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pääkirjoitus

Kreikkalainen pommi

K

reikassa tapahtui vuoden 2015 alussa jotakin, mikä
mullisti ajattelun koko Euroopassa. Kreikassa nousi
valtaan hallitus, joka ryhtyi täyttämään vaalilupauksiaan kannattajilleen ja samalla kansan enemmistölle.
Rehellisyys oli uutta, lähes ennen kokematonta monille politiikkaa seuranneille. Erityisen kiusallista Kreikan radikaalivasemmistolaisen puolueen Syrizan menestys on oikeistoa
edustaville piireille.
Euroopan unionissa oikeisto ja sitä tukevat finanssipiirit olivat jo tottuneet menettelyyn, jossa vaalilupaukset oli tarkoitettu
syötäviksi heti äänestyspäivän jälkeen. Todellinen vallankäyttö
on siirtynyt suurpankeille ja finanssipiirien linnakkeisiin. Näitä
piirejä edustaa vaaleissa poliittinen eliitti, joka raivaa tiensä
hallitusten johtoon taidokkaasti laadituilla mainoskampanjoilla
ja rahalla.
Kreikan uusi Syrizan johtama hallitus on paljastanut korruptioon
perustuneen ohjelman, mikä johdatti maan syvään velkakierteeseen ja lamaan. Kreikan saamat lainat hyödyttivät ulkomaisia
pankkeja ja sijoittajia. Huijauksen kohteena olivat kreikkalaisten
lisäksi Euroopan talous- ja rahaliittoon (EMU) kuuluvat maat ja
niiden veronmaksajat.
Suomi on kulkenut vahvasti sillä polulla, mikä johti Kreikan
taloudelliseen onnettomuuteen. Talouden pohjan pettäminen
perustui toistuviin rakenteellisiin uudistuksiin, millä vapautettiin pääomatulot veroista, myytiin alihinnalla voittoa tuottavat
valtion yritykset sijoittajille ja pelastettiin yksityiset pankit
verorahoilla.
Vaalit voivat olla muutakin kuin aikuisviihdettä kansalle. Vaalit
voivat olla muutos eduskuntatyössä, lainsäädännössä ja rahavirtojen ohjaamisessa sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi, tai
työelämän parantamiseksi työaikaa lyhentämällä. Vaalit voivat
olla muutos, jolla rikkaiden verotusta nostetaan, asetetaan eläkekatto 3000 euroon kuukaudessa ja lisätään taloudellista tasa-arvoa
käytännössä, eikä vain puheissa.
Suomen kommunistinen puolue (SKP) on omassa ohjelmassaan esittänyt siirtymistä kuuden tunnin työpäivään ja 30 tunnin
työviikkoon ansiotasoa alentamatta sekä 1200 euron perusturvaan
kuukaudessa. SKP on esittänyt ohjelman rahoituksen ja valmis
toteuttamaan sen yhdessä muiden radikaalien muutosvoimien
kanssa. (MV)

Sähköliitolle
merkittävä voitto
EU-tuomioistuimessa
Toisesta EU-maasta Suomeen tulevan yrityksen on noudatettava
yleissitovien työehtosopimusten palkkamääräyksiä. Näin todetaan Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) ennakkoratkaisussa, mikä annettiin 12.2.2015. Satakunnan käräjäoikeus pyysi
EUT:n ennakkoratkaisua, siitä miten lähetettyjä työntekijöitä
(siirtotyövoimaa) koskevan EU-direktiivin vähimmäispalkan
käsittä on tulkittava.
Ennakkoratkaisu liittyy Sähköliiton nostamaan kanteeseen,
jonka mukaan liitto hakee 6,6 miljoonan euron palkkasaatavia
puolalaiselta yritykseltä. Yrityksellä oli lähes 200 sähköasentajaa Olkiluoto 3:n rakennustyömaalla Suomen kansallisia
työehtoja huonommilla sopimuksilla. Asentajat olivat Sähköliiton jäseniä.
Samalla Satakunnan käräjäoikeus pyysi EUT:lta tulkintaa
siitä voiko Sähköliitto edustaa puolalaisia työntekijöitä ja periä
asentajien palkkasaatavia, vaikka menettely ei täytä Puolan
lain mukaista siirto-oikeutta. EUT:n mukaan palkkasaatavien
siirtoon Sähköliitolle on EU:n peruskirjasta johtuvat perusteet,
joten Puolan lain siirtokielto on syrjäytettävä.
Suomi on ollut 20 vuotta EU:n jäsen ja aikaisemmin suomalainen ammattiyhdistysliike ei ole voittanut yhtään juttua EU-tuomioistuimessa. Ulkomaisen siirtotyövoiman ja vuokratyövoiman
käyttö on johtanut halpatyömarkkinoihin erityisesti rakennus- ja
palvelualoilla. Lainsäädäntö, kielivaikeudet ja ammatillisen
järjestäytymisen heikkous on tehnyt omien työehtojen puolustamisen lähes mahdottomaksi. Ratkaisu auttaa järjestäytymistä sekä
työehtojen yhtenäistymistä EU:n alueella.

Irti Natosta ja
isäntämaasopimuksesta
Sotilasliitto on nyt entistä
aggressiivisempi
Suomi ja Ruotsi allekirjoittivat viime syksynä Naton
huippukokouksessa Walesissa
hiljaisuudessa valmistellun
isäntämaasopimuksen, joka nopeuttaa ja yksinkertaistaa Naton
sotajoukkojen pääsyä maiden
maa-, meri- ja ilmatilaan silloin
kuin sotaliitto haluaa.
Päättäjien ja asiantuntijoiden
arviot siitä, onko Suomi nyt
lähempänä Nato-jäsenyyttä ja
kenties luopumassa tai jo luopunut liittoutumattomuudesta ja
puolueettomuudesta vaihtelevat
suuresti.
Esimerkiksi pääministeri
Alexander Stubb totesi Ylen
haastattelussa 30.8., että Suomi
ei ole liittoutumaton maan. Sen
sijaan Iltalehden 4.9. haastatteleman presidentti Sauli
Niinistön mukaan ”emme ole
sotilaallisesti liittoutuneita, se
on hyvin selkeää”.
Julkisuudessa on korostettu,
että vieraiden sotajoukkojen
tulo Suomeen olisi aina kiinni
Suomen tahdosta. Mikä taho
tämän Suomen ”tahdon” määrittää, jää epäselväksi.
Varatuomari, VEU:n puheenjohtaja ja SKP:n poliittisen
toimikunnan jäsen Arjo Suonperä toteaa, että isäntämaasopimuksen tehtävänä on poistaa
aikaa vieviä muodollisuuksia ja
laillisuusesteitä nopean toiminnan tieltä, jotta luvan vieraille

sotavoimille antaneita ei voitaisi syyttää laittomuuksista.

Muokkaus
Kommunistiblogeissa kirjoittavan Suonperän mukaan isäntämaasopimuksella on myös
tärkeä poliittinen kansalaisten
mielipidemuokkaustehtävä.
Kun tällainen sopimus on
tehty ja sitä sitten Nato käyttää,
voidaan uskoa perustellusti,
että vieraitten joukkojen tulo
Suomeen herättää kansalaisissa vähemmän vastustusta
ja levottomuutta, kuin jos ne
tulisivat Suomeen ilman tällaista esisopimusta, huomauttaa
Suonperä.
Sopimusta voidaan käyttää
perusteena Suomen puolustusmenojen lisäämiseen, jota
olisimme valmiudessa käyttää
isäntämaasopimusta ja täyttämään sen ehdot.
Sen nojalla on myös mahdollista perustella puolustusvoimien laissa määritettyjen tehtävien laajentamista esimerkiksi
hyökkäyssotiin ulkomailla,
mikäli lain rajoitukset koetaan
”kiusallisina”.

Nato sotii kaikkialla
Naton huippukokouksessa ko-

rostui 5. artiklan tuoma tuki
jäsenvaltioille, mikäli niihin
kohdistuu sotilaallisia toimia.
Nato-maat vahvistivat Naton
yhteistä puolustusta julkistamalla Naton valmiussuunnitelman (Readiness Action Plan).
Naton pääsihteerin Anders
Fogh Rasmussenin mukaan valmiussuunnitelma on”vastaus
Venäjän aggressiiviselle toiminnalle, mutta samalla se
parantaa puolustusliiton kykyä
vastata kaikkiin turvallisuushaasteisiin, paikasta riippumatta”.
Suomeksi sanottuna Nato
on entistä valmiimpi sotimaan
hyökkäyssotia missä päin maailmaa tahansa.
Tätä valmiutta korostavat
nopean toiminnan joukkojen
”kärkijoukot”, jotka käsittävät
Rasmussenin mukaan useita
tuhansia sotilaita.
Naton tavoitteet vaativat
pääsihteerin mukaan myös
kasvavia resursseja.
Sen vuoksi Nato-jäsenmaat
ovat sitoutuneet panostamaan
entistä enemmän sotavoimaansa.
Suomi on siis lähentymässä
Natoa tilanteessa, jossa sotaliitto on entistä aggressiivisempi
ja sotaa lietsovampi ja on panostamassa entistä enemmän
resursseja sotaan ja siihen valmistautumiseen. (TA)
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SKP muistutti Talvivaarasta jo vapun 2013 marsseilla eri puolilla
Itä-Suomea. Kuva Kuopiosta.

Talvivaaran
kaivoskokeilu
ja uraanin tuotanto
on lopetettava

V

aikka Talvivaaran
uraani oli ollut tiedossa jo pitkään, niin kaivosta perustaessaan
Talvivaara Projekti Oy salasi
sen ympäristölupahakemuksessaan. Samoin tietämänsä
uraanin erottumisen bioliuotuskasasta liuokseen ja päätymisen
kipsisakka-altaisiin.
Salattu uraani ei kuitenkaan
pysynyt piilossa vaan se aiheutti yllättäen ongelmia NorilskNickelin Harjavallan tehtailla,
jonne Talvivaara alkoi toimittaa nikkelirikasteensa vuonna
2009.
NNH jätti uraanilupahakemuksen Säteilyturvakeskukselle saman vuoden lopussa.
Seuraavan vuoden helmikuussa Talvivaara-yhtiö ilmoitti aikeistaan hakea uraanin talteenottolupaa, kertoen samalla,
että käytössä olevassa järjestelmässä kaivoksesta nostettava
uraani päätyy prosessisakkojen
keruualueena toimivaan kipsisakka-altaaseen. Yhtiö jätti valtioneuvostolle lupahakemuksen
keväällä.
Talvivaara solmi helmikuussa 2011 osto- ja myyntisopimuksen kanadalaisen uraaniyhtiö Cameconin kanssa.
Maaliskuussa 2013 tehdyn
muutossopimuksen mukaan
Camecon sijoitti 70 miljoonaa
Yhdysvaltain dollaria uraanin
talteenottolaitoksen rakentamiseen Talvivaaraan.
Camecon investointi sovittiin

maksettavaksi takaisin uraanipuolituotteen toimituksilla
ensimmäisten sopimusvuosien
aikana. Uraanin talteeottolaitos
on ollut jo tovin valmiina.
Uraanin tuotanto on itse asiassa toiminut koko ajan, ilman
lupia, tuottamalla uraania kipsisakka-altaisiin.
Stop Talvivaara -kansanliike
on yrittänyt selvittää luvatta
tuotetun uraanin määriä. Yhtiöltä ei ole saatu tietoja siitä
paljonko kipsisakka-altaassa
on uraania. Edes säteilyturvakeskus ei ole tehnyt altailla
mittauksiin perustuvaa arviota
kipsisakan sisältämän uraanin
määrästä. Välillisiin tietoihin
perustuen STUK arvioi sinne kertyneen 300-600 tonnia
uraania.
Kansalaisaktiivien mielestä
syntyy väkisinkin sellainen
mielikuva, että kun uraanin
tuotanto tässä maassa on ilman
lupia aloitettu, sitä ei sitten
tarvitse valvoa ollenkaan.
Koska uraani salattiin kaivosta perustettaessa, niin kipsisakka-altaita ei myöskään
rakennettu uraanijätealtaan
vaatimien turvamääräysten
mukaisiksi.
Altaat ovat vuotaneet ja tulvineet ympäristöön. Jo vuoden
2010 maaliskuussa kipsisakkaallas vuoti lähes hallitsemattomasti, mutta kaivosyhtiö kiisti
ympäristöön päässeen uraania.
Marraskuussa 2012 tapahtui
sitten massiivinen kipsisakka-

altaiden vuoto.
Voi vain arvailla, paljonko
uraania on loppujen lopuksi
päätynyt Oulujoen- ja Vuoksen
vesistöihin?

Tutkintapyyntö
poliisille
Stop Talvivaara -kansanliikkeen tiedotteen mukaan ryhmä
kansalaisia kummeksuu tapaa,
jolla Talvivaaran rikostutkinnassa kipsisakka-altaan vuodon
osalta, on rajattu uraanin salaaminen kaivosta perustettaessa
kokonaan ulkopuolelle.
Kansalaisryhmän Iisalmen
poliisille tekemässä tutkintapyynnössä epäillään yhtiön
syyllistyneen törkeään petokseen, salatessaan uraanin
rikastumisen prosessiliuokseen
kaivosta perustettaessa.
Uraanin kertyminen prosessiliuokseen ja sitä kautta
kipsisakka-altaaseen ei ollut
yllätys kaivosyhtiölle, myöntää
Pekka Perä tutkintapyyntöön
liittyvällä videolla.
Tutkintapyynnön allekirjoittaneiden mielestä on syytä epäillä, että yhtiö salasi
uraanin välttääkseen julkisen
keskustelun, ympäristövaikutusten arvioinnin ja luvituksen
uraanin rikastumiselle ja sen
jälkeiselle käsittelylle, valtioneuvostokäsittelyn hankkeesta
ja välttääkseen investointikulut
asianmukaiseen uraanijätteen

Yli kymmenesosa
maa-alastamme on
varattu tavalla tai
toisella kaivosteollisuudelle.
loppusijoituspaikan kipsisakkaaltaan rakentamisessa.
Tutkintapyynnössä arvioidaan, että uraanin rikastumisen
salaaminen oli harkittu operaatio, jolla tavoiteltiin ja saatiin
merkittävää hyötyä.
Jopa kaivoksen perustajien
saama osakkeiden arvonnousu
yhtiön listautuessa pörssiin,
voidaan arvioida mahdollisesti
rikoshyödyksi.
Tutkintapyynnössä esitetään
myös epäilys, että uraanin
salaaminen oli työturvallisuusrikos ja tuhannet työntekijät
altistuivat tietämättään niille
riskeille, joita uraanikaivannaistoiminta aina ja kaikkialla
tuottaa.

Kaivoskokeilu
lopetettava
Helsingin Sanomien mukaan
Talvivaaran kaivoksen liiketoiminnalla on kolme vakavasti
otettavaa ulkomaista ostajaehdokasta, muun muassa belgialainen metalli- ja kaivosyhtiö
Nyrstar sekä ruotsalainen kaivosyhtiö Boliden.
Savo-Karjalan kommunistien mielestä on tehtävä päätös
epätoivoisen kaivoskokeilun
lopettamiseksi. Ulkolaisten kaivosyhtiöiden ei tule enää sallia
jatkaa ympäristön harkittua ja
tietoista turmelemista. Voimavarat on keskitettävä alueen ja
jätevesien puhdistamiseen ja

lähivesien kunnostamiseen.
Nykyisen tiedon valossa
emme näe mitään mahdollisuuksia kannattavaan ja ympäristön ja ihmisten sietokyvyn rajoissa tapahtuvaan
kaivostoimintaan kokeillulla
menetelmällä, runsaasti rikkiä
ja muita ongelmallisia aineita
sisältävän mustaliuskeen hyödyntämiseen.
Kaivostoiminnan jatkaminen
tuottaa varmuudella sekä suuria
päästöjä että jatkuvia riskejä
vielä suurempien hallitsemattomien päästöjen toteutumiseen
ja merkitsee Vuoksen vesistön
ja Oulujoen jatkuvaa ja laajenevaa pilaamista.
Savo-Karjalan kommunistien
mielestä, kaivoslaki on uudistettava niin, että vaikutusalueen
kunnille annetaan veto-oikeus
kaivosten perustamisessa ja
verotuksella turvataan hyötyä
paikalliselle tasolle
Pohjavesialueet on jätettävä
kokonaan kaivostoiminnan
ulkopuolelle. Kaivostoiminnan
on kuuluttava pääasiassa valtion yhtiöille.
Kaivostoiminnan sijaan on
ryhdyttävä hyödyntämään järjestelmällisesti muun muassa
elektroniikkajätteestä ja kaatopaikoista saatavia metalleja.
Uraanikaivokset on torjuttava.

Punaiset Sanomat/ Ylä-Savo



K

untien lausuntokierroksella ollut sotelaki on susi jo
syntyessään. Pitkään kuntaliitossa toiminut johtava lakimies Kari Prättälä ei
muista toista lakia, jonka perustuslain
mukaisuutta jo lainvalmistelijat itse
olisivat niin laajasti epäilleet.
Eikä ihme. Ottaahan laki kunnilta
pois puolet päätösvallasta ja siirtää
sen viidelle, miljoonan asukkaan
sote-alueen johdolle. Itä-Suomessa se
tarkoittaa päätösvallan keskittämistä
Kuopioon.
Sote-alueen johto, jota ei valita
vaaleilla, ratkaisisi järjestämispäätöksellä, mitä palveluja, miten laajasti ja
mitkä tahot niitä Pohjois-Karjalassa
tuottaisivat.
Kunnille jää vain maksuautomaatin
rooli, joita parhaimmillaankin vain
”kuullaan”. Prättälänkin mukaan järkevin ratkaisu olisi vähintäänkin kaksiportainen paikallishallinto: kunnat ja
vaaleilla valittava maakuntahallinto,
kuten Euroopassa hyvin yleisesti on.
Sote- systeemi on kokeilematon,
monimutkainen tilaaja-tuottaja malli,
”hallintohimmelien” äiti.
Se tulee toimimaan erikoissairaanhoidon ehdoin, vaikka suurimmat ongelmat ovat perusterveydenhoidossa,
ennaltaehkäisyssä, rahan ja henkilöstön riittämättömyydessä. Tähän ei tule
parannusta.
Päinvastoin, valtion apujen leikkausten ja säästövaatimusten seurauksena lähipalvelut tulevat heikkenemään,
eikä ainoastaan pienissä kunnissa.
Tähän liittyy myös kuntien työntekijöiden irtisanomissuojan heikentäminen.
Eihän lähipalveluja laissa edes
määritellä. Nehän voidaan siirtää
vaikka nettiin ja pyörille, kuten on
jo suunniteltu. Edessä on kokonaisten sairaaloiden ja terveyskeskusten
lakkauttaminen, kuten nyt tapahtuu
pienille synnytyssairaaloille, kun
päätösvalta luiskahtaa käsistä.
Heikkeneviin palveluihin on yksityinen lääkäribisnes jo valmiina
iskemään kyntensä kelan rahoituksen
tuella. Eihän laki mitenkään puutu
terveydenhuollon eriarvoistavaan,
monikanavaiseen rahoitukseen.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteys on tärkeä, mutta nyt sivuutetaan
sote-palvelujen yhteys moniin muihin
lähipalveluihin, kuten kulttuuri- ja
liikuntapalveluihin. Näin rikotaan
kuntien tuottama paikallinen hyvinvointipalvelujen kokonaisuus.
Ministeri Paula Risikko on asettanut
työryhmän pohtimaan kuntien roolia
tulevaisuudessa.
Kommunistien mielestä näin olisi
pitänyt tehdä alun perin, kun kunta- ja
sote-uudistusta lähdettiin tekemään.
Nyt on vielä mahdollista haudata
byrokraattinen sote-uudistus ja rakentaa se uudelle tasa-arvoiselle ja
demokraattiselle pohjalle.
Piirikomitea 11.10.2014
Martti Vaskonen
SKP:n Joensuun piirin
puheenjohtaja
Hannu Ketoharju
SKP:n Joensuun piirin
piirisihteeri
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Lähipalvelujen puolesta

iime vuoden joulukuussa hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen sosiaali ja terveydenhuollon
järjestämisestä. Se keskittää niiden
järjestämistä koskevan päätösvallan
viidelle sote-alueelle, jotka olisivat
keskimäärin yli miljoonan asukkaan
ja yli 60 kunnan muodostamia kuntayhtymiä.
Itäisellä sote-alueella tuottamisvastuussa olevia kuntayhtymiä voisi olla
enintään neljä. Lain tavoitteena sanotaan ylevästi olevan väestön hyvinvoinnin edistämisen ja terveyserojen
kaventamisen sekä kestävyysvajeen
pienentämisen.
SKP:n kansanedustajaehdokas,
iisalmelainen psykiatrian erikoissairaahoitaja Eeva Mustonen hylkäisi
lain keskeneräisenä ja summittaisena.
Hänen mielestään sote-hankeessa
mennään huonompaan.
- Entistä suurempien yksiköiden
johtaminen vaatii lisää johtajia.
Asiakastyöhön ei kuitenkaan palkata
lisähenkilöstöä, joka jo nykyään joutuu suoriutumaan tehtävistään hyvin
luovalla tavalla. Parhaillaan hoitajat
käyvät asiakkaidensa luona kellokortin kanssa, samalla kirjaten, joka sekin
on hoitoajasta pois.

Mustonen arvioi lähipalvelujen
olevan uhattuina myös Pohjois-Savossa, jossa esimerkiksi päivystys on
tähän asti ollut Iisalmessa. Kuopiossa
ja Varkaudessa. Palvelujen tarve ja
päivystyksen asiakkaat eivät vähene olivatpa nämä kuinka kaukana
tahansa.
- Isommat yksiköt päivystyksessäkin tietävät pitempiä jonoja ja
vaikeammin saavutettavia palveluja.
Syrjäisempien seutujen terveydenhuollon kulut kasvavat vuosi vuodelta, jos niiden lähitarjonta loppuu.
- Hoitotyön kanssa on soudettu
ja huovattu jo pitkään. Mielenterveyslakia on rustattu ja asiakkaita on
siirretty avohoitoon ja nyt he tuntevat
olevansa kadulla oman onnensa nojassa. Yksinäisyys aiheuttaa varsinkin ikääntymisen myötä pahanolon
tunnetta sekä eri sairauksia.
Eeva Mustonen sanoo, ettei lähipalveluja pidä karsia ja päivystykset tulee säilyttää eri paikkakunnilla. Muun
muassa vanhuspalvelulaki painottaa
kotona asumisen ensisijaisuutta.
Voiko se onnistua, jos esimerkiksi
perusterveydenhuollon palveluja ei
ole saatavilla läheltä, hän kysyy.
- Omaishoidossa moni sairas hoitaa

toista sairasta olemattomalla korvauksella. Yhteisöllisyyden ja hyväntekeväisyyden buumin mukaisesti
työttömiä laitetaan vanhuspalveluihin
ilmaisiin töihin kuntoutumaan ja
aktivoitumaan.
- Tämän vuoden alussa Kelan korvaamien matkojen omavastuu yhteen
suuntaan tehdyltä matkalta nousi 16
euroon ja vuotuinen omavastuu 272
euroon. Yhä kauemmaksi siirrettävistä terveyspalveluista ei tule säästöjä
ainakaan pienituloisille.
Eeva Mustosen mielestä sosiaali- ja
terveyspalveluja tulee kehittää työntekijöitä ja asiakkaita kuunnellen ja
lisää asiantuntevaa henkilökuntaa
palkaten, jotka taidoillaan saavat
aikaan todellisia säästöjä. Myös syrjäseuduilla on saatava tasapuolisesti
palveluja.
- Samassa autossa voisi olla vaikkapa lääkäri, sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä ja kenties lakimies ja
se rantautuisi syrjäkylille auttamaan
siellä asuvia. Autossa voisi olla myös
myynnissä elintarvikkeita, Mustonen
visioi. Palvelujen järjestämisessä pitää olla asiakaslähtöinen ote.
Punaiset Sanomat / Iisalmi

SKP:n kansanedustajaehdokas Eeva
Mustonen hylkäisi
sotelain keskeneräisenä ja summittaisena. Hänen
mielestään sotehankeessa mennään
huonompaan suuntaan. Kuvassa Eeva
Mustonen Iisalmesta talkoissa.
(Kuva: Asko Julkunen)

http://skpjoensuu.wordpress.com tai http://skpkuopio.kotisivukone.com/

Kaikki kiristykset sotivat sivistysyliopistoperustetta vastaan, sanoo Toni Kallioinen.

Toni Kallioinen on 27-vuotias historian opiskelija Joensuusta. Hän harrastaa kitaran säännöllisen epäsäännöllistä rämpyttelyä sekä musiikin kuuntelua.
Musiikin lisäksi Tonin kiinnostuksen kohteena ovat historia sekä yhteiskunnalliset asiat.

O

piskelijoista yritetään usein antaa
sellainen kuva, että
he tai oikeammin
me vain juhlimme ja pidämme
hauskaa valtion piikkiin. Todellisuudessa opiskelijat nipistävät
kaikesta mahdollisesta koittaessaan selvitä perusarjesta.

Opiskelijaelämää
Opiskelija saa maksimissaan
opintorahaa 301,89€/kk ja tämän päälle 201.60€/kk asumislisää eli 503,49€/kk. Tästäkin
summasta opintorahan osalta
veroihin menee 10 pronsettia, joka kuitenkin maksetaan
palautuksina takaisin kerran
vuodessa.
Tästä opiskelijan tulee maksaa asuminen ja siihen liittyvät
kustannukset, jolloin käteen jää
helposti 100-200 € käyttövaraa.
Ei siis tarvitse suuria matemaattisia lahjoja päätelläkseen,
että ruoan ja muiden elämisen
perustarpeiden jälkeen ei jää
suuria summia.
Tästä syystä opiskelijat seuraavat usein alennuksia ja eivät
ruokajonotkaan ole opiskelijoille täysin vieras kokemus.
Opintotuen lisäksi opiskelijoiden etuudeksi lasketaan
opintolaina. Lainan takia opiskelijat eivät ole oikeutettuja esimerkiksi toimeentulotukeen.
Järjestelmää voidaan pitää
erittäin kyseenalaisena, sillä
korkeakouluista valmistuneilla
saattaa olla omaa elämää aloittaessa tuhansien eurojen velat,

Opiskelijan karu arki
vain siksi, että opiskelijat haluavat ihmisarvoiseen elämään
riittävän tulotason.
Opiskelijoiden elämää onneksi helpottaa useat opiskelija
alennukset. Yleinen inflaatio ja
se, että opintotukea ei olla juurikaan korotettu hintakehityksen
myötä, on luonut tilanteen,
jossa opiskelija alennuksetkin
alkavat olla nykytasoisina liian
matalia.
Muutenkin opiskelijoiden
tilannetta on heikennetty. Esimerkiksi vuodenvaihteessa ItäSuomen yliopiston Joensuun
kampuksella tehtiin korkeakoululiikuntaan sellainen muutos,
että jäsenille ilmainen liikunta
loppuu.
Muutos tehtiin salakavalasti esittelemällä se siten, että
opiskelijoille tuotaisiin maksua
vastaan useita erilaisia liikunta
vaihtoehtoja. Ilmaisen liikunnan loppumisesta ei puhuttu.

Toinen asia, joka on muuttunut
tällä vuosituhannella, on se, että
nykyään vaaditaan tietty määrä
opintopisteitä vuoteen.
Tämän seurauksena on syntynyt ajatus malli, että kaikki
siitä ylimenevät opintopisteet
ovat ekstraa.
Tämän lisäksi monet valitsevat kursseja, joista saa helposti
opintopisteitä, vaikka siitä ei
olisi hyötyä omaa tulevaisuutta
silmällä pitäen ja/tai opiskelijalla ei ole todellista mielenkiintoa
kurssia kohtaan.
Kaikki kiristykset sotivat
sivistysyliopistoperustetta vastaan. Myös tuleva työnhaku
saattaa heikentyä, kun valmistuvien tutkinnot ovat entistä
kapea-alaisempia, vaikka perinteisesti yliopistosta valmistuneita arvostetaan juuri laajaalaisuuden vuoksi.

Kovat vaatimukset

Opiskelu kannattaa aina ja se on
ihmisen perusoikeus, mantroja
toistellaan usein. Nykymenon
jatkuessa kuitenkin entistä harvemmalla on tulevaisuudessa
mahdollisuus käyttää elämästään useampi vuosi opiskelua
varten taloudellisten syiden
vuoksi.
Vaihtoehtona tälle on vahvan
perusturvan rakentaminen, jolloin opiskelijoiden ei tarvitse
enää pelätä opintotuen takaisin
perintää sekä opintotuen peruuttamista.

Erityisesti yliopisto-opiskelijoiden suoritusvaatimuksia on
2000-luvulla nostettu useaan
otteeseen. Alkusoittoa oli opiskeluajan kokonaisajan määrittäminen seitsemään vuoteen.
Opiskeluaikaa ollaan tämän
jälkeen kiristetty vielä muutaman kerran. Rajoituksia ja
kiristyksiä ollaan perusteltu
opiskeluajan lyhenemisellä,
mutta lienee sanomattakin
selvää, että todellisuudessa
muutosten jälkeen opiskeluaika on keskimäärin kasvanut.

Entä tulevaisuus?

Toni Kallioinen

S

uomessa sosiaaliturvan taso on auttamattomasti jäänyt jälkeen elinkustannusten
noususta. Sen vuoksi toimeentulotuesta
on tullut pienituloisille pysyvä, nöyryyttävä tuki, vaikka se on tarkoitettu alkuaan
tilapäisiin, yllättäviin menoihin. Myös
hyvinvointivaltion häpeäpilkut, leipäjonot
johtuvat samasta syystä, ”kun rahat eivät riitä jukulauta”.
Asian korjaamiseksi SKP esittää:
Säädetään Suomeen yhtenäinen 1200 euron perusturva,
jonka saa yhdeltä luukulta jokainen opiskelija, työtön,
eläkeläinen, pätkätyöläinen ja jokainen, jolla ei muuten
ole mahdollisuutta toimeentuloon. Perusturvauudistukseen
kuuluu neljä osaa:
1.
2.
3.
4.

Perusturva nostetaan 1200 euroon
Verotettavan tulon alaraja 1200 euroon
Säädetään 1800 euron minimipalkkalaki
Uudistus rahoitetaan nostamalla pääomaveroja

Perusturva nostaisi ihmiset köyhyydestä tarjoamalla
kunnon sosiaaliturvan ja riittävän minimipalkan. Tietenkin edelleen jäisi myös muita tukia, kuten lapsilisä ja
asumistuki. Samoin perusturvan lisäksi pitäisi myös
suitsia korkeaa asumisen hintaa. Hyviä keinoja olisivat
esimerkiksi vuokrasääntelyn palauttaminen ja kunnallisen
asuntotuotannon kehittäminen.
Perusturva myös muuttaisi tulonjakoa: se kaventaisi
tuloeroja ja pääomaverotuksen kiristäminen estäisi pääomien valumista veroparatiiseihin. Arviot vaihtelevat,
mutta selvää on, että valtio menettää vuosittain useita
miljardeja verotuloja veronkierron takia. Perusturvan
rahoittaminen voitaisiin toteuttaa tukkimalla lain porsaanreikiä (esimerkiksi lopettamalla hallintarekisterit tai ihan
vain lisäämällä harmaan talouden valvontaa) ja ohjaamalla
rahat niitä tarvitseville.
Taannoisella yhteisöveron alentamisella valtio menetti
reilun 800 miljoonan verran verotuloja. Alun perin luvattiin, että veronalennuksella olisi ”dynaamisia vaikutuksia”,
jotka edistäisivät talouskasvua ja työllisyyttä. Tosiasiassa
nämä dynaamiset vaikutukset jäivät olemattomiksi. Sen
sijaan 1200 euron perusturvalla taatusti olisi dynaamisia
vaikutuksia. Se menisi kulutukseen, eikä niitä rahoja kierrätettäisi Caymansaarille.





http://skpjoensuu.wordpress.com tai http://skpkuopio.kotisivukone.com/

”En halua Suomeen
Naton sotilaita!”

Susanna Rissanen, 30, avopuoliso, 2 lasta, YTK, yhteiskuntatieteiden opiskelija, Siilinjärvi
Mitä harrastat?
- Käsitöitä. Parhaillaan punon
kahvikassia ”Kittilän mallilla”.
Pidän myös kasvien kanssa piipertämisestä, nyt on kokeilussa
vesiviljely. Vapaa aika menee
erilaisten projektien, lähinnä
ekologiseen kestävyyteen ja
omavaraisuuteen tähtäävien,
parissa.
Miksi lähdit tuleviin eduskuntavaaleihin juuri SKP:n
listalle ehdokkaaksi?
- SKP:llä on vahva historia
hyvinvointivaltion luomisessa
Suomeen. Tätä näkemystä

tarvitaan nyt kipeämmin kuin
koskaan. SKP on ainoa puolue,
jonka näen voivan tarjota järkevän vaihtoehdon nykyiselle
politiikalle.

työttömyystilanteessa erittäin
ajankohtaisia.
Miten pitäisi suhtautua oikeiston Nato-intoiluun?

Mitkä asiat ovat mielestäsi - Suomelle se on hyvin vaaralerityisen tärkeitä SKP:n oh- lista. Rauhan politiikkamme
on toiminut, ja meidän pitäisi
jelmassa?
edelleen pitäytyä ulkona suur- Se, että ihmiset ja ympäristö valtojen keskinäisistä kahnauklaitetaan markkinoiden edelle. sista. En halua Suomeen Naton
Talouskasvu ei tarkoita samaa sotilaita, vaan pitäytymistä
kuin kansan hyvinvointi, usein puolueettomuuspolitiikassa ja
tilanne kääntyy päinvastoin, diplomatiassa.
ja näin on käynyt myös Suomessa. SKP:n vaatimus 6-tun- Tulevina vuosina valtio sijoittisesta työpäivästä ja eläkeiän taa aseisiin useita miljardeja
alennuksista ovat nyt tässä euroja. Miten nämä rahat voi-

daan käyttää järkevämmin?
- Sotamenojen sijaan tarvitaan
arjen turvaa ihmisille. Julkiset investoinnit, esimerkiksi
energiaomavaraisuuden lisäämiseen, toisi työtä ja vakautta
Suomeen. Samoin homekoulujen- ja päiväkotien korjaamisella on suuri merkitys kansanterveyteen. Oman maatalouden
tukeminen ja kehittäminen.
Suomessakin rasismi ja muukalaisviha nostaa päätään.
Miten tätä uhkaa voidaan
torjua?
- Tutkimusten mukaan Suomessakin rasistisimpia ovat
syrjäytyneet, pienituloiset, matalasti koulutetut ja työttömät.
Kun asiat ei mene hyvin etsitään syntipukkia. Rasismia ja
muukalaisvihaa torjutaankin
varmistamalla arjen turva ja
hyvinvointi jokaiselle.
- Rasismi on eräänlaista uskovaisuutta, jossa ei halutakaan
saada omista käsityksistä poikkeavaa tietoa. Rasismin kohdetta ei myöskään haluta ymmärtää, tai tiedostaa taustoja, vaan
kohde on valehtelija, ja asioiden
todellista tilaa selittävät viranomaiset ja kansalaiset hyysääjiä
ja kukkahattutätejä.
Miten naisten asemaa on
parannettava työelämässä ja
yhteiskunnassa yleensäkin?
- Lopettamalla kehityssuunta,
jossa mennään takapakkia. Esimerkiksi subjektiivinen päivähoito-oikeus on mahdollistanut
Suomessa osaltaan myös äitien
perheen ulkopuolisen itsensä
toteuttamisen, poliittisen aktiivisuuden, opiskelun, töiden
etsimisen ja verkostoitumisen.
Kova globaali markkinatalous
suosii kylmiä ja narsistisia
piirteitä ihmisissä. Naiset eivät
luonteeltaan ole yhtä vahvasti
kilpailuviettisiä kuin miehet.
Tällä on osaltaan mielestäni
järkeenkäyvästi selitetty naisten
ja miesten eroja työmarkkinoilla. Parhaiten naisten asemaa
kohentaakin irtaantuminen
kilpailua vaativasta systeemistä
ja siirtyminen järjestelmään,
jossa tärkeään rooliin nousee
yhteistyö oman edun tavoittelun
sijaan.

Susanna Rissanen valitsi aikoinaan SKP:n, sillä se ainoana puolueena tarjoaa vaihtoehdon
nykypolitiikalle. (Kuva: Pia Valkonen)

Sanotaan, että rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät.
Onko näin? Kerro muutama
esimerkki. Miten tätä suuntaa
vastaan voidaan toimia?

- Rikkaiden ja köyhien tuloerot
ovat kasvaneet kaikkialla missä
vallassa on globaali markkinatalousjärjestelmä. Tilastot
kertovat maailman rikkaimman
1 prosentin omistavan jo 48
prosenttia kaikesta varallisuudesta. Näin on myös Suomessa
ollut 20 viime vuotta. Pelkkien
tulojen lisäksi ovat kasvaneet
myös terveyserot, varallisuus
korreloi suoraan terveyteen,
ja pienituloiset eivät ehdikään
nauttia eläkkeistä yhtä pitkään
tai yhtä hyväkuntoisina kuin
suurituloiset.
- Tuloerojen kasvun aiheuttaa
vapaa markkinatalous ja sen
ideologian hengessä tehdyt poliittiset päätökset, kuten rikkaita
suosiva verotus. Oikeiston
näkemyksen toitotus on saanut
jopa osan Suomen pienyrittäjistä sahaamaan omaa oksaansa
vaatimalla markkinavapautta,
jonka seurauksena monelta
onkin sittemmin mennyt yritys
nurin ulkomaisen jätin tullessa
viemään markkinat.
- Hölmöimmät syyttävät työntekijöiden ahneutta tästä ja
vaativat palkkakulujen alentamista, jotta voisi työllistää.
No, ne palkkakulut alenee sillä
monikansallisella jätilläkin,
jonka palvelukseen menet itse
vaatimallasi pienemmällä palkalla loppupeleissä, kun ei se
palkkojen alentaminen muuta
tilannetta.
- Tilanteen ymmärtämistä vaikeuttaa se, että alkuun tällaiset
markkinavapauden hengessä
tehdyt päätökset, kuten julkinen
kilpailutus, parantavat pk -yrittäjien asemaa, sillä globaalit
jätit reagoivat viiveellä yksittäisen valtion muuttuneisiin
käytäntöihin. Vasta nyt isot
terveysjätit ovat lähteneet mukaan esimerkiksi lastenkotien,
vanhusten kotipalveluiden ja
päihdehoidon kilpailutukseen.
Tähän asti siis pienemmät näiden alojen yksityiset toimijat
ovat saaneet hyödyn julkisista
kilpailuttamisista. Myös kuntien maksamat palkkiot ovat
pysyneet paikallistaloudessa,
tilanne muuttuu kun monikansalliset jätit ottavat nämä
markkinat.
- Tärkeää on, että nukkuvat
lähtevät äänestämään, porvari
äänestää aina, äänestä sinäkin.
Hyväosaiset eivät aja muutoksia, jotka heikentävät heidän
valta-asemaa tai taloudellista
hyötyä systeemistä.



http://skpjoensuu.wordpress.com tai http://skpkuopio.kotisivukone.com/

Työaikaa lyhennettävä

6 tuntia päivässä ja 30 tuntia viikossa

Edellisellä tuporatkaisulla
jäädytettiin palkat. Hinnat,
verot, viranomaismaksut,
vuokrat, ostopalvelut ja
muut kansalaisia kohtaavat
kulut saavat nousta vapaasti. Miksi ihmeessä?
(Banderollin piirros: Kari
Lindström)

Martti Vaskonen, 60 v., käyttömestari (lvi-tekniikka ja rakennusterveys), JHL212 hallituksen jäsen sekä usean kansalaisjärjestön aktiivi. Harrastukset:
pyöräily, melonta, sulkapallo,
historia, rakentaminen.
Mistä sait kipinän järjestötoimintaan?
-Isot työmaat, parkkikylät ja
1970-luvun talouspakolaisuus
Ruotsin tehtaille näytti yhteiskunnan varjoisia puolia, ihmisten juurettomuutta ja oman
elämän hallinnan kaipuuta.
Nyt noista ajoista on kulunut
40 vuotta, entistä työtäni konepajalla tekee robotti. Nämä
nuoruuden kokemukset vaativat osallistumaan muutoksen
puolesta. Elämän piti olla tasapainoisempaa, hallittavampaa,
parempaa.
- Silloin poliittinen keskustelu
oli vilkasta ja kriittistä, aloin
seuraamaan sitä ja kiinnostuin
entistä enemmän. Rauhanliikkeen nousu tempaisi mukaansa.
Äitini joutunut lähtemään sodan
jaloista evakkoon ja isä oli sotainvalidi. Käyty sota heijastui
surullisella tavalla perheeseen.
- Ay-liike oli aktiivinen, asioihin
puututtiin työmaalla yhdessä ja
kokoussalit täyttyivät.
Miltä asiat näyttävät nyt?
- Tällä hetkellä ay-liikkeen
johto toimiin äärimmäisen huonosti. Se on täysin sitoutunut oikeistolaiseen talousajatteluun ja
ylätason puuhasteluun. Suomen
ja SAK:n piti lähteä viemään
hyviä työmarkkinakäytäntöjä
Eurooppaan. Aikaa on mennyt
jo 20 vuotta ja Suomeen on
luotu ulkomaisella työvoimalla
toimivat halpatyömarkkinat.
On hyväksytty EU ja EMU ja
nyt viimeksi EU:n ja USA:n
vapaakauppasopimus, TTIPsopimus. Se on viimeinen niitti
demokratian arkkuun.
- Pilvilinnasta on laskeuduttava

maan pinnalle, ihmisten arkeen
ja arvioitava tilannetta todellisuudesta käsin. Edellisellä
tuporatkaisulla jäädytettiin palkat. Hinnat, verot, viranomaismaksut, vuokrat, ostopalvelut
ja muut kansalaisia kohtaavat
kulut saavat nousta vapaasti.
Miksi ihmeessä? Tilanne on
sama kuin kaikki nopeutta
rajoittavat liikennemerkit poistettaisiin ja luotettaisiin kuljettajien vastuullisuuteen.
-Työ- ja virkaehtosopimus, tuposopimus on vankkaa tavaraa.
Sopimuksen voimassa ollessa
työehtojen puolustaminen on
vaikeaa. Työtehtävien uudelleen järjestely, myös sitä kautta
tapahtuva työmäärän kasvu,
tapahtuu lähes aina työnantajan
määräämin ehdoin. Viimeinen
keino mikä työntekijöillä on
käytössään, on lakko. Lakko
on lähes poikkeuksetta laiton ja
tämän käytöstä paukahtaa työtuomioistuimessa lakkosakko.
- Ay-liikkeen johto on jämähtänyt omaan itsetyytyväisyyteensä. Kansalaisliikkeissä on
toisenlainen henki. Asukasliikkeet, ympäristöliikkeet ja muut
kansalaisten omat liikkeet ovat
toimintaa asioiden korjaamiseksi yhteisen edun mukaisesti.
- Kansalaisliikkeissä on paljon
osaamista ja ne ajavat paremmin yleistä etua kuin kankeat
organisaatiot. Niissä toimivat
ihmiset ennustivat paremmin
Olkiluoto 3:n tai Talvivaaran
tulevaisuuden, kuin ydinenergia- ja kaivosteollisuus. Näin
myös pienissä asioissa. Itse selvitin joskus Tilastokeskuksen
avulla, miksi lähivirkistysalueet
ovat joensuulaisille tärkeitä.
Vain joka viidennellä kaupunkilaisella oli mahdollisuus kesämökin käyttöön. Tätä tietoa
ei ennen ollut edes kaupungin
virkamiehillä.
Mitä tavoiteeksi?
-Ay-liikkeen pitää asettaa tavoitteeksi työajan lyhentämi-

nen. Pohjoismaissa työntuottavuus on 40 vuodessa kaksinkertaistunut, mutta työaika on
pysynyt ennallaan (http://www.
stat.fi/til/ttut/). Työttömien ja
työssäkäyvien yhteinen etu
vaatii työn uutta jakamista.
Työaikaa vähennettävä
Työaika on alennettava 6 tuntiin
päivässä ja 30 tuntiin viikossa
ansiotasoa alentamatta. Se
maksaa, mutta vielä arvokkaampaa on nykyisen linjan
jatkaminen. Nykyisen linjan
mukaisesti rahaa riittää satoja
ja taas satoja miljoonia EU:n
syövereihin lähetettäväksi tai
veropakolaisuuden mukana
veroparatiiseihin.
Vaskosen mukaan nykyinen
säästöpolitiikka näkyy monin
tavoin julkisen puolen työyhteisöissä. Ammattihenkilökunnan
osaamista hyödynnetään huonosti. On paljon uudistuksia,
jotka eivät kehitä työyhteisöä,
vaan lisäävät vain konsulttien
käyttöä ja byrokratiaa.
- Osana aluehallinnon uudistusta lopetettiin 200 ympäristöasiantuntijan virkaa, näin
heikennettiin suomalaisten
ympäristöterveyttä pitkälle
tulevaisuuteen. Vaaditaan tehokkuutta, keskittämistä ja
samalla romutetaan toimivat
lähipalvelut.
- Paikallistaloutta nakertavat
monet samaan suuntaan vaikuttavat tekijät, valtion ja kuntien
työpaikkojen karsimisen lisäksi
muun muassa Joensuun energian, tuottavan laitoksen myynti,
vie voitot alueelta pois.
- Suomessakin tarvitaan Kreikan Syrizan kaltainen laajempi
poliittinen liitto ajamaan meidän tavallisten kuolevaisten
etuja. On päästävä eroon poliittisesta orjuudesta, mihin EU
ja keinottelutaloutta edustavat
piirit pakottavat valtioita sopimuksillaan. (HK)

Kaksi maailmaa

A

lkanut kolmas vuosituhat on kommunismin
voiton vuosituhat. Pariisin kommuuni kesti
kymmenen viikkoa vuonna 1871. Neuvostoliitto pysyi pystyssä 70 vuotta. Taistelun
hävinneet oppivat nopeimmin.
Valloilleen pääsyt kapitalismi ei anna maailman miljardeille köyhille ja syrjäytyneille muuta kuin kurjuutta ja
kuolemaa. Sosialismi poikkeaa kapitalismista siinä, että
kaikki työkykyiset saavat mahdollisuuden elättää itsensä
omalla työllään, eikä toisten työn tulokset virtaa muutamien harvojen rikkaudeksi.
Minua ilahdutti lukea Iisalmen kaupunginhallituksen
kokoomuslaisen puheenjohtajan Antti Sarvelan kirjoitus
Suu säkkiä myöten. (Savon Sanomat 16.1.2015) Antilla on
tapana puhua mitä ajattelee, ajattelematta mitä puhuu. Valtion talouden alijäämä poistuu kun 1. pienet kunnat yhteen.
2. vuosi lisää työuriin. 3. loma-ajan sairausajan poisto. 4.
julkisen sektorin työaikojen harmonisointi ja julkisen alan
palkkojen alentaminen neljällä prosentilla. 5. pekkaspäivien poisto. 6. arkipyhien määrän vähentäminen.
Toinen ilonaihe oli Anne Bernerin ilmoittautuminen
Kepun eduskuntavaaliehdokkaaksi. Hän toivoo myös
Kokoomukselle vaalimenestystä, että saadaan Suomelle
mahdollisimman vahva hallitus. Hän julistautuu siis elämäntapakepulaiseksi. Mitä muuta kuin kokoomuslaista
politiikkaa Kepun vaalivoitto toisi.
Porvarit, nämä kapitalismin puolestapuhujat noudattavat Saksan keisari Wilhelmin ohjetta; puhukaa aina totta,
ainoastaan totta, mutta ei koskaan koko totuutta. Valtion
kassavajetta toistellaan kyllästymiseen asti, mutta siitä ei
vahingossakaan sanaakaan, että kansallinen varallisuus on
luovutettu muutamille harvoille.
On kaksi maailmaa, tavalliset leivänsyöjät, joiden on
aina uhrauduttava ja muutama armoitettu, joiden tuloihin
ja omaisuuksiin ei saa kajota. Porvarit ja heidän pikkuapulaisensa laativat rikkaita suojelevat lait.
Ranskan keisarinna oli aikanaan ihmetellyt miksi työläiset eivät syö leivoksia kun leipä loppuu. Iloisella 1930luvulla eräs savolainen ökytalon emäntä oli lausunut saman
viisauden; on nuo köyhät tuhmia kun eivät ossoo puuroo
keittee kun leipä loppuu.
Oikeistopolitiikan seurauksena yhä useammalta loppuu
leipä. Mennyt nousukausi oli Neuvostoliiton esimerkin ansiota. Kapitalistit antoivat osan voitoistaan työväenluokan
käyttöön pelätessään menettävänsä kaiken, elleivät suostu
työväenliikkeen vaatimuksiin. Nyt näitä myönnytyksiä
ulosmitataan kansalta korkojen kanssa. Eikä porvaristo
tyydy tähän. Porvaristo pelkää aiheellisesti kansan vastarinnan nousua ja siksi se hankkiutuu imperialistien
sotilasliittoon Natoon.
Ilman taistelua kansan enemmistön asema ei korjaannu.
Eurooppa on sopivan kokoinen yhteisö, jossa sosialismi
voidaan toteuttaa. Yksittäinen pikku valtio ei kestä ympäröivän kapitalistisen maailman painostusta. Suomalaiset
kommunistit voivat olla aloitteentekijöinä eurooppalaisen
yhteisrintaman luomisessa.
Viljo Heikkinen
vanhempi huoneenrakentaja
Lapinlahti

Toveri Vanhempi Huoneenrakentaja asuu Lapinlahden Nerkoon kylässä idyllisessä puutalossa.
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Savo-Karjalan kommunistien vaaliohjelma

Työtä! Rauhaa!
Perusturvaa!
Linkit:
http://skpkuopio.kotisivukone.com/49
https://skpjoensuu.wordpress.com/ kotisivulle Savo-Karjalan vaaliohjelmaan ja SKP:n sivuille vaaliohjelmaan http://skp.fi/vaalit/eduskunta-2015/artikkelit/tyota-rauhaa-perusturvaa
Työajan lyhentäminen - inhimillisempi elämä
•
Työn tuottavuuden nousun vuoksi työaikaa on
lyhennettävä ansioita alentamatta, työttömyyden vähentämiseksi ja vääristyneen tulonjaon oikaisemiseksi. Siksi
työaika on lyhennettävä 6 tuntiin päivässä ja 30 tuntiin
viikossa.
•
Ei vastikkeelliselle sosiaaliturvalle ja nollatunti-sopimuksille. Ne rapauttavat työmarkkinat ja nöyryyttävät
työntekijöitä.
•
Talouskasvua pitää suunnata kulttuurin ja taiteiden tukemiseen entistä enemmän. Se rikastuttaa yksilöiden ja koko yhteiskunnan elämää ja lisää myös tarpeellista luovuutta.
Perusturvauudistus 1200 euroa
•
Itä- Suomessa on korkea työttömyys ja paljon
pieneläkeläisiä. Tämän vuoksi on toteuttava perusturvauudistus, joka takaa ihmisille 1200 euron kuukausitulon
kaikissa elämäntilanteissa ja 1800 euron minipalkan.
•
Rahoitus saadaan laittamalla pääomatulot progressiivisesti verolle ja kuntaveron piiriin sekä varallisuusvero palauttamalla.
Pienten kuntien päätösvalta säilytettävä ja pakkoliitokset
ja taloudellinen kuristaminen estettävä
•
Sote-laki on hylättävä. Itä-Suomen on oltava
omavarainen peruspalvelujen suhteen. Tästä syystä ne on
tuotettava kuntien omana toimintana.
•
Maakuntiin on valittava vaaleilla valtuustot, jotka
päättävät maakunnallisista ja seudullisista asioista, erikoissairaanhoidosta liikennepolitiikkaan.
•
Lisäksi tarvitaan vaaleilla valittavia kunnanosavaltuustoja, joilla on oma budjetti ja jotka voivat tehdä
päätöksiä omalla alueellaan.
•
Kuntien pakkoliitoksia ei pidä tehdä.
•
Tarvitaan aktiivista valtion tukea haja-asutusalueiden asuttuna säilyttämiseen.  
•
Valtion apua kunnille on lisättävä leikkaamisen
sijaan palvelujen turvaamiseksi.
•
Kuntien omaa tuotantoa pitää kehittää energian
ja rakentamisen osalta.
•
Uutta osuustoimintaa on kehitettävä, muun muassa lähiruuan jalostamisessa ja jakelussa.
Maatalous
•
Maataloudessa on siirryttävä lähiruuan tuotantoon ja paikalliseen elintarvikkeiden jalostamiseen.
•
Luomu- ja lähituotantoa voidaan edistää käyttämällä tuotteita paikallisissa kunnallisissa laitoksissa. Se
parantaa pientilojen elinmahdollisuuksia.
•
On turvattava vanhainkoteihin, kouluihin ja
päiväkoteihin lähiruoka. - Ravinnon tuotannon omavaraisuutta ei saa ajaa alas.
Teollisuus
Metsäteollisuudessa on siirryttävä pienempiin sähköä ja lämpöä paikallisesti
tuottaviin ja paikallista raaka-ainetta käyttäviin laitoksiin.

•
Puuraaka-aine on jalostettava mahdollisimman
pitkälle Itä-Suomessa. On kehitettävä uusia tuotteita.
Puurakentaminen on laajennettava kerrostaloihin.
•
Teollisuudessa on suuntauduttava uusiutuvan
energian käytön tarvitsemiin koneisiin ja laitteisiin.
Energiantuotanto
•
On siirryttävä hajautettuun ja omavaraiseen
energiantuotantoon ja paikallisen uusiutuvan energian
käyttöön laajemminkin.

•
Itä-Suomessa on otettava puuenergia ja biokaasu
paremmin käyttöön.
•
Pitää selvittää mahdollisuudet aurinkoenergian
laajempaan käyttöön.
•
Energiansiirtoverkot on yhteiskunnallistettava.
Pientuottajien sähkön myynti verkkoon on sallittava.
•
Ydinvoiman lisärakentaminen on torjuttava.
Kaivostoiminta
•
Kaivoslaki on uudistettava niin, että vaikutusalueen kunnille annetaan veto-oikeus kaivosten perustamisessa ja verotuksella turvataan hyötyä paikalliselle tasolle.
•
Pohjavesialueet on jätettävä kokonaan kaivostoiminnan ulkopuolelle.
•
Kaivostoiminnan on kuuluttava pääasiassa valtion
yhtiöille.
•
Kaivostoiminnan sijaan on ryhdyttävä hyödyntämään järjestelmällisesti muun muassa elektroniikkajätteestä ja kaatopaikoista saatavia metalleja.
•
Uraanikaivokset on torjuttava.
•
Talvivaaran epätoivoinen kaivoskokeilu on lopetettava ja suoritettava kaivoksen hallittu alasajo. Voimavarat on keskitettävä alueen ja jätevesien puhdistamiseen
ja lähivesien kunnostamiseen.
•
Aiheutetut ympäristövahingot on korvattava asianosaisille ja vastuulliset tahot on saatettava vastuuseen.  
Ilmastonmuutoksen torjuminen - Liikenne
•
Ilmastonmuutoksen torjumiseksi on siirryttävä
asteittain maksuttomaan joukkoliikenteeseen, erityisesti
raideliikenteeseen.
•
Esimerkiksi Joensuussa paikallista raideliikennettä tarvitaan Joensuu-Eno, Joensuu-Hammaslahti ja
Joensuu-Outokumpu sekä Kuopio-Joensuu välillä.
•
Yöjunayhteys Itä-Suomesta Helsinkiin ja Turkuun
on palautettava. Kaikilla pitkänmatkanjunilla on oltava
enemmän pysähdyspaikkoja esim. Lapinlahti, Sukeva.
•
Kuopion ratapihan remontti aloitettava välittömästi.  
•
Esteetön liikkuminen turvattava kaikille.
•
Syrjäseuduilla on turvattava joukkoliikenne, muun
muassa kehittämällä kutsupohjaista palveluliikennettä.
•
Valtakunnallista tavara-liikennettä on siirrettävä raiteille tai vesiteille ja kehitettävä logistiikkaa siihen
suuntaan.
•
Bussit ja kuntien työkoneet laitetaan kulkemaan
biokaasulla perustamalla kuntien omia biokaasulaitoksia.
Kansainvälisyys
•
Tarvitaan yhteistä EU:n laajuista taistelua leikkauspolitiikkaa vastaan, koska sama EU:n talouspolitiikka
kurittaa työläisiä niin Välimeren maissa kuin Suomessakin. Tarvitaan työväen kansainvälistä solidaarisuutta.
•
On lopetettava EU:n ja USA:n väliset salaiset neuvottelut TTIP -vapaakauppasopimuksesta.
Irti talouspakotteista
•
Suomen on irrottauduttava EU:n Venäjä -pakotteista. Pakotteet lisäävät työttömyyttä ja iskevät kaikkein
pahiten pieni- ja keskituloiseen palkansaajaväestöön ja
toimihenkilöihin myös Itä-Suomessa.
•
Ne aiheuttavat haittaa paitsi Suomen viennille,
myös matkailualalle.
•
Pakotteilla tuhotaan Suomen maataloutta. Tämä
palvelee USA:n ja EU:n suurten maataloustuottajien etua.
Itsenäiseen puolueettomuuspolitiikkaan – irti Natosta
•
Suomen on irrottauduttava Nato yhteistyöstä ja
isäntämaasopimuksesta. Suomen ei pidä missään tilanteessa liittyä Naton jäseneksi.
On palattava takaisin perinteiseen puolueettomuuspolitiikkaan, joka yhdessä hyvien naapurisuhteiden kanssa
antaa meille parhaat turvatakuut.

Nyt on aloitettava uusi vuokra
tarvittava rakennuskelpoinen m

K

ohtuuhintainen, hyväkuntoinen asunto
pysyy suomalaisen
toiveena vuodesta
toiseen. Asumiseen liittyviä ongelmia ei ole saatu ratkaistua.
Ratkaisun avaimet ovat markkinavoimilla ja näillä voimilla
tavoitteena on rahalla mitattava
menestys.
Yhteiskunnan jako tulojen
perusteella näkyy myös asumisessa. Köyhät asuvat ahtaasti
meluisassa ympäristössä. Melu
on haitalliseksi koettua ääntä
ja siitä koituu terveyshaittoja,
vaikka asukas ei sitä selvästi
tunnista.
Oma lukunsa on huonosta
rakentamisesta tai huollosta
johtuvat ongelmat asumisterveydessä.
Markkinavoimat eivät ole ulkoavaruudessa tuotettuja olentoja, vaan varsin kotikutoisia
sijoittajia, joille vuokralaiset
ja asunnonostajat ovat rikastumisen lähde. Suomen vuokraasuntojen korkea tuotto houkuttelee jo kansainvälisiä sijoittajia
pääkaupunkiseudulla. Pohjaa



http://skpjoensuu.wordpress.com tai http://skpkuopio.kotisivukone.com/

Energiataloudellisesta
puurakentamisesta

R

akennuksen energiataseessa on huomioitava koko rakennuksen
käyttöikä – rakentaminen,
käyttäminen ja rakennuksen poistaminen käytöstä.

R

akentamiseen ja
rakenteisiin ja
rakennuksen poistamiseen sitoutunut energia
on huomioitava kuten
rakennuksen käyttöikänä kulutettava energia.
Tällaisella energiataseella
johtopäätös on, että lähija kierrätysmateriaaleista
rakentaminen on energiataseeltaan kannattavinta.

S

amoin tärkeää on,
että rakennukseen
käytettävät materiaalit
ovat rakennuksen käytön
jälkeen helposti ja halvasti kierrätettävissä tai
käytettävissä energiaksi.

P

a-asuntojen tuotanto, jonka täytyy olla vahvasti yhteiskunnan ohjaamaa. Tonttikeinottelu on lopetettava pakkolunastamalla
maa asuntotuotantoa varten. (Kuva: Viljo Heikkinen)

Asuntoja kiitos!

vuokrabisnekselle rakennettiin
poistamalla laista vuokrasääntely 1990-luvun alkupuolella.
Pääkaupunkiseudulle ja muihin
kasvukeskuksiin on luotu pysyvä puute vuokra-asunnoista.
Työn tai opiskelun perässä
muuttava voi valita epävarman
tulevaisuuden vuokralaisena tai
velkaorjana omistusasunnossa.
Kysymys ei ole vähäpätöinen, sillä keskituloinen käyttää
elämänsä aikana kolmanneksen
tuloistaan asumiseen, kasvukeskuksissa nykymenolla jo
puolet ja pienituloinen tätäkin
enemmän.
Suomalaisessa toimeentulotukijärjestelmässä on valuvika.
Asumistukimenot ovat jyrsineet
kuntien kassaan yhä syvempää
kuoppaa ja rahat valuvat kasvavien vuokrien myötä vuokraasuntoja tarjoaville yrityksille.
Asumiskustannukset ovat
nousseet viime vuosina etuuksia
nopeammin. Työntekijöillä on
sama pulma.
Vuokrat nousevat edelleen
palkkatuloja nopeammin, eikä
muutosta ole näkyvissä. Vuokra-

asuntojen tarjonta laahaa pahasti
jäljessä kasvukeskuksissa.
Nyt on aloitettava uusi vuokra-asuntojen tuotanto, jonka täytyy olla vahvasti yhteiskunnan
ohjaamaa. Tonttikeinottelu on
lopetettava pakkolunastamalla
tarvittava rakennuskelpoinen
maa asuntotuotantoa varten.
Tähän on kunnilla lailliset oikeudet, niitä ei ole vain käytetty.
Päinvastoin, kunnat ovat mukana tonttikeinottelussa pitämällä
tarjontaa niukkana ja näin maan
arvoa korkealla.
Kunta saa aikaan arvon nousua omistamalleen rakennusmaalle. Kun lisäksi kaavoitetaan
rakennusmaa suurella rakentamistehokkuudella, saadaan
myytäville neliömetreille maksimaalinen hinta.
Kunnan myymän rakennusmaan neliöhinta määräytyy
rakennusoikeuden mukaan ja
usein lähes monopoliasemassa
oleva kunta kirjoittaa hintalapun. Kunta siis myy maata, mutta sen lisäksi ja ennen kaikkea
rakennusoikeutta.
Kyse on omistusasujan ker-

taluonteisesta ja vuokralaisen
jatkuvasta piiloverosta, jonka
asunnon ostaja maksaa asunnon hinnassa ja vuokralainen
vuokrassa.
Kunnat eivät näe tässä moraalista ongelmaa, piiloverotetut
varathan hyödyttävät veronmaksajia.
Korkea tontin arvo vaikuttaa
myös kunnan perimään kiinteistöveroon.
Näin kunta saa jo myymästään
maapohjasta myös jatkuvaa
verotuloa - sitä enemmän, mitä
korkeammalle maapohja on
arvostettu.
Kiinteistövero kohdistuu periaatteessa kiinteistön omistajiin, mutta sen maksamiseen
osallistuvat myös vuokralaiset.
Vuokra-asujan taakkaa siis kasvatetaan monella tavalla myös
kuntien toimesta.
Seuraava toimenpide on oman
kunnallisen rakennustoiminnan
käynnistäminen, jossa kunta toimii rakennuttajana ja rakennustöiden valvojana sekä riittävässä
laajuudessa urakoitsijana.
Tämä komentoketju syrjäyttää

uurakentaminen
tarjoaa mahdollisuudet energiatehokkaaseen
lähirakentamiseen. Rakennuksia voidaan tehdä
hirsirakenteisina, lankkurunkoisina selluvillaeristeisinä tai uudenaikaisina
massiivipuurakenteisina.

U
harmaan talouden. Toiminta ei
tähtää voiton maksimointiin
vaan terveellisten ja turvallisten
asuntojen tekemiseen, mikä on
rakentamisen yleisesti hyväksytty perusajatus.
Vapaarahoitteisten asuntoyhtiöiden perustaminen ja asuintalojen rakentaminen on tehtävä
asukasomistajalähtöiseksi, jossa
rakennusliikkeet toimivat vain
urakoitsijoina.
Tässä mallissa omistajien
perustama asunto-osakeyhtiö
tilaa rakennuttajakonsultoinnin, suunnittelun ja kilpailuttaa
rakentamisen.
Konsulttityön, suunnittelun
ja rakentamisen toteuttajan
valintaperusteena on oltava
ensisijaisesti aikaisemmat referenssit ja laatu, ei hinta. Tällä
menettelyllä asukkaat, jotka
ovat myös omistajia, saavat
vaikuttaa toteutukseen, mikä
parantaa rakentamisen laatua
työn eri vaiheissa.

Martti Vaskonen

udet massiivipuurakenteet mahdollistavat pienkerrostalojen
rakentamisen puurunkoisina. Eristeinä rakennuksissa voidaan käyttää
selluvillaa tai muista
uusiutuvista materiaaleista (esim. pellava) tehtyjä
eristeitä.

V

altion on tuettava
puun ympärille syntyvien uusien sovellusten
kehittämistä ja sen ympärille syntyvää teollisuutta.

R

akennuksiin on
tehtävä tulisija tai
kattila puun, hakkeen tai
pelletin polttoa varten.
Myös aurinkoenergiaa,
tuulienenergiaa ja maalämpöä on suosittava ja
tuettava määräyksin ja
verohelpotuksin.

T

ärkeää on rakennuksen käytön hukkaenergian talteenoton
kehittäminen edelleen.
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Taantumuksen totaali tallaus
ja kevättä kansalle!

E

n usko että kukaan älyissään oleva voi sanoa,
että asiamme ovat oikein
hyvin, eikä minkään tarvitse muuttua. En usko,
että edes hyvin toimeentulevat ihmiset jaksavat
enää ummistaa silmiään
tältä sosiaaliselta ja taloudelliselta syöksykierteeltä!
Tässä maassa ei tarvita vain yhden tai parin asian perusteellista korjausliikettä. Tarvitaan kokonaisvaltainen ja totaalinen
suunnan muutos. Yhteiskunnan kokonaisuus on näiltä yhden
asian ajajilta ja yksittäisiä ihmisryhmiä nuoleskelevilta haihtunut tajunnasta.
Elävässä elämässä Arkadianmäen ympärillä yhteiskunta on
kuitenkin kokonainen palapeli, jossa yhden palan sohaiseminen liikuttaa tavalla tai toisella koko järjestelmää. Vaikutus
voi olla hyvä tai huono, välimuotoja ei ole. Tällä hetkellä se
on erittäin huono!
Koko rakennelma natisee ja pahoinvoinnin kustannukset
kasvavat, ovat kasvaneet jo pitkän aikaa. Niin, ihmisten kurjistaminen ei todellakaan ole ilmaista vaikka sitä ”säästöjen”
nimissä tehdäänkin! Nämä poliittiset kykloopit on poistettava
tuhoamasta meidän tulevaisuuttamme.
Ainoa mikä voi nostaa meidät sille raiteelle, joka vie parempaan vaalipuheiden vaiettua, on sellainen päättäjien joukko,
joka on tämän kokonaisuus idean ymmärtänyt!
Esimerkkinä mainittakoon, että yksikään ”kansanedustaja”
(?) joka on hyväksynyt ainoankaan suomalaisen lapsen tai
nuoren elinoloja heikentävän päätöksen, ei ole käsittänyt sen
vaikutusta yhteiskuntaamme edes sillä alkeellisimmallakaan
tasolla, ihan sama millä anteeksipyynnöllä tai selityksellä hän
on noita typeryyksiään kysyjille siunannut!
Meidän on pakotettava tajuntaamme, että työttömyys on
ihan kaikkien asia. Se on työttömän elämänlaadun, hänen
perheensä ja läheistensä asia. Se on tässä maassa tavaroitaan
ja palvelujaan myyvän yrittäjän asia. Se on työttömyyden
seurauksia korjaavan sosiaalityöntekijän, lääkärin, hoitajan,
opettajan, poliisin ja papinkin asia!
Samalla tavalla myös julkisen sektorin rampauttaminen on
kaikkien asia.
Se on tarvitsemaansa apua ja tukea vaille jääneen asia. Se
on välinpitämättömyyden vuoksi katkeroituneen ja väsyneen
omaisen asia. Se on myös sillä sektorilla työtään tekevien
asia.
Se on heidän työssään kohtaamaansa henkistä ja fyysistä
väkivaltaa. Se on jokaisen kadulla kulkijan yhteiskuntarauhan
rakoilua.
Se on terveyden hoitamattomuuden, tai riittämättömyyden
vuoksi pitkittynyttä kitumista. Se on odottelun takia vaikeutuvien sairauksien kasvavaa työtaakkaa ja turhaan kallistuvia
kustannuksia.
Surkuhupaisia harhoissaan ovat ne jotka yhä kovasti uskovat, että köyhdytetty, syrjäytetty, pitkäaikaiseen työttömyyteen pakotettu, toimeentulohuolien painama, tai vaikkapa
jaksamisen loputtua lapsensa huostaan menettänyt ihminen
ihan ilman apua ja tai pikkuisella kertatuuppauksella jaksaa
sitten säännönmukaisesti kuitenkin olla ekologinen valinnoissaan, luontoa suojeleva ja roskaamaton energian säästäjä!
Tai kenties että hän jaksaa olla aktiivinen vapaaehtoistyöntekijä, tai se innokas ja hakemuksia liutana suoltava innokas
työnhakija?
Missä hiivatin sumussa tuollaiset elämälle vieraat harhaiset
toiveet ovat syntyneetkään! Uskooko joku oikeasti, että kun
ihmiseltä on viety vuosien ajan usko yhteiskuntaan, usko tu

levaisuuteen ja vaikutusmahdollisuuksiin, niin joku pikkuinen
rupeama vaikkapa kuntouttavaa ”askartelupaskartelu”- puuhastelua korjaa pysyvästi kuvion?
Jokaisen raiteeltaan menneen elämän kustannukset ovat
kakkien maksettavana tavalla tai toisella, kuka hullu tällaista
on tilannut?
Onneksi yhä useampi on jo tajunnut vastuuttoman ”leikkaa
ja liimaa” idiotismin! Nyt se ei riitä. Nyt kaikkien on viimein
tajuttava, että kun hyvinvoinnin yhdestä kulmasta leikataan
pala, niin se tyhjiö täyttyy pahoinvoinnilla, joka kustannetaan
kalliimmin jossain toisessa kulmassa sitten kun on silmille
käypä pakko!
Suomeen on nopeasti saatava sellainen päättäjäsakki joka
käsittää tämän kokonaisvaltaisen politiikan suunnanmuutoksen välttämättömyyden ja tekee tarvittavat korjausliikkeet
heti! Eduskuntaan on äänestettävä ihmisiä jotka osaavat valita
oikean tiedon ideologisten mutujen sijasta, jotka uskaltavat
etsiä tietoa silloin, kun eivät jotain ymmärrä ja ymmärtävät
etsiä sitä suunnasta johon voi luottaa. Rahan ahneiden vinoon
katsovien konsulttien aika on ohitse!
Yhtälailla kuin maan sisäinen turvallisuus rakentuu oikeudenmukaisuuden ja inhimillisen elämän tasa-arvoisen kunnioittamisen kautta, niin ulkoinen turvallisuutemme rakentuu
samoista eväistä toisessa mittakaavassa! Elämää kunnioittava,
uskottava ja puolueeton rauhan edistäminen on pienen maan
paras turvakilpi! Epäsopua kerjäävät öykkärit ruukkaavat
saada lopulta turpiinsa!
On herättävä ymmärtämään, että NATO yhteensovittamiseen hukutetut asemiljardit, sotimiset pitkin maailmaa ja
sotaherrojen voitelurahat, eivät tee maatamme turvalliseksi.
Rahan tuhlaaminen hyökkäysaseisiin, pelonlietsonta ja jopa
suoranainen vihanlietsonta ovat mielipuolisia ja kalliita harha-askelia, joilla kenenkään elämä ei rakennu paremmaksi,
eikä yhdenkään lapsen, nuoren tai vanhuksen tai kenenkään
ongelmat tule ratkaistuksi.
On ensin ymmärrettävä ja sitten hyväksyttävä se, että rikkaiden etujen kasvattaminen ei köyhempiä hyödytä, ei vaikka
kuin itkisi! Eikä köyhän köyhdyttäminen kasvata maamme
yrittäjien kassatuloja, eikä valmista ainuttakaan työpaikkaa
työttömälle. Voimme lopettaa ideologisen haaveilun ja tulla
oikean elämän lattioille rakentamaan tätä maata tavallisille
ihmisille joiden etu on ollut ja on edelleen yhtäpitävä.
SKP on puolueena tämän kaiken tajunnut ja sen vuoksi vaaliohjelmamme ei ole rypäs vaalilupauksia, vaan se on harkittu
toimintaohjelma jossa on sekä tavoitteet, että keinot!
Kaikkien hyvinvointi on kaikille hyvä!
Anne Ruuskanen
SKP:n ylpeä ehdokas
54-vuotias neljän lapsen äiti ja kansalaisaktivisti.

”Kukaan ei ole toista arvokkaampi, eikä kellään saa olla
sen enemmän ihmisoikeuksia kuin on kaikkein heikoimmalla meistä. Kun järjestelmä polkee yhtä, se polkee
lopulta kaikkia. Nyt on valittava vastuu ja järki takaisin!”
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Ekologiseen

rakennemuutokseen

S

avoon ja Pohjois-Karjalaan
on jaettu vuonna 2014 yritystukia 75 miljoonaa euroa.
Suurimmat tuen saajat ovat
puunjalostusjätti Stora-Enso
Varkaudessa 6,9 miljoonaa ja kaivosyhtiö
Mondo Minerals Nickel Outokummussa
1,8 miljoonaa. Virkamiesportaassa ilmeisesti uskotaan tuen tarpeeseen näille
suuryhtiöille ja kaivosteollisuuden ja
puunjalostuksen tulevaisuuteen Itä-Suomessa.
Ekologisen rakennemuutoksen kannalta tuen suuntaaminen suuryhtiöille
on vähintäänkin arveluttavaa, varsinkin
kaivosteollisuudelle. Kaivosteollisuuden
tukeminen täällä Itä-Suomessa on hyvin
ongelmallista, koska mineraaliesiintymät ovat köyhiä. Niiden hyödyntäminen
vaatii suurten kivimäärien louhimista ja
toiminnassa syntyvä sivukivi on ympäristölle haitallista jätettä, muun muassa
radioaktiivisuuden vuoksi.
Mahdollisesti loppujen lopuksi tarvitaan bioliuotusmenetelmän käyttämistä.
Sitä on yritetty huonolla menestyksellä
Talvivaarassa, eikä se ole tiettävästi toiminut missään muuallakaan. Tarvitaanko
uutta ympäristöpommia Itä-Suomeen?
Eikö ole viisaampaa ottaa kaatopaikkojen arvokkaat metallit talteen ja ryhtyä
kierrättämään metallit sataprosenttisesti?
Metsäjätit ovat tottuneet jatkamaan
entiseen tapaan valtion myötävaikutuksella. Eikä välttämättä tulevaisuus
edes ole suurten laitosten, koska edessä
on kuljetuskustannusten kasvaminen.
Halpa öljy on lyhytaikainen ilo. Silloin
pienemmät alueelliset laitokset, jotka
tuottavat samalla lämpöä ja sähköä, ovatkin kilpailukykyisempiä tulevaisuudessa.
Metsäteollisuus työllistää pääasiassa
puunkorjuussa.
Vaikka Itä-Suomen metsissä vuotuisesta kasvusta hakataan vain 75 prosenttia ja
sellupuusta on ylikapasiteettia, niin sen
hyödyntäminen vaatii myös sahapuun
käytön lisäämistä.
Tähän tarvitaan puurakentamisen uutta
tulemista ja puun käytön lisäämistä muun
muassa kotimaista puusepänteollisuutta
edistämällä. Miksi viedä sahatavara vaikkapa Tanskaan ja tuoda se sieltä valmiina
huonekaluina takaisin? Tietenkin voidaan
kysyä onko koko vuotuisen kasvun hakkaaminen tarpeellista, toimiihan metsä
hiilinieluna.
Puusta voidaan tehdä pakkausmateriaaleja ja korvata muovia, vaatteissa voidaan
viskoosilla korvata puuvillaa. Lappeenrannassa teknillisellä korkeakoululla on
valmistettu jo autoja puusta, lieneekö
autotehdas sponsorina.
Puu on monipuolinen uusiutuva raakaaine, josta kannattaa polttaa vain se mikä
ei muuhun kelpaa. Monet PK-yritykset
ovat tahoillaan kehitelleet uusia entistä
parempia tekniikoita puun polttamiseen.
Niille yritystuet olisivat alkuvaiheessa
enemmän tarpeen kuin vakiintuneille
suuryhtiöille, joille tuotekehittely pitäisi
olla osa normaalia liiketoimintaa.
Liian vähäiselle huomiolle on jäänyt
toinen uusiutuva raaka-aine, kuituhamppu. Se on varsin satoisa ja soveltuu luonnon kuitujen tuotantoon. Sen teollinen

hyödyntäminen pitäisi saada käyntiin,
viljely laajenisi painollaan, jos hampulle
olisi kysyntää.
Meillä Suomessa on mahdollisuus
siirtää huomattava osa niin henkilö- kuin
tavaraliikenteestä raiteille ja vapautua
öljyriippuvuudesta liikenteessä. Joensuun
seudulle voidaan jo olemassa olevan
rataverkon turvin järjestää kiskobussiliikennettä. Yöjunaliikenne Helsinkiin ja
Turkuun vaatii vain poliittisen päätöksen.
Henkilöliikenne Joensuusta Ouluun ja
Kuopioon ei vaadi mahdottomia investointeja, mahdottomin on poliittinen
päätös.
Bussi- ja taksiliikenteestä ja kaupunkien työkoneista voidaan huomattava
osa siirtää toimimaan biokaasulla, kuten
Ruotsin kymmenissä kaupungeissa jo
tapahtuu. Biokaasu on kaikkein edullisin
käyttää liikennepolttoaineena ja on täysin
saasteeton. Sen edullisinta raaka-ainetta
on viemärijäte, josta vielä jää jäljelle
kiinteät aineet kukkamullaksi.
Aurinkoenergian käytössä otetaan vasta
lapsen askeleita. Tampereella on Suomen
ensimmäinen kerrostaloyhtiö siirtynyt
aurinkopaneelien käyttöön. Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun, Turun
yliopiston ja VTT:n maailmassakin ainutlaatuinen yhteinen tutkimus aurinkoenergian käytöstä on uraa uurtava. Turussa
tutkitaan biologista propaanikaasuntuotantoa. Se tapahtuisi lopulta sinilevien
bakteereilla haitallisesta hiilidioksidista
auringonvalolla.
Kun voimme vapautua öljyriippuvuudesta, samalla meillä on mahdollisuus
vapautua fossiilikapitalismista ja lähteä
tavoittelemaan toisenlaista, ekologista
taloutta. Kun tajuamme sen nyt ja lähdemme hallitusti muutokseen, siitä voi
avautua aivan uudet kehitysnäkymät koko
Itä-Suomelle.
Tämän päivän suuryritykset ajavat
hyvin lyhytnäköisesti neljännesvuosikatsauksiin perustuvaa tulosta, eivätkä
kykene investoimaan pitkällä tähtäimellä.
VTT:n johtavan tutkijan Pasi Vainikan
mukaan pohjoismaisessa sähköpörssissä
megawatti maksaa reilut 30 euroa, kun
ydinvoiman hinta on 60 euroa megawatti
ja tuulivoiman noin 70 euroa. On selvää,
ettei nykyisillä hinnoilla synny uutta
tuotantokapasiteettia, sillä nykyinenkin
sähköntuotantokapasiteetti on luotu
80 prosenttisesti julkisin varoin, sanoo
Vainikka.
Uusiutuvan kierrätystalouden synnyttämiseen tarvitaan nyt samanlaista valtion
yhtiöiden perustamista ja valtion tutkimus ja investointitoimintaa, kuin tapahtui
50-luvulla maamme teollistamisessa
sodan jälkeen.
Meidän on muutettava ajattelutapaamme ja haluttava itse tehdä oma elämämme
paremmaksi. Siihen me voimme käyttää
yhteisesti luotua vaurautta valtion avulla.
Emme halua luovuttaa päätösvaltaamme
markkinavoimille ja sijoittaa varojamme
veroparatiiseihin tai Nalle Wahlroosin
osinkoihin. Haluamme yhteisen hyvinvoinnin rakentamista kaikille maamme
asukkaille ekologisesti ja sosiaalisesti
kestävällä tavalla.
Hannu Ketoharju

Voimme vapautua fossiilikapitalismista ja lähteä tavoittelemaan toisenlaista,
ekologista taloutta. (Kuva: Martti Vaskonen)

Hyvinvointivaltio tulee rakentaa ekologisesti kestävällä tavalla.
(Kuva: Martti Vaskonen)

“Puusta muovia
ja vaatteita!”
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SKP takaisin työväen asialle

S
KP
SKP

on tehnyt viime vuosien aikana
ihailtavaa työtä puolustamalla
milloin mitäkin pientä syrjittyjen ja sorrettujen ryhmää.
Siltikään SKP:n kannatus ei ole
noussut yksissäkään vaaleissa. Monet voivat tätä ihmetellä ja kummastella, mutta minusta tämä ei ole mikään ihmetyksen aihe.
SKP on unohtanut sen yksinkertaisen seikan, että sen tulee seisoa työväenluokan takana porvaristoa vastaan. Siis koko työväenluokan, ei sen
pienten syrjittyjen osien takana, joita ovat vaikkapa maahanmuuttajat,
työttömät ja seksuaalivähemmistöt. SKP:n tehtävä on seisoa koko työväenluokan takana, myös työssäkäyvän heteromiehen.
Kun me nyt vaadimme ihmisille 1200 € perusturvaa kuussa, ei meidän
pidä kiinnittää huomiota siihen triviaaliin seikkaan, että silloin ihmiset
pystyvät elämään. Vaan meidän tulee huomauttaa, että jos narkkari saa
tämän rahan sossusta, ei hän joudu pöllimään arvoisan heteromme telkkaria saadakseen huumeita.
Mutta eritoten SKPn pitäisi nostaa meteliä siitä kuinka Suomessa koijataan ihmisiä syrjäyttämään itsensä ulos kaikista laista jotka määräävät
työpäivän pituuden tai minimipalkan. Kukaan työläinenhän ei saa tehdä
töitä ympäripäivän ilman kunnollista korvausta, mutta kun vaihdamme
työläisen tilalle mukamas vapaan yksityisyrittäjän on tämä aivan luonnollinen odotus. Onhan yrittäminen kovaa työtä ja saahan yrittäjä sentään olla oman itsensä herra ja määrätä omat työpäivänsä.
Paitsi ettei saa, eihän yrittäjä tehnyt sitä aikarajaa jossa työ pitää suorittaa, vaan työn tilannut suurempi yritys tai kunta. Vaikka pienyrittäjä
luulee olevansa vapaa on hän todellisuudessa huonommassa asemassa
vapautensa kanssa kuin suuremman yrityksen osasena ollessaan. Hänelle
kaatuu kaikki vastuu, mutta kukaan ei häntä auta. Hän on myöskin täysin
lainsuojaton, aikamme orja.
Olisiko aika kieltää kuntia ja suurempia yrityksiä käyttämästä pienyrittäjiämme hyväksi jatkuvalla lisensoinnilla ja alihankinnalla. Velvoittakaamme heitä ottamaan pienyrittäjämme työläisiksi mikäli kyseessä on
pitkäaikainen lisensointi ja alihankinta. Näin takaamme vapaalle orjallemme vapauden orjuudestaan.
Ako Nyman

Tuloerot kasvussa

T

ilastokeskuksen yliaktuaari
Olli Savelan mukaan pienituloisimman 10 prosentin
tulot ovat olleet laskusuunnassa jo 1990-luvun alusta saakka.
Sen sijaan suurituloisimman 10
prosentin osuus Suomen nettotuloista
kattaa noin 22 prosenttia.
Savela huomauttaa, että tuloerojen
kasvu ei ole hellittänyt, ja kasvu on
ollut paikoitellen nopeaa. Tuloerojen
näennäinen kaventuminen on johtunut
lähinnä siitä, että taloustaantuma on
syönyt rikkaimpien myyntivoittoja.
Myös varallisuuserot ovat Suomessa
kasvaneet. Varakkain 10 prosenttia
omistaa kotitalouksien varallisuudesta
jopa noin 45 prosenttia – liki puolet.
Suomalaisista yli 600 000 asuu köyhyysrajan alapuolella. Tämä merkitsee,
että tulot jäävät alle 60 prosenttia Suomen niin sanotusta mediaanitulosta.
Yksin asuvan kohdalla Se tarkoittaa
hiukan alle 1 200 euron kuukausituloa.

Kommunistit haastajina
Suurella tohinalla aloittanut Jyrki Kataisen sixpack on kutistunut Alexander
Stubbin nelikoksi. Hallituskauden
aikana hallitus on epäonnistunut liki

kaikissa keskeisissä tavoitteissaan. Se
on luonut työttömyyttä, leikannut kuntapalveluja, ja käynnistänyt massiivisia
lainsäädäntöhankkeita, jotka ovat edenneet onnettomasti tai surkuhupaisasti.
Vasemmistopuolueiden lähtö hallitukseen ja Perussuomalaisten sekä
Keskustan jääminen oppositioon on
luonut kylmäävän poliittisen vaihtoehdottomuuden ilmapiirin, jossa oppositio on eronnut hallituksen linjasta
lähinnä vaatiessaan vielä suurempia
leikkauksia tai epätasa-arvoisempaa
politiikkaa.
SKP:n politiikan suurin haaste on
esitellä uskottava poliittinen vaihtoehto, murtautua ulos ihmisten laajempaan
tietoisuuteen ja koota muutosvoimia.
Poliittiset asiat ovat arjen konkreettisia
asioita, jotka koskettavat kaikkia suomalaisia ja Suomessa oleskelevia.
SKP esittää kevään eduskuntavaaleissa oman vaihtoehtonsa muun muassa sote-uudistukselle, perusturvan
parantamiselle, ydinvoimavetoiselle
energiapolitiikalle sekä kansainvälisyyden kysymyksiin.
Eräs keskeinen vaatimus on aktiivisempi työllisyyspolitiikka, joka sisältää
niin eläkeiän korotuksen perumisen,
työajan lyhentämisen kuin mittavat
panostukset työllisyyteen julkisen sektorin investointien kautta. (TA)
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Lapsivangista vanginvartijaksi

A

inutkertainen tapahtuma kotona
teki Kalevi Välitalosta lapsivangin, aikuisena vanginvartijan sekä
tavallisten kansalaisten puolesta
puhujan ja avustajan.
Kalevi Välitalo on syntynyt vuonna 1937
Pohjois-Karjalassa ja aloittanut siellä työuransa
rakennuksilla ammattikoulun jälkeen. Koulussa
opitut huonekalupuusepän taidot kehittyivät
kirvesmiehen taidoiksi.
Samaa kansakoulua käynyt tyttö löysi vihkiparinsa Kalevista ja yhteisen kodin rakentaminen
jatkui vuonna 1961 Sonkajärvellä. Kalevi aloitti
työt vanginvartijana Sukevalla ja vaimolle löytyi oma työpaikka. Perheen lasten tulevaisuus
vaikutti uudessa kunnassa turvatulta ja sinne
rakennettiin myös omakotitalo.
Sonkajärvellä Kalevi osallistui kunnalliseen
ja poliittiseen elämään SKP:n puolueosaston
kautta. Järjestötehtävien lisäksi tutuksi tuli
kunnanhallitus, joka oli hyvä näköalapaikka
Sonkajärven tapahtumiin.
Kalevi naureskelee saaneensa sukuvikana
mahdottoman työinnon, joka on ollut kuitenkin palkitsevaa. Työura päättyi eläkkeelle
jääntiin Sukevan vankilan vartijan tehtävistä
vuonna 1992. Neuvostoliitto oli lakkautettu
vuotta aikaisemmin ja tieto Venäjän Karjalan
avuntarpeesta tavoitti myös Kalevin, joka osti
samantien uuden pakettiauton ja aloitti vaateiden
sekä tarvikkeiden kuljetuksen rajan yli.
Kolmen kiireisen vuoden aikana autoon tuli
100 000 kilometriä ja tavaraa kulki eri kohteisiin
30 tonnia. Kyky asettua heikomman asemaan
ja auttamisen halu avasi entiselle vanginvartijalle lukuisia ovia itänaapurissa lastenkodeista
tutkintovankilaan saakka. Tutuiksi tulivat myös
suomenkieliset kirjailijat.
Kirjailijoita ja Kalevia yhdisti sodanaikaiset
tapahtumat ja Neuvostoliiton joukoissa Suomen

Kalevi Välitalolla (kuvassa vas.) on mittava
määrä historiallisia asiakirjoja, karttoja
ja valokuvia monien vuosikymmenten
ajalta.

puolella kaatuneet sotilaat ja heidän hautansa.
Kalevi toimi kaatuneitten omaisille oppaina
muistoretkillä vaikeasti löytyville haudoille.
Nykyisessä Joensuun kodissaan Kalevilla on
mittava määrä historiallisia asiakirjoja, karttoja
ja valokuvia monien vuosikymmenten ajalta.
Historian lisäksi Kalevi on vahvasti kiinni päivän
tapahtumissa ja on tuttu kävijä kirjastossa,
keskustelutilaisuuksissa ja yhteiskunnallisissa
tapahtumissa.
Neuvostoliitto oli aloittanut kesällä vuonna
1944 suurhyökkäyksen Suomen irrottamiseksi
sodasta. Sotaoperaatio hajotti suomalaisten joukkoja, jotka suurelta osin pakenivat sekasortoisina
ryhminä vallatuilta alueilta.
Kalevin isä Aleksi Välitalo kuului niihin
joukkoihin, jotka luopuivat turhasta sodan pitkittämisestä ja jatkoivat pakomatkaa metsiin tai
kotiin saakka. Tätä pidettiin viimeisten sotaintoilijoiden mielestä karkuruutena. Ilmiannon
perusteella Koveron poliisi teki tarkastuksen
Kalevin kotiin ja pidätti aseella uhaten tämän
isän. Aleksi Välitalo ilmeisesti teloitettiin
suojeluskuntalaisten toimesta, mutta tapahtuma
salattiin. Virallisesti Aleksi Välitalosta tehtiin
sotasankari, joka kaatui rintamalla.
Välirikko suojeluskunnan ja Aleksi Välitalon
kanssa tapahtui jo 30-luvulla. Aleksi oli liittynyt suojeluskuntaan varusmiehenä, mutta erosi
järjestöstä myöhemmin. Aleksi ei halunnut kuulua “rosvokoplaan”, minkä hän ilmoitti eronsa
syyksi. Toinen painava syy välirikkoon oli Aleksin kieltäytyminen hyökkäyksestä vanhan rajan
yli Neuvostoliiton puolelle talvisodan aikana.
Aleksi kuului marraskuussa vuonna 1939
Lieksassa luutnantti Armas Sainion joukkoihin,
mitkä määrättiin hyökkäämään Neuvostoliittoon. Tästä komennosta kieltäytyi lukuisia
miehiä, joita sitten uhattiin kenttäoikeudella ja
teloituksella. Uhkailu ei kaikkiin tehonnut ja

hyökkäyksestä kieltäytyneet sotilaat lähetettiin Helsinkiin kurikomppaniaan rääkättäviksi.
Vaikka talvisota päättyi maaliskuussa, niin sen
jälkeen kenttäoikeus tuomitsi nämä sotilaat vuodeksi kuritushuoneeseen. Tuomion kärsittyään
Aleksi kotiutui ja määrättiin sitten jatkosodassa
rintamalle, rajanylitykseen sekä hyökkäämään
toistamiseen Neuvostoliittoon.
Sodan loppuvaiheessa Kalevista tuli hänen
omien sanojensa mukaisesti “lapsivanki”, sillä
äiti katosi puoleksi vuodeksi ilman virallista
tuomiota avunannosta miehelleen ennen tämän
pidätystä, tai jostakin tuntemattomasta syystä.
Tämän ajan Kalevi sisaruksineen vietti Koverossa Petsalon talossa tiukasti valvottuna.
Kalevin äidin Tyyne Välitalon katoaminen ei
selvinnyt koskaan. Äiti ei paljastanut katoamisen
syytä ja mitään virallisia asiakirjoja tästäkään
tapahtumasta ei ole. Laki ja järjestys oli mielivaltaa sekä rangaistuksia ilman tuomioistuimia
ajan hengen mukaisesti.
Tutkijat ovat tuoneet päivänvaloon vahvan
aineiston, mikä romuttaa myyttiä Suomen viattomuudesta sotaa edeltäneestä politiikassa.
Vaihtoehtoja oli mutta niitä ei haluttu käyttää. Vaihtoehtojen käyttämättä jättäminen oli
kohtalokasta etenkin rajamaakunnan asukkaille
ja niille, jotka oikeiston sanelemaa linjaa eivät
hyväksyneet.
Kriisien tullessa tapahtumien vyöry polkee
alleen kaikkein heikoimmat, siksi pyyteetön
apu on suurinta rikkautta, mitä silloin voi saada.
Kalevi Välitalo on käyttänyt avustustyössä paljon omia varojaan, mutta ei koe menettäneensä
mitään. Uudet ystävät rajan molemmin puolin
korvaavat menetykset monin verroin ja Kalevin
sanoin “kun toimii rehellisesti ei ole mitään
pelättävää”.
Martti Vaskonen
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Euroopassa ja Yhdysvalloissa ay-liike on neuvotteluissa valtaosin kriittisellä kannalla. Sekä yhdysvaltalainen keskusjärjestö AFL-CIO että eurooppalainen
ammatillinen yhteisjärjestö EAY ovat asettuneet vastustamaan TTIP-sopimusta.

M

Mitkä ihmeen
TTIP, CETA ja TiSA?

aailmassa käydään tällä hetkellä
useita vapaakauppaneuvotteluja.
Toteutuessaan ne panisivat
maailmankaupan pelisäännöt
uusiksi. Neuvotteluissa käsitellään kaupan lisäksi monia
muitakin kysymyksiä.
Ympäristön suojelu, yksityisyyden suoja, kuluttajan ja
työelämän oikeudet ovat esillä.
Neuvotteluissa luodaan jopa
uusia julkisen vallan elimiä.
Siitä huolimatta neuvottelut
ovat olleet salaisia.
Euroopassa ja Yhdysvalloissa ay-liike on neuvotteluissa
valtaosin kriittisellä kannalla.
Sekä yhdysvaltalainen keskusjärjestö AFL-CIO että eurooppalainen ammatillinen yhteisjärjestö EAY ovat asettuneet
vastustamaan TTIP-sopimusta.
EAY vastustaa myös EU:n ja
Kanadan välistä CETA-sopimusta, jota se kutsuu Troijan
hevoseksi...
Suomessa EAY:n jäseniä
ovat kaikki kolme suurta aykeskusjärjestöä, SAK, STTK
ja Akava. Paradoksaalisesti
pohjoismaiden ay-keskusjärjestöillä on kuitenkin sopimukseen

myönteinen kanta, vaikka Pohjois-Euroopan maat tulisivat
tutkimusten mukaan olemaan
TTIP:n suurimpia häviäjiä.

TTIP
Transatlanttinen kauppa- ja
investointikumppanuus (TTIP)
on EU:n ja Yhdysvaltojen välinen vapaakauppasopimus, jota
on neuvoteltu heinäkuusta 2013
lähtien. Arvioiden mukaan
TTIP-neuvottelut pyritään saamaan päätökseen ennen USA:
n presidentinvaaleja vuonna
2016.
Sopimusta on ollut lobbaamassa suuret monikansalliset
yhtiöt, jotka tavoittelevat siitä
luonnollisesti kilpailuetua.
Kuinka mahtaa PK-yrityksille
leikissä käydä?
Huolestuttavin on TTIP:n
sisältämä investointisuoja. Se
loisi käytännössä yrityksille
yksityistetyn oikeuslaitoksen ja
kaventaisi julkista lainsäädäntövaltaa. Yhtiöt voisivat haastaa valtiot välimiesoikeuteen,
jos katsoisivat valtion toimien
kaventavan voitto-odotuksia.
Lisäksi sopimuksen myötä

luotaisiin ns. sääntely-yhteistyöelin, joka siirtäisi kiistanalaisimpia kysymyksiä virkamiesten suljettuun ratkaisuun.
TTIP-sopimusta onkin pidetty
esimerkkinä uudesta perustuslaillisuudesta.

CETA
Comprehensive Trade and
Economic Agreement (CETA)
on EU:n ja Kanadan välinen
vapaakauppasopimus.
Sopimusneuvottelut aloitettiin vuonna 2009, ja sopimusteksti allekirjoitettiin syksyllä
2014. Suomen eduskunnan
suuri valiokunta hyväksyi sopimuksen joulukuussa 2014.
Seuraava askel on sopimuksen
ratifioiminen EU-parlamentissa.
Sopimusprosessi ehti edetä
hyvin pitkälle ennen kuin aktivistit, tutkijat tai poliitikot kiinnittivät asiaan suurempaa huomiota. Myös CETA:an sisältyy
investointisuoja, joka rajoittaisi
lainsäädäntöä ja käytännössä
loisi sijoittajien käyttöön yksityistetyn oikeuslaitoksen.
Lisäksi CETA:n pelätään to-

teutuessaan tuovan tietynlaisen
takaportin TTIP-sopimukselle:
vaikka se sopimus kaatuisi, monikansalliset korporaatiot pystyisivät hyödyntämään CETA:a
rekisteröitymällä Kanadaan.
Sopimuksen sisältöä ei voi
enää muuttaa, se on joko hyväksyttävä tai hylättävä.

TiSA
Trade in Services Agreement
(TiSA) on valmisteilla oleva
kansainvälinen palvelukauppasopimus. Sitä neuvottelee
yhteensä 50 valtiota, jotka
kutsuvat itseään ”palveluiden
erittäin hyviksi ystäviksi”.
Niistä 28 on Euroopan Unionin jäsenmaata. Neuvottelijat
edustavat miltei 70 prosenttia
maailman palvelukaupasta.
Sopimuksen tavoitteena on
sääntelyn vähentäminen ja
palvelukaupan yksityistäminen.
Siihen sisältyvän Ratchet-lausekkeen mukaan kerran yksityistettyä palvelua ei voida
ottaa uudelleen sääntelyn piiriin
ja palauttaa julkiseksi. Sopimus
on herättänyt huolta muun
muassa julkisten palveluiden

tulevaisuudesta sekä rahoituspalveluiden sääntelystä.
”WikiLeaksin viime kesänä
vuotamien salaisten tietojen
(joita ilman me tavalliset kuolevaiset olisimme asiasta autuaan
tietämättömiä) mukaan kaikenlaista rahoitusmarkkinoiden
sääntelyä voidaan TiSA:n mukaan pitää laittomana kaupan
esteenä. Näin ollen TiSA ei
ainoastaan tekisi rahoitusmarkkinoiden nykyistä tiukempaa sääntelyä mahdottomaksi,
vaan se myös mahdollistaisi
jo olemassa olevan sääntelyn
purkamisen.”
Christer K. Lindholm,
Kepan uutisissa

ttp://wwwHYPERLINK ”http://
www.vapaakauppa.fi/kauppasopimukset/” hHYPERLINK
”http://www.vapaakauppa.fi/
kauppasopimukset/” .vapaakauppa.fi/kauppasopimukset/
h t t p : / / w w w. t i e d o n a n t a j a .
fi/2015-27-1/ttip-puhutti-raumalla-vapaakaupalla-maailmanrauhaan-
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Muustakin kuin
sokerista,
			 kanelista
				 ja kukkasista
– keskustelua naisten oikeuksista

Yhteystietoja:
SKP:n Joensuun piirijärjestö
Puheenjohtaja Martti Vaskonen
050-4048322
marttivaskonen@gmail.com
https://skpjoensuu.wordpress.com/
SKP:n Kuopion piirijärjestö
Haapaniemenkatu 8 A 48
70100 Kuopio
Puheenjohtaja Paavo Svenn
p. 044 564 5214
http://skpkuopio.kotisivukone.com/

Jeannette Escanilla
Cristina Simo

pe 6.3.2015 klo 17
Kuopion Raittiustalolla,
Minna Canthin katu 52-54

Anne Sabourin

Keskustelemassa Ruotsin vasemmistopuolueen Jeannette Escanilla, Espanjan kommunistisen puolueen naisjärjestön puheenjohtaja Cristina Simo, Ranskan kommunistisen puolueen Anne Sabourin ja SKP:n Savo-Karjalan
naiskansaedustajaehdokkaat.
Musiikista vastaavat
Mama Radical ja Tuukka Koirikivi, piano. Tervetuloa!

SKP:n keskustoimisto: Hitsaajankatu 9 A, 6.krs,
00810 Helsinki
P. (09) 7743 8150 ja fax (09) 7743 8160
Sähköposti: skp@skp.fi
Kotisivut: http://www.skp.fi
Pankkiyhteydet ja tukikeräystilit:
Nordea FI66 1011 3000 2253 41,
Sampo FI72 8000 1970 504222

Kallavesi ry on tukenut
Punaisten Sanomien julkaisua.

PUNAISET SANOMAT
SKP:n Savo-Karjalan lehti 1/2015

Julkaisija:
		
		
		
		

SKP:n Joensuun piirijärjestö ry
puheenjohtaja Martti Vaskonen
p. 050 404 8322
marttivaskonen@gmail.com
https://skpjoensuu.wordpress.com/

		
		
		
		

SKP:n Kuopion piirijärjestö ry
puheenjohtaja Paavo Svenn
p. 044 564 5214
http://skpkuopio.kotisivukone.com/

Päätoimittaja: Martti Vaskonen p. 050 404 8322
Taitto:

Lehtipiika/Pia Valkonen
os. Juhani Ahontie 5c, 73100 Lapinlahti
p. 050 5511611

Painatus:

Lehtisepät Oy, Hallipussi 2 (PL 45),
76101 Pieksämäki, puh. (015) 3481 309

Painosmäärä: 25 000 kpl
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Työtä!
					 Rauhaa!
							 Perusturvaa!
Kaavio:
Tulokymmenys: Väestö on järjestetty
tulojen mukaan ja jaettu kymmeneen yhtä
suureen osaan, joista jokaisessa on noin
puoli miljoonaa henkeä. I tulokymmenys on pienituloisin kymmenesosa ja X
tulokymmenys suurituloisin kymmenesosa. Muutokset on laskettu keskiarvoista.
Tulokäsite: Kulutusyksikköä kohden
lasketut asuntokunnan käytettävissä olevat rahatulot.

Taulukossa keskimääräisten reaalitulojen muutos (%) tulokymmenyksittäin vuodesta 2012 vuoteen 2013.

Opiskelija Toni Kallioinen Joensuu

Äänestä SKP:n
Savo-Karjalan
vaalipiirin
ehdokkaita!

Eläkeläinen, maanviljelijä Hannu Ketoharju Juuka

Psykiatrian erikoissairaanhoitaja Eeva
Mustonen Iisalmi

Ako Nyman
Kuopio

Kansalaisaktivisti Anne Ruuskanen Kuopio

YTK Susanna Rissanen
Siilinjärvi

Käyttömestari Martti Vaskonen Joensuu

