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Opiskelijat kamppailevat
tulevaisuutensa puolesta

Kuluva kevät on ollut 
mielenosoitusten ja 
monenlaisten pro-
testien aikaa useim-
missa yliopistokau-
pungeissa.

Se, mikä alkoi vastareaktiona hal-
lituksen kaavailemaan yliopisto-
uudistukseen, on keskustelujen ja 
kamppailujen myötä alkanut orga-
nisoitumaan liikkeeksi, joka kamp-
pailee opiskelijoiden, tietotyöläisten 
ja muiden prekaarien oikeuksien ja 
toimeentulon sekä avoimen tiedon 
puolesta.

Yliopistokapinan alku nähtiin 
marraskuussa Helsingissä, kun kol-
misensataa opiskelijaa otti Vanhan 
ylioppilastalon haltuunsa vuoden 
1968 Vanhan valtauksen 40-vuo-
tispäivänä.

Sytykkeenä protestille toimivat 
opiskelijoiden toimeentulon ja 
asumisen ongelmat, sekä yliopiston 
tila, joka on alkanut muistuttaa yhä 
enemmän tieto- ja tutkintotehdasta.

Marraskuisen tempauksen jäl-
keen mielenilmauksia ja toimin-
taryhmiä on syntynyt Helsingin 

lisäksi Joensuussa, Tampereella, 
Jyväskylässä, Rovaniemellä, Tu-
russa ja Oulussa. Kaiken kaikkiaan 
mielenosoituksiin on osallistunut 
tuhansia opiskelijoita ja yliopistojen 
henkilökunnan jäsentä.

Helsingissä tapana on ollut myös 
vallata yliopiston tiloja kokouksia 
ja bileitä varten, sillä yliopistohan 
kuuluu – tai ainakin pitäisi kuulua 
– yliopistolaisille.

Yliopistouudistus 
lakkauttaa yliopiston
Jos hallituksen yliopistouudistus 
menee eduskunnassa läpi tänä ke-
väänä, muuttuu yliopiston luonne 
niin ratkaisevasti, että sitä on vaikea 
enää tunnistaa yliopistoksi.

Kun kaikki yliopistoissa tuotettu 
tieto ja tutkimus siirretään yliopis-
ton hallinnoimaksi omaisuudeksi, 
hautautuu yksi tiedon teoreettinen 
peruste, avoimuus, tulostavoittelun 
jalkoihin.

Tutkimuksen ja opetuksen vapa-
us joutuvat taloudelliseen talutus-

nuoraan. Kun elinkeinoelämä pääsee 
enemmistöön yliopistojen hallituk-
sissa, se saa vaikuttaa siihen, mitä 
voi tutkia ja opettaa. Henkilökuntaa 
voi jatkossa irtisanoa tuotannollisis-
ta ja taloudellisista syistä, ja laitokset 
tai kokonaiset yliopistot voivat tehdä 
konkurssin. Tämä väistämättä tulee 
suuntaamaan yliopistojen toimin-
taa kaupallisesti hyödynnettävään 
suuntaan. Käytännössä yliopistojen 
ja yliopistolaisten autonomia, siis 
riippumattomuus ja itsenäisyys, on 
sen jälkeen menneisyyttä.

Kohti uutta 
yliopistoa
Vaikka uusi opiskelijaliike on tähän 
asti keskittynyt kamppailemaan 
pääasiassa yliopistolain uudistusta 
vastaan, se myös valmistautuu 
tulevaisuuteen, kävi yliopistolaille 
miten tahansa.

Nykyiselläänkin yliopistoinsti-
tuutio on niin heikoissa kantimissa 
taloutensa ja jo toteutettujen kontrol-
limekanismien puolesta, että se kai-

paa joka tapauksessa uudistamista.
Eri kaupunkien yliopistoliik-

keet ovat jo käyneet vuoropuhelua 
siitä, mitä yliopistolle tulisi tehdä. 
Suunnan täytyy olla kohti yhteis-
kunnalle avointa yliopistoa, tietoa 
ja oppimista.

Nyt suunnitteilla olevilla uudis-
tuksilla tieto yksityistetään kaup-
patavaraksi. Suunnan pitäisi olla 
päinvastainen. 

Tietotyön vapaus ja autonomia 
kytkeytyvät myös toimeentuloon 
sekä tilaan. Kehittyneet tietoverkot 
jo mahdollistavat tiedon julkisuu-
den ja osallistumisen kaikille. On 
kamppailtava perustulon puolesta, 
jotta olisimme vapaita tuottamaan ja 
tilasta, jossa työskennellä, oli se sit-
ten nykyisten yliopistojen puitteissa 
tai niiden ulkopuolella. 

Lisätietoja:  http://opiskelijatoi-
minta.net/ ja http://yliopistotoimin-
ta-jns.blogspot.com/

Viljami Vaskonen

Helsingissä pidettyyn Painajaisten perjatai -mielenosoitukseen osallistui myös bussilastillinen joensuulaisia opiskelijoita maaliskuun puolivälissä. Mielenosoitus päättyi yli-
opiston päärakennuksen valtaukseen.

AREVA NC:N
radioaktiivista
jätekiveä on 
yli 200 kohteessa
ympäri Ranskaa

Uraanikaivosyhtiön
mannekiinien
edistyksen kuosiin
pukema hölmöläistarina 
on Suomessa lopetetta-
va heti alkuunsa.
Lue lisää s. 8

Lue geenimanipulaation
erilaisista uhkista s. 7
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Suomi uuteen
Nato-operaatioon?

”Suomi turvaamaan Islannin ilmatilaa”, otsikoi-
vat valtalehdet helmikuun alussa, kun Pohjois-
maiden ulkoministerit julkistivat tilaamansa 
”riippumattoman” ehdotuksen. Ehdotuksen laa-
dintaan oli Suomesta osallistunut muun muassa 

ahkera Nato-propagandisti, professori Tuomas Forsberg 
ja vihreiden entinen kansanedustaja Ulla Anttila.

Ehdotuksessa esiteltiin ”villejä ehdotuksia”, kuten 
ulkoministeri Stubb asian ilmaisi, pohjoismaisen soti-
lasyhteistyön vahvistamiseksi.

Mistä on kysymys?
Nato on julistanut arktiset alueet strategisesti tärkeiksi 
Asiasta ilmoittanut sotilasliiton tiedottaja sanoi, että 
Natolla on pitkäaikainen strateginen intressi alueella.
Naton korkein johto piti 29. tammikuuta Reykjavikissa 
asiaa käsittelevän kokouksen.

Kokoukseen osallistuivat Naton pääsihteeri, Euroo-
pan joukkojen ylipäällikkö sekä Britannian ja muiden 
Nato-maiden edustajat.

Osanottajalista ei jättäne epäilystä Naton todellisista 
tavoitteista alueella.

”Pitäisikö sittenkin vielä harkita... mihin 
liemeen siinä Natossa voidaan joutua”

http://skpjoensuu.wordpress.com

Käy kommunistien 
kotisivuilla

(HK)

Punaisest Sanomat on nyt luetta-
vissa myös netissä. Lehdet löyty-
vät Joensuun SKP:n nettisivuilta: 
http://skpjoensuu.wordpress.com. 
Sivuilla kirjoitetaan asioista, joihin 
Laakkosten imperiumin valtamedia 
ei juurikaan viitsi paneutua.

Kannattaa myös etsiä netisä 
kellarikansalaisen Martti Vaskosen 
vaaliblogi sekä pelimanni Edo Pen-

ningsin omat sivut.
Kellarikansalaisen sivut ova 

osoitteessa http://marttivaskonen.
wordpress.com/ ja Edo Penningsin  
http://edopennings.wordpress.com/

Kellarikansalainen tarjoaa meille 
sivuillaan Arevan säteilevää vesijoh-
tovettä ja pelimanni Edo Pennings 
varoittaa kasvavasta äärioikeisto-
laisuudesta. 

Vappu on ollut työväenliikkeelle ennen muuta toimintapäivä, jolloin 
on koottu rivejä yhteisten vaatimusten taakse murtamaan oikeiston ja 

suuromistajien valtaa. 
Suuromistajien valta ei perustu mihinkään muuhun kuin työntekijöiden 

keskinäiseen kilpailuun. Omistajien valta perustuu etupäässä työntekijöiden 
keskinäiseen solidaarisuuden puutteeseen, toisen ryhmän etujen asettamis-
een toisen ryhmän etuja vastaan. Tätä taustaa vasten vappuperinteellä on 
suuri merkitys ja sitä tulisi edelleen vahvistaa. Yhteistyötä tarvitaan entistä 
enemmän.

Suomessa ammatillinen järjestäytymisaste on erittäin korkea, meillä on 
lukemattomia erilaisia yhdistyksiä ja ihmisillä runsaasti kokemusta järjestö-
toiminnasta. Tavalliset ihmiset ovat kuitenkin olleet sivustaseuraajia ammat-
tiliitoissa ja muissa etujärjestöissä. Heidän tarpeensa on unohdettu päätöksiä 
tehdessä. Tilanteen muuttamiseksi on olemassa paljon mahdollisuuksia, 
mutta se vaatii yhteistyötä, josta on jo hyvää, tuoretta kokemusta. 

Uraanikaivoksia vastustava kansalaisliike on löytänyt uusia toim-
intamuotoja, uusia yhteistyökumppaneita ja aseman, jossa sitä on vaikeampi 
sivuuttaa. Paikalliset kansalaisliikkeet yhdistyvät valtakunnallisesti ja jopa 
kansainvälisesti. Samoin opiskelijat ovat itse lähteneet kamppailemaan 
tulevaisuudestaan ja myös puolustamaan yliopistoja avoimen tiedon tuot-
tajana. 

Meidän ei tarvitse alistua euroeliitin tai pörssikeinottelijoiden saneluun. 
Voimme ottaa tavoitteeksi tavallista ihmistä kunnioittavan yhteiskunnan 
rakentamisen, jossa luontoa ei tuhota hetkellisten voittojen takia.

Yhteiskunnan pirstoutumien ja yksilökeskeisyyden korostaminen on 
vahva este yhteistyölle. Tämän esteen murskaaminen luo lähtökohdan 
yhteistyölle, joka rikastuttaa henkisesti sekä jokaista yksilöä että yhteisöä 
ja luo puitteet turvalliselle elämälle. Hyvä Lukija, tervetuloa yhteistyöhön 
parhaan vappuperinteen mukaan!

Martti Vaskonen

Toiveista toimintaan!

Mukaan SKP:n ja Ärräpäitten toimintaan

Joensuun seudulla Ari Sulopuisto puh. 0405713989,
sp. ari.sulopuisto@pp.inet.fi

Ylä-Karjala Hannu Ketoharju puh.0449941334,
sp. hannu.ketoharju@gmail.com

Myös USA:n kansallisessa turvallisuusohjelmassa 
todetaan, että maalla on perustavanlaatuisia kansallisia 
intressejä arktisella alueella. Ne on määritelty seuraa-
vasti: ohjuspuolustus, strateginen pelottelu ydinaseilla 
ja muilla asevoimilla sekä merivoimien turvallisuus-
operaatiot.

Arktisen alueen lämpenemisen tuloksena alueen 
vesistä tulee purjehduskelpoisia sekä siviili- että sota-
laivoille.

USA, Kanada ja Nato eivät peittele sitä, miksi ne ha-
luavat sijoittaa asevoimia arktiselle alueelle. Ne saapuvat 
puolustamaan noiden sotilasliiton jäsenten vaatimuksia 
oikeudesta tämän alueen luonnonrikkauksiin. 

Venäjää vastaan?
Arktisella alueella on 90 miljardia tynnyriä hyödyntä-
mätöntä raakaöljyä ja kolmannes maapallon kaasuvaran-
noista. Venäjä tulee saamaan  arktisista esiintymistään 
puolet kaasuntuotannostaan vuoteen 2030 mennessä. 

Siksi se on valmis asianmukaisiin toimiin, jos Nato 
yrittää vaatia aluetta itselleen. Sen avainviesti on seuraa-
va: ”Venäjä ei aio antaa arktista aluetta pois.” 

Viisi Pohjoisen jäämeren rantavaltiota, Venäjä, Kana-
da, USA, Norja ja Tanska, tekivät viime vuonna järkevän 
päätöksen. Ne aikovat neuvotella arktisen alueen jaka-
misesta vain olemassa olevien, YK:ssa hyväksyttyjen 
sopimusten pohjalta.

Jos Nato lisää sotilaallisen elementin arktiseen vuoro-
puheluun, niin uusi levottomuuspesäke saattaa ilmaantua 
maailmankartalle. 

Hallituksen turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa 
selonteossa Suomeen ei katsota kohdistuvan suoranaista 
sotilaallista uhkaa. Selonteon mukaan sellaisen synty-
minen edellyttäisi Suomen joutumista osaksi laajempaa 
eurooppalaista kriisiä. Siis käytännössä Venäjän ja Naton 
/ EU:n väliseen konfliktiin.

Alexander Stubb ilmoitti, että Suomi harkitsee 
”myönteisessä hengessä” myös Nato-maa Islannin 
ilmavalvontaan osallistumista.

Haluaako hän tieten tahtoen työntää Suomea mukaan 
mahdolliseen suurvaltapoliittiseen selkkaukseen, kun 
leikittelee ajatuksella pohjoismaisesta sotilasyhteistyös-
tä, siis Nato-maiden kanssa?

Suomalaista Nato-keskustelua kuvaa hyvin, että kan-
salaisilta yritetään kaikin tavoin salata tietoa sotilasliiton 
luonteesta ja puuhista.

Vaikeneminen Naton arktisia alueita koskevista hank-
keista on tyypillinen esimerkki tiedon pimityksestä. 

LÄHETÄ KORTTI
VAARAMAISEMASTA 

VAIKKAPA KANSANEDUSTAJALLESI!
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Kellarikansalainen

Mistä titteli ’kellarikansalainen’ 
on peräisin?

- Olen elänyt paljon siellä, missä 
ei tanssita tähtien kanssa ja missä 
kultaiset kädenpuristukset ovat tun-
temattomia - siis tavallisten ihmisten 
arkea. Erityisen selvästi olen nähnyt 
sen ällötyksen, mikä syntyy siitä kun 
EU-uskoon hurahtaneet tärvelevät 
työyhteisöjä yksityistämisprojek-
teineen.

Lama kurkistaa ja kuristaa, onko 
putken päässä valoa?

- Nyt olisi korkea aika luopua har-
hasta, että  vain palveluiden, kaupan, 
tavaroiden ja pääomien täydellinen 
vapauttaminen luo riittävästi talous-
kasvua ja sitä kautta hyvinvointia 
jokaiselle.
- Kymmenen viime vuotta ovat 
selvästi osoittaneet, että samaa 
tahtia kuin rikkaat ovat rikastuneet, 
leipäjonot ovat pidentyneet ja so-

siaalisesta turvallisuudesta on vain 
rippeet jäljellä. 
- Kaikki julkisen sektorin oma 
toiminta on nähty mörkönä ja yksi-
tyistämiskohteena, mikä on suuresti 
heikentänyt naisten asemaa. Tähän 
ideologiaan on sitoutunut oikeis-
tolaistunut työväenliikkeen johto, 
vihreistä tai perussuomalaisista 
puhumattakaan. 
- Raha on itse asiassa jalometal-
lin väärentäjien aikaansaannos. 
Kulta ja hopea toimivat rahan si-
jasta alkuperäisempänä vaihdon 
välineenä kaupankäynnissä. Siten 
tämä nykyinen keinottelutalous on 
johdonmukaista jatkoa vaikkapa 
hopean- tai rahanväärentäjien työlle. 
Uudet menetelmät ovat vain paljon 
hienovaraisempia. 
- Mielikuvamarkkinointi on jär-
kyttävän tehokasta. Esimerkiksi 
Joensuussakin jotkut ihmiset juovat 
uskollisesti pullotettua vettä, vaikka 
hanasta saisi laadultaan sata kertaa 
parempaa ja tuhat kertaa halvempaa 

talousvettä.
- Ei vain tavallisia kuluttajia vaan 
myös vahvoja yhteiskunnallisia 
päättäjiä viedään kuin aasia pork-
kanan perässä osaksi pörssikeinot-
telua.

Onko tästä esimerkkejä?

- Löytyy politiikan huipulta ja 
lähempääkin. Joensuun kaupungin 
johto-organisaatio ja valtaosa kau-
punginvaltuuston jäsenistä saatiin 
uskomaan, että kaupungille on edul-
lisempaa myydä oma energialaitos 
ja sijoittaa rahat keinottelutalouteen 
kuin huolehtia perusasioista.
- Sähkön ja lämmön tuotanto sekä 
siirto ovat täällä napapiirin tuntu-
massa aina kannattavaa toimintaa. 
Joensuussa tätä ei uskottu vaan 
voittoa tuottava laitos kaupattiin 
ja nyt se paisuttaa Fortumin voit-
toja ja sen optiomiljonäärejä sekä 
osakkeenomistajia. Joensuulaiset 
maksavat Fortumille siirtyvät voitot 

ja ne rahat ovat poissa pysyvästi tältä 
talousalueelta. 
- Helsingin kaupunki ei vielä ole tätä 
virhettä tehnyt ja sen taloutta keven-
tää oman energialaitoksen tuotot 
200-300 miljoonaa euroa vuodessa.

Missä kuntataloudessa mennään, 
joko pohja häämöttää?

- Suomessa lähdettiin innolla mu-
kaan kaikkien julkistenpalveluiden 
alasajoon ja yksityistämiseen. Halut-
tiin olla EU:n mallioppilaita kaikilta 
osin. Jopa Kuntien eläkevakuutuk-
sen varat työnnettiin suurelta osin 
maailman osakemarkkinoille. Nyt 
näistäkin tappioista vaietaan. 
- Kuntatalouden pohja ei tule vas-
taan, niin kauan kun nykyiset päät-
täjät ovat johdossa. Tämä näkyy 
hallituksen lamalääkkeissä: vero-
helpotuksia rikkaille vaikka valtion 
velkaa ottamalla, heikennyksiä 
sosiaaliturvaan.
- Suomen 1,2 miljardin euron ’elvy-

tyksestä’ on vihreää vain 60 miljoo-
nan ratahankkeiden verran. Ruotsi 
ja Norja käyttävät lähes kymmen-
kertaisesti elvytysrahojaan vihreästi 
päästöjen vähentämiseen.

Ja lopuksi?

- EU ei kykene suojelemaan ihmisiä 
työpaikkakadon, julkistenpalvelui-
den, ympäristön tai vaikkapa elin-
tarviketurvallisuuden osalta.
- Siksi tavallisten ihmisten tulisi 
toimia yhdessä yhteisten etujensa 
puolesta: aluksi yleisen 35 tunnin 
työviikon, paremman työsuhdetur-
van, sosiaalisen turvallisuuden ja 
puhtaamman ympäristön puolesta.
. Emme tarvitse ydinvoimaa, emme 
uraanikaivoksia tai pörssiruhti-
naita. Varallisuutta on Suomessa 
ja maailmassa yllin kyllin se on 
vain vapautettava sotateollisuuden 
ja kansainvälisten pääomapiirien 
ohjauksesta.

- 54-vuotias

- savupiipputeollisuuden edustaja
- LVI-tekniikan käyttöön, kunnos-
sapitoon sekä rakennusterveyteen 
liittyvissä töissä Pohjois-Karjalan 
keskussairaalassa

- ammattinimike käyttömestari

- rakennusterveysasiantuntijan kou-
lutus Kuopion yliopiston koulutus- ja 
kehittämiskeskuksesta

MARTTI VASKONEN

JA EUROVAALIEHDOKAS

Pohjois-Karjalassa käynnistyi 
18.3.2009 maakunnallinen liiken-
nebiokaasun kehittämishanke.

Ruotsissa biokaasuautoja on jo   
15 000. Tätä mahdollisuutta on odo-
tettu jo pitkään Suomessakin. 

Puolivuotisen valmisteluvaiheen 
toteuttaa Joensuun seudun kuntien 
omistama jätehuoltoyhtiö Joensuun 
Seudun Jätehuolto Oy.

Kehittämishankkeen valmistelu-
vaihetta rahoittavat lisäksi Pohjois-
Karjalan maakuntaliitto, Joensuun 
Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy 
sekä Kontiolahden kunta. 

Hankkeen tavoitteena on liiken-
nebiokaasun jakeluverkoston kehit-
täminen Pohjois-Karjalaan. Liik-
keelle lähdetään Joensuun olemas-
saolevista biokaasuresursseista. 

Liikennebiokaasun jakelu on uusi 

liiketoiminnan alue, jossa kysyntä ja 
tarjonta on luotava samanaikaisesti. 
Tankkausasemien lisäksi tarvitaan 
käyttäjiä, joita etsitään kunnallisista 
ajoneuvoista, ammattiliikenteestä ja 
myös yksityisautoilijoista. 

Liikennebiokaasun käyttöönotto 
paikallisin toimijoin auttaa saavutta-
maan EU:n biopolttoainetavoitteen 
siten, että samalla virkistetään mo-
nipuolisesti aluetaloutta. 

Lisäksi hankkeessa tuotetaan tie-
toa kaikista liikenteen uusiutuvista 
energialähteistä, esimerkkinä puujä-
teperäinen terminen biometaani. 

Pohjois-Karjalassa käytetään 
paljon paikallista uusiutuvaa ener-
giaa lämmön ja sähkön tuotannossa, 
mutta liikenteessä ei vielä yhtään. 
Liikenne on kuitenkin maakunnan 
huomattavin kasvihuonekaasujen 

lähde. Siksi ilmastonmuutokseen 
vaikuttavien kasvihuonekaasupääs-
töjen vähentämistoimenpiteiden 
täytyy kohdistua voimakkaasti juuri 
liikenteeseen.

Liikennebiokaasu on biopolt-
toaineista tehokkain päästöjen vä-
hentäjä. 

Yksittäinen perhe voi tällä het-
kellä osallistua ilmastotalkoisiin 
monilla pienillä teoilla.

Liikennebiokaasuhankkeen ta-
voitteena on tehdä ilmastoystäväl-
linen valinta mahdolliseksi myös 
liikenteessä.

Jos biokaasuauton hankinta kiin-
nostaa, kannattaa käydä hankkeen 
nettisivuilla www.liikennebiokaasu.
fi tilaamassa tiedotuslista, jonka 
kautta tankkausasemaprojektin 
etenemisestä tiedotetaan.

Joensuun seudulla päästään ensi vuonna autoilemaan ilmastoystäväl-
lisesti biokaasulla. Kuvan taksi on Jyväskylästä, joka tankkaa kaasua 
edullisesti yksityiseltä maatilalta. (Kuva Martti Vaskonen)

Biokaasuautoja
Pohjois-Karjalaankin

http://skpjoensuu.wordpress.com
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Hallitus aloitti sosiaaliturva-
uudistuksen säästääkseen. 
Perustettiin SATA- komitea, 

jonka aikaansaamien säästöehdo-
tusten pitäisi tulla voimaan vuonna 
2009.

Välillä Suomeen ehti porvari-
hallituksen yllätykseksi puhjeta 
talouskriisi. Tuli kiire siirtää vastuu 
talouden taantumasta yrityksiltä 
työntekijöille ja keksittiin sana ’ta-
loustalkoot’. Talkoissa vähävaraiset 
luopuvat paljosta ja rikkaat saavat 
lisää. 

Tuttu tarina: nostettava eläkeikää 
ja jäädytettävä palkat.

Vaikka talouskriisin myötä työt-
tömyys kasvaa hurjaa vauhtia, työ-
voimaviranomaiset pitävät edelleen 
kiinni jo kolme vuotta voimassa 
olleesta keppipolitiikasta: työttömät 
pakotetaan ’aktivoitumaan’ edes 
pohtimatta työpaikkojen luomista.

Kepin heiluttajilla onkin tehtävää. 
Työministeri Cronberg (vihr.) oli 
asiantuntijoiden lausuntojen vastai-
sesti sitä mieltä, ettei työttömyys kas-
va Suomessa kuin joitakin prosentin 
kymmenesosia, mutta jo pelkästään 
vuoden 2009 ensimmäiset kaksi 
kuukautta ovat osoittaneet, miten 
surkeasti hän erehtyy.

Jo 7. joulukuuta 2008 oli sano-
malehti Karjalaisessa otsikko: ’Joka 
lama tuplannut pysyvän työttömyy-
den’. Artikkelin mukaan ollaan vasta 
kriisin alussa. Pelkkä aktivoituminen 
ei siis auta.

Aktivointi ja 
rangaistukset
Entä SATA-komitean uudistukset? 
Jatkaako SATA-komitea käsky-
tyslinjalla?

Toistaiseksi ei ole nähty konkreet-
tisia ehdotuksia, mutta mietinnöstä 
voi päätellä jotain. ’Uudistuksen’ 
punainen lanka on yhä aktivointi ja 
rangaistukset, ellei työtön ‘aktivoidu’ 
tarpeeksi.

SATA-komitean seikkailut
tarina kepistä ja porkkanasta

Indeksi tai etuus Muutos Muutos 
suhteessa 
hintoihin

Muutos 
suhteessa 
palkkoihin

Korotustarve 
suhteessa 
hintoihin

Korotustarve 
suhteessa 
palkkoihin

Kuluttajahintaindeksi 24,9 0,0 -22,6
Ansiotasoindeksi 61,4 29,2 0,0
Työttömän peruspäiväraha 25,6 0,6 -22,1 -0,6 28,4
Lapsilisä yhdestä lapsesta 4,3 -16,5 -35,4 19,7 54,7
Korkeakouluopiskelijan opintoraha -1,9 -21,5 -39,2 27,3 64,5
Vanhempainrahan vähimmäismäärä 12,3 -10,1 -30,4 11,2 43,7
Lapsen kotihoidon tuki (tuloton 
yhden lapsen yksinhuoltaja)

-22,0 -37,5 -51,6 60,1 106,8

Täysi kansaneläke (1. kuntaryhmä, 
yksinäinen)

33,9 7,2 -17,0 -6,7 20,5

Toimeentulotuen perusosa (1. 
kuntaryhmä yksinäinen)

19,7 -4,2 -25,8 4,4 34,9

Työeläkeindeksi (50/50) 40,0 12,1 -13,2 -10,8 15,3

Työmarkkinajärjestöt puuttuivat Sata-
komitean työhön, kun hallitus suunnitteli 
ansiosidonnaisen päivärahaoikeuden ly-
hentämistä yhteen vuoteen.

 Niin sanotussa ”sosiaalitupossa” so-
vittiin sen säilyttämisestä nykyisellään, 
kahdessa vuodessa. Työmarkkinatukeen 
ja muihin pienimpiin sosiaalietuuksiin ei 

tullut mitään korotusta. Sen sijaan sovittiin 
Kela-maksun poistamisesta työnantajilta. 
Näin syntyi n. 1 miljardin euron vaje Kelan 
rahoitukseen. 

- Kelamaksun poisto on taas uusi avus-
tus työnantajille, sanoo eläkeläinen Pauli 
Eskelinen Joensuusta. 

Kulut siirretään tavalliselle ihmiselle 

korottamalla energiaveroa, jonka seurauk-
sena tavarat ja palvelut kallistuvat kuten 
sähkön hinta. Työntekijöiden kelamaksua-
kin nostetaan 1,2 prosenttiyksikköä.

- Hävyttömintä oli, kun kaikkein köyhi-
mmät jätettiin taas nuolemaan näppejään. 
Vahvempien kuuluu pitää heikompien ja 
syrjäytettyjen puolta, vaatii Eskelinen.

- Miksi ay-liikkeen johto meni täm-
möiseen mukaan? Joukkovoimalla olisi 
torjuttu hallituksen huononnusaikeet ja 
parannettu pienituloisimpien asemaa. Ra-
hat olisi saatu vaikkapa Helsingin pörssin 
vaihtoa verottamalla.

Perustukiuudistuksessa halutaan 
panostaa selkeyteen ja riittävyyteen. 
Puhutaan indeksisuojasta muttei 
perusturvan suuruudesta, paitsi kan-
saneläkkeestä, jonka pitäisi kohota 
600-700 euroon kuukaudelta.

Paljon on puhuttu byrokratian 
vähentämisestä ja toimeentulotuen 
maksun siirtämisestä Kelalle. Se 
itse ei ole ottanut asiaan kantaa. Ensi 
kuulemalta ehdotus tuntuu järkeväl-
tä, mutta herättää silti kysymyksiä.

Toimeentulotuki sisältää yksi-
löllisiä, kertaluontoisia maksuja, 

esimerkiksi silmälasit kerran vuo-
dessa, reseptilääkkeiden omavastuu, 
polttopuiden ostaminen, vuokrata-
kuu ym....

Riittävätköhän Kelan resurssit 
hakemuksien käsittelemiseen kun 
palvelut jo nyt ovat ruuhkaantuneet? 
Vai palkataanko jokaiseen Kelan 
toimistoon sosiaalitoimiston verran 
lisää henkilökuntaa? Mistä ammatti-
taitoista henkilökuntaa saadaan?

Kiireellisimpinä SATA-komitea 
pitää perusturvan parantamista, työn 
kannustavuuden parantamista ja 

kokeilujen käynnistymistä. Ajatukset 
eivät ole kovin radikaaleja.

Perusturvan parantaminen tarkoit-
taa sairauspäivärahan omavastuun 
lyhentämistä 55 päivästä 9:ään ja sen 
tason sitomista työmarkkinatukeen. 
Parannus kyllä, mutta ei riittävä.

‘Työn kannustavuuden paranta-
minen’ on fraasi, joka toistuu joka 
välilyönnin jälkeen. Tämä tarkoitta-
nee nykyisen käytännön jatkamista.

Jos ei ole palkkatukityössä, on 
pakko mennä kuntoutukseen, muu-
ten menettää kaikki edut. Samaa 

asiaa ajaa kokeilujen käynnistämi-
nenkin.

Komitean lähtökohta on, että 
perusturva kuuluu kaikille ja järjes-
telmien on oltava yhdenmukaiset. 
Tavoitteena on muun muassa riippu-
mattomuus puolisosta, joka nykyisin 
ei toteudu.

Huolestuttava lähtökohta on 
joustavuus: ’joustavat siirrot töi-
hin, opiskelemaan, kuntoutukseen, 
osa-aikatyöhön, omaishoitoon ja 
takaisin’. Tämä kuulostaa juuri siltä, 
mistä viime syksynä jo oli uutisia. 

Indeksien ja etuuksien muutoksia tammikuusta 1994 tammikuuhun 2008
lähde: Pertti Honkanen, Kansaneläkelaitos

Joukkovoimalla parempia tuloksia

”Vahvempien kuuluu pitää heikom-
pien puolta” sanoo Pauli Eskelinen 
Joensuusta.

http://skpjoensuu.wordpress.com
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SATA-komitean seikkailut
tarina kepistä ja porkkanasta

Niinivaaran terveysasema on en-
simmäisiä kunnallisia terveysa-
semia, joka toimii nyt yksityisen 
lääkäriaseman tiloissa Kuntoho-
vissa. Entisissä tiloisssa todettiin 
homevaurio.

KuntoHovin Lääkäriaseman 
omistaa Suomen Terveystalo.

Suomen Terveystalo laajentaa 
osuuttaan Joensuun terveyspalvelu-
markkinoilla. Entuudestaan sillä oli 
kaupungissa Joensuun Röntgen.

Tammikuussa 2009 englantilai-
sen Bridgepointin pääomasijoitta-
jayhtiö osti Terveystalo Healthcare 
Oyj:n osakkeet.

Terveysaseman toiminta on 
tarkkaan aikataulutettua: ajanvaraus 
vastaa arkisin vain klo 8-9 ja 13-14. 
Laboratorio- ja röntgenvastauksia 
annetaan puhelimitse klo 14-16. 
Monien hoitojen  kohdalla potilaat 
ohjataan esimerkiksi Siilaisille.

 - Ensi päivästä lähtien olen ol-
lut näiden palvelujen käyttäjä, Eevi 
Martikainen Niinivaaralta kertoo.

- Kävin siellä vuoden aikana 
yksitoista kertaa iskiasvaivan takia 

ja seitsemän kertaa oli eri lääkäri. 
Minuun pumpattiin vain kovia 
myrkkyjä, kun en pystynyt edes 
nukkumaan. Lopulta kyllästyin ja 
pyysin paperini nähtäväksi. Niissä 
lääkärit sanoivat, että katsotaan 
lähetettä ortopedille.

- Katsomiseksi se jäi, koska lää-
kärit vaihtuivat jatkuvasti. Jouduin 
hakeutumaan yksityiselle ja minut 
leikattiin.

Näinkö on tarkoituskin - mene 
yksityiselle, jos pystyt? Jos et, 
syö myrkkyjä viimeisillä leipära-
hoillasi.

- Kroonisen vaivani takia minul-
la oli aiemmin niin sanottu ikuinen 
lähete. Tammikuussa kun vaiva iski 
taas ja yritin mennä tutkimuksiin, 
ilmeni että lähete oli poistettu.

Vanhalla paikalla oli myös it-
sehoitopiste, jossa sai mitata ve-
renpaineen tai painon ja jaettiin 
erilaista tietoa. Nyt se on keskus-
sairaalassa.

- Omalääkäri ei toimi. Vastaan-
otolle on vaikea saada aikoja, var-
sinkin näin ikäihmiselle se tuottaa 

vaikeuksia. Samoin päivystysajat 
menevät heti aamulla. Palvelut on 
huonontuneet entiseen verrattuna.

- Mikä omalääkäri semmoinen 
on, joka vaihtuu koko ajan, myös 
Marjukka Erttola Penttilästä ih-
mettelee.

- Päivystykseen on vaikea pääs-
tä. Heti kahdeksalta ajat on men-
neet. Yritin ainakin neljänä aamuna 
ennen kuin tärppäsi. Paine Tikka-
mäelle kasvaa, sillä Niinivaaran 
systeemi pelaa niin huonosti. Ihmi-
set menevät sinne jonottamaan.

-  Ajanvaraukseen pitää soittaa 
määrätyllä kellonlyömällä ja aikoja 
saa vasta viikkojen päähän. Häm-
mennystä sekin herättää varsinkin 
eka kerralla, kun samalla tiskillä on 
niin yksityiset kuin julkiset terveys-
palvelut. Mihin semmoinen johtaa, 
Marjukka kyselee.

Terveysasemien läheinen naapu-
ruus ei ainakaan vähentäne yksityis-
tämispaineita.

(HK)

Talvella hallitus uhkasi nostaa 
eläkeikää. Syntyi voimakas kansa-
laisten vastareaktio. SAK väläytti 
yleislakon uhkaa ja hallitus suostui 
neuvotteluihin.

Sopimuksen jälkeen johtajat 
iloitsivat: voitto. Kuitenkin sopi-
muksessa lukee, että tämän vuoden 
aikana Rantalan komiteassa sovi-
taan, kuinka eläkeikää nostetaan 
kolmella vuodella.

- Se oli petos, Teuvo Kilpeläi-
nen Juuasta sanoo ja jatkaa:

- Kansalaiset ovat edelleen 
laajasti eläkeiän korotusta vas-
taan. Mutta asiassa sotketaan ja 
hämätään.

- Puheet työvoimapulasta ovat 
tuulesta temmattuja. Nuoret jou-

tuvat sinnittelemään kaikenlaisilla 
pätkätöillä. Ikääntyviä potkitaan 
pellolle minkä keritään.

- Minkä takia ihmisiä pitäisi 
kiusata vanhana kuluttavassa työ-
elämässä tai kortistossa? 

- Eläkeläisten eriarvoisuus 
kasvaa, hyvissä hommissa saa tie-
nata ison eläkkeen, huonommista 
töistä voi tipahtaa loppuiäkseen 
köyhyyteen.

- Mutta vielä ei ole myöhäistä, 
hallituksen pitää luopua aikees-
taan. Se on helppoa kun toimii 
vanhan virkamiesohjeen mukaan: 
`kun ei tee mitään, ei tule virhei-
täkään`. Ja ay-liike voisi muistut-
taa tästä joukkovoimalla, sanoo 
Kilpeläinen.

Työttömän pitää olla valmis mihin 
tahansa työllistymistä edistävään 
toimenpiteeseen missä tahansa.

Vaikkapa Liperissä asuvan työt-
tömän on otettava vastaan työhar-
joittelupaikka Ilomantsista, ilman 
matkakorvauksia tietenkin. Näitä ta-
pauksia on ollut, ja SATA-komitean 
ehdotuksien perusteilla tulee lisää.

Porkkanaa toki myös tarjotaan. 
Selvä parannus on esitys luopua 
puolison ja vanhempien tulojen 
huomioon ottamisesta työmarkki-
natuessa.

Sovitellusta työttömyyspäivä-
rahasta poistetaan 36 kuukauden 
enimmäiskesto; tosin tämä on ollut 
käytäntö jo tämän vuosituhannen 
ajan. Sen sijaan toteamus ’ikäänty-
neiden työttömien asema turvataan’ 
jää pelkäksi heitoksi.

Mieluummin 
oikeita työpaikkoja

Miltä tuntuvan perustulon paran-
nuksen pitäisi näyttää?

SATA-komitea ehdottaa nykyi-
sen säästökuurin jatkamista. Paras 
keino estää köyhyyttä kuitenkin on 
mahdollisuus saada toimeentulonsa 
työstä. Tarvitaan aitoja työpaikkoja 
ja työajan lyhentämistä.

SKP ehdottaakin työajan lyhentä-
mistä 6 tuntiin päivässä ja 30 tuntiin 
viikossa ansiotasoa alentamatta.

Käytäntö, jossa työttömiä pako-
tetaan työhön työllistämistuella, ei 
toimi. Töissä on liian lyhyt työaika, 
jotta siitä saisi elantonsa. Ne eivät 
anna liioin toiveita pysyvästä työstä. 
Työpaikkoja häviää, kun tarjolla 
on ilmaisia työllistettyjä. Näin on 
käynyt muun muassa kaupunkien ja 
kuntien kulttuurialalla. 

Perusturvan nostaminen on köy-
hyyden poistamisen ehto.

1990-luvun laman jälkeen perus-
turvaa ei ole tarkistettu. Opintorahan 
korotus vuonna 2008 ei poistanut 
jälkeenjääneisyyttä, joka oli syntynyt 

15 vuodessa. Toimeentulotuen ja Ke-
lan päivärahojen tilanne on sama.

SKP ehdottaa 850 euron veroton-
ta perusturvaa jokaiselle, jolla ei ole 
riittäviä tuloja työttömyyden, opiske-
lun, pätkätöiden, työkyvyttömyyden, 
vanhuuden tms. takia.

Myös verotettavan tulon alaraja 
on nostettava 1050 euroon kuukau-
dessa ja vähimmäispalkka vähin-
tään 1350 euroon/kk  normaalista 
työajasta. Nämä kaikki on sidottava 
elinkustannusindeksiin.

SKP:n vaatimuksien toteutumi-
nen maksaisi noin 800 miljoonaa 
euroa vuodessa. Viime vuosina on 
rikkaita suosiviin verohelpotuksiin 
tuhlattu suurempia summia. Myös 
puolustusbudjetti kasvaa jatkuvasti. 
Kyse ei siis ole rahasta, vaan poliit-
tisesta tahdosta.

Kiristämällä pääomatulojen ja 
yritysten voittojen verotusta, pa-
lauttamalla suuriin omaisuuksiin 
kohdistuva varallisuusvero ja ryhty-
mällä verottamaan pörssikeinottelua 
saadaan rahaa kokoon enemmän 
kuin perusturvan kuntoon saaminen 
maksaisi.

Hallitus sysää työttömyyden syyn 
ja seuraukset työttömien harteille. 
Vaikka looginen toimenpide olisi 
työpaikkojen lisääminen, tarjotaan 
työttömille vain keppiä ja pakko-
keinoja. Näillä toimilla köyhyys ja 
syrjäytyneisyys vain pahenevat.

Tarvitaan työttömien, pätkätyö-
läisten, eläkeläisten ja muiden vä-
häosaisten laajaa yhteistyötä köyhiä 
koskevan säästökuurin lopettamisek-
si, ettei taru hyvinvointiyhteiskun-
nasta vain pääty.

Edo Pennings

Eevi Martikanen on pannut 
merkille, että Joensuun Niini-
vaaralla on huonosti toimiva 
Eri-lääkärijärjestelmä, josta 
pitäisi luopua ja rakentaa ti-
lalle toimiva kunnallinen Oma-
lääkärijärjestelmä. Nykyisen 
järjestelmän aikana lääkärit 
vaihtuvat tiheästi ja hoitotulos 
on heikko.

Marjukka Erttola kysyy, 
mikä omalääkäri sem-
moinen on, joka vaihtuu 
koko ajan?

Niin sanottu terveyskeskus
ja vaarallinen naapuruus

Eläkesopu -
kenen voitto?

Teuvo Kilpeläinen sanoo, 
että kansalaiset ovat edel-
leen eläkeiän korotusta vas-
taan.

http://skpjoensuu.wordpress.com
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Joensuussa  p i -
detyn Ärräpäät 
-seminaarin alus-
tuksissa käsitel-
tiin muun muassa 
maailmanlaajuis-

ta finanssikriisiä ja sen vaiku-
tuksia meillä ja muualla.

Alustuksissa ja useissa pu-
heenvuoroissa todettiin kapi-
talistisen järjestelmän olevan 
maailmanlaajuisesti syvässä 
kriisissä.

Vaikeita aikoja ennustettiin 
myös Suomen työtätekeville 
ja muille vähäväkisille. Maan 
hallituksen toimilla kriisin las-
kun maksajiksi sysätään yhä 
voimakkaammin työväestöä ja 
yhteiskunnan heikko-osaisia.

Tästä suuntauksesta ker-
too maaliskuussa julkisuuteen 
tullut tieto ns. ‘sosiaalitupon’ 
yhteydessä sovitusta miljardi-
luokan helpotuksesta työnan-
tajille Kela-maksun poistolla. 
Erityisesti kokoomus on ajanut 
mittavia tulonsiirtoja rikkaille ja 
suuryrityksille.

Onnistuneen kaksipäiväisen 
seminaarin alustajina toimivat  
valtiotieteen tohtori Pertti Hon-
kanen ja filosofian tohtori Jouko 
Jokisalo

-Erityisen vaikea finanssikrii-
si on Yhdysvalloissa, Islannissa, 
Espanjassa, Irlannissa, Unkaris-
sa ja Baltian maissa. Maailman-
taloudessa eletään ehkä pahinta 
kriisiä sitten 1930-luvun suuren 
laman jälkeen, Pertti Honkanen 
arvioi.

-USA:ssa työttömyys on ko-
honnut ennätyksellisen korkeak-
si yli 14 miljoonaan työttömään. 
Edellisen kerran vuoden 1984 
laman aikana liikuttiin 12 mil-
joonan työttömän lukemissa.

Honkasen mukaan Yhdys-
valtojen työmarkkinoilla kyyti 
on ollut erityisen kylmää vii-
meksi kuluneen vuoden aikana. 
Yli neljä miljoonaa ihmistä on 
menettänyt työpaikkansa. New 
Yorkin pörssin osakeindeksi on 
taantunut kymmenen vuoden 
takaiselle tasolle. Suomi ei jää 
osattomaksi kriisistä

-Kriisi ulottuu voimakkaas-
ti myös Suomeen. Teollinen 
tuotanto on mennyt noin 20 
prosenttia alamäkeen muuta-

massa kuukaudessa. Samaan 
aikaan vientituloja on jäänyt 
saamatta noin kaksi miljardia 
euroa. Lisäksi työttömyys lähti 
voimakkaaseen nousuun viime 
joulukuun puolivälissä.

-Kotitalouksien asuntoluotot 
ovat kasvaneet meillä 20 mil-
jardista eurosta 60 miljardiin 
euroon vajaassa viidessätoista 
vuodessa, Honkanen sanoi.

Maailmanlaajuisen talous-
kriisin pahimpina uhkakuvina 
Honkanen piti asuntojen mene-
tystä ja sitä kautta muun muassa 
USA:ssa kasvavaa asunnotto-
muutta.

Muita näköpiirissä olevia 
kriisin vaikutuksia lukuisis-
sa maissa ovat voimakkaassa 
kasvussa oleva työttömyys, 
reaalitulojen alentuminen, ar-
vopaperisäästöjen menetys ja 
eläketurvan heikkeneminen.

-Meillä talouden vaikeuk-
siin on vastattu suuria julkisia 
hankkeita ja niiden rakentamista 
vauhdittamalla ja yleisesti työl-
listämismäärärahoja lisäämällä, 
Honkanen sanoi.

Hänen mukaansa maailman-
laajuinen pankkijärjestelmä oli 
kevään alussa erittäin suurissa 
vaikeuksissa, kun pankkien 
välinen rahaliikenne oli täysin 
jumissa. Puhuttiin jopa kapita-
listisen järjestelmän romahta-
mismahdollisuudesta.

Saksassa köyhiä kyyky-
tetään kunnolla.Jouko 
Jokisalo selvitti puheen-

vuorossaan Saksan tilannetta 
talouskriisissä ja erityisesti 
kaikkein huonoimmassa ase-
massa olevien ihmisten tilanteen 
kurjistumista.

-Sosiaaliturvaa on ja ollaan 
edelleen leikkaamassa hyvin 
voimakkaasti Saksassa. Erilaisia 
yhteiskunnalle kuluvia tehtäviä 
on yksityistetty ja sama suunta 
jatkuu edelleen.  Samalla on 
syntynyt laaja halpatyösektori, 
joka lisää ihmisten luisumista 
köyhyyteen yhä enemmän.

- Ansiosidonnainen työttö-
myysturvan kesto on puolitettu 
kahdesta vuodesta vuoteen, 
Jokisalo kertoi.
-Työmarkkinat ovat jakautuneet 

yhä jyrkemmin tulojen mukaan 
alatasolla. ‘Mini’ -tasolla palkka 
työstä on 400 euroa kuukaudes-
sa. Vastaavasti ‘midi’ -tasolla 
voi ansaita 400-800 euroa kuu-
kaudessa.

Oma lukunsa ovat niin sa-
notut yhden euron työ-
paikat. Tämä merkitsee 

sitä, että kuukaudessa 354 euron 
peruspäivärahaa saava henkilö 
pakotetaan töihin yhden euron 
tuntipalkalla. 

-Työstä kieltäytymisestä 
seuraa välittömästi eriasteisia 
alennuksia minimipäivärahaan. 
Nuorilta etuus otetaan kokonaan 
pois varsin kevein perustein.

Jokisalo mukaan lapsiköy-
hyys on suorastaan räjähtänyt 
käsiin Saksassa. Joka neljäs sak-
salaislapsi elää köyhyydessä.

-Eräissä osissa Saksaan kou-
lutuksen taso on mennyt todella 
laskusuuntaan. Joidenkin kou-
lujen rehtorit ovat avoimesti 
myöntäneet, että heidän kouluis-
saan lapsia ja nuoria koulutetaan 
yhteiskuntaan vain sen vuoksi, 
että ‘he osaisivat valmistautua 
pelkästään työttömiksi’.

Jotkut jopa yleisesti tunnetut 
tutkijat ovat pohtineet ratkaisuja  
kaikkein kurjimmassa asemassa 
olevien työttömien ja köyhien 
kurjuuden poistamiseen.

Heidän mukaansa olisi tut-
kittava myös mahdollisuudet 
siihen, miten köyhät voisivat 
entistä enemmän saada tuloja 
vaikkapa sisäelimiään myy-
mällä! 

Seminaariväen mielestä Sak-
san yhteiskuntamallin jäljet ovat 
kauhistuttavia.

- Milloin sama suunta saa 
vallan myös meillä?

Seminaariväen keskusteluis-
sa nousi voimakkaasti esille 
kapitalismin maailmanlaajui-
nen kriisi ja sen vaikutukset 
Suomeen. 

Seminaarilaisten mielestä 
nyt on aika miettiä tosissaan 
millaista sosialismia tarvitaan 
2000-luvun Suomessa. Kaksi-
päiväiseen Ärräpäät -seminaa-
riin osallistui väkeä mm. Joen-
suusta, Lapinlahdelta, Juuasta ja 
Kontiolahdelta. 

Kapitalistinen talousjärjestelmä 
maailmanlaajuisessa kriisissä

Joensuussa pidetyssä Ärräpäät-seminaarissa puhuttiin laajasti maailmanlaajuisesta finanssikriisistä. Tapahtumaan osallistui lähes neljäkymmentä ihmistä Pohjois-Karjalasta ja 
Ylä-Savosta.

Seminaarin pääalustajana toimi VTT Pertti Honkanen. Hänen 
mukaansa menossa oleva maailmanlaajuinen finanssikriisi on ehkä 
vaikein lama sitten 1930-luvun suuren pörssiromahduksen.

http://skpjoensuu.wordpress.com

”Virvon varvon Valpuria”
Vapun aika saapuu, ’puutulliin’ meillä talous kaatuu.
Lapset tekee virpovitsaa, isommat jo tivaa pitsaa.
Löytää joku Impi Pajun, tunnistaako natsin hajun?
Vai lähtikö se Oksasesta, rullin lailla maalatusta?
Ehkä Maran Nobelista, pommituksin ansaitusta.
Tunnustus myös Tuula-Liinan, ei enää työväen aate 
piinaa.
Saattoi olla tilaustyötä, Tarkan Pekan kehun myötä.
Natsiaate jälleen kasvaa, rahapiirit sitä rasvaa.
On EU aate suuren rahan, perusvoima monen pahan.
Muka rauhan takaa, hyvinvoinnin, kun omistaa sen 
uutisoinnin.
Katainen myös antaa takuun, niille joka uskoo satuun.
Iso raha kyllä tietää, kelle palkkaa maksaa sietää?
Etenkin kun työtä tehdään, muutoin menee Suomi 
metsään.
Suuri raha kiertää veron, sillä vielä lisä eron.
Kasvattavat tavan kansaan, jonka jallittivat 
’kauppahansaan’.
Ei heitä koske tulorajat, sellaiset on taas nää ajat. 

Veju S
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Suomen kansa hermoilee ja hätäilee turhaan. Hyvää kannattaa 
odottaa aina – se tulee hiipumalla -  esimerkiksi Manner-
heim-elokuva. Ei pidä hätyytellä varsinkaan taiteilijoita. 

Elokuvaohjaaja Renny Harlin on tätä kirjoitettaessa  siirtynyt 
lämpimiin maihin, Kaliforniaan. Onnittelen. On hienoa että taiteilija 
ottaa etäisyyttä. Etäisyyttä voisi ottaa enemmänkin.

Kun Harlin vääjäämättä vanhenee, hän on jo talvisota-100-vuonna 
2040 lähes  90-kymppinen.  Siinä iässä Mannerheim-reinkarnaatio 
alkaa vaikuttaa ja Kalifornian hiekat muuttuvat Tali-Ihantalan aavi-
koksi. Ei kun oikeasti: alkaa tulla mieleen vanheneva Mannerheim 
mietteineen Sveitsissä, Algarvessa. Siitä elokuva vasta alkaa, näin 
sen näen. 

Pari vuotta sitten käyskentelin Portugalin Algarvessa – joku 
paikallinen osoitti taloa, jossa muuan Mannerheim  - hän ei tiennyt 
muuta varmaa kuin sen että ruotsalais-venäläinen upseeri - oli elellyt 
ja kumaraisena rannalla kävellyt.

Mutta  tietenkin tilanne on hankalampi lavasteiden kannalta. Har-
lin  kun uskoo yhä, että Kontiolahden Jaamankankaan juoksuhaudat 
jaksavat odottaa vuoteen 2040.

Uutisten mukaan Renny reilusti kiittää kaikkia avustajia siitä 
ilmaisavusta mitä hän on saanut. Aina luotettava tuottaja Markus 
Selin taas kertoo, että  pohjoiskarjalaiset ovat esimerkillisesti 
menneet halp...ei kun tukemaan ja ostamaan pääsylippuja tulevaan 
menestysfilmiin. Kyllä se sieltä tulee, talvisodan 100-vuotisjuhlaan, 
kun Karjalakin on jo palautettu... Kiinalle. 

Tämä on hienoa. Nyt vain miettimään miten Jaamankankaan 
tyhjiä juoksuhautoja voisi käyttää elokuvateollisuudessa ennen 
Mannerheimia? 

Esimerkiksi  Markku Pölönen voisi tehdä pika-aikataululla uuden 
laatuautoelokuvan RALLIA JUOKSUHAUDOISSA, osa 2, jossa 
autokauppias Yrjö Laakkosen sponsoroimat menopelit mönkisivät 
Jaamankankaan maisemissa telaketjut renkaiden ympärillä.

Pääosassa voisi olla Jerry Halloween / Halonen, joka ikään kuin 
laulaen & tanssien taistelukentän yllä haastattelisi puolikuolleita 
haavoittuneita.

Niin, Uimaharjulta ja Perlokselta kotiutunutta amatöörinäyttelijää 
voisi olla mukana juoksuhaudoissa, näkkileipäpalkalla?  Autoja 
väistelevät työttömät oikeastikin vuotaisivat verta Mannerheimin 
eteen, kun telaketju vähän silpasee. Joku hautautuisi juoksuhautaan.  
Kyllä hyväkuntoinen lomautettu pientä kiusaa kestää huutamatta. Sitä 
paitsi, VELVOITEtyöllistäminen olisi näissä hankkeissa paikallaan 
muutenkin.

Pentti Stranius
Joensuun virallinen Öisinajattelija

Mannerheim tulee

vuonna 2040

http://skpjoensuu.wordpress.com

EIkokeellista
geenitekniikkaa
lautasillemme!

MIKSI haluamme säi-
lyttää Suomen 

geenimuuntelusta vapaana?

Geenimuuntelu on muutamassa 
maassa käytössä oleva kokeellinen 
tekniikka, jolla tuotetaan halpoja 
massatuotteita. Suomen pelloilla 
käytetään talven vuoksi vähemmän 
myrkkyjä kuin etelässä, ja aurinkoi-
sen kesän ansiosta tuotteemme ovat 
aromikkaita. Nämä ovat parempia 
markkinavaltteja kuin geenimuun-
telu, jota Euroopassa ei kukaan 
halua ostaa. Geenimuuntelu on 
kokeellinen, riskialtis tekniikka, 
jonka käyttöönotto Suomessa ei toisi 
meille mitään etuja.

Mitä geenimuuntelu on?

Geenimuuntelu ei ole perinteistä 
jalostusta. Se on kokeellinen tekniik-
ka, jossa ihminen rakentaa keino-
tekoisen siirtogeenin. Siirtogeeniin 
laitetaan pätkä bakteerin DNA:ta, 
viruksen DNA:ta ja kasvin DNA:ta. 
Tällaista virusmaista rakennetta ei 
ole evoluutiossa ikinä ennen ollut, 
joten sen vaikutuksia ekosysteemiin 
ei kukaan voi ennustaa.

Miksi geenimuuntelu on ajankoh-
taista?

Gm-soijaa alettiin tuoda Suomeen 
vuosi sitten sikojen rehuksi, joten nyt 
Järvi-Suomen Portin, HK:n ja Atrian 
sianlihatuotteet sisältävät gm-soijan 
jäämiä. Geenimuunnellun viljelyn 
aloittamista valmistellaan: Rinnak-
kainelo-laki on MMM valmistelussa. 
Gm-peruna on kenttäkokeessa.

Mihin geenikasvien viljely joh-
taa?

Kanadan kokemus kertoo, että gm-
viljely ei pysy erillään vaan saastut-
taa koko maatalouden. Gm-vapaita 
siemeneriä ei Kanadasta enää saa, 
ja gm-rapsi leviää hallitsemattomasti 
rikkaruohona. Luomuviljely saastuu 
ja loppuu. Kuluttajien vaihtoehdot 
vähenevät.

Onko geenikasvien turvallisuus 
taattu?

Vaikka geenitekniikkaa on tutkittu 

gm-kasvien rakentamiseksi, ei ra-
vinnon turvallisuustutkimuksia juuri 
ole. Yhtään pitkäaikaista, kaksivuo-
tista ruokintakoetta ei ole raportoitu. 
Tällainen vaaditaan nykyisin uusilta 
kemikaaleilta. USA:ssa gm-kasveja 
on sekoitettu ruokaan kymmenen 
vuotta, mutta mitään seuruuta ter-
veysvaikutuksista ei ole. On siis 
käynnissä maailman huonoiten 
suunniteltu ihmiskoe. Turvallisuutta 
ei ole todistettu.

Mitä vikaa geenimuuntelussa 
on?

Luonnon geenit siirtyvät lajista toi-
seen vain hyvin harvoin. Ihmisessä 
ei ole yhtään kasvin geeniä, vaikka 
olemme syöneet kasveja tuhansia 
vuosia. Keinotekoinen, virusmainen 
siirtogeeni ylittää lajirajat. Gm-kas-
vista siirtyy toimivia siirtogeenejä 
maaperäbakteeriin.

Ympäristöystävällinen? Laadu-
kas?

Gm-kasvit joko tuottavat itse hyön-
teismyrkkyä, tai sietävät rikkaruoho-
myrkkyä. Kummassakin tapauksessa 
itse syötävä kasvi sisältää enemmän 
myrkkyjäämiä kuin perinteinen 
tuote. Jos kasvi tuottaa itse myrk-
kyä, sen korjuutähteet levittävät 
myrkkyä ympäristöön. Jos gm-kasvi 
sietää rikkaruohomyrkkyä, käytetään 
myrkkyä enemmän ja voimak-
kaampana kuin tavallisesti, jolloin 
ympäristövaikutukset kovenevat. 
Gm-soija tuottaa satoa 13 prosenttia 
vähemmän, ja on alttiimpi sienitau-
deille. Siinä on siis lisäksi myös 
sienimyrkkyjäämiä.

Siirtogeenit eivät pysy erillään!

Koepelloilla olleet gm-kasvit ovat jo 
usein luvatta sekoittuneet ihmisruo-
kaan. Siirtogeenit eivät hajoa ruuan-
sulatuksessa kuten on uskottu, vaan 
siirtyvät lihaan ja erittyvät maitoon. 
Jos lehmät ovat syöneet rehussa 
gm-soijaa tai gm-maissia, se näkyy 
maitonäytteissä vielä kaupassakin. 
Siirtogeenit leviävät siitepölyn ja 
valumaveden mukana kymmeniä 
kilometrejä, ja ne säilyvät yli talven. 
Kanadassa gm-maissin siirtogeenejä 
löytyi lähijoen simpukoiden lisään-

tymisrauhasista. Jos gm-viljely aloi-
tetaan, entiseen puhtauteen emme 
voi palata.

Pelastaako geenimuuntelu kehi-
tysmaat?

Geenitekniikalla tuotetaan soijaa 
sikojen rehuksi, ei ihmisravinnoksi. 
Sambia kieltäytyi ottamasta vastaan 
gm-maissia, jota USA tarjosi tulvan 
uhreille hätäavuksi. Kultaista gm-
riisiä ei ole missään käytössä, ja sen 
sisältämän A-vitamiinin ihminen 
saa helpommin syömällä värikkäitä 
kasviksia.

Gm-vapaus on mahdollinen!

Maailman maatalousmaasta alle 
kaksi prosenttia on gm-viljelyssä. 
Kreikka, Puola, Itävalta ja Norja ovat 
julistautuneet gm-vapaiksi alueiksi. 
Ranska ja Italia pyrkivät siihen ruu-
an laadun takaamiseksi.  Miljoona 
EU-kansalaista vaati keväällä 2007 
gm-rehulla kasvatetun lihan merkit-
semistä, joten EU-komissio valmis-
telee merkintäsäädöksiä. Suomessa 
merkintää vaativan lakialoitteen teki 
104 kansanedustajaa syksyllä 2007. 
Suomessa jo yksitoista kuntaa on 
julistanut julkisen ruokansa gm-va-
paaksi: Loppi, Pernaja, Hyvinkää,
Pornainen, Järvenpää, Kerava, Tuu-
sula, Mäntsälä, Loppi, Keuruu ja 
Espoo. Kaikki kyselyt osoittavat 
että gm-tuotteille ei ole kysyntää 
Suomessa. Lukuisat maatilat ovat 
julistautuneet gm-vapaiksi. Valio 
on päättänyt, että se ei ota vastaan 
maitoa, jos lehmille on syötetty 
gm-rehua.
 
Onko meillä vaihtoehtoa?

Helppo vaihtoehto on pysyä nyky-
tilanteessa, ja markkinoida tuotteita 
puhtaina ja gm-vapaina, kuten ryp-
siöljyä myyvä Mildola nyt tekee. 
Puhtaat tuotteet ovat kalliimpia, 
eli kannattavampia kasvattaa myös 
Suomessa. Toinen vaihtoehto gm-
jalostukselle ja tehomaataloudelle on 
luomu, josta puuttuvat rikkaruoho-
myrkkyjen, hyönteismyrkkyjen ja 
peittausaineiden jäämät. Luomutuot-
teet sisältävät enemmän vitamiineja, 
kivennäisiä, hyödyllisiä rasvoja ja 
makuaineita. Luomuviljelijöillä on 
parempi sperma ja enemmän tes-
tosteronia.

Kansalaisjärjestöjen yhteinen han-
ke GMO-vapaa Suomi sivustoilla 
www.gmovapaa.fi. Ajankohtaisia 
gm-uutisia englanniksi löydät osoit-
teesta www.gmwatch.org, esitelmiä 
ja tieteellisiä viitteitä suomeksi 
kotisivuilta www.telemail.fi/liisa.
kuusipalo.

Koko Suomen laajuinen gm-vapaus 
on selkeä ja turvallinen päätös.
  

FT, solubiologi Liisa Kuusipalo 
050 547 6548 

sähköposti: lisa@iki.fi
kotisivut: www.telemail.fi/liisa.kuusipalo
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Uraanivoima (=ydinvoima) on 
monipuolisesti ongelmallista. 
Juuri nyt Ranskaa koettelee 
poikkeuksellisen laaja uraani-
skandaali. Ranskan TV3 esitti 
11. helmikuuta järkyttävän 
dokumentin, joka kertoo 
Arevan NC:n piittaamatto-

muudesta:  radioaktiivista jätekiveä on 300 miljoonaa 
tonnia ympäri Ranskaa noin kahdessasadassa eri 
kohteessa.

Dokumentin mukaan jätekivestä on rakennettu 
parkkipaikkoja, sitä on käytetty maantäyttöaineena ja 
jopa rakennuksiin. Radioaktiivista jätekiveä on löy-
tynyt kylien keskustoista. Säteilytaso on paikoin niin 
suuri, että 15 tunnin oleskelulla täyttyy vuosittainen 
suositeltu maksimiannos.

CRIIRAD:in eli riippumattoman tutkimuslaitoksen 
asiantuntija tuo esiin myös toisenlaisen vaaran.Saas-
tuneissa kohteissa on mahdollista, että esimerkiksi 
lapset saavat tartunnan. Sillä tarkoitetaan, että lapsi 
saa radioaktiivista hiekkaa elimistöönsä esimerkiksi 
leikkiessä, kun sormi menee suuhun. Kohteista esitel-
lään muutamia, kuten joenvarsi, jossa ihmiset käyvät 
kalastamassa ja lenkkipolun varrella oleva kenttä.

Bruno Chareyron, CRIIRAD:n laboratorion johtaja 
kaivaa hiihtoseuran parkkipaikkaa hakulla. Vastaan 
tulee keltaista massaa ja säteilymittari innostuu.

”Yli 20 uSv tunnissa. Tämä merkitsee että yli 
puolen tunnin oleskelu täällä saa aikaa huomattavan 

säteilyriskin”. Valtion ydinturvallisuusasiantuntijan 
vastaus on, että riski on olemassa vain, jos joku 
makaisi maassa jatkuvasti.

Ydinvoimakapasiteetti on  vuosina 2000 - 2008 
vähentynyt Euroopassa yli 6000MW. Määrä vastaa 
noin viittä Olkiluoto-3 -reaktoria. Samaan aikaan 
esimerkiksi tuulivoimaa on lisätty sähköntuotantoka-
pasiteetiltaan noin kolminkertainen määrä tähän ver-
rattuna. Voisi sanoa, että uusiutuvat energiamuodot 
ovat syrjäyttämässä vanhat uusiutumattomat, joihin 
myös uraanivoima kuuluu.

Uusiutuvan energian hinta laskee. Ydinvoiman 
hinta sen sijaan on nousussa, kuten OL3-hankkees-
ta voidaan arvioida. Myös rahoittajien kannattaisi 
ymmärtää tämä ja siirtää pelimerkit riskittömään 
vaihtoehtoon.

Suomessa tehdään tärkeä päätös, joka viitoittaa 
energiapoliittia ratkaisuita kymmeniksi vuosiksi

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen totesi 
16.3.2009 että Suomeen tarvitaan ’nolla tai korkein-
taan yksi’ ydinvoimayksikköä.

Kokoomus taas liputtaa yhä kolmen reaktorin 
puolesta ja perustelee sitä sillä, että markkinat kyllä 
hoitavat säännöstelyn, mikäli sellaista edes tarvitaan. 
Tälläisen vapauden myöntäminen ympäristölle hai-
talliselle energiantuotantomuodolle on vastuutonta 
ja mahdotonta. Edulliseksi mainostetun ydinsähkön 
perässäjuoksijat eivät ole kiinnostuneet ydinjätteen 
huolista. Ydinvoimaloista on huolta ainakin 10000 
sukupolvelle tästä eteenpäin.

Sähkönkulutusarviot tulisi uudistaa. Nykyi-
nenkään sähkönkulutustasomme ei ole ennusteen 
mukainen. Viime vuonna kulutus laski reilusti, ja 
tälle vuodelle on myös ennustettu voimakasta laskua. 
Uusiutuvat energiamuodot tarjoavat mahdollisuuden 
muuttaa suunnitelmaa nopeasti tilanteen edetessä, 
mutta ydinvoiman rakentamisessa kuluu liian paljon 
aikaa. Tulevaisuus on käsissämme ja ydinvoimalla 
ei ole siinä roolia.

Janne Björklund
Suomen Luonnonsuojeluliiton ydinvoimakampanjavastaava

URAANI-
VOIMA

           TIENSÄ
            PÄÄSSÄ

Joensuun seudulla on saatu nauttia 
laadultaan Suomen parhaasta 
talousvedestä. Keskimäärin vettä 
käytetään runsaasti yli 100 litraa 
sekunnissa. Vesi on peräisin poh-
javesialueelta, jonne suunniteltu 
uraanikaivos avattaisiin. Uraania 
ei voi louhia tällä alueella mene-

mattä pohjavesipinnan alapuolelle.
Myös uraanin esirikastukseen tarvitaan suuret 

määrät vettä. Näin kaivostoiminnan yhteydessä 
pohjavesi myrkyttyisi ikuisesti. Uraani on erittäin 
voimakas metallinen myrkky ja lisäksi uraanioksidi 
on vesiliukoinen aine.

Radioaktiivisuuteen yhdistettynä tämä ei voi olla 
vaikuttamatta veden laatua tuhoavasti.

Joensuussa talousvettä kotitalouksien lisäksi 
käyttää esimerkiksi Valion meijeri 45 m3 tunnissa. 
Voiko meijeri tai kotitaloudet toimia ilman puhdasta 
vettä?

Tämä vesivarojen myrkyttäminen tapahtuisi 
samaan aikaan kun puhtaasta vedestä on tulossa maa-
ilman laajuisesti entistä tärkeämpi ja harvinaisempi 
elämälle välttämätön raaka-aine.

Uraanikaivosyhtiö Arevan mannekiinien edis-
tyksen kuosiin pukema hölmöläistarina on lopetet-
tava alkuunsa. Ks. http://marttivaskonen.wordpress.
com/

 (MV)


