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Pohjois-Karjalassa on saatu arvokas-
ta kokemusta kansalaistoiminnasta. 
Toinen on vaatinut takaisin yöjunaa, 
toinen vastustaa uraanikaivoksia. 
Kumpikin kansalaisliike on saanut 
väestön laajan tuen ja pystynyt myös 
herättelemään viranomaisia ja muita 
päättäviä tahoja.

On tärkeää, ettei väki pelkästään 
tyydy nurisemaan kun heidän etujaan 
ja oikeuksiaan loukataan. Kansalais-
toiminnta on tai ainakin sen pitäisi 
olla demokraattisessa yhteiskunnas-
sa yhtä luonnollista ja tärkeää kuin 
äänioikeuden käyttäminen. 

Yöjuna 
takaisin
VR:n lakkauttaman Joensuu- Hel-
sinki ja Joensuu – Turku yöjuna-
yhteyden palauttamiseksi keräsi 
topparoikaksi itseään kutsunut löyhä 
liike huikeat yli 20 000 nimeä. Kan-
salaislikkeen paine kävi asiassa niin 
vahvaksi, että myös valtaosa alueen 
kunnista ja maakunnan ”virallinen” 
edunvalvoja, Pohjois-Karjalan maa-

kuntaliitto tulivat adressin taakse.
Oman maakunnan ministeri Anu 

Vehviläinen (kepu) käänsi kuiten-
kin selkänsä kansalaisten mieli-
piteelle, vaikka oli itse aiemmin 
oppositiokansanedustaja kysellyt 
yöjunayhteydestä. Ennen yöjunalla 
pääsi Nurmekseen saakka, sittemmin 
Joensuussa piti vaihtaa paikallis-
junaan.

Rahasta ei sitten ollutkaan puu-
tetta, kun metsäteollisuus ryhtyi 
esittämään vaatimuksiaan: sähköis-
tys ulotetaan Kemijärvelle, Nur-
mes-Vuokatti ja Joensuu-Ilomantsi 
osuudet peruskorjaataan. Puun pitää 
kulkea savotoilta tehtaille, maksoi 
mitä maksoi.

Metsäteollisuus perusteli vaati-
muksiaan, että muuten tulee uusia 
”Kemijärviä” ja ”Summia”. Saapa 
nähdä, todennäköistä on että tehtai-
den sulkemiset jatkuvat, mutta toi-
saalta juuri Nurmes-Vuokatti radan 
parannus tekee mahdolliseksi myös 
henkilöliikenteen kehittämisen.

Pohjoisen yöjunan reitti voisi 
jatkossa hyvinkin kulkea Joensuun, 
Lieksan ja Nurmeksen kautta. Yöju-
na takaisin -liike on tehnyt arvokasta 

työtä, eikä kamppailu asiassa ole 
päättynyt.

Uraanikaivos 
estettävä 
Uraanikaivosten vastainen kansa-
laisliike, ei pelkästään Pohjois-Kar-
jalassa, on perusteellisella toiminnal-
laan saanut aikaan sen, että valtaosa 
kansainvälisten kaivosyhtiöiden 
valtaushakemuksista on hylätty ja 
vanhentunutta kaivoslakia on ryh-
dytty uudistamaan. Lainuudistus 
etenee valitettavan hitaasti, mutta 
etenee.

Valtaushakemuksia (tutkimuslu-
pia) kaivostoiminnan edellytysten 
selvittämiseksi on myös myönnet-
ty.

Ranskalainen Areva on saanut 
luvan aloittaa tutkimukset Kontio-
lahdella ja Enossa, kun Korkein 
hallinto-oikeus hylkäsi asiasta tehdyt 
valitukset.

Tutkimuslupa on tutkimuslupa, ja 
siitä on vielä pitkä matka varsinai-
seen kaivostoimintaan joten kansa-

laisliikettä tarvitaan edelleen. 
Uraanin louhinta ei tuo työ-

paikkoja, parhaimmillaankin vain 
muutamia rakentamisaikana, mutta 
se tuo ikiaikaiset ympäristö- ja ter-
veyshaitat. Uraani tai ydinvoima ei 
ole ratkaisu tulevaisuuden energian 
tarpeeseen, vaan energian säästö ja 
bioenergia, joka on myös merkittävä 
työllistäjä.

Suomesta ei saa tehdä kansainvä-
lisille kaivosyhtiöille banaanitasa-
valtaa, jossa ne käyvät louhimassa 
tarvitsemansa, vievät sen loppuri-
kastettavaksi muualle ja kuittaavat 
voitot ja samalla jättävät tänne 
pysyvät haitat. 

Ei voi olla myöskään niin, että 
valtaukset hylätään tiheämmin 
asutuilla alueilla, mutta sallitaan 
harvaan asutuilla syrjäseuduilla. 
Uudistettava kaivoslaki ei voi olla 
ristiriidassa ympäristölainsäädännön 
eikä kansalaisten demokraattisten 
perusoikeuksien kanssa. 

Kaikkeen kaivostoimintaan liit-
tyy riski. Uraanin kaivamiseen ja 
rikastamiseen liitty sietämätön riski, 
siksi sitä ei tule sallia.

Puolesta tai vastaan
Kansalaistoiminnasta on hyötyä ainoastaan

Topparoikaksi itseään kutsunut yöjunaliike kävi eduskuntatalolla esittelemässä yli 20 000 nimen kansalaisadressin. Liikenneministeri Anu Vehviläiseltä he saivat 
kylmän vastaanoton. (kuva: Toivo Koivisto)
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päätoimittajalta

Valtamedia ja valtaa pitävät poliitikot ovat antaneet tarpeen 
kädessäsi olevalle lehdelle. Punaiset Sanomat tuo esille nä-
kökantoja, jotka pyrkivät häviämään viihteen kyllästämässä 
julkisuudessa. Valtamedia ja kärkipoliitikot ovat unohtaneet 
tavallisen ihmisen ja päätyneet palvelemaan suppean talouse-
liitin etuja. Samalla kansalaiset ovat tulleet syrjäytetyiksi pää-

töksenteon valmistelusta sekä taloudellisesta ja henkisestä hyvinvoinnista. 
Vaarallinen ja edesvastuuton politiikka kiteytyy menettelytavoissa, joilla 

Suomea liitetään Naton sotavoimiin.
Yhdysvallat haluaa vierittää sotilasmenojaan uusille jäsenmaille. Nato ei 

ole leikkikoulu, vaan se tuo jäsenmailleen velvoitteita, kuten osallistumisen 
taisteluoperaatioihin.

Taisteluoperaatioihin osallistuvat määrätään. Näin sotilaan ja kantaupsee-
rin pitkäntähtäimen eläkevirka voi vaihtua lyhyenkantaman ruumisarkkuun. 
Liittyminen hoidetaan näennäisen demokraattisesti eduskunnan enemmis-
töpäätöksin. Samalla hylätään Suomelle jo yli 60 vuotta vakautta tuonut 
ulkopoliittinen linja, joka on perustunut liittoutumattomuuteen.

Enemmistö eduskuntaan on saatu vaaleissa katteettomilla vaalilupauksil-
la. Lupaukset ovat sisältäneet rahaa lapsiperheille, eläkeläisille, opiskelijoille, 
sairaanhoitajille sekä panostusta vanhusten- ja terveydenhuoltoon.

Lupauksia asioiden parantamiseksi on annettu kaikille ryhmille. Ketään ei 
ole unohdettu. Lupaukset on toistettu radiossa, televisiossa ja lehdistössä suu-
rella rahalla, puoluetuella, jota saavat vain eduskunnassa olevat puolueet. 

Huomattavasti terveellisemmällä pohjalla ovat kansalaisliikkeet, jotka 
tuovat ilahduttavalla tavalla tuovat asiat yleisölle. Pohjois-Karjalassa ym-
päristönsuojelu on saanut merkittävän tukijan uraanikaivoksen vastaisesta 
kansalaisliikkeestä. Yöjunayhteyden palauttamista Joensuun ja eteläisen 
Suomen välille vaati lähes 22 000 allekirjoittajaa. Yöjuna-adressiin ottivat 
osaa myös kunnat, kaupungit, maakuntaliitto sekä monet muut yhteisöt.

Joensuun Rauhanryhmä järjestää kesäisin akatemian, jossa pohditaan 
laajasti aseistariisunnan, kasvatuksen ja ympäristön kysymyksiä. Lisäksi 
naisjärjestöt, asukas- ja kyläyhteisöt ottavat reippaasti kantaa asioissaan. 
Hyviä esimerkkejä riittää.

Meidän kaikkien on annettava tukemme kansalaisliikkeille ja pyrki-
myksille, joilla murretaan suuren rahan ehdoilla tapahtuva kurjistaminen. 
Pelkkä vaaleihin osallistuminen ei riitä, mikäli haluamme korjata epäkohdat. 
Parannusta saadaan aikaan vain yhteistyössä.

Yhteistyö on rakennettava sodanvastaisuuden, ympäristönsuojelun ja 
kunnollisen perusturvan takaamiseksi kaikille ihmisille. Yhteistyö on aloi-
tettava nyt tästä vapusta, työväen juhlapäivästä.

Martti Vaskonen
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Hallittu
rakennemuutos

Elämme hyvin masentavia aikoja 
Pohjois-Karjalassa. Monella 
asukkaalla saattaa olla tunne omi-

en vaikutusmahdollisuuksien vähäisyy-
destä kotiympäristön muutoksiin. Viime 
vuonna saimme Pohjois-Karjalaan 
uuden yhteiskunnallisen statuksen kun 
Perloksen alasajon myötä Pohjois-Kar-
jala nimettiin rakennemuutosalueeksi.

Maakunnan linjauksia tekevät miet-
tivät nyt ankarasti, millaisin toimin alue 
saataisiin vetovoimaiseksi työvoimalle, 
investoijille ja uusille yrityksille ja toi-
saalta olemassa oleva työväki pysymään 
alueella. Maakunta on mittavien ja radi-
kaalien toimintaympäristön muutosten 
edessä lähitulevaisuudessa.

Uraanikaivos-hanke Kontiolahdelle 
ja Enoon etenee esteittä ja vääjäämät-
tömästi. Uusien työpaikkojen toivo on 
herätetty ja se on luonnollista alueella, 
jonka avoin haava on maaltapako.

Mielestäni kuitenkin yhtä ankarasti 
kuin työväen saamista pitäisi miettiä, 
kuinka saadaan väki, joita uraanikai-
voshanke välittömästi tai välillisesti 
koskettaa, pysymään täällä.

Matkalaukkujaan pakkailevat maan-
omistajat, pienyrittäjät, kulttuuriväki, 
luontoväki, matkailuväki ja sivisty-
neistö. 

Sekä Perlos että uraanikaivoshank-
keet ovat tapauksia, joissa on kyse 
globalisaatiosta. Kyse on nimenomaan 
siitä, mitä tarkoittaa hallitsematon 
globalisaatio. Meille uskotellaan, että 
hallittu globalisaatio on hyvä, mutta 
hallitsemattomana huono. 

Globaalissa markkinataloudessahan 
kaikki on vaihdettavissa – jopa kult-
tuureita ja teollisuusmuotoja myöten. 
Ne elävät aikansa, tuovat alueelle 
hyvinvointia ja työpaikkoja, mutta 
sitten ne siirtyvät paremmille ja tuo-
tantoedellytyksiltään tehokkaimmille 
markkinoille.

Meille aikansa hyvinvointia tuonut 
muoviteollisuuden on aika nyt tuoda 
mammonaa jossain muualla maail-
massa.

Näyttää olevan myös niin, että 
samalla periaatteella meidänkin on vel-
vollisuus ottaa näistä kolmansista maista 
uraanikaivokset, ikään kuin globaalia 
tasa-arvoisuusperiaatetta noudattaen. 
Kieltäytyminen olisi vastuutonta, jos 
näkee ydinvoiman energiantuotannon 
vaihtoehdoksi. Eikö kolmansien maiden 
todella olekin jo oikeus nauttia hyvin-
vointivaltion hedelmistä?

Uraanikaivokset on yleisesti maail-
massa perustettu arveluttavien terveys-
vaikutusten vuoksi poliittisesti vaikutus-
vallattomien alkuperäiskansojen, kuten 
Kanadan pienten intiaaniheimojen ja 
Australian aboriginaalien tai Lounais-
Afrikan bushmannien asuma-alueille.

Intiassakin ne ovat syrjittyjen al-
kuperäiskansojen mailla. On todella 

yllättävää, että suomalaiset päättäjät 
uskaltavat suunnitella niitä Pohjois-
Karjalaan globaalista trendistä poiketen. 
Ellei kyse todellakin ole mittakaava har-
hasta; Etelä-Suomen perspektiivistähän 
Pohjois-Karjalan rakennemuutosalue on 
alkuperäisheimon asuttamaa periferiaa, 
joka joutaakin mennä.

Intiaan rantautuu näihin samoihin 
aikoihin pohjoiskarjalainen muovialan 
tehdas. Syntyy hyvinvointia. Ihmiset 
saavat työtä ja pukevat valkoiset hygie-
nia-asut päälleen, saavat kellokortin. He 
katsovat peiliin ja näkevät edistyksen 
saapuneen.

Syntyy hyvinvointi- ja terveyspal-
veluja. Intian jokilaaksoissa, entisen 
uraanikaivoksen alajuoksulla syntyneet 
epämuodostuneet lapsetkin pääsevät 
hoitoon ja heille saadaan täsmäpalve-
luina hoitokoteja.

Alati kasvuun pakottavat pörssi-
markkinat pakottavat muovitehtaan 
kuitenkin kaiken aikaa tehostamaan, 
investoimaan, kehittymään, laajentu-
maan, rationalisoimaan ja parantamaan 
kilpailukykyään.

Työnantaja ei uusikaan työsuhteita 
enää kuin pätkiksi ja työntekijät menet-
tävät sosiaalisia oikeuksiaan. He tekevät 
alipalkattua ylityötä tai muutamaa 
päällekkäistä uraa ja säävarauksella 
osa-aikaista puhelinmyyntiä kattaakseen 
vakituisen työsuhteen menetettyjä etuja. 
Kuulostaako tutulta? 

Samalla globaalissa markkinatalou-
dessa elävä ranskalainen uraanikaivos 
valtaa vaarojamme. Ei heitä kiinnosta 
pohjavetemme, työllisyysvaikutukset 
tai miten kulttuurisesti merkittävästä 
alueesta Kolvananuurossa tai Kolissa 
on kysymys

Lapsenlapsemme alkavat kärsiä 
kaivospölyn mukana hengittämiensä 
alfahiukkasten kerrannaisvaikutuksista. 
Pohjavesien, eläinten ja tuulten mukana 
vaikutusalue kattaa myös Joensuun. 
Mitä meille lopulta jäi vaihtokaupassa? 
Mitä voittivat ”inkkarit”? Voittajia olivat 
vain monikansalliset yhtiöt.

Tämä on hallitsematonta globalisaa-
tiota. Se on sanalla sanoen riistoa! Se on 
sitä, että työnantaja ottaa työntekijästään 
enemmän irti kuin olisi kohtuullista niin 
Pohjois-Karjalassa kuin Intiassa. Se on 
sitä, että alueellista menestystä linjaavat 
kasvukonekuskit antavat ylikansallisten 
yhtiöiden mellestää vaaroillamme ja 
ottaa niistä enemmän irti kuin olisi sen 
asukkaille ja ympäristölle kohtuullista 
missä päin maailmaa tahansa.  

Missä nyt ovat yhteisrintama ja
se kuuluisa talvisodan henki?

Hanna kirjaVainen, 
näytelMäkirjailija, 

kontiolaHti
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Joensuu on siitä erikoinen suomalainen keskisuuri kaupunki,
että aivan keskustan tuntumassa, Pielisjoen vasemmalla rannalla lepää

rakentamatonta tyhjää tonttimaata hehtaarikaupalla. 
Rakennussuunnitelmia alettiin tehdä jo 1990-luvun alussa

ja erityisesti vuoden 1996 sahan palon jälkeen,
mutta mitään ei ole tapahtunut.

MIKSI?
2000-luvun vaihteessa Pent-
tilän saha-alueelle ryhdytään 
suunnittelemaan uutta asuink-
eskusta. Keskeinen suojeluko-
hde, Penttilän Hovi nähdään 
nyt alueen ”maamerkkinä”: 
kaupunki voi  lunastaa sen 
etuosto-oikeuttaan käyttäen 
Repolan perillisen UPM:n 
omistuksesta.

Yllättäen Hovi myydään 
yksityisille vuonna 2001 ja sen 
vuokralaiset häädetään. Asiasta 
käräjöidään, mutta sama ilmiö 
toistuu Joensuussa muutamissa 
muissakin UPM:n omistamissa 
vuokrataloissa. Kun työväkeä ei 
enää tarvita, vuokra-asunnoista 
on tullut yhtiölle kannattama-
ton taakka.

Vuonna 2007 UPM ”myy” 
omistamansa maaosuuden saha-
alueesta kaupungille. Kauppa-
hinta, symbolinen yksi euro, 
herättää epäilyjä kaupankäyn-
nin todellisista tavoitteista. 

Kaupan myötä saastu-
neen maa-alueen, 30 hehtaa-
rin puhdistusvelvoite siirtyy 
kaupungille, veronmaksajille. 
Kaupunginjohto iloitsee ”lah-
joituksesta” ja UPM säästää 
”ympäristöteollaan”  varo-
vaisenkin arvion mukaan 20 
miljoonaa euroa.

Suuri Puhallus joensuulaisittain

Penttilän sahalaitos takoi 
omistajilleen miljardeja 
ja saastutti samalla niin 
Pielisjokea kuin sen va-
senta rantaa reilut sata 

vuotta. Saha-alueen myrkyistä tun-
netuimmat ovat syöpää aiheuttavat 
dioksiini, furaani ja asbesti.

Muitakin supermyrkkyjä maasta 
voi löytyä. Niiden poistaminen vaatii 
erityistoimia.

Jotta rakentaminen ja asuminen 
olisi alueella turvallista, maa-ainesta 
on vähintäänkin metrin tai kahden 
paksuudelta poistettava ja kuljetet-
tava erityiskaatopaikalle. Kaatopaik-
kaa ei Joensuun lähistöllä ole, sekin 
on rakennettava. Tämän puhdistus-
operaation arvellaan maksavan noin 
20 miljoonaa euroa.

Saha-alueen maaperän saastuttaja 
on hyvin selvillä: Rauma-Repola ja 
sen perillinen UPM. Monilla joen-
suulaisilla on vankka epäilys siitä, 
että yhtiö on tahallaan vitkutellut 
lupaamansa puhdistustyön aloitta-
mista. Tekosyynä on ollut maa-alu-
een ristiinomistus kaupungin kanssa. 
UPM on Joensuussakin ollut malli-
esimerkki globaalista suuryhtiöstä, 
joka ei tunne vastuuta sen paremmin 
ihmisistä kuin luonnosta: 

Kerättyään ensin voitot puutava-
ran sahauksesta UPM irtisanoi työvä-
kensä ja aiheutti suurtyöttömyyden. 
Sitten se realisoi entisten työläistensä 
vuokra-asuntoja nostamalla vuokria 
tai myymällä ne yksityisomistuk-
seen.

Lopulta UPM keksi keinon pyör-
tää lupauksensa saha-alueen puh-
distuksestakin - se teki jalomielisen 
maalahjoituksen kaupungille ja siirsi 
20 miljoonaa veronmaksajien piik-
kiin! Todellinen Suuri Puhallus, josta 

Joensuussa ei edes keskustella.
Puhalluksen tekee vielä törke-

ämmäksi se, että  paitsi Joensuun 
valtapuolueet, myös vihreät ovat 
olleet saha-alueesta hiljaa kuin kusi 
sukassa. Outo ilmiö, kun yleensä 
vasemmalla ja vihreällä laidalla 
ympäristöasioihin on puututtu kii-
tettävästi – jopa silloin, kun kyseessä 
ovat olleet liito-oravat.

Ympäristölainsäädäntö on suh-
teellisen uusi asia, mutta tiettyjen 
lainkohtien taannehtiva sovelta-
minen kannattaisi tutkia UPM:n 
toimien suhteen – erityisesti kun 
yhtiö on aikaisemmin useaan ottee-
seen maininnut kantavansa vastuun 
Penttilän saha-alueen maaperän 
puhdistamisesta.

Onhan kysymys myös moraalista, 
eettisesti kestävästä yritystoiminnas-
ta. Eikö vain?

Vuoden 2008 alkupuolella Hel-
singin yliopistossa väitteli tohtoriksi 
muuan Casper Herler.

Hänen väitöskirjansa käsittelee 
sopivasti ”…maaperän ja pohjave-
den pilaantumisen ympäristöoikeu-
dellista ennallistamisvastuuta”.

Yksi väitöskirjan keskeisistä 
tutkimuskysymyksistä on se, että 

maaperän ja pohjaveden pilaantu-
minen tulee ilmi tavallisesti viiveellä 
- ”…kun pilaava toiminta on usein 
ehtinyt joko päättyä tai sitä on ehditty 
harjoittaa jo pidemmän aikaa ennen 
kuin kunnostustarve ajankohtaistuu. 
Kunnostuskustannusten ollessa 
määriltään yleensä huomattavat, 
on huomio kohdistunut siihen millä 
edellytyksin vastuulainsäädäntöä 
vanhemmissa pilaantumistapauk-
sissa voidaan asettaa taannehtivasti, 
eli toisin sanoen pilaantumisen 
jälkeen.”

Casper Herlerin väitöskirjas-
sa todetaankin yhteenvetona, että 
”taannehtivalle lainsäädännölle ei 
rikosoikeuden ulkopuolella ole eh-
dotonta kieltoa”.

Pentti stranius,
joensuu, Penttilä

Joensuun kaupunki maksattaa 
kuitenkin suuryhtiön jätökset ja nii-
den puhdistamisen kaupunkilaisilla 
– tai yleisemmin veronmaksajilla 
kun se nyt huutaa Suomen valtiota ja 
EU:ta apuun tähän operaatioon.

Eikö Joensuussa olisi aihet-
ta palata vielä kerran Penttilän 
saha-alueen saastuttajan, UPM:
n eettiseen, moraaliseen ja tosi-
asialliseen vastuuseen maaperän 
puhdistuskustannuksista?  Haloo 
kansalaisaktivistit - luonnonystävät, 
vasemmisto, yliopistoväki, Joensuu-
liike! – herätys siellä punavihreällä 
rintamalla!

Joensuun Penttilän saha perustettiin vuonna 1871 ja se toimi lähes 120 vuotta samalla paikalla. Saha lakkautettiin vuonna 1988 ja tuhoutui 
suurpalossa lopullisesti 1996. Vielä 2000-luvun alkupuolella yhtiö on monta kertaa vakuuttanut hoitavansa alueen puhdistusvelvoitteen.

Kaupat
yhdellä
eurolla

POHJOIS-KARJALAN KOMMUNISTIEN VAPPULEHTI

Artikkelin kirjoit-
taja Pentti Stranius 
on tutkija sekä
kulttuurin moni-
ammattilainen.
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Pienois-
parlamentti

puntaroi
köyhyyttä

K
yöhyys on aihe, jota ei käsi-
tellä vakavasti julkisuudessa 
Suomessa. Keskustelulle 
olisi kuitenkin aihetta, sillä 
yli puoli miljoonaa suoma-
laista sinnittelee päivittäin 

köyhyysrajan alapuolella.
Pahimmassa pinteessä ovat yk-

sinhuoltajaperheet, opiskelijat, työt-
tömät, kansan- ja työeläkkeen sekä 
työkyvyttömyyseläkkeen saajat. 
Köyhiä ja ex-köyhiä, taiteilijoita ja 
työläisiä kyllästyi köyhyydestä his-
sutteluun ja päätti koota pienoispar-
lamentin pohtimaan aihetta. Tässä 
pohdintojen satoa:

”Köyhyys lyö ihmiseen sisäisen 
häpeämerkin. Syntyy tunne, että 
ihmisarvo katoaa; halu olla ja elää 
heikkenee. Tarveharkintainen toi-
meentulotuki on viimeinen apu jota 
yhteiskunta tarjoaa. Tuen hakemi-
sesta on tehty niin byrokraattinen 
ja nöyryyttävä prosessi, että puolet 
siihen oikeutetuista jättävät heille 
lain mukaan kuuluvan oikeuden 
käyttämättä. Puheet toimeentulotuen 
väärinkäytöksistä ovat harhaanjoh-
tavia.”

”Henkinen köyhyys kulkee kä-
sikädessä rahavaikeuksien kanssa. 
Vireä järjestötoiminta on vähentynyt 
ja mielipiteiden vaihto esimerkiksi 
politiikasta jähmettynyt. Tämä nä-
kyy äänestäjien määrän tasaisena 
laskuna. Viime kunnallisvaaleihin 
Joensuussa otti osaa alle puolet ää-
nioiketetuista. 

Syytä politiikasta vieraantu-
miseen voi hakea keskittyneestä 
tiedonvälityksestä, missä vaihtoeh-
doille ei anneta sijaa ja vähäinenkin 
kansalaisaktiivisuus tukahdutetaan 
johtavien poliitikkojen sekä virka-
miesten yhteisvoimin.”

”Asumisen kalleus kurjistaa. 
Työpaikkoja keskitetään pääkau-
punkiseudulle ja muutamiin kasvu-
keskuksiin. Tämä näkyy kohtuutto-
mina vuokrina. Asumiskustannukset 
ovat nousseet vuokrasääntelyn ja 
aravajärjestelmän alasajon myötä 
rajusti. Kun sääntely lopetettiin 
vuonna 1995, ovat vuokrat nousseet 
keskimäärin noin 60 prosenttia. 
Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen 
puute pahentaa asunnottomuutta. 
Samaan aikaan asuntojen hinnat 
ovat kaksinkertaistuneet. Suuri osa 

asunnoista päätyy nyt keinottelijoille 
sijoituskohteena.”

”Köyhyys uhkaa vakavasti terve-
yttä. Lakiin kirjattu perusterveyden 
huollon maksuttomuus on historiaa. 
Nyt jokaisesta lääkärinvastaanotosta 
ja terveyskeskuskäynnistä lasku-
tetaan. Lääkkeet ovat kalliita, eikä 
Kela-korvaus ole pysynyt niiden 
hinnannousun mukana.”

”Taiteilijoille niukkuus on tuttu 
seuralainen. Köyhyys on tullut 
tietoisesti ammatinvalinnan kautta, 
mutta työ antaa henkistä rikautta 
tilalle. Tämäkin onni on aika ajoin 
vakavasti uhattuna, kun tulot puto-
avat tasolle, jolloin ei voi hankkia 
työn edellyttämiä tarvikkeita tai 
riippuvuus puolison tuloista käy 
ylivoimaiseksi.”

”Parhaiten henkilökohtaista hy-
vinvointia korjaa työllistyminen. 
Työvoimapulasta julkisuudessa 
mielellään puhutaan, mutta työvoi-
mapulaa on vain hetkellisesti siellä, 
missä ei ole asuntoja tai työnantajien 
vaatimukset ovat kohtuuttomia. 
Tavallinen tilanne on se, että hyvin 
laadittuun työhakemukseen ei vas-
tata tai vastauskirje kertoo hakijoita 
olleen satoja ja valinnan kohdistu-
neen tällä kertaa johonkin toiseen 
henkilöön.”

”SKP:n vaatima 850 euron pe-
rusturva olisi tervetullut helpotus 
köyhyyteen.”

”Perusturva maksetaan verotto-
mana jokaiselle täysi-ikäiselle niissä 
elämäntilanteissa, joissa hänellä ei 
ole mahdollisuutta osallistua työ-
elämään tai saada muuten toimeen-
tuloaan työttömyyden, pätkätöiden, 
opiskelun, vanhuuden, sairauden tai 
muun vastaavan syyn vuoksi.”

Pienoisparlamenttiin osallistuivat 
taiteilijat Eeva Riikonen ja Tarja Tella, 

pelimanni Edo Pennings,
vanhempi huoneenrakentaja Viljo Heik-

kinen, osa-aikainen toimittaja Marko 
Korvela ja köyhä yrittäjä Pia Valkonen, 

panimotyöntekijä Marko Huoman,
opiskelija Aaro Heikkinen,

käyttömestari Martti Vaskonen.

Satoja tuhansia kansalaisia koskettava köyhyys jää 
julkisuudessa massaviihteen jalkoihin. Ihmiset 

seurailevat mitä tarjotaan: pikkuskandaaleja, joitten 
pääroolissa on tekojulkkis tai hölmöilevä poliitikko. 

Toimintamalli sopii hyvin talouseliitille ja johta-
ville puoluekoneistoille. Kun mediahuomio keskittyy 
epäolennaisuuksiin, voi Suomessa viedä läpi minkä 
’uudistuksen’ tahansa ilman vastarintaa, ilmoitusluon-
toisena. Esimerkkinä vaikka Suomen hyväksymä EU:
n ristiriitainen perustuslaki.

Kansalaiskeskustelu siitä jää historiantutkijoiden 
tehtäväksi joskus tulevaisuudessa.

Julkiseen keskusteluun toi pirteän poikkeuksen So-
siaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen 
(Stakes) tutkimus, hyvinvointi 2008.

Tutkimus kertoo muun muassa: ”Suomi on tänä 
päivänä ennen kaikkea eriarvoisempi yhteiskunta. 
Työttömyys ja työelämästä syrjäytyminen ovat edel-
leen korkealla tasolla. Sosioekonomiset terveyserot 
ovat kansainvälisestikin tarkasteltuna suuret, ja ne 
ovat kasvaneet edelleen. Tuloerot ja suhteellinen 
köyhyys ovat kasvaneet samalle tasolle kuin mitä ne 
olivat 1970-luvun alussa. Alueelliset hyvinvointierot 
puolestaan näyttävät muuttuneen pysyviksi. Tämä on 

osin harjoitetun politiikan seurausta. Suomen tulon-
siirtojärjestelmä tasaa yhä vähemmän tuloeroja.”

Tutkimukseen haastateltiin puhelimella 4 530 
suomalaista ja yllätyksiäkin löytyi. Suomalaiset 
ovat valmiit maksamaan enemmän veroja julkisista 
palveluista.

Myös sosiaaliturvan tasoa pidetään nykyisin liian 
matalana ja sen parantamiseksi ollaan jopa valmiit 
maksamaan enemmän veroja.

Tavallisten kansalaisten toiveet politiikan sisäl-
löksi ovat siis täysin vastakkaiset, kuin 90-luvun 
laman jälkeinen politiikka.

Hallitukset ovat toteuttaneet uuterasti toiveita, 
joita rikkaat ovat halunneet. Tästä käy hyvänä 
esimerkkinä varallisuusverolaki, joka kumottiin 
1.1.2006. Veron tuotto, eli noin 100 miljoonaa 
euroa vuodessa, päätettiin lahjoittaa muutamalle 
tuhannelle varakkaimmalle SDP:n ja muun oikeiston 
toimesta.

Muista pohjoismaista poiketen Suomessa ei 
vaaleissa mitellä tasapainoakselilla oikeisto-va-
semmisto, vaan oikeistolla on pitkään ollut selvä 
70 prosentin enemmistö.

Vasemmistoa on tarvittu hallitukseen likaista 
työtä varten, vaientamaan työväestö. Nyt likaista 
työtä hallituksessa tekee Vihreät vaientaessaan 
valkokaulustyöläisiä. Tämä taktiikka on purrut ja 
se tuntuu kipeästi koko yhteiskunnassa.

Vaihtoehtoa hallituskomennolle on ollut vaikea 
esittää median julistaessa valittua linjaa ainoaksi 
ja oikeaksi.

Yhteiskunnan palvelutuotannon ja teollisen 
toiminnan päämäärä tulisi olla yksilön tarpeiden 
tyydyttäminen sekä onnellisten elämänpuitteiden 
kehittäminen. Tällä hetkellä tämä tavoite tuntuu 
erityisen kaukaiselta. Nyt koko yhteiskunta ja jo-
kainen ihminen on alistettu palvelemaan suurempia 
liikevoittoja, pörssiyhtiöiden ja näkymättömien 
sijoittajien vaatimuksia.

Sekin joukko, joka nyt kokee olevansa itsenäinen 
ja kuuluvansa keskiluokkaan voi herätä aamuun, 
jolloin oma organisaatio tekee ’välttämättömiä 
muutoksia’ ja heittää keskiluokkaiset palvelijansa 
lähimmästä ovesta kohti ’uusia haasteita’. Nämä 
uudet haasteet ovat pätkä- ja vuokratöitä tai itsensä 
kauppaamista erilaisten tukijärjestelmien avulla 
’lupaavalle työnantajalle’.

Myös pakkoyrittäjyys on luotu keinoksi työllis-
tyä, alipalkattuna vailla kelvollista sosiaaliturvaa. 
Pörssikeinottelijoiden ehdoilla toteutettu automaatio 
sekä tekninen kehitys on johtanut entistä verisem-
pään kilpailuun työpaikoista. Näin ollen tekninen 
vallankumous on muuttunut raskaaksi taakaksi 
työntelijöille, eikä helpotukseksi työelämässä.

Martti Vaskonen
kellarikansalainen

Köyhyyttä hyssytellään

Toimittaja Marko Korvela tuntee pätkätyöläi-
syyden ongelmat.

Köyhyys hallitsee satojen tuhansien suomalaisten elämää. Joensuun 
pienoisparlamentissa aihetta  pohtivat taiteilijat Eeva Riikonen,
Tarja Tella ja toimittaja Marko Korvela (pöydän oik. puolella),

panimotyöntekijä Marko Huoman ja  yrittäjä Pia Valkonen.
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Suomalainen köyhyys

- EU:n määrittelemä köyhyysraja kulkee 800 - 900 euron välissä
- Kansaneläke on 558 euroa yksinäisellä ja 495 euroa puolisoilla kuukaudessa
- Työttömyyspäiväraha on 490 euroa kuukaudessa
- 18 vuotta täyttänyt korkeakuoluopiskelija saa opintotukea 259 euroa, sekä 
asumistukea 80 prosenttia vuokrasta, enintään 201 euroa. Opiskelijoilla on mah-
dollisuus myös valtion takaamaan 300 euron opintolainaan kuukaudessa.
- Toimeentulotuki on 399,10 kuukaudessa
- Kaikista maksetuista tuista peritään verot
- 600 000 suomalaista elää EU:n köyhyysrajan alapuolella

Opiskelija Aaro Heikkinen tuli pienoisparlamenttiin Iisalmesta ja  
Vanhempi Huoneenrakentaja Viljo Heikkinen Lapinlahdelta.

Vuonna 2001 saatoimme lukea uutisista: ”Huos-
taanottojen määrä on lisääntynyt 50 prosentilla 10 
vuodessa”,  ja v. 2006 Stakes tiedotti: ”Huostassa 
olevien kokonaismäärä on viime vuosina kasvanut 
1–6 prosentin vuosivauhtia.” 

Mistä tilanne johtuu?
Perheiden pahoinvoinnista puhutaan ja vanhempia 

syytetään uusavuttomuudesta. Toisesta suupielestä 
yllytetään kilpailemaan niin opiskelussa kuin työ-
elämässä. Ei ole varaa hellittää, vaikka kotona olisi 
lapsia: nopeat syövät hitaat.

Töissä ei ole aikaa keskustella, ei edes neuvoa 
harjoittelijoita. Valtavista asuntomenoista selvitäk-
seen monet tekevät kahta työtä. Hiostus kasvaa ja 
heijastuu kotiin, jossa ei ole aikaa eikä voimia edes 
jutella, kuuntelemisesta puhumattakaan.

Tarvitaan apua 
Jos unenpuute ja huolet vaivaavat ja lastenhoito 
stressaa, alkaa huusholli kaatua päälle. Mummot ja 
tädit asuvat kaukana tai heitä ei olekaan. Puoleksikin 
päiväksi tuleva kodinhoitaja olisi silloin pelastus.

Kun pyykit ovat narulla, jääkaapissa ruokaa ja 
koti järjestyksessä, vanhemmatkin jaksavat tarttua 
kotitöihin. 1990-luvun alussa lapsiperheetkin saivat 
kotiapua, nyt ei.

Kun ihmisten hätää ja uupumusta ei helpoteta 
työavulla ja rahallisella tuella, ovat seuraukset hyvä 
bisnes iltalehdille.

Apua vai kyttäystä?
Apua ei heru mistään. Kodinhoitajien ja kotiavus-
tajien määrä on vuosina 1995-2005 vähentynyt 11 
000:sta 6000:een, samalla kun lähi- ja perushoitajien 
osuus kotipalvelussa on kasvanut. Toiminnassa pai-
nottuu sairaanhoito. (Stakesin Raportti 2/2007)

Voimavarat eivät riitä kunnolla vanhuksillekaan, 
ja työntekijöiden hoitajakoulutus merkitsee, ettei 
arjen kaaokseen saa apua. Yksityisen kotiavun henki-
löstön kasvu 330:sta 2 400:aan ei korvaa vähennystä, 
eikä lapsiperheillä ole siihen varaakaan. 

Avun sijasta lastensuojelu tarjoaa ”tilanteen seu-
rantaa”, siis kyttäystä. Kun keskustelut eivät auta, 
seuraa huostaanotto, jonka lapsi kokee karkotukse-
na ja joka vie vanhemmilta lopunkin uskon omiin 
kykyihinsä.

Huostaanotot ovat myös erittäin kalliita. Niihin 
vuonna 2005 käytettiin 400 miljoonaa euroa. Sum-
malla voisi palkata vähintään 10 000 kotiavustajaa 
- ja lopputulos olisi ylivoimaisesti parempi.

Lapsiuhreja
Meillä on 80-luvun lopulta asti harjoitettu Raimo 
Sailaksen talouspolitiikkaa; nykyinen hallitus on 
peräkkäin jo kuudes, joka palvoo markkinavoimia 
ihmisuhrein.

Ensin uudistettiin verotus (Liikanen, Holkeri ja 
Aho) ja poistettiin vuonna 1994 lapsi- ja yksinhuolta-
javähennykset, mikä kaksinkertaisti yksinhuoltajien 

KÖYHÄT 
LAPSIPERHEET:

Pienituloisten lukumäärät v. 1996 - 2005
lähde: tilastokeskus, tulonjakotilasto (1987-2005) 
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verotuksen. Miljoonien pääomatuloista menee veroa 
28 prosenttia, kun taas keskituloinen yksinhuoltaja 
maksaa 30 prosenttia. Samaan aikaan, kun alennettiin 
asumistukea, nostettiin päivähoito- ja terveyskeskus-
maksuja sekä jäädytettiin lapsilisät ja muut tuet. 

Valtiovarainministerit Niinistöstä Kataiseen 
ovat hurskastelleet yhdessä Lipposen ja Vanhasen 
kanssa, ettei valtionvelkaa pidä lykätä lastemme 
maksettavaksi.

Tosiasiassa lapset ovat nuo velat jo maksaneet 
kohonneen verotuksen, huonojen neuvola- ja koti-
palveluiden, suurten opetusryhmien, lakkautettujen 
kerhojen, lähikirjastojen ja nuorisotalojen ja jäädy-
tetyn opintotuen muodossa.

Lapsiperheitä kiusaavat köyhyys ja epävarmat 
pätkätyöt, ainoa ”etu” on viina-ale. Seuraukset ovat 
luettavissa huostaanotto-, mielenterveys- ja koulu-
pudokastilastoissa. 

Meidän on se tehtävä 
Valtaeliittiä tottelevat eduskuntapuolueet valvovat 
rikkaiden etuja, vaikka suomalaiset kannattavat 
tuloerojen tasoittamista ja maksuttomia julkisia 
palveluja.

Suunnan on muututtava täysin: pääomatulojen 
verotusta on kiristettävä ja omaisuusvero palau-
tettava, samalla kun alle 12 000 euron vuositulot 
vapautetaan veroista.

Saadut varat on suunnattava korvamerkittyinä jul-
kisten palvelujen kehittämiseen. Kaikkein kiireelli-
simpiin kuuluvat perusturva, julkinen terveydenhoito 
sekä tehokas ja riittävä kotiapu niin vanhuksille kuin 
lapsiperheillekin. Tarvitaan aktiivista yhteistoimin-
taa, vaalipuheitten arvo on nähty. Lasten vanhemmat 
ja vanhusten lapset, liittykää yhteen!

Ei  köyhyysparlamentissa koko ajan haudanvakavaa ollut. Kuvassa 
maanviljelijä Hannu Ketoharju Juuasta sekä taiteilijat Eeva Riikonen 
ja Tarja Tella.
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Mielihyvän tavoittelu ja loputon kulutus 
ovat johtaneet meidät aivan uuden 
tilanteen eteen, olemme onnistuneet 
aikaansaamaan voimistuvan kasvihuo-

neilmiön, joka muuttaa ilmastoamme.
Kaikkea täytyy saada ja mikä parempi, niin 

mahdollisimman nopeasti. Työmatkat on kuljet-
tava mahdollisimman nopeasti autolla, vaikkakin 
matkaa olisi vain muutama kilometri.

On kiire, aikaa ei voi tuhlata kävelyyn tai 
pyöräilyyn. Kotimme ovat täynnä halpaa elektro-
niikkaa, tuotuna maapallon toiselta puolelta, josta 
valmista, moneen kertaan pakattua ruokaakin, yhä 
useammin tuodaan.

Näin saamme omasta mielestämme ehdottoman 
tärkeät hyödykkeet mahdollisimman edullisesti, 
jolloin pystymme kuluttamaan vielä enemmän, 
ahneus kasvaa.

Siinä ohessa aiheutamme epäsuorasti kuitenkin 
yhä enemmän ja enemmän kasvihuonekaasuja 
ilmakehään, erityisesti hiilidioksidia (CO2). Mer-
kittävimpiä kasvihuonekaasuja ovat hiilidioksidin 
lisäksi, metaani (CH4) ja ilokaasu (N2O). On 
kuitenkin muistettava, että kasvihuonekaasuja on 
ilmakehässä ilman ihmisen toimintaakin, CO2, 
CH4 ja N2O kuuluvat luonnon hiilen ja typen 
kiertoihin.

Nämä kaasut ilmakehässämme mahdollistavat 
elämän maapallolla vangitsemalla maapallolta ava-
ruuteen heijastuvaa lämpösäteilyä toimien, kuten 
lasit kasvihuoneessa lämmittäen alailmakehää.

Ilman niin sanottua kasvihuoneilmiötä maapal-
lon keskilämpötila olisi vain noin -18 C astetta ja 
elämä täällä mahdotonta. Hiilidioksidin, metaanin 
ja ilokaasun pitoisuudet alkoivat lisääntyvä ilmake-
hässä ihmisen toiminnan vuoksi teollisen vallanku-
mouksen jälkeen 1700-luvulla ja ovat siinä määrin 
nyt lisääntyneet, että aiheuttavat kasvihuoneilmiön 
voimistumisen.

Kasvihuoneilmiön voimistuminen on johtanut 
ilmaston lämpenemiseen ja -muutokseen. Kas-
vihuonekaasujen tämänhetkiset pitoisuudet ovat 
suurimmat viimeisen 650 000 vuoden ajalta.

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) 
viime vuonna valmistuneen selvityksen mukaan 
havainnot ja mittaukset kertovat ilman epäilyksen 
sijaa, että ilmasto on todellakin muuttumassa. Maa-
pallo lämpenee, jäätiköt ja mannerjäät sulavat yhä 

nopeammin ja merenpinta jatkaa nousuaan.
Monet sään ääri-ilmiöt ovat muuttuneet, kuten 

helleaallot, kuivuusjaksot sekä rankkasateet ovat 
yleistyneet ja trooppiset myrskyt voimistuneet. 
Pakkasta on sellaisilla alueilla, missä talvea ei 
yleensä ole. Ihmisiä kuoleekin koviin pakkasiin 
tai helteisiin. Jotkut skeptikot väittävät, että kaikki 
johtuu auringon säteilyvoimakkuuden ja maan 
kiertoradan muutoksista.

Väite ei pidä paikkansa, sillä auringon säteily-
voimakkuuden kasvu lämmittäisi koko ilmakehää 
ja näin ei ole tapahtunut, vain alailmakehä on 
lämmennyt, mikä on seurausta nimenomaan lisään-
tyneistä kasvihuonekaasuista ilmakehässä, jotka 
sitovat maasta poistuvaa lämpösäteilyä. Erityisesti 
on kiinnitetty huomiota ilmakehän hiilidioksidipi-
toisuuden nousuun, joka on 1800-luvun puolivälistä 
lisääntynyt n. 31 prosenttia. 

Me lisäämme kasvihuonekaasuja ilmakehään 
käyttämällä fossiilisia polttoaineita (energia ja 
liikenne), hakkaamalla ja hävittämällä metsiä, 
viljelemällä maata, harjoittamalla teollisuutta ja 
tuottamalla jätettä, kuluttamalla.

Nyt on jokaisen aika herätä ja ottaa vastuu omas-
ta energiankulutuksestaan, sillä ilmastonmuutos 
koskettaa meitä kaikkia. 

Kulutuksen vähentäminen on avainasemassa 
tällä hetkellä, sillä se on ainoa keino, miten fossii-
listen polttoaineiden käyttöä voidaan vähentää ja 
jätevuoria pienentää.

Istahdin kuppilassa tuttavani pöytään. 
”Mitäs mies?” 
”Tässä ihmettelen, kun kansainvälisesti arvostettu professo-
ri laskettelee lehdessä potaskaa. Että kun työssäkäyvä väki 
vähenee, niin ei ole varaa hyvinvointivaltioon. Ei ainakaan 
julkisiin palveluihin nykyisessä laajuudessa.”

”Joo, saattaa ollakin”, myöntelin.
”Ei muuten ole. Pienemmällä porukalla vaan tehdään entistä 

parempaa tulosta. Vika on siinä kun se tulos menee vääriin 
taskuihin.”

”No mihin sitten?”
”Saakeli tiedäthän sinä, osakkeenomistajille ja johdon optioi-

hin, kaikenlaiseen kasinopeliin.” 
”Ihminen on ahne ja itsekäs”, epäilin.
”Ainakin kapitalistinen markkinatalous ruokkii ahneutta, mutta 

voisihan sitä yrittää rajoittaa. Vaikka verottaa voittoja niin, että 
rahaa riittää julkisiin palveluihin ja niitä voitaisiin jopa parantaa.  
Siihen olisi kyllä tarvetta ja se helpottaisi työllisyyttäkin.” 

”Vievät tehtaansa ulkomaille, mitenkäs sitten”, epäilin.
”Joo, mutta valtion pitäisi puuttua siihen. Vaikka säätää sellai-

nen valuuttavero, että tehtaat pysyvät täällä. Työllä ne on luotu ja 
ihmisiä niitten pitäisi palvella eikä keinottelua ja pörssipeliä.

”Mutta minkäs mahat, varsinkin jos tämä porvarikomento 
jatkuu, niin kun näyttää.”

” Joo porvarikomento, mutta kahessa Lipposen hallituksessa 
vasemmisto teki ihan samanlaista politiikkaa ja sen jälkeenkin. 
Tuloerot kasvoi, yksityistettiin ja muuta. Mitäs siihen sanot?”

”Enhän minä mitään, kun ei tule seurattua, jotenkin jäänyt 
tässä ulkopuoliseksi” selittelin häveliäänä.

”Voi veikkonen, et ole ainut. Moni muu tuntee itsensä ulko-
puoliseksi. Kolmannes jättää äänestämättä vaaleissa ja köyhim-
mästä päästä vielä, koska politiikka on äin päin, kun työläisten 
ja köyhän kansan äänillä eduskuntaan ja valtuustoihin menneet 
alistuu oikeiston tahtoon. Ja sehän sopii valtaeliitille. Ihan vihaksi 
pistää tämä touhu.”

”Missä vika”, kyselin.
”Pikkupennusta asti on mahoton kilpajuoksu käynnissä. Se 

murentaa solidaarisuutta, niin että vasemmistokin on sopeutunut 
tähän markkinoiden diktatuuriin. Jos muutosta ei tule, niin kusessa 
ollaan, koska nykymenoa ei kestä ihminen eikä ympäristö.”

”Demarithan uudistavat nyt puoluettaan, jos uutisiin on us-
komista”, huomautin.

”Toivottavasti niin tekevät, vaikkei siinä pelkkä kosmetiikka 
riitä.”

”Niinpä niin...”
”Kaikki edut mitä meillä on, on saatu yhteisellä toiminnalla 

ja niitä pitää puolustaa.  Pitäs käydä maailmanlaajuista taistelua 
pääoman rosvousta vastaan ja ajaa inhimillisempää maailmaa. 
Jos nykyiset omistus- ja valtasuhteet on sen esteenä, niin anti 
mennä.”

”Taitaa olla helpommin sanottu kuin tehty” arvelin.
Tuttavani tiiraili minua silmät sirrissä. ”`Opi, mies yömajassa; 

opi, kuusikymmenvuotias; ota selvää, sinun pitää maksaa lasku` 
laulettiin joskus takavuosina.”

Ulos mennessäni mietin, siitäkö olisi alettava.

joutoMies

Missä vasemmisto luuraa?

riitta kettunen, 
Ft

Luvassa
hellettä, myrskyjä

ja kuivuutta
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Anita ja Lauri Tienhaara hyppäsivät pois 
normaalista palkkatyöstä reilut kymme-
nen vuotta sitten. He asuvat nyt Valtimon 
Maanselässä.

Anita työskenteli aikaisemmin kont-
toristina ja Lauri metsurina eri yhtiöissä. 
Nykyisin pariskunta tulee toimeen rau-
hallisen luonnon keskellä omien kättensä 
töillä.

Elantoa antavat polttopuiden myynti, 
marjastus, sienestys, hunajan tuottami-
nen ja erilaisten vihannesten kasvatus. 
Pariskunta elää mahdollisimman paljon 
omillaan. Kaupasta hankitaan vain vält-
tämätön.

Pariskunta vaikuttaa onnelliselta. Yh-
teistä polkua he ovat taivaltaneet jo neljä 
vuosikymmentä.

- Minä vastaan meidän perheessä 
”ulkopolitiikasta” ja Anita ”sisäpolitii-
kasta”, sanoo Lauri ja viittaa  pariskunnan 
työnjakoon.

- Poikkeuksiakin toki on. Luonnontuot-
teet kerätään yhdessä ja Anita osallistuu 
myös myytäväksi menevien polttopuiden 
pinoamiseen. Ruoanlaiton ja luonnon-
tuotteiden säilömisen olen jättänyt hänen 
vastuulleen, Lauri vitsailee.

Todellisuudessa Tienhaarat tekevät 
työt hyvin pitkälle yhdessä suunnitellen 
ja yksissä tuumin.

Puusavottaa 
pyöritetään talvisin
Melko laajamittaisen puusavotan pyörit-
täminen työllistää Tienhaaroja talvi-
kaudella. Aluksi puut on kaadettava ja 
ajettava metsästä halkovajalle. Sitten puut 
pätkitään, pilkotaan ja pinotaan. Tälläkin 
hetkellä suuressa vajassa on muutamia 
satoja kuutioita puuta odottamassa lähtöä 
asiakkaille.

Tuotevalikoimaa riittää hellapilkeistä 
metrisiin lämmityshalkoihin.

- Meillä on periaatteena toimittaa juuri 
sellaista puuta kuin ihmiset tarvitsevat. 
Palveluun kuuluu, että puut myös pino-
taan asiallisesti eikä vain huitaista läjään 
pihamaalle, Lauri sanoo.

Monille vanhoille ihmisille täyden-

palvelun puuhuolto on yksinasumisen 
elinehto.

Tienhaarat käyttävät koneita puusavo-
tassa niin vähän kuin mahdollista. Myy-
tävät puut tulevat osaksi omalta pieneltä 
metsäpalstalta. 

Sen lisäksi jalostettavaksi ostetaan 
metsäyhtiöiden hakkuutyömaille jääneitä 
jätepuita.

Kiirettä riittää 
keväästä syksyyn
Toinen todellinen työrupeama käynnistyy 
keväällä, kun mehiläispesiä aletaan valm-
istella kesäkauteen. Pian seuraa kasvi-
maiden kunnostus ja heti perään aletaan 
käynnistellä sieni- ja marjasesonkia.

Yhtämittaista työtä kestää aina syksyyn 
saakka.

- Viimeiset suppilovahverot keräsimme 
viime vuonna marraskuun alkupäivinä, 
Anita ja Lauri muistelevat satokauden 
päätöstä.

Tienhaarat keräävät metsistä pääasi-
assa lakkoja, mustikoita ja vadelmia. 
Sienisaaliit koostuvat muun muassa ta-
teista, suppilovahveroista, kantarelleista 
ja korvasienistä. Kaikki marjat kerätään 
käsin ja vain laadultaan ensiluokkaiset 
kelpaavat.

Hyvästä laadusta kertoo jo se, että 
lähes koko marja- ja sienisato on myyty 
aina etukäteen. Metsänherkkuja menisi 
maailmalle niin paljon kuin niitä vain 
ehtisi kerätä.

Etelä-Suomesta saapuvat lomalaiset 
vievät marjoja ja sieniä paitsi itselleen 
myös sukulaisilleen ja tuttavilleen. Torille 
Tienhaarojen ei tarvitse lähteä tuotteitaan 
kaupittelemaan.

Kirjoja kuluu 
vino pino
Tienhaarat ovat innokkaita lukuihmisiä. 
Lähes kaikenlainen kirjallisuus uppoaa. 
Lauri mainitsee kotimaisiksi kirjaili-
joista suosikeikseen muun muassa Erno 

Paasilinnan, Antti Tuurin ja Veikko  
Huovisen. Anita puolestaan pitää yhtenä 
tämän hetken suosikkinaan vuoden 2007 
kirjallisuuden Nobel-palkinnon saanutta 
Doris Lessingia.

-Innostuin kovasti ja luin hiljattain 
koko hänen suomenkielisen tuotantonsa. 
Niitä taisi olla parisenkymmentä kirjaa.

Tienhaarat luopuivat kokonaan tele-
visiosta digi-aikakauden kynnyksellä, 
koska ohjelmien taso kaikilla kanavilla 
oli huono.

Viime vuosina yhtä harvemmat oh-
jelmat kiinnostivat. Radiosta he sanovat 
kuuntelevansa lähinnä ajankohtais- ja 
keskusteluohjelmia sekä kuunnelmia.

Heidän mielestään ihmiset kaipaavat 
entistä enemmän asiapitoisia ohjelmia 
kaupallisen ja turhanpäiväisen hölinän 
keskellä.

Suututtaa 
ja ihmetyttää
Vaikka Tienhaarat nauttivat täysin siema-
uksia luonnon keskellä asumisesta, eräs 
häiriötekijä on olemassa. Häiriötekijä ovat 
alinomaa taivaalla lentelevät Hornetit.

- Veronmaksajien rahoja syydetään 
ihan turhaan ilman mitään vastinetta 
taivaalle ja samalla saastutetaan luontoa. 
Jyrinä on kauhea, kun hävittäjät pyyhältä-
vät matalalla aivan talon vieritse. Olemme 
soittaneet asiasta useasti Rissalaan, mutta 
mitään parannusta ei ole tapahtunut. 
Pitää kuulemma harjoitella, sotaherrat 
vastaavat.

- Mutta mihin ja ketä vastaan niitä 
harjoituksia tarvitaan? Jotenkin nyt on 
sama kaiku kuin oli viime sotien edellä, 
Tienhaarat pohtivat.

- Osaisikohan joku sanoa mikä on 
sijoitetun pääoman tuotto Horneteissa? 
Luulen, että se on miinusmerkkinen, 
Lauri arvelee.

Tienhaarojen mielestä Suomea ei saa 
viedä mukaan Yhdysvaltojen ja Naton 
sotaseikkailuihin.

- Muuten voi pian olla taas ruumiinpe-
sijöitä pulaa, Lauri sanoo vakavana.

Todellisia ilmastotekoja

Anita Tienhaara säilöö kuivattauja 
sieniä ja erilaisia marjoja lasiastioi-
hin.

Lauri Tienhaara on halkaissut vuon-
na 1961 hankkimallaan kirveellä 
tuhansia kuutioita polttopuuta.

EU:n Rooman sopimuksen mukaisiin 
keskeisiin kapitalisteja suosiviin 
perusoikeuksiin kuuluvat pää-
omien, tavaroiden ja työvoiman 
vapaa liikkuvuus ja työnantajien 
sijoittautumisvapaus toiseen EU-
maahan. Kansallisella lainsäädän-
nöllä jäsenmaat eivät saa rajoittaa 

näitä perusoikeuksia.
Tällainen EU-säännöstö mahdollistaa ulkomaisten 

kapitalistien tulon Suomeen polkemaan suomalaisia 
palkkoja ja työehtosopimuksia - kuten myös suoma-
laisten kapitalistien samanlaiset aktiviteetit toiseen 
EU-jäsenmaahan sijoittautumisen kautta.

Aikanaan olikin todellista hölmöilyä, kun SAK 
sosialidemokraattien äänin ja Ihalaisen johdolla ju-
listi kannattavansa Suomen liittymistä EU:n jäseneksi 
ilman mitään reunaehtoja. Reunaehdoilla olisi voitu 
edes yrittää turvata suomalaisia palkkaehtoja ja työ-
ehtosopimuksia ulkomaiselta polkumyynniltä.

Ruotsi sentään koetti suojata omia työehtosopimuk-
siaan tekemällä jäseneksi liittyessään tätä tarkoittavia 
varaumia.

EU hyväksyikin Ruotsin varaumat.
Sekä suomalainen että ruotsalainen ammattiyh-

distysliike joutui varsin pian toteamaan, kuinka maa-
han saapui ulkomaisia työnantajia, jotka maksoivat 
palkollisilleen olennaisesti alan työehtosopimusta 
alittavia palkkoja, eivätkä muutoinkaan välittäneet 
työehtosopimuksista tai ay-liikkeestä.

Vastaavasti eräät oman maan työnantajat siirsivät 
toimintojaan ulkomaille ja polkivat sen mutkan kautta 
suomalaisia työehtosopimuksia.

Molempien maiden ay-liikkeet yrittivät muutamalla 
työtaistelulla saada tällaisia työnantajia noudattamaan 
maansa alalla ollutta työehtosopimusta tai kuten 
Ruotsissa tapahtui, tekemään ay-liikkeen kanssa työ-
ehtosopimuksen.

Työtaistelujen kohteeksi joutuneet työnantajat 
Ruotsissa Alfa-Laval ja Suomessa Viking-Line nos-
tivat kuitenkin ärhäkkäät kanteet tuomioistuimissa 
vaatien tuomioistuinta EU:n kapitalistien perusoi-
keuksiin vedoten kieltämään työtaistelut, joilla oli 
yritetty painostaa työnantajia noudattamaan alan 
työehtosopimusta.

Kansalliset tuomioistuimet eivät uskaltaneet itse 
suoraan julistaa sotaa maansa ay-liikettä vastaan 
kieltämällä työtaistelut EU:n perustamissopimuksen 
vastaisina, vaan pyysivät viikunanlehdikseen EU- tuo-
mioistuimen lausuntoa. Lausunnon ne viime syksynä 
odotustensa mukaisina saivatkin.

Kummassakin lausunnossa sinänsä tunnustettiin 
ammattiyhdistysten lakko-oikeus EU:n perusoikeu-
deksi, mutta sen käytölle asetettiin niin tiukat rajat 
suhteessa EU:n kapitalisteille takaamiin perusoikeuk-
siin. Lakko-oikeuden käyttöä ei sallittu kuin tietyissä 
puolustustyötaisteluissa työläisten laillisten oikeuksien 
säilyttämiseksi.

Toisin sanoen varsinainen edunvalvonta työtaistelu-
jen avulla eli työläisten aseman parantaminen jäi kiel-
lettyjen toimien listalle ja puolustustyötaisteluissakin 
ammattiyhdistyksen tulisi pystyä osoittamaan kyseessä 
olevan hyväksyttävän päämäärän, jota muutoin ei voi-
da saavuttaa ja ettei kyse ole yhteiskuntavaarallisesta 
työtaistelusta.

Todistustaakka työtaistelun sallittavuudesta säly-
tettiin ammattiyhdistyksille. Miten ylipäätään EU:
n tuomioistuimen linjaamia työtaistelujen sallitta-
vuuden vaatimuksia voidaan käytännössä todistella, 
kun muutoinkin tuomioistuinten asenteet suosivat 
työnantajia?

Euroopan Yhteisöjen tuomioistuimen lakko-oi-
keudesta antamat lausunnot osoittivat, että EU on 
kapitalistien asialla palkansaajia vastaan. EU-oikeu-
dessa kapitalistien perusoikeudet voittavat työläisten 
oikeudet, kapitalistin oikeus sijoittautua toiseen 
jäsenmaahan on pääsääntöisesti parempi perusoikeus 
kuin lakko-oikeus.

EU tuomioistuimen linja estää vapaata ammat-
tiyhdistystoimintaa Pohjoismaissa. Matti Vanhasen 
porvarihallitus ei EU- tuomioistuimen päätöksen 
jälkeenkään ole ryhtynyt toimiin suojellakseen suoma-
laisia työehtosopimuksia, niihin perustuvia työehtoja 
ja palkansaajien elintasoa. Keskustapuolue jatkaa ris-
tiretkeään ammattiyhdistysliikettä vastaan EU:n tuella 
sairaanhoitajien työtaistelussa viitoittamallaan tiellä.

VaratuoMari arjo suonPerä

EU estää 
vapaata
ay-toimintaa
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Tämän vuoden alusta toisen kun-
takalleusryhmän alueella asuvien 
eläkkeensaajien kansaneläke 
korottui noin 55 eurolla kuukau-
dessa. Heitä oli noin 435 000.

Ensimmäisessä kuntaryhmäs-
sä asuvien kansaneläke korottui 
noin 33 euroa kuukaudessa. 
Heitä oli noin 160 000.

Korotus oli kuntakalleus-
ryhmityksen poistumisen sekä 
tasokorotuksen ansiota.

Kansaneläkkeiden tasossa 
ei edelleenkään ole kehumista, 
sillä täysimääräinen kansaneläke 
on vuoden 2008 alusta yksinäi-
sellä eläkkeensaajalla 558,46 ja 
puolisoilla 495,35 euroa kuu-
kaudessa.

Se on masentavan vähän, kun 
otetaan huomioon, että EU:n 
määrittämä köyhyysraja kulkee 
800-900 euron kuukausiansioi-
den tuntumassa.

Taitettu indeksi
Merkille pantavaa on myös, että 
eläkkeensaajien enemmistö saa 
suorastaan surkeaa työeläkettä. 
Vuoden 2005 lopussa puolet 
työeläkkeensaajista sai eläkettä, 
jonka suuruus oli alle 800 euroa 
kuukaudessa.

Vanhuus-, työkyvyttömyys- 
ja työttömyyseläkettä saavien 
henkilökohtainen keskieläke oli 
vuoden 2006 lopussa 1116 euroa 
kuukaudessa. 

Työeläkkeen saajia piina-
taan niin sanotulla taitetulla 
indeksillä, joka otettiin 65 vuotta 
täyttäneiden eläkkeisiin vuoden 
1996 alusta lukien. Vuoden 2005 
alusta taitettu indeksi ulotettiin 
koskemaan myös alle 65-vuoti-
aiden eläkkeitä - siis myös työky-
vyttömyys- ja perhe-eläkkeitä.

Taitetun indeksin epäoi-
keudenmukaisuus on siinä, 
että palkkakehitystä säätelevä 
ansiotasoindeksi otetaan huo-
mioon työ- ja virkaeläkkeitä 
korotettaessa vain 20 prosentin 
painoarvolla. Sen sijaan kulut-
tajahintaindeksin muutokset 
otetaan huomioon 80 prosentin 
painolla. 

Työeläkkeet ovat jääneet ja 
jäävät jatkuvasti jälkeen yleisestä 
palkkakehityksestä. On arvioitu, 
että eläke, joka vuonna 1995 
oli 60 prosenttia tuolloisesta 
palkasta, oli vuonna 2007 enää 
vajaat 49 prosenttia vuoden 2007 
vastaavasta palkkatasosta.

 
Asian kaunistelua
Eläketurvakeskuksen ja Pal-
kansaajien tutkimuslaitoksen 
viime vuoden lopulla julkaisema 
raportti kehui, että ”eläke korvaa 
kohtalaisen hyvin aikaisempia 
tuloja” ja että vuonna 2003 palk-
katyöstä eläkkeelle siirtyneiden 
keskimääräiset korvaustasot 
olivat usein 60 prosentin tuntu-
massa ja ”jopa sen ylikin”.

Raportointi luo helposti har-
haanjohtavan kuvan. Ikään kuin 
määrätty eläkkeiden tason nousu 
olisi poistanut tai olisi poistamas-
sa taitetun indeksin haittavaiku-
tusta ainakin uusiin eläkkeisiin.  
Näin ei tietenkään ole. Taitettu 
indeksi harjoittaa samaa myyrän-
työtään esimerkiksi vuonna 2003 
eläkkeelle jääneiden eläkkeeseen 
kuin aikaisemminkin eläkkeelle 
jääneiden eläkkeisiin

Vaikka eläke olisi vuonna 
2003 ollut 60 prosenttia palkasta, 

taitetun indeksin vaikutuksesta 
se tulee nykymenolla painu-
maan vuoteen 2013 mennes-
sä alle 50 prosenttiin tuolloin 
vallitsevasta vastaavasta palk-
katasosta ja jatkaa heikenty-
mistään myös siitä eteenpäin. 
SKP on asettanut vaatimuksen, 
että eläkkeensaajiin sovelletta-
vasta niin sanotusta taitetusta 
indeksistä luovutaan ja palataan 
ensimmäisenä toimena niin 
sanottuun keskiväli-indeksiin, 
jolloin palkka- ja hintakehitys 
eläkkeisiin otettaisiin suhteessa 
50/50.
Pääoma- ja oikeistopiirien ”ei ole 
varaa” – puheisiin voidaan tode-
ta, että toimenpiteen toteuttami-
nen vaatisi työeläkevaroista irro-
tettavaksi vuositasolla noin 126 
miljoonaa euroa, mikä olisi vain 
0.1 prosenttia työeläkerahastojen 
vuoden 2007 lopussa olleesta 
122.4 miljardin euron summasta.  
Mitä tapahtuu työeläkevaroille? 
Yhä enemmän herättää häm-
mästystä se, miksi työeläke-
rahastojen varoja ei käytetä 
eläkejärjestelmän ilmiselvien 
epäkohtien korjaamiseen. Ra-
hastoja paisutetaan ikään kuin 
itsetarkoituksena.

Miksi työeläkkeiden tasoa ei 
koroteta, vaikka alimmat eläkkeet 
tulisi ehdottomasti kohottaa EU:n 
määrittämän köyhyysrajan - 900 
euroa kuukaudessa - yläpuolelle?  
Työeläkevakuuttajat TELA:n 
lehdistötiedotteessa 5.2.2008 
sanottiin, että työeläkerahastot 
ovat kasvaneet voimakkaasti 
yli neljän vuoden ajan ja että ne 
viime vuonnakin lisääntyivät 
lähes kahdeksalla miljardilla 
eurolla eli noin seitsemällä pro-
sentilla.

Tiedotteessa kiintyi kuitenkin 
huomio myös siihen, että vaikka 
eläkerahastot ovat voimakkaasti 
kasvaneet, vuoden 2007 viimei-
sellä neljänneksellä työeläkeva-
rojen markkina-arvo aleni lähes 
kaksi miljardia euroa.

On syytä kysyä, mikä tähän 
oli syynä? 

Onko mainitulla notkahduk-
sella jotakin yhteyttä siihen, että 
vuoden 2007 loppupuolella alkoi 
tulla tietoja maksuvaikeuksista 
yhdysvaltalaisissa hedge-rahas-
toissa, joihin työeläkeyhtiöt ovat 
sijoittaneet miljardeja euroja 
myös suomalaisten eläkesääs-
töjä?

Helsingin Sanomat kirjoitti 
8.8.2007, että työeläkeyhtiö 
Varma on kasvattanut voimak-
kaasti sijoituksiaan hedge- eli 
riskirahastoihin. Lehden mukaan 
Varman hoitamista työeläkeva-
roista riskirahastojen osuus oli 
kesäkuun lopussa 2007 jo 13 pro-
senttia eli 3.8 miljardia euroa.

Eikö kansalaisilta vuosien ja 
vuosikymmenten aikana koottuja 
eläkevaroja tulisi käyttää eläke-
läisten toimeentulotason kohot-
tamiseen ja heidän ostovoimansa 
lisäämiseen?

Eikö se ole huomattavasti 
taloudellisempi ja turvallisempi 
tulevaisuuden investointi kuin 
ylettömän suurina vellovien 
eläkemiljardien sijoittelu eri-
laisiin kansainvälisiin riskira-
hastoihin?
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Suomi on kovaa vauhtia liittymässä 
sotilasjärjestö Natoon, vaikka ko-
vimmatkin Naton puolestapuhujat 
kiistävät sen. Natokeskustelussa 
puhutaan väärästä tiedosta, mutu-tun-
tumasta ja poliitikkojen pelosta sekä 

äänestäjien suosiosta. Itse Nato jää keskusteluissa 
aika vähäiseksi.

Oikeasti tämä tarkoittaa, että keskustelu Natosta 
yritetään vetää maton alle ja päättää asiasta silloin, 
kun kansalla on parempaa tekemistä. 

Pääministerin likapyykkien levittäminen julki-
suudessa on yksi esimerkki hyvästä ajankohdasta 
ajaa Suomea Natoon; samoin ministerien ihmis-
suhteiden käsittely valtamediassa. Näitä tilaisuuksia 
tulee riittämiin tässä hallituksessa.

Miksi halutaan liittyä Natoon? 
Usein käytetyin syy jäsenyyteen on oletettu Naton 

periaate ’yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta’. 
Missään sopimuksessa ei kuitenkaan lue tällaista, 
eikä Natoon liittyminen anna minkäänlaista takuuta 
tuesta mahdollisessa hyökkäystilanteessa. Jopa ko-
koomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja totesi 
asian käydessään Joensuussa puhumassa Natosta Jo-
ensuun Rauhanryhmän järjestämässä tilaisuudessa. 
Syyt Nato-innokkuuteen löytyvätkin ihan muualta. 

Myönteinen asenne Pohjois-Amerikan politiik-
kaan lienee tässä suurin osasyy. Myös Suomen 
poliitikoiden pakkomielle olla Euroopan valtaapi-
tävien keskuudessa niin sanotusti esimerkillisiä ja 
edelläkävijöitä on osasyy; suurin osa EU-maista 
kun on Naton jäsen.

EU:n ja Naton jäsenyyttä pidetään yleensä toista 
täydentävinä.

Natojäsenyyttä perustellaan virheellisesti oletuk-
sella, että natovoimat ryntäisivät apuun uhkaavassa 
tilanteessa. On siksi kysyttävä mikä tai kuka meitä 
uhkaa? 

Nykyinen tilanne Pohjois-Euroopassa on sel-
lainen, ettei ole mitään syytä odottaa hyökkäyksiä 
Suomeen toisesta valtiosta. Ainoat sotilaalliset uhat, 
jotka koskevat myös Suomea tällä hetkellä, ovat 
mahdolliset terrorismihyökkäykset.

Niiden todennäköisyys Suomessa on erittäin pieni 
- ainakin niin kauan kuin Suomi pysyy ”neutraalina”, 
eikä liity Natoon.

Todelliset uhat, joita meillä nykyisin on, liittyvät 
ympäristön tuhoamiseen. Ilmaston lämpeneminen, 
sitä myöten tulevat tulvat, leudot talvet tuholaisineen, 
syyssateet, joiden takia sato jää korjaamatta jne., ovat 
vain alkusoittoa todellisille ongelmille, jotka meitä 
odottavat ilmaston pilaantumisen takia. 

Näihin uhkiin, kuten myös öljyn hinnan rajuun 
nousemiseen, ei auta natojäsenyys eikä mikään 
muukaan sotavalmius. Nyt tarvitaan kaikki mah-
dolliset keinot torjua ilmastonmuutos ja vähentää 
energian käyttöä.

On lähinnä vitsi, että vuoden 2008 talousarviossa 
ympäristoministeriö saa vaivaiset 329 miljoonaa 
euroa ja puolustusministeriö ’vain’ 2 419 miljoonaa 
euroa.

Vaikkei Natoon olla vielä liitytty, yhteistyö Naton 
kanssa tiivistyy koko ajan. Naton joukkueet har-
joittelevat Suomessa ja Suomen puolustusvoimien 
kalustoja mukautetaan jatkuvasti yhteensopivaksi 
Naton kanssa.

Kaukomailla Suomen, EU:n ja Naton joukkueet 
taistelevat rinnakkain puolustamassa ”demokrati-
aa”.

Suomi on myös vahvasti mukana kehittämässä 
EU:n yhteistä puolustusta. Koska suurin osa EU:n 
jäsenmaista on Naton jäseniä ja koska Nato - eli Poh-
jois-Amerikka - ei hyväksy kilpailijaa, muistuttavat 
nämä eurooppalaiset puolustusratkaisut hyvin paljon 
Natoa. Myös EU:n perustuslaissa, jonka Suomi on 
jo hyväksynyt, mainitaan yhteinen EU-armeija. On 
itsestään selvää, ettei Eurooppa lähde konfliktiin 
Pohjois-Amerikan kanssa, ja että EU-armeijasta 
tulee eräs Naton sivuosasto. 

Kaikki maksaa, myös mahdollinen liittyminen so-
tayhteistyöjärjestöön. Kustannuksia yhteisien sota-
toimien ylläpitämiseksi on melkoisesti. On arvioitu, 
että natojäsenyys maksaisi Suomelle 45 miljoonaa 
euroa. Sen lisäksi tulee välttämättömät materiaali-
hankinnat; 25 miljoonaa euroa vuodessa 12 vuoden 
ajan. Yhteensä siis 70 miljoonaa vuodessa. Tämän 
lisäksi on maksettava kertaluonteiset kustannukset 
liittymiseen; yhteensä noin 269 miljoonaa euroa. 
Tämä sisältää esimerkiksi yhteensopivuuden kehit-
tämisen, johtoporrasten perustamisen Suomeen jne. 
Kokemuksesta tiedämme, että näillä kustannuksilla 
on tapana moninkertaistua.

Naton jäsenmaalla on velvollisuus osallistua 
yhteisiin projekteihin ja lisäksi on maksettava itse 
omat kustannukset. On erittäin arveluttavaa, että 
Suomi ryhtyisi USA:n rinnalla hyökkäämään Irakiin 
tai vaikkapa Iraniin etsiessään Pohjois-Amerikan 
presidentin unessa nähtyjä joukkotuhoaseita. Vai 
pitääkö Suomen Turkin rinnalla lähteä sissisotaan 
Kurdistaniin?

Onko Natoon liittyminen ja puolueettoman ase-
man menettäminen niin tärkeää, että siitä kannattaa 
maksaa 269 miljoonaa kertalaskuna ja 70 miljoona 
vuosittain? Varmasti rahat voisi käyttää muihin 
parempiin asioihin kuin sotimiseen. Esimerkiksi 
ilmastomuutoksen torjumiseen. Tai toimeentulo-
tuen, työttömyyskorvauksen, kansaneläkkeen jne. 
korottaminen edes EU:n köyhyysrajan eli 900 euron 
kuukausitasolle.

Kiistoja ei ratkaista sotimalla, 
vaan neuvottelemalla.

EI SUOMEA NATOON -
NATO POIS SUOMESTA!!

Nato Suomeen -
Suomi Natoon?
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