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★ Anneli Sauli sanoo asiat niin kuin ne ovat  ★ EU:n näpit irti Suomen budjetista 

★ Joukot pois Afganistanista ★ Ei ydinvoimalle ★ Vastavirran kulttuuria
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JALKAUTUKAAMME
(tämä kirjoitus perustuu reality-elämään)

maan ilosanomaa. 
Häkeltyneenä mies avasi oven 

ja päästi vierailijat keittiöönsä.
– Meidän herramme on kärsi-

nyt sinunkin puolestasi, jotta si-
nun ei tarvitsisi enää kärsiä. Hän 
on ajatellut kaiken puolestasi val-
miiksi, niin että sinun ei tarvitse 
enää ajatella, ei tarvitse muuta 
kuin panna nimesi tähän pape-
riin ja käydä äänestämässä meitä 
niin kaikki on elämässä hyvin.

– Minä, tuota, en oikein 
tiedä...

– Ei se mitään, meidän her-
ramme tietää sen ja ymmärtää 
sen. Hän näkee kaiken ja hän 

ymmärtää kaiken. Niin kuin sen-
kin, että jos suurituloisilta nos-
tetaan verotusta, se ei auta mi-
tään, koska suurituloisia on niin 
vähän. Mutta jos kaikilta pienitu-
loisilta kiristetään verotusta, saa-
daan paljon enemmän rahaa yh-
dessä käytettäväksi tai herramme 
investointeihin. Pienituloisia kun 
on paljon enemmän. Sentissä se 
on viisauden alku.

– En nyt tuota tiedä...
– Me tiedämme ja me 

uskomme.
Samalla toinen miestä al-

koi lappaa salkkuunsa kaikkea 
asunnossa olevaa arvotavaraa. 

Varhain sunnuntaiaamu-
na eräs nukkuva äänestäjä 
heräsi vaativaan ovikellon 
soittoon, yritti jatkaa uniaan 
tyyny korvilla, mutta rämise-
vä kilkatus ja kalkatus pa-
kotti hänet ovelle. Mies avasi 
oven. Sen takana seisoi kak-
si siistiä, tummiin pukuihin 
pukeutunutta nuorukaista, 
tukat suittuina, tyylikkäät 
salkut mukanaan.

– Saammehan tulla si-
sään, olemme tulleet tuo-

Ratas

pääkirjoitus

Muutos on mahdollinen
”Kun kansakunnan nuoret ovat konservatiiveja, sen 
hautajaiskellot ovat jo soineet”. Näin lausui Henry Ward 
Beecher, 1800-luvulla elänyt yhdysvaltalainen pastori. 
Hän ajoi voimakkaasti sosiaalisia uudistuksia, kuten or-
juuden kieltämistä ja naisten äänioikeutta.

Maailma näyttäisi tänä päivänä varsin erilaiselta il-
man Beecheriä ja hänen kaltaisiaan vapaustaistelijoita. 
Heidän esimerkkinsä on luonut pohjan yhteiskunnalle, 
jossa suvaitaan erilaisuutta. Jokainen on erilainen, mut-
ta samanarvoisia olemme kaikki. Orjuus on nykyään lai-
tonta ja naiset saavat äänestää. Kuitenkin kolonialismin 
perintö elää vahvana ja palkkatasa-arvo odottaa toteu-
tumistaan. Vielä tarvitaan muutoksia.

Viime aikoina ovat perussuomalaiset esiintyneet jon-
kinlaisena muutosvoimana. Pahoinvointiinsa hukkuva 
kansa tarttuu konservatiivien tyhjiin lupauksiin viimei-
sillä voimillaan. 

Sana konservatismi tulee latinan sanasta conservare, 
säilyttää. Säilyttäminen merkitsee pysymistä paikallaan, 
jopa takertumista menneeseen. Muutos puolestaan vaa-
tii aina liikettä. Muutos on täten paikallaan pysymisen, 
konservatiivisuuden, vastakohta.

”Maailmankarttaa, josta ei löydy Utopiaa, on turha 
edes vilkaista”. Nämä sanat kuuluvat kirjailija Oscar 
Wildelle, joka joutui vankilaan homoseksuaalisuutensa 
takia. Myös Wilde kamppaili oikeudenmukaisuuden ja 
rakkauden puolesta.

Sana utopia tulee kreikasta. Se viittaa paikkaan, jota 
ei ole olemassa. Kuitenkin yhteiskunnalliset muutokset 
vaativat aina utopian, uskon siitä, että maailma ei ole 
vielä valmis. Maailma ei ikinä tulekaan valmiiksi, aina 
löytyy muutettavaa. Me luomme yhteistä utopiaamme 
joka päivä. Utopia voidaan täten ymmärtää liikkeeksi. 
Utopia on muutos.

Oikeudenmukaisuus.
Kommunistien utopia rakentuu pitkälti tämän yhden 

sanan varaan. Enempää ei tarvita. Onko oikeudenmu-
kaista, että köyhät köyhtyvät rikkaiden rikastuessa? On-
ko oikeudenmukaista syrjiä ihmistä sukupuolen tai ihon-
värin perusteella? Onko oikeudenmukaista jättää tulevil-
le sukupolville perinnöksi kuoleva planeetta? 

Torkkupeitot, lautakasat, leipäjonot, terveyskeskus-
maksut. Pieniä ja suuria 
epäoikeudenmukaisuuk-
sia on maailma täynnä. 
Onneksi myös muutos on 
mahdollinen. 

Jätetään konservatii-
vit soittamaan kellojaan. 
Jatketaan me utopistit 
sillä välin yhteiskunnan 
rakentamista.

LaUri aLHOJärVi
SKP:n Helsingin 

kaupungin piirijärjestön 
puheenjohtaja

Salkkuun katosi ensin kännyk-
kä, sitten kahvinkeitin, tietokone, 
pakastin, äänestäjän identiteet-
ti ja kaikki muukin myytäväksi 
kelpaava.

– Mitä te oikein teette, mies 
ihmetteli.

– Tasaamme oikeudenmukai-
suutta. Ei sinun tarvitse sitä ym-
märtää. Me olemme jalkautuneet 
herramme määräyksestä ja me 
teemme niin kuin oikein on.

– Ette te taidakaan mitään 
mormonipoikia olla, pelkkiä var-
kaita ja paskanpuhujia!

– Ehei, ei olla mormonipoikia, 

Vai ettei voi 
vaikuttaa?

rakentamiseen ja Kallahdennie-
meen Natura-alueelle aiotun 100 
metrin laiturihankkeen pysäyt-
tämiseen. Valtuuston enemmis-
tö tuki myös Hakasen aloitetta 
Neste Oilin palmuöljydieselistä 
luopumiseksi. 

Sosiaalijohtaja Voutilaisen 
tapaus

Hakanen nosti julkisuuteen Hel-
singin sosiaalijohtaja Paavo Vou-
tilaisen sittemmin kuuluisak-
si tulleet 72 000 euron kalus-
tehankinnat. Sosiaalilautakun-
ta oli yksimielisesti siunannut 
hankinnan samaan aikaan kun 
sosiaalipalveluja alibudjetoitiin. 
Samoin teki kokoomuslainen 
kaupunginjohtaja. 

SKP ja Helsinki-listat vaati sel-
vitystä myös hankinnoista, jotka 
sosiaalijohtaja on tehnyt kilpai-
luttamista koskevista säännöistä 
piittaamatta kavereiltaan yksityi-
seltä Diakonissalaitokselta. 

HOK-Elanto luopui 
ydinvoimasta

SKP on vaikuttanut yhdelläkin 
edustajalla myös ydinvoimarat-
kaisuihin. Osuusliike HOK-Elan-

ei, me olemme Kataisen pie-
niä juoksukukkoja, varsinai-
sia vaalivuoden valmiusjouk-
koja. Me jalkaudumme kan-
san pariin ja jaamme herram-
me ilosanomaa samalla kun 
tasaamme oikeudenmukai-
suutta ennen ja jälkeen vaa-
lien.  Nyt vain nimi sitoumus-
paperiin ja 17.huhtikuuta 
äänestämään, niin me ja her-
ramme takaamme, että meno 
jatkuu entisellään.

– ULOS!
– Hyvää päivänjatkoa. 

Jalkautukaamme.

to päätti syksyllä Hakasen esi-
tyksestä irtaantua Fennovoiman 
ydinvoimahankkeesta. Päätös 
osoitti, että asiaan voi vaikuttaa, 
vaikka eduskunta hyväksyi luvan 
uuden voimalan rakentamiselle. 

Uutta voimaa eduskuntaan

Kaikki nykyiset eduskuntapuolu-
eet ovat hallituksessa olleessaan 
pettäneet lupauksensa. Myös Pe-
russuomalaiset ovat esimerkiksi 
Helsingissä hyväksyneet palvelu-
ja heikentävät budjetit.

Eduskuntaan tarvitaan uusia, 
ryvettymättömiä voimia. SKP:n 
ehdokkaista voi olla varma, että 
he eivät pelaa hallituspelejä oi-
keiston kanssa. 

SKP jatkaa vasemmistolaisen 
työväenliikkeen taistelua, jonka 
ansiosta on saavutettu monet 
perusoikeudet. Samalla kun SKP 
puolustaa näitä saavutuksia, se 
vaatii kenkää pankkiherroille ja 
korruptoituneelle eliitille. 

Kansannousut Tunisiassa ja 
Egyptissä osoittivat, että ihmisten 
ei tarvitse alistua eliitin valtaan. 
Hallitusten politiikka on saanut 
myös useissa Euroopan maissa 
vastaansa laajoja lakkoja ja mie-
lenosoituksia. Suomessakin on 
mahdollisuus näyttää kenkää ra-
haeliitille ja porvarihallitukselle. 

Yksikin edustaja voi vaikuttaa, 
kun hän tuo päätöksentekoon 
muutoksen äänen ja kansalais-
liikkeiden vaatimukset.

Pajusen listojen 
torjuminen

Esimerkiksi Helsingin kaupun-
ginjohtaja Jussi Pajusen esittä-
mä noin 80 lähipalvelun lopet-
tamislista hylättiin vuosi sitten, 
kun kymmenet tuhannet helsin-
kiläiset protestoivat sitä vastaan. 
alun perin lähipalvelujen karsi-
mista kannattanut valtuuston 
enemmistö päätti ns. Pajusen 
listojen hylkäämisestä SKP:n ja 
Helsinki-listojen valtuutettu Yr-
jö Hakasen esityksestä. 

SKP:n ja Helsinki-listojen esi-
tyksillä on vaikutettu myös poi-
kittaisen joukkoliikenteen paran-
tamiseen, kotihoidon resurssien 
lisäämiseen, Maunulan kirjaston 
ja työväenopiston uusien tilojen 

Helsinkiläisten asukastoiminta pysäytti ns. Pajusen listat, jotka 
uhkasivat lopettaa muun muassa kuvamme Vallilan kirjaston. 

Toiminta on jatkunut myös Koskelan 
terveysaseman säilyttämiseksi. 
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Leikkauslistat osa Sammon ryöstöä
Suomessa on rahaa enem-
män kuin koskaan. Miksi sitä 
ei riitä työllisyyteen, perustur-
vaan, matalien palkkojen nos-
tamiseen, kuntien palveluihin ja 
ympäristönsuojeluun?

Bruttokansantuote on kasva-
nut yli 50 miljardilla eurolla vuo-
desta 2000. Taantumasta huoli-
matta kansantuote on noussut 
kymmenessä vuodessa 130 mil-
jardista yli 180 miljardiin euroon. 
Kasvu on suurin piirtein yhtä 
paljon kuin valtion koko budjetti 
tänä vuonna. 

Mihin rahat katoavat?
Työntekijöiltä vaaditaan ”palk-

kamalttia”, eläkkeitä leikataan 
ns. taitetulla indeksillä ja elinai-
kakertoimella, työttömien perus-
turvaa ei ole korotettu vuosikau-
siin ja toimeentulotuki on yhä 
1990-luvun alun tasolla. 

Sen sijaan yhtiöiden omistajil-
le jaetut osingot ovat paisuneet 
moninkertaisiksi ja niitä on kas-
vatettu myös lamavuosina. Viime 
vuodelta osinkoja jaetaan reilusti 
yli 10 miljardia euroa. Näitä pää-
omatuloja verotetaan muita tu-
loja kevyemmin. Kunnallisveroa 
niistä ei makseta senttiäkään. 

Suomessa harjoitettiin 1960-
luvulta 80-luvun lopulle asti tu-
loeroja kaventavaa politiikkaa. 
90-luvulta alkaen on tuloeroja 
tietoisesti kasvatettu. Suuritu-
loisin kymmenes on kasvattanut 
tulojaan moninkertaisesti muita 
enemmän ja rikkain prosentti jo-
pa kymmenkertaisesti. 

Sammon ryöstö, osa I 

Talouskriisejä on käytetty tulojen 
ja varallisuuden uusjakoon rik-
kaan vähemmistön hyväksi. Se 
on näkynyt tulo- ja veropolitiikan 
ohella yksityistämisenä. 

Ensin valtion virastoista ja lai-
toksista tehtiin osakeyhtiöitä, sit-
ten ne vietiin pörssiin ja yksityis-
tettiin. Nykyisin ilmarisen talous-
johtajana toimiva Jaakko Kian-
der laski muutama vuosi sitten, 
että valtionyhtiöiden yksityistä-
minen oli aiheuttanut valtiolle jo 
vuoden 2007 loppuun mennessä 
noin 15 miljardin euron tappion. 

Seppo Konttisen pamfletis-
sa Kansallisomaisuuden ryöstö 
ja Esko Seppäsen kirjassa Oma 
pääoma kerrotaan järisyttäviä 
esimerkkejä siitä, miten Esko 

Ahon, Paavo Lipposen, Matti 
Vanhasen ja Mari Kiviniemen 
hallitukset ovat luovuttaneet 
kansallisvarallisuutta pilkkahin-
taan yksityiselle pääomalle. Jos 
esimerkiksi Fortum olisi pidetty 
kokonaan valtion omistuksessa, 
olisi valtio voittanut tähän men-
nessä jo 2 – 3 miljardia ja säilyt-
tänyt noin 12 miljardin arvoon 
nousseet osakkeet.

Sammon ryöstö, osa II 

Nyt on valmisteilla kansallis-
omaisuuden ryöstön seuraava 
vaihe. Elinkeinoelämän keskus-
liitto ja Kauppakamari esittävät, 
että vaalien jälkeen muodostet-
tava hallitus kilpailuttaa kaikki 
kunnalliset palvelut. Suomeksi 
sanottuna tämä tarkoittaa niiden 
muuttamista jokaiselle kuuluvis-
ta perusoikeuksista bisnesmies-
ten kauppatavaraksi. 

Kokoomuslaisen valtiovarain-
ministeri Jyrki Kataisen johdol-
la valmistellut leikkauslistat ovat 
osa yksityistämisen politiikkaa. 
Ensin murennetaan julkisen ta-
louden rahoitusta ja sitten vaa-
ditaan  ”kestävyysvajeeseen” ve-
doten menoja karsimista. Samal-
la ajetaan palvelujen siirtämistä 
yksityisten firmojen hoidettavak-
si. Lisäksi oikeisto haluaa oh-
jata mm. palveluseteleillä vero-
varoista lisää tukea yksityisille 
yrityksille. 

Kenkää rahaeliitille!

Kaikki nykyiset eduskuntapuo-
lueet ovat hallituksessa olles-
saan ja esimerkiksi Helsingin 
budjettiratkaisuissa toteuttaneet 
eriarvoisuutta lisääviä menoleik-
kauksia. Ne valmistautuvat taas 
tekemään leikkauslistoja he-
ti vaalien jälkeen. Vanhoja puo-
lueita kritisoiva Timo Soinikin 
pyrkii hallitukseen kokoomuk-
sen kanssa vaaliohjelmalla, jos-
sa ei torjuta leikkaamista eikä 
yksityistämistä.  

Eduskuntaan tarvitaan uu-
sia, ryvettymättömiä voimia – 
rehellinen vasemmistolainen 
vaihtoehto. 

SKP vaatii loppua julkisten 
palvelujen, työpaikkojen ja sosi-
aaliturvan leikkaamiselle. Halu-
amme vahvistaa perusoikeuksia 

äänestämällä Suomen kommunisti-
sen puolueen ja Vaihtoehtolistan eh-
dokkaita voit esittää todellisen vas-
talauseen pankkiherroille ja korrup-
toituneelle eliitille. SKP:n vaaliohjel-
massa vaaditaan suunnan muutta-
mista reilusti vasemmalle mm:

– Pankkiherrat kuriin ja pörssipe-
lurit maksamaan itse laskunsa. Pie-
nituloisiin raskaimmin kohdistuvi-
en välillisten ja kunnallisten verojen 
sijasta on kiristettävä pääomatulo-
jen, suurituloisten ja suuryhtiöiden 
verotusta. 

– Peruspalvelut ovat jokaiselle 
kuuluva perusoikeus. Niiden kilpai-
luttaminen ja yksityistäminen on 
lopetettava. 

–  On säädettävä vanhuspalvelu-
laki, joka takaa oikeuden kunnolli-
seen hoivaan ja hoitoon.

– Julkisen terveydenhuollon 
rahoitusta ja henkilöstöä on li-
sättävä. Perusterveydenhuolto 

maksuttomaksi.
– Päiväkotien ryhmäkokoja on 

pienennettävä. 
– Peruskoulua on kehitettävä yh-

tenäisenä ja tasa-arvoisena. Myös 
ammatillisen ja yliopistokoulutuk-
sen tulee olla maksutonta. 

– Perusturva 900 euroon kuukau-
dessa työttömien, eläkeläisten, opis-
kelijoiden, toimeentulotuen saajien 
ja muiden tukea tarvitsevien köyhyy-
den torjumiseksi.

– Verotettavan tulon alaraja on nos-
tettava 1 100 euroon kuukaudessa.

– Minimipalkka on säädettävä lail-
la 1 500 euroon kuukaudessa. 

– Eurooppalaiseksi minimipalkaksi 
60 % kunkin maan keskipalkasta. 

– Matalia palkkoja, joita on etenkin 
naisvaltaisilla aloilla, on nostettava.  

– Perusteeton pätkätöiden teettä-
minen ja alihankintojen ketjuttami-
nen on kiellettävä. 

– asumiskustannukset kuriin 

1990=100

Osingot

Voitot

Palkat

Yrittäjätulo

Osingot ja voitot ovat kasvaneet moninkertaisiksi samaan aikaan kun palkat ja pienyrittäjien tulot ovat pysyneet reaalisesti 
suunnilleen ennallaan. Lähde: Riihelä-Sullström-Tuomala (2010): Trends in top income shares in Finland 1966-2007.

Todelliset käytettävissä olevat tulot tulokymmenyksittäin sekä rikkaimman 5% 
ja 1% osalta. Kehitys vuosien 1966-2007 välillä. Rikkaimpien tulot ovat kasvaneet 
räjähdysmäisesti. Lähde: Riihelä-Sullström-Tuomala (2010): Trends in top income 
shares in Finland 1966-2007. VATT.

muun muassa 900 euron perus-
turvalla, 1 500 euron minimipal-
kalla, vanhuspalvelulailla, uudel-
la päivähoitolailla ja ohjaamalla 
lisää rahaa kuntien palveluihin. 

rahaa julkisten palvelujen, 
työllisyyden ja sosiaaliturvan pa-
rantamiseen löytyy kiristämällä 
suurituloisten ja pääomatulojen 
verotusta, palauttamalla työnan-
tajien kelamaksu ja säätämällä 
pörssi- ja rahoitusmarkkinavero. 
Sitä riittää yhä kasvavista 140 
miljardin eläkerahastoista. ase-
menoja ja suuryhtiöiden tukiai-
sia voi leikata. Julkisen talouden 
kestävyyttä vahvistetaan myös 
luomalla uusia työpaikkoja sekä 
muuttamalla työn ja pääoman 
välistä tulonjakoa työntekijöiden 
hyväksi.

Täällä Helsingissä rahaa löytyy 
lisäksi kaupungin kassavaroista, 
joissa makaa noin 800 miljoonaa 
euroa edellisten vuosien ylijää-
miä ja viime vuodelta on tulossa 
taas lisää. 

YrJÖ HaKaNEN
SKP:n puheenjohtaja, 
kaupunginvaltuutettu 

vuokrasääntelyllä, uudella aravalla 
ja kuntien rakennustoiminnalla.

– On säädettävä ilmastolaki, jo-
ka vähentää päästöjä 40 % vuoteen 
2020 mennessä (1990 tasosta).

– Ei ydinvoimalle ja uraanikaivok-
sille – kyllä energian säästölle ja uu-
siutuvalle energialle.

– Joukkoliikenne kuntoon ja sen 
lippujen hinnat alas.

– EU:n perussopimuksista on jär-
jestettävä kansanäänestys.

– Joukot vedettävä pois afganis-
tanin sodasta. Ei Natolle. asemenoja 
vähennettävä.

– On kehitettävä osallistuvaa de-
mokratiaa, lähidemokratiaa ja vaa-
leilla valittava seutuvaltuusto.

– Demokratia on ulotettava myös 
talouden alalle mm. siirtämällä pan-
kit yhteiskunnalliseen omistukseen.

– Ketään ei saa syrjiä kansallisuu-
den, kielen tai muulla perusteella. 
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Vaihtoehtolista

”Laurilla on lahjat omasta takaa”

Kalle Hernberg
Viikki
36-vuotias yläkoulun opettaja, 
isä, kansalaisaktivisti ja 
amatööribasisti. Toimintaa 
kansalaisjärjestöissä ja -liikkeissä 
90-luvun puolivälistä alkaen.

ihmisarvo kaikille ihmisille: Perus-
turva kuntoon, julkisiin palveluihin 
rahaa, verohelpotukset rikkaiden 
sijaan köyhille. Demokratia nyt!

kalle.hernberg@gmail.com
kallehernberg.blogspot.com

”Ihmisarvo kaikille”

Anneli Sauli 
(Pakkasvirta)
Merihaka
Näyttelijä

anneli.sauli@yahoo.com
www.annelisauli.blogspot.com

”Täytyy uskaltaa”

Paula Pere
Sitoutumaton
Käpylä
Työvoimaohjaaja

”Tuloerojen kasvu on lisääntynyt 
90-luvun lamasta lähtien, tämä 
murentaa hyvinvointiyhteiskuntaa. 
Kannustinloukuista tulisi pääs-
tä eroon, työttömät haluavat tehdä 
työtä, ja se pitäisi tehdä mahdolli-
seksi ilman tulojen putoamista.”
”Joka lyödään maahan, nouskoon! 
Joka on hukassa, taistelkoon!”

mirjam.pere@gmail.com
www.paulapere.blogspot.com

”Vaihtoehto vasemmalta”

Irene Auer
Jakomäki
Luokanopettajaopiskelija, 
painotuotantoassistentti

ireneauer@gmail.com
ireneauer.blogspot.com
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”Rehellisesti vasemmalla”

Yrjö Hakanen
Maunula
SKP:n puheenjohtaja, 
kaupunginvaltuutettu, Euroopan 
vasemmiston hallituksen jäsen.

Mukana mm. Pro kuntapalvelut–
verkostossa,Vapaus Valita toisin
–yhdistyksessä, rauhanpuolusta-
jissa, ilmastolakikampanjassa, at-
tacissa, ammattiliitto PaMissa.
Kirjoittaja ja toimittaja mm. teok-
sissa Nykyinen kriisi ja Marx, Vasta-
virtaan-pamfl etti, Kolme kirjainta 
– SKP:n yhdeksän vuosikymmentä, 
Kuntapamfl etti, Marxismi ja 2000-
luku, Kuusi kuvaa Kekkosesta.

yrjo.hakanen@skp.fi
www.yrjohakanen.fi
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Juhani Lilja
Vuosaari
Teknikko, Vaihtoehto EU:lle-liikkeen 
pääsihteeri

”Ei peruspalveluiden kaupallistami-
selle. Selvä ei Natolle ja EU:n militari-
soinnille. EU ja EU:n rahaliitto olivat 
onneton ratkaisu ja nyt lasku on lan-
keamassa tavallisille veronmaksajil-
le. On estettävä kannattavien yritys-
ten irtisanomiset – työsopimuslaki 
on korjattava. Osinkotulojen verotus 
samalle viivalle palkkatulojen kanssa 
ja kunnallisveron piiriin. Eläkeläis-
ten verotus on muutettava oikeuden-
mukaiseksi ja eläkkeet on sidottava 
täysin korvaavaan indeksiin. Kaikista 
kansalaisista on huolehdittava.”

jussi.lilja@iki.fi

37

Arja Putkonen
Pohjois-Haaga
Lähihoitajaopiskelijaja, parhaillaan 
suuntautumassa mielenterveys- ja 
päihdetyöhön.

”Minulle ’jokainen ihminen on lau-
lun arvoinen’ ja haluan elämässäni 
ja työssäni pyrkiä siihen, että Suo-
mi olisi hyvä maa asua ja olla 
- tasapuolisesti kaikille!”

arja.k.putkonen@gmail.com
www.arjaputkonen.blogspot.com

”Ihminen välissä - apuva”

38 Hannele Salava
Pasila
Erityislastentarhanopettaja

Vanha päivähoitolaki on perus-
teellisesti uusittava kunnolliseksi 
varhaiskasvatuslaiksi.
Nuorten syrjäytymiseen on kiinni-
tettävä erityinen huomio.
On säädettävä vanhuspalvelulaki, 
joka takaa ikäihmisille oikeuden 
hyvään hoitoon.
”Hyvinvointi on julkista – julkiset 
palvelut turvattava”

hannelesalava@elisanet.fi
www.elisanet.fi/hannelesalava
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40

Iida Maria 
Lukander 
(Ibi Love)
Sitoutumaton
Töölö
Mediataiteilija, muusikko

iida.love@yahoo.com
www.myspace.com/HCDOLLZ

”Love Eternal”

45

Kari Peitsamo
Sitoutumaton
Punavuori
Muusikko

repe.rocks@jippii.fi
www.karipeitsamo.com

”Suomen kansan puolesta 
- SKP”
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32Lauri Alhojärvi
alppila
Koulunkäyntiavustaja, muusikko, Afri-
kan-tutkimuksen opiskelija, SKP:n Hel-
singin piirijärjestön pj, Helsingin ympä-
ristölautakunnan jäsen

Planeetta säilytettävä! ilmastolaki. 
Uusiutuva energia. Maksuton jouk-
koliikenne. Lapset ja nuoret etusijalle! 
Työaika 6 tuntiin. Koulupsykologit ta-
kaisin. Päiväkodeille lisää resursseja. 
ihmisarvoinen elämä kaikille! Jokai-
selle asunto. Perusturva 900 euroon. 
rasismille jyrkkä Ei!

lauri.alhojarvi@gmail.com
www.laurialhojarvi.fi

29



2/2011 EESPÄIN!  5

Helsinki

000
Etunimi Sukunimi
ASUINPAIKKA
titteli/ammatti

000
Etunimi Sukunimi
ASUINPAIKKA
titteli/ammatti

000
Etunimi Sukunimi
ASUINPAIKKA
titteli/ammatti

000
Etunimi Sukunimi
ASUINPAIKKA
titteli/ammatti

000
Etunimi Sukunimi
ASUINPAIKKA
titteli/ammatti

000
Etunimi Sukunimi
ASUINPAIKKA
titteli/ammatti

000
Etunimi Sukunimi
ASUINPAIKKA
titteli/ammatti

000
Etunimi Sukunimi
ASUINPAIKKA
titteli/ammatti

000
Etunimi Sukunimi
ASUINPAIKKA
titteli/ammatti

000
Etunimi Sukunimi
sitoutumaton
ASUINPAIKKA
keittiöapulainen, valovaaja

000
Etunimi Sukunimi
ASUINPAIKKA
titteli/ammatti

000
Etunimi Sukunimi
sitoutumaton
ASUINPAIKKA
keittiöapulainen, valovaaja

000
Etunimi Sukunimi
ASUINPAIKKA
titteli/ammatti

000
Etunimi Sukunimi
sitoutumaton
ASUINPAIKKA
keittiöapulainen, valovaaja

000
Etunimi Sukunimi
ASUINPAIKKA
titteli/ammatti

000
Etunimi Sukunimi
sitoutumaton
ASUINPAIKKA
keittiöapulainen, valovaaja

000
Etunimi Sukunimi
ASUINPAIKKA
titteli/ammatti

000
Etunimi Sukunimi
sitoutumaton
ASUINPAIKKA
keittiöapulainen, valovaaja

000
Etunimi Sukunimi
ASUINPAIKKA
titteli/ammatti

000
Etunimi Sukunimi
sitoutumaton
ASUINPAIKKA
keittiöapulainen, valovaaja

000
Etunimi Sukunimi
ASUINPAIKKA
titteli/ammatti

Vaihtoehtolista

Mikko Korhonen
Pakila
Opiskelija, talonmies

mikko.p.korhonen@helsinki.fi
www.kommuuni.blogspot.com

”Unelmat todeksi”

Elina Järvenpää
itäkeskus
Diplomi-insinööri, kansalaisaktivisti

”Kotimaassa on poistettava köy-
hyys. Kansainvälisesti Suomen 
on otettava vastuunsa ilmastosta, 
pakolaisista, nälän poistamisesta. 
Kaikki on mahdollista, kun asioista 
sovitaan maailmanlaajuisesti. Suo-
men on oltava  aloitteellinen.”

elina.jarvenpaa@iki.fi

Kirsti Kangas
Niemenmäki
Siivooja

arjen asiantuntija ja 
matalapalkkaisen ihmisen asialla.

kirsti.kangas@gmail.com
www.railakkapaa.blogspot.com

”Kirstiltä kajahtaa kokemuksen 
kipakka kanta”

Jussi-Petteri Lappi
Pitäjänmäki
Postinjakaja, luottamusmies, talonmies

”Julkiset palvelut turvattava, ei yksi-
tyistämiselle! Uusi postilaki hylättävä 
ja rautateiden rahoitus kuntoon! Ei 
ydinvoimalle ja fossiilisille polttoaineil-
le, kyllä energiansäästölle, energiate-
hokkuudelle ja uusiutuvalle energial-
le! Lisää raideliikennettä ja joukkolii-
kennettä! Ei EU-komentoon alistumi-
selle, Ei Natolle! On säädettävä vähim-
mäispalkkalaki, harmaaseen talou-
teen puututtava tiukemmin. Ehdoton 
ei rasismille! Työväenluokan, ympäris-
tön ja itsenäisen Suomen puolesta!”

jussi-petteri.lappi@pp.inet.fi

Erkki Susi
Kallio
Tiedonantajan päätoimittaja

erkki.susi@tiedonantaja.fi

”Älä usko kuulopuheisiin, 
ota selvää - Tiedonantajasta!”

Anna-Mili Tölkkö
Pohjois-Haaga
Opiskelija, erityispedagogiikka

Oikeus perustoimeentulon turvaan ja 
mahdollisuus koulutukseen varal-
lisuudesta riippumatta ovat perus-
tuslaillisia oikeuksia. On siirryttävä 
yhdeltä luukulta saatavaan 900 eu-
ron perusturvaan kaikille, jotka eivät 
muuten toimeentuloaan pysty hank-
kimaan. Koulutusta on kehitettävä 
koko maan kattavasti. 

annamili_tolkko@hotmail.com
annamilitolkko.wordpress.com

”Mili mäelle!”

Juha-PekkaVäisänen
Punavuori
Käsitetaiteilija, SKP:n pääsihteeri

juha-pekka.vaisanen@skp.fi
www.jpvaisanen.blogspot.com

”Apatiaa vastaan - osallistuvan 
demokratian puolesta”

Jarmo Åsnabrygg
arabianranta
Palveluvastaava

”Elämme kapitalistisessa yhteis-
kunnassa, jossa varallisuus on 
jaettu epäoikeudenmukaisesti. 
Se on tuonut mukanaan suuren 
köyhyyden. Täällä Suomessakin 
elää moni köyhyysrajan alapuolel-
la, vailla riittävää toimeentuloa ja 
asuntoa. Kaikkeen tähän on yksi 
ratkaisu, hävitetään kapitalismi. 1. 
Köyhyys ja asunnottomuus on saa-
tava loppumaan. 2. Kaikille ihmisil-
le on taattava riittävä toimeentulo. 
3. Työnantajien on noudatettava 
työehtosopimuksia. ”

japijarmo@gmail.com
asnabrygg.blogspot.com

Stacy Siivonen
Sitoutumaton
Vuosaari
Henkilökohtainen avustaja

Seksuaali –ja sukupuolivähemmistöön 
kuuluva anarkisti porvarillistumis-
ta ja persuiluja vastaan! Olen nähnyt 
elämän nurjan puolen, työttömyyden, 
paskaduunit ja kodittomuuden, myös 
USassa. Pyöräily ja linnut sydämen-
asioita. Helsinki suurpääoman por-
varipönötyksestä takaisin niidenkin 
kaupungiksi, jotka eivät kuluta/tee 
työtä!

stacy.siivonen@tintti.net
http://www.stacy.ehdokas.info/
www.facebook.com/stacy.siivonen

”Kaikenlaisille notkujille”

33
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41
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48

Anni Wallenius
Sitoutumaton
Käpylä
Opiskelija, äiti

Lähihoitajaopiskelija ja 3- vuotiaan po-
jan äiti Helsingin Käpylästä. ”Tärkeitä 
asioita minulle ovat tasa-arvo sekä pe-
ruspalveluiden pysyminen lähipalvelui-
na! Niitä olen ollut puolustamassa Hel-
singissä jo Peli Seis! -kampanjassa.”

awallenius@gmail.com
http://anniwallenius.blogit.fi

”Hitto ku on vaikeeta!”

49
Suomen 
kommunistisen 
puolueen ja 
Vaihtoehtolistan 
ehdokkaat 
Helsingissä

Numerot 29-49



6 EESPÄIN!  2/2011

Perusturva taattava 
jokaiselle!

Yli 700 000 suomalaista elää EU:n määrittelemän 
köyhyysrahan alapuolella. Köyhyys on lisääntynyt, 
vaikka Suomi on rikkaampi kuin koskaan. 

EU:n julistama köyhyyden vastainen vuosi 2010 
jätti jälkeensä paljon puheita, mutta vähän tekoja. 
Kokoomus kannustaa rikkaita antamalla heille lisää, 
mutta työttömiä ja pienituloisia leikkaamalla heiltä 
vähästäkin. Kovaa oikeistolaista linjaa kuvaa myös 
”Lex Soininvaara”, jolla leikataan vaikeuksissa olevi-
en nuorten toimeentulotuesta 20 – 40 %. 

Perusturvaksi 900 euroa 

Suomen kommunistinen puolue on tehnyt konk-
reettisen aloitteen perusturvan uudistamiseksi. 
Siihen liittyy myös laskelma ja esitys uudistuksen 
rahoittamisesta. 

SKP esittää:
– 900 euron perusturva kuukaudessa verottomana 

jokaiselle täysi-ikäiselle, jolla ei ole mahdollisuutta 
saada muuten toimeentuloaan työttömyyden, opiske-
lun, vanhuuden, sairauden tai muun vastaavan syyn 
vuoksi. Tämä koskee siis työttömiä, opiskelijoita, 
eläkeläisiä, toimeentulotukea saavia ja muita perus-
turvaa tarvitsevia.

– Verotettavan tulon alaraja nostetaan 1 100 eu-
roon kuukaudessa. Tämä koskee etenkin kunnallis-
veroa. Kun samalla pannaan pääomatulot kunnallis-
veron piiriin, kiristetään suurituloisten verotusta ja 
nostetaan kuntien valtionosuuksia, voidaan pitää 
huolta myös kunnallisista palveluista.

– Säädetään vähimmäispalkkalaki, joka takaa vä-
hintään 1 500 euron kuukausipalkan normaalista työ-
ajasta. Tarvitaan myös eurooppalainen minimipalk-
ka, jotta samasta työstä samassa maassa maksetaan 
sama palkka. 

– Kootaan hajanainen perusturva ”yhdeltä luukul-
ta” Kelan hoidettavaksi, ilman turhaa byrokratiaa ja 
nöyryyttämistä. 

– Toteutetaan perusturvan uudistaminen asteit-
tain seuraavan eduskuntakauden aikana. Ensim-
mäisenä askeleena tehdään heti 120 euron korotus 
kuukaudessa työmarkkinatukeen, työttömyyspäivä-
rahaan, opintorahaan, pieniin eläkkeisiin, toimeen-
tulotuen perusosaan ja alimpiin sairaus- ja muihin 
päivärahoihin. 

Rikkaat ja suurituloiset maksamaan

Tällainen uudistus maksaisi seuraavan vaalikauden 
aikana alle miljardi euroa vuodessa. Summa piene-
nee, kun samalla parannetaan työllisyyttä. Toisaalta 
perusturvan uudistaminen maksaa suurelta osin itse 
itsensä takaisin. Siitä suuri osa tulee takaisin välilli-
sinä veroina. Lisäksi perusturvan parantaminen vä-
hentää muuten syrjäytymisestä aiheutuvia menoja. 

SKP esittää perusturvan uudistamisen rahoittamis-
ta kiristämällä suurituloisten verotusta, verottamalla 
pääomatuloja muiden tulojen tavoin progressiivises-
ti, palauttamalla varallisuusvero ja työnantajien kela-
maksu sekä verottamalla pörssikauppaa. Nykyisellä 
pörssivaihdolla pieni 0,5 % pörssivero toisi vuodessa 
noin 1,5 miljardia. Samalla SKP esittää työnantaja-
maksujen porrastamista niin, että suurten yritysten 
osuus niistä kasvaa ja pienyritysten kevenee. 

Lisää SKP:n perusturva-aloitteesta 
www.skp.fi/ohjelmat      PERUSTURVA 

TAATTAVA JOKAISELLE!     PERUSTURVA
TAATTAVA JOKAISELLE!

Lähipalvelujen 
puolesta
Lähipalvelut ovat asukkaiden itsestäänselvä oi-
keus, katsoo Anni Wallenius. Tai ainakin niin pi-
täisi olla. Opiskelijaäiti anni Wallenius on aktiivi-
sesti mukana Peli Seis! -kampanjassa, joka vaatii 
puhein ja teoin helsinkiläisten peruspalveluiden 
säilyttämistä ja kehittämistä lähipalveluina. 

reilu vuosi sitten jul-
kisuuteen tuli lista kau-
punginjohtajan suunnit-
telemista lakkautuskoh-
teista. Listalla oli yli 80 
kohdetta leikkipuistois-
ta kirjastoihin ja terve-
ysasemista kouluihin. 

Nyt lakkautuslistalla 
on enää yksi kohde, Kos-
kelan terveysasema, joka 
aiotaan yhdistää Oulun-
kylän terveysasemaan. 

– Lähes 10 000 helsinkiläistä on ottanut kan-
taa Koskelan terveysaseman säilyttämisen puoles-
ta adressein, internet-yhteisöissä ja asukasilloissa, 
kertoo anni Wallenius. 

Lisätietoja kampanjasta www.peliseis.net

Matalapalkkaisten 
asialla
On kohtuutonta miten pienipalkkaiset joutuvat 
sinnittelemään elannostaan. Jokapäiväisen leivän 
hankkiminen vie ajan ja imee voimat tukiverkkojen 
viidakossa, kun palkka ei riitä. Ja perusduunari 
seisoo safkajonossa, kuvaa siivooja Kirsti Kangas 
kunnollisen minimipalkan tarvetta.

– Taistelen oikeuden-
mukaisemman työelä-
män puolesta. Jokaisel-
la pitää olla sukupuo-
lesta, syntymämaasta 
ja ihonväristä riippu-
matta oikeus tehdä työ-
tä ja saada siitä kunnol-
linen korvaus – ja kaikki 
lainmukaiset lisät. Tätä 
on toiminta OiKEUT-
Ta SiiVOOJiLLE –liik-
keessä, joka vaatii mi-
nimipalkaksi 10 euroa 
tunnilta. 

– Vastustan nykypolitiikkaa, jonka vuoksi asun-
not ovat pääkaupunkiseudulla karanneet tavalli-
sen ihmisen ulottumattomiin huimien vuokrien ta-
kia. Olen itse nähnyt ja kokenut, miten yksinäiset 
siivoojanaiset asuvat asuntoloissa kun rahat eivät 
riitä vuokraan. 

– asuntopolitiikka ei saa olla kovaa bisnestä ei-
kä kaupunki gryndereiden temmellyskenttä, jos-
sa heikko ja köyhä ihminen sivuutetaan surutta, 
sanoo Kirsti Kangas, joka on SKP:n ehdokkaana 
eduskuntavaaleissa.

Hallitus näyttänyt 
keskisormea 
opiskelijoille

Maassa, jossa ainakin näennäisesti arvostetaan 
koulutusta, ei tunnuta arvostavan opiskelijoita ti-

pan vertaa: opintotuki 
jätettiin ainoana vähim-
mäisetuutena maalis-
kuun alussa sitomatta 
elinkustannusindeksiin. 

– Varsinainen keski-
sormen näyttö köyhyys-
rajan alapuolella eläville 
opiskelijoille, kommen-
toi jakomäkeläinen Irene 
Auer, joka opiskelee luo-
kanopettajaksi Helsingin 
yliopistossa. 

SKP:n esittämä 900 euron perusturva paran-
taisi opiskelijoiden toimeentuloa huomattavasti ja 
mahdollistaisi täysipainoisen keskittymisen opis-
keluun. Se nopeuttaisi myös valmistumisia, irene 
auer muistuttaa. 

Radikaali tähti vaatii 
muutosta
”On uskallettava sanoa asiat niin kuin ne ovat”, 
sanoo näyttelijä Anneli Sauli. Tulisieluinen 
pienen ihmisen puolustaja katsoo suoraan sil-
miin ja alkaa samaan hengen vetoon puhua sii-
tä miten nykyiseen menoon on saatava muu-
tos. ”Porvarien leikkauspolitiikalle on saatava 
loppu. Eläkeläisille ihmisoikeudet ja perustur-
van taso on heti nostettava 900 € verottomana 
kuussa.” 

anneli Sauli esit-
tää pienten eläkkei-
den, kuntoutusra-
han ja alimpien sai-
rauspäivärahojen 
nostamista sekä 
koko lainsäädän-
nön uudistamista. 
”Eläkeläiset eivät 
ole toisaalta ainoa 
ryhmä, joka on pin-
teessä. Uudistuk-
sen tulee koskea 
Suomen kansalais-
ten lisäksi muita 
täällä vakinaisesti 

asuvia ja oleskeluluvan saaneita”, muistuttaa 
anneli Sauli, puolimustalainen itsekin ja viit-
taa tällä maahanmuuttajien kärjistyneeseen 
tilanteeseen.

Työttömille kunnon 
perusturva
Työmarkkinatuen taso ja saamisehdot ovat so-
siaalipolitiikan kenties räikein häpeäpilkku, ar-
vioi Kalle Hernberg, helsinkiläinen opettaja ja 
SKP:n edustajavaaliehdokas Viikistä. 

– Työttömyydes-
tä johtuva henkilö-
kohtaisen talouden 
romahtaminen joh-
taa usein syrjäyty-
miskierteeseen.

Työmarkkina-
tuen tai perus-
päivärahan taso 
ei edes lähtökoh-
taisesti riitä kat-
tamaan pakollisia 
perustarpeita, eikä 

tasoa ole nostettu kunnolla aikoihin, Hernberg 
kritisoi. 

– Myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan 
taso on Suomessa huomattavasti alhaisempi 
kuin esimerkiksi ruotsissa ja Tanskassa. Silti 
irtisanominen on Suomessa helppoa. 

SKP:n vaatimaan 900 euron perusturvaan 
pitää olla inhimillisestikin varaa, suurituloisten 
verohelpotuksiin ei, katsoo Kalle Hernberg.
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Suomen 
kommunistinen 
puolue 
★ Helsingin kaupungin 
piirijärjestö ry
Haapaniemenkatu 7–9 B, 
9. krs, 00530 Helsinki
p. (09) 774 38 140
helsinginpiiri@skp.fi 
www.skp.fi /helsinki
Puheenjohtaja 
Lauri alhojärvi 050 363 78 32
lauri.alhojarvi@gmail.com
Piirisihteeri 
Toivo Koivisto 050 341 25 90
toivo.koivisto@gmail.com 
★ SKP:n Etelä-Helsingin os.
Juha-Pekka Väisänen 
050 573 85 98
juha-pekka.vaisanen
@skp.fi 
★ SKP:n Etu-Sörkan osasto
Kristiina Haavisto 
050 373 66 19
kia.haavisto@luukku.com
★ SKP:n Helsingin posti– ja 
logistiikka-alan osasto
Sippo Kähmi 040 706 12 23
teenik@kolumbus.fi 
★ SKP:n Kaakkois–Helsingin 
osasto
ari Hannikainen 044 588 69 83
★ SKP:n Koillis-Helsingin os.
Jorma Heinonen (09) 351 55 68
helsinginpiiri@skp.fi 
★ SKP:n Käpylän ja Kumpulan 
osasto
Jarmo Åsnabrygg  
040 556 01 50
japijarmo@gmail.com
★ SKP:n Maunulan-Pakilan os.
Maija Hakanen 050 570 43 68
maija.hakanen@kolumbus.fi 
★ SKP:n Helsingin itäisen 
alueen osasto
Juhani Lilja 0400 722 706
jussi.lilja@iki.fi 
★ SKP:n Pitäjänmäen osasto
Heikki Vuorinen (09) 566 44 08
heikki.vuorinen@helsinki.fi 

★ SKP:n ja Helsinki-listojen 
valtuustoryhmä
www.helsinki-listat.fi 
Kaupunginvaltuutettu 
Yrjö Hakanen 050 341 23 20
yrjo.hakanen@skp.fi , 
www.yrjohakanen.fi 
Varavaltuutetut:
Seppo Lampela 
steen1@monsp.com
Kari Peitsamo 
repe.rocks@jippii.fi 
Valtuustoryhmän sihteeri:
Olli Salin olli.salin@hel.fi 

★ Pääkaupunkiseudun 
demokraattinen naisverkosto
Lena Huldén
lena.hulden@helsinki.fi 

★ Punainen tähti – Helsingin 
kommunistiset nuoret
helsinki@komnl.fi 

★ EESPÄIN-lehti 2/2011 
Maaliskuu 2011
Julkaisija SKP:n Helsingin 
kaupungin piirijärjestö ry
Päätoimittaja Kalle Hernberg
Taitto Pia Laulainen
Kuvat Toivo Koivisto 
ja Veikko Koivusalo
Painatus Ta-Tieto Oy, Helsinki

OTA YHTEYTTÄ
TULE MUKAAN TOIMINTAAN!

EU:n näpit irti palveluista, 
palkoista ja eläkkeistä
EU-johtajat ovat talouskriisin 
varjolla ryhtyneet sopimaan jä-
senmaiden budjettien, sosiaali-
turvan, verotuksen ja palkkapo-
litiikan linjoista. EU:n ns. pysyvä 
vakausmekanismi ja kilpailuky-
kysopimus tähtäävät julkisten 
palvelujen ja eläkkeiden rahoi-
tuksen leikkaamiseen samaan 
aikaan kun pankkeja ja suursi-
joittajia tuetaan miljardeilla. 

EU-johtajat vaativat työnte-
kijöiltä ”palkkamalttia”, mutta 
tukevat suurfi rmojen voittojen 
ja pankkiirien optioiden paisut-
tamista. Suomen vaalikentillä 
hallituspuolueiden edustajat sa-
novat vastustavansa tasaveroa, 
mutta EU-kokouksessa hallitus 
sitoutuu verotuksen painopis-
teen siirtämiseen entisestään vä-
lillisiin veroihin eli pienituloisiin 
raskaimmin kohdistuvan tasave-
ron suuntaan. 

Askel kohti 
liittovaltiota

Saksan ja ranskan ajaman py-
syvän vakaussopimuksen teke-
misessä on sivuutettu niin kan-

salaiset kuin EU:n perussopi-
muksen mukainen valmistelu. 
Näin otetaan uusi askel EU:n 
kehittämisessä ylikansalliseksi 
liittovaltioksi. 

Samalla on kyse oikeistolai-
sesta poliittisesta ohjelmasta. 
Sillä pyritään turvaamaan pank-
kien ja pörssikeinottelijoiden voi-
tot, mutta laitetaan riskit ja tap-
piot työntekijöiden, työttö mien, 
eläkeläisten ja vähävaraisten 
maksettavaksi. 

Eurooppalainen 
kansalaisaloite

SKP on mukana valmistelemas-
sa eurooppalaista kansalaisaloi-
tetta, jolla vaaditaan tukemaan 
pankkien sijasta ihmisiä. aloit-
teen valmistelu käynnistyi Parii-
sissa pidetyssä Euroopan vasem-
miston kongressissa.

– Tarkoitus on kerätä miljoo-
na allekirjoitusta, joka edellyttää 
uuden EU-sopimuksen mukaan 
aloitteen ottamista viralliseen 
käsittelyyn EU:ssa, kertoi SKP:n 
vieraana maaliskuussa Vastavir-
tafestivaalille osallistunut Euroo-

pan vasemmiston espanjalainen 
varapuheenjohtaja Maite Mola. 

– Esitämme, että rahoitus-
markkinaverolla kerätään kei-
nottelusta rahaa, joka ohjataan 
työllisyyttä, julkisia palveluja ja 
ympäristön suojelua edistäviin 
julkisiin hankkeisiin.

Euroopan vasemmisto valmis-
telee aloitetta yhdessä ay-liik-
keen, kansalaisliikkeiden ja tut-
kijoiden kanssa. 

Haluatko 
muutosta?

EU-johtoinen politiikka merkit-

see pääoman etujen ajamista. 
Samalla monia peruspalveluja 
uhkaa kaupallistaminen ja yk-
sityinen voitontavoittelu, arvioi 
Vaihtoehto EU:lle –liikkeen pää-
sihteeri Jussi Lilja. 

– EU ja EU:n rahaliitto oli-
vat onneton ratkaisu ja nyt las-
ku on lankeamassa tavallisille 
veronmaksajille.

Lilja vastustaa peruspalve-
lujen kaupallistamista ja eläk-
keiden leikkaamista. Myös Toi-
mihenkilöunionin ay-aktiivi-
na pitkään toiminut Lilja vaa-
tii työsopimuslain korjaamista 
niin, että estetään irtisanomi-
set kannattavissa yrityksissä.
– Uskotko, että vallassa vuoro-
telleet puolueet ovat muutoksen 
avaimia? Haluatko muutosta?  
Jos haluat – äänestä SKP:n eh-
dokkaita, kehottaa Jussi Lilja. 

Esko Seppänen keskustelee kirjastaan 
Oma pääoma Helsingin Sanomien 
toimittaja Unto Hämäläisen kanssa 
Maanantaiklubilla 4.4. klo 19 ravintola 
Milenkassa, Haapaniemenkatu 
3-5. Esiintyy 1 / 4 Millenium. 
Maanantaiklubin vetäjinä Irene Auer 
ja Yrjö Hakanen.

Joukot pois Afganistanista!

Riskitöntä 
ydinvoimaa?
Japanin maanjäristystä ja tsuna-
mia seuranneet ydinvoimalaon-
nettomuudet ovat nostaneet va-
kavalla tavalla esille ydinvoimaan 
liittyvät suuret riskit. Maanjäris-
tyksen ja tsunamin tuhansien 
uhrien lisäksi ovat tulleet vie-
lä suuren ydinvoimakatastrofi n 
pilvet.

Fukushiman voimalassa ta-
pahtui jotain sellaista, minkä ei 
pitänyt ydinvoiman lobbaajien 
mukaan olla mahdollista. Japa-
nia oli käytetty maanjäristysris-
kien takia monissa keskusteluis-
sa jopa esimerkkinä siitä, miten 
hyvin ja moninkertaisesti ydin-
voimateollisuus on turvallisuu-
den varmistanut.

Ydinvoima poikkeaa muista 
energiamuodoista siinä, että mil-
lään muulla ei voi aiheuttaa niin 
valtavan laajaa ja kauas tulevai-
suuteen vaikuttavaa onnetto-
muutta. Ydinvoimalle on olemas-
sa turvallisempia vaihtoehtoja. 

SKP:n mielestä Suomessa on 
syytä arvioida uudelleen ydin-
voimalahankkeet ja luopua ydin-
voiman lisärakentamisesta. Täl-
tä osin esimerkkiä voi ottaa 
osuusliike HOK-Elannosta, jo-
ka päätti joulun alla SKP:n pu-
heenjohtaja Yrjö Hakasen aloit-
teesta vetäytyä Fennovoiman 
ydinvoimalainvestoinnista. 

afganistan on varoittava esimerk-
ki siitä, että kansainvälisiä ongel-
mia ei ratkaista sodan ja Naton 
keinoin. Eduskunnan aikoinaan 
yksimielisesti tekemä päätös lä-
hettää joukkoja afganistanin so-
taan oli vakava virhe. SKP vaa-
tii suomalaisten ja muiden ulko-
maisten sotilasjoukkojen vetä-
mistä pois afganistanista. 

USa ja Nato ovat käyttäneet 
afganistanin sotaan jo summan, 
joka on enemmän kuin afganista-
nin kansantuote yli 20 vuodessa. 
Näillä yli 250 miljardilla dollarilla 
olisi voitu tuhoamisen sijasta uu-
distaa ja rakentaa maata. 

– Haluamme, että Suomi pa-
laa sotilaallisen liittoutumat-
tomuuden ja rauhanpolitiikan 
tielle. Suomi tunnetaan vieläkin 
maailmalla rauhanpolitiikasta. 
Voimme osaltamme edistää po-
liittisten ratkaisujen hakemista 
afganistanin, Palestiinan ja mui-
hin konfl ikteihin, sanoo Tiedon-
antaja-lehden päätoimittaja Erk-

ki Susi.
Hän vastustaa oikeiston pyrki-

myksiä viedä Suomi Naton jäse-
neksi. Naton sijasta on kehitet-
tävä YK:n roolia ja toimittava oi-
keudenmukaisemman maailman 
hyväksi. 

Joukot ovat afganistanissa 
turvaamassa suurpääoman etu-
ja, arvioi sitoutumattomana eh-
dokkaana SKP:n listoilla oleva 
Stacy Siivonen. 

– Se vastaa perussuomalaisten 
Jussi Halla-ahon ”rusinat pul-
lasta” politiikkaa, jossa Suomi 
saa meuhkata ja mellastaa maa-
ilmalla vapaasti, mutta meillä 
on erioikeus nyrpistellä neniäm-
me pakolaisille. rusinat pullasta 
meille ja lopuille kansoille jauhot 
suuhun. 

– Minun näkemykseeni suo-
malaisuudesta taas kuuluvat 
reiluus ja vastavuoroisuus, ei ho-
meiset kuvat Mannerheimista tai 
sokeroidut sotakuvaukset, Stacy 
toteaa.

Sota-aseita vai 
arjen turvaa?

Nato-kumppanuus on johtanut 
kasvavaan asevarusteluun. Val-
tion tämän vuoden budjetissa on 
asehankintoihin 854 miljoonaa 
euroa ja tilausvaltuuksia lähi-
vuosien asehankintoihin 1 865 
miljoonaa. Nämä rahat ovat pois 
ihmisten arjen turvasta.

Esimerkiksi 40 miljoonalla eu-
rolla voi palkata vuodeksi päivä-
koteihin 1 000 lastentarhanopet-
tajaa. 70 miljoonalla voi palkata 
kouluihin noin 1 000 opettaa ja 
500 oppilashuollon työntekijää. 
320 miljoonalla saataisiin kun-
tiin 7 500 vanhusten palveluasu-
mispaikkaa ja niihin 6 000 työn-
tekijää. 500 eurolla voisi työllis-
tää vuodeksi noin 8 500 raken-
tajaa tekemään kohtuuhintaisia 
vuokra-asuntoja. 

Kumpaa Sinä haluat? Lisää 
sota-aseita ja sinkki-arkkuja – 
vai arjen turvaa?

SKP toi eduskuntatalolle rauhanli-
put mielenosoituksessa, jossa vaa-
dittiin joukkojen vetämistä pois 
Afganistanista.

Euroopan vasemmiston vara-
puheenjohtaja Maite Mola Vas-
tavirtafestivaalilla Vanhalla 
ylioppilastalolla.
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Yhdessä eespäin!

Euroopan vasemmiston vara-
puheenjohtaja Maite Mola vi-
sioi Vastavirtafestivaaleilla, että 
vasemmiston radikaali yhteis-
työ on tätä päivää Euroopassa 
ja pian totta myös Suomessa. 
Siellä missä on haluttu ja kyet-
ty yhteistyöhön on myös menty 
eteenpäin, tiivistää eurooppa-
laisten kommunististen, sosia-
lististen ja punavihreiden puo-
lueiden verkoston espanjalainen 
varapuheenjohtaja

JUHa-PEKKa VäiSäNEN
SKP:n pääsihteeri

 Ilmestyy kerran viikossa 
Tarjous voimassa vaaleihin asti 

     (17.4.2011)

Tilaukset: p. (09) 774 3810 tai www.tiedonantaja.� 

TUTUSTUMISTARJOUS 
3 kuukautta vain 10 euroa!

Helsingin Vanhalla ylioppilas-
talolla näytettiin jo kolmannen 
kerran Vastavirtafestivaalilla oi-
keistopolitiikan vastaista voi-
maa. Festivaalit kokosivat pai-
kalle radikaaleja vasemmistolai-
sia ja punavihreitä, ay- ja kan-
salaisliikkeiden toimijoita, tutki-
joita ja kulttuurivaikuttajia. Tu-
leeko festivaalista uusi foorumi, 
joka yhdistää hajallaan olevaa 
vasemmistoa ja kokoaa joukkoja 
oikeistolaisen politiikan vastai-
seen taisteluun?

Äänessä nykymenoon 
tyytymättömät 

Vastavirtaan tuli mukaan myös 
tunnettuja poliitikkoja vihreistä, 
demareista ja Vasemmistoliitos-
ta. SKP oli tilaisuuden aloitteen-
tekijä ja tyytyväinen siihen, että 
parikymmentä järjestöä vastasi 
Vastavirran yhteistyökutsuun. 

Tapahtuma täytti Vanhan viisi 
erilaista keskusteluareenaa aa-
musta iltaan. Nykymenoon kyl-
lästyneet aktivistit esittivät konk-
reettisia vaihtoehtoja ahneudelle, 
kaiken kilpailuttamisen ja yksi-
tyistämisen politiikalle. Vanhalla 
useissa puheenvuoroissa annet-
tiin kyytiä porvarien ja EU-eliitin 
loputtomille leikkauslistoille.

Peruspalveluihin vaadittiin 
yksityistämisen ja leikkaamisen 
sijaan palvelujen turvaamista 
ja niiden kehittämistä kuntien 

omana toimintana. Sota-aseiden 
sijaa vaadittiin arjen turvaan pa-
nostamista. Yhteiskuntavastuu-
ta haluttiin ohjata oikeudenmu-
kaisilla verotusratkaisuilla, tasa-
arvoa lakimuutoksilla ja vasem-
miston yhteistyötä konkreettisilla 
yhteistyöhankkeilla.

Kulttuuriväki 
haluaa yhteistyötä

Vastavirtafestivaalin konsertissa 
kuultiin poliittista laulua, rok-
kia, hip hoppia ja uutta urbaania 
maailmanmusiikkia: Kaj Chyde-
nius, Eero Ojanen, Monna Ka-
mu, Aulikki Oksanen, Oona 
Airola, Kristiina Halkola, Kari 
Peitsamo, Steen1, Posteljoona, 
Rauhatäti, Shava, Elmeri Veh-
kala & Taustasäteily, Balam Bo, 
Ibi Love, Vanaja, juontajina Sil-
via Modig ja JP Väisänen. 

– Eihän tällaista saa edes ra-
halla, totesi festivaalivieras Mika 
Laitinen ja osui oikeaan.

Vastavirran lavalla oli taiteili-
jakaarti, joka halusi tulla esille 
asian takia. Kulttuuriväki konk-
retisoi konsertissa sen, mitä ra-
dikaalin vasemmiston ja puna-
vihreiden voimien yhteistyö on – 
kiinnostavaa, voimaannuttavaa 
ja ihan toisenlaista asioiden ar-
vojärjestystä. Se sai Vanhan ison 
salin täyteen ja yhteistyö kuulosti 
hyvältä!

Vastavirtaa Vanhalla

Esko Seppänen ja 

Unto Hämäläinen 

Maanantaiklubilla

Pitkään kansanedustaja-
na ja meppinä toiminut Es-
ko Seppänen ja Helsingin 
Sanomien toimittaja Unto 
Hämäläinen keskustelevat 
Maanantaiklubilla Seppä-
sen uudesta kirjasta Oma 
pääoma. Esiintyy 1/4 Mil-
lenium –yhtye. Maanantai-
klubin vetäjinä Irene Auer 
ja Yrjö Hakanen.

MAANANTAIKLUBI 
4.4. klo 19
Ravintola Milenka, 
Haapaniemenkatu 3 – 5, 
Sörnäinen. Vapaa pääsy.

maanantaiklubi.blogspot.com

SKP ja 
Vaihtoehtolista 
liikkeellä

Suomen kommunistisen puo-
lueen ja Vaihtoehtolistan eh-
dokkaiden vaalikiertue käy 
mm. seuraavissa paikoissa vii-
koittain: ala-Malmin tori, Ylä-
Malmin tori, Jakomäen ostari, 
Tapulikaupungin Maatullin-
aukio, Vuosaaren Mosaiikki-
tori, Columbus, Meri-rastilan 
tori, itäkeskus Lyypekin au-
kio, itäkeskus Tallinnanau-
kio, Siilitien metroasema, Ou-
lunkylän ostari, Kannelmäen 
Prisma, Kannelmäen Sitratori, 
Malminkartano, kauppakes-
kus arabia, Pihlajamäen os-
tari, Pihlajiston ostari, Pukin-
mäen asema, Kolmen Sepän 
patsas, rautatieaseman Elie-
linaukio, Hakaniemi, Sörnäis-

ten metroasema, Mellunmäen 
metroasema, Kontulan ostari, 
Myllypuron metroasema, Hert-
toniemen metroasema. 

Tarkemmat tiedot aikatau-
lusta www.skphelsinki.fi.

Tule tapaamaan ehdokkaita 
numerot 29 – 49. 

Kristiina Halkola.

Kaj Chydenius ja Oona Airola.

Vastavirtafestivaali täytti Vanhan ylioppilastalon, mutta Helsingin Sanomat kieltäytyi kertomasta siitä 
mitään. 

Steen1.

Kari Peitsamo ja Ibi Love esittivät 
”Liityn SKP:hen”.

Posteljoona.

Elmeri Vehkala & Taustasäteily.


