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Koulu-
kiusaaminen
on väkivaltaa

Maahanmuuttajat -
syypäitä vai syntipukkeja?

Ihmisiä sortaa kaikkialla suuri raha. Keskinäisen vihanpidon sijaan pitäisi muistaa, että köyhien edut ovat yhteiset ihonväriin ja uskontoon 
katsomatta. (Kuva: Viljami Vaskonen)

Suomen media levittää 
hurjia juttuja maahan-
muuttajaperheiden naut-
timasta sosiaaliturvasta, 
joka ei ole sen parempi 

kuin kantaväestöllä. Kahvipöydissä 
leviää ”tietoja” maahanmuuttajien 
autoista ja asunnoista.

Unohtuu, että täältä on lähtenyt 
miljoona siirtolaista Amerikkaan, 
Ruotsiin ja Australiaan.

Moni puolue kalastaa tässä same-
assa vedessä. Joensuussa ja Lieksas-
sa on jo rikottu autoja ja ikkunoita 
”käytännön karkotustoimina”. Oli-
vatko rikokset kenellekään yllätys?

Tavallisten ihmisten elämä on 
vaikeutunut. Taustalla ovat 20 vuotta 
kasvaneet tuloerot ja sosiaaliturvan 
huononeminen.

Huippurikkaille tarjotaan rahaa 
ja veronalennuksia, työntekijöille 
palkkamalttia, köyhille ja työttömille 
reaalitulojen alenemista.

Samaan aikaan vuokrat nousevat, 
vuokra-asunnot vähenevät ja julkiset 
palvelut huonontuvat.

Elinkeinoelämän keskusliiton 
EK:n asiantuntijat kirjoittavat hal-
lituksen budjettiraamit. Niinpä ”on 
pakko” alentaa rikkaiden veroja ja 
säästää julkisissa palveluissa, ke-
hitysavussa, ympäristöasioissa tai 
kuntien valtionavussa.

”Ei ole varaa” perustuloon eikä 
vuokra-asuntojen tuotantoon. Yri-
tystukiin, aseisiin ja Afganistanin 
sotaan rahaa kyllä löytyy.

Halpaa 
työvoimaa

Suurtyönantajat haluavat myös 
tuoda maahan halpatyövoimaa pol-
keakseen palkkoja ja heikentääkseen 
työehtoja ja lakko-oikeutta.

Media tarjoaa ongelmiin syntipu-
kin. Sen sijaan, että arvosteltaisiin 
rikkaita suosivaa kokoomuspolitiik-
kaa, syy vieritetään maahanmuutta-
jille ja ministeri Thorsille.

Optioita ja osinkoja siirretään 
veroparatiiseihin samaan aikaan 
kun media esittelee ahtaajien ”huip-
pupalkkoja” ja maahanmuuttajien 
”huipputukia”. 

Lakkokevät 
avatkoon silmät

Toivottavasti lakkokevät avaa sil-
mät erottamaan sortajat sorretuista. 
Suurfirmat irtisanovat ja hiostavat 
niin täällä kuin etelässäkin. Ne kaap-
paavat viljapeltoja eukalyptuspuulle 
ja energiakasveille.

Hallitessaan Maailmanpankkia, 
Kansainvälistä valuuttarahastoa 
ja EU:ta ne sanelevat hallituksille 
tahtonsa. 

Niiden eduksi soditaan öljystä 
ja muista raaka-aineista Irakissa, 
Afganistanissa, Nigeriassa. Kapital-
ismi tuottaa sotaa, nälkää ja tuhoa, ja 
niiden seurauksena pakolaisuutta. 

Ihmisiä sortaa kaikkialla suuri 

raha. Keskinäisen vihanpidon sijaan 
pitäisi muistaa, että köyhien edut 
ovat yhteiset ihonväriin ja uskontoon 
katsomatta. Rahan valtaa pitäisi 
rajoittaa ja lopulta kumota, jotta ih-
miset pärjäisivät kotiseudullaan. 

Tunnus ”Joensuu vapaaksi pe-
losta - nauttikaamme elosta” on taas 
ajankohtainen. Kaupungin päättäjiltä 
odotetaan aktiivisuutta myönteisen 
kanssakäymisen järjestämiseksi 
syntyperäisten ja maahanmuuttajien 
välille, erityisesti nuorison keskuu-
dessa.

Muukalaisvihan ja syrjinnän 
sijaan tarvitaan yhteistoimintaa 
sellaisen tulevaisuuden puolesta, 
jossa jokainen voi tuntea olonsa 
kaikin puolin turvalliseksi, myös 
taloudellisesti.

Kanavia sellaiselle ovat SKP (skp-
joensuu.wordpress.com/), Kriittinen 
ay-verkosto (kriittinenayverkosto.
blogspot.com/) , Opiskelijatoiminta.
net, Kohtuus-liike (www.kohtuus-
vaarassa.com) ja rauhantoiminta 
(www.joensuunrauhanryhma.org).

Punaiset Sanomat on huolis-
saan myös yliopistojen pää-
sykokeen poistamisesta. Se 
lisäisi ylioppilastutkinnon 
merkitystä ja kilpailu kou-
luissa kovenisi. Kiusaaminen 
lisääntyisi stressin pahetessa 
nykyisestäänkin.

Tutkija Tuija Huuki on sitä 
mieltä, että koulukiusaamises-
sa pitää puuttua jo pelkkään 
väkivallan uhkaan. S. 3.

Uraani-
kaivosten
radio-
aktiivisesta
perinnöstä
Uraanikaivoksista järjestetty 
keskustelutilaisuus kiinnosti 
joensuulaisia. Sivu. 4

Kiteellä
osoitettiin
mieltä s. 6
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Jokaisella meistä on luontainen tarve oman elämän hallintaan. 
Jokainen meistä on sidoksissa yhteiskuntaan ja lähimmäisiin, 
jotka joko tukevat tai tuhoavat mahdollisuutta hallita omaa 
elämää. Suurilla poliittisilla linjanvedoilla määrätään suurten 
väestöryhmien taloudellinen asema ja mahdollisuudet vaikuttaa 

oman elämän hallintaan. Tilanne, jossa suurilta väestöryhmiltä puuttuvat 
kyky ja mahdollisuudet oman elämän hallintaan, on myös tavoiteltu tila. 
Miksi? 

Yksilökeskeinen hillittömään kilpailuun ja voiton tavoitteluun perustuva 
talousjärjestelmämme tuottaa ihmisiä, joille oman edun tavoittelu kaikilla 
mahdollisilla keinoilla on täysin hyväksyttävää. Kaikkiin mahdollisiin kei-
noihin sisältyvät myös rikolliset ja epämoraaliset keinot. Oma poliittinen 
järjestelmämme on osa tätä keinottelutaloutta, jossa rikokset ja moraalit-
tomuus yhdistyvät.

Terveyspalvelut voivat olla yksi osa keinottelutaloutta. Keinottelun syn-
tymistä on Suomessa autettu poliittisin päätöksin. Esimerkiksi lääkäripula 
on aiheutettu lääkärikoulutusta vähentämisellä.

Näin kunnilta on viety kyky suoriutua perusterveydenhuollosta. Jäljelle 
jääneitä perusterveydenhuollon rippeitä kalastavat ylikansalliset yhtiöt, joille 
tärkeintä ei ole ihminen ja terveys, vaan mahdollisimman suuri voitto.

Suuri voitto halutaan saavuttaa myös jäljellä olevista luonnonvaroista. 
Voittojen saamiseksi ei kaihdeta mitään keinoja. Parhaiten tämän tietävät 
irakilaiset, joita USA ja sen liittolaiset ovat tappaneet yli miljoona öljyn 
takia.

Valtavat ympäristötuhot ovat myös seurausta suuren voiton tavoittelusta. 
Ympäristötuhot voivat tulla myös meille Suomessa ja Pohjois-Karjalassa 
mahdolliseksi ydinvoiman ja uraanikaivosten myötä. Siksi meidän on 
toimittava niin, että ihminen ja ympäristö ovat huolenpidon, ei voiton 
tavoittelun kohteena.

Matti Vaskonen

Rauhan perikato
Suomen oikeisto on 

puuhannut maan Nato-
jäsenyyttä vimmaisesti 
jo kohta parikymmentä 
vuotta. Kampanja alkoi 

heti Neuvostoliiton hajoamisen 
(1991) jälkeen. 

Julkisia ja salaisia keskusteluja 
ja neuvotteluja käydään koko ajan 
kulisseissa. Jo toistakymmentä 
vuotta sitten muistelen EU-edustaja 
Esko Seppäsen kirjoittaneen ja pu-
huneen siitä kuinka myös armeijan 
ja aseistuksen yhteensovittamisesta 
Nato-varustuksen kanssa on pitkälle 
sovittu Brysselissä.

Joka vuosi myös kysellään kan-
san mielipidettä Natosta – tarkoi-
tuksena manipuloida suomalaiset 
Nato-myönteisiksi. Silti ylivoimai-
nen enemmistö katajaisesta kansasta 
sanoo Natolle EI.

Suomalaisille puolueettomuus 
ja liittoutumattomuus on periaat-
teellinen kysymys, jota poliittinen 
eliittimme ei tänä päivänä arvosta 
tippaakaan.

Ja tarkoitan tässä yhteydessä 
pääsääntöisesti Kokoomusta ja sen 
Nato-kampanjaa johtavia kelta-
nokkia, Jyrki Kataista ja Alexander 
Stubbia. Heiltä puuttuu sekä histo-
riatietoisuus että moraali.

 Suomi ei suostunut yhteisiin so-
taharjoituksiin Neuvostoliiton kans-
sa, aikoinaan 1970-luvulla – vaikka 
YYA-Suomessa elettiinkin. Siksi voi 
vain ihmetellä miksi meidän pitäisi 
leikkiä sotaleikkejä tänä päivänä 
Naton lipun alla, tai yleensäkään jär-
jestää minkään valtakunnan yhteisiä 
seminaareja sotilasasioissa.

Suomea ei uhkaa mikään eikä 
kukaan, ei idästä eikä lännestä. 

Nato-kampanjaa viritellään ja liet-
sotaan tarkoituksellisesti tietyissä 
ryssävihan ja naapuriepäluulon jälki-
mainingeissa. Toisaalta, Natoa pro-
pagoidaan jo peräti rauhanjärjestönä, 
jolle muka kuuluisi YK:n mandaatti 
erilaisissa rauhanoperaatioissa. 

Alexander Stubbin isännöimä Na-
ton strategia-seminaari (maaliskuu 
2010) Helsingissä oli epäisänmaal-
lista toimintaa, Suomen ujuttamista 
pikku hiljaa ja keittiön kautta Naton 
toiminnan piiriin ja täysjäseneksi. 
Kansalta ei kysyä mitään.

Pitää myös muistaa, että Suo-
men ystävälliset suhteet USAhan ja 
amerikkalaisiin eivät vaadi tuekseen 
Naton kaltaista sotilasliittoa. On 
väärin yhdistää natovastaisuus USA-
vastaisuuteen!

Amerikkalaiset ovat sinkkiarkku-
jen kautta – taas kerran – oppineet, 
että rauhaa ja demokratiaa ei edistetä 
sotimalla, ei tippaakaan. Sitä paitsi, 
kaikki amerikkalaiset eivät kannata 
Natoa alkuunkaan. Jatkuvat Nato-
sodat nostattavat rauhanliikettä joka 
puolella maailmaa.

Naton sotatoimet Afganistanissa 
ja Irakissa ovat kaukana niistä rau-
hanturvaoperaatioista, joissa Suomi 
on ollut aktiivisesti mukana, esimer-
kiksi Suezilla ja Kyproksella. 

Siellä oltiin selkeästi rintama-
linjojen välissä. Nyt Nato vaatii, 
esimerkiksi Afganistanissa, että 
sotilaallinen operaatio asettuisi 
selkeästi yhdelle puolelle rintamaa, 
viemään niin sanottua demokratiaa 
pommituksin ja miehityksin. Tämä 
ei ole YK:n perustarkoitusten eikä 
todellisen rauhanturvaamisen mu-
kaista toimintaa ollenkaan.

Puhumattakaan siitä, että satoja ja 

tuhansia siviilejä kuolee myös Nato-
operaatioissa. Nykyaseteknologian 
valossa epäonnistuneita ”täsmäpom-
mituksia” voi vain ihmetellä – luulisi 
siviilit erottavan sotilaista hieman 
paremmin.

On perusteltua vaatia kaikkia suo-
malaisia sotilashenkilöitä pois Afga-
nistanista, Heidät korvattakoon sivii-
leillä – sairaanhoitajilla, lääkäreillä, 
sosiaalityöntekijöillä ja osaavilla 
tuhotun maan jälleenrakentajilla heti 
kun taistelut vaimenevat.

Tosiasia on, että Naton toimet 
koko maapallon mitassa sen kun 
aktivoituvat, kun raaka-aineista, 
erityisesti öljystä ja kaasusta alkaa 
olla hirmuinen pula.

Samoin nämä toimet aktivoituvat 
kun Amerikan imperiumi ja talous-
mahti on joutunut historiansa pahim-
paan kriisiin ja USAlla on edessään 
mittaamattomat talousongelmat.

Historian valossa imperiumit 
toimivatkin näin: kun ne alkavat 
olla sisältä lahoja, sotilaallinen po-
tentiaali otetaan pelottelukäyttöön 
ja viimeiset kuolinkouristukset 
näkyvät raakalaismaisina uhittelui-
na, miehityksinä, pommituksina ja 
pelottelukampanjoina.

Tällaisessa sotatoiminnassako 
Suomen tulisi olla mukana? Tätäkö 
se paljonpuhuttu demokratian vienti 
on?

Naton laajenemiselle on sanotta-
va tiukasti EI. Ei yhtään sinkkiark-
kua Suomeen. Love & peace! Nato, 
Nato – rauhan perikato!

 

Pentti Stranius
Joensuun virallinen

Öisinajattelija

Pidetään huoli
myös ihmisestä 
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Suurlukiota ajetaan
väkisin Joensuuhun

Suurlukiohanke synnytti hel-
mikuussa nuorten ja vanhem-
pien tuhathenkisen mielen-

osoituksen. Valtuusto päätti lähinnä 
vasemmiston äänin, että ehdotus 
kouluverkosta tehdään loka- eikä 
maaliskuussa.

Nyt kaupunginhallitus kuitenkin 
yrittää runnoa lukioasian ratkaisuun 
jo toukokuussa. Tarvittaisiinko lisää 
mielenilmauksia?

Vuonna 2009 Pyhäselkä ja Eno 
yhdistyivät Joensuuhun, ja niiden lu-

kiot joutuivat heti lakkautuslistalle. 
Enolaiset kamppailivat viime syksy-
nä jatkoajan omalle lukiolleen.

Tammikuussa 2010 virkamie-
het ehdottivat jättilukiota, johon 
yhdistettäisiin näiden lisäksi myös 
Niinivaaran ja Yhteiskoulun (Ran-
takylä) lukiot. Erilleen jäisi enää 
Normaalikoulu. 

Suurlukioon on suunniteltu 1100 
oppilasta, ja perustelu on raha: 
ikäluokat pienenevät, lukiolaiset 
vähenevät ja valtionapu alenee. 

Ellei lukioverkkoa leikata, kaupunki 
joutuu rahoittamaan lukio-opetusta 
enemmän.

Rahaa taas ei ole, jos on puhe 
asukkaiden palveluista - vaikka 
maamme on ennätysmäisen rikas 
ja rikkaiden verotus ennätysmäisen 
alhainen.

Luokaton suurlukio olisi 16-vuo-
tiaalle liian kova haaste. Pitää valita 
kurssit, laatia lukujärjestys ja löytää 
ryhmät. Laaja kurssivalikoima ei 
lohduta, jos ryhmäkoot ovat suuret 

ja opiskeluympäristö tehdasmainen. 
Riski pudota vauhdista olisi suuri. 
Koulukiusaamista olisi jättilukiossa 
vaikea havaita, vaikka stressaava 
ympäristö ruokkisi sitä.

Jos opiskelijavalinnat tulevai-
suudessa tehdään ylioppilaskokeen 
perusteella, stressi vain pahenee.

Lääkkeeksi tarjotaan ”tukipalve-
luita”, opoja ja terveydenhoitajia. 
Mistä rahat niihin? Entä lisääntyvän 
syrjäytymisen hoitoon? 

Todellista säästöä olisivat ih-

miskokoiset lukiot, joissa opettajat 
ja oppilaat tuntisivat toisensa ja 
huolehtisivat toisistaan.

Tällöin myös yläkoulun ja lukion 
opetusresurssien yhteiskäyttö mah-
dollistuisi.

Joensuulaisten on syytä seurata 
tarkasti päätöksentekoa ja valmis-
tautua mielenilmauksiin tarvittaessa 
sekä jättilukiota vastaan että ren-
nomman ja turvallisemman lukion 
puolesta.

Suurlukiohanke synnytti helmikuussa nuorten ja vanhempien tuhathenkisen mielenosoituksen.

Vuoden alkuun on ehditty nähdä 
muutamia yliopistoaiheisia kohuja.

Ensin kokoomus esitti toiveita 
lukukausimaksuista ETA-maiden 
ulkopuolisille opiskelijoille ja myö-
hemmin kohutun ministeriötyöryh-
män mietinnöistä vuoti julkisuuteen 
haave tuhannen euron lukukausi-
maksuista.

On päivänselvää, että edellä 
mainitut esitykset romuttaisivat 
toteutuessaan koulutuksellisen tasa-
arvon ja tekisivät opiskelusta vain 
rikkaiden etuoikeuden. Toinen kohu 
liittyi yliopistohenkilökunnan la-
konuhkaan, joka kuitenkin vältettiin 
useiden mielestä melko maltillisilla 
0,98 prosentin palkankorotuksilla.

Opiskelijatoiminnan tavoitteita 

ovat koulutuksen säilyttäminen mak-
suttomana, perustulo, opiskelijade-
mokratian kehittäminen, yliopiston 
ekologisen jalanjäljen pienentämi-
nen, opinto-oikeuksien pitäminen 
ajallisesti rajoittamattomana ja 
tutkimuksen autonomisuuden säilyt-
täminen. Olemme osa globaalia yli-
opistoliikettä ja miellämme itsemme 
prekaareiksi tietotyöläisiksi.

Opiskelijarähinässä (18.3.) oli pu-
hujia Joensuun Vihreästä Vasemmis-
tosta, Demarinuorista ja Joensuun 
Vihreistä Nuorista ja Opiskelijoista. 
Paikalla oli myös taulu, johon saattoi 
panna puumerkkinsä maksuttoman 
koulutuksen puolesta. 

Lisäksi oli tarjolla lämmintä 
juotavaa ja ministeriön mietintöjä 

paperimuodossa. Paikalla oli noin 
70 innokasta kuulijaa.

Viimevuotisen suosion innoitta-
mana Joensuun yliopistotoiminta-
kollektiivi järjestää huhtikuussa 
Unelmien yliopisto? viikon 12.-16.4. 
Ohjelmaan sisältyy euroopanlaajui-
sista yliopistokamppailuista kertova 
valokuvanäyttely, temaattisia panee-
likeskusteluja, yleiskokous, joogaa, 
päätöskeskustelu ja totta kai bileet. 
Valtakunnalliset etujärjestöt SYL ja 
SAMOK järjestävät 21.4 suurmie-
lenosoituksen maksuttoman koulu-
tuksen puolesta, jonne on Joensuusta 
ja Kuopiosta lähdössä ISYY:n tuke-
mia bussikyydityksiä 1kymmenen 
euron omakustannehintaan.

Yliopistoaktiivi

Unelmien yliopistoko?
Koulukiusaamiseksi luokitellaan 
joidenkin määritelmien mukaan vas-
ta toiminta, joka on jatkunut puoli 
vuotta. Tuija Huuki sanoo, että jo 
pelkkä väkivallan uhka riittää.

- Termi koulukiusaaminen sulkee 
pois valtavan määrän väkivaltaa, 
joka ei täytä pitkäaikaisuuden tun-
nusmerkkejä, mutta voi olla erittäin 
kohtalokasta kohteen kannalta. Jo 
”tavallisella” piiloisellakin väkival-
lalla voi olla voimakas minäkuvaa 
muokkaava ja tuhoava vaikutus.

Tuija Huuki ihmettelee, miksi 
nuorten pahoinvointiin ja yleisty-
vään psyykkiseen oirehdintaan mää-
rätään vain lisää hoitavia lääkkeitä, 
mutta ei paneuduta oloihin, jotka 

saavat nuoren voimaan huonosti. 
Tuija Huuki on huolissaan siitä, 

että koulua muokataan siihen suun-
taan, että oppilaat selviytyisivät yhä 
paremmin kilpailuyhteiskunnassa. 
Tulisi saada aikaan yhteiskunnallista 
arvokeskustelua siitä, miksi kilpai-
lukulttuuria pidetään niin tärkeänä. 
Hän ei näe hyvänä, että opetusta 
siirrettäisiin entistä varhaisemmassa 
vaiheessa aineenopettajille. Täl-
löin opettajat keskittyisivät entistä 
enemmän asiasisällön opettamiseen, 
eivätkä tietäisi kaikkia oppilaita 
välttämättä edes nimeltä.

Oulun yliopiston projektitutkija
Tuija Huuki, Käsi Kädessä 2/2010

Koulukiusaaminen
on väkivaltaa

Lue Tiedonantaja
myös verkosta

www.tiedonantaja.fi
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Aiheesta luennoi Joensuussa kanadalainen 
Gordon Edwards tammikuussa 2010. Gor-
don Edwards on matematiikan professori 
Vanierin yliopistosta sekä valtakunnallisen 
ydinvoimakriittisen ympäristöjärjestön 
puheenjohtaja.

Uraanin louhinta alkoi Kanadassa 
1930-luvun alussa. Pian tuotanto palveli 
ydinaseteollisuuden tarpeita ja uraania 
myytiin vain USA:n armeijalle vuoteen 
1968 saakka.

Toimintaa peiteltiin, koska se kuului 
sotasalaisuuksien piiriin. Sensuurin mur-
ruttua kansalaisille selvisivät merkittävät 
ympäristötuhot Kanadan suurten järvien 
alueella, missä ovat maapallon suurimmat 
makean veden varastot. 

Samalla tuli tunnetuksi muun muassa 
Leskien kylä. Leskien kylässä asui vain 
naisia, joitten puolisot olivat kuolleet syö-
pä- ja sisäelinsairauksiin työskenneltyään 
kaivoksissa.

Julkinen keskustelu uraanikaivosten 

seurauksista alkoi vasta 1970-luvulla. 
Tieto vakavista terveyshaitoista ja kan-
salaisjärjestöjen painostus ovat johtaneet 
tuloksiin, ja joissakin osavaltioissa kai-
vostoiminta on nyt estetty lainsäädännön 
avulla tai kunnallisin päätöksin.

Kanadan terveysalan ammattilaiset ovat 
tiedottaneet terveysriskeistä. Turvallista 
raja-arvoa radioaktiiviselle säteilylle on 
mahdoton määritellä. Paikalliset lääkärit 
ovat ilmoittaneet jättävänsä työpaikkansa 
vastalauseena uusille uraanikaivoshank-
keille Quabecin Sept-Ilessä.

Ydinvoima- ja sotateollisuus on kiin-
nostunut  vain uraanista, jota saadaan kes-
kimäärin vain yksi kilo kahdesta tonnista 
(2000 kg) malmia. Ikuista jätettä jää 1 999 
kiloa tuotettua uraanikiloa kohti. 

Jäte on radioaktiivista sivukiveä, joka 
ei kelpaa rikastettavaksi, sekä lietettä, 
jota muodostuu kemiallisessa prosessissa 
uraanin rikastusvaiheessa. Riittävän uraa-
nipitoinen kivi murskataan ja käsitellään 

erilaisilla happoliuoksilla.
Jäteaines sisältää prosentiia uraanimal-

min radioaktiivisuudesta, ja lähes kaikki 
malmin myrkylliset raskametallit kuten 
arsenikki, kadmium ja lyijy.

Uraanikaivosten jätteet eroavat myrkyl-
lisyytensä ja pysyvyytensä vuoksi kaikista 
muista jätteistä. Lisäksi kaikelle elolliselle 
luonnolle haitalliset radioaktiiviset saasteet 
leviävät helposti kauas louhinta- ja rikas-
tuspaikoilta tuulen ja veden mukana.

Uraanikaivosten jätteet säilyttävät vaa-
rallisuutensa kymmeniätuhansia vuosia.  
Hylätyistä kaivoksista on tullut uusi taakka 
veronmaksajille.  

Lisätietoja:  Canadian Coalition
for Nuclear Responsibility,

www.ccnr.org 

Heikki Simola ja Gordon Edwards perimmäisten 
kysymysten selvitystyössä Joensuussa. Edwards 
on matematiikan professori Vanierin yliopistosta 
Kanadasta.

Uraanikaivosten
radioaktiivinen perintö

Ydinvoimaloiden jätteiden loppusijoittamisen 
ongelmat ovat yleisesti tiedossa.

Turvallista paikkaa jätteille ei ole olemassa. 
Alkutuotannon eli uraanikaivostoiminnan 

tuottamista haitoista on puhuttu vähemmän.
Kanada on ensimmäinen uraanin

suurtuottaja, joten siellä on myös eniten
kokemusta kaivostoiminnan vaaroista.

Teksti: Martti Vaskonen
Kuvat: Robert Del Tredici

Ei rakenneta sitä vientiin
Työ- ja elinkeinoministeriön 
tuoreimpien tuotanto- ja kulutus-
arvioiden valossa lisäydinvoima 
johtaisi ydinsähkön vientiin.

Sähkön lisätarve vuodelle 
2020 on 12 TWh eli hieman alle 
yhden Olkiluoto-3 -tyyppisen 
reaktorin verran. TEM laskee, 
että lisätarve tulee koostumaan 
sähkön tuonnista, lauhteesta tai 
lisäydinvoimasta.

Ympäristöjärjestöt laskevat 
että lisätarve voi koostua myös en-
ergiatehokkuuden parantamisesta 
ja uusiutuvan energian lisäämis-
estä.

Sähköverkko tarvitsee raken-
teensa vuoksi lauhdetta eli erillistä 
sähköntantoa säätö- ja varavoi-
maksi jonkin verran.

Tästä puuttuvasta 12 TWh:sta 
sitä on väistämättä noin puolet. 
Puuttuvaan osuuteen ei miten-
kään ydinvoimalaitos mahdu 
vaan Suomesta tulisi ydinsähkön 
viejä.

Lauhteen määrästä esimerkkinä 
mainittakoon Pöyryn / Energiate-
ollisuuden oikealla sähkömark-
kinamallilla tehty skenaario, jossa 

rakennetaan kaksi lisäreaktoria. 
Tässä skenaariossa lauhdetuotan-
toa jää 8 TWh.

Kolmen reaktorin vaatimukset 
ovat täysin poskettomia, kukaan ei 
ole esittänyt todellisia lukuja siitä, 
mihin kolmen reaktorin sähkö 
kuluisi kotimaassa.

Ydinsähkön vienti on ydinener-
gialain hengen, Työ- ja elinkeino-
ministeriön ja ilmasto-energias-
trategian  linjauksen vastaista.

Vuoden 2030 osalta päätökset 
täytyy tehdä myöhemmin - emme-
hän voi nyt tietää, onko yhteiskun-
nan kokonaisedun mukaista raken-
taa vuonna 2020 lisää ydinvoimaa, 
joka tulisi käyttöön ehkä vuonna 
2030 tai sen jälkeen.

Euroopan sähkömarkkinat ovat 
yhdistymässä, vähintäänkin sillä 
aikataululla jolla lisäydinvoimaa 
voitaisiin ottaa käyttöön.

Sähkön hinta määräytyy jat-
kossa EU:n sisämarkkinoilla, 
jolloin Suomen lisäydinvoimalla 
ei ole käytännössä mitään vaiku-
tusta sähkön hintaan. Sähkölaskun 
hallinta onnistuu nopeimmin 
energiatehokkuudella.

Ydinvoimarakentaminen on 
liian hidasta nykyisiin haastei-
siin. Lupamenettelyjen kanssa 
ydinvoimarakentaminen vie noin 
15 vuotta. Uusiutuva energia ja 
energiatehokkuus on otettavissa 
käyttöön heti, kun vain poliittista 
tahtoa löytyy. 

Viime vuonna maailmassa 
lisättiin tuulivoimaa, aurinkosäh-
köä ja -lämpöä yhteensä noin 
50000 MW. Samaan aikaan ydin-
voima ei lisääntynyt lainkaan.

Janne Björklund
Ydinvoimakampanjavastaava
Suomen luonnonsuojeluliitto

janne.bjorklund@sll.fi

Sähkön hankinta vuoteen 2030, TWh
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Sähkön lisätarve vuodelle 2020 on 12 TWh eli hieman alle yhden Olkiluoto-3 
-tyyppisen reaktorin verran.

Uraanin louhinta alkoi Kanadassa 1930-luvun alussa.

Yhteystietoja P-K:n
uraaniliike:

www.uraanitieto.net 
markku.o.aho@gmail.com,

044-5767201
pauliina.kainulainen@joensuu.fi, 

0500-894650
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Kööpenhaminan ilmastokokouksen aikaan kansalaisjärjestöt kokoontuivat omaan 
rinnakkaistapahtumaan. Muutamien tanskalaisten pienten järjestöjen alulle panema, 
Kööpenhaminan keskustassa sijainnut vaihtoehtotori Klimaforum ylitti odotukset: sen 
lukuisiin seminaareihin, keskusteluihin, työpajoihin ja konsertteihin osallistui noin 50 
000 ihmistä. 

Foorumin osanottajat hyväksyivät julkilausumaluonnoksen 10.12., ja foorumin 
ja ilmastokokouksen jatkuessa julkilausuman allekirjoitti yli 400 järjestöä ympäri 
maailmaa.

Joukossa oli lukuisia Maan ystävien ryhmiä ja Suomen ja muiden maiden Attac-
järjestöjä. 

Julkilausuman otsikkona ja keskeisenä sisältönä on ”Järjestelmän muutos – ei 
ilmastonmuutosta”.

Kannanotossa hylätään ilmastonmuutoksen torjunnan näennäisratkaisut , kuten ydin-
voima, kivihiilivoimaloiden hiilidioksidin talteenotto, puhtaan kehityksen mekanismi 
ja ilmaston keinomuuntelu.

Todelliset ratkaisut taas on nähtävä osana siirtymäprosessia, jossa yhteiskunnat 
muuttuva ekologisesti kestäviksi. Tämä taas ”edellyttää sosiaalisten, poliittisten ja talo-
udellisten rakenteiden perustavaa laatua olevaa muutosta sekä sukupuoleen, luokkaan, 
rotuun, ikään ja kansallisuuteen perustuvan epätasa-arvon ja epäoikeudenmukaisuuden 
oikaisemista.

Tämä vaatii sitä, että palautetaan paikallisyhteisöille demokraattinen itsehallinto ja 
niiden rooli sosiaalisen, poliittisen ja taloudellisen toiminnan perusyksikköinä.

Paikallinen ja demokraattinen luonnonvarojen omistus ja kontrolli tulee olemaan 
yhteisöjen mielekkään ja kestävän kehityksen ja samalla kasvihuonekaasujen vähentä-
misen perusta. Tarvitaan myös kansainvälisiä yhteistoimintajärjestelyjä sekä vahvem-
paa ja demokraattista YK:ta yhteisten ja jaettujen resurssien hallintaan.” (Tarkemmin 
Klimaforumin sivuilla.)

Suuri yhteiskunnallinen muutos on siis jälleen voimakkaasti mukana globaalisti 
verkostoituneiden yhteiskunnallisten liikkeiden vaatimuksissa. Se ei ole enää vain 
pienten marginaaliryhmien puhetta.

Tähän liikeajattelun muutokseen ovat vaikuttaneet paitsi tuoreet kokemukset nykyi-
sen yhtiöllis-valtiollisen kompleksin haluttomuudesta ja kyvyttömyydestä ratkaista itse 
synnyttämäänsä ekologista kriisiä, myös vuosikymmenien kampanjoinnin opetukset: 
jollei kriisejä synnyttäviin rakenteisiin puututa, yhteiskunnalliset liikkeet ovat kuin 
pyromaanijoukkion jäljessä kulkeva palokunta, joka ei voi estää kaiken tuhoavan 
pätsin laajenemista.
 

Olli Tammilehto,
Voiman verkkolehti 01.02.10

http://fifi.voima.fi

Lopettakaa sodat, sotavarustelu ja hil-
litön kerskakulutus, naulasi Heikki 
Tervahattu kolme keskeistä teesiä 

ympäristöliikkeelle.
Helsingin yliopiston ekologisen ympäristön-
suojelun dosentti Tervahattu alusti SKP:n ja 
DSL:n talviyliopistossa Vähäjärven kurssikes-
kuksessa sunnuntaina aiheesta sodat, rikkaat 
ja ilmastonmuutos.

Irakin sodassa on asiantuntijoiden mu-
kaan kuollut lähes miljoona ihmistä. Neljä 
miljoonaa on joutunut pakolaisena jättämään 
kotiseutunsa. Valtavien inhimillisten, taloudel-
listen ja kulttuuristen tuhojen lisäksi kärsijänä 
on ympäristö.

— Tehokkaat sotakoneet vaativat valtavasti 
energiaa ja fossiilisia polttoaineita. Sotiin 
käytetyillä varoilla saataisiin paljon aikaan 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi, muistutti 
Tervahattu.

Irakin sotaan kuluu Yhdysvalloilta jopa 
3 000 miljardia dollaria, kun ilmaston koh-
talokas lämpeneminen voitaisiin arvioiden 
mukaan estää murto-osalla eli 2 000 miljardin 
dollarin investoinneilla.

Maapallolla käytetään vuosittain yli 1 500 
miljardia dollaria aseisiin. Taustalla on Heikki 
Tervahatun mukaan kasvava taistelu hupene-
vista öljyvaroista. Ympäristön ja ihmiskunnan 
kannalta varustelu voi olla kohtalokasta.

— Sotimisen ilmastovaikutuksia ei oteta 
kansainvälisissä sopimuksissa ja tilastoissa 

huomioon. Niinpä USA:n Pentagon saa rau-
hassa olla maailman suurin saastuttaja.

Rikkaiden
verohelpotukset
ympäristörikos
Sotimisen lisäksi suurituloisten kerskakulutus 
ja sen edistäminen ovat ympäristön kannalta 
tuhoisia. Rikkaat markkinoivat muillekin 
kulutuskeskeistä elämäntapaa ja materiaali-
sen menestyksen mallia, mikä on maapallon 
resurssien kannalta kestämätöntä.

— Suurituloisille annetut verohelpotukset 
ovat Suomessa pahimpia ympäristörikoksia, 
sanoi Tervahattu.

Hänen mukaansa ympäristöliikkeen on 
suunnattava entistä tiukemmin sotaa, imperi-
alismia ja kapitalismia vastaan.

Naton vastainen kamppailu on myös kamp-
pailua kestävän ympäristö- ja ilmastopolitii-
kan puolesta. Sotilasliiton laajentuminen on 
maailmanlaajuista taistelua energiavaroista, 
missä Suomikin haluaa esimerkiksi Afganis-
tanissa turvata väkivalloin omia strategisia 
asemiaan.

Sota ja kerskakulutus
suurimmat ilmastorikokset

Järjestelmän muutos -
ei ilmastonmuutosta

Marko Korvela
Tiedonantaja

Ympäristöliikkeen on suunnattava entistä tiukemmin sotaa, imperialismia ja kapitalismia vastaan.
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Keski-Karjalassa Kiteen, Tohma-
järven, Kesälahden ja Rääkkylän 
terveydenhuollon kuntayhtymä 
purettiin ja tilalle muodostettiin 
tilaaja-tuottajamallin mukainen 
Helli-liikelaitos.

Terveyspalvelut kilpailutettiin ja 
valtakunnallinen Coronaria Hoito-
ketju Oy on hoitanut niitä vuoden 
2010 alusta.

Kuluneen kevään aikana myös 
vanhusten hoivapalvelut kilpailutet-
tiin. Tarjouskilpailun voitti ylikansal-
linen Carema Oy.

Maaliskuun aikana keskikarjalai-
set ovat osoittaneet mieltään Helli-
liikelaitosta ja sen yksityistämispo-
litiikkaa vastaan ensin Rääkkylässä 
ja sitten Kiteellä.

- Meillä oli Rääkkylässä ennen 
Helliä toimiva terveyskeskus, pal-

velut äärellään niin ihmisille kuin 
eläimille, sanoo perushoitaja Mirja 
Käyhkö Rääkkylästä.

- Nyt tilanne on muuttunut hyvin 
hankalaksi. Ajanvaraus ei pelaa, kes-
kuksen ulkoistamisen seurauksena 
puhelimessa saatetaan tarjota aikaa 
vaikkapa Lieksasta. Lääkäripula on 
myös riesana.

- Kaiken huippu oli tämä vanhus-
ten hoivapalvelujen kilpailuttami-
nen. Carema aikoo rakentaa uudet 
tilat Kiteelle, vaikka meillä on täällä 
Rääkkylässä kaksi hyvin toimivaa 
paikallista yritystä.

Vanhukset ovat tyytyväisiä hy-
vään hoitoon ja hyviin ajanmukaisiin 
tiloihin.

- Onko nyt muutto edessä vanhuk-
set kyselevät tuskissaan. Kiteelle on 
matkaa 40 km, kuinka yhteydenpito 

omaisiin sitten onnistuu, sillä eihän 
kaikilla ole autoa ja julkinen liikenne 
on huonoa. Tämä kaventaa vanhus-
ten sosiaalista elämää. Eikö päättäjät 
arvosta inhimillisyyttä, vain rahako 
ratkaisee, Käyhkö kysyy.

- Minusta on hyvin lyhytnäköistä 
asioiden hoitamista, jos peruster-
veydenhoito ei ole toimiva. Siinä 
säästäminen tulee kalliimmaksi.

- Ihmiset eivät ole tyytyväisiä 
yksityistettyihin terveys- ja sosiaa-
lipalveluihin. Minkälainen ruljanssi 
on edessä seuraavan kilpailutuksen 
jälkeen ja miten tässä lopulta käy 
julkisille palveluille, Käyhkö lisää.

- Menetämmekö lopulta kun-
nallisen osaamisen ja joudumme 
suuryritysten pelinappuloiksi, ame-
rikkalaismalliseen systeemiin? Sitten 
se vasta kalliiksi tulee.

Juuan sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 25.3. Juuan kunnan ja 
Coronaria Hoitoketju Oy:n välisen sopimuksen lääkäreiden ja vas-
taanoton hoitohenkilökunnan palveluiden ostamisesta. Sopimus alkaa 
15.4.2010 ja on voimassa 31.12.2011.

Helli-liikelaitos  on sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, joka järjestää 
sosiaali-ja perusterveydenhuollon palvelut Kesälahdella, Kiteellä, 
Rääkkylässä ja Tohmajärvellä.  

Helli-liikelaitos syntyi Keski-Karjalan seudun neljän kunnan SoTe-
hankkeen pohjalta tammikuussa 2009. 

Rääkylässä yritetään ratkoa omituisella tavalla kunnan terveys- ja 
sosiaalipalvelujen ongelmia, jotka syntyivät Helli-liikelaitoksen 
perustamisen seurauksena. Yksityistämisestä ei haluta luopua, vaan 
kunta aikoo pyytää tarjouksen yhdeltä ainoalta yritykseltä, Attendo 
MedOne Oy:ltä. Tarjouspyyntö esitetään palveluista, jotka maksavat 
noin 6,5 miljoonaa euroa vuodessa.
Lain mukaan yli 50 000 euron hanke pitäisi kilpailuttaa, mutta kunnan 
johdon mukaan sitä ei tarvitse tehdä, koska muita palvelun tarjoajia 
ei ole.
Valtuuston puheenjohtaja lääkäri Tapio Hämäläinen (vas.) on MedO-
nen palveluksessa.

Kiteellä, Pohjois-Karjalassa, osoitettiin maalis-
kuun lopussa mieltä terveyspalvelujen puolesta. 
Runsaat sata kiteeläistä oli kokoontunut melkein 
spontaanisti järjestettyyn mielenilmaisuun.

- Viime tiistaina, kun Rääkkylässä osoitettiin 
mieltä liikelaitos Helliä vastaan, Kiteen kunnan-
valtuuston puheenjohtaja erehtyi sanomaan, ettei-
vät kiteeläiset hötkyile, kun täällä on asiat hyvin. 
Silloin minulla keitti ja laitoin sanan kiertämään, 
kertoo diabetesyhdistyksen sihteeri Marja-Leena 
Pussinen Kiteeltä.

- Kun Keski-Karjalan neljän kunnan terveys-
keskus muutettiin liikelaitos Helliksi vuoden 
2009 alussa, Diabetesyhdistys teki kantelun jo 
keväällä 2009 terveyspalvelujen heikentymisestä, 
koska hoitohenkilökunta tai potilaat eivät uskalla 
valittaa.

- Taustalla on myös paikallisia selvittämättö-
miä ongelmia, eikä pelkästään valtakunnallinen 
lääkäripula. Meillä oli tarmokas ihminen, Kirsti 

Anttonen, johtavana lääkärinä.
- Anttosen tavoitteenaan oli tarjota terveyskes-

kuksessa erikoislääkäripalveluja aina pienkirurgi-
aa myöten ja näin säästää kalliita hoitopäiviä kes-
kussairaalassa. Hän esiintyi asiassaan aktiivisesti 
myös maakuntalehden palstoilla.

- Jotkut päättäjät kokivat varpailleen tallatun 
ja Anttonen savustettiin pois tehtävästään, Marja-
Leena Pussinen kertoo. - Siitä lähtien meillä on 
ollut vaikeuksia saada lääkäreitä.

- Mielenosoituksessa olivat liikkeellä terveys-
palvelujen perustarvitsijat, joilla ei ole työter-
veyshuoltoa tai varaa yksityislääkäreihin. He ovat 
tyytymättömiä tämänhetkiseen tilanteeseen.

Varsinkaan ajanvaraus ei toimi. Lääkäriin on 
vaikea päästä. 

-  Ja tuleehan se yhteiskunnallekin kalliim-
maksi, jos perusterveydenhoito ei toimi, sairaudet 
pahenevat ja joudutaan turvautumaan erikoissai-
raanhoitoon, Pussinen muistuttaa.

Kiteellä
keitti

Runsaat sata kiteeläistä oli kokoontunut spontaanisti järjestettyyn 
mielenilmaisuun.

Maaliskuun lopussal Kiteellä osoitettiin 
mieltä terveyspalvelujen puolesta.

Juuan kunta
yksityisti

Ihmisoikeudet
myös

vanhuksille

Perushoitaja Mirja Käyhkö kertoo, että Hellin myötä 
rääkkyläläisten terveydenhuolto on huonontunut. Yksityistettyä

demokratiaa?

”Tuleehan se yhteiskunnallekin kalliimmaksi,
jos perusterveydenhoito ei toimi,

sairaudet pahenevat ja joudutaan turvautumaan 
erikoissairaanhoitoon.”
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Perusturvan 
juhlavuosi

Pienessä kunnassa on ajanmukainen 
terveyskeskus, jonka palveluksessa 
on johtava lääkäri ja neljä muuta 
lääkäriä sekä joukko muuta henki-
lökuntaa. Lyhyen ajan sisällä kaikki 
lääkärit paitsi johtava lääkäri sanovat 
itsensä irti ja siirtyvät yksityisen 
lääkärifirman palvelukseen.

Avoimiin virkoihin ei ilmaan-
nu hakijoita. Kunta on tukalassa 
tilanteessa, koska laki velvoittaa 
järjestämään terveyspalvelut joko 
omana toimintana, keikkalääkäreitä 
palkkaamalla tai ulkoistamalla koko 
toiminnan.

Kunta ei näe muuta keinoa kuin 
järjestää tarjouskilpailun koko vas-
taanottopalveluista. Silloin lääkärit 
palvelukseensa kerännyt firma tekee 
tarjouksen, josta ei voi kieltäytyä, ja 
voittaa tarjouskilpailun.

Samalla sopimuksella myös koko 
vastaanottohenkilökunta siirtyy yri-
tyksen palvelukseen. Koko kunnalli-
nen terveyskeskus on yksityistetty.

Koko terveyskeskusko, ei kai 

sentään? No eipä tietenkään. Kun-
nan vastuulle jäävät edelleen ikävän 
kalliit kiinteistö-, laite- ja pääoma-
kustannukset, niitä ei puhtaaseen 
voitontavoitteluun pyrkivä yritys 
huoli.

Kunnan kiinteää omaisuutta ei 
edes voi myydä ilman valtuuston 
päätöstä; pelkän toiminnan myy-
minen onnistuu yhdellä sosiaali- ja 
terveyslautakunnan päätöksellä. 
Näin helposti yksityistetään voittoa 
tuottava toiminta, mutta mahdolliset 
tappiot ja kaikki kiinteät kulut jäte-
tään kunnan vastuulle.

Nyt siis kaikki sujuu kuin sadussa 
ikään. Lääkärit ovat pätevämpiä ja 
tehokkaampia vaihdettuaan orjan 
kaularaudoissa tehtävän virkatyön 
suuryrityksen vapaaseen ilmapii-
riin.

Ihmeparantumisen kokenut kansa 
kirmaa kevein askelin kukkaiske-
dolla mannan ja hunajan virratessa 
onnen yrttitarhassa.

Jos asiat ovat näin hyvin, niin 

miksi valtaosa kuntalaisista ei edes 
tiedä tapahtuneesta puhalluksesta? 
Miksi paikallislehti ei ole kirjoitta-
nut asiasta sanaakaan ja maakunnan 
valtalehti julkaisi vain yhden pikku-
uutisen?

Eikö asialla ole uutisarvoa vai 
eikö koko juttu oikeastaan kuulu 
kuntalaisille? Pääasiahan on, että 
terveyskeskuspalvelut toimivat.

Kun kunta syöttää kunnan eli 
veronmaksajien rahoja yksityisel-
le yritykselle kuin liukuhihnalta, 
niin kyllä se vähän maksajillekin 
kuuluu.

Don Corleone teki elokuvassa 
Kummisetä tarjouksia, joista ei 
voinut kieltäytyä. Mielikuvitusta 
on tämäkin tarina erään syrjäisen 
kunnan terveyskeskuspalveluiden 
ulkoistamisesta eli yksityistämisestä, 
vai onko sittenkään?

Lukekaapa oman kuntanne pää-
töksentekoelinten pöytäkirjoja, ihan 
vain varmuuden vuoksi.

http://sakutimonen.blogit.fi/

Kotikunnassani Juuassa on vireillä 
laitoshoidon muuttaminen pal-
veluasumiseksi ja kotihoidoksi. 
Terveyskeskuksen vuodeosastolta 
ja naapurikuntien hoitolaitoksista 
aiotaan vanhuksia siirtää asumaan 
palvelutaloon tai omaan kotiinsa.

Kuulostaa hyvältä, inhimilliseltä 
ja ihmisläheiseltä, koska jokainen 
on mieluummin kotonaan tai kodin-
omaisissa olosuhteissa kuin laitok-
sessa. Taustalla ei kuitenkaan ole 
pelkkää ihmisrakkautta, vaan raha.

Palveluasuminen näet maksaa ja 
kustannuksista vastaa palvelun os-
taja eli vanhus. Laitospaikkojen po-
tilasmaksut on säädetty asetuksella, 
mutta palveluasumisen hinnoittelu 
on vapaata. Niinpä kunta voi hinnoi-
tella palvelun maksukyvyn mukaan, 
eli käytännössä maksut vievät kaikki 

eläketulot ja sitten omaisuudenkin.
Tämä on laillista ryöstöä eikä sitä 

saa arvostella. Ennen muinoin ahne 
sukulainen otti varoissaan olevan 
vanhuksen luokseen asumaan ja 
saattoi hänet köyhänä hautaan, nyt 
saman tekee kunta.

Kunnat ovat jo kauan myyneet 
köyhimpiä huutolaisiksi eli antaneet 
hoidettavaksi sille, joka tekee sen 
halvimmalla. Ero entiseen on kosme-
tiikkaa, enää huutokauppaa ei pidetä 
julkisesti kunnantuvalla, vaan se 
hoidetaan siististi tarjouskilpailulla.

Puuttuu vain vanhusten panemi-
nen työhön puuronsa vastineeksi. 
Lehdeksien riivintää ei enää ole, 
mutta virkeimmät voisivat vaikka 
katsoa lasten perään.

Taannoin eräs Kuntaliiton johtaja 
hahmotteli vanhusten laitoshoidon 

tulevaisuutta. Siihen kuuluivat ka-
meravalvonta, ruokinta-automaatit 
ja hoitotestamentit kustannusten 
säästäjinä. Toki optisesti valvottu 
häkkikanala on tehokkain tuotanto-
muoto, mutta nyt puhutaan sentään 
ihmisistä.

Puhe hoitotestamenteilla saata-
vasta säästöstä oli suorastaan irvo-
kasta. Ystävällinen kuntayhtymän 
talousjohtaja varmaan auttaa hoito-
testamentin allekirjoittamisessa, ellei 
oma käsi enää liiku. Lähtiessään hän 
kiittää ja vetäisee töpselin irti.

Itselläni vanhuus on vain parin-
kymmenen vuoden päässä. Toivon 
sydämestäni, että minulla aikanaan 
on jäljellä sen verran voimia ja ham-
paita, että pystyn edes puremaan, 
kun minua viedään hoidettavaksi.

http://sakutimonen.blogit.fi/

Vuosi 2010 on EU:sa köyhyyden torjumisen teemavuosi. 
Tänä vuonna piti myös tulla voimaan perusturvan paran-
nuksien, joita SATA-komitea työsti kaksi vuotta. Meille 

luvattiin muun muassa puolison tulojen vaikutuksen poistumista 
työttömyyskorvauksista, työttömille lisärahaa silloin, kun saavat 
työllistymispaikan ja byrokratian vähentämistä.

Mikään näistä ei ole toteutunut. SATA-komitean ehdotukset 
ovat enimmäkseen silmänlumetta, vaikka Suomessa sinnittelee 
noin 700 000 ihmistä EU:n määrittelemän köyhyysrajan (900 e/kk) 
alapuolella.

Toki jotain parannuksia on tulossa, niistä ovat komitean jäsenet 
itseään kehuneet. Yksittäisiä työttömiä parannukset eivät kuitenkaan 
koske. Päinvastoin - työvoimaviranomaiset pitävät edelleen kiinni 
useita vuosia jatkuneesta keppipolitiikasta. Työttömät pakotetaan 
”aktivoitumaan” pohtimatta edes työpaikkojen luomista.

Monet, jopa SATA-komitean jäsenetkin, uskovat että esimerkiksi 
puolison tulojen vaikutus työttömyyskorvaukseen on komitean 
ansiosta poistunut. Käytännössä asiaan ei tullut mitään muutosta, 
vaikka muutos olisi parantanut huomattavasti monien työttömien 
asemaa.

Lupauksista huolimatta perusturva vain heikkenee lisää. SATA-
komitean muutosehdotukset on näet tehty ”kustannusneutraaleiksi” 
valtion nykyisen budjetin raamien puitteissa.

Perusturvan rahoituksesta leikattiin noin miljardi euroa va-
pauttamalla työantajat kelamaksuista. Samaan aikaan verotuksen 
painopiste siirtyy kulutusveroihin ja kunnallisveroon. Perusturva 
nähdään ensisijaisesti kustannuksena eikä perusoikeutena.

Esimerkiksi omaishoidon tuet alentuvat osassa kuntia, kun ne 
siirretään Kelan hoidettavaksi. Eläkeikää nostetaan ja työttömyys-
eläkeputken ikäraja siirtyy 58 vuoteen. Ennen vuotta 2003 se oli 
55 vuotta.

Vuonna 2010 työttömyyskorvaus täyttää 50 vuotta. Sitä on 
aiemmin parannettu, mutta 90-luvusta lähtien vauhdilla purettu, 
muun muassa Paavo Lipposen hallituksen aikana 1997, jolloin työs-
säoloehto nousi kymmeneen kuukauteen ja työttömyyskorvauksen 
oikeutta lykättiin 20:sta 25 ikävuoteen.

Vuoden 1997 jälkeen perustyöttömyysturva ei ole muuttunut 
olennaisesti. 

Säästölinjalle tarvitaan vaihtoehto. Paras keino köyhyyden 
vähentämiseksi on toimeentulon saaminen työstä. Tarvitaan aitoja 
työpaikkoja ja työajan lyhentämistä.

SKP ehdottaakin työajan lyhentämistä 6 tuntiin päivässä ja 30 
tuntiin viikossa ansiotasoa alentamatta.

Käytäntö, jossa työttömiä pakotetaan työhön työllistämistuella, 
ei toimi. Työllistämistöissä on liian lyhyt työaika, jotta siitä saisi 
elantonsa. Ne eivät anna liioin toiveita pysyvästä työstä, vaan työ-
paikkoja häviää, kun tarjolla on ilmaisia työllistettyjä. Näin on jo 
monella alalla käynytkin. 

Perusturvan nostaminen on köyhyyden poistamisen ehto. 1990-
luvun laman jälkeen sitä ei ole tarkistettu. Pienet korotukset eivät 
poista jälkeenjääneisyyttä, joka on syntynyt 15 vuodessa.

Suomen Kommunistinen Puolue on ehdottanut perusturvan ko-
rottamista asteittain vähintään 900 euroon/kk. Lisäksi se ehdottaa 
verotettavan tulon alarajan nostamista 1 100 euroon/kk, 1 400 euron 
vähimmäispalkkaa, perusturva- ja eläkejärjestelmien keskittämistä 
Kelaan. Uudistusten rahoittamiseksi on kiristettävä suurten tulojen, 
pääomien ja pörssikaupan verotusta.

Perusturvan kuntoon saamiseksi tarvitaan laaja ja vahva kan-
salaisliike. Kokemus on näyttänyt, etteivät poliitikot pidä kiirettä 
köyhyyden poistamisella. Nyt kun on perusturvan 50. juhlavuosi, 
on hyvä muistaa että se saatiin vain suurella työllä ja taistelulla, ja 
vain sillä se säilyy.

Edo Pennings

Tarjous, josta
ei voi kieltäytyä

Juuan sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 25.3. Juuan kunnan ja Coronaria Hoitoketju Oy:n välisen 
sopimuksen lääkäreiden ja vastaanoton hoitohenkilökunnan palveluiden ostamisesta.

Ihmishuutokauppaa 
hyvinvointisuomessa



� http://skpjoensuu.wordpress.com

nnen yöjuna Joensuusta Turkuun kolmen 
hengen hytissä oli köyhän miehen ja naisen 
hotelli kotimaan matkoilla. Veikkaan, että 
moni varsinaissuomalainen nuori valmis-
tui maisteriksi Joensuun yliopistosta sen 
ansiosta, että yöjunat opiskelijahintoineen 
toimivat napanuorana kotiseutuun ja äidin 
lihapatoihin. 

Varakkaampi väki saattoi nukkua hy-
tissään yksin. Ennen yöuniaan tällainen 
matkustaja söi ravintolavaunun listalta hin-
nakkaan, mutta ihan maittavan päivällisen 
asiallisine ruokajuomineen. Seuraa pitivät 
hintatietoisemmat asiakkaat, jotka keskit-
tyivät hinta-laatusuhteiltaan parhaimmiksi 
koettuihin tuotteisiin

 Tunnelma baarivaunussa on perintei-
sesti ollut välitön ja rento.

Opiskelijana minulla ei ollut varaa edes 
makuupaikkaan, vaan matkustin yöjunilla 
päivävaunuissa. Pieksämäen asemalla 
tosiaankin soi blues, kun pikkutunneilla 
vaihdettiin junaa varakkaamman väen 
köllötellessä makuuvaunuissaan.

Haaveilin elintason noususta - en pra-
measta autosta, isosta talosta tai kauko-
lomista - vaan kahdesta asiasta: että olisi 
varaa ostaa sellaista ruokaa palvelutiskiltä 
kuin haluaa ja matkustaa junassa ”kaikilla 
herkuilla”. 

Elintason noustua nämä asiat kuitenkin 
jotenkin luisuivat hyppysistäni. Nykyään 
kaikki tuloluokat ostavat tasapuolisesti 
valmispakattua lihaa suojapieruineen. 
Varakkaat lentävät ja köyhät joko pysyvät 
aloillaan tai matkustavat autoillaan.

Junalla matkustaminen vaatii ekologi-
sia tai muita jääräpäisiä periaatteita, sillä 

mitään järkeä siinä ei ole.
Lähden seitsemän vuotiaan tyttäreni ja 

viisi vuotiaan poikani kanssa paluumat-
kalle Turusta Tampereen ja Pieksämäen 
kautta Joensuuhun kello 13.

Matkamme erottaa evakkoreissuista ai-
nakin kaksi seikkaa. Ensinnäkin tiedämme, 
minne olemme menossa, ja toiseksi, juuri 
siksi olemme riittävästi varustautuneita. 
Seitsemän ja puoli tuntia - aikataulun mu-
kaan - kestävä matka alkaa hyvin.

VR on tehnyt lähinnä omituiselta 
vaikuttavan linjauksen, ettei joissakin 
parhaaseen lounasaikaan kulkevissa pitkän 
matkan junissa ole ravintolavaunua lain-
kaan. Alkuun matka kuluukin mukavasti 
eväitä syödessä: pillimehua, voileipiä, 
keksejä ja kettukarkkeja.

Lasten kanssa on aikaa keskustella elä-
män perusasioista. Seitsenvuotias oivaltaa 
vanhanaikaisen junavessan toimintaperi-
aatteet. Alkaa spekulointi, mitä tapahtuisi, 
jos IC-vaunun toisessa kerroksessa olisi 
vanhanaikainen junavessa.

Tyhjässä leikkivaunussa peuhaami-
nen on elämys ja Tampereella ikkunasta 
nähty uusi vihreä leikkivaunu herättää 
kiinnostusta. 

Pieksämäelle saavutaan aikataulussa. 
Lapset eivät kyseenalaista vajaan tunnin 
odotusta, vaikka blues alkaa korvienvälissä 
soimaan: äiti miksi kioski on kiinni?

Poika tyytyy leikkimään pikkuautoil-
laan, polvillaan lattialla, penkki autoratana. 
Vihdoin siirrymme taajamajunaan. Siellä 
lasten kehollinen muisti havahtuu heidän 
istahtaessaan koville penkeille: tätä on 
vielä kaksi tuntia jäljellä!

Alkaa mankuminen: ”äiti miksi minun 
pitää aina istua näin ahtaasti?” ”Miksi 
minun pitää aina kantaa raskain rep-
pu?”, karjaisen niin, että tuntemattomat 
kanssamatkustajat hätkähtävät. Siinä se, 
epäonnistuin taas.

Hauska hiihtoloma päättyy seurueen 
keskinäiseen riitaan ja murjotukseen. Mat-
ka muuttuu vastenmieliseksi kiukuttelui-
neen, kuivine ruisleipineen ja lommoisine 
omenineen.

Poika leikkii likaisella junanlattialla. 
Vessaan lapset tallustavat villasukka-
sillaan. En jaksa enää välittää, päätän 
pestä huomenna ylimääräisen koneellisen 
pyykkiä. 

Pyykkikone, tuo täysautomaattinen 
energian- ja vedenkulutuksessaan A-luo-
kan kapine pesee koneellista parhaimmil-
laan lähes kolme tuntia.

Äidilläni oli joskus pulsaattorikone, 
joka pesi pyykin varmasti nopeammin 
kuin nykyaikainen pyykkikone. Ainoa 
vain, että pulsaattorikoneen vieressä piti 
seistä koko ajan.

Esimerkiksi 1950-luvulla valmistetun 
Rosenlewin Mainio -merkkisen koneen 
pesuallas oli valmistettu ruostumattomasta 
teräslevystä ja sen pystyseinään oli upotet-
tu sähkömoottorilla käyvä pulsaattori, joka 
pyöritti pesuvettä voimakkaasti.

Koneen täyttö tapahtui päältä ja tyh-
jennys sivulla olevasta letkusta. Pyykin-
pesijän tuli vaihtaa vesi pesun jälkeen ja 
jokaista huuhtelua varten. Koneen päällä 
oli kuivauspuserrin, jonka läpi pyykit 
veivattiin aina veden vaihdon yhteydessä 
(Satakunnan museo 2010).

Automaattipesukoneet syrjäyttivät pul-
saattorikoneet 1960 -luvun lopulta alkaen. 
Toisin on käynyt junaliikenteessä: täys-
automaattiset yöjunavuorot lakkautettiin 
sisämaassa ja tilalle tuli pulsaattorikone-
maista kärvistelyä.

On noustava ennen aamuviittä päästäk-
seen puuduttamaan jalkojaan, selkäänsä ja 
hartioitaan vain myöhästyäkseen aamun 
tapaamisesta Helsingissä.

Jos matkustaa Turkuun tai Tampereelle, 
puutumista tosin ehkäisee junanvaihtoon 
liittyvä pikajuoksu lasten ja matkatava-
roiden kanssa. VR tuntuukin nopeuttavan 
vuorojaan kiristämällä junanvaihtoja: mat-
kustajat juoksevat aiempaa nopeammin 
muun muassa Tikkurilassa, Lahdessa ja 
Pasilassa.  Pieksämäessä taas saa odottaa 
junanvaihtoa toisinaan lähes tunnin, aino-
ana palveluna kaljabaari.

Kuka kaipaa nopeita junavuoroja, kun 
täysautomaattinen yöjuna veisi perille 
hitaasti, mutta lihakset rentoina, mieli le-
vänneenä ja ilman ylimääräistä ryntäilyä? 
Yöjunien ansiosta työpäivä alkoi virkeästi 
ja lomamatkan hyvä mieli kesti loppuun 
saakka. Yöjunat on saatava takaisin.

Lennu

Lähteet:
Satakunnan Museo 2010.

Tiedotteet http://www.pori.fi/smu/
pesukone.html. viitattu 29.3.2010

Yöjuna oli köYhän hotelli
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Automaattipesukoneet syrjäyttivät pulsaattorikoneet 1960 -luvun lopulta alkaen. Toisin on käynyt junaliikenteessä: täysautomaattiset yöjunavuorot lakkautettiin 
sisämaassa ja tilalle tuli pulsaattorikonemaista kärvistelyä.


