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Renkaiden alla rohisee uuden 
tuntuinen leveä soratie. Ke-
nellä on rahaa satsata tänne 

korpeen, jonne ajellessa tavallisesti 
näkee vain hylättyjä kyläkauppoja ja 
umpeenkasavaneita peltoja?

Itse asiassa olemme linnuntietä 
mitattuna vain parikymmentä kilo-
metriä Joensuun pohjoispuolella. 

Tänne pääsisi myös vesireittiä 
pitkin. Viereinen Kuusoja laskee 
Pielisjokeen, jossa vettä piisaa 
syväväylässä laivojakin varten. Ei 
uraanikaivosta -kyltit ja ilmapallot 
kertovat, että emme ole missä ta-
hansa.

Paikka on Enon ja Kontiolahden 
rajalla Riuttalammen länsipuolella. 
Edessä on aitaus ja varoituskilpi: 
pääsy kielletty, tutkimusalue - Areva 
tutkii.

Kello on puoli viisi, mutta pai-
kalla olevat geologit eivät malta 
lopettaa. Pitkään odotetut sadekuurot 
ovat tulleet ja pesevät kalliopintoja 
puhtaiksi. Näin pinnat kertovat 
huomattavasti enemmän tutkijoille, 
jotka ovat alansa kokeneinta kastia.

Saamme Arevan tekniseltä joh-
tajalta Erkki Vanhaselta kutsun 
aitauksen sisäpuolelle. Kalliota on 

puhdistettu pintamaista traktori-
kaivurilla noin sadan neliömetrin 
lämpäreeltä, mutta mittasuhteet 
hämäävät. Valtausalue, johon Are-
valla on tutkimusoikeudet, käsittää 
90 neliökilometriä. Siis miljoona 
kertaa suuremman lämpäreen.

Terveysriski
Erkki Vanhanen osaa PR-työn. 
Saamme kuulla radioaktiivisuudesta, 
sen mittaamisesta ja tehosta: alfasä-
teily ei läpäise edes paperia. Niinpä 
niin, mitäs riskejä tässä. 

Tärkeimmät asiat jäävät tietenkin 
kertomatta. Alfa-, gamma- tai muu 
radioaktiivinen säteily tuskin lienee 
kovin vaarallista kuolleille soluille, 
mutta entä eläville?

Solun pintakalvo ei ole paperin 
paksuinen eikä solu kuollut. Vaaral-
lisinta radioaktiivisuudessa onkin 
hienojakoinen pöly. Radioaktiivinen 
pöly aiheuttaa vakavia keuhkosai-
rauksia.

Lisäksi kun pöly pääsee kehkoi-
hin, missä kaasujen vaihto tapahtuu, 
pöly kohtaa elimistön ja ympäristön 
heikoimman rajapinnan.  Täältä 

radioaktiiviset partikkelit pääsevät 
verenkiertoon ja kerääntyvät elimis-
töön aiheuttaen syöpää sekä heiken-
tävät lisääntymisterveyttä jne.

Puhe on nano-kokoluokan asi-
oista. Kun yksi pölyhiukkanen, 
joita mahtuu millimetrin matkalle 
100 kappaletta, pilkotaan tuhanteen 
osaan, päästään nano-kokoluok-
kaan.

Ihminen käyttää vuorokaudessa 
noin kilon ravintoa, kolme kiloa 
vettä ja 36 kiloa ilmaa, siksi ei ole 
yhdentekevää, mitä ilma sisältää.

Tämän vuoden syksyllä lupaa-
vimmat tutkimuskohdat kairataan 
100 – 300 metrin syvyteen. Ti-
manttikairauksella saadaan metri 
metriltä yhtenäistä kivipötköä, joka 
lähetetään tutkittavaksi.

Hyvänä päivänä pötköä saadaan 
sata metriä. Toivomme tietenkin, 
ettei mitään löydy, koska silloin 
puhuisimme taas miljoonista.

Areva muuttaa
rahaksi kaiken
Hankkeen taustalla oleva globaa-

lijättiläinen Areva muuttaa rahaksi 
kaiken; laillisen kaivostoiminnan ja 
ympäristöriskin tukena on vanhen-
tunut kaivoslaki ja halvaantuneet 
poliitikot.

Itä-Suomen kallioperä lukeutuu 
maailman vanhimpiin ja sijoittajat 
hyödyntävät sitä pörssien kautta. 
Sotkamon Talvivaarassa avattu 
nikkelikaivos löytyi Geologisen 
tutkimuskeskuksen tutkimuksissa 
70- ja 80-luvun vaihteessa.

Tuolloin esiintymä havaittiin 
suureksi, mutta verrattain heik-
kolaatuiseksi. Tämän vuoksi sen 
hyödyntäminen ei ollut kannattavaa 
perinteisillä rikastusmenetelmillä, 
eikä bioliuotusmenetelmää haluttu 
käyttää suuressa mitassa siihen liit-
tyvän riskin vuoksi.

Kaivosoikeudet jäivät Outokum-
pu Oyj:n  haltuun, joka myi ne vuon-
na 2003 entiselle työntekijälleen 
Pekka Perälle yhden euron hintaan.

 Nyt Talvivaaran kaivososakeyh-
tiö keräsi listautuessaan Lontoon 
pörssiin yli kolmesataa miljoonaa 
euroa.

Nikkelintuotanto on tarkoitus 
aloittaa vuoden 2008 lopussa, ja yl-
lätys-yllätys, rikastukseen käytetään  

bioliuotusmenetelmää. Kaivoksen 
malminliuotuskenttää rakenne-
taan 10 vuoden aikana noin 1 000 
hehtaaria. Löydetystä malmiosta 
tehdään selvää parissa kymmenessä 
vuodessa, jäljet jäävät meille. 

Katselemme vaaramaisemaa 
Arevan tutkimuskentältä ja mietin 
lukuja ja tälle pohjavesialueelle 
suunnitelttua uraanikaivosta.

Vaikka kaivos toteutuisi vain 10 
prosentin laajuisena Talvivaaran nik-
kelirikastamosta, olisi ympäristötuho 
peruuttamaton kaivosalueella, laajal-
la vyöhykkeellä sen ulkopuolella 
sekä alapuolisella vesistöalueella. 
Uraanin rikastusprosessi kuluttaa 
vettä nykyisistä kaivostekniikoista 
eniten. 

Toivotamme geologeille run-
saasti epäonnea tutkimuksissaan ja 
viiden hengen ryhmmme pakkautuu 
autoon. Nokka kohti länttä, Pessi 
Mannerta ja kiveen hakattua Aurin-
koa. Pessi Manner on tehnyt luon-
toon viisi uraanikaivosten vastaista 
taideteosta, protestia. Lisätietoja: 
http://skpjoensuu.wordpress.com/ , 
http://uraanitieto.tormunet.fi/ .

Martti Vaskonen

Uraania keuhkoon
Arevan tekninen johtaja Erkki Vanhanen (oik.) koetti vakuuttaa pohjoiskarjalaisia aktiiveja siitä, että radioaktiivinen säteily ei läpäise edes paperia - terveysriskejä hän ei 
myönnä.
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Manipulointi lienee tuttu sana useimmille lukijoille. Mitä tällä sanalla tarkasti 
halutaan kertoa, on vähemmän tunnettua. Manipuloinnilla tarkoitetaan ih-
misen käyttäytymisen ohjaamista niin pitkälle, että tämä lopulta toimii omia 
etujaan vastaan. Mistä muusta voi olla kysymys Suomessa, jossa viisitoista 
vuotta kestänyt talouskasvu on vain kasvattanut tuloeroja ja synnyttänyt 
entisestään paisuvan köyhien ja syrjäytettyjen joukon?

Valitettavinta tässä on se, että nekin eduskuntapuolueet, jotka saavat 
tukensa työväestöltä, ovat heti tilaisuuden tullen hallituksesta käsin kurit-
tamassa heikointa kansan osaa. Tämä väkivaltainen politiikka selitetään 
milloin vaatimuksilla kilpailukyvyn ylläpitämisestä, milloin nykyisen 
markkinatalouden pakkona. 

Tämä häpeällinen tilanne on vieraannuttanut kansalaiset puolueista ja 
samalla vaaliuurnilta. Se ei huoleta poliittista eliittiä, koska rahalla ja sopi-
van mainonnan turvin he voivat valita itsensä uudestaan kansallisen vallan 
kehtoon. Jotta muutosta ei tapahtuisi, nykyinen eduskunta ensi työnään 
korotti omaa puoluetukeaan, rahasampoa yli 40 prosenttia.

Tietoista kansalaisten hämäämistä on myös se, että samat puolueet, jotka 
kunnissa käyttävät valtaa, käyttävät sitä myös eduskunnassa ja ovat la-
kimuutoksilla ajaneet kunnat talousahdinkoon. Lääkkeeksi kuntien kehnoon 
tilanteeseen on sitten tarjottu kunnallisten palveluiden yksityistämistä ja 
siirtämistä pois julkisesta kontrollista. Julkisten palveluiden tuottajista on 
80 prosenttia matalapalkkaisia naisia ja nyt heidän työehtojaan halutaan 
edelleen heikentää.

Edellä kuvattua tilannetta ei tule hyväksyä. Tämä vaatii ihmisiltä roh-
keutta, rohkeutta ja vielä kerran rohkeutta luopua ennakkoluuloista ja lähteä 
vaatimaan heille kuuluvia oikeuksia. Oikeuksia kunnolliseen perusturvaan, 
maksuttomaan terveydenhuoltoon, oikeutta sivistykseen ja kulttuuriin, 
oikeutta laadukkaisiin vanhuspalveluihin.

Nämä SKP:n esittämät vaatimukset eivät ole kansalaisten pettämistä 
varten vaan toteutettavaksi. Siihen suomalaisten yhdessä luoma varallisuus 
riittää. Vaihtoehto on olemassa ja muutoksen mahdollisuus on olemassa. 
Vastuu tulevaisuudesta on tavallisella kadunmiehellä ja –naisella.

Martti Vaskonen

Elämme merkillistä aikaa. Sotien ajan piti 
jäädä historiaan, mutta uudet kylmät ja 
kuumat sodat tuovat taas vastakkainaset-
telua, väkivaltaa ja tuhoa. On keksitty 
keinot vähentää päästöjä ja säästää ener-

giaa, mutta silti päästöt lisääntyvät ja ilmastonmuutos 
kiihtyy.

Suomessa ja maailmassa on rikkautta enemmän 
kuin koskaan, mutta köyhyys lisääntyy. On teke-
mätöntä työtä ja moni uupuu työssä, mutta toiset 
pidetään työttömänä. On tyhjiä asuntoja, ja kuitenkin 
moni on vailla kattoa päänsä päälle. 

Elämme kummallista aikaa myös politiikassa. 
Suurin osa ihmisistä haluaa toisenlaista politiikkaa, 
mutta ei usko sen mahdollisuuteen. Useimmat toi-
vovat lisää resursseja julkiseen terveydenhuoltoon, 
vanhustenpalveluihin, lasten päivähoitoon ja muihin 
peruspalveluihin.

Mutta kuitenkin vaaleissa on edennyt oikeisto, 
joka ajaa julkisten palvelujen karsimista, kilpai-
luttamista ja yksityistämistä. Oikeisto vyöryttää 
maatamme Naton jäseneksi ja mukaan Yhdysvaltain 
johtamiin sotiin, vaikka suomalaisten suuri enemmis-
tö kannattaa liittoutumattomuutta. 

Kokoomus puhuu kannustavuudesta, vapaudesta, 
sivistyksestä ja välittämisestä. Mutta mitä se käytän-
nössä tarkoittaa?

Porvarihallitus kannustaa rikkaita satojen miljoo-

nien verohelpotuksilla, mutta työttömien ja pientä 
eläkettä saavien verotusta kiristetään. Vapaus on oi-
keistolle vahvemman oikeutta, vapautta riistää ja tulla 
riistetyksi. Sivistys on kauppatavaraa ja välittäminen 
mitataan voittoina ja pörssikursseina. 

Kun Nokia-yhtiö kirjaa tilinpäätökseensä yli seit-
semän miljardin euron voitot ja ilmoittaa heti perään 
uusista irtisanomisista – siinä on kokoomuslaisen 
kannustavuuden ja välittämisen kuva koko rujoudes-
saan. Tai kun Jyrki Katainen ajaa lisää ydinvoimaa 
vähät välittäen ydinturvallisuuden laiminlyönneistä 
Olkiluodon työmaalla.

Moni kokee nykymenon samaan tapaan kuin 
Pentti Haanpään romaanihenkilö Pate Teikka; noi-
taympyräksi, jota ei saa rikkoa, jota ei voi rikkoa. 
Me kommunistit haluamme murtaa tuon ”noitaym-
pyrän”, tuoda politiikkaan olennaiset kysymykset 
ja vaihtoehdot. 

Haluamme antaa sisällön sanalle vasemmisto, 
jonka moni on viime vuosina kokenut tyhjäksi. Ha-
luamme nostaa kehityksen lähtökohdaksi ja mitaksi 
liikevoittojen ja pörssikurssien sijasta ihmisen ja 
jokaiselle kuuluvat perusoikeudet. 

Meille vasemmistopolitiikka on solidaarista toi-
mintaa köyhien ja heikkojen puolustamiseksi.

Yrjö Hakanen

skP:n 90-VuotisjuHlassa 31.8.2008 

SKP tahtoo antaa todellisen sisällön sanalle vasemmisto.  Kuvassa performance-esiintyjiä Vastavirta-
festivaaleilla Helsingissä. Festareille lähti Pohjois-Karjalasta väkeä autolasteittain. (Kuva: Toivo Koivisto)
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Terveydenhoitoa
kaikille
Terveyskeskukseen on pitkät jonot ja lääkä-
reillä on kiire, joka aiheuttaa hoitovirheitä. 
Henkilökuntaa on saatava lisää mm. Siilai-
sille. Ajanvarauksen on hoiduttava yhdellä 
puhelinsoitolla.

Mielenterveyden avohoitoon tarvitaan lisää 
työntekijöitä tapaamisvälien lyhentämiseksi.

On toteutettava maksuton perusterveyden-
hoito. Yksityisistä ostopalveluista on luovutta-
va ja saatava omalääkärijärjestelmä toimivaksi 
kunnallisena palveluna.

Kunnan on oltava toimelias terveyden-
huollon kustannusten siirtämiseksi nykyistä 
enemmän valtion vastuulle.

Sosiaalipalvelut
ja perusturva
Kotiapuun ja toimeentulotuen hoitoon tarvi-
taan lisää henkilökuntaa. Toimeentulotukea 
on varattava budjettiin todellista tarvetta 
vastaavasti. 

On palkattava työntekijöitä syrjäytyneitä 
nuoria tukemaan mm. asioinnissa, työllisty-
misessä ja opiskelussa. Vanhuksille ja muille 
tarvitseville on rakennettava kunnallisia 
palvelutaloja. Vanhusten kotona asumista on 
tuettava tehokkaammin. 

Lapsiperheitä on tuettava taloudellisesti ja 
antamalla ajoissa riittävästi kotiapua. Varat 
saadaan huostaanotossa syntyvistä säästöistä. 
Kyytikeskus on purettava ja palautettava oike-
us tilata kyyti suoraan. Vaikeavammaisille on 
järjestettävä ilmainen kuljetus. Vammaisneu-
voston asiantuntemus on otettava vakavasti.

Asunnottomille koti
ja vuokriin kohtuus
Joensuussa on ainakin 150 asunnotonta, hei-
dän asiansa on hoidettava kuntoon. Tarvitaan 
yömaja.

Kaupungin vuokrataloissa on laskettava 
vuokrat kohtuulliselle tasolle ja niitä on raken-
nettava riittävästi. Vuokrataloja ei saa myydä, 
vaan ne on saneerattava sopivan asuntokoon 
mukaisiksi ja alennettava neliövuokraa.

Viihtyvyyden parantamiseksi on järjestettä-
vä asukkaitten itsehallintoa ja yhteistoimintaa 
mm. Rantakylässä, Karsikossa ja Marjalassa. 
Tätä varten on palkattava ohjaaja.

Oikeus sivistykseen
ja kulttuuriin
Joensuun seudun kansalaisopiston kurssimak-
suja on alennettava tuntuvasti.

Suuria koulukeskuksia ei tarvita lisää. 
Pienkoulut on säilytettävä, sillä kyläkoulut 
pitävät kylät asuttuina. Muualta maasta on 
hyviä kokemuksia oppilaitten kuljetuksista 
taajamista kyläkouluille. Opettajien toimet 
on vakinaistettava pätevän henkilökunnan 
saamiseksi.

Kouluille on annettava määräraha, joka 
mahdollistaa mm. teatterissa käynnin ja  esiin-
tyjien kutsumisen kouluille. Myös yhteisöjen 
ja ryhmien avustuksia on korotettava.

Keskikokoisia rock- ym. esiintymistiloja 
on lisättävä ja järjestöille annettava mahdol-
lisuus kokoontua kaupungin tiloissa nykyistä 
edullisemmin.

Joensuuhun ei tarvita sotamuseota. Sen 
sijaan on kehitettävä rauhan ja ystävyyden 
yhteistyötä ruohonjuuritasolla. Koulujen 
rajayhteistyötä on aktivoitava rasismin tor-
jumiseksi.

Kaupunki
työllistäjänä
Kaupungin on vakinaistettava muun muassa 
opettajien ja hoitajien työsuhteet. 

Henkilöstöä on palkattava riittävästi. Työ-
aikaa on lyhennettävä ansiotasoa alentamatta, 
se parantaa työssäjaksamista ja perheitten 
hyvinvointia. Se myös parantaa työilmapiiriä, 
vähentää työpaikkakiusaamista ja lisää kunta-

työnantajan vetovoimaisuutta. 
Työllistämisessä kaupungin on noudatetta-

va normaalia päivittäistä työaikaa työehtojen 
parantamiseksi. Pakkotyöllistäminen mm. 
yhdistyksissä on lopetettava, työttömille on 
järjestettävä oikeaa työtä ja palkka. Myös 
työnohjaus on saatava kuntoon.

Omavaraiseksi
biokaasukaupungiksi

Ilomastonmuutos etenee. Joensuun keskustaa 
on sen vuoksi kehitettävä yksityisautottomaan 
suuntaan eikä toriparkkia pidä rakentaa. Kau-
pungin tulee vaatia yöjunayhteyden palautta-
mista Turkuun ja Helsinkiin.

Joensuuhun on rakennettava biokaasulai-
tos. Kaupungin autoissa ja työkoneissa on 
käytettävä biokaasua ja toteutettava maksuton 
joukkoliikenne biokaasuautoilla.

Penttilän sahan alueen puhdistamiseen ei 
tule käyttää veronmaksajien varoja. 

Joensuun on aktiivisesti vastustettava 
uraanikaivosten perustamiseen tähtäävää toi-
mintaa. Niiden avaaminen merkitsisi peruutta-
matonta ympäristötuhoa laajalla alueella.

SKP ja Perusturvaväki -yhteislista osallistuu Joensuun kuntavaaleihin. Listan ehdokkaat eturivissä vasemmalta lukien: Ari Sulopuisto, Timo Lavikainen, Pauli Eskelinen ja 
Arto Heikkilä ja ehdokkaat takarivissä vasemmalta lukien: Martti Vaskonen, Edo Pennings, Raimo Ruttonen, Arvo Puhakka (sitoutumaton) ja Veijo Saarelainen vaativat koti-
kaupunkiinsa hyvä palveluita.

Juuan itsenäisyys on jatkossakin 
säilytettävä. 

Kunnan on korostettava jatkossa 
ongelmien ennaltaehkäisyä; se on 
viisasta säästämistä.

On toteutettava maksuton perus-
terveydenhoito, maksuton päivähoi-
to ja vanhusten hoivatakuu. Terveys-
keskukseen tarpeeksi henkilökuntaa. 
Näin saadaan ajanvaraus kuntoon 
eivätkä työntekijät uuvu. 

Kunnalliseen kotipalveluun lisää 
työntekijöitä, niin että sekä vanhuk-
sista että lapsiperheistä voidaan pitää 
huolta. Palvelumaksujen on oltava 
kohtuullisia. Laadun takaamisek-

si yksityisistä hoitolaitoksista on 
luovuttava. Lapsiperheiden tuki eh-
käisee kallista huostaanottoa ja mah-
dollista syrjäytymistä myöhemmin. 
On säilytettävä viimeiset kyläkoulut 
ja pidettävä luokkakoot riittävän 
pieninä. Lukion pelastamiseksi on 
palattava luokalliseen lukioon. Se 
mahdollistaa yhteisöllisyyden ja 
toimivan kokoiset opetusryhmät.

Kulttuuripalveluja on lisättävä, 
sillä ne muun muassa edistävät 
terveyttä. On järjestettävä teatte-
rivierailuja, esiintyjiä päiväkotei-
hin, kouluihin, hoitolaitoksiin jne. 
Kansalaisopiston tarjontaa on laa-

jennettava, maksuja alennettava ja 
lukukautta jatkettava 12 viikkoon. 
Kirjasto on kaikkien käyttämä pal-
velu ja sivistyksen perusta, sen mää-
rärahoja ja aukioloa on lisättävä, sa-
moin lapsille suunnattuja palveluja. 
Kaikki tämä voidaan toteuttaa, kun 
valtion rahoitusta lisätään ja verote-
taan kunnissa progressiivisesti niin 
pääomatuloja kuin palkkatulojakin. 
Kaikki alle 1 000 euron kuukaustulot 
pitää vapauttaa veroista. 

Juuan kunnan on vaadittava 
uraanikaivoshankkeen lopettamista, 
sillä siihen liittyy peruuttamattomia 
ympäristöriskejä.

Juuka säilytettävä itsenäisenä

SKP:n ehdokas Hannu Ketoharju tuntee maaseudun 
ongelmat.



�

OTETAAN WAHLROOSILTA
 JA MUILTA HYVÄTULOISILTA

MENOT:

	 	 	 	 	 milj.	€

1. työttömyysturva yhteensä    706
 siitä perusturva     134
 ja työmarkkinatuki     572
2. kansaneläke   1 180
3. eräät päivärahat       250
4. opintotuki    2 100
5. toimeentulotuki     - 523
6. eräiden ryhmien asumistuki   - 550

Menot yhteensä   3 163

RAHOITUS:
1. luonnollisten henkilöiden
pääomatulojen verotus 30
prosenttiin verotettavasta tulosta   350
2. yritysten tuloverotus 33
prosenttiin verotettavasta tulosta 2 000
3. varainsiirtovero koskemaan
Helsingin arvopaperipörssissä
tehtäviä kauppoja (0,5 %)  1 500
4. varallisuusvero takaisin     150

Rahoitus yhteensä   4 000

Perusturvan puolesta
Kun sosiaalitoimi on riippuvainen

kunnan rahoituksesta ja
kun sosiaalityöntekijöiden

työn tulosta mitataan rahassa,
on soppa valmis.

Pienituloinen on useimmiten häviäjä.
Toimeentulotuki jääkin

monelta anomatta
hakemisen vaikeuden vuoksi.

N ykyinen tietoyhteiskunta kehit-
tyy sellaisella vauhdilla, että myös kuntien 
olisi syytä harkita laitteittensa eettisyyttä. On 
vähintään arveluttavaa, että suurin osa kunnista 
käyttää pääasiallisesti pohjoisamerikkalaisen 
suuryhtiö Microsoftin kalliita ohjelmia. Niihin 
rahaa siis riittää.

Kuitenkin myös täysin ilmaisia ja avoimia 
vaihtoehtoja on olemassa. Kunnille siirtyminen 
niiden käyttöön tietäisi selvää rahansäästöä. 
Jos kuntien tietokoneet siirretään esimerkiksi 
Linux- käyttöjärjestämään, taataan myös 
tietotekninen riippumattomuus Amerikan mark-
kinavoimista.

edo Pennings

Selvää
säästöä

Yritysten voitot prosenttia kansantulosta 1975-2007 ennen ja jälkeen verojen maksun

RAHAAHAN SUOMESSA ON
kuten tilastokeskuksen tutkimukset osoittavat

Yliaktuaari Olli savela 
tilastOkeskus
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Suomessa elää yli 600 000 ihmistä köyhyysrajan alapuolella. Silti  hallitus ei lupaa 
parannuksia pienimmillä tuloilla eläville. Työttömyyskorvauksen ja toimeen-
tulotuen korottamisesta ei edes puhuta. Perusturvan nostaminen ei ole kiinni 
rahasta, vaan poliittisesta tahdosta. SKP ehdottaa 850 euron verotonta perusturvaa 
jokaiselle, jolla ei ole mahdollisuutta muuhun tuloon työttömyyden, opiskelun, 

pätkätöiden, vanhuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi.
SKP ehdottaa myös verotettavan tulon alarajan nostamista 1050 euroon kuukaudessa ja 

vaatii vähimmäispalkkalakia, joka takaa vähintään 1 350 euron kuukausipalkan normaa-
lista työajasta. Esimerkiksi työttömyyskorvaus on nyt vajaa 400 euroa kuukaudessa, joten 
parannus olisi tuntuva.

Perusturvan nostaminen 850 euroon poistaisi toimeentulotukeen liittyvän byrokratian. 
Muutama vuosi sitten Joensuun työttömien toimintaryhmän ”Työttömien oma apu” teke-
mässä köyhyyskyselyssä nousi vahvasti esille sosiaalitoimiston ylimielinen asenne työttömiä 
kohtaan.

Suurin osa toimeentulotuesta on harkinnanvaraista, mikä jättää työttömän täysin yksittäisen 
sosiaalityöntekijän armoille.

Kun sosiaalitoimi on riippuvainen kunnan rahoituksesta ja kun sosiaalityöntekijöiden työn 
tulosta mitataan rahassa, on soppa valmis. Tässä pienituloinen on useimmiten häviäjä. Kesällä 
2008 tuli tieto, että toimeentulotuki jääkin monelta anomatta hakemisen vaikeuden vuoksi.

Rahaa ja työtä
Työttömyyden lisäksi monella työssäolevalla on ongelmana pätkä- ja osa-aikatyö, joka ei 
takaa riittävää tuloa elämiseen. Suuri osa alle 30-vuotiaista ei ole koskaan ollut muissa kuin 
pätkätöissä.

Tilanteeseen eivät auta työelämään valmistavat kurssit, joista hyödyn saavat lähinnä 
kalliisti palkatut konsultit. Työvalmennuskurssien osallistujat saavat ”palkkaa” huimat kah-
deksan euroa päivässä ruokarahana. Sillä ei pitkälle eletä.

Ellet mene kurssille, joudut karenssille.
Köyhyyttä ja syrjäytymistä pahentaa vielä julkisten palvelujen  heikentäminen, maksujen  

korottaminen ja palvelujen laajeneva yksityistäminen. Ongelmia aiheuttaa myös asumiskus-
tannusten raju nousu.

Paras keino estää köyhyyttä on mahdollisuus ansaita toimeentulonsa työllä. Tarvitaan 
lisää työpaikkoja ja työajan lyhentämistä.

SKP:n ohjelmassa ehdotetaan työajan lyhentämistä 6 tuntiin päivässä ja 30 tuntiin viikossa 
ansiotasoa alentamatta.

Nykyinen käytäntö, jossa pakotetaan työttömiä työllistämistuella työhön, ei toimi. Työaika 
on tukityöpaikoissapaikoissa niin lyhyt, että elämiseen riittävä palkka jää haaveeksi. Eivätkä 
nämä työllistämistoimet anna mitään mahdollisuuksia tai edes toiveita oikeaan työhön.

Työpaikkoja jopa häviää, kun paikalle voi saada ilmaisen työllistetyn. Näin on käynyt 
esimerkiksi monissa kulttuuritöissä kaupungeissa ja kunnissa. Myös erilaiset yhdistykset 
”työllistävat” pitkäaikaistyöttömiä niin sanotulla kolmannella sektorilla.

Työllistetyt eivät nauti kuitenkaan normaaleja etuja. Niitä ovat esimerkiksi mahdollisuus 
työterveyshuoltoon, eläkkeen kertymiseen, työkykyä ylläpitävään koulutukseen, puhumat-
takaan irtisanomissuojasta.

Tukityötehtävissä työaika säädellään niin lyhyeksi, ettei työpäivään ehkä kuulu yhtään 
taukoa. Myös kunnalliset työnantajat, esimerkiksi kirjastot, syyllistyvät  tämänkaltaiseen 
nykyaikaiseen työvoiman riistoon.

Erittäin huolestuttavaa on myös lisääntyvä työllistäminen kaupallisiin yrityksiin, jolloin 
”palkan” maksaa työvoimatoimisto, siis veronmaksajat.

Lienee selvää, etteivät yrittäjät lisää työpaikkoja, jos voi saada ilmaiseksi työhön työttö-
män, jolle ei tarvitse maksaa palkkaa.

Perusturva kuntoon
Perusturvan nostaminen on ensimmäinen askel köyhyyden poistamiseen.

1990-luvun laman jälkeen perustukia ei ole tarkistettu. Pienet korotukset, joita hallituksella 
on tapana lupailla ennen vaaleja, eivät paljon auta ja jäävät usein vielä toteutumatta.

Esimerkiksi opintorahaan vuonna 2008 luvatut korotukset eivät poista jälkeenjääneisyyttä, 
joka syntyi kun tukea ei korotettu 15 vuoteen.

SKP:n 850 €/kk vaatimuksen toteutuminen maksaisi noin 800 miljoonaa euroa vuodessa. 
Neljässä vuodessa tämä tekee 3,2 miljardia euroa. Viime vuosina on käytetty suurempia 
summia rikkaita suosiviin verohelpotuksiin. Kyse ei ole siis rahasta, vaan poliittisesta 
tahdosta.

Kiristämällä pääomatulojen ja yritysten voittojen verotusta, palauttamalla suuriin omai-
suuksiin kohdistuva varallisuusvero ja ryhtymällä verottamaan pörssikeinottelua voidaan 
saada enemmän rahaa kassaan, kuin mitä perusturvan kuntoon saaminen maksaisi.

Kunnat, näin kunnallisvaalien alla, hyötyisivät perusturvan nostamisesta paitsi menojen 
vähentymisenä sosiaalitoimessa myös ostovoiman kasvamisena. Verotettavan tulon alarajan 
nostamisesta aiheutuva verotulojen menetys kunnille voidaan korvata saattamalla pääomatulot 
kunnallisverotuksen piiriin.

Jutun kuvituksena oleva taulukko osoittaa SKP:n ehdotuksen rahallisen puolen: taulukos-
sa näkyy menojen muutos perusturvauudistuksen vaikutuksesta ja verotusratkaisuja, joilla 
menojen kasvu on katettavissa.

Lisätietoja: Aloite perusturvan takaamiseksi jokaiselle.  Suomen kommunistinen puolue 
19.5.2008. Tätä materiaalia on käytetty artikkelia kirjotettaessa.

edo Pennings

Perusturvan puolesta
Artikkelien kirjoittaja on joensuulai-
nen muusikko Edo Pennings. Törmäsin kaupungilla maakunnan mieheen. - Teilläpäin sitä on varaa maksella 

kultaisia kädenpuristuksia, virnistelin.
- Niin näkyy, tuhahti tuttavani, mistäpä rahat löytynevät, kun aina on niin 
tiukkoo.

- Tärkeisiin kohteisiin rahat löytyy, arvelin.
-Yhymm, istutaanpas tuohon penkille, tuttavani sanoi ja jatkoi. - Eihän tavallinen kunta-
lainen kaikkea tiedä, tienneekö rivivaltuutetutkaan. Niin paljon on muuttunut kunnissakin. 
Niitähän johdetaan nykyään kuin liikeyrityksiä, heikkopäistä ihan hirvittää. Jos  johtoon 
sattuu vauhti-Ville, niin valtuutetut ovat kovassa pyörityksessä ja ristiriitoja tulee. 
-Eikös valtuusto kuitenkin viime kädessä asioista päätä, ihmettelin.
- Kumileimasin se on, johtavat virkamiehet ja joku luottamushenkilö siellä häärii. Ne 
on taas koulutettu yhteen ja samaan oppiin nykyään. Säästäminen, kilpailuttaminen ja 
yksityistäminen, sitä samaa virttä ne kaikki veisaavat. Liikemiesten juoksupoikia. Teil-
läkin toriparkista piti äänestää niin kauan, että saatiin ”oikea” päätös. Aiemmin myytiin 
kannattava energialaitos ja se lämmitti yhtä kauan kuin pissi housuissa pakkasella.
-Niinhän se on mennyt, myöntelin hämilläni. Mutta pakkohan se on yrittää korjata 
taloutta jotenkin.
- Niin kun valtiovalta on ajanut tahallaan kunnat talousahdinkoon, jotta ne hätäpäissään 
myisivät omaisuuttaan. Tahi alkaisivat kilpailuttaa ja yksityistää kunnallisia palveluja, että 
muka säästöjä tulee. Kuntia myös pakotetaan yhdistymään, että saadaan  houkuttelevat 
markkinat bisnekselle aina ulkomaisia suuryrityksiä myöten.
- Siltähän tuo näyttää, myönsin.
-Parikymmentä vuotta sitten valtio maksoi kuntien terveys- ja sosiaalimenoista melkein 
puolet, nyt vain neljänneksen. Samalla tavalla on leikattu opetuksen määrärahoja.
 - Elä perhana, sehän on aika paljon. Miten se on mahollista? Samat puolueethan ne 
eduskunnassa päättää kuin valtuustoissakin.
-Sitä minäkin olen ihmetellyt, mutta se on sitä SAILASTA politiikkaa. Suomessa päättää 
pieni eliittijoukko, uusliberalismin ideologian mukaan, mitä meidän on muka pakko tehdä. 
Ja kokoomus sitä innolla toteuttaa. Jotkut poliitikot vähän vikisevät jos vikisevät, mutta 
menevät mukana. Kunnissa sitten joudutaan nostamaan veroäyriä ja muita maksuja. Se 
kolahtaa kovimmin pienituloisiin. Näin rahoitetaan valtionveron alennuksia, varallisuus-
veron poistoa, metsäveron kevennystä ja muita rikkaitten  etuja.
Ja kansalle tarjotaan milloin pääministerin milloin kenenkin tekstariviihdettä ja eriarvoi-
suus saa rauhassa kasvaa. Puhumattakaan todella isoista asioista, ilmastonmuutoksesta 
tai öljyriippuvuuden vähentämisestä. Ne jäävät jalkoihin.
-Mitä tässä oikein voisi tehdä, mahtaako niille mitään. Soraäänet ei paljon vaikuta.
- Ainakin pitää yrittää. Otetaan oppia kemijärveläisistä ja onhan täälläkin uraaniliikettä 
ja joensuuliikettä. Kansalaisliikkeisiin osallistumalla voi jokainen vaikuttaa.
Ihmisvilinään kulkiessani muistelin laulun sanoja ”se kai täytyy tehdä nyt, kun elää 
saa”.

                                                                                                                       joutoMies

Sailasta menoa

- Perussuomalaisten Timo Soini pelaa kaksilla korteilla kunnallisvaaleissa. Hän puhuu 
vaalikentillä yhtä ja tekee valtuutettuna Espoossa toista.

Näin sanoi SKP:n puheenjohtaja Yrjö Hakanen puheessaan Lohjalla. 
Lähiöiden palveluja arvostellut Timo Soini on itse hyväksynyt Espoon valtuustossa 

joka vuosi talousarviot, joissa on alimitoitettu peruspalvelujen määrärahoja. Lähiöiden 
kehittämistä on laiminlyöty, ja sosiaali- ja terveydenhuollossa ostopalveluihin käytetään 
kaksi kertaa enemmän rahaa kuin omien palvelujen henkilöstömenoihin. 

Myös Helsingissä perussuomalaiset ovat olleet mukana vähentämässä terveysasemia 
ja kouluja, karsimassa vanhustenpalveluja, nostamassa joukkoliikenteen lippujen hintoja 
ja kaupungin asuntojen vuokria ja vähentämässä työllistämistä.  

Perussuomalaiset kritisoivat vanhoja puolueita, mutta ovat hyväksyneet Helsingissä  
ja muissa kunnissa lähes poikkeuksetta niiden linjan. Sama tapahtui eduskunnassa: he 
hyväksyivät vanhojen puolueiden sopiman kuntapuitelain, jolla karsitaan lähipalveluja, 
yksityistetään palveluja ja yhdistetään kuntia, jolloin asukkaiden ääni kuuluu entistä 
heikommin.

uutisia, uutisia, uutisia

Timo Soini pelaa
kaksi kortein

Vuonna 2006 Kyösti Kakkonen luonnehti 
Joensuun Yrittäjien Y-Kipinä-lehdessä 
presidentti Halosta näin: “SAK:n  - - oma  
juoksutyttö ja oikeamielinen marionetti, 
joka on samalla pysähtyneisyyden ajan 
puolestapuhuja  ja  hyvinvointiyhteiskun-
nan museonjohtaja.”

Kakkonen valitti: “Nykyisellään yri-
tyselämä katsoo sivusta, ketkä tulevat 
vaaleissa valituiksi ja pyrkii sitten vaikut-
tamaan jälkikäteen jo valittujen edustajien 
näkemyksiin. Paljon helpompaa olisi loba-
ta valituiksi oikeamielisiä edustajia, jolloin 
maksullinen arvovalintatavaikuttaminen 
tarvitsisi tehdä vain kerran kuudessa tai 
neljässä vuodessa.”

Niinpä Kakkonen olikin perustamassa 

Kehittyvien maakuntien Suomi -yhdistystä, 
joka jakoi v. 2007 liikemiesten vaalitukea  
oikeamielisille Sitä saivat mm. nykyinen 
liikenneministeri Anu Vehviläinen (kesk, 
10 000 ), Pekka Ravi (kok, 10 000), 
Hannu Hoskonen (kesk. 10 000), Eero  
Reijonen (kesk, 5000),  Lauri Kähkönen 
(SDP, 2000).

Ketkähän nyt ovat oikeanmielisiä? 

lähde: IS 03.06.2008

Oikeamielistä vaalirahaa
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Biokaasulla helpotusta päästöihin
Ympäristöfyysikko Ari Lampinen esittelee biokaasuautoa Kontiolahdessa. Hän hankki vuosimallia 1999 olevan ja 300 000 kilometriä ajetun biokaasu-Volvon Ruotsista noin 
5 000 eurolla. Entinen taksiauto toimii edelleen hyvin.

Mikrobien hajottaessa orgaanista 
ainesta hapettomissa olosuhteissa 
muodostuu biokaasua. Biokaasu on 
arvokas ja uusiutuva polttoaine ja 
energialähde, jolla on huomattavat 
ympäristöedut. 

Tällä hetkellä Suomessa biokaa-
sua käytetään pääasiassa lämmön- ja 
sähkötuotannossa ja vain jonkin 
verran ajoneuvojen polttoaineena. 
Biokaasussa on metaania noin 40-
70 prosenttia ja hiilidioksidia 30-60 
prosenttia. Metaani on hiilidioksidia 
noin kaksikymmentä kertaa haital-
lisempi kasvihuonekaasu ilmak-
ehään päästessään. 

 Biokaasun suuremmalla taltee-
notolla ja hyötykäytöllä voitaisiin 

vähentää merkittävästi kasvihuon-
ekaasujen päästöjä. 

-Biokaasun jalostusarvo on 
liikenteessä kaksin- jopa kolmiker-
tainen verrattuna sen käyttöön säh-
kön tuotannossa tai lämmityksessä. 
Suomessa liikennekäyttö on aivan 
lapsen kengissä, jos sitä verrataan 
vaikkapa Ruotsiin, sanoi ympäristö-
fyysikko Ari Lampinen puhuessaan 
Kontiolahdella järjestetyssä biokaa-
sutilaisuudessa. 

Suomessa biokaasuautoja on tällä 
hetkellä liikenteessä vain kymmen-
kunta, kun Ruotsissa on tuhansia. 
Monien Ruotsin kaupunkien julki-
nen liikenne toimii biokaasubus-
seilla. 

Lampisen mukaan biokaasuauton 
päästöt ovat vain murto-osa verrat-
tuna bensiini- tai dieselmoottori-
siin autoihin. Koska biokaasuauto 
käyttää polttoaineena huomattavan 
määrän voimakasta kasvihuon-
ekaasua metaania, ajaminen bio-
kaasuautolla on kasvihuoneilmiötä 
jarruttava teko.

Päästöt vähäisiä
-Autoteollisuus mainostaa autoja 
vähäpäästöisiksi, jos niiden hi-
ilidioksidipäästöt ovat  130-150 
grammaa kilometrillä. Ruotsista 
käytettynä ostamani biokaasuauton 

päästöt ovat 12 grammaa. Uusilla 
laitteilla päästään helposti paljon 
tämän alle.

Lampisen mukaan biopolt-
toaineen raaka-ainepulasta ei ole 
kysymys, sillä jo nyt voitaisiin tuot-
taa ympäristöystävällistä biokaasua 
noin 700 000 autolle (kolmannes 
autokannasta). Raaka-ainetta on 
esimerkiksi yhdyskunta- ja maata-
lousjätteissä.

-Biokaasulla autoilu tulee noin 
puolet halvemmaksi kuin bensiini-
llä, Lampinen kertoi pitkäaikaisiin 
kokemuksiin nojaten. Lampinen 
ihmettelee, miksi autojen maahan-
tuojat eivät edes mainosta myyn-
nissä olevia biokaasumallejaan. 

Kuitenkin edullisimman Fiat Punton 
omistajaksi pääsee noin 13-15000 
eurolla.

Suomessa bioautojen myyn-
tiä rajoittaa myös sopivien tank-
kauspaikkojen puute. Lampisen 
mielestä valtiovallan ratkaisuin 
olisi tuettava ympäristöystävällistä 
liikennemuotoa, niin kuin on tehty 
naapurimaassa.

Liikenteen yhä kasvaviin päästöi-
hin voidaan vaikuttaa nopeasti 
tukemalla joukkoliikennettä ja es-
imerkiksi rajoittamalla yksityis-
autoilua kaupungeissa. Biokaa-
sun tuleminen  yksityisautoiluun ja 
joukkoliikenteeseen on päättäjien 
vallassa. 

Loppukesästä 2008 television pa-
ras elokuvakanava Teema esitti 
Risto Jarvan ohjaaman, ralliau-
toilua kritisoivan filmin Bensaa 
suonissa. Se  on vuodelta 1970 
kuten Rauli Badding Somerjoen 

hieno tulkintakin samannimisestä laulusta. 
Paradoksaalisesti auto-onnettomuudessa 
menehtynyt Jarva (1934-77) oli todellinen 
näkijä ja 1960-70-lukulaisen kotimaisen 
elokuvan suuria uudistajia.

Autoistumista ja ”formulointia” arvos-
televa elokuvataide on tätä nykyä täysin  
marginaalista. Monien ns. laatufilmienkin 
pääosassa kaahaavat autot ja kymmenien-
kin minuuttien autohurjastelujaksot ovat 

tavanomaisia. Öljy-yhtiöt, autokauppiaat, 
alkoholi- ja tupakkateollisuus ovat tämän 
lajityypin suurimmat tukijat. Harva kriitikko 
tai tutkija yhdistää nämä kaahailueloku-
vat tragedioihin, joita maantiellä sattuu: 
Suomenkin hiljaisilla kyläteillä on kuollut 
kymmeniä (juuri korttinsa saaneita) nuoria 
viime vuosina. Syytä olisi!

Outoa on, että myös Pohjois-Karjalan 
näkyvin elokuvamies Markku Pölönen on 
lähtenyt hakemaan aihetta ja rahoitusta 
elokuvilleen tältä suunnalta.

Jo komediallinen ja myyttinen /Lieksa!/- 
elokuva on paikoitellen kuin paikallisen 
autokauppiaan malliston esittelyä. Yrjö 
Laakkosen jalanjäljen huomasivat muutkin 

kuin allepainettu. Mainos- ja  tukirahan 
hankkiminen on hankalaa, mutta luulisi 
Pölösen kaltaisen tunnetun elokuvaneron 
löytävän resursseja muualtakin. Onhan 
Kontiolahden elokuvakylä sentään mel-
koinen hanke - ja Karjalan kunnailla -sarja 
jotakin tuottanutkin.

Markku Pölösen komediaelokuvan 
työnimi  on Ralliraita. Sen kohtauksissa 
ovat olleet mukana muun muassa Heikki 
Silvennoinen, Olavi Uusivirta ja Aake Kal-
liala. Kun filmissä seikkailevat rallilegendat 
Kankkunen, Mäkinen ja Lampinen, ei sato-
jen avustajien hankkiminen ”rallifiiliksen 
aikaan saamiseksi” ole ollut vaikeaa. Myös 
elokuvan tuotantorahoitus tullee suhteelli-

sen isoista hanoista.
Kun en ole tätä kirjoittaessa (syyskuu 

2008) Ralliraitaa vielä nähnyt, en sano siitä 
mitään. Tulee toki olemaan mielenkiintoista 
verrata sitä pian 40 vuoden takaiseen Jarva-
elokuvaan Bensaa suonissa. Markku Pölö-
sen sanomalla - ja hänen rahoittajillaankin 
-  on aikamoinen merkitys siihen, millaisena 
yksityisautoilu, energiatuhlailuun yllyttävät 
autokilpailut ja formulat nähdään tämän 
päivän Suomessa.

Pentti stranius

joensuun Virallinen

öisinajattelija

Bensaa suonissa - autoilu ja nykyelokuva
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Sankarivainajia Suomella on riittävästi. Naton 
johtamaa seikkailupolitiikkaa eivät kansalaiset 
halua.

Juuan kommunistit järjestivät hei-
näkuun 31. päivänä rantakalaillan, 
joka kokosi yli 20 osanottajaa myös 
Joensuusta, Valtimolta ja Lieksasta 
saakka. 

Tilaisuudessa alusti vantaalainen 
Mauri Perä, jonka aiheena oli kuntien 
kehitys ja paikallinen vaikuttaminen. 
Hän toi esille valtiovallan päätökset, 

jotka ovat lisänneet kuntien velvoit-
teita palvelujen järjestämisessä ja 
leikanneet rahoitusta.

Helsingin, Jyväskylän ja myös 
Vantaan kommunisteilla on roh-
kaisevia kokemuksia kunnallisesta 
vaikuttamisesta.

Jo yksi valtuutettu antaa tietoa 
tulevista ratkaisuista. Niiden lail-

lisuutta voidaan selvittää, kuten 
Jyväskylän erorahajutussa, tai jär-
jestää vastarintaa, kuten Helsingissä 
koulujen lakkauttamisesta.

 Tämä rohkaisee muittenkin ryh-
mien valtuutettuja ottamaan kantaa 
oikeudenmukaisemman ja sosiaali-
semman päätöksenteon puolesta.

Rantakalaa ja politiikkaa Juuassa

Juuan rantakalaillassa ennätettiin Teuvo Kilpeläisen opastuksella perehtyä 
kalankäsittelyn saloihin.

Joensuun kaupungin 160-vuotispäivään on liitetty 
valtuustoaloite sotamuseon perustamisesta.  Allekir-
joittajina on kokoomuslaisia, kepulaisia ja muutama 
demarikin. 

Aloitteessa hehkutetaan: 
”Maakuntamme menneisyys on ollut sotainen 

- - . Pohjois-Karjala tarvitsisi museon, jossa tarkas-
teltaisiin tästä sotien ja taistelujen näkökulmasta 
koko Euroopan halkaisevaa idän ja lännen välistä 
satoja vuosia vanhaa railoa - - ” 

Joensuun kaupungin nettisivut ovat eri mieltä: 
”Saimaan kanavan rakentamisen myötä parantu-
neet vesitieyhteydet tekivät mahdolliseksi vilkkaan 
kaupankäynnin Pietarin markkina-alueen ja Keski-
Euroopan suuntaan. -- Vuosisatojen takainen karja-
laisten kauppareitti kulki pitkin Pielisjokea.” 

Raja ei siis ole railo ja kanssakäyminen on vuo-
sisatainen perinne, joka jatkuu yhä. Taloudellinen 
ja kulttuurinen yhteydenpito Venäjän kanssa rikas-
tuttaa Itä-Suomea monin tavoin. Esimerkiksi mat-
kailueuroista kolmannes tulee venäläisiltä. Miten 
tätä edistää Ruotsin/Saksan ja Venäjän sotahistoriaa 
korostava museohanke?

Sotamuistelun taustalla on oikeiston Nato-into, 
jota pelottelu ja tarinat perivihollisista palvelevat, 
samalla kun ne helpottavat asemäärärahojen hy-
väksymistä.

Tyypillistä kyllä USA:n sponsoroima Georgian 
sotaretki kääntyi Suomessa rajuksi kampanjaksi 
Venäjää vastaan. 

Jo 20 vuotta harjoitettu politiikka on rikastuttanut 
huippurikkaita ja köyhdyttänyt muita. Jottei kuiten-
kaan syntyisi vastakkainasettelua, kaikki kelpaavat 
sotamuisteloihin ja -leikkeihin.

Koululaisille tarjotaan armeijapropagandaa kun-
non teatteriryhmien tai muusikkojen sijaan. Veteraa-
neille järjestetään hoivan asemesta sotajuhlia. 

Sodan kärsineiltä vietiin paras nuoruus, rämpi-
vätpä he Karjalan korvessa tai raatoivat siviilissä 
viluissaan ja nälissään, kuolinviestejä peläten. 
Sodasta kärsivät myös heidän lapsensa, kun sekä 
maan talous että vanhempien hermot olivat sodan 
runtelemat. Siitä oli kaukana se isänmaallinen uho, 
jonka oikeisto sotaan nyt liittää. 

Sodan kärsineille on taattava hoito ja toimeentulo 
kuten kaikille tarvitseville. Jos sankareita etsitään, 
heitä löytyy lisääkin: köyhät, silpputöillä sinnit-
televät nuoret, yksinhuoltajat ja heidän lapsensa, 
omaishoitajat, ylikuormitetut työntekijät, pienelä-
keläiset, pitkäaikaistyöttömät... 

Varat pantakoon heidän olojensa helpottamiseen, 
ei sotapropagandaan. Joensuussa on jo bunkkerimu-
seo, Olli Tiaisen muistomerkki, Karjalaan jääneiden 
muistomerkki, maakuntamuseon näyttelyt. 

Köyhät sekä unohdetaan että vaiennetaan. Sota-
muistelu on menneisyyden tuhkaa. Sitä puhalletaan 
silmillemme, jottemme näkisi nykyhetkeä oikein.

Korvien välliin 
köyhiä, juu?

Viljami ja Martti Vaskonen (edessä) osallistuivat 2000 muun kävijän 
kanssa Vastavirta-festivaaliin Helsingissä. (Kuva: Toivo Koivisto)

Kommunisteilla
uudet tuulet

Näin eläkeiässä ehdokkuus on 
turvallista, sillä ei tarvitse pelätä 
työpaikkansa puolesta.

Oikeisto on kasvattanut ajat-
telemaan: “Sama se on kuka 
siellä istuu, omia etujaan ne 
vain ajaa.” Vuosikymmenten 
toiminnalla saadut parannukset 
siirtyvät pikku hiljaa historiaan, 
johtajat taas nauttivat ministeri-
tason etuja.

Kokomustat on suurin puo-

lue, vaikka sen ansioluettelo 
kansan hyvinvoinnin luojana 
on sananmukaisesti olematon. 
“Tiedonvälitys” näet estää te-
hokkaasti todellisuuden hah-
mottamisen.

Tarvitaan siis meitä, jotka 
tiedämme, miten asiat menivät. 
Ei sotavarustelulle. Irti EU:sta.

Veijo saarelainen

Miksi ehdokkaaksi?

Pohjois-Karjalan kommunistit 
lähtevät tuleviin kunnallisvaaleihin 
realistisin odotuksin.

Uudet tuulet kunnallispoli-
tiikkaan -seminaarissa alustajina 
olivat SKP:n puheenjohtaja Yrjö 
Hakanen ja kansalaistoiminnan 
aktiivi Martti Vaskonen.

-Suomalaisten enemmistö toi-
voo, että kunnat kehittävät muun 
muassa vanhusten, terveyden-
huollon ja päivähoidon palveluja. 
Hallitus puolestaan kaavailee 
sosiaaliturvan rahoitukseen mitta-
via huononnuksia. Kansaneläke-
menoista leikataan pois 100 mil-
joonaan euroa, työmarkkinatukea 
karsitaan 10 miljoonaa euroa ja 
asumistuesta nipistetään seitsemän 
miljoonan euron verran

Suurituloisia sen sijaan suosi-
taan miljardiluokan verohelpotuk-
sin ja armeijan uusiin asehankin-
toihin käytetään yli 700 miljoonaa 
euroa, totesi Hakanen.

Hakasen mukaan heikoimmassa 
asemassa olevien ihmisille tarkoi-
tettuja palveluja voitaisiin rahoittaa 
yhteisö- ja pääomatulojen vero-
tusta kiristämällä, pörssikaupoista 
perittävällä varainsiirtoverolla ja 
varallisuusveron uudelleen käyt-
töön ottamisella.

-Kuntien valtionosuuksiin on 
luvassa indeksitarkistus, mutta 

toisaalta vanhoja, vuositasolla noin 
viiden miljardin euron leikkauksia 
ei peruta. Myös harkinnanvaraisia 
tukia supistetaan.

Köyhyys kuuluu tähän aikaan, 
eikä sen poistaminen ei ole valtio-
vallan tehtävä, kuuluu hallituksen 
karu viesti kanasalaisille, Hakanen 
sanoi.

-Yöjunan puolesta kerättiin 
22000 nimeä, mutta se ei riittänyt 
palauttamaan yöjunaliikennettä Jo-
ensuuhun.  Hankkeen todelliseksi 
jarruksi asettautui liikenneministeri 
Anu Vehviläinen (kesk)  kansalais-
toiminnasta seminaarisa puhunut 
Martti Vaskonen kertoi.

-On toiminnalla saatu voitto-
jakin. Linnunniemen arvokkaasta 
alueesta käyty kamppailu päättyi 
kaupungin rahaeliitin tappioon. 
Alue saatiin säilytettyä ihmisten 
yleisessä virkistyskäytössä, eikä 
siitä tullut sisäpiirin kaavailemaa 
eliittiasuinaluetta.

Keskusteluissa nousi esille 
myös uraanikaivos. Sen vastaiseen 
kamppailuun tarvitaan mahdolli-
simman laaja tuki koko maakunnan 
alueelta.

Pahimpina uhkina pidettiin 
pohjavesien saastumista ja erittäin 
hienojakoisen pölyn kantautumista 
kaivosalueen lähistöllä asuvien 
ihmisten elinpiiriin.

“Linnunniemen arvokkaasta 
alueesta käyty kamppailu 

päättyi kaupungin
rahaeliitin tappioon.

Alue saatiin
säilytettyä ihmisten yleisessä 

virkistyskäytössä,
eikä siitä tullut sisäpiirin 

kaavailemaa
eliittiasuinaluetta.”
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Hallitus ja eduskunta ovat leikanneet 
kuntien rahoitusta 1990-luvun alun 
jälkeen vuositasolla noin viisi miljar-
dia euroa. Suurimmat leikkaukset on 
tehty vähentämällä valtionosuuksia. 
Kuntien verotuloja on vähennetty 
muun muassa alentamalla kuntien 
osuutta yhteisöveron tuotosta. Kun-
tien rahoituspohjaa kaventaa lisäksi 
se, että pääomatuloista ei makseta 
lainkaan kunnallisveroa. 

Kuntien rahoitusta kiristäneitä 
leikkauksia ei ole peruutettu, vaikka 
valtiontalous on jatkuvasti ylijää-
mäinen. 

Me kommunistit vaadimme, että 
valtionosuuksiin tehdyt leikkaukset 
on peruttava asteittain v. 2009-
2012. Pääomatuloista ja yhtiöiden 
voitoista on ryhdyttävä perimään 
kunnallisveroa.

Kunnallisverotus on muutettava 
progressiiviseksi siten, että alle 
1000 € kuukausitulosta ei mene 
veroa. Kunnallisia palvelumaksuja 
tulee alentaa ja lisätä maksuttomia 
palveluja.

Päätöksenteko kunnissa on kes-
kittynyt pienelle sisäpiirille, joka 
tekee sopimuksia kulissien takana 
gryndereiden, kiinteistösijoittajien, 
kauppaketjujen, kauppakamareiden 

ja suurten yhtiöiden edustajien kans-
sa. Joensuussa tämä tarkoittaa suuria 
S- ja K-kaupparyhmiä, Laakkosia. 

Kunnanvaltuustot ovat omilla 
päätöksillään kaventaneet päätös-
valtaansa siirtämällä sitä kunnanhal-
lituksille ja kunnanjohtajille. Lisäksi 
kunnissa on siirretty palveluja kos-
kevaa päätösvaltaa osakeyhtiöille ja 
kuntayhtymille, joihin kunnallinen 
demokratia ei ulotu. Konsulttien 
lisääntynyt käyttö on siirtänyt myös 
päätösten valmistelua yksityisfir-
moille.

SKP haluaa  suuren rahan hallitse-
mien markkinoiden ja yhtiöiden val-
lan rajoittamista ja uudenlaisen osal-
listuvan demokratian ja itsehallinnon 
kehittämistä (esim. kunnanosaval-
tuustot, sitovat kansanäänestykset, 
lautakuntien lisääminen). Palvelujen 
järjestäminen pääsääntöisesti kunnan 
omana toimintana on tehokkain kei-
no torjua kilpailuttamisen kielteiset 
seuraukset. 

On laajennettava kuntien toimi-
alaa asukkaiden tarpeiden mukaan 
esimerkiksi vanhuspalveluissa, 
kohtuuhintaisten asuntojen rakenta-
misessa ja peruskorjaamisessa, ener-
giatuotannossa ja joukkoliikenteen 
laajentamisessa.

Verotuksella voimaa kuntatalouteen

Vaikka valtion talous on ollut ylijäämäinen jo pitkään, kuntien rahoitusta on kiristetty jatkuvasti.

Kunnilta on nyysitty 1990-luvun alusta lähtien 
noin viisi miljardia euroa vuosittain.

Noin 20 vuotta sitten pidettiin me-
lua marginaaliveron alentamisesta, 
rahat tähän saatiin hallituksen ja 
pääomapiirien niin sanotussa Kor-
pilammen seminaarissa solmimalla 
sopimuksella.

Laitettiin sosiaaliturva verolle, 
seuraavia veronalennuksia sitten 

rahoitettiin eläkkeiden taitetulla 
indeksillä. Siitä riitti myös aseva-
rusteluun. 

Viimeisin keksintö onkin ter-
veyskeskus- ja päivähoitomaksujen 
korotukset, jotka valtio kerää kun-
nilta pois leikkaamalla vastaavalla 
summalla kuntien valtionosuuksia.

Köyhät veroalen maksumiehet

SKP:n ja Perusturvaväen
VAALIJUHLA su 12.10. klo 13

Joensuun kansantalolla.

Ohjelmassa ehdokkaiden puheita, 
yhteislaulua ja pientä purtavaa. 

TERVETULOA

Nyt pitää puhua pohjavedestä
Tärkeimmät kirjailija Risto Iso-
mäen argumentit uraanikaivosta 
vastaan:

1. radioaktiivisen pölyn sekä ra-
donin (ja radiumin ja poloniumin) 
kaukokulkeutuminen (niin että las-
ketaan ennakoiduista vaikutuksista 
karkeita malleja pitkään toimineiden 
uraanikaivosalueiden ympäristössä 
tehtyjen tutkimuksien perusteella). 

2. se, miten pitkälle pohjavesien 
pilaantuminen voi Jaamankankaan 
kaltaisella alueella levitä.
Erityisesti ykköskohtaa koskevien 
tutkimuksien kaivaminen esiin 
Kanadasta, Namibiasta, Nigeristä, 
Australiasta, Yhdysvalloista, In-
tiasta, Saksasta ja muualta maail-
masta olisi kaikkein kiireellisimpiä 
tehtäviä.

”Jos tässä asiassa ei ole riittävästi 
”aseistusta”, pöljimmätkin kaivoksia 
puolustavat väitteet menevät turhan 
helposti läpi tiedotusvälineissä.”

Martti Vaskonen

Ahomäen
akkakin on 

sitä mieltä, että 
nyt on syytä 

puhua Joensuun 
pohjavedestä 

uraanikai-
voshankkeen 

yhteydessä.

Risto Isomäki kokosi 21.9.08  Joen-
suun Pakkahuoneelle ennätysylei-
sön Erergiavaihtoehdot ja uraani 
-tapahtumaan. Tapahtuman järjesti 
Joensuu-liike.
Noin sata henkeä pohti tulevaisuutta, 
jossa lopultakin otetaan huomioon 
maailman energiavarojen rajallisuus 
sekä luonnon kestokyky. Ratkaisu 
energiantuotantoon on ydinvoiman 

sijaan uusiutuvien energialähteiden 
käyttö. Sunnuntaipäivän kestäneen 
tapahtuman aikana vierailtiin myös 
Kontiolahden ja Enon uraanikaivos-
ten tutkimusalueella. Erityistä huolta 
kaivoshanke aiheuttaa sen sijainti 
pohjavesialueella. Tämä tarkoittaisi 
talousveden ikuista pilaantumista 
nykyisissä ja suunnitelluissa ve-
denottamoissa.

Uraaniasia kokosi noin sata henkeä Joensuun pakkahuoneelle.


