalta tuomarien on muutettava oikeuskäytäntöjään siten, että automaattisesti ei hyväksytä pankkien ja muiden velkojien vaatimuksia, kuten
nyt tapahtuu. Tästä seuraisi, että pankit joutuisivat parantamaan
huolenpitoa asiakkaista. Se merkitsisi maksujärjestelyitä laina-aikojen
suhteen, neuvottelua koroista ynnä muuta.
Perintäyhtiön kuorittua päältä voittonsa käräjätuomion perusteella, asia menee ulosottoon.
Ulosotossa on arviolta 300 000 ihmistä. He ovat osaksi samoja kuin
luottohäiriömerkityt 340 000, mutta kaikilla ulosotossa olevilla ei merkintää ole. Siten perinnässä luottohäiriömerkittyinä ja ulosotossa on
arviolta puoli miljoonaa suomalaista. Ihmiset eivät voi viedä asioita
käräjäoikeuteen asianajopalkkioiden takia ja koska virheellisillä nykyoikeuskäytännöillä yksityinen ihminen on ennalta tuomittu häviämään. Pankit hyödyntävät korkeita asianajopalkkioita käyttämällä
kalliita asianajotoimistoja. Kalliit oikeuskustannukset ja ulosottoviranomaisen pelko ovat tehokas pelote
pitää hiljaisena.
Ulosottokäytäntö suurremontin tarpeessa
Ulosottovirastoilla on perinnässä neljä miljardia euroa. Ne perivät
800 miljoonaa euroa vuodessa. Yksityisiä ihmisiä ulosotossa olevista
on valta osa, yrityksiä lukumääräisestä pieni osa. Yritysten osuus perittävästä summasta on niiden lukumääräosuutta suurempi.
Ulosotto tehdään ulosottokaaren perusteella, joka astui
voimaan 2008. Vanhaa ulosottolakia uusittiin vuosia. Lopputulos
on monella tapaa epäonnistunut.
Siinä on suojaosuus, jota ei ulosmitata, mutta se on elämiseen lii-
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an alhainen. Ulosotossa oleva joutuu kuitenkin maksamaan vielä korot suojaosuudesta ja se ja viivästyskorot paisuttavat summia räjähdysmäisesti. Keskeinen ongelma
on, että ulosotto ei piittaa ulosoton
seurauk
sista. Laki mahdollistaisi
harkinnan, mutta yleisesti ulosotettu ajetaan syvenevään ahdinkoon.
Joskus ulosottoa löysätään kuten
kalastaja löysää siimaa kalaa väsyttäessään. Löysäilyllä ulosotossa olevat saadaan vaikenemaan kohtelusta. Vaikenemisen aiheuttaa myös
häpeä, mutta siihen ei ole syytä,
sillä kyse on 300 000 ihmisestä ja
kymmenistä tuhansista yrityksistä
ja väärin toimivasta järjestelmästä.
Ajatellaan yleisesti, että ulosotolla yhteiskunnan toimesta on
tarkoitus korjata yksityisen perinnän ongelmia. Käytännössä on
niin, että pankkiirit ja muut velkojat saavat tehokkaammin rahoja ihmisiltä ulostoton kautta kuin perintäyhtiöiden kautta. Esimerkiksi ulosotto saa kaikki tiedot pankkitileistä ja ottaa rahat suoraan tililtä. Ulosotolla on tietokoneohjelma, jolla veronpalaukset siirretään
automaattisesti ulosottoon jne. Järjestelmä on siten rakennettu, että
ulosottaja saa henkilökohtaisesta
ulosottamisestaan isoa palkanlisää
ja palkoista merkittävä osa maksetaan tätä kautta.
Perintä ja ulosotto tulee saada remonttiin, jolla turvataan ihmisten ja yritysten oikeussuoja.
On korjattava käräjäoikeuskäytännöt niin, että pankeille asetetaan
vastuuta.
Keskeinen asia on, että ihmisten toimeentuloa parannetaan.
Suomessa työttömille tulee järjestää työtä ja yhteiskunnan tulee
ottaa siitä vastuu. Työllistäminen,
työmarkkinatuen, opintotukien,
pienten eläkkeiden, toimeentulo
tuen ja lääkekorvausten korottaminen ja saamisen helpottaminen on
parhainta lääkettä velkakatastrofin korjaamiseen. Tulee tehdä muita parannuksia kuten, että joukkoliikenteeseen tulee saada KELA:sta
annettavat toimeentuloharkintaan
perustuvat matkaliput. Yrittäjien
tilanteeseen tarvitaan parannuksia. Oikeusjärjestelmän puutteet
on korjattava ja väärät velkomiset
poistettava ja niihin syyllistyneet
asetettava vastuuseen.
Kuntasektorilla on keskeistä
vastuuta ihmisten toimeentulosta.
Siksi kunnissa on osaltaan tartuttava näihin kysymyksiin kuntalaisten
suojelemiseksi.

Pekka Tiainen
Helsinki

		

Seuraava kirpputori on viikonloppuna 10 - 11.11.2012. Pöydän numero ei ole vielä tiedossamme. Toivomme kirpputorille tavaralahjoituksia Kansan äänen ystäviltä ja järjestötovereilta.
Tarvitsemme jatkuvasti uutta tavaraa. Sen tulee olla puhdasta ja ehjää. Talouden pienkoneet, astiat, radiot, kamerat, kahvinkeittimet, elektroniikka, työkalut, kalastusvälineet yms. menevät hyvin kaupaksi. Jos
sinulla on käyttökelpoista tavaraa, jota et enää itse tarvitse, lahjoita se
kirpputorillemme. Lahjoituksista pyydämme ottamaan etukäteen yhteyttä Tarja Männikköön p. 050 432 0777 tai tavaran voi tuoda suoraan
myyntipöydälle heti aamusta. Olemme paikalla lauantai-aamuna klo
7.30 ja sunnuntaina klo 8.30.
Ystävät ja toverit toivomme teidän kaikkien tukea tavaralahjoituksina kirpputorillemme. Tulot käytämme Kansan äänen julkaisemiseen.
Kiitokset kaikille, jotka ovat aiemmin lahjoittaneet tavaraa ja näin tukeneet toimintaamme.

terveisin Eira ja Tarja
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Helsingin puistojen puolesta
ta tai muutoin kaavan hyväksymispäätös on katsottava rauenneeksi.
Helsingin kaupunginvaltuusto
päätti kokouksessaan 6.6.2012 kaataa Vallilanlaakson joukkoliikennekatu –hankkeen. Äänestys päättyi
tasatulokseen. Katuhankkeen vastustajat voittivat kamppailun valtuuston puheenjohtajan äänen
turvin. Vallilanlaakson tuhoaminen
kuopattiin toistaiseksi.

Puisto on avoin tai puoliavoin hoidettu viheralue kaupunkirakenteen keskellä. Se on ihmisen toimesta rakennettu ja hoidettu viheralue. Kaupunkien asukkaat pitävät sen olemassaoloa tärkeänä. Puistoja on monenlaisia kuten koira- ja leikkipuistot, puistometsät, ulkoilupuistot, puulajipuistot ja asuinkortteleiden
puistikot. Puisto koostuu yleensä kukkaistutuksista, nurmikosta, kävelyteistä, kallioista, puista, penkeistä, toisinaan myös patsaista ja suihkulähteistä. Puistoistutuksia näkee myös julkisten rakennusten ympärillä, katujen varsilla ja asuintalojen pihapuina. Puistojen ylläpito ja kunnostus ovat osa kaupunkien rakennusperinnön vaalimista.
Luonto eri elämän muotoineen, maastoineen ja vesistöineen on myös helsinkiläisille hyvin tärkeä asia.
Puistojen olemassaolo liittyy kiinteästi kaupunkilaisten henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin sekä heidän
luontosuhteensa säilymiseen. Luonnon ja mielenterveyden yhteyttä on tutkittu tieteellisesti 1990-luvun
alusta alkaen. Tiedettä kutsutaan ekopsykologiaksi. Ihmisen tulisi viettää metsässä puolisen tuntia päivittäin. Pitkään jatkunut stressi helpottuu vasta yli kahden tunnin säännöllisellä annostuksella. Japanilaiset tutkijat huomasivat, että metsässä kulkeminen lisää ihmisen valkosolutuotantoa ja auttaa siten puolustautumaan bakteereja ja tulehduksia vastaan.
Kuva: Matti Laitinen

Hesari nuolee byrokraatteja

Matti laitinen on STP:n ehdokas
kuntavaaleissa Helsingissä
Useat helsinkiläiset puistot ovat
uhanalaisia kulttuurimaisemia. Keskuspuiston reuna-alueet ovat grynderien ikuisella toivelistalla, Pisararata uhkaa Alppipuistoa ja Eläintarhaa, Lenininpuiston halki aiotaan
rakentaa liikenneväylä. Vallilanlaakso vetää henkeä joukkoliikennekadusta saavutetun torjuntavoiton jälkeen.
Kunnat säätelevät kaavoituksella maa-alueidensa
käyttöä

Asemakaavoilla ja niiden muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle säätämällä, mihin tarkoituksiin aluetta voi käyttää ja kuinka paljon alueelle saa rakentaa. Jos
alue on kaavoitettu puistoksi, sitä ei
voi käyttää muihin tarkoituksiin ilman asemakaavan muutosta. Asemakaava voi käsittää kokonaisen
asuinalueen tai vain yhden tontin.
Rakentaminen voi alkaa vasta, kun
asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja se on saanut lainvoiman.
Mikäli hallituksen aikomukset
Suomen kuntien määrän supistamisesta viidesosaan toteutuvat, se
tarkoittaa käytännössä alueellisen
itsehallinnon kapeutumista. Yhä
harvempi kansalainen maassamme on aiotun kuntateurastuksen
toteutumisen jälkeen päättämässä
valtuustossa oman kuntansa viheralueiden ja puistojen käytöstä ja niiden säilymisestä.
Keskuspuisto
Arkkitehti Bertel Jung teki v.
1911 ehdotuksen Helsingin Keskuspuistoksi. Jungin karttaluonnoksessa se käsitti alueen, joka alkoi Töölönlahdelta ja päättyi pohjoisessa nykyisen Oulunkylän ja Pakilan rajalle. Suunnitelma täydentyi sittemmin Helsingin halki kulkevaksi metsä- ja puistovyöhykkeeksi, jonne sijoitettiin toiminnallisia
ulkoilu- ja liikunta-alueita palveluineen sekä kattava ulkoilutieverkosto. Kokonaisuuteen sijoittuivat
myös Olympia- ja Uimastadion se-

Alppipuistossa sijaitseva Ankkalampi on vuosikymmenet palvellut asukkaita Kaivopuiston veroisena ”keitaana”. Säästösyistä siitä aiotaan lohkaista pala pisararadan tieltä. Päättäjiltä on järki hukassa.
kä muitakin olympialaisiin liittyviä
arvorakennuksia sekä Eläintarha ja
Alppipuisto.
Keskuspuisto tarjoaa käyttäjäkunnalleen hyvät virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet. Alueen luonto on monipuolista, maasto vaihtelevaa ja lintu- ja nisäkäslajisto runsas. Tuhannen hehtaarin laajuinen
alue edustaa hyvin etelärannikon
rikasta ja vaihtelevaa luontoa. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 24.8.2006, ettei Keskuspuistolle
laadita uutta omaa osayleiskaavaa
ja että sen aluetta ei pienennetä
siitä rajauksesta, joka tehtiin Yleiskaavassa 2002. Kaupunginvaltuusto hyväksyi tuon yleiskaavan yhtey
dessä toivomusponnen: ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Keskuspuiston jatkosuunnittelun lähtökohtana on se, ettei Keskuspuiston kokoa pienennetä eikä alueelle
rakenneta nykyistä enemmän.”
Keskuspuiston asemakaavoittamattomille osa-alueille Pirkkolan liikuntapuistolle ja Maunulanpuistolle laaditaan omaa asemakaavaa. Mikä takaa, että nämä alueet säilyvät
virkistyskäytössä? Keskuspuiston
suurimmat uhkat ovat edelleen sen
reuna-alueiden rakentaminen ja sitä pilkkovat tiehankkeet. Valtuusto
päättää!
Pisararata tuhoaa Alppipuistoa ja Eläintarhaa
Pisararata on kahdeksan km pituinen ratalenkki, jonka tarkoituksena on vapauttaa ratakapasiteettia päärautatieasemalta muun raideliikenteen käyttöön sekä kohentaa lähiliikenneyhteyksiä Töölöön
ja Hakaniemeen. Radan yleissuunnittelussa päädyttiin säästösuunnitelmaan, jossa tunneliosuuksia lyhennettiin niin, että junarata kulkisi maan päällä Eläintarhan ja Alppipuiston puistoalueilla tuhoisin seurauksin. Suunnittelualueeseen kuuluu myös maanalaisia alueita Eläintarhan, Alppiharjun, Taka- ja Etu-

Töölön, Kampin, Kluuvin, Kaisaniemen puiston, Hakaniemen ja Kal
lion alueilla. Pisararata syö ison siivun Alppipuistoa. Tämä on ristiriidassa Keskuspuiston rakennus- ja
supistamiskiellon kanssa.
ELY-keskuksen ympäristövaikutusarvion mukaan: ”Alppipuistoon
kohdistuvat maisemalliset vaikutukset ovat merkittäviä ja pääosin
haitallisia tai erittäin haitallisia. Ratapenkere kasvaa puiston suuntaan ja kevyenliikenteen väylän sijainti muuttuu. Muutokset kohdistuvat puiston maisemakuvaan ja
toimintoihin.”
Lenininpuisto on osa Alppipuistoa. Puiston halki aiotaan runnoa kaksikaistainen Linnanmäen uuteen parkkihalliin vievä autoväylä, koska uuden 800-paikkaisen gourmetravintolan asiakaskunta haluaa päästä autoillen sisäfileiden ääreen. Lähiseudun asukkaiden mielestä Lenininpuisto on arvokas maisema-arkkitehtuurin taidonnäyte. Siellä kasvaa useita harvinaisia puita ja kasveja. Puisto on
helsinkiläisille tärkeä rauhan ja virkistyksen lähde. Pienestä ja kauniista puistosta ei saa lohkaista sen arvokasta osaa ajotien alle. Liikennemääriltään alati kasvava Sturenkadun sujuva liikenne ei kestä uutta,
jopa 5 000 autoa päivässä käyttävää
suoraa liittymää. Kansalaiset haluavat myös turvata Åshöjdenin peruskoululle riittävät piha-alueet ja turvallisen ja pakokaasuttoman ympäristön. Yli 2 000 kansalaista on jo allekirjoittanut vetoomuksen puiston säilyttämisen puolesta. Rakennusvirasto aloitti Lenininpuiston peruskorjauksen elo-syyskuun vaihteessa. Kaadettavat puut on jo merkattu punaisella. Ensimmäiset puut
kaadettiin 20.8.2012.
Ei joukkoliikennekatua
Vallilanlaaksoon
Kansalaiset, kaupunginosayh-

distykset ja kansalaisjärjestöt vastustivat yhteisvoimin Helsingissä
Vallilanlaakson läpi suunniteltua
joukkoliikennekadun rakentamista, koska ratkaisu olisi vaarantanut
olennaisesti alueen virkistyskäyttöä
ja sen maisemallisia arvoja. Kadun
linjaus olisi kulkenut nykyisen satamaradan päällä aivan Vallilan siirtolapuutarhan vieressä. Laakson kummassakin päässä sijaitsee jo yksi vilkas liikenneväylä. Miksi Vallilanlaakso olisi pitänyt vielä halkaista joukkoliikennekadulla? Kaikkea ei voi
uhrata liikenteen vuoksi.
Helsingin kaupunginvaltuusto
päätti keskiviikkona 14.12.2011, että kiistelty Vallilan joukkoliikennekatu rakennetaan. Kadun rakentamista puoltanut häpeällinen kanta voitti kokoomuksen ja Sdp:n valtuutettujen äänien turvin. Päätöksestä valitettiin usean eri toimijan
toimesta Helsingin hallinto-oikeudelle, joka totesi 15.2.2012, että valtuuston on käsiteltävä Uudenmaan
ELY-keskuksen maankäyttö- ja rakennuslain perusteella tekemä oikaisukehotus ja tehtävä sen johdosta kaavaa koskeva päätös 6 kuukauden kuluessa oikaisukehotukses-

Vallilanlaakson ympärillä asuu
pääosin pienituloisia ihmisiä. Heidän ulkoilu- ja virkistysalueelleen
on helppo ehdottaa joukkoliikennekatua. Viisi minuuttia on heikko peruste puiston tuhoamiselle.
Kaivopuistoon kajoaminen ei tulisi
kuuloonkaan. Entäpä jos Kruunuhaan asukkaat alkaisivat vaatia koirapuiston perustamista Senaatintorille, jotta he voisivat paskattaa siellä koiriaan asioidessaan Kauppatorilla?
Alueellista itsehallintoa
pitää lisätä
Virkamiehet ja hallitukset eivät voi päättää kaikesta kuulematta asuinalueen asukkaita. Jos he eivät kuuntele kansaa, sen on tehtävä
itsensä kuulluksi. Kuntalaisilla on oltava oikeus osallistua päätöksentekoon omaan asuinympäristöönsä ja
kunnan talouteen liittyvissä asioissa. Kansalaiset ja kansalaisjärjestöt
voivat vaikuttaa omaa asuinaluettaan koskeviin päätöksiin aktiivisen
kansalaistoiminnan avulla. Osallistuva demokratia takaa kansan mielipiteen välittymisen päättäjille.

Matti Laitinen
Lähteet: www.rakennusperintö.
fi, www.hel.fi/kaavoitus, Helsingin
Keskuspuiston puolesta ry, Puistot
ilonamme –julkaisu ja Alppila-seura ja Heli Mustonen, Valkeakosken
Sanomat 6.8. 2012.
Kuva: Matti Laitinen

Kunnat säätelevät kaavoituksella maa-alueidensa käyttöä ja rakentamista. Kaavaa laadittaessa suunnitellaan mm. puistojen ja muiden
viheralueiden ja liikenteen sijoittuminen kaupunkiin. Yleiskaava on
koko kaupungin kattava maankäytön ja liikenteen järjestämisen yleispiirteinen suunnitelma. Yleiskaava
laaditaan Helsingissä noin 10 vuoden välein ja se ohjaa asemakaavoitusta. Sitä voidaan täydentää
tai muuttaa suppeammalle alueel
le laadittavalla osayleiskaavalla.
Helsingin nykyinen tuli voimaan v.
2007.

Hesarin pyöräilevä toimittaja Marja Salmela kirjoitti 3.7.2012
Merkintöjä –laatikossa kitkerään
sävyyn: ”Jos uusi bussi- ja ratikkabaana rakennettaisiin (Vallilanlaaksoon), se helpottaisi myös vanhojen katujen ruuhkaa. Näin jokainen
matkalainen säästäisi ainakin viisi
minuuttia päivässä. Vuodessa se tekisi peräti 400 000 tuntia… Tilanne
paljastaa, kuinka epätasa-arvoisia
kaupunkilaiset ovat, kun kaupunkisuunnittelusta päätetään. Vanhojen
kaupunginosien yhdistykset saavat
aina lausua mielipiteensä ja vedota
päättäjiin, mutta tulevilla asukkailla (Kalasatama) ja joukkoliikenteen
käyttäjillä ei ole minkäänlaisia vaikutusmahdollisuuksia.”

Saha ja kirves heiluvat jo Lenininpuistossa. Ravintolavieraiden autotie
on tärkeämpi, kuin puiston arvokas maisema-arkkitehtuuri ja alueen
asukkaiden pitkäaikainen virkistyspaikka.
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Kuntavaaleissa kamppaillaan kaupunkitilasta
Kuva: Antti Siika-aho

Tampereella
nousi
hiljattain kohu, kun paikallinen kokoomusvaltuutettu
ehdotti
”ihmisroskien”eli keskustassa
majailevien alkoholistien pakkosiirtoa muualle. Hieman aiemmin
poliisi otti yhteen paikallisen kadun vallanneiden mielenosoittajien kanssa. Nämä ja monet muut
julkisesta kaupunkitilasta käydyt kädenväännöt ovat yleistyneet Suomessa rajusti. Kyse on
taistelusta, jossa vastakkain ovat
markkinat ja kuntalaiset.

Kaupunkitilan käytöstä käytävät kiistat korostuvat etenkin
Tampereella, sillä sen keskustaalue rajautuu pitkälti kahden suuren järven väliselle kapealle kangaskaistaleelle. Tonttimaa on arvokasta ja keskustasta tahdotaan tehdä markkinoiden temmellyskenttää sekä aluetta, minne halutaan
tietyntyyppisiä asukkaita kuluttamaan. Kunnallisten palvelujen alasajon myötä lukuisat sosiaaliset ongelmat kärjistyvät pienessä tilassa.
Yhdessä nämä lähtökohdat luovat
ongelmien noidankehän, jota kiih-

Kuntavaalit ovat avain
muutokseen
Kaupunkitilan yksityistämisvaatimukset ja markkinoiden ahneus
ovat saaneet kuntalaiset nousemaan vastarintaan. Eri puolilla Suomea toimii jo aktiivisia kansanliikkeitä, jotka vaativat oikeutta toimiviin palveluihin ja julkiseen, yhteiseen tilaan. Helsingissä Kallio-liikkeen block partyt tai Tampereella
vapaa Nekala-tapahtumat ovat hyviä esimerkkejä erityisesti nuoren
väestön tahdosta muuttaa harjoitettua kaupunkitila-politiikkaa.

Mikä kaupunkitila?
Termi ”kaupunkitila” esiintyy tänään toistuvasti julkisessa keskustelussa. Sillä voidaan tarkoittaa yhteistä urbaania liikkuma-alaa, infrastruktuuria, sosiaalisia ja – kulttuuritiloja sekä edellä mainittuihin
olennaisesti vaikuttavia aineellisia
ja aineettomia palveluita. Kaupunkitila tulee esille esimerkiksi silloin,
kun keskustellaan vaikkapa urbaaneiden viheralueiden käytöstä, liikenneratkaisuista tai julkisten tilojen hyödyntämisestä kuntalaisten
käyttöön.

ke-elämälle tai muuhun yksityiseen rakentamiseen. Yksityisautoilua suositaan vaatimalla yhä suurempia autokaistoja julkisen liikenteen kustannuksella.

Tampereen historia on kiinteästi sidoksissa sitä halkovaan Tammerkoskeen, jonka rannalta moderni teollistuminen sai alkunsa. Viime vuosien aikana on kiistelty paljon siitä, millaiset ihmiset saavat viettää vapaa-aikaansa kosken rannoilla sijaitsevissa puistoissa.
dyttää uusliberalistinen talouspolitiikka ja markkinoiden alati kasvava ahneus.
Maailmalla kaupunkitilasta
käytävät kiistat ovat olleet tapetilla jo pitkään, mutta Suomessa
vasta viime vuosikymmenten nopea kaupungistuminen on tehnyt
siitä kuntalaisten arkipäivää. Se, mikä ennen nähtiin vain asumisen ja
työnteon keskuksena, on tänä päivänä paljon muutakin.
Kova talouspolitiikka kärjistää ristiriitoja
Kaupunkien kasvu on ollut kiinteästi sidoksissa kapitalismin kehittymiseen. Tämän voi havaita hyvin esimerkiksi Euroopan teollistumisen
historiasta. Tänään kaupungit eivät

ole enää vain työväestön nukkumalähiöitä vaan myös klustereita, joihin keskittyvät pääoma, markkinat
ja ”kuluttajat”.
Työväestön kamppailu julkisten palveluiden puolesta on vuosikymmenten kuluessa tuottanut
kaupunkitilasta yhteisen ympäristön, jossa kaikilla on mahdollisuus
nauttia esimerkiksi toimivasta julkisesta liikenteestä, harraste ja – vapaa-ajan tiloista ja viheralueista. Tämä kehitys on kulkenut käsi kädessä muiden hyvinvointipalveluiden
kanssa. Niin pienissä kuin isoissakin kunnissa on kyetty turvaamaan
kaikille mahdollisuudet laadukkaaseen elämään.
Vallitseva tilanne on pitkään
elänyt murroskautta. Valtion kuntiin kohdistamien säästötoimenpi-

teiden ja yksityistämisten seurauksena kunnalliset palvelut on tietoisesti päästetty rapautumaan. Suurissa kaupungeissa kuten Helsingissä, Turussa ja Tampereella leikkaukset näkyvät välittömästi pienituloisten elämässä. Tampereella esimerkiksi toipumisasemien ja yömajojen
karsiminen on johtanut siihen, että
vaikeuksista kärsivät liikkuvat keskikaupungilla vailla mitään turvaa.
Monet vaikuttavassa asemassa olevat näkevät heidät pelkästään imago-ongelmana.
Uusliberalistinen talousajattelu näkee kaupunkitilan pelkästään taloudellisen hyödyntämisen välineenä. Julkiset tilat kuten puistot tai vapaa-ajanviettorakennukset halutaan kaavoittaa lii-

Kuntalaisten ruohonjuuritason toiminta on tarpeellista kansalaisaktivismia, mutta itsessään
se ei vielä riitä. Kaupunkitilan hyödyntämisestä ja julkisen tilan tulevaisuudesta päättävät kaupunkien
luottamuselimet. Tällä hetkellä suurissa kunnissa harjoitettu politiikka
esimerkiksi kaupunkitilan suhteen
on pitkälti tulosta tietoisista poliittisista valinnoista.
Kunnallisvaalien tulos määrittää kuntien suuntaa pitkäksi ajaksi eteenpäin. Ratkaistavana on, annetaanko markkinavoimille mandaatti jatkaa nykyisellä
tiellä vai käännetäänkö kurssi kohti asukkaiden kuntia, joissa laadukkailla palveluilla ja kaukonäköisillä
ratkaisuilla turvataan kuntalaisille
riittävästi laadukasta ja sosiaalisesti oikeudenmukaista kaupunkitilaa.

KÄ/AS

Viitoittaako Oulun toimintasuuntaa koko maan kehitykselle?

Oulussa tyytymättömyys Vasemmistoliiton toimintaan on ollut
käsin kosketeltavaa – kauniista
lupauksista ja ohjelmajulistuksista
huolimatta tuki on annettu yksityistämiselle ja keskittämiselle valheellisia torjuntavoittoja vastaan. Vihreiden nuorempi polvi on liimautunut
sosiaalikysymyksissä kokoomuslaisen psykoottisen arvomaailman
kylkeen kuin imukala rauskuun. Eikä vanhempi polvikaan ole onnistunut loistamaan edes – E. Pulliaisen ja J.Markkolan vetäydyttyä ja
V. Ervastin uuvuttua yksinjääneenä – ympäristökysymyksissä, joissa
Oulun suunnalla sentään pulliais
laisesta vaikutuksesta käännettiin
takki suhteellisen myöhään, viimeisimpänä suuralueena Suomessa. Tilausta vaihtoehdolle siis on. Ja tuo
vaihtoehto voi tulla vain parlamentissa symbioosiin kasvaneiden valtapuolueiden ulkopuolelta.
Jatkaen biologisia analogioitamme voimme todeta viime aikojen kehityksestä seuraavaa:
Eristyksissä olleet vaarallisen pienet vastarintapopulaatiot ovat Oulussa liittyneet uutta luottamuksen luomaa ekologista käytävää
hyödyntäen muodostamaan yhtenäisen elinvoimaisen populaation.
Vaihtoehtoista politiikkaa tarjoavat
tahot ovat yhdistyneet Vapaan Vasemmiston valitsijamiesyhdistysten yhteislistaksi. Pitkällinen aktiivinen pyyteetön yhteistyö käytän-

Kuva: © Oulun kaupunki

Oulun vaaleissa on tarjolla uusi yhtenäisyydestä voimaa ammentava laajapohjainen oppositio, Vapaan Vasemmiston valitsijamiesyhdistysten yhteislista.

Menneinä vuosikymmeninä vasemmisto on toiminut Oulun peräsimessä ja tulosta on myös syntynyt. Nykyisellä uusliberalismin kaudella tarvitaan uusi vasemmisto ajamaan asukkaiden asiaa.
nön aktivismin, valistustyön ja koulutuksen parissa on luonut riittävän monenkeskisen luottamuksen
ilmapiirin. Tältä pohjalta kommunikaatioyhteys on muodostunut välittömäksi ja näkemysten vaihto mahdolliseksi. Tämä heijastuu myös Vapaan Vasemmiston ohjelmaan – ohjelmamuotoilu ja toiminnan luonne sisältävät aimo annoksen platformistista anarkismia, kunnallisdemokraattinen ja aluepoliittinen
ohjelma on ammentanut kommunalismista ja taloudellisissa kysymyksissä sekä sosiaalipoliittisissa
linjauksissa on hyödynnetty perinteisempien sosialistien ja kommunistien osaamista. Omaa maustettaan sisältöön ovat antaneet myös
syvävihreät, alkiolaiset ja trotskilaiset sekä tasa-arvoasialliset näkemykset. Kansan Äänen lukijoita
lämmittänee se tieto, että myös STP
on osoittanut suurta solidaarisuutta ja halukkuutta ottaa osaa Vapaan

Vasemmiston toimintaan.
Kaikki Vapaan Vasemmiston
piirissä toimivat tahot ovat myös
säilyttäneet oman itsenäisyytensä – tämä on taannut sen, että
voimme ammentaa voimaa moninaisuudesta. Idea on hyvin lähellä solutoiminnallista lähestymistapaa. Vapaana hallituspolitiikan ja
parlamentarismin hyväveliverkostojen rasitteista Vapaan Vasemmiston lista on kyennyt tarjoamaan
myös puhtaasti oululaisen lähtökohdan kunnallisen politiikan teolle – vaihtoehto, joka näyttää viehättävän oululaisia.
Vapaan Vasemmiston ohjelma vastustaa terveyspalvelujen
yksityistämistä, palvelujen keskittämistä suurempiin yksiköihin
ja Suur-Oulun uusien ja vanhojen
reuna-alueiden tietoista kuoliaaksi
näivettämistä asumalähiöiksi. Ohjelmassa on kiinnitetty huomioita

myös siihen ilmeiseen epäkohtaan,
ettei kaupunki täytä edes lakisääteistä palvelutasoa.
Viivytystaistelu on kuitenkin vain viivytystaistelua – ilman
aloitteen ottamista omiin käsiin on
kamppailun lopputulos selviö ja silmissä kangastelee kaiken hyvän, inhimillisen ja ekologisen täydellinen
kokoomusvetoinen alasajo. Vapaa
Vasemmisto onkin aloittanut hegemonisen vastahyökkäyksen sosiaalisen kamppailun suunnan kääntämiseksi, esittänyt totaalista kunnallisen politiikan suunnanmuutosta.
Merkittäviä avauksia on tehty
myös kunnallisen aluepolitiikan
ja paikallisdemokratian suuntaan. Kunnallinen aluepolitiikka
on muotoutunut polttavaksi kysymykseksi nyt, kun vanhat kuntarakenteet on murskattu ja kabinettien eliitti on suuressa viisaudessa
katsonut tarpeelliseksi siirtyä kohti suurkuntayksiköitä kuten SuurOulua. Vapaan Vasemmiston ohjelman keskeisiä tavoitteita on suunnanmuutos kohti pienempiä kuntalaista lähempänä olevia hallintoyksikköjä, jotka osallistavat kaikki
kuntalaiset kunnan hallintoon. Visiona ovat paikallisvaltuustot riittävillä valtuuksilla. Vaikutteet kommunalistisista teorioista ovat ilmeiset. Tähän mennessä haluttomuus
todelliseen kunnallisdemokra
tiaan on ollut kunnanisillä ilmeistä – tehdyt paikallisdemokratiakokeilut ovat olleet entuudestaan tuhoon tuomittuja, sillä minkäänlaisia todellisia valtuuksia tai mahdollisuutta edes osallistavaan budjetointiin ei ole annettu. Kuitenkaan

”Vapaa Vasemmisto on näissä
vaaleissa se vihrein vaihtoehto”.
Kuka voisikaan vastustaa tällaista napitusta.
nämä visiot eivät ole utopiaa – niitä on menestyksekkäästi toteutettu jopa meidän päiviemme yhteiskunnissa.
Uusi ote Vapaalla Vasemmistolla on myös viestinnällisellä
tasolla. Kuntalaisten kiinnostuksenkohtien kartoittamiseksi ja niihin vastaamiseksi Vapaa Vasemmisto on järjestänyt vuoropuhelutilaisuuksia, joihin kuntalaiset ovat voineet tulla kertomaan huolensa ja
omat visionsa – näiden keskustelujen pohjalta on kunnallisvaaliohjelmaan liitetty lisälehtiä ohjelmaa
täydentämään. Agitaatio ja propaganda on ymmärretty erottaa ja
kuntalaisten kanssa on kommuni-
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70 vuotta sitten (7)

Vaara uhkaa Stalingradia
Krimin menetys Harkovan ja Barvenkovon alueella, Donetskin laakiolla ja Voronezin luona kärsityt tappiot johtivat siihen, että vihollinen sai uudelleen aloitteen. Euroopasta ”länsirintamalta” siirrettyjen reservien turvin se eteni kohti Volgaa ja Kaukasiaa. Donin ja Donetskin Laakion arvokkaat alueet joutuivat viholliselle. Fasistit aloittivat taistelun Donin mutkassa pyrkien koko voimallaan Stalingradiin. Tilanteen vaikeutuessa annettiin ylipäällikön päiväkäsky nro.
227. Siinä todettiin mm., että ”paniikkimielialan lietsojia rangaistaan” ja ”ei askeltakaan taaksepäin”. Vetäytyessään Harkovasta LounaisR kärsi suuria tappioita eikä kyennyt estämään vihollisen hyökkäystä kohti Donin mutkaa. Samasta syystä myöskään EteläR ei kyennyt estämään vihollisen etenemistä kohti Kaukasiaa.
Oli suljettava fasisteilta
pääsy Volgalle
12.7. -42 muodostettiin Stalingradin R. Siihen tulivat 62. A (KM V.J.
Kolpaktsin), 63. A (KL V.I.Kuznetsov),
64. A sekä 21. A lakkautetusta
LounaisR:sta. Vahvennuksena rintamaan liitettiin muodostettavat 1. ja
4. PsA, sekä säilyneet osat 28. 38. ja
57. A:n joukoista. Kuten Moskovassa Stalingradin kaikilla tulosuunnilla ryhdyttiin puolustusvalmisteluihin. Asukkaat lähtivät rakentamaan
asemia ja varustuksia. Rakennettiin
mm. panssariesteitä, tulipesäkkeitä ja vahvistettiin kaupungin puolustuskehiä. Perustettiin nostoväen
ja työläisten itsepuolustusosastoja, joissa harjoiteltiin. Stalingradin
R ryhmittyi puolustukseen 17.7.42 linjalle Pavlovsk ja sieltä Donin
vasenta rantaa pitkin SerafimovitsKletskaja- Surovikino- Verhne Kurmojarskaja.
Myös Kaukasiassa Punaarmeija vetäytyi
EteläR kärsi vetäytyessään suuria
menetyksiä ja sen neljässä armeijassa oli vain runsaat 100 000 sotilasta. Heinäkuun lopulla Etelä R
lakkautettiin ja sen joukot siirrettiin Pohjois-Kaukasian R:aan (marsalkka Budjonnyi). Sen 37. ja 12. A
suojasivat Stavropolin suunnan ja
18., 56. ja 47. A Krasnodarin suunnan. Mutta heinä- elokuussa ylivoimaiset fasistien joukot etenivät Kuba-joelle. Elokuussa taisteltiin jo
Maikopin suunnalla ja 10.8.-42 natsit valtasivat Maikopin ja Krasnodarin. Elokuun puolivälissä vihollinen
valtasi Mozdokin edeten Terek- joelle. Se työnsi 46. A:n asemistaan ja
sai 9.9.-42 mennessä haltuunsa lähes kaikki Kaukasuksen vuoristosolat. Suhumi oli vaarassa.
Puolue ja nuorisoliitto
taistelivat voiton puolesta
Kaukaasiassa

Taistelu Stalingradista
alkaa
Stalingradin taistelun katsotaan alkaneen heinäkuun puolivälissä, jolloin alkoivat puolustustaistelut kaikilla Stalingradiin johtavilla urilla.
Taistelu koostui kahdesta vaiheesta: puolustusvaiheesta (17.7.-18.11)
sekä vastahyökkäyksestä, jonka tuloksena neuvostojoukot tuhosivat
Stalingradin vihollisryhmityksen.
Heinäkuun loppupuolella
Stalingradin R:llä oli 187000 sotilasta, 360 ps-vaunua, 337 lentokonetta ja 7900 tykkiä ja kranaatinheitintä. Vastaavat luvut fasistien osalta olivat 250000, 740, 1200 ja 7500.
Ainoastaan tykkien ja kranaatinheitinten osalta puna-armeijan voimat
olivat tasapäiset vihollisen voimien
kanssa. Nämä voimat oli levitetty
530 km rintama-osuudelle.
Saksalaiset aikoivat murskata neuvostojoukot Donin oikealla (läntisellä) rannalla. Fasistien AR B:n mm. unkarilaisista, romanialaisista ja italialaisista koostuvan pohjoisen sivustan tehtäväksi annettiin Doniin nojautuen vallata oikopäätä Stalingrad ja Astrakan,
Kuva: http://oknatass.ru

Koko sodan ajan puolueella oli merkittävä rooli joukkojen innostajana
ja rekrytoijana. Joukko-osastoissa

työskentelivät poliittiset ohjaajat,
jotka selvittivät mm. fasismia vastaan käytävän taistelun merkitystä. Puolue- ja nuorisoliitto-osastot
toimivat myös joukko-osastoissa ja
miehitetyillä alueilla. Puolustuskomitean ohjeiden mukaan Kaukaasiassa Gruusiassa, Armeniassa ja
Azerbaizanissa puoluejärjestöt ottivat tehtäväkseen taistelujoukkojen
huollon. Puoluejärjestöt organisoivat aseistettuja joukko-osastoja sekä partisaanitoimintaa ja puna-armeijan osastoihin liittyi vapaa-ehtoisia. Kaukaasiassa partisaanit rohkealla toiminnallaan sitoivat huomattavan määrän vihollisjoukkoja.
Fasistit odottivat Kaukaasian kansojen asettuvan miehittäjien puolelle Neuvostovaltaa vastaan, mutta Kaukaasian kansoista ei löytynyt
”viidettä kolonnaa”.

Isänmaallisessa sodassa taistelivat rinnakkain fasisteja vastaan eri
kansallisuudet. Kuvassa v. -42 Stalingradin rintamalla kohekiväärimiehet vasemmalta lukien: venäläinen Kolesnikov, kirgiisi Asekinbajev ja ukrainalainen Tsepenev.

asettua Volgalle ja eristää
näin Kaukaasia Neuvostoliiton keskiosista. Näiden joukkojen käyttöön asetettiin
mm. Saksan 4. IlmaA (1200
taistelukonetta). Stalingradin kaupungin valloituksen
fasistit antoivat Saksan 6. A:n
(Paulus) ja 4 PsA:n tehtäväksi. Saksalaiset uskoivat, etteivät taistelujen heikentämät
neuvostojoukot kykene vastarintaan. Ja luovuttivat 4.
PsA:n ja 2 armeijakuntaa 6.
A:sta Kaukaasian valloitukseen. Donin mutkassa alkoivat raskaat taistelut.
Raskaat taistelut
kaupungin ympärillä
kiihtyivät
Elokuun puolessavälissä fasistit aloittivat yleisen rynnäkön kohti Stalingradia.
62. A joutui Tsir-joella 17.7.
taistelukosketukseen fasistien 6. A:n kanssa ja vihollinen mursi 26.7. -42 nopeasti
62. A:n puolustuksen ja ete- Volga oli Neuvostoliiton keskeinen liikenneväylä ja Stalingrad oli merkittävä
ni Kamenskin alueelle. An- teollisuuskaupunki. Valtaamalla Stalingradin fasistit olisivat jakaneet Neuvoskarat taistelut leimahtivat toliiton kahtia . Estäessään kuljetukset Volgalla fasistit olisivat kyenneet toimyös 64. A:n alueella, mut- mimaan Kaukaasian ja Kaspianmeren alueella lähes vapaasti. Samaten fasistit
ta vihollisen ei onnistunut odottivat kaupungin valtaamisen jälkeen vapauttavansa voimia muille rintamurtaa 64. A:n puolustus- mille. Maantieteellisesti Stalingrad sijaitsee paikalla, jossa suuret joet Don ja
ta. Koska päämajalla ei ol- Volga tekevät mutkan, jossa niiden etäisyys toisistaan on vain noin 50 km. Vollut reservejä, apuun lähe- gan varrelle sijaitseva Stalingrad on n. 40 km pitkä ja vain n. 3 km leveä . Kautettiin perustamisvaiheessa pungin länsipuolella sijaitsevia aroja halkovat itä-länsisuuntaiset rotkot, jotka
olevat 1. ja 4. PsA, joissa oli jakavat kaupungin eri osiin, vaikeuttivat joukkojen liikkeitä. Saadessaan nävain 240 Ps-vaunua ja kak- mä alueet haltuunsa natsien oli helppo hallita sotatoimia korkeimmilta kukkusi jv-divisioonaa. Ne joudut- loilta käsin. Mutta syyskuulle tultaessa Neuvostoliiton kansantalouden kääntiin lähettämään taisteluun täminen sotataloudeksi ja tuotantolaitosten toiminta idässä alkoivat tuottaa
torjumaan 62. ja 64. A:n jou- tulosta. Puna-armeija sai parempaa aseistusta. Toisaalta fasistit väsyivät kovistumista fasistien saartamik- sa taisteluissa eikä heillä ollut enää reservejä. Kovissa taisteluissa Neuvostosi. Elokuun alussa kaupun- joukot olivat heikentäneet fasistien iskukykyä, eivätkä he kyenneet alkaneisgin ympärillä käytiin raskai- sa katutaisteluissakaan murtamaan Puna-armeijan puolustusta. Tilanne oli
ta taisteluja. Neuvostojou- veitsenterällä, mutta kaupunki säilyi neuvostojoukoilla. Kuvassa näkyy miten
kot tekivät koko ajan vas- 62. A ja 64.A pidättävät fasisteja kaupungissa ja pohjoisesta käsin 24. A, 1. KaA
tahyökkäyksiä ja vihollisen ja 66. A sitovat fasistien voimia. Muut armeijat luoteessa ja kaakossa ovat ryhvoimaa kulutettiin. Saksalai- mittäytyneet fasistien kiilan molemmille sivustoille.
set joutuivat irrottamaan 4.
dalta. Sen seurauksena rintaman
PsA:n takaisin Kaukaasiasta. Sen tuli
ten johdosta huomattavasti isku62. A joutui eristetyksi rintaman
hyökätä Kaupunkiin etelästä käsin,
kykyään, eivätkä kyenneet tässämutta 31.7.-42 alkanut hyökkäys ei
päävoimista. Se siirrettiin väliaikaikään vaiheessa läpimurtoon.
sesti KaakkoisR:n alaisuuteen. Kauonnistunut, koska Stalingradin rinKaikki rintamat tukivat
punkia pommitettiin yötä päivää ja
taman johto siirsi omasta reservisStalingradia
osa kaupunkiin päässeistä natsien
tään 57. A:n Abganerovon- Raigojoukoista hyökkäsi traktoritehtaan
rodin linjalle. Fasistit joutuivat väliNäinä elokuun viimeisinä päivinä
aikaiseen puolustukseen ja ryhmitsuuntaan saaden vastaansa tehtilanteen eteläisellä rintamalla vaitaan työläisistä kootut työläisten itkeutuessa ja fasistien irrottaessa
tyivät valmistelemaan uutta hyöksepuolustusjoukot.
kaikki mahdolliset voimansa Stakäystä kohti kaupunkia 6. A:n ja 4.
lingradiin ja Kaukaasiaan, järjesPsA:n yhteisvoimin.
Natsien päävoimat murti päämaja Stalingradin tueksi joutautuvat Volgan ja Donin
Vihollinen murtautuu
kon hyökkäyksiä muilla rintamilla.
väliselle alueelle
Volgalle
Näin sidottiin vihollisen voimia ja
Samaan aikaan 23.-24.8. luoestettiin niiden vetäminen StalinNeuvostojoukot hidastivat viholliteeseen vetäytyneet Stalingragradiin. Silloin LänsiR:n (Zukov) vasen hyökkäystä ja onnistuivat pydin R:n joukot (63. ja 21. A) hyöksäyttämään sen ulkoiselle puolussen laita hyökkäsi linjalla Kirov-Bolkäsivät pohjoisesta Serafimotuskehälle. Stalingradin rintaman
hov Brjanskin suuntaan ja rintaman
vitsin- Jelanskajan linjalta käoikealla laidalla 20. A yhdessä Kalijoukot olivat elokuussa levittäysin ja sitoivat tällä operaatiolninin R:n vasemman siiven kanssa
tyneet 700 km rintama-osuudella Stalingradin valtaukseen tarhyökkäsi Sytsevkan- Rzevin suunle. Siksi se jaettiin 5.8. Stalingradin
koitettuja joukkoja sekä valtasiR:ksi ja KaakkoisR:ksi. Edelliseen kotaan. Siellä Puna- Armeija sai murvat Donin eteläpuolelta merkitmentajaksi Timoshenkon tilalle tuli
rettua Saksalaisten puolustuksen
tävän sillanpää-aseman. Vihollija pääsi Rzevin- Vjazman rautatielKL V.N. Gordov. Siihen kuuluivat 63.,
nen sai päävoimansa Donin ylitle. Mutta silloin LänsiR:n joukkojen
21. ja 62. A, 3.PsA sekä muodosteilla
se Donin ja Volgan väliselle aluhyökkäys keskeytettiin ja Rzev jäi
oleva 16. IlmaA. Jälkimmäiseen koeelle. Se kehitti ilmavoimiensa
edelleen vihollisen haltuun. Vihollimentajaksi otettiin KE A.I. Jerementukemana hyökkäystä Stalingrako ja siihen kuuluivat 57., 51. ja 64
nen kärsi kuitenkin suuria tappioidin suuntaan ja 30.8. mennessä
ta ja joutui siirtämään sinne useita
A, 1. KaA sekä 8. IlmaA. PuolustusKaakkoisR:n vetäytyivät ensin
eteläisille rintamille tarkoitettuja dikomitea lähetti 12.8. Stalingradiin
ulkoiselle ja sitten sisäiselle puovisiooniaan mm. 3 ps-divisioonaa ja
yleisesikunnan päällikön Vasiljevslustuskehälle. 62. ja 64. A:n jouuseita jv-divisioonia.
kin. Rintamalle ohjattiin elokuuskot ryhmittyivät kaupungissa
sa sisämaasta lisävoimia mm. 15
Tilanne ”veitsenterällä”
puolustukseen linjalle Kauppajv-divisioonaa ja kolme ps-armeitoriOrlovkaGumrakPestsanNatsien painostuksen ollessa äärimjakuntaa. 19.8. fasistit aloittivat uuka- Ivanovka. Taisteluja käytiin
millään päämaja irrotti kaiken mahden hyökkäyksen kohti kaupunkia.
jokaisesta talosta ja rintama kidollisen (paitsi muodosteilla olevat
Taistelut raivosivat taukoamatta ja
ristyi äärimmilleen. Saksalaiset
23.8. vihollinen murtautui Vertjatreservit) Stalingradin tueksi. Vahvisolivat kuitenkin menettäneet Putukseksi siirrettiin 24. A, 66. A ja
sin alueelle ja pääsi Volgalle leikana-armeijan voimakkaan vetäyten Stalingradin puolustuksen kahtymistaistelun ja vastahyökkäysJatkuu sivulle 13
tia Latosinkan- Kauppatorin koh-

K ansanääni

Vaara uhkaa Stalingradia..
Jatkoa sivulta 12
1. KaA. 27.8.-42 LänsiR:n komentaja Zukov kutsuttiin päämajaan ja
puolustuskomitea nimitti hänet ylipäällikön sijaiseksi Stalingradin rintamalle, jonne Zukov saapui 29.8.42. Vastassa oli Vasiljevski, joka perehdytti hänet tilanteeseen. Zukovin tehtäväksi annettiin valvoa päämajan suunnitelma, jossa 1. KaA sijoitetaan kaupungin luoteispuolelle Donin ja Volgan väliselle alueelle, josta se 2.9. aloittaa hyökkäyksen
saksalaisten Stalingradiin murtautuneen ryhmän pohjoiseen sivustaan pyrkien tuhoamaan fasistien
Volgalle avaaman käytävän ja yhtymään 62. A:n kanssa. Samanaikaisesti 2. KaA:n hyökkäyksen suojissa
tuli siirtää 66. A ja 24. A hyökkäysasemiin, josta ne kehittävät yhdessä 2.KaA:n kanssa hyökkäystä, jolla
estetään kaupungin menettäminen
viholliselle.
Tilanteen ollessa vaikeimmillaan suuri osa kaupungin asukkaita jatkoi työskentelyä tehtaissa ja
asevarikoilla puolustuksen lujittamiseksi. Kaupunki julistettiin piiritystilaan 25.8. Vaikka vihollisella oli
kaupungissa huomattava ylivoima
kaupungin puolustus torjui vihollisen hyökkäykset ja murensi koko
ajan vihollisen voimia.
KaakkoisR:n joukot tekivät
ankaraa vastarintaa torjuakseen
etelästä käsin 29.8. uudelleen hyökkäyksen aloittaneen fasistien 4. Ps
A:n hyökkäyksen. Saatuaan lisävoimia onnistui natsien 4. PsA 2.9. painamaan KaakkoisR:n joukot etelästä käsin sisimmäisen puolustuske-

hän taakse ja muodostui uhka, että vihollinen murtautuu kaupunkiin
myös etelästä. Pohjoisesta käsin
suunniteltu 2. KaA:n hyökkäys pääsi alkamaan 3.9. Hyökkäys kilpistyi
vähän edettyään vihollisen tykistön
ja ilmavoimien tuleen. Hyökkäys
pakotti kuitenkin fasistien kääntämään osan Stalingradiin suunnatuista voimista hyökkäämään pohjoisen suuntaan.

Viro käännytti jälleen suomalaisia vuorossa Safka-aktivisti Petri Krohn

Uusi taktiikka Stalingradissa välttämätön
Tässä vaiheessa 3.9. Zukoville lähettämässään viestissä päämaja vaati
viipymättä kaikkia StalingradinR:n
joukkoja hyökkäämään pohjoisesta vihollisen sivustaan. Zukovin ja
päämajan (Stalinin) keskusteluissa
sovittiin kuitenkin, että 66. ja 24. A
yhtyvät 2. KaA:n hyökkäykseen vasta 5.9. elleivät fasistit sitä ennen jatka hyökkäystään kohti kaupunkia.
Hyökkäys kolmen armeijan yhteisvoimin pääsi alkamaan ennenkuin
vihollinen aloitti uuden hyökkäyksen. Hyökkäys eteni hitaasti, mutta vihollinen joutui siirtämään Stalingradin pohjoispuolelle joukkoja
kaupungin edustalta, mikä helpotti hieman tilannetta. 6.9. vihollinen
siirsi Stalingradin alueelta kaupunkiin uusia joukkoja. Taistelujen jatkuttua 10.9. saakka, joutui Zukov
antamaan päämajalle arvion, että
nykyisillä voimilla ja ryhmityksillä
vihollista ei kyetä tuhoamaan kaupungin edustalta, vaan tarvitaan lisäjoukkoja ja aikaa voimain uudelleen ryhmittelyyn keskitetymmän
iskun suorittamiseen. Sovittiin, että Zukov lentää päämajaan keskustelemaan tilanteesta.

Toimitti:
Heikki Männikkö

Manipulaatiota
Lehden Le Monde diplomatique numeron 4/2012 sisäsivuilla on Maailman Kuvalehden kahdeksansivuinen liite. Eräs juttu on Maippi Tapanaisen Ydinaseilla pönkitetään valtaa ja asemaa. Siinä luetellaan maailman
kahdeksan ydinasevaltiota, mutta kuvaksi on valittu venäläinen Topol-12M ydinohjus. Ku-
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vavalinnalla manipuloitu lukija helposti ajattelee: ”Venäjähän
se ydinasepahis on”. Miksi kuvaksi ei otettu yhdysvaltalaista ydinohjusta? USA rakensi ensimmäiset ydinpommit ja pudotti 1945
niistä ensimmäisen Hiroshimaan
ja toisen Nagasakiin.

Hannu Kautto

Onnittelut Reijo Katajarannalle
28.8.2012 johdosta
Jaakko Ahvola
Pipsa Valo
Juhani Valo
Kalevi Wahrman
Kaija Siippainen-Wahrman
Ville Rahikainen
Pasi Ranki
Juha Kieksi
Paavo Heikkinen
Olavi Tirronen
Kai Kontturi
Pekka Tiainen
Heikki Männikkö
Tarja Männikkö
Tommi Lievemaa
Reijo Rytkönen
Juhani Tanski
Eira Kärki
Esko Koivisto
Rosa-Maria Keskivaara
Esko Luukkonen
Anne Luukkonen
Liisa Paakkolanvaara
Petri Krohn
Leena Hietanen
Antti Siika-aho
Riitta Auervuolle
Esko Auervuolle
Matti Laitinen
Aarni Mietala

Petri Krohn (oik.) alkukesästä yhdessä Efraim Zuroffin kanssa Helsingissä kirjan julkaisun yhteydessä.
Viron rajavartijat pidättivät SAFKA-aktivistin ja Suomi ilman fasismia – yhdistyksen puheenjohtaja Petri Krohnin heinäkuun lopulla Tallinnassa estäen hänen
pääsynsä maahan.
Krohn oli matkalla siskonsa, Suomen elokuvasäätiön toimitusjohtaja Irina Krohnin syntymäpäiville

Haapsaluun tämän kesäasunnolle.
Krohn pidätettiin perjantaina 27.07.
heti hänen saavuttuaan Tallinnan
satamaan seurueensa kanssa. Hänen välitöntä käännytystään perusteltiin sillä, että hänellä oli kolmen
päivän maahantulokielto Viroon
27.-30.07 välisenä aikana. Virossa oli kyseisinä päivinä Sinimäellä
Waffen SS-juhlat. Krohn oli vuonna

2009 osallistunut fasismin vastaiseen mielenosoitukseen Sinimäel
lä sekä valokuvannut tapahtumia.
Hänen ottamansa kuvat ovat myöhemmin levinneet internetin kautta maailman lehdistöön.
Rajavartiosto kuulusteli myös
muuta seuruetta, joka pääsi jatkamaan matkaa välikohtauksen jälkeen.
Sinimäelle kokoontui jälleen
varsin kansainvälinen seurue uusnatseja eri puolilta Eurooppaa. Kokoontumista vastustavilla antifasisteilla naapurimaista, Suomesta,
Latviasta ja Venäjältä on ollut jo aikaisempina vuosina maahantulokielto kyseisenä viikonloppuna. Viro on kerran hävinnyt oikeusjutun
SAFKA:n jäsen Johan Bäckmania
vastaan hänen maahantulokieltonsa takia.
Niin Krohn kuin Bäckman ovat
Viron suojelupoliisin, Kapon kestosuosikkeja Viron pahimmiksi turvallisuusuhkiksi sen joka vuosi julkaisemassa raportissa. Molemmat
ovat kritisoineet venäläisten kansalaisuudettomuutta ja Viron harjoittamaa historian vääristelyä.

Leena Hietanen

70 vuotta maailmaa mittailemassa
- Uuden liikkeen yhdeksi tärkeimmäksi tehtäväksi näimme
heti alussa oman lehden perustamisen. Sen merkitystä poliittisessa työssä ei voi mitenkään väheksyä.
Näin muistelee 10-vuotiaan Kansan Äänen taustaa toveri Reijo Katajaranta. Reijo toimi lehden ensimmäisenä päätoimittajana vuosina 2002 – 2010. Uutta aluevaltausta hän ei Kansan
Äänen myötä tehnyt, sillä jo aiemmin hän ehti toimia viiden
vuoden ajan Kommunistisen
työväenpuolueen äänenkannattajan Työkansan Sanomien päätoimittajana. Lehtityö on ollut
yksi keskeinen osa hiljattain 70
vuotta täyttäneen Reijon toimintaa työväen
liikkeessä. Kansan
Äänen toimitus haastatteli Reijoa vuosipäivän johdosta.
Tieteellinen sosialismi
vastasi kysymyksiin
Reijo Katajarannan perhetausta ei
ole varsinaisesti työväenliikkeeseen sidoksissa, vaikka joitain hänen sukulaisiaan taistelikin punaisten puolella vuoden 1918 luokkasodassa. Reijon yhteiskunnallinen herääminen oli pitkälti tulosta lukuisista maailmaa ja historiaa koskevista kysymyksistä, joita hän pohti
nuorena. Maailmaa ja filosofiaa koskeviin kysymyksiin hän sai 1970-luvun alussa vastauksen Marxin, Engelsin ja Leninin ajatuksista. Heidän filosofiansa vastasi Reijon omia
pohdintoja.
Marxilaisuuteen tutustumisen
myötä Reijo otti päämääräkseen
syvällisen filosofian tutkimisen ja
aktiivisen toimimisen työväenliikkeessä. Hän liittyi Suomen kommunistiseen puolueeseen 1974 ja
ystäviensä välityksellä hän suuntautui tuolloisen Tiedonantaja-liikkeen toimintaan. Kun kommunistinen liike antoi 1980-luvun yhä selkeämmin periksi reformistisille vaatimuksille ja tiedonantaja-liikkees-

sä kolmaslinjalaisuus otti etäisyyttä marxismi-leninismiin, ryhtyivät
kommunistit Helsingissä avoimesti vaatimaan uuden puolueen perustamista.

mään kamppailuun kovaa, uusoikeistolaista talouspolitiikkaa vastaan tarjoten konkreettisen vaihtoehdon.

Reijo Katajaranta oli mukana KTP:n perustavassa kokouksessa ja toimi myöhemmin esimerkiksi edustajakokousten sihteerinä.
Työkansan Sanomien toimittamiseen hän osallistui 1990-luvun alusta eteenpäin ja toimi myöhemmin
lehden päätoimittajana vuoteen
2002 asti, jolloin hänet yhdessä monien muiden puolueen keskeisten
henkilöiden kanssa erotettiin tehtävistään ja koko puolueesta.

Toiminta työväenliikkeen ja lehtityön parissa on ollut keskeinen osa
Reijo Katajarannan elämää, mutta
varsinaisen leipätyönsä hän teki Alkon myyjänä. Hän oli myös aktiivinen toimija Alkon Liikeväen Liitossa. Vuonna 1983 hänet valittiin liiton sihteeriksi ja myöhemmin hän
toimi muun muassa liiton lakkoneuvottelijana. Eläkkeelle hän siirtyi työstään runsaat kymmenen
vuotta sitten.

Rintamaa rakentamaan
Demokraattisen yhteisrintaman
rakentaminen tuli tarpeelliseksi
2000-luvun alussa. KTP:n poliittisessa ohjelmassa rintaman rakentaminen oli yksi oleellinen tavoite
ja eräät keskeiset toverit ryhtyivät
peräänkuuluttamaan liittolaispolitiikkaa. Tästä syntyi KTP:ssä erimielisyyksiä, jonka tuloksena Reijo ja
monet muut erotettiin puolueesta
maaliskuussa 2002. Jo tuolloin erotetut toverit perustivat Kommunistien Liiton ja olivat rakentamassa
Muutosvoimat Suomi-nimistä vaalipuoluetta. Myöhemmin kehitys
johti nykyisen Suomen työväenpuolueen syntyyn. Reijo otti vetovastuun uuden liikkeen keskeisen
organisaattorin, Kansan Äänen toimitustyöstä ja kehittämisestä.
Monet vanhat toverit käänsivät
selkänsä liittolaispolitiikkaa rakentaville. Syytöksiä sateli. Reijoa ja tovereita syytettiin ”kiittämättömiksi”. Kymmenen vuotta myöhemmin
Reijo arvioi:
- Teimme tuolloin oikean ratkaisun, vaikka tilanne olikin vaikea.
Ilman uuden järjestön, lehden ja
puolueen perustamista tilanne olisi tänään jähmettynyt. Olen vakuuttunut, että tulevaisuudessa demokraattiset voimat tulevat yhdisty-

Kirja syntyi metsästä

Eläkepäivillään Reijo ei ole jäänyt toimettomaksi. Marxilaisesta
filosofiasta, kansantaloustieteestä, historiasta, luonnontieteistä ja
musiikista kiinnostuneen ihmisen
aivot eivät ehdi levätä. Reijo toimii
edelleen aktiivisesti Kommunistien
Liitossa ja Suomen työväenpuo
lueessa sekä monissa muissa järjestöissä. Kansan Ääneen hän kirjoittaa edelleen.
Reijo Katajaranta on muiden
harrastustensa ohella aktiivinen
sienestäjä. Eräällä syksyisellä sienireissulla syntyi ajatus käydä läpi
vanhoja lehtiartikkeleita. Tuloksena oli artikkelikokoelmateos ”Maailmaa mittailemassa – kuuleeko kukaan?”. Teoksen aihepiirit vaihtelevat elämän synnystä Johann Sebastian Bachin musiikkiin: tämä
kaikki tietysti marxilaisen metodin
mukaan arvioituna.
Kulunut kesä on ollut etelässä
ja Pohjanmaalla hyvin sateinen. Mikä on kokeneen sienestäjän arvio
sen vaikutuksista sienisatoon?
- Metsät ovat olleet sen verran
kosteita, ettei sieniä tahdo oikein
olla. Mutta katsotaanpa nyt, miten
tilanne kehittyy syksyä kohti, Reijo pohtii.

KÄ/AS

K ansanääni

Sivu 14

Nro 4/12

Kesällä tiedemaailmassa kävi
kohahdus, kun ilmoitettiin (4.7.)
hiukkasfysiikan standardimallin
viimeisen palikan ns. Higgsin bosonin mahdollisesta löytymisestä Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksen CERN:n hiukkaskiihdyttimellä. Uusi hiukkanen oli havaittu energiatasolla
125 gigaelekronivolttia (GeV).
Higgsin bosoni sai nimensä fyysikko Peter Higgsin mukaan,joka
ennusti ko. hiukkasen olemassaolon. Teorian mukaan kosmoksen täyttää ns. Higgsin kenttä,
joka on vuorovaikutuksessa eri
hiukkasten kanssa ja antaa niille
erilaiset (hitaat) massat.
Alkeishiukkasten standardimallista
Tunnetun maailmankaikkeuden
(materian) perusrakennetta ja toimintaa selitetään aineen alkeishiukkasrakenteen standardimallilla. Siihen kuuluvat kvarkit, jotka
muodostavat kolmen kvarkin ydinhiukkasia kuten protoneja ja neutroneja ja kahden kvarkin hiukkasia
kuten elektroneja. Protonit, neutronit ja elektronit muodostavat alkuaineiden atomeja. Standardimalliin
kuuluvat myös kolmen perusvoiman: vahvan, heikon ja sähkömagneettisen vuorovaikutuksen välittäjähiukkaset fotonit, Z- ja W-bosonit, gluonit sekä Higgsin bosoni, joka selittää hidasta massaa.
Miten dialektinen materialismi näkee maailman?
Dialektis-materialistisen (DM)
maailmankatsomuksen mukaan
maailma koostuu vain liikkuvasta
materiasta, joka koostuu suhteellisen itsenäisistä vuorovaikuttavista
ja muuttuvista olioista (objekteista)
siten, että materia ja liike ovat toistensa erottamattomia dialektisia
vastakohtia, joita ei voida erottaa
toisistaan eikä tarkastella toisistaan
irrallaan. Materian eri liikemuotoja
(jotka jo Engels esitti), joilla on suh-

Kuva: Heikki Männikkö

Dialektinen materialismi ja Higgsin bosoni

Kuvasta voi tavoittaa materian fysiikallisen, kemiallisen, biologisen ja yhteiskunnallisen liikkeen. Tätä voidaan selittää aineen hiukkasrakenteen standardimallilla yhdistettynä materian dialektiseen kehitykseen.
teellisen itsenäiset omat luonnonlait, kuvaavat hyvin nykyiset erityistieteet kuten fysiikka, kemia, biologia ja yhteiskuntatieteet.
Erityistieteiden teorioiden kuvaamien lainalaisuuksien ohella maailmassa vaikuttavat kaikelle materialle yhteiset yleiset lain
alaisuudet, joita DM tutkii. Keskeinen näistä on dialektiikka, jolla tarkoitamme oppia itse kehityksestä ja sen yleisistä lainalaisuuksista.
Pelkistetysti dialektista kehitysprosessia voidaan kuvata dialektiikan
kolmen peruslain avulla, joita ovat
dialektisten (1) vastakohtien ykseyden ja taistelun laki, (2) määrällisten muutosten laadullisiksi
muuttumisen laki sekä (3) kieltämisen kieltämisen laki. Ensi vaiheessa asioiden ja olioiden vaikuttaessa toisiinsa monet kehitysvaihtoehdot karsiutuvat toisten tieltä (ristiriitain taistelu, määrän kehitys). Toisessa vaiheessa tapahtuu
ristiriitain kärjistymistä ja määrän
kasautumista siinä määrin, että kehityksessä syntyy laadullinen harppaus, radikaali muutos. Kolmas dialektiikan ominaisuus etenevä kehitys syntyy siitä, että määrän ja laadun muutoksissa selviytyneet kehitysvaihtoehdot muodostavat keskenään uusia asioita ja olioita ja
kehitys kulkee eteenpäin (”spiraalimaisesti”). Tämä malli kuvaa hyvin pelkistetysti kehitysprosessia.
Maailmassa kuitenkin lukuisat asiat
ja oliot vaikuttavat toisiinsa samanaikaisesti, mikä tekee kehitysprosessin monimutkaiseksi. Tätä moni-

mutkaistuvaa kehitystä tutkimme ja
kuvaamme mm. yleiskäsitteiden t.
dialektisen logiikan kategoriaparien avulla kuten mahdollisuus ja todellisuus, välttämättömyys ja sattuma, yleinen ja yksityinen, muoto
ja sisältö yms. ja joita kaikkia myös
erityistieteellinen teorianmuodostus tarvitsee. Dialektiikan lait ovat
myös tällaisten dialektisten vastakohtien tuntomerkkejä erotukseksi muodollisloogisista. Dialektinen
materialismi ei pyri ”ohittamaan
erityistieteitä” käsitteenmuodostuksessa, vaan palvelemaan niitä sellaisen aineksen osalta, joka on erityistieteenaloille yhteistä.
”Alkuräjähdyksen” dialektinen tulkinta.
”Alkuräjähdysteoria” maailmankaikkeuden synnystä ja laajenevasta rakenteesta sopii eräin tarkennuksin oikein hyvin dialektiseen
ajatteluun. Alkuräjähdys (13,7 miljardia vuotta sitten) tulee nähdä
materian ja maailmankaikkeuden
dialektisen kehityksen vaiheena,
jossa edeltävä materian kehitys oli
saavuttanut määrällisen huippunsa
ja Kosmoksen kehityksessä tapahtui laadullinen murros, kun standardimallin mukaiset perusvoimat
erkanivat toisistaan. Syntyivät protonit ja neutronit, jotka yhdistyivät
atomiytimiksi. Atomiytimet ja elektronit alkoivat muodostua atomeiksi ja kosmos muuttui läpinäkyväksi
jne. Tämä ns. inflaatiovaihe merkitsi avaruuden nopeaa laajenemista.

On fyysikkoja, jotka esittävät,
että tätä edeltävässä vaiheessa vallitsi ”absoluuttinen singulariteetti”, jossa ei ollut minkäänlaisten alkeisolioiden keskinäistä kehitystä.
Tähän meidän ei tule uskoa, kuten
ei myöskään mahdollisten kosmisen evoluution mukaisten ”versumien” absoluuttiseen erillisyyteen
ainakaan niiden synnyssä ja häviämisessä. Jo Engels näki materian,
ajan, liikkeen ja avaruuden kiinteän
yhteyden toisiinsa. Sen mukaisesti nämä ominaisuudet ovat saman
asian olomuotoja eikä niitä voida
irrottaa toisistaan erilleen. Samoin
myös Bacon ja Hobbes kiistivät absoluuttisen ajan ja avaruuden pitäen niitä aivan oikein olioiden ekstension (laajuuden) ja liikkeen ilmauksina.
Ja miten tähän liittyy
Higgsin bosoni?
Nykyisenkaltainen maailmankaikkeus linnunratoineen ei olisi voinut syntyä ilman ”Higgsin kenttää”,
joka itse asiassa muodostaa tuntemamme ”versumin” eikä ilman gravitaatiota, johon tuon bosonin ominaisuuksien tutkimus tuo lisävaloa..Ttiedämme, että hiukkasfysiikan standardimalli ei selitä kaikkea,
vaikka Higgsin bosonin olemassaolo osoittautuisi täysin aukottomaksi. Se selittää aika hyvin näkyvän maailmankaikkeuden, mutta
ei selitä esimerkiksi gravitaatiota,
ovatko olemassa gravitaatiokenttää ylläpitävät gravitonit tai miten
selitämme ”pimeän materian” tai

”pimeän energian” yms. Kosmologian tutkijat olettavat gravitaation
eronneen muista perusvoimista aivan alkuräjähdyksen alkuhetkellä ja sijoittuen ajalle, jolloin standardimallin mukainen aineen perusrakenne ei ollut vielä muotoutunut. Siksi gravitaation arvoituksen selviä
minen todennäköisesti tapahtuu vasta, kun hiukkasfysiikan perusmalli on kaikilta osin saanut käytännön vahvistuksensa. Sama varmaan pätee ”pimeän aineen
ja -energian” suhteen.
Tiede ja filosofia
Oikea maailmankatsomus on työväenliikkeelle kuten tieteellekin aivan välttämätön. Runsaat 100 vuotta sitten (1905-1908) marxilaiseksi
tunnustautunut ajattelu ajautui Venäjällä kriisiin, kun mm. ei ymmärretty elektronin löytymisen merkitystä. Lenin korjasi nämä virheet kirjassaan ”Materislismi ja empiriokritisismi”. 60-luvulla monet marxilaiset torjuivat taantumuksellisena teorian ”alkuräjähdyksestä”, vaikka oli olemassa tieteelliset perusteet asian todentamiselle. Tästä on
seurannut todellista vahinkoa työväenliikkeelle. Marxilaisen filoso
fian tulee seurata hyvin tarkasti tieteen kehitystä ja tehdä sen saavutuksista oikeat yleistykset ja siirtää
ne rikastuttamaan maailmankatsomuksellista ajattelua. Tulee myös
nähdä filosofiankin avulla, mitkä
”tieteen saavutukset” ovat oikeellisia, ja mitkä virheellisiä. Tulee tunnistaa oikea erilleen väärästä ja tehdä oikean perusteella yleistävät johtopäätökset. Higgsin bosonin löytyminen vahvistaa DM-maailmankuvaa kuten materian ja liikkeen dialektista ykseyttä ja olioajattelua, joka on muuten voinut olla jo herra
Higgsinkin ajattelun ohjenuorana
DM:sta riippumatta.
Risto Koivula
Heikki Männikkö

Yhteiskunnan kehityksestä
Ihmiskunnan yleinen kehityskulku on ollut seuraava: alkukantainen luokkajakoa edeltänyt yhteiskunta,
antagonistiset muodostelmat (orjayhteiskunta, feodalismi, kapitalismi), joita seuraa antagonistiset eli
sovittamattomat luokkaristiriidat poistava sosialismi, joka on kommunismin ensimmäinen aste ja johtaa
lopulta pitkän ajan kuluessa kommunistiseen luokattomaan yhteiskuntajärjestykseen. Yhteiskuntamuodostelmien muuttuminen ei tapahdu missään umpinaisessa kehässä, kehitys ei ole suoraviivaista vaan tapahtuu spiraalimaisesti edeten, sillä historia ei palaa sellaisenaan mihinkään vanhaan; kyllä se pyrkii ristiriitojen kautta aina hieman korkeammalle kehityksen tasolle kaikista tielle asetetuista esteistä huolimatta.

Kai Leivo
Uudella ajalla sosialismin ensimmäinen merkittävä kokeilu oli Pariisin kommuuni 1871, joka kesti 72 päivää.Seuraava historiallinen kokemus oli Neuvostoliiton
tie, joka kesti jo reilut 70 vuotta,
vaikka ei koskaan tietyistä syistä päässyt toteutumaan niin kunnollisesti, että kaikki itseään kommunisteina pitävät olisivat sen voineet täydestä sydämestä hyväksyä.
Neuvostoliitto liittolaisineen
ei yltänyt missään vaiheessa
kommunistiseen järjestelmään;
kyllä se virallisenkin kannan mukaan oli utooppisista virtauk
sista poikkeavaa reaalisosialismia, jonka jakoperiaate kuuluu: jokainen kykyjensä mukaan, jokaisel-

le työnsä mukaan, Reaalisosialismimaissa tuotantovoimien kehitystaso ei ollut vielä riittävä kommunistisen jakoperiaatteen (jokaiselta kykyjen mukaan,jokaiselle tarpeittensa mukaan) voimaan saattamiseksi,
mikä edellyttäisi kaikkien ihmisten
tarpeiden tyydyttämistä huolimatta siitä minkälaisen henkilökohtaisen panoksen on antanut yhteiskunnalle.
Vaikea sanoa, miten kauan
nykyinen kapitalismia koetteleva taantumakausi kestää, mutta
sen voi sanoa, että siirtyminen sosialismiin on käynyt entistä ajankohtaisemmaksi. Muita kestävään
kehitykseen pohjautuvia ratkaisuja
ei vain yksinkertaisesti ole löydetty,
koska niitä ei taida olla olemassa.
Kapitalismin kannattajat
väittävät, ettei luokkajakoa enää
ole. Miten sitten on selitettävissä
perustuotantovälineiden yksityisomistus, joissa usein pientä palkkaa
vastaan tehdään lähes kaikki perustavanlaatuinen työ. Niin kauan kun
toiset tekevät työt, toisten korjatessa voitot, ei mistään luokkaja-

on poistumisesta voida mitenkään
mielekkäästi puhua. Ei kai tätä tosiasiaa sen enempää tarvitse selitellä. Nimenomaan yhteiskunnallisten
olosuhteiden pakosta ilmenevä rakenteellinen väkivalta pitää ja täytyy muuttaa oikeudenmukaisempaan suuntaan. Työn ja pääoman
välinen ristiriita odottaa yhä ratkaisua, joka edelleen merkitsee siirtymistä kohti sosialismia, kommunismin ensimmäistä vaihetta.
On paljon henkilöitä, joiden
mielestä kommunismi toteutui
Neuvostoliitossa ja sosialistiselle kehitystielle lähteneissä maissa.
Tuollaisen käsityksen virheellisyys
ja järjettömyys on niin ilmeinen,
ettei siihen maksaisi vaivaa kajotakaan, ellei se vieläkin menisi vähän tietävien tai kokonaan ajattelemattomien keskuudessa läpi täytenä totena.
Oman käsitykseni mukaan
kommunismiin voitaisiin hiljalleen siirtyä vasta silloin, kun
maailman kansat kokonaan ovat
siirtyneet sosialistiselle suunnitelmatalouspolitiikalle; aikaan, jolloin

kapitalismin markkinadiktatuuri
on ihmisten enemmistön kannalta lakkautettu epäinhimillisenä järjestelmänä. M.Kim kirjoittaa teoksessa Historia ja kommunismi mm
seuraavaa: ”Lenin osoitti, että kaikki kansakunnat tulevat väistämättä sosialismiin, mutta ne tulevat eri
teitä, sosialismiin siirtymisen muodot tulevat olemaan monenlaisia.”
Kommunismia
vastustavat vastoin omia todellisia etuja
myös monet ns. tavalliset kansalaiset, jotka eivät koskaan ole lukeneet
yhtäkään teosta Marxin, Engelsin
ja Leninin varsin runsaasta tuotannosta. Tiedot kommunismista ovat
usein peräisin vannoutuneiden antikommunistien kirjoituksista, joille
virheellisesti annetaan oikeellisuuden ja tasapuolisuuden asema. Tällaista itsensä ehdollistamista jatketaan lukemalla/kuuntelemalla/katsomalla porvarillisissa käsityksissä
pitäytyviä joukkotiedotusvälineitä eli nykyisiä valtamedioita, joille
suoranaiset valheet ovat muuttuneet jo osaksi arkipäivää.
Useammin kuin kerran olen

itse lukenut, miten Neuvostoliitto olisi aloittanut ns. kylmän sodan kauden, mikä on selvä valhe,
sillä aggressiivinen Nato perustettiin 1949 taistelemaan kommunismia vastaan ”vapaan maailman”
puolesta ja sen vastapainoksi toukokuussa 1955 solmittiin sosialististen maiden kesken niinsanottu
Varsovan liitto puolustusluonteiseksi järjestöksi.
Nykyään myös harvoin ajatellaan, miksi ns. kehitysmaat
edelleen ovat olemassa. Kun
kehitysmaiden ei anneta kasvaa
omillaan, on niiden taloudellinen
epäjärjestys häpeäksi ihmiskunnalle. Ainoa syypää niiden olemassaoloon löytyy kapitalistisesta järjestelmästä, joka ottaa avustettavalta
maalta rikkaudet ja antaa ”humaanina” kehitysapuna muutamia ropoja takaisin. Taannoin Björn Wahlroos totesi, että kehitysapu olisi
syytä kokonaan poistaa. Mutta hän
unohti mainita että kehitysapu todella voitaisiin poistaa vain, mikäli kapitalistimaat poistavat niistä
niljakkaat lonkeronsa ja antaisivat
näiden maiden kehittyä vapaasti
oman valintansa mukaan.
Pitkällä tähtäyksellä sosialismi epäilemättä tulee voittamaan, mutta paljon aikaa ja yleistä
tietoisuuden kohottamista se tulee
vaatimaan onnistuakseen.
Kai Leivo
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Ruuan maailmanmarkkinahinnan nousu
uhkaa kaikkein köyhimpiä
Kuva: Heikki Männikkö

Ruuan maailmanmarkkinahinta on jälleen ennätyskorkealla.
Hintojen kokoamisen pääsyy on
huonot satonäkymät viljan päätuotantoalueilla, mutta myös lisääntynyt biopolttoaineiden
tuotanto ja keinottelu ovat lisänneet hinnan nousua. Hintojen kohoaminen uhkaa erityisesti köyhyysrajan alapuolella olevien ihmisten toimeentuloa.
Kuivuus nostaa maailmanmarkkinahintaa
Ruuan hinta on kohonnut syksyn aikana ennätystasolle pääasiassa sääolosuhteiden vuoksi. Vehnän hinta
on noussut 50 prosenttia ja maissin
yli 45 prosenttia kesäkuun puolivälin jälkeen. Myös karjan rehuksi käytettävän soijapavun hinta on noussut 30 prosenttia kahdessa kuukaudessa ja lähes 60 prosenttia viime
vuoden lopusta.
Yhdysvalloissa maatalousministeriö on julistanut yli puolet Yhdysvaltain piirikunnista
katastrofialueiksi lämpöaallon aiheuttaman kuivuuden takia. Esimerkiksi soijan sadosta on tulossa
heikoin viiteen vuoteen. Euroopassa on taas satanut liikaa. Venäjällä
vehnäsadon on arveltu puolestaan
jäävän 28 prosenttia viime vuodesta. Intiassa monsuunisateet ovat alkaneet normaalia aikaisemmin.
Luonnonolosuhteissa tapahtuvat muutokset heijastuvat aiempaa nopeammin ruuan
hintaan, koska maataloustuotteita
käytetään yhä enemmän muuhun

Muuttuneista sää-olosuhteista huolimatta maailmalla nytkin saadaan
keskinkertainen sato, mutta keinottelijat varautuvat suuriin voittoihin.
kuin elintarviketuotantoon, kuten
vaikkapa biopolttoaineen tuotantoon. Näin kysyntä on jo valmiiksi
korkealla suhteessa tarjontaan.
Kolmas merkittävä ruuan hinnan nousua vauhdittava tekijä
on lisääntynyt keinottelu. Maailmanlaajuisen taantuman ja talouskriisin vuoksi ruualla keinottelu on
lisääntynyt. Ruoka tarjoaa sijoitetulle pääomalle teollisuustuotantoa suurempia tuottoja.
Köyhät kärsivät
Pahimmin ruuan hinnannousu kirpaisee köyhiä. Maapallon väestöstä
1,3 miljardia ihmistä tulee toimeen
alle 1 dollarilla/päivä ja 800 miljoonaa ihmistä elää jatkuvassa nälässä. Ruuan hinnan kohoaminen vaikuttaa pahiten juuri nälkärajalla sinnitteleviin ihmisiin. Useat kansain-

väliset organisaatiot ovat jo varoittaneet Saharan eteläpuoleisen Sahelin alueen olevan matkalla kohti
täysimittaista nälänhätää.
Kun ruoka kallistuu, perheet
ottavat lapsensa pois kouluista
ja syövät halvempaa, vähemmän
ravintopitoista ruokaa. Tämä vaikuttaa väistämättä hyvin pitkäaikaisesti miljoonien nuorten sosiaaliseen, fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Ruuan hinnannousu nostaa myös yleistä hintatasoa ympäri maailmaa. Esimerkiksi Brasilia, Indonesia, Filippiinit, Turkki ja Sudan
ovat kertoneet kiihtyvästä inflaa
tiosta heinäkuussa, mikä kurittaa
väestöä entisestään.
Omavaraisuus parantaa
ruokaturvaa
USA ja Euroopan maat ovat
vuosikymmeniä muokanneet maa-

palloamme systemaattisesti siihen suuntaan, että kapitalistille
voidaan turvata riittävä pääoman
voittoprosentti. Tämän seurauksena maailmankauppaa on vapautettu ja suurten alueiden omavaraisuus on tuhottu dumppaamalla kehitysmaihin halpoja lännessä
tuotettuja elintarvikkeita. Omavaraistaloutta harjoittava talonpoika
on pääoman kannalta haitallinen,
sillä tällainen talonpoika ei ole pääoman käytettävissä halpana työvoimana. Omavaraisuuden häviämisen myötä mahdollisuudet vastata
luonnonkatastrofien aiheuttamiin
ilmiöihin ovat heikentyneet mer-

kittävästi. Jos ihminen joutuu ostamaan elintarvikkeensa markkinoilta ja käytettävissä on alle yksi dollari
päivää kohti, ruuan hinnan moninkertaistaminen ajaa hänet nopeasti nälkäkuoleman partaalle.
Jälleen kerran ainoaksi ratkaisuvaihtoehdoksi nousee monopolien vastainen taistelu ja yhteisrintaman muodostaminen suurpääomaa vastaan. Meidän on löydettävä ei-kapitalistinen tie jolla
etenemme kohti riippumattomuutta ja sosialismia.

KÄ/Juha Kieksi

Pohjois-Korean elintarviketilanne
Maailman markkinahintojen
kohoaminen heijastuu myös
Koreandemokraattisen kansantasavallan elintarviketilanteeseen. KDKT:aa ovat tänä kesänä ja syksynä vaivanneet rankkasateet ja niistä johtuvat tulvat. Tähän mennessä 169 henkilöä on kuollut ja 400 on edelleen kateissa. Kaikkiaan tulvan
aiheuttamista menetyksistä on
kärsinyt 212204 henkilöä. Viljelyksiä on tuhoutunut 65282
hehtaarin alueella. Tämä tarkoittaa, että KDKT joutuu turvautumaan edelleen elintarvikkeiden tuontiin ja myös kansainväliseen apuun. Avun tarve on 4,7 miljoonaa dollaria,
kun koossa on vasta noin mil-

joona dollaria. Ruuan maailmanmarkkinahinnan kohoa
minen on tarkoittanut sitä, että avustuksen kokoamiseen tarvitaan aiempaa merkittävästi
enemmän rahaa.
Vuotuiset tulvat ovat
seurausta muuttuvista sääolosuhteista, mutta myös vuoristois
ten alueiden liiallisista hakkuista,
jolloin vesimassoja sitovaa kasvillisuutta on liian vähän. KDKT:n
hallituksen johdolla ongelmaa
on korjattu ansiokkaasti usean
vuoden ajan istuttamalla miljoonia puuntaimia vuosittain.
Vie kuitenkin vuosia tai vuosikymmeniä ennen kuin kasvillisuus on palautunut riittävästi torjuakseen vuotuisia tulvia.

Zuroff ja hänen vierailuaan isännöivä Johan Bäckman merellisen Helsingin lumoissa kahvila Ursulassa. He molemmat toimivat yhdessä historian vääristelijöitä vastaan.
Suomessa vieraillut Israelin Simon Wiesenthal-keskuksen johtaja Efraim Zuroff järkyttyi sekä Puhdistus-kirjan tekijästä että kirjan sanomasta. ”Kuvittelin
sen käsittelevän kommunismin
rikoksia Virossa ja olevan virolaisen kirjoittama”, Zuroff sanoi
Helsingin vierailunsa yhteydessä. Hänelle oli yllätys, että Oksanen kuuluu niin sanottuihin kaksoiskansamurhateoreetikoihin,
jotka rinnastavat kommunismin
fasismiin. Zuroffin tämän hetkinen elämäntyö on juuri vastustaa tätä ajatusta.
”Suomalainen kirjailija tämän
ideologian mannekiinina! Ja kirja
on käännetty vielä hepreaksikin”,
hän parahti.
Kommunismi ei ole kansanmurhaa
Zuroff oli Helsingissä markkinoimassa natsien metsästyksestä ker-

tovaa kirjaansa ”Operaatio viimeinen mahdollisuus”. Teos on ensimmäinen, joka dokumentoi ja kritisoi Baltiassa riehuvaa pyrkimystä
rinnastaa kommunismi fasismiin ja
Neuvostoliitto Natsi-Saksaan. Zuroff
toi luennollaan Helsingin yliopistossa esille Vilnan niin sanotun kansanmurhamuseon, joka rekisteröi 200
000 liettualaista kommunismin uhria, joukossa karkotetut, työnsä kadottaneet ja vankilaan joutuneet,
mutta joista valtaosa ei kadottanut
henkeään. Museo sen sijaan vaikenee lähes täysin niistä 200 000 juutalaisesta, jotka tapettiin pääsääntöisesti paikallisten toimesta Liettuan holokaustissa.
”Kansanmurhana ei voi pitää
mitä tahansa. Kommunismi ei varmasti ollut kansanmurhaa. Holokausti oli ainutlaatuinen siksi, että
se perustui ideologialle, jonka päämääränä oli yhden etnisen ryhmän

täydellinen tuhoaminen ja se pyrki
nostamaan tuhoamisen teolliselle
tasolle”, Zuroff korosti.
Hänen mielestään kommunismin rikoksia pitää tutkia. Zuroff piti kuitenkin ihmeellisenä sitä,
että kaikissa Baltian maissa on Vilnan ”kansanmurhamuseon” tapaiset museot, jotka kertovat historiaa hyvin valikoiden. ”Ne palvelevat
kaksoiskansanmurhateoriaa. Kommunismin ja fasismin rinnastamisella halutaan viedä holokaustilta
sen ainutlaatuisuus”, Zuroff sanoi.
Baltian maat sylttytehtaina
Efraim Zuroff on amerikkalaissyntyinen historioitsija ja juutalainen
nationalisti, jonka nykyinen kotimaa on Israel. Zuroffin huolen holokaustin ainutlaatuisuudesta ymmärtää. Israelin olemassaolo perustuu pitkälti holokaustin muistolle.
Zuroff on englanninkielisessä maailmassa ainoa, joka on rohjennut kritisoida täysin hyväksytyksi tullutta ajatusta Hitleristä ja Stalinista identtisinä pahoina. Erityisesti hän suomii Baltian maita, joista
natsirikollisia pakeni runsaasti Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan ja Isoon-Britanniaan. ”Baltian
maat eivät ole juurikaan nostaneet
syytteitä natsirikollisiaan vastaan
,vaan ovat pyrkineet tekemään
natseistaan ´vapaustaistelijoita´”,
hän muistuttaa.
”Operaatio viimeisessä mahdollisuudessa” kerrotaan seikkaperäisesti Baltian holokaustista
ja miten itäeurooppalaiset natsikollaboraattorit eroavat läntisistä.

Lännessä kollaboraattorit auttoivat natseja rautatieasemalle saakka eli toimittivat juutalaisia juniin,
kun idässä paikalliset osallistuivat
juutalaisten suoranaiseen tappamiseen. Pahimpia olivat baltit. Kaikissa
Baltianmaissa juutalaiset murhattiin lähes sataprosenttisesti. Balttien julmuutta kuvaa hyvin se, että
Natsi-Saksa myös ulkoisti heille juutalaisten tappamisen.
Tyytyväinen matkan antiin
Zuroffin kaksipäiväinen vierailu ajoittui heti juhannuksen jälkeen
hänen ”Operaatio viimeinen mahdollisuus”- kirjansa suomennoksen
julkistamistilaisuuteen. Zuroff vieraili Helsingin lisäksi myös Turussa
luennoiden sekä Helsingin yliopistossa että Turun kirjastossa. Turun
kirjastossa hän teki yleisöennätyksen vetäen paikalle lähes sata henkeä. Zuroff tapasi myös Helsingin

ja Turun juutalaisen seurakunnan
edustajia.
Zuroff kertoi olevansa erittäin tyytyväinen matkansa antiin. Hän oli ensimmäistä kertaa
Suomessa. Hän vieraili myös kansallisarkistossa, missä johtaja Jussi Nuorteva esitteli laitoksen ansiokasta kirjatuotantoa, johon Zuroffilla on osuutensa. Vuonna 2003 hän
ehdotti presidentti Tarja Haloselle,
että Suomessa tutkittaisiin juutalaisten luovutukset Natsi-Saksaan.
Niin Suomessa tehtiinkin. Sivutuotteena tutkittiin myös inkeriläisten
luovutuksia. Yhteensä projektin tuloksena syntyi yli kymmenen kirjaa.
Teksti: Leena Hietanen
Kuvat: Petri Krohn
Operaatio viimeinen mahdollisuus- kirjan suomentajat

Operaatio viimeinen mahdollisuus
Kuva: Petri Krohn

Kuva: Petri Krohn

Zuroff järkyttyi Sofi Oksasen Puhdistus-kirjan sanomasta

”Operaatio viimeinen
mahdollisuus”on Efraim Zuroffin omaelämänkerrallinen kirja hänen natsien etsinnästään viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajalta. Erityisesti hän on keskittynyt itäeurooppalaisten
natsikollaboraattoreiden etsintään. Kirja on alun perin
ilmestynyt ranskaksi vuonna 2008. Kirjan on suomeksi kustantanut SAFKA (Suomen antifasistinen komitea) ja sen ovat suomentaneet Leena Hietanen ja Petri Krohn. Kirjaa on saatavilla
kirjakaupoista ja kirjastoista. Sen ovh on 35,90 euroa.
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Uskonnoista ja maailmankatsomuksista

Aleksanteri Syväriläisen luostari on hyvä esimerkki siitä mikä on kirkon funktio luokkayhteiskunnassa. Kaikesta huolimatta sillä on merkittäv paikka historiassa ja sen arkkitehtuuri ja historia tulee säilyttää

Kuitenkin maailmassa oli tuolloin hyvin paljon järjellä käsittämätöntä turhaa kärsimystä. Ihmisyhteisöt kohtasivat erilaisia vastoinkäymisiä, luonnonkatastrofeja,
maanjäristyksiä, tulvia, tulivuorenpurkauksia, sairauksia, puhumattakaan vihamielisestä luonnosta petoineen ja myrkkykäärmeineen. Tämä tulkittiin yleensä siten, että ”vika oli meissä itsessämme, olimme
toimineet väärin, tehneet syntiä” ja
että tästä syystä ”jumalat” halusivat
rangaista meitä. Jumalia piti jotenkin hyvitellä. Siitä syntyivät uhrilahjat jumalille. Uhrataan eläimiä tai jopa ihmisiä jumalien lepyttämiseksi.
Tieto kertyi perinteeksi. Yhteisöön
syntyi riittejä, myyttejä, tarinoita
maailmanselityksiksi, joita välittivät
yhteisön vanhimmat henkilöt tai eri
tavoin valituiksi tulleet poppamiehet. Yhteisöön syntyi hierarkia ja
sisäinen vallankäyttö. Vain poppamiehillä tai papeilla oli oikeus tulkita henkimaailman asioita.
Uskontojen
kehityksen
myöhemmässä vaiheessa usei
den jumalien uskonnoista vii
mein kehittyi - siivilöityi -yksijumalisuus, ei tarvittu erillistä
jumalaa jokaiselle kivelle ja kan-

nolle, vaan yksi ja ainoa abstrakti
jumala korvasi kaikki muut jumalat.
Näin tapahtui ensin juutalaisuudessa, sitten kristinuskossa ja islamilaisuudessa. Tämä oli välttämättömyys Rooman valtakunnassa, jossa
asui kymmeniä kansoja ja heimoja
omine uskontoineen ja jumalineen.
Yhteen Roomaan tarvittiin yksi yhteinen jumala ja uskonto.
Kun tieteellinen tieto maail
masta oli edelleenkin aivan
olematonta, myytit saivat järjenvastaisia muotoja, eli ne vaikuttivat
sitä voimakkaammin mitä enem
män todellisuuden vastaisia ne
olivat. Syntyivät myytit taivaasta
ja helvetistä, kuoleman jälkeisestä ikuisesta elämästä, Jeesuksen
ihmeteoista. Tulevaisuutta arvioi
tiin erilaisten profetioiden, ennustusten ja astrologien kautta. Sak
salainen filosofi Ludwig Feuerbach
oivalsi uskonnon olemuksen kiteytyksessään: ”Jumala ei ole luonut ihmistä vaan ihminen on luonut jumalan.”
Uskontojen kehityksen myötä
ne saivat erilaisia opillisia määrityksiä, joista muodostui uskonnon
opillinen perusta kuten Jeesuksen
ristinkuolema ja syntien sovitus, isä,

Kuva: Heikki Männikkö

Ihminen on kehittynyt yhteisöllisenä oliona. Kehityksensä
kaikissa vaiheissa ja varsinkin
historiansa alussa ihmisillä oli
tiukka riippuvuus toisistaan. Ihminen ei ole tullut yksinään toimeen Afrikan savanneilla villin
luonnon ja petojen kanssa. On
tarvittu yhtenäistä ryhmää puolustautumiseen ja onnistuneeseen metsästykseen. Se edellyttää, että jo aivan historiansa alusta asti ihmiset ovat tarvinneet yhteistä maailmanselitystä ja yhteisiä toimintatapoja sekä ryhmän
kykyä organisoida yhdessä toimintaansa. Se ei ole ollut mahdollista ennen kielen kehitystä
sille tasolle, että ajatuksia tai erilaisia viestejä on voitu vaihtaa ihmisten kesken, mutta kieli kehittyi korvaamaan tätä puutetta.

Aleksanteri Syväriläisen (AS)
luostari sijaitsee Karjalassa Leningradin alueella Lotinanpellon kaupungin lähellä. AS syntyi
Novgodorin alueella Äänisen viidenneksessä v. 1448. Hänet vihittiin munkiksi Valamossa v. 1474.
Sieltä hän siirtyi nykyisen luostarin alueelle, jonka hänen kerrotaan perustaneen v. 1506. AS:sta
kerrotaan tarinoita miten hän
erilaisten jumalallisten johdatusten ja näkyjen avulla perusti
Pyhän Kolminaisuuden luostarin
ja sen yhteyteen kuuluvat kirkot.
Luostari palautettiin munkkiveljeskunnalle v. 1977 ja sinne
siirrettiin AS:n maalliset jäännökset, joita uskovaiset tänään käyvät
kumartamassa. Näin luostarista
kerrotaan tänään turisteille ja uskovaisille, mutta totuus on kuitenkin aivan toisenlainen. Keskiajalla ja
tänäänkin kirkot rakennettiin tukemaan maallisten feodaalien ja kapitalistien valtaa ja niiden rakentami
seen tarvittavat varat ja työ revittiin
paikallisten asukkaiden selkänahasta. Kun maallinen valta pystytettiin,
sen valvojaksi ja toimeenpanijaksi
asetettiin kirkkolaitos. Kun maallista valtaa rakennetaan tai sen rakenteessa tapahtuu muutoksia, heijastuu se reaaliaikaisesti myös kirkkolaitoksessa.
”Pyhän
Kolminaisuuden

luostarin” perustaminen liittyy
Venäjän historiaan. Silloin Venäjän
johtajuudesta kamppailivat Moskovan - ja Novgorodin feodaalit. Moskovan suuriruhtinas Iivana 3. Suu
ri (hallitsi 1462-1505) liitti Novgodorin Moskovaan 1478, jolloin
Venäjän valtio alkoi muodostua.
Hänen työtään jatkoi hänen poikansa Vasili 3. Ivanovits, joka hallitsi v. 1505-1533. Novgodorin hallintoa olivat tukeneet sen oma kirkko- ja luostarilaitos (mm. Valamon
luostari). Kun maallinen valta muuttui tuli varmistaa myöskin kirkon lojaalisuus uudelle vallalle ja siksi oli
välttämätöntä rakentaa uusi luostari. Luonnollisesti tätä välttämättömyyttä tuki myös se, että asutus laajeni yhä pohjoisemmaksi ja maallisen vallan tuli seurata mukana.
Tänään Karjalassa monien
asutusten julkiset tilat rapis
tuvat, mutta kirkkoja ja luostareita elvytetään. Pohjimmiltaan
nykyisen Venäjän talouspolitiikka
(edistyksellisestä ulkopoliittisesta
roolistaan huolimatta) on kuitenkin lähellä uusliberalistista kapita
lismia. Samasta syystä kuin Moskovan ruhtinaat keski-ajalla, tukee nykyinen Venäjän hallinto kirkkoa ja niiden korjaamiseen ja elvyttämiseen myönnetään varoja.
Heikki Männikkö
Karjalan kierroksella 4.-8.7.-12

Filosofia ja tiede erkaantuivat uskonnosta
Viimeistään antiikin Kreikassa puoli vuosituhatta ennen ajan-

laskun alkua uskonnosta erkaantui ensin filosofia, joka pyrkii tutkimaan maailmaa objektiivisesti ihmisen omista lähtökohdista lähtien
ja uskonnoista riippumatta. Heti
sen jälkeen filosofiasta alkoi erkaantua tiede. Filosofi Aristotelesta pidetään paitsi suurena filosofina myös
tieteellisen ajattelun ja monien tie
teenalojen perustajana.
Uskontojen vaihtoehtona
ei ole toinen uskonto vaan toi
nen maailmankatsomus, tieteeseen ja filosofiaan nojautuva maail
mankatsomus, joka tutkii kehitystä
luonnossa ja yhteiskunnassa. Se
korvaa uskonnon täysin olematta itse kuitenkaan uskonto. Tämän
hintana on, että maailma pitää
hyväksyä sellaisena kuin se on ja
että ikuisen elämän haaveesta on
luovuttava. Ruumis ja sielu eivät ole
erotettavissa vaan ovat yhtä, ei ole
sielua – tajuntaa – ilman ruumista.
Ihminen palautuu kuolemansa jälkeen aivan samaan tilaan kuin mitä
hän oli ennen syntymäänsä. Mitään
ikuista elämää ei ole, vaan ihmi
nen jää muiden ihmisten muistiin
oman elämänsä ansioilla tai rikoksilla, omilla teoillaan, mitä hän on
eläessään tehnyt. Eino Leino kiteyt-

Kampin kappeli
Kuva: Heikki Männikkö

Kirkkoa elvytetään Karjalassa

poika ja pyhähenki, ikuinen elämä
jne. Jeesuksen ristinkuolema on aivan selvästi yhteydessä ihmisuhriin
ja on siis aikaisempien uskontojen
mukaansa tuomaa. Kirkon valtaasemaa pönkitettiin väkivaltakoneistolla, inkvisitiolla, joka oli suunnattu kaikkia ”harhaoppisia ja toisinajattelijoita” vastaan.
Uskonnoilla on kieltämättä
ollut merkittävä osuus ihmisen
historiassa aina viime vuosisatoihin asti ennenkaikkea sosiaalisen
yhteydenpidon muotona. Uskonnon ja kirkon yhteydessä on myös
luotu ihmiskunnan merkittävimpiä
taideaarteita, muistellaan vaikkapa
Bachin Matteus-passiota tai h-mollimessua, Mozartin Requemia taikka italialaisten taiteilijoiden suu
renmoisia freskoja ja muita maalauksia. Aikaisempina keskiaikaisina
vuosisatoina mahtavien kivikirkkojen rakentamisen pienillekin paikkakunnille on täytynyt olla suunnaton ponnistus alueensa köyhääkin
köyhemmille asukkaille.

Tällaisen pytingin Helsinki ja seurakuntayhtymä rakensivat Kamppiin
myös kirkkoon kuulumattomien varoilla. Kuten aina kirkko ja luokkayhteiskunta kuuluvat yhteen. Olisi aika valtion erota kirkosta ja uskonnon sijaan opettaa tieteellistä maailmankatsomusta ja etiikkaa.
Helsingin Narinkkatorilla avattiin 31.5.2012 Kampin kappeli.
Perin outoa on, että kappeli on
Helsingin kaupungin ja evankelisluterilaisen seurakunnan yhteisprojekti eli hiljentymiskappeli. Kaupungin sosiaalivirastosta Kampin kappelissa työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaaliohjaajaa ja
kaksi vahtimestaria.
Helsingin vapaa-ajattelijain
varapuheenjohtaja Esa Ylikoski

sanoo, että yhteistyö on ongelmallista kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun kannalta. Kun sosiaa
lityötä tehdään seurakuntayhtymän tiloissa, asettaa se helsinkiläiset ja muutkin kaupungissa liikkuvat ihmiset eriarvoiseen asemaan
uskonnon ja vakaumuksen suhteen.
On selvää, että esimerkiksi uskonnottomat ihmiset tai muuta kuin
evankelisluterilaista uskoa edustavat eivät ole niin kiinnostuneita paikasta, Ylikoski jatkaa. Asiaan
liittyy Ylikosken mielestä Hel-

ti asian seuraavasti runossaan Aurinkolaulu: ”Min verran meissä on
lempeä, sen verran meissä on iäistä,
sen verran meistä myös jäljelle jää,
kun päättyvi päivä tää.”
Uskonnot muodostavat
edelleenkin yhden suurimmista esteistä yhteiskunnalliselle kehitykselle
Moraaliset koodit ja käyttäytymissäännöt ovat joka tapauksessa ihmisille täysin välttämättömiä
uskonnoista riippumatta, mutta ne eivät ole kiveen kirjoitettuja. Toisaalta uskonnot ovat tuoneet
oman huomattavan osansa näihin
moraalisiin koodeihin. Nuo säännöt
ja periaatteet ovat myös muuttuvia
– joku aikaisemmin jyrkästi tuo
mittu käyttäytymissääntö saattaa
nykytieteen ja kulttuurin valossa
tulla hyväksyttäväksi ja päinvastoin.
Uskonnot voivat säilyttää
myönteisen merkityksensä, joka
on yhteisöllisyydessä, jos…
- ne tunnustavat tieteissä tapahtuvan edistyksen
- ymmärtävät maailmassa - luonnossa ja yhteiskunnassa – tapahtuvan kehityksen
- myöntävät, ettei ”sielun ja ruumiin” erottamiselle ole perusteita
- mitään Jeesuksen suorittamaa
”uhrilahjaa” emme tarvitse
- ei ole perusteita sielun kuolemattomuudelle ja sitä kautta ”ikuiselle
elämälle taivaassa”
- uskonto on erotettava irti vallankäytöstä
Uskonto pitää puoliaan vetoamalla ihmisten kuolemanpelkoon ja lapselliseen toiveeseen ikuisesta elämästä taivaassa. Kaikenlainen uskonto on taikauskoa, joka kyllä saattaa antaa henkilökohtaista lohtua siihen
uskoville. Kirkot saattavat toimia
näkyvinä hyväntekeväisyyden harjoittajina, mutta maailman tiedostamisen ja maailman rakentamisen
välineeksi uskonnosta ei ole.
Reijo Katajaranta, 70 v
Toimituksen lyhentämä. Artikkeli kokonaisuudessaan

sinkiläisten kannalta myös se, viekö kappeliin palkattavat neljä
sosiaalityöntekijää resursseja varsinaiselta sosiaalityöltä. Sosiaalityöntekijän puheille saattaa olla
viikkojen jonoja ja toimeentulotukea saattaa joutua odottamaan.
Lyhenevätkö jonot neuvontapisteellä, Ylikoski kysyy.
Helsinki tukee seurakuntaa
halvalla vuokralla, sillä Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi
asemakaavamuutoksen äänin 699, tyhjiä 4, ja vuokrausperusteet eli
5169 euron vuosivuokra ja vuokrasopimus 50 vuodeksi hyväksyttiin
äänin 72-6, tyhjiä 6. Yhteinen kirkkoneuvosto oli pyytänyt, että tontti saataisiin kappelikäyttöön vastikkeetta eli vuokratta!
Helsinkiläisistä 40 prosenttia ei kuulu ev.lut. seurakuntaan,
mutta heidän verorahojaan käytetään myös kappeliin. Seurakunnalla on runsaasti kirkkoja hiljentymispaikkoina. Olisi ollut parempi rakentaa neutraali hiljentymistila kuten lentokentillä ja sairaaloissa, mutta Kamppi olisi tarvinnut kuitenkin kipeästi nuorisotilaa.
Milloin kirkko erotetaan valtiosta, kunnista ja kouluista?
Hannu Kautto
jumalaton ja uskomaton
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Tapaus Pussy Riot
Pussy Riot saapui Kristus Vapahtajan kirkkoon hetkellä, jolloin siellä ei ollut jumalanpalvelusta (eli he
eivät häirinneet toimillaan itse asiassa ketään). Kirkossa ryhmän jäsenet esittivät ensimmäisen säkeistön laulustaan ”Jumalanäiti, aja Putin tiehensä!”. Teollaan he tahtoivat
ainoastaan saada taustakuvan musiikkivideotaan varten.
Muutaman päivän kuluttua
musiikkivideo leikattiin ja sijoitettiin Internettiin. Laulun teksti
sisälsi melko kovasanaisia lausuntoja Putinista ja itse patriarkka Kirillista. Mitään kirouksia ortodoksista kirkkoa tai uskontoa kohtaa
ei siinä esitetty: päinvastoin, siinä
nimenomaan vedottiin jumaläitiin
avun saamiseksi. Tästä huolimatta
musiikkivideo aiheutti valtavaa kohua ja sai aikaan vihamielisen reaktion kirkon puolelta. Sen edustajat
esittivät joukon vihaisia lausuntoja
ja eräs Patriarkaatin edustaja vaati syyttäjänvirastoa aloittamaan rikostutkimuksen, mikä myös pantiin
täytäntöön.
Rikossyytteen nostamisen
jälkeen punk-ryhmän osanottajat vangittiin välittömästi ja teljettiin vankeuteen oikeudenkäyntiin
asti. Heidän tutkintovankeuttaan
perusteltiin heidän omalla turvallisuudellaan mielenosoittajia vastaan. Oikeuden kannalta tämä oli
keksitty veruke, sillä Venäjän lainsäädännössä ei ole huomioitu suojelevaa vangitsemista, kun taas poliittiselta kannalta veruke on itsemurhan arvoinen: se vain osoitti,
etteivät viranomaiset kyenneet pitämään kurissa pientä fanaatikkoryhmittymää.
Moskovalainen tuomioistuin
ei suostunut yhteenkään puolustusasianajajien pyyntöön eikä
kuullut puolustuksen todistajia. Oikeusvalvojat loukkasivat avoimesti lehtimiehiä ja yrittivät karkoittaa
heidät sekä oikeussalista että yleensä tuomioistuimen rakennuksesta.
Syytetyt saivat ainoastaan kuivaa

Moskovalainen tuomioistuin langetti 17. elokuuta kahden vuoden
tuomion Pussy Riot -punk-yhtyeen kolmelle osanottajalle huliganismista (nimenomaan tällä tavoin tuomari luokitteli heidän performanssinsa Moskovan Kristus Vapahtajan kirkossa). Jo ennen tuomion julistamista ryhmän vastainen rikosjuttu herätti protestiaallon
Venäjällä ja ulkomailla. Ja syytäkin oli, sillä asian käsittelyssä rikottiin karkeasti oikeusnormeja ja tuolloin tuomioistuimen langettaman päätöksen perusteella ”huliganismi” pelkistettiin ”jumalanpilkaksi” (mikä sinänsä on jotenkin vierasta maalliselle valtiolle). Todellisuudessa syytetyt tuomittiin poliittisista syistä eli kielteisistä lausunnoista Putinia ja patriarkka Kirillia kohtaan
Kuva: Heikki Männikkö

Tapahtumien kulku

Sergei ja Jelena Skvortsov vierailivat Helsingissä osallistuessaan 25.27.11.-11 kommunistien kansainväliseen neuvottelukokoukseen
muonaa ja heidän annettiin nukkua
vain neljä tuntia vuorokaudessa.
Tekaistu tuomio
Oikeuden antama tuomio oli täysin
tekaistu. Ennen tuomion julistamista joukko useita kymmeniä johtavia
venäläisiä asianajajia esitti oman arvionsa jutusta todeten, ettei Venäjän rikoslainsäädännössä ole mitään perusteita punk-ryhmän osanottajien rikolliselle tuomitsemiselle. Syytelausunto vilisee mainintoja
”jumalanpilkasta” ja ”jumalan herjauksesta”, mutta Venäjän Rikoslain mukaan Venäjä on maallinen
valtio ja onneksi siinä ei ole toistaiseksi rangaistuksia ”jumalanpilkasta”. Jos kysymys on uskovaisten tunteiden loukkauksesta, niin silloin on
epäselvää, miten se on tapahtunut.
Sitenkö, että rukoiltiin väärin? Tällaisia tapauksia vartenhan on olemas-

sa kirkon oma tuomioistuin.
Venäjän rikoslainsäädännössä ei ole sellaista käsitettä kuin
”uskovaisten tunteiden loukkaaminen” (mielenkiintoista on, että ”ateistisen” Neuvostoliiton lainsäädännössä tuollainen artikla oli).
Sen vuoksi ”jumalanpilkkaajien”
juttu pyrittiin luokittelemaan huliganismiksi. Miten tämä huliganismi
muka ilmeni? Ketään ei piesty eikä
esimerkiksi kiinteistöä vahingoitettu. Loppujen lopuksi punk-ryhmän
osanottajat saivat tuomion nimenomaan hallituksenvastaisesta musiikkivideostaan.
Ulkomailta johdettu provokaatio?
Virallinen propaganda pyrkii vaien
tamaan jutun poliittisen luonteen
antamalla väärennetyn vaikutelman ”jatkuvasta hyökkäyksestä or-

Viitoittaako Oulun toiminta suuntaa koko.....
jatkoa sivulta 11
koitu kielellä, joka on heille tuttua ja samaistuttavaa – olkoonkin, että tuon kielen ulkoisen vanhakantaiselle partaradikaalille vieraan muodon joudumme jakamaan
yhtälailla aikamme tuottaman vastapuolen kanssa. Vaalimateriaali on
siis ymmärretty koostaa äänestäjää
varten eikä omaa silmää miellyttämään. Vaalimateriaalia on myös
ymmärretty kohdentaa profiloinnin kautta – keino, jota vastapuoli on osannut hyödyntää jo vuosikymmeniä.
Sivumennen sanoen on tavan mukaan tähdennettävä, että vaalien tulee olla vain osa suurempaa strategiaa – jopa maamme valtapuolueet taantuivat vaalipainotteisiksi vasta 80- ja 90-luvuilla. Sitä ennen ne kukin ymmärsivät
rinnakkaisvallan rakentamisen merkityksen. Yhteistyö onkin Oulussa
ollut, kuten edellä on tullut todettua, hedelmällistä kautta muunkin
toiminnan.
Kuppikuntaisuus on hegemo
niaan murtautumaan pyrkivälle kuolemansynti. Sovittamattomat ja sovitettavissa olevat ristiriidat on opittava erottamaan toisis-

taan – meidän on kunkin kukistettava oma sisäinen Jezhovimme. Vielä suuremmalla suvaitsemattomuudella on suhtauduttava poliittisten
päätösten tekemiseen ja rintamalinjojen vetämiseen vuosikymmeniä vanhojen kaunojen pohjalta.
Asian ja päämäärän on painettava enemmän kuin henkilökohtaisten pikkusieluisten kaunantunteiden. Tässä olisi parantamisen varaa
– tätä nykyä näkee aikuisten aktiivien käyttäytyvän kuin anteeksiantoon kykenemättömien pohjalaisten. Historia on täynnä esimerkkejä altavastaajien harhaisista ja umpimielisistä yrityksistä käydä ”erilliskamppailua” yhteistä vihulaista
vastaan. Muistakaamme Spartacus
ja Crixus, muistakaamme Espanja. Muutoin voimme haudata haaveemme päihittää omat Crassuksemme ja Francomme.
Vapaan Vasemmiston ennakkoluuloton aloite on murtanut sul-

kuportit ja luodannut väylää kohti
edellytyksiltään hedelmällisempää
vaalitaktiikkaa. Jos aitoa vaihtoehtoa halutaan kyetä tarjoamaan nykyiselle poliittiselle hegemonialle,
jota koko parlamentin KokoomusVasemmistoliitto –akseli edustaa,
on marginaaliin karsinoitujen edistysmielisten ryhmien vaiennettava
houkan ylpeytensä. Jos tavoitteena
on perinneyhdistystoiminnan pyörittämisen sijaan yhteiskunnallinen
suunnanmuutos, on vielä tämän ylpeyden kalvamien ryhmien luovuttava tyystin kapeasta ”suurin kala
pienessä lammessa”-mentaliteetista. On yhdistyttävä ja uitava vastavirtaan murtautuaksemme suuremmille vesille – vaihtoehtona on ruutanan lailla kaivautua pöhnäisinä
ahtaan allikkomme pohjamutiin ja
”odottaa parempia aikoja” rehevöitymisen kuroessa säälittävää lätäkköämme umpeen.

Ville Rantanen, Oulu

Valtaa vanhuus - tapahtuma

hyvän vanhenemisen puolesta Senaatintorilla lauantaina 15.9. klo
11-16. Tiukkaa asiaa, musiikkia, liikettä, ruokaa ja juomaa. Puolueiden kärkinimet pistetään tiukille poliittisessa peukaloruuvissa. Vanheneminen ei ole sairaus eikä ongelma, vaan luonnollinen
osa elämää. Ei hymistelyä, vaan toimintaa ja tekoja. Valtaa vanhuus meille kaikille, myös itsellesi! Lisäinfoa: http://www.valtaavanhuus.fi/ajankohtaista/1

todoksisuutta vastaan”. Eräät aktiiviset propagandistit antavat ymmärtää, että tätä olematonta hyökkäystä vieläpä ohjataan ulkomailta,
mihin jostain syystä uskovat myös
eräät Venäjän vilpittömät ystävät. Tosiasiassa Venäjän ortodoksinen kirkko on esiintynyt Lännen vihollisena vain silloin, kun toimiessaan Neuvostoliiton valtiokoneiston osana se mobilisoi uskovaisia
rakentamaan kommunismia. Mutta kyseiset ajat ovat jääneet auttamattomasti taakse eikä Lännen tarvitse enää nykyään horjuttaa ortodoksisen kirkon aseaia. Ortodoksinen kirkko on nykyisen järjestelmän eräs tukijalka, mutta toisaalta
Länsi on viime kädessä täysin tyytyväinen Putinin järjestelmään –
jotain vakavia erimielisyyksiä näiden osapuolten välillä on olemassa
vain Kremlin propagandistien mielikuvissa.
Mutta jos tämä ei olekaan
Lännen provokaatio, niin kuka
on punk-ryhmän takana? Toisaalta, miksi kenenkään olisi oltava ryhmän takana? Punk-rukoilu ja musiikkivideon leikkaus eivät rahallisesti ole maksaneet paljon mitään,
mutta toisaalta Putinin vastaiset
mielialat ovat yhteiskunnassa nykyään hyvinkin voimakkaita. Pussy
Riot-ryhmä on erikoistunut yleensä
hämmästyttämiseen ja tämänkertainen tapaus Pelastajan Kristuksen kirkossa täysin vastasi sen luovaa asennetta.
Hallinto on menettänyt
todellisuudentajunsa
Venäjällä toteutetut mielipidekyselyt osoittivat, että Pussy Riotin rikosoikeudellista tutkimusta kannatti
vajaat 30 % vastaajista ja 17 % ei pitänyt heitä syyllisinä mihinkään rikkomukseen. Tuolloin puolet väestöstä ei ilmeisesti tiennyt punk-rukoilun olleen suunnattu Putinia eikä ortodoksisuutta vastaan, koska muussa tapauksessa jopa viralliset tuloksetkin olisivat olleet toi-

senlaiset.
Virallisten tilastojen perusteella 70 % venäläisistä on ortodokseja. Tämän vuoksi Venäjän
maalliset ja kirkolliset viranomaiset olettivat jumalanpilkkauksenvastaisilla toimenpiteillä nostavansa arvovaltaansa yhteiskunnassa.
Mutta näin ei käynyt. Syykin on hyvin yksinkertainen, sillä kaikista uskonnollistamisyrityksistä huolimatta perusosa väestöstä pysyy ei-uskonnollisena. Yhteenkuuluvuus ortodoksisuuteen on vain ihmisten
itsensä sosiaalis-kulttuurista identifiointia. Virallisetkin tutkimukset
osoittavat, että itsensä ortodoksiksi lukevista vain 30 % uskoo jumalaan ja noin 50 % suhtautuu uskontoon välinpitämättömästi. Tuskinpa on mahdollista saavuttaa arvovaltaa tämän väestön keskuudessa
silloin, kun ihmisiä jahdataan muka
heidän hyökkäyksistään ortodoksisuutta vastaan.
Tosiasioiden edessä nyt jo itse Putin ja Venäjän ortodoksinen
kirkko ovat puhuneet, ettei punkryhmän tuomio saisi olla liian kova.
Nämä myöhästyneet ja vähemmän
vilpittömät lausunnot tuskin pystyvät korjaamaan sitä vahinkoa, jota
tapahtunut skandaali on aiheuttanut viranomaisten arvovallalle. Tässäkään ei ole mitään ihmeellistä, sillä Venäjän nykyinen hallintojärjestelmä on menettänyt todellisuudentajunsa eikä väestön lahjomisresursseja ole enää paljon. Shakinpelaajat nimittävät tällaista tilannetta ”nalkiksi”, kun jokainen seuraava siirto vain huonontaa pelaajan asemaa. Eräät ulkomaalaiset ystävämme luulevat Putinin järjestelmän kaatumisen merkitsevän koko
Venäjän tuhoutumista, vaikka asia
ei ole näin. Maamme on viimeinkin
vapauduttava siitä umpikujasta, johon se on saatettu.
Sergei Skvortsov
NKP:n keskuskomitean ensimmäinen (pää-) sihteeri

Suomi-Korea-seura:

vapauttakaa Ro Su Hui!
Etelä-Korean turvallisuuspalvelu ja armeija pidättivät Korean kansallisen jälleenyhdistämisen komitean (Pomminryon) varapuheenjohtajan Ro
Su Huin 5. heinäkuuta 2012 hänen ollessaan ylittämässä Pohjois - ja Etelä-Korean välistä demilitarisoitua vyöhykettä.
Ro oli matkustanut maaliskuussa 2012 ”laittomasti” Pohjois-Koreaan osallistuakseen
maan edesmenneen johtajan
Kim Jong Ilin muistotilaisuuteen.
Kuukausia kestäneen vierailunsa aikana Ro oli kiertänyt ympäri
maata ja tutustunut muun muassa eri tuotantolaitoksiin sekä tavannut Korean riippumattoman
jälleenyhdistämisen puolesta
työtä tekeviä aktivisteja.
Etelä-Korean konservatiivihallinnon mielestä Ro rikkoi vierailullaan Etelä-Korean kansallisen turvallisuuden lakia. Laki rajoittaa eteläkorealaisten sananvapautta ja kansalaisoikeuksia ja
sen rikkomisesta voi saada teloitustuomion.

Ro Su Hui päätti palata takaisin etelään Korean niemimaata jakavan Panmunjomin rajavyöhykkeen kautta ja näin nostaa tietoisuutta maan traagisesta
kahtiajaosta. Häntä saattamaan
oli saapunut tuhansia pohjoiskorealaisa, jotka kyynelehtivät
häntä hyvästellessään. Ron ylittäessä rajakynnyksen, Etelä-Korean armeijan erikoisjoukot kaatoivat hänet maahan ja raahasivat 68-vuotiasta jälleenyhdistämisaktivistia käsistä ja jaloista.
Ron tämänhetkinen olinpaikka
ei ole tiedossa.
Suomi-Korea-seura julkaisi 6.
heinäkuuta kannanoton, jossa se
vaatii Etelä-Korean hallitusta välittömästi vapauttamaan Ro Su
Huin. Seuran mielestä Ron brutaali pidätys ja nöyryyttäminen
ovat omiaan lisäämään Koreoiden kahtiajakoa. Kannanotossa
vaaditaan Etelä-Koreaa sitoutumaan Koreoiden aiemmin solmimiin yhteistyöasiakirjoihin ja lopettamaan jälleenyhdistämisaktivistien vainoamisen.

K ansanääni
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Kansan ääni kuuluu muutoksen puolesta

”Porvari nukkuu huonosti”

Wäinö Pietikäinen tekee Vaasan seudulla yhteiskunnallista mm. asbestinvastaista työtä, jossa hän käyttää ”työvälineenään” Kansan ääntä.
Monet Vaasalaiset ja pohjalaiset yritykset suhtautuvat hänen työhönsä kuitenkin nuivasti.

Seuraavat liikkeet ovat kieltäneet Kansan äänen jakelun: ABC
Oravainen, Siwa Ylistaro, S-Market
Kiuruvesi, Sale Tervajoki, S-Market
Laihia, S-Market Joensuu, S-Market
Ylistaro, Halpa-Halli Laihia, K-Supermarket Kokkola, K-Market tulli-

tori Tampere ja Vaasassa S-Market
Gerby, Siwa Gerby, K-Supermarket
Kivihaka, Rewel Center, LIDL Melaniemi, Mini-Mani.
En ole varma heidän toimiensa laillisuudesta, koska he eivät millään tavalla todistaneet, että olisin

Onni
ollut yksityisalueella. Olen vain tyytynyt siihen, että pidän taulua esillä, jossa on yllämainittujen liikkeiden nimet ja kotipaikka. Taulu on
herättänyt jonkin verran huomio
ta ja kommenttejakin on tullut jonkin verran. Esimerkiksi eräs SiwaGerbyn asiakas totesi, että putiikki ei ole hukannut tyyliään, sillä kyseinen putiikki oli ainoa, joka käytti rikkureita Vaasassa liikealan lakon aikana. Eräs maataloustuottaja Jalasjärvellä totesi, että S-liikkeet maksavat sikamaisen huonosti maataloustuottajille. Rewel-Centerin asiakkaista joku arveli, että kyseessä on joku torvi vartija. Vartija
kuitenkin sanoi minulle, että hän
tekee vain niin kuin johtaja käskee.
Käsitykseni mukaan asiakkaat suhtautuvat enemmän niihin liikkeisiin,
jotka ovat listalla. Kuvassa on taustalla vanhassa tehdasrakennuksessa oleva Gerbyn Siwa.
Wäinö Pietikäinen
Vaasa

Ilmaista hupia
Jos mahdollista niin käykää kalliit suomalaiset tutkimassa mikrofilmeiltä tai lehtien talletetuista vuosikerroista, mitä meille luvattiin ennen EU-kansanäänestystä. Rahaa, rauhaa, rakkautta, kitaransoittoa, kun nautimme talouden jatkuvasta kasvuvolyymista.
Kaukana on kavala maailma devalvaatioineen ja huijareineen sekä
korruptoituneet johtajat saavat
kenkää ja selliä.
Lupaukset ja kaamea nykyisyys
ovat naurettavia vaikka kurjuudelle
ei pitäisi nauraa.
Nykyinen EU on todella sekalainen seurakunta, hölmöläistarustot eivät sittenkään ole satuja. Koko EU:n taival on ollut vuosien ajan
kriisikokousten jatkumoa. Tärkein
tapahtuma on kokouksissa ryhmäkuva. Erään kerran tunsin syvää
sääliä Suomen presidenttiä koh
taan. Ahtisaari yritti epätoivoises-

ti päästä eturiviin heikosta terveydestään huolimatta.
Rauhaa ovat EU maat vieneet
ansiokkaasti pommein ja ohjuksin mm. Jugoslaviaan, Irakiin, Afganistaniin, Libyaan ja nyt olisi kova hinku päästä Syyriaa pommittamaan.
Euroopan Unionin ja Yhdysvaltain arvovalta maailmassa on
vähentynyt dramaattisesti, koska
ne ovat kansainvälisessä politiikassaan jättäneet huomiotta kehittyvien maitten yhteiskunnalliset ja
taloudelliset epäkohdat.
Presidentti Putin on todennut
EU:n ja Yhdysvaltain yrittävän säilyttää hegemonia -asemansa millä hinnalla hyvänsä. Tätä voidaan
kutsua ohjus- ja pommidemokratian vienniksi, mikä merkitsee samalla valtioiden sisäisiin konflikteihin puuttumista erityisesti arabimaissa, sanoi Putin. Yhdysvallat ja
EU käyttävät usein yksipuolisia toimia, jotka ovat ristiriidassa kansain
välisen oikeuden normien kanssa.

Putin totesi Syyrian olevan tästä
hyvä esimerkki.
Eurooppa on konkurssitilassa
ja virallista suoritustilaa yritetään
siirtää suurten pankkien pelastamiseksi. Siinä tarvitaan suoma
laistenkin veronmaksajien euroja ja niitä lapioidaan etelän ahkerille maille aina uuteen ja uuteen maahan. Meidän johtajamme
ovat etelän johtajien mielestä harvinaisen ökkänöitä, vedätettäviä joka
asiassa. Keskustelu eduskunnassa
19.07 vahvisti käsitystäni. Siksi tulee
kunnallisvaalit käydä euro ja Natovaaleina. Jokaisen ehdokkaan tulee
äänestäjille ilmoittaa kantansa euroon, unioniin ja sotaliitto Natoon.
Kokoomus on Nato-asialla, myöskin
kuntien lahtaus on heidän ministerinsä toimintalistalla. Jyrki- boyn
mielestä Espanjan pankeille pitää
antaa rahaa, muuten koko Eurooppa sortuu. Onkohan Kataisella hieman liian suuret luulot itsestään?
Reino Welling
Jämsänkoski

Kaupungin lehdessä espoolaisille
eli julkisessa tiedotteessa Espoo/Esbo 3/2012 on myönteinen kirjoitus
huuhaasta: Outi Airaksinen, Onnen
resepti. Jotta näin yksinkertaista!
”Onnellisuustutkimus nojaa yhdysvaltalaisen Martin Seligmanin positiivisen psykologian (mitä on negatiivinen psykologia? HaKa) oppeihin. Tieteenalalla (?) tutkitaan ihmisen mielen vahvuuksia ja taitoja,
joita harjoittamalla voi lisätä hyvinvointiaan. Avainsana onnellisuuden tavoittelussa on ominaisvahvuus: kun ihminen tekee sitä, missä on parhaimmillaan, ja toteuttaa omia elämänarvojaan (ovatko
ne omia vai saatuja? HaKa), hän voi
saavuttaa niin kutsutun flow-tilan ja
saada tyydytystä.”
Kielitoimiston sanakirja: flow
[flou] (taivutus: flow/’ta, -’hun jne.)
psyk. sellaisesta mielihyvää tuottavasta tekemiseen uppoutumi
sesta, jossa ajantaju häviää. Onnessa on tämän mukaan kysymys
pelkästä mielihyvästä! Tuottaako
Flow Festival osallistujilleen flowtilan? Jutun mukaan ihminen voi
vaikuttaa omaan onnellisuuteensa.
Espoolaiset siirtynevät nyt elämän-

sä muotoiluun eli hyvinvointinsa
ja onnellisuutensa edistämiseen.
Näin helppoa! Onni ja hyvinvointi
ovat vain ihmisestä itsestään kiinni!
Luin onnesta 1970-luvulla
seuraavaa: ”Mutta onko meidän
onnemme pelkästään mielihyvää?
Ei tietenkään. Emmehän ole rottia (edellä selostetaan rottakokeita,
HaKa). Ihmisen onni on tyydytyksen tunnetta, jota hänessä herättää
hänen oma, toisten hyväksi koituva toimintansa, se on rakentavassa
työssä syntyvää luomisen iloa.
Psykologisesti onnen tunne ilmaantuu aina, kun toiminnan tulos
käy yhteen ennalta asetetun tavoitteen kanssa. Mitä merkittävämpi
on tavoite ja mitä vaikeampaa on
sen saavuttaminen, sitä onnellisempi on ihminen sen saavutettuaan.”
Teos on nuorille tarkoitettu kirja Konstantin Platonov, Psykologiaa
opiksi ja viihteeksi, Kustannusliike
Edistys, Moskova. Lieneekö Seligman jälkijunassa? Onko hän plagioinut neuvostopsykologiaa koettamalla soveltaa sitä Jenkkilän oloihin?
Hannu Kautto
Espoo

Murhasyytehanke
Joukko professoreja ajaa murhasyytettä lääketieteen systemaattisesta väärentämisestä tiedotustoiminnassa Amer Tupakka Oy:n
entistä yhteiskuntasuhteiden
johtajaa, entistä SDP:n kansan- ja
euroedustajaa ja presidenttiehdokasehdokasta Lasse ”von und
zu” Lehtistä vastaan, jonka ”väitöskirja” myös on puutaheinää.
Hän on mm. viitannut ”kommunismin mustaan kirjaan” muka ”tieteellisenä lähteenä” (josta tuo nimen lisäys saksalaisen
huijari”tohtori”ministerin Theodor
von und zu Guttenbergin mukaan).
Lainaus Iltalehdestä 22.08.2012:”
Tutkintapyynnön
mukaan
Lehtinen on julkisesti valehdellut
tupakan terveysvaaroista, pyrkinyt harhauttamaan kuluttajia ja
viemään pohjan terveysviranomaisten varoituksilta.

Aurejärven mukaan tutkintapyyntö on tehty murhista ja
murhan yrityksistä. Useimmat
muut rikokset olisivatkin jo vanhentuneet.
Aurejärvi yksilöi lukuisia väitteitä, joita Lehtinen on hänen mukaansa sanonut. Näitä
ovat esimerkiksi, että tupakoitsija menettäisi vain kaksi kuukautta
elämänsä loppupäästä ja tupakointi
olisi yhtä vaarallista kuin voi tai kahvi. Aurejärven lisäksi tutkintapyynnön on allekirjoittanut 12 juristia.
Joukossa ovat muun muassa professorit Johan Bärlund, Urpo Kangas, Matti Rudanko, Frey Nybergh
sekä asianajajat Jarmo Ellonen ja
Heikki Salo. ”
Itsekin enemmän puolen keuhkoa menettäneenä toivotan hankkeelle kaikkea menestystä!
Risto Koivula
Tampere

Tuusulan horisontista- ”ei korppi korpin silmää noki”
lä kalliiksi kuntalaisille. Näin totesin valituksessani jo kaupanteon aikoihin. Syksy tulee valtapuolueille olemaan erittäin vaikea, koska niiden ”kaverit” hallituksessa leikkasivat mm.
Tuusulan kunnalta
valtionosuusmaksuja
Jori Porspakka kansalaisten budjettiriihi-ta- tänäkin keväänä liki
700 miljoonaa euroa.
pahtumassa 28.8.2009
Vaalit ovat ovella ja sikTuusulan kaavoitus paniisi on ”löydettävä” myönteinen uutikissa?
nen. Kunnan tarjoama yksi vapaalippu uimalaan ei kuitenkaan taida
Tuusulan kunta kaavoittaa kiivaalhyvittää tehtyjä maapoliittisia ”töpla tahdilla jopa lentomelu-alueelpäilyjä”.
le yrittäessään hyödyntää SenaatKiljavan yksityinen sairaati yhtiöltä ylikalliilla hinnalla ostala kuntalaisten rasitteena
maansa varuskunta-aluetta. Ja kun
tiedetään, ettei kunta tule saamaan
Paikallislehdessä puhuttiin Kiljavan
ostamansa alueentonttikaupoista
Sairaala OY:n tappioiden pienentähintaa, joka riittäisi edes alueen
misestä. Sairaala on yksityinen yriinfraan, tekevät kunnan valtapuotys ja pystyy toimimaan vain kunlueet - virkamiehistön kanssa jopa
tien suurella tuella Kiljavan sairaapaniikinomaisia ”kaavafuntsauksia” lan kiinteistöyhtiölle. Tuusulan kunkuten nähdään. Varuskunta-alueen
talaisten tuki (politiikkojen päättäkauppa tulee osoittutumaan viemänä) yksityisen sairaalan kiin-

teistöyhtiölle on tänä ja seuraavina vuosina 270.000 euroa, eli yli
neljännesmiljoona. Tämä kiertotie
Tuusulan kuntalaisten maksamana,
on kunnan nykypolitiikkojen ”kikka kakkonen” yksityisen Kiljavan sairaala Oy:n pelastamiseksi.
Samaan aikaan Tuusulan terveyskeskuksissa on huutava lääkäripula (6 lääkäriä) ja henkilökunnan tarve myös vanhustenhoitoon. Päättäjät ovat kuitenkin valinneet yksityisen Kiljavan sairaala Oy:n kiinteistöyhtiön tukemisen
tärkeämmäksi!
Pääministerin aiemmat
lupaukset budjettiesityksessä - viemäriin !
Kokoomusjohtoisen hallituksen
leikkaukset jatkuvat. Kuntien peruspalvelujen valtion osuuksia leikataan 31,42 %:sta - 30,95 %:iin.
Sixback hallituksen aiemmin päättämät leikkaukset huomioiden kyseessä on miljardien leikkaus kun
tien tuloihin. Lisäksi kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtion
rahoitusosuudesta leikataan 25

miljoonaa euroa, sairausvakuutuskorvauksista leikataan 71 miljoonaa euroa. Ja leikkauslista jatkuu
budjettiehdotuksessa, seuraavasti: (1) Kotitalouksilta leikataan 830
miljoonaa euroa eli 10 kertaa enemmän kuin hallituksen mainostama
”solidaarisuusvero rikkaille”. Tämäkään vero ei koske pääomatuloilla
rikastuvia; (2) Lapsilisien indeksikorotukset leikataan; (3) Työttömyysturvaan ja opintotukeen vähemmän varoja kuin tänä vuonna; (4)
Kilometrikorvausten alasajo, duunarille jopa tuhansien eurojen menetys.
Mutta asehankinnat uudet
ja vanhat, niille riittää rahaa hallitukselta, jopa 560 000 euroa,
sekä suurteollisuudelle tukea 200
miljoonaa euroa. Kansalta ja kunnilta hallitus ryöstää kassat tyhjiksi,
niin tyrkyttävät kuntien päättäjät ja
hallituspuolueet kuntaveron korotusta. Tämä lyö eniten juuri pienituloista kansanosaa, koska kuntavero
on lähes tasavero. Rikkaat ja pääomatuloilla elävät selviävät kuntaveron korotuksesta taas kuin ”koira
veräjästä”.

Setelipainatus seuraava
askel?.
IMF, EKP ja EU ( troikka) sekä poliitikot hyväksyvät yhdessä Kreikan setelirahoituksen,
jolla ”luodaan uutta rahaa”. Kaava on tälle kielletylle toimelle yksinkertaisuudessaan seuraava;
Kreikan pankit lainaavat ensin rahat Kreikan keskuspankilta, sitten
ne (pankit) lainaavat ne edelleen
Kreikan valtiolle. Tämä velkaruletti mahdollistetaan siten, että Kreikan keskuspankki hyväksyy pankeilta valtion (Kreikan) velkapaperit, joilla oikeasti ei ole minkäänlaista vakuusarvoa. Rahoitusmarkkinaoperaatioissaan EKP ei hyväksy Kreikan valtion tai sen takaamia
velkapapereita vakuuksina. Pankki- ja finanssikriisin (jonka ko. piirit ovat aiheuttaneet) hoitaminen
Kreikassa 20 elokuuta vaatii 3 miljardin euron lainaerän maksua.
Vanha sanonta ”Ei korppi korpin silmää noki” sopii tähänkin
troikan ja poliittisen eliitin kikkailuun.
Jori Porspakka, Tuusula
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Tukea K ansanäänelle
Hannu Kautto 140 e, Eira Kärki 50 e, Kai Kontturi 100
e, Jorma Kangasniemi 10 e, Kalevi Wahrman 56 e, Kaija
Siippainen-Wahrman, 46 e, Antero Nummiranta 6,32 e,
Jaakko Ahvola 30 e, Heikki Männikkö 62 e, Tarja Männikkö 31 e, Juhani Tanski 5 e, Saara Lehtomaa ja Paavo
Junttila 100 e, Olavi Tirronen 15 e, Leena Hietanen 66
e, Reijo Katajaranta 66 e, ja Juha Kieksi 52 e.
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Keräyslupa: 2020/2011/2058

Tiedotus- ja
toimintaseminaari
Perinteiseen tapaan järjestämme yhteisen syysseminaarin Helsingissä sunnuntaina 9.9.2012 Hermannin kerholla os. Hämeentie 67 alk.
klo 11.00. Paikalle pääsee keskustan suunnasta mm. raitiovaunuilla
no. 6 ja 8 sekä kaikilla Hämeentietä kulkevilla busseilla. Noustaan
ulos liikennevälineestä Hauhon puistossa, Vallilan peruskoulun luona ns. (punatiilitalo, Hämeentien ja Vellamonkadun risteys).
Tilaisuus alkaa n. 10.30 aamukahvin merkeissä. Seminaarityöskentely alkaa klo 11.00. Ruokailutauko klo 13.00. Iltapäiväkahvi
klo 15.00-15.30. Seminaari päättyy klo 17.00. Vuokran, kahvitarjoilun ja ruokailun kulujen peittämiHauhontien pysäkki ja taus- seksi perimme 12 euron osallistutalla Hermannin kerhon talo mismaksun.
Seminaarin ohjelmassa alustukset:
Poliittinen tilanne ja kunnallisvaalit: Tommi Lievemaa
Ajankohtaista sosiaalipolitiikasta: Minna Helin
Ehdokastilanne ja kunnallisvaalien tekninen puoli: Juhani Tanski
STP:n ajatus ja työväenliikkeen toimintataktiikka: Heikki Männikkö
-Keskustelua ajankohtaisesta tilanteesta ja kuntapolitiikasta. Käydään läpi ehdokasasetteluun, sen teknisiin yksityiskohtiin ja vaalityöhön liittyviä tehtäviä.
-Seminaarin järjestävät: Suomen Työväenpuolue, EU:n Vastainen Kansanrintama, Kansan äänen julkaisijajärjestöt sekä DSL:n opintokeskus.

Tervetuloa kaikki asiasta kiinnostuneet

Kokoontumisvapautta vai
wirastokratiaa?
Ihmiset kokoontuivat vuonna
2011 kaljakelluntaan Facebookin
avulla. Poliisi oli tyypilliseen tapaansa hapan: Kokoontumisesta
ei ollut ilmoitettu poliisille etukäteen. Suomessa on kokoontumisvapaus. Tuntuu siltä, ettei poliisi
pidä tuosta vapaudesta käytännössä. Voisi luulla, että Suomessa on yhä voimassa tsaarinaikainen kokoontumiskielto. Lehdissä
kirjoitettiin, että voi tulla roskia!
Perin kauhistuttava asia … jonkun mielestä.
Asia on niin kauhistuttava, että
tällainen kokoontuminen halutaan
näin naurettavalla tekosyyllä nuhdella, moittia, paheksua ja mahdollisesti jopa kieltää. Helsingin kaupungissa, joka kokoomuslaisten
puheissa on peräti metropoli, ei vähempää, puhutaan kovasti kaupungin elävöittämisestä – ja ollaan paskat housuissa heti, kun ihmiset itse
ryhtyvät toimeen. Että ruohonjuuritaso itse päättää ja tekee ilman
kaupungin herrain opastusta. Miksi pyytää poliisilta lupaa asiaan, mikä on ihan lailla taattu?
Kaupungin sedät ja tädit valtuustossa toivoisivat musiikkilaatikon (Musiikkitalon) elävöittävän
Helsingin autiota keskustaa. Miten
se olisi mahdollista? Ihmiset sen tekevät, eivät instituutiot. Kaupungin
aukiot ovat kuulemma kaupunkilaisten tilaa. Malmilla on tilaa horjua laidasta laitaan 50 metriä törmäämättä kehenkään illalla.
Mitä kuvittelette, että joku

nuori sanoisi, jos hänelle sanottaisiin, että olisi pitänyt ilmoittaa poliisille viisi päivää aiemmin, että
kokoontuu? Todennäköisesti, että mikä tsaarinaikainen pakkovalta tämä on! Sehän tämä on. Aika on
muuttunut, poliisi ei. En ole varma
haluaako Metrolehti (8.8.2011) takaisin tsaarinaikaisen kokoontumiskiellon vai miksi se pitää kokoontumista ilman ennakkovaroitusta ”isoveljelle” kauheana.
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Toimintaa ja kokouksia
Sodan- ja Fasisminvastainen Työ ry. tiedottaa
Syksy saapuu. Syksyn 2012 opintoillat seuraavina päivinä: 18.9. klo
17.00, 6.10. klo 17.00 ja 4.12.17.00.
Opintoilloissa tutustutaan maamme historiaan. Seuraillaan Vanhan
Työväenpuolueen historiaa unohtamatta muitakaan maamme tapahtumia.
Opintoillat pidetään Helsingin
Kirvesmiesten kerhohuoneella (=
kirveskerho), Mäkelänkatu 8. Kerhon sisäänkäynti on suoraan kadulta. Paikalle pääsee raitiovaunulla, (linjat 7A ja 7B) sekä Mäkelänkadun alkupäätä kulkevilla bussilinjoilla. Lähin pysäkki kerhon kohdalla, on ”Päijänteentie”.

Syksyinen opinto- ja retkipäivä suuntautuu 6. 10 2012 Sairausja Tapaturmainvalidien loma- ja
kurssikodille Vähäjärvelle. Opintopäivän puheenvuorot: Timo Kangasmaa: Helsingin keskusta ja Eliel
Saarisen laatima asemakaava; Pekka Tiainen: Kunnallisia asioita. Muu
ohjelma: Kahvi, ruokailu ja sauna
unohtamatta keskinäistä rupatteluakaan. Tiedustelut (hinnat, ruokavalio, kuljetuikset ja ilmoittautumiset jne.): Esko Auervuolle (puh.
040 707 35 76).
Syksyllä 2012 on tarkoitus tehdä 21. lokakuuta sunnuntainen retki: ”Historiaa pitkin ja poikin itäi

”Pyhäkoulu” jatkuu
Työväenluokan pääoman vastainen luokkataistelu perustuu yhtenäiseen tieteelliseen maailmankatsomukseen ja ideologiaan. Se antaa kamppailullemme pitkän aikavälin suunnan ja oikean arvomaailman. Tässä mielessä aloitimme viime keväänä taloustieteen tutkimisen. Nyt jatkamme
marxilaisen maailmankatsomuksen, dialektisen- ja historiallisen materialismin filosofian opiskelua sunnuntai-iltaisin kahden viikon välein Ensimmäinen opintoilta on sunnuntai 7.10.-12 klo
17.00. Tästä opintokerrat jatkuvat syyskaudella kahden viikon välein 16.12.-12 saakka.
7.10.-12 käsittelemme marxilaisen maailmankatsomuksen perusteita: Mikä on dialektisen ja
historiallisen materialismin paikka tieteen ja filosofian kehityksessä sekä kysymys ”voiko
dialektisen ja historiallisen materialismin filosofia vastata oikeaa maailmankuvaa”. Alustuksen aiheesta pitää Heikki Männikkö. Päätämme myös opinto-ohjelmamme rungosta sekä alustajista. Järjestävät Kommunistien Liitto ja DSL:n opintokeskus
Opinto-aineistona käytämme valmisteltujen alustusten ohella kaikkea aiheeseen liittyvää
marxilaista kirjallisuutta. Sopiva perusteos on ”Viktor Afanasjev, Filosofian alkeet.

Suosittelemme kotisivuja ja blogeja

http://kaikontturi.blogspot.com/
http://personal.inet.fi/koti/matti.laitinen/matti.html
http://www.kolumbus.fi/r.katajaranta/
http://www.vunet.org/
http://masanlaari.blogspot.com/
http://korpikommari.blogspot.com/
http://www.punavihreakeskustelu.blogspot.com
http://lievemaa.blogit.uusisuomi.fi//
http://antifasistit.blogspot.fi/
http://wahrman.blogit.uusisuomi.fi//

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

http:/www.facebook.com/groups/167525526686703/

K ansanääni
Helsingin
lähiradiossa

100,3 MHz

Kansan ääni kuuluu
ohjelma joka kuun 1. ja 2.
keskiviikko klo 19.00

SFT

Lähiradiossa

100,3 MHz

Jokaisen kuun viimeisenä keskiviikkona
20.00-20.30
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Vapaa Sana

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

Jonkun uskovaisporukan mukaan Friedrich Nietzche oli esikuvana natseille yli-ihmisoppeineen.
Nietzche, joka piti aikansa saksalaisia typeryksinä, joka halusi saksalaisten ylittävän itsensä, tulevan
yli-ihmisiksi, fiksummiksi saksalaisiksi. Asia millä ei ole mitään tekemistä natsien rotuopin kanssa.
Samoin on lääkekorvauksien
laita. Kelakorvauksien vähentäminen vähentää vain valtion kuluja ja
lisää asiakkaiden kuluja. Hallituksen
tavoitteena on lisätä sairaiden lääkekuluja. Yliopiston Apteekin lehti toistaa hallituksen kirjoitusta ja
väittää Kelakorvauksien vähentämisen olevan sairaille hyödyksi! Siinä
lehti myy mystiikkaa, huonoa tuoteselostetta, valehtelee hallituksen
suulla.

Juche-aatteen opintoyhdistys -

Hallituksen agenda on kristallinkirkas: Porvari on porvari
porvarin parhaaksi, pienituloisia riistäen.

Maksuton internet-uutispalvelu. Liity maksuttomille postituslistoille! Web-sivuilla suomenkielisiä katsauksia luokkataistelun ja geopolitiikan näkökulmista.

Hannu Alm
Helsinki

sessä Päijät-Hämeessä”. Matkamme suuntautuu Orimattilan Artjärvelle, sieltä Uudenkylän kautta
Lahteen ja takaisin Helsinkiin. Reitillä tutustutaan niin vuoden 1918
kuin sitä ennen olleisiin, että jälkeisiinkin tapahtumiin. Matkaohjelman viimeistely on tällä hetkellä hieman vielä kesken, joten siitä
sekä matkan kustannuksista kerrotaan myöhemmin lisää. Matkan
vetäjänä toimii Timo Kangasmaa.
Tiedustelut: miel. sähköpostilla: timo.kangasmaa@hotmail.com
tai puhelimitse Esko Auervuolle
(puh. 040 707 35 76).
Kaikkiin yllä mainittuihin tilaisuuksiin olette tervetulleita.

EU:n Vastainen Kansanrintama ry.
Kansan ääni
http://www.kansanaani.net
Kommunistien Liitto ry
http://personal.inet.fi/koti/kalevi/
The Society for Study of the Juche idea

Kytömaantie 174, 32200 Loimaa, fax (02) 762 2444
http://juche.vunet.org/
juche.aate@saunalahti.fi
Pyydä suomenkielistä aineistoa korealaisesta sosialismista!

KOMINFORM
Ikkuna todelliseen maailmaan
http://www.kominform.eu/
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Vaihtoeho on sosialismi

Kuva: Heikki Männikkö

Virkoin (Klara Zetkin 1924, HaKa) siihen: - ”Toveri Lenin, ei kannata niin katkerasti valittaa lukutaidottomuutta. Eräässä suhteessa se
on helpottanut teille vallankumouksen toimeenpanoa. Työläisen ja
talonpojan aivoja ei ole pilattu, niihin ei ole ahdettu porvarillisia käsityksiä ja katsomuksia. Propagandanne ja agitaationne viskaa siemenensä koskemattomaan maahan. On helpompi kylvää ja korjata
siellä, missä ei tarvitse ennakolta raivata pois kokonaista aarniometsää.” - Se on totta, - vastasi Lenin. - Mutta ainoastaan tietyissä rajoissa tai oikeastaan tietyllä toimintakaudella... (Muistelmia V.I. Leninistä 2, Karjalan ASNT:n Valtion Kustannusliike, Petroskoi 1958, s 556)

Karl marxia luetaan ja tutkitaan jälleen
Imperialistit alkoivat 1800-luvun
loppupuolella propagandallaan
vastustaa sosialismia ja puolustaa
kapitalismia. Lokakuun suuren sosialistisen vallankumouksen 1917
jälkeen ”länsi” käynnisti vimmatun
vihan, valheen ja parjauksen propagandan neuvostovaltiota vastaan.
Toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvaltain hallitus suunnitteli psykologista aggressiota Neuvostoliittoa vastaan. Tavoitteena oli propagandan harjoittaminen muun
muassa nimettömiä, tekaistuja tai
salaa tuettuja julkaisuja hyväksi
käyttäen. Aktiivinen toiminta alkoi 1970. Yhdysvallat hävitti Venäjän kirjallisuudesta ja taiteesta sen
sosiaalisen sisällön sekä tuki kirjallisuutta, teatteria ja elokuvaa, joissa esitetään ja ylistetään alhaisimpia ihmistunteita. Yhdysvallat kannatti kirjailijoita ja taiteilijoita, jotka
istuttivat ihmisten tajuntaan seksi-

kulttia, väkivaltaa, sadismia, petturuutta ja siveettömyyttä.
Va s t a v a l l a n k u m o u s t e n
1980-90-lukujen vaihteen jälkeen ”lännen” propaganda alkoi
ankarasti mustamaalata sosialistisia maita, Leniniä ja kommunisteja.
Uusi historiankirjoitus väitti Leniniä
rikolliseksi, samaisti Stalinin ja Hitlerin sekä Neuvostoliiton ja fasistisen
natsi-Saksan. Baltian maissa palautettiin arvo fasisteille. ”Lännen” propaganda muuttui 2000-luvulla räikeän valheelliseksi pohjustettaessa sotia Afganistania ja Irakia vastaan ja ”lännen” propagandan valheellisuus lisääntyy valeuutisten ja
väärennettyjen kuvien ja videoiden
muodossa. Taloudellisen, poliittisen ja ideologisen propagandan lisäksi tulee tajunnan täyttöä, manipulaatiota ja piilovaikuttamista monilta aloilta: kulutus, mainonta, viih-

Kuva: Heikki Männikkö

André Gorz luonnehti osuvasti kapitalismia v. 1980 ilmestyneessä kirjassaan ”Jäähyväiset
proletariaatille”. ”Marxismi on
kriisissä, koska työväenliike on
kriisissä. Tuotantovoimien kehityksen ja luokkaristiriitojen kehityksen välinen yhteys on viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana katkennut. Ei siksi,
että kapitalismin sisäiset ristiriidat olisivat nyt vähän huomiota
herättäviä: koskaan ne eivät ole
olleet yhtä kärkeviä.
Koskaan kapitalismi ei myöskään ole ollut kykenemättömämpi ratkaisemaan siittämiään ongelmia. Mutta tämä kyvyttömyys ei ole
sille kuolemaksi: se on käyttänyt vähän tutkitun ja huonosti ymmärretyn kykynsä hallitakseen ongelmi-

ensa ratkaisemattomuutta; se
osaa säilyä hengissä huonostikin
toimien. Ja tästä se saa jopa uutta voimaa: sillä se tietää, että sen
ongelmat eivät ole oleellisesti ratkaistavissa. Ne eivät myöskään tulisi ratkaistua, vaikka valtiovalta olisi
työväenluokalla. Ja ne jäävät ratkaisemattomiksi niin kauan kuin tuotantotapa, tuotantovoimat ja tuotantosuhteet eivät muuta luonnettaan.”
Gorzin arvio kuvaa myös
erittäin tyhjentävästi Euroopan
unionin nykytilaa ja eurooppalaisten kapitalistien itsensä aiheuttamaa talouskriisiä. Euroopan vasemmisto vaikeroi kriisissä. Se tukee useissa kansallisissa hallituksissa omassa maassaan harjoitettua uusliberalistista talouspolitiik-

Kominform katsaus

de, urheilu, uskonnot ja muut.
Kansakunnan, etnisyyden,
”rodun”, sukupuolen ja seksuaalisuuden merkeissä liikkeelle lähteneet ryhmät taistelevat
”hankkiakseen tunnustusta eroavuudelleen”. Näissä kamppailuissa
ryhmäidentiteetti korvaa luokkaedut poliittisen liikekannallepanon
paikkana: yhä useammin vaaditaan
tulla tunnustetuksi kernaammin
mustana, homoseksuaalina, corrèzelaisena (Corrèze-departementin
asukas Ranskassa, HaKa) tai ortodoksina kuin proletaarina tai porvarina. (...) Tulisiko panna pääpaino luokalle eikä sukupuolelle, seksuaalisuudelle, rodulle tai etnisyydelle, ja hylätä kaikki ”vähemmistövaatimukset”? (Nancy Fraser, Tunnustaminen ja jakaminen, Le Monde diplomatique 3/2012, s 42)
Runsaassa sadassa vuodessa on tapahtunut ihmisten aivojen pilaaminen porvarillisuudella. Luokkakantaisuus on lähes hävinnyt. Keskituloiset (keskiluokkaa
ei ole) ovat tyytyväisiä porvarilliseen elämäänsä kuten vasemmistoliittolaisista ja sosiaalidemokraateista havaitsemme. He eivät jaksa ryhtyä luokkataisteluun tavoitteena vallankumous. Silti viime
vuosina on Marxin Pääomaa myyty vilkkaasti, ja marxismi-leninismiä
on alettu opiskella kriisien varjossa
(Stuart Jeffries, Top Marx, The Guardian 05.07.12 s 6).
Nyt ennen kunnallisvaaleja
(ja tietysti niiden jälkeenkin) on
kyettävä valistamaan ihmisiä ja
saatava heidät tiedostamaan proletaariutensa. Vaihtoehto on sosialismi, jota kommunistit rakentavat.
On palautettava hyvinvoiva Suomi
ensi askeleina. On herätettävä ihmisissä kapitalismin ja imperialismin vastainen luokkataistelu. On
raivattava pois Zetkinin mainitsema porvarillinen aarniometsä.
Hannu Kautto
Espoo

Tuolle puolen kapitalismin
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kaa. Suomi ei ole poikkeus tässäkään suhteessa. Myös todellisia yhteiskunnallisia uudistuksia ajavan
vasemmiston kannatus on hiipunut Euroopassa Kreikkaa lukuunottamatta. Kulutuksen ihannoiminen
ja viihde ovat korvanneet luokkataistelun. Useimmissa maissa ayliikkeen johto ilmentää vain työläisistä vieraantunutta, markkinataloutta ylläpitävien etuoikeutettujen henkilöiden valtaa ja tavoitteita. Eurokapitalismin kyvyttömyyttä
ratkaista sosiaalisia ja taloudellisia
ongelmiaan ilmentää hyvin se, että Euroopan unionin talouskriisiin
on törsätty jo 2000 miljardia euroa.
Pääomat virtaavat tehokkaammin
veroparatiisien turvasatamiin kuin
valtiollisiin budjetteihin. Unionin jäsenvaltiot ovat ylivelkaantuneita ja
osa on jopa vararikon partaalla. Valtioliiton alueella elää 120 miljoonaa
ihmistä köyhyydessä. Sosiaalinen ja
demokraattinen markkinatalous on
vain tietoisesti luotu harhakuva todellisuudesta.
Kun kapitalismi ei kykene
eikä myöskään välitä ratkaista
tuottamiaan ongelmiaan, se on
kumottava ja korvattava elämää
kunnioittavalla sosialistisella tuotantotavalla ja tuotantosuhteilla. Sosialismi on erottamaton osa
työväenliikettä ja ihmiskunnan tulevaisuutta.
Matti Laitinen
Helsinki

Syyria on maailmanpolituiikan ruutitynnyri imperialististen piirien
yrittäessä keinoja kaihtamatta kaataa Syyrian hallituksen. Näin ne
yrittävät saada jalansijaa Irania, Venäjää ja Kiinaa vastaan. Ohessa
katsaus Kominformin Syyrian tilannetta koskevista uutisista
Libanonin ulkoministeri: Syyrian konfliktin taustalla
ovat alusta alkaen olleet ulkomaiset tahot.
Damaskos, 23.8. (Prensa Latina) -- Syyrian media nosti torstaina otsikoihin lausunnot, joissa Libanonin ulkoministeri Adnan Mansour syyttää ulkoisia ja kansainvälisiä toimijoita Syyrian konfliktin aloittamisesta.
Libanonin NBN-televisiokanavalla antamassaan lausunnossa Mansour
sanoi, että Syyrian katastrofi ei ole johtunut Damaskoksen virheistä tai
vääristä tilannearvioista.
”Ulkoiset ja kansainväliset toimijat ovat olleet Syyrian konfliktin takana kriisin alusta alkaen. Tiedämme, että taustalla ovat tietyt maat, jotka haluavat Syyrian hallinnon kaatamista. Tällaista menettelyä ei kansainvälisissä suhteissa missään tapauksessa pidä hyväksyä”, korosti libanonilaisdiplomaatti.
Mansour sanoi, että oppositio käyttää aseita ulkomaisten toimijoiden
ja median tuella eikä aseistettu oppositio todellisuudessa edes pyri poliittisiin uudistuksiin. Libanonin omaksuman linjan mukaisesti Libanon
ei suhtaudu eikä tule suhtautumaan Syyriaan vihamielisesti. Tällaista ei
tapahdu tänään eikä huomenna, koska olemme sitoutuneet puolueettomuuteen ja tulemme täyttämään allekirjoittamamme sopimukset, sanoi libanonilaisministeri. Mansour totesi, että Libanonia ja Syyriaa liittävät toisiinsa veljeys- ja ystävyyssopimus sekä sopimus puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta.
Prensa Latina / KOMINFORM
Venäjä tulee jatkamaan taloudellista ja kaupallista
yhteistyötä Syyrian kanssa
Moskova, 23.8. (Voice of Russia) -- Venäjällä ei ole suunnitelmia luopua kaupallisesta ja taloudellisesta yhteistyöstään Syyrian kanssa, sanoi
Venäjän ulkoministeriön virkamies kommentoidessaan mahdollisuutta
antaa luottoa Damaskokselle. ”Useiden maiden Syyriaan kohdistamia yksipuolisia pakotteita ei voida käyttää perusteena Venäjän ja Syyrian välisten taloudellisten ohjelmien jäädyttämiseen”, todetaan torstaina julkaistussa lausunnossa.
Venäjän ja Syyrian kaupan, talouden ja tieteellis-teknisen yhteistyökomission toinen kokous pidetään Moskovassa toukokuussa, kertoi Venäjän ulkoministeriö. Tämän yhteistyön piiriin kuuluvat öljy- ja kaasuala,
energia, liikennne ja maatalous. ”Taloudellista ja investointiyhteistyötä
tai määrärahojen myöntämistä ei voida sulkea pois”, korosti Venäjän ulkoministeriö kommentissaan.
Voice of Russia / KOMINFORM
Bashar alAssad ei aio väistyä
Moskova, 26.8. (Voice of Russia) -- Syyrian tiedotusministeri Omran al-Zuabi sanoi lauantaina, ettei maan presidentti Bashar al-Assad
aio väistyä, koska hänellä on laaja kannatus Syyrian kansan keskuudessa. Al-Zuabi kertoi asiasta Yhsdysvaltain rahoittamalle arabiankieliselle Radio Sawalle antamassaan haastattelussa. Hän totesi, että ainoastaan syyrialaiset itse voivat päättää maan valtionpäämiestä koskevista kysymyksistä. Lausunto annettiin sen jälkeen, kun YK:n ja Arabiliiton
uusi Syyrian erikoislähettiläs Lakhdar Brahimi oli kertonut laatimastaan
suunnitelmasta, joka edellyttäisi vallan luovuttamista ”siirtymäkauden
hallitukselle”.
Voice of Russia / TASS / KOMINFORM
Kypros vaatii selvitystä brittiagenttien avusta
Syyrian kapinallisille
Nikosia. Kypros kertoi torstaina pyytäneensä Britannialta virallista
selvitystä Sunday Times -lehden julkistamista raporteista, joiden mukaan Britannia on käyttänyt Kyproksella olevia tukikohtiaan tiedustelutietojen välittämiseen Syyrian kapinallisille auttaakseen heitä suuntaamaan tehokkaasti iskunsa Syyrian armeijaa kohtaan. Ulkoministeri Erato
Kozakou-Markoulli kertoi Kyproksen radiossa, että hän oli antanut Kyproksen Lontoon suurlähettiläälle tehtävän ottaa yhteyttä Britannian ulkoministeriöön ja pyytää asiasta virallista selvitystä. ”On erittäin vakava
asia, jos tukikohtia käytetään muihin tarkoituksiin kuin mitä tukikohtien
käyttöön liittyvässä sopimuksessa nimenomaisesti on määritetty”, Markouli korosti. Hän sanoi odottavansa Britannian vastausta välittömästi.
Markoulli lisäsi, että vuoden 1960 sopimukseen, jolla Kyprokselle
myönnettiin itsenäisyys, sisältyy Britannian oikeus kahteen lentotukikohtaan, mutta asiakirjan mukaan niitä saa käyttää ainoastaan ??puolustuksellisiin tarkoituksiin. Brittiläinen Sunday Times -lehti kertoi sunnuntaina, että Britannian tukikohdista käsin toimivat agentit ovat koonneet tiedustelutietoja Syyrian armeijan liikkeistä ja että tiedot on kanavoitu Turkin kautta joukoille, jotka taistelevat Syyrian armeijaa vastaan.
Britannian Kyproksen komission tiedottaja on kieltäytynyt kommentoimasta asiaa.
Xinhua News Agency / KOMINFORM (26.8.-12)
Syyrian valtuuskunta osallistuu NAM-järjestön huippukokoukseen Teheranissa
Moskova, 26.8. (Stimme Russlands) -- Syyrian pääministeri Wael alHalki tulee johtamaan maan valtuuskuntaa, joka osallistuu ensi torstaina
ja perjantaina Maailman sitoutumattomien maiden liikkeen (Non-Aligned Movement) huippukokoukseen, joka alkoi Teheranissa sunnuntaina. Asiasta kertoi Syyriassa vieraileva iranilainen kansanedustaja Alaeddin Boroujerdi tavattuaan Syyrian presidentti Bashar al-Assadin sunnuntaina Damaskoksessa. Alaeddin Boroujerdi tapasi Damaskoksessa myös
mm. Syyrian varapresidentti Farouk al-Sharaan, jonka Syyrian oppositio
väitti viime viikolla paenneen Jordaniaan.
Stimme Russlands / KOMINFORM

