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Pääkirjoitus

Toivon aika
Kalkkiviivoilla omin jalkoihinsa kompastuneen Sipilän
hallituksen politiikka on ollut varsinkin pienelle ihmiselle jäätävän kylmää.
Se on ainakin nyt varmasti
opittu, että näiden hallituspuolueiden lupaukset ovat pelkkää
tyhjää sanahelinää. Kaikki kolme puoluetta lupasivat ennen
vaaleja pitää erityistä huolta pienituloisista lapsiperheistä ja eläkeläisistä sekä pitkäaikaistyöttömistä. Heti alkajaisiksi hallitus kuitenkin kohdisti leikkauksia erityisesti juuri
näihin haavoittuviin ryhmiin.
Puolueiden johtohahmot olivat
nimenomaisesti luvanneet, että
koulutuksesta ei ainakaan leikata. Hallitus on kuitenkin tehnyt koulutukseen historiallisen
rajuja leikkauksia. Vain täysi
hölmö uskoo enää näiden puolueiden vaalilupauksia.
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Työttömiä hallitus muisti pelkäksi tukileikkuriksi osoittautuneella mielivaltaisella ja
epäoikeudenmukaisella aktiivimallilla. Monen työttömän
tukea leikataan, vaikka työtön itse olisi tehnyt kaikkensa eikä mitään väärin. Pakkolaeilla uhkailemalla ajettiin läpi kilpailukykysopimus, joka
oli käytännössä vain tulonsiirto työntekijöiltä työnantajille.
Paljon enemmänkin vahinkoa olisi syntynyt, ellei hallituksen hätäily ja luokattoman kehno lainvalmistelu olisi johtanut siihen, että hallitus
on joutunut itse vetämään ta-

kaisin todella suuren määrän
omia esityksiään. Neljä vuotta
on haaskattu paljolti osaamattomaan sähläämiseen.
On laaja yksimielisyys siitä,
että Suomen sote-järjestelmää
on pakko uudistaa. Nyt kuitenkin kokoomus ja keskusta koplasivat sote-uudistukseen siihen itsessään kuulumattomia
omia tavoitteitaan: kokoomus
yksityisen terveysbisneksen
etuja ajavan ”valinnanvapauden” ja keskusta omaa valtaansa alueellisesti pönkittävän
maakuntamallin. Kansalaisten
yleinen etu on ollut tässä valtapelissä täysin yhdentekevää.
Onneksi tämä arvottoman lehmänkaupan tulos kaatui lopulta omaan mahdottomuuteensa.
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Kaikkein suurin kupla on kuitenkin ollut perussuomalaiset.
Puolue on väittänyt olevansa tavallisen suomalaisen asialla. Todellisuudessa ”sinisiksi” irtaantuneelle Soinin porukalle aivan kaikki on ollut kaupan, kunhan he vain saivat istua ministeri-Audin takapenkillä vähän pidempään. Halla-ahon porukalle millään ei
ole mitään väliä, kunhan vain
saataisiin kiusata maahanmuuttajia. Muilta osin Halla-aho kannattaa jopa raaempaa oikeistolaista politiikkaa
kuin kokoomus. Lapsikaan ei
enää usko, että perussuomalaisia kiinnostaisivat pätkän
vertaa pienen ihmisen asiat.
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Tänä keväänä ilmassa on voimakas toivon henki. Petetty ja
kuritettu kansa on saanut tarpeekseen ja haluaa muutosta.
Tätä kirjoitettaessa viimeisimmässä gallupissa hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus oli vain 32 prosenttia. Se
on ennennäkemättömän vähän! Moni asia tulee muuttumaan.
Vasemmistoliitto on kaikkein johdonmukaisimmin ja
tinkimättömimmin vastustanut hallituksen epäoikeudenmukaista ja usein järjetöntäkin
politiikkaa. Se haluaa muuttaa
suunnan kohti reilua ja eriarvoisuutta vähentävää politiikkaa. Jos vasemmistoliitto lähtee mukaan hallitukseen, se
tulee vaatimaan hallitusohjelmaan aktiivimallin perumisen.
On asioita, joista ei voi käydä poliittista kauppaa. Erityisesti tämä koskee kaikkein
haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisryhmien tilanteen heikentämistä edelleen.
Se ei kerta kaikkiaan käy!
Oikeudenmukainen yhteiskunta pitää kaikki mukana.
Kaikille hyvä yhteiskunta on
hyvä kaikille. Se on turvallisempi, vakaampi ja onnellisempi yhteiskunta.
Todellinen muutos on mahdollinen – mutta se edellyttää,
että kaikki sitä haluavat myös
käyvät äänestämässä sen puolesta.
Panu Raatikainen
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Koulu –
tulevaisuuden
toivoa vai
toivottomuutta?
Tänä päivänä peruskoulumme
penkkejä kuluttaa sukupolvi,
jolla ei ole kokemusta tai tietoa ajasta, jolloin koulunkäynti ei kuulunut kaikille. Tämän
hetken koululaiset käyvät koulua, koska jokainen käy koulua. Nyt on viimeistään lopetettava menneiden haikailu
ja vaatimukset perusopetuksen leikkauksista perusteluilla ”kyllä ennenkin pärjättiin
isoissa luokissa” tai ”kun opettaja sai napauttaa karttakepillä,
oppivat lapsetkin paremmin”.
Sukupolvet kehittyvät, ja tämän päivän lapsilla on varsin
erilaiset tarpeet kuin lapsilla
kultaisella 60-luvulla. Työelämä tarvitsee itseohjautuvia, itse ajattelevia rohkeita tekijöitä. Meillä ei ole enää sellaisia
työpaikkoja, joihin pystyi menemään ilman koulutusta ja
joissa pärjäsi pelkällä fyysisellä kunnolla. Tämän hetken
lapset ovat oikeutettuja heille
parhaaseen opetukseen, heille
suunnitelluissa tiloissa ja tarvittavalla materiaalilla – opetukseen joka auttaa heitä luomaan oman tulevaisuutensa.
Jos haluamme lapsistamme tulevaisuuden yhteiskunnan rakentajia, täytyy meidän

Pallopoika

Perusvihreä Pohjois-Korea
Mitä eroa on sinisillä ja persuilla? Ei kai muuta kuin että
siniset ajavat ministeri-Audilla ja persut ajavat kokoomuksen asiaa.
Keskusta haluaa nyt tehdä
kaikki toisin kuin neljä vuotta vallassa ollessaan. Järkiintyminen lisääntyy vaalien lähestyessä. Keskustaan kannattaa toki luottaa, kunhan muistaa, että he tekevät kaiken juuri päinvastoin kuin ennen vaaleja lupaavat. Perneri on positiivinen poikkeus. Hän sentään
sanoi suoraan, että ei ole koskaan asettanut ihmisiä markkinavoimien edelle.

Kokoomus on myöskin rehellinen. Kokoomus ei halua
hoitajamitoitusta lakiin, se kun
haittaisi kaverifirmojen pisneksiä. Kokoomus on kaikkien kaveri, jos vain tilillä saldo
riittää.
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Persuilla on selvät sävelet. Rajat kiinni, ja kaikki ulkomaalaiset ulos. Siihen loppuu köyhyys, raiskaukset, heinäsirkat, rutto, kolera, paisetaudit
ja muut vitsaukset isäm maastamme.
Pallopoika ihmettelee, mik-

si persut eivät ole hehkuttaneet enempää ihannevaltiotaan
Pohjois-Koreaa. Siellä kun ei
liene yhtään turvapaikanhakijaa tuhoamassa kantakorealaisten elinoloja.
Moni ei ehkä muista, mutta persut hyväksyivät nykyisen hallitusohjelman kaikkine leikkauksineen pienituloisten toimeentuloon, kiky-sopimuksineen ja työttömien kyykytyksineen. Työväenpuolue
köyhien asialla?
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Demareilla on nykyisin ihan

asiallinen linja. Toivottavasti se pitää. Pallopoika muistaa
myös ajan, kun demarit olivat
kokoomuksen kimpassa tekemässä kokoomuslaista politiikkaa. Olisiko jo aika tehdä
vasemmistolaista politiikkaa?
Vihreät rakastavat luontoa.
Ilmankos he ovatkin pihalla kaikesta tavallisen ihmisen
elämästä. Ratikalla pitää mennä töihin, lihaa ei saa syödä,
autoilijat kivitettävä ja saunan
saa lämmittää vain tuulivoimalla. Pohjois-Koreassa asuu
onnellinen vihreä kansa.
Pallopoika

Veera Kiretti

antaa heille valmiudet siihen.
Loppuun kulutetuilla opettajilla, homeesta sinisenään olevilla rakennuksilla ja vanhentuneilla opetusmateriaaleilla emme voi odottaa tulevaisuuden
rakentajia. Voimme toivoa, että jokunen yksilö onnistuu,
mutta meidän tämän päivän
koululaisemme eivät ole samalla viivalla. Huhtikuun vaalit ovat satsaus tulevaisuuteen
ja tulevaisuuden osaamiseen.
Leikkaukset ovat jo osuneet
isoihin ikäryhmiin, mutta onneksi aina tulee uusia tulevaisuuden toivoja. Äänestämällä vasemmistoliittoa äänestäjä
voi olla varma, että koulutuksen tärkeydestä pidetään ääntä
seuraavat neljä vuotta.
Vasemmistoliitto ei hyväksy perusopetuksen leikkauksia,
ryhmäkokojen suurentamista
eikä perusopetuksen yksityistämistä. Vasemmistoliitto ajaa
perusopetuksen laatua, terveitä
tiloja, nykyaikaisia opetusmateriaaleja sekä erityisopetuksen saatavuuden parantamista. Ja millä tämä maksetaan?
No vaikka hävittäjien hinnoilla. Aloitetaan perusopetuksen arvostuksen nostaminen ja
äänestetään ehdokkaita, jotka
arvostavat lapsia niin paljon,
että ovat valmiita varmistamaan heidän tulevaisuutensa.
Veera Kiretti
Valkeakosken vasemmistoliiton
puheenjohtaja

3

Vasuri

Kaitsun elämää…
Kai Muukkonen on vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas Valkeakoskelta. Kaitsun
tuntee moni, ja hän on myös
monessa mukana. Mutta minkälainen elämä Kaitsulla on,
minkälainen lapsuus, nuoruus
ja työura?
Heitänpä Kaitsulle muutaman kysymyksen valottamaan
asiaa:
Kerrohan hiukan aluksi lapsuudestasi ja nuoruusajasta,
mitä touhusit, mikä kiinnosti
ja mikä ei?
Lapsuus meni aika haasteellisen köyhissä merkeissä Raikkaalla ja Sointulassa. Vaikka
materiasta oli pulaa, niin ympäristö Sointulassa oli upea,
siellä oli mm. lähimetsä, joka tarjosi pojanviikareille monia seikkailumahdollisuuksia.
Koulunkäynti ei paljoa kiinnostanut, ja sitä asennevammaisuutta olenkin myöhemmin katunut. Myös lapsuuden
Kariniemen kesäleirit olivat
mahtava kokemus.
Mistä haaveilit nuorena ja
toteutuiko haaveet?
Haaveilin veturikuskin ammatista, ja se ei kyllä valitettavasti toteutunut.
Entä harrastukset, mitkä olivat lapsuuden ja nuoruuden
harrastuksia ja mitä harrastat näin aikuisiällä?
Jalkapallo oli ylitse muiden.
Tästä suurin kiitos kuuluu Teuvo Jussilalle ja Taisto Niemi-

selle. Futis on edelleen mukana, tosin nykyään enemmän
katsomon puolella. Sen lisäksi harrastuksiin kuuluu ay-toiminta, sähly, kitaran rämpytys ja kalastus sekä mökkipuuhastelu, näin muutaman asian
mainitakseni.
Mikä oli ensimmäinen työpaikkasi ja miten työura jatkui?
Ensimmäinen vakituinen työpaikka oli Koskiteräs-nimisessä firmassa, ja silloin jo totesin,
että työntekijöiden kannattaa
järjestäytyä, koska työnantajissa voi olla todellisia tomppeleita. Se firma menikin sitten konkurssiin, joka ei johtunut siitä,
että minä olin sieltä häipynyt.
Mikä on lempiruokasi ja
juomasi?
Kuharullat ja valkoviiniä
kyytipojaksi.
Entä musiikkimaku, mikä
miellyttää?
Harri Marstio, Edu Kettunen, Vesterinen ja Paleface.
Olet kova urheilufani, mitä
urheiluseuroja kannatat?
Liverpool ja Jokerit. Kumpiakin 70-luvulta. Lompakosta
löytyy Mad Maxin, Ahmojen,
Vakp:n ja Hakan kausikortit.
Mitkä ovat olleet elämäsi kokokohtia ja miksi?
Mulla ei ole lapsia, joten ne
ovat pois laskuista. Se varmaan on kohokohta, kun ai-

Valkeakosken oma ehdokas Kai Muukkonen ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

kanaan tajusin, että kovalla ja
määrätietoisella työnteolla voit
saavuttaa sen tavoitteen, jonka
olet itsellesi asettanut.

Onko sinulla lempilausahdusta tai elämän mottoa?
Täällä hetkellä se on: Reilumpi Suomi työn alla!

Mitkä asiat vaikuttivat politiikkaan ryhtymisestä?
Kottara houkutteli. Tosin yhteiset asiat ja niihin vaikuttaminen ovat aina kiinnostaneet,
joten ei siinä hirveästi houkutella tarvinnut.

Viimeisenä, ketä haluat kiittää elämässäsi?
Kyllä tässä kohtaa eräs Anita-niminen henkilö täytyy kiitoksen kohteeksi nostaa, että
on jaksanut vuosia tällaisen jokapaikkasohlarin tukena olla.

u
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Kovin vaatimattomasti tuo
Kaitsu vastaili, se on aina ollut semmoinen, ettei kauheasti itseään nosta, joten kait meidän täytyy sitä nyt alkaa kehumaan!
Maija Kuivasto

Mielensäpahoittajien ja takinkääntäjien kevät
Kevät se on sitten mukavaa aikaa: saa vähentää
vaatetusta, ja valon määräkin lisääntyy päivä päivältä merkittävästi. Valkeakosken kunnallispolitiikassa on
otettu mukaan aivan uusi
toiminta, eli keväinen takinkääntö.
Vanhuspalvelut ovat olleet pitkin talvea keskustelun keskiössä. Mitä karmeimpia laiminlyöntejä on
tullut esille, ja pääosin yksityisissä hoito- tai palvelukodissa. Mikäli valtuutettu
Pauli Kiurun (kok) tekemä
palvelualoite olisi aikanaan
mennyt läpi Valkeakosken
valtuustossa, olisi meillä tätä nykyä pääosin yksityiset
voittoa tavoittelevat firmat
vanhuspalveluiden palveluiden tuottajana. Tämä Kiurun aloite tarkoitti siis sitä,
että mikä tahansa yksityinen palveluntuottaja voisi
haastaa minkä tahansa kaupungin tuottaman palvelun,

ja haaste olisi käsiteltävä kaupungin toimielimissä. Ja kun
entisten kokoomuspoliitikkojen johtamat yksityiset sotefirmat olisivat varmasti antaneet
palvelusta halvemmat tarjoukset kuin kunnan oma tuotanto,
niin se olisi ollut sitten menoa
lopullisesti. Valtuusto onneksi lyttäsi selvin äänin tämän
aloitteen.
Kokoomuksessa on aina
osattu kaverikapitalismi. Silmät kiiluen kahmitaan miljoonavoittoja, ja mummojen ja
vaarien mökit lyödään vasaran alle, kun rahat eivät enää
millään riitä erilaisten vuokrien ja palvelumaksujen maksamiseen. Nyt nämä sotefirmat
jo kerkesivät vaatimaan, että
soten kaatumisen takia sotepalveluiden ulkoistamisrajoitelaki on välittömästi purettava. Näin taas nosti päätään kaverikapitalismi.
Niin, siitä takinkäännöstä.
Kaupunginhallitus päätti maaliskuussa yksimielisesti, et-

tä kotihoitoon rekrytoidaan 10
hoitajaa 1.4.2019 alkaen. Tein
tismalleen saman esityksen
syksyllä sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja myöhemmin
marraskuussa kaupunginvaltuustossa (valtuustossa tosin
hieman riisuttuna: 6 hoitajaa).
Kukaan kaupunginhallituksen
jäsen (Harri Asikaista (vas)

lukuun ottamatta) ei aikaisemmin halunnut yhtään hoitajaa
lisää kotihoitoon. Esimerkiksi valtuutettu/kansanedustajaehdokas Mikko Nurmo (ps)
siis vastusti vielä hetki sitten
6 hoitajan rekrytoimista ja hieman myöhemmin kannatti 10
hoitajan rekrytoimista. Kyllä eduskuntavaalit pitäisi olla

Valkeakosken kuntapolitiikassa on nähty tänä keväänä
vanhustenhoidossa aikamoista takinkääntöä, kirjoittaa Kai
Muukkonen.

useammin kuin neljän vuoden välein: ne näyttävät parantavan järjenjuoksuakin.
Perusteluna takinkääntäjät,
joita en tässä nyt viitsi erikseen luetella, kertovat varmasti, että nyt he saivat lisätietoa kotihoidon tilanteesta. Allekirjoittaneella kesti viime kesänä 3 minuuttia
selvittää kotihoidon tilanne,
kun soitin asiasta vanhuspalvelujohtajalle.
Mielensäpahoittajia löytyy sitten 14.4. Kansa ei
hei
tä sitten äänestänytkään
eduskuntaan; jättivät äänestämättä tai löysivät toisen
paremman ehdokkaan hoitamaan maan asioita. Kumpaan kastiin allekirjoittanut
kuuluu on kansalaisten päätettävissä… joten UURNILLA TAVATAAN!!!
Kai Muukkonen
kansanedustajaehdokas (vas)
ja vaihtoehto on numero 183
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Ei anneta bisneksen
pilata päivähoitoa
Mitä Esperi ja Attendo edellä,
sitä yksityiset päiväkodit perässä. Kun varhaiskasvatusta
ohjaa voitontavoittelu, maksajiksi joutuvat lapset, henkilökunta ja vanhemmat.
Yksityisten hoivakotien laiminlyönneistä vaaditaan jo poliisitutkintaa. Yksityisessä päivähoidossa on vältytty pahimmilta onnettomuuksilta, mutta
liiketoiminnan periaate on sama: voiton maksimointi henkilökunta minimoimalla.
Myös
päivähoitobisnestä
pyörittää iso raha. Esimerkiksi Touhula-päiväkotien omistaja on EQT-sijoitusrahasto, joka toimii mm. Luxemburgin ja
Guernseyn veroparatiiseissa.
Touhulan emoyhtiön hallituksessa istuvat mm. Esperi Caren hallituksen puheenjohtaja Harri-Pekka Kaukonen ja
Attendon suuromistaja Pertti
Karjalainen.
Voittonsa yksityiset päiväkodit saavat verovaroista, kun
kunnat ostavat niiltä varhaiskasvatusta palvelusetelijärjestelmällä. Pirkanmaalla toimii
ainakin 15 Touhula-päiväkotia.
Hoitoalan ammattiliitto SuPer on huomauttanut useis-

ta tapauksista, joissa yksityisten päiväkotien tilat ovat olleet
turvattomia, henkilökuntaa on
ollut niin vähän, että lapsia ei
ole voitu kunnolla valvoa, ja
aina lapset eivät ole päässeet
edes ulkoilemaan. Kun palkkakuluista tingitään, henkilökunta, jonka pitäisi tarjota lapsille
laadukasta varhaiskasvatusta,
on joutunut omien tehtäviensä ohella siivoamaan, luomaan
lunta ja hiekoittamaan pihaa.
Myös palkat ja työehdot ovat
huonommat kuin kunnallisella
puolella.
Eikä kyse on yksittäistapauksista. Maaliskuussa tuli julkisuuteen yksityisen Pilke Päiväkodit Oy:n toimitusjohtajan päiväkotien johtajille antama ohjeistus, jonka mukaan sijaisia saa palkata vain äärimmäisen pakon edessä ja jossa
suoraan kehotettiin rikkomaan
varhaiskasvatuslain määräyksiä henkilökunnan määrästä.
Yksityinen päivähoito rahastaa kunnilta satoja miljoonia
vuodessa. Kunnat ostavat yksityisiltä, koska nämä lupaavat järjestää varhaiskasvatuksen halvalla. Säästö tulee kalliiksi. Bisnespäiväkodit tinkivät hoidon laadusta ja karsivat

Bisnespäiväkodit valikoivat
lapset liiketaloudellisin perustein. Kun ilmenee ongelmia
tai vaikeuksia, vastuun kantaa
kunnallinen päivähoito, jonka
resurssit hupenevat, kun veroeurot valuvat yksityisten päivähoitofirmojen omistajille.
Voitontavoittelu ei sovi sosiaali- ja terveyspalveluihin ei-

kä kouluun tai varhaiskasvatukseen. Veroeurot pitää käyttää oikeaan tarkoitukseensa eikä sijoittajien voittoihin.
Jouni Sirén
Tampereen Vasemmiston
puheenjohtaja
kansanedustajaehdokas,
Pirkanmaa

Yksityinen päivähoito rahastaa kunnilta ja tinkii hoidon laadusta.

Työllisyysihme

Aktiivimalli
kumottava
Sipilän hallitus runnoi läpi
työttömyysturvaan ns. aktiivimallin muka työllisyyttä parantaakseen. Oppositio, ayliike ja asiantuntijat kertoivat
hallitukselle, ettei aktiivimallilla ole juuri mitään tekemistä työllistymisen kanssa. Nyt
on nähty, että mallin arvostelijat olivat oikeassa.
Aktiivimallissa työttömän
pitää osoittaa aktiivisuutta tekemällä 65 päivän tarkastelujakson aikana vähintään 18
tuntia työehtosopimuksen mukaisesti palkattua työtä, ansaittava yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 % yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta eli 241 euroa tai oltava viisi päivää TEtoimiston työllistymistä edistävässä palvelussa.
Siis on oltava töissä voidakseen olla työtön.
Muuten hänen työttömyysturvaansa leikataan 4,65 prosentilla.
Mallin ehtoja on varsin vaikea täyttää, ja siksi on perusteltua sanoa sen olevan pelkkä työttömyysturvan leikkuri.
Se kai hallituksella oli tarkoi-

pois erityistä tukea tarvitsevat
lapset.
Lapsiasiavaltuutettu on huomauttanut hoitosopimuksista, joissa yksityinen päiväkoti kieltäytyy hoitamasta lapsia,
jotka tarvitsevat erityistä hoitoa tai joilla on esimerkiksi allergioita.

tuskin, ja se on todennettavissa
myös tilastoista.
Työtön ei voi itse päättää siitä, palkkaako työnantaja hänet
töihin tai onko viranomaisilla
riittävästi voimavaroja tarjota
työllisyystoimenpiteitä.
Malli on johtanut työttömien
kohdalla vaikeisiin, jopa kohtuuttomiin tilanteisiin. Jo entuudestaan pienen työttömyyskorvauksen
leikkaaminen,
vaikka vain vajaalla viidellä prosentilla, vaikeuttaa työttömän ja hänen perheensä toimeentuloa.
Vasemmistoliitto haluaa kumota aktiivimallin. Toivottavasti siihen löytyy huhtikuussa
valittavalta uudelta eduskunnalta riittävästi tahtoa.
Rankaisun sijaan työttömille
on tarjottava palveluja ja apua
työn etsimiseen. Tarvitaan lisää henkilökohtaista palvelua verkossa asioinnin sijaan.
Oppisopimuskoulutusta ja tukityöllistämistä on lisättävä.
Myös vuorotteluvapaan heikennykset on peruttava.
Harri Asikainen

Hallitus on väittänyt kirkkain
silmin saavuttaneensa kaikki
talouspoliittiset tavoitteensa, ja
etenkin työllisyysasteen nousua on kehuttu kaikin mahdollisin ylisanoin. Kukaan ei kiistä, etteikö työllisten määrä olisi kasvanut. Se on hyvä asia, ja
toivon saman kehityksen jatkuvan. Työllisyys ei kuitenkaan ole oikeasti parantunut
siinä mitassa kuin hallitus väit-

tää. Asiaa tarkemmin tarkasteltaessa nähdään, että totuus
ei ole aivan niin auvoinen kuin
hallitus kehua retostelee.
Oikeamman kuvan työllisyyskehityksestä antaa työtuntien määrän muutos. Vuosina 2015–2018 työtunnit lisääntyivät 7,5 tunnin työpäiviksi muutettuna siten, että olisi syntynyt noin 51 000 uutta työpaikkaa. Siis noin puo-

Työllisyys ei ole oikeasti parantunut siinä mitassa kuin hallitus on väittänyt.

let hallituksen hehkuttamasta määrästä. Asiaa vahvistaa myös se, että työttömyys
etuuksien saajien määrä väheni samana aikana noin 60 000
henkilöllä. Pudotusta oli ansio
sidonnaista saavien määrässä
ja nousua vastaavasti työmarkkinatukea saavien määrässä.
Yhä useampi siis putosi pois
ansiosidonnaiselta, ja todennäköisesti moni joutui myös hakemaan toimeentulotukea pudottuaan ansiosidonnaiselta.
Uusia työpaikkoja, siis sellaisia työpaikkoja, joista saadulla palkalla elää, näyttäisi syntyneen vain puolet hallituksen hekumoimasta määrästä. Syntyneet uudet työpaikat ovat olleet paljolti osa-aikaisia, määräaikaisia ja kaikenlaista silppu- ja pätkätyötä.
Vain puolet on ollut ihan oikeita työpaikkoja, joista saa myös
elannon. Aivan oma lukunsa on, paljonko Suomessa tehdään palkatonta työtä ja paljonko sellainen palkattoman
työn mahdollistaminen vie oikeita työpaikkoja. Se olisi hyvä selvittää, ja mieluusti myös
tehdä asialle jotain.
Harri Asikainen
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Palmuöljy on haitallista
ihmiselle ja ympäristölle
Ruotsista kuului hiljattain hyviä uutisia, kun paikalliset
päivittäistavarakauppatuottei
den suurjakelijat Orkla ja Axfood päättivät luopua palmuöljyn käytöstä tuotteissaan. Orkla, jonka tuotemerkkejä ovat
muun muassa Felix, Abba ja
Kallen mätitahna, tähtää päätöksessään vuoteen 2021. Axfoodilla tarkka päivämäärä on
vielä määrittelemättä.
Maultaan neutraali ja kasvipohjainen palmuöljy on ollut
teollisessa ruoantuotannossa
kustannustehokas vaihtoehto,
mikä on johtanut sen liikakäyttöön elintarvikkeissa. Kaupasta voi olla vaikeaa löytää etenkään keksejä, kakkuja, pakasteita tai levitettäviä kasvirasvoja, joissa palmurasvaa ei oli-

si. Palmuöljyä ei siis löydy ainoastaan biobensasta, suihku
saippuasta tai lattiankiillottajasta, vaan saatat laittaa sitä
myös yllättävän suuria määriä
suuhusi.
Palmurasvan on todettu tutkimuksissa yhä uudestaan olevan terveydelle haitallista,
mutta siitä huolimatta elintarvikevalmistajat tarjoavat yllättävän heikosti palmurasvattomia vaihtoehtoja. Jos palmurasva on haitallista omalle terveydelle, on se sitä myös maapallolle. Indonesiassa raivataan tälläkin hetkellä hehtaarikaupalla sademetsää palmuviljelmiksi. Hävitystä todistaakseen ei tarvitse tehdä pitkää matkaa Sumatran saarelle:
viivotinsuorat viljelysrivit nä-

kee lintuperspektiivistä kotikoneelta Google Earthin kautta. Sademetsän kaltaisen monimuotoisen luonnonympäristön
palautuminen kerran tuhottuna
on äärimmäisen hidasta.
EU on jo säätänyt rajoituksia palmuöljyssä esiintyvien
haitallisten aineiden käytölle
elintarvikkeissa. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tulee
antamaan oman suosituksensa vuoden 2019 aikana. Toivoa sopii, että sen myötä palmuöljyä aletaan korvata ihmisja ympäristöystävällisemmillä
vaihtoehdoilla.
Risto Saarinen
ravintola-alan opiskelija
Valkeakosken ammattikoulu

Öljypalmuplantaasin alta kaadettua metsää Papualla Indonesiassa 1. huhtikuuta 2018. (kuva: Ulet Ifansasti/Greenpeace)

Eläkeläisjärjestöjen
toiminnan tukeminen
on järkevää
Suomen lakisääteinen
eläkeläisjärjestelmä

Mistä rahat?
Monet vasemmistoliiton ajamat uudistukset maksavat.
“Mistä rahat?”, irvailevat poliittiset vastustajat .
Tosi asiassa vasemmistoliitto on julkaissut kaikista puolueista kattavimman
ja tarkimman esityksen siitä,
mistä kerätään rahoitus puolueen esittämiin hyvinvointiuudistuksiin.
Vasemmistoliitto esittää verotuksen progression lisäämistä: kaikkein suurituloisimpien verotus kiristyisi hie-

man, mutta samalla keski- ja
varsinkin pienituloisten verotusta kevennettäisiin. Tiettyjä verovähennyksiä tarkistettaisiin ja verojen välttely tehtäisiin vaikeammaksi.
Turhia ja jopa haitallisia yritystukia karsittaisiin.
Lue koko esitys täältä:

https://vasemmisto.fi/
mista-rahat/

Suomen eläkejärjestelmä on
maailmanluokassa kärkipäässä
(3. sija) kansainvälisen Merce
Global Pension Index -vertailussa (22.10.2018). Tästä huolimatta Suomessakin on vielä
paljon parannettavaa.
Sosioekonomisista ryhmistä lukumääräisesti eniten pienituloisia on meillä eläkkeensaajien ryhmässä, jossa heitä
on noin 174 000 henkilöä (Tilastokeskus). Pienituloisuus on
Suomessa erittäin yleistä 75
vuotta täyttäneillä, joista 19,2
% kuului pienituloiseen kotitalouteen. Yksin asuva suomalainen on pienituloinen, jos
hänen rahatulonsa jäävät alle
14 420 €/vuosi eli 1 200 €/kk.
Eläketurvakeskuksen kesäkuussa 2018 julkaistusta tutkimuksesta selviää, että lähes
10 % eläkeläisistä kokee vakavia toimeentulo-ongelmia.
Puolet eläkeläisistä kokee tavanomaisten menojen kattamisessa jonkinasteisia vaikeuksia. Kolmasosa kertoo, että
heille ei jää rahaa välttämättömien menojen jälkeen.
Suomalaisessa eläkejärjestelmässä eläkkeet kustantavat
edunsaajat ja työnantajat.

Eläkeläisten omat järjestöt
Virallisen eläkejärjestelmän
ul
kopuolella toimii eläkeläisten perustamia ja ylläpitämiä
valtakunnallisia eläkeläisjär
jestöjä kuusi. Niillä on yhteinen toimielin EETU. Se voi
tehdä esityksiä ja vaatia muutoksia ja parannuksia eläkeläisasioissa, mutta vain yksi
mielisesti. Samantapainen jär
jes
tely on valtakunnallisten
järjestöjen
maakunnallisilla
yhdistyksillä ja näiden paikal
lisilla eläkeläisjärjestöillä. Paikallisissa yhdistyksissä toimii
monituhatpäinen vapaaehtois
työn
tekijöiden ja avustajien joukko lähinnä liikunta- ja
kulttuuriharrastusten ylläpitäjinä. Näillä toiminnoilla torjutaan yksinäisyyttä ja edesautetaan ikäihmisten pysymistä
fyysisesti ja henkisesti toimintakykyisinä ja yhteiskunnallisesti aktiivisina. Pienten paikallisten eläkeläisjärjestöjen
auttaminen on sekin tärkeää.

Kuntien osuus
eläkeläistoiminnoissa
Kunnat eivät pysty korvaamaan kaikkea paikallisyhdistysten ja vertaisryhmien elintärkeää työtä.

Tarvitaan oikeanlaatuista rahallista avustusta, materiaaliapua, koulutusta ja ennen kaikkea halua aitoon yhteistyöhön.
Eläkeläisjärjestöt edellyttävät, että maamme kunnat ja tulevat maakunnat antavat yhä
enenevässä määrin yhdistystemme työlle sille kuuluvan
arvon, esimerkiksi ilmaisten
toimitilojen ja toiminta-avustusten muodossa. Toiminnalle
olisi hyväksi ohjaaja-avun saaminen korvauksetta.

Vaatimukset valtiovallalle
Pidämme hyvinä ehdotuksia,
joissa Suomeen laadittaisiin pian eläkeköyhyyttä vähentävä
toimenpideohjelma, joita myös
eläkeläisliittojen
etujärjestö
EETU pitää tärkeänä. Huomioitava on myös ikäihmisten tarvitsema hoito ja huolto koko
laajuudessa laadukkaiksi palveluiksi ja kaikkien pienituloisten
eläkeläisten saavutettavaksi.
Tärkeä toimenpideohjemassa on kansan- ja takuueläkkeisiin tehtävät huomattavat tasokorotukset pienituloisten eläkeläisten toimeentulo-ongelmien poistamiseksi.
Valkeakosken Eläkeläiset ry:n
johtokunta
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Äänestä oikeudenmukaisen
Suomen puolesta
eduskuntavaaleissa 14.4.2019.
Ennakkoäänestys 3.–9.4.2019.
Pirkanmaa
vaalipiiri

Rösta för ett
rättvist Finland
i riksdagsvalet 14.4.2019.
Förhandsröstning 3.–9.4.2019.

Birkalands
valkrets

Mikko Aaltonen
Talouspäällikkö
Tampere

Katja Kotalampi
Vesihuoltolaitoksen
hoitaja
Virrat

Iikka Nikkinen
Henkilöstö- ja
työsuojeluvastaava
Kangasala

177

181

185

Rauno Kesseli
Työsuojeluvaltuutettu
Ylöjärvi

Anneli Lehtonen
Lehtori, eläkeläinen
Nokia

Anne Nyman
Myyjä
Nokia

178

182

186

Anna Kontula
Kansanedustaja
Tampere

Kai Muukkonen
Pääluottamusmies,
talonmies
Valkeakoski

179

183

Heli Piirainen
Luokanopettajaopiskelija
Akaa

187

Satu Kosola
Sosionomi
Lempäälä

Aapo Niemi (sit.)
Pääluottamusmies,
elintarviketyöntekijä
Tampere

Ilkka Porttikivi
Rikosseuraamustyöntekijä
Tampere

180

184

188
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VASEMMISTO.FI
VASEMMISTO.FI/SV

Ett rättvist Finland för alla,
inte för några få

Virva-Mari Rask
Koneenasentaja
Tampere

Jouni Sirén
Kääntäjä
Tampere

189

193

Leena Saarela
Sairaanhoitaja
Sastamala

Noora Tapio
Yhteiskuntatieteiden
opiskelija
Tampere

190

194

Antti Salonen
Pääluottamusmies
Tampere

Raija
Westergård

pirkanmaa.vasemmisto.fi

191

195

FM, päivätoiminnan ohjaaja
Hämeenkyrö

Liban Sheikh
Opiskelija
Tampere

192
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Suomi tarvitsee muutoksen!
Olen ehdolla eduskuntaan, sillä Suomi tarvitsee sellaisia tekijöitä, jotka rakentavat yhdenvertaista yhteiskuntaa, jossa hyvinvointi kuuluu kaikille. Viimeisten vuosikymmenien ajan eriarvoistuminen ja yhteiskuntaluokkien välinen kuilu on jatkanut jyrkkää kasvuaan. Viimeistään Sipilän hallituksen tekemät erityisen epäreilusti kohdennetut leikkaukset ja hyvätuloisille kohdennetut verohelpotukset ovat luoneet ilmiön, jossa monella menee aikaisempaa paremmin,
mutta vielä suuremmalla ja jatkuvasti kasvavalla joukolla aikaisempaa huonommin. Näin
ei voi jatkua, ja tämän epäreiluuden purkamiseen perustuvat myös minun tärkeimmät
vaaliteemani.

Yhdenvertaiset
koulutusmahdollisuudet
Vaikka opena näenkin, että
koulutus on arvokasta jo itsessäänkin, on kiistaton tosiasia,
että tärkein (ja samalla vaikuttavin) keino torjua eriarvoisuutta ja luokkayhteiskuntaa
ylläpitäviä rakenteita on turvata jokaiselle laadukas opinpolku aina varhaiskasvatuksesta
toiselle asteelle ja korkeakouluasteelle saakka.
Käytännössä se tarkoittaa:
u Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden säilyttämistä ja
pedagogisesti laadukkaan varhaiskasvatuksen ylläpitämistä.
u Hyvin resursoitua perusopetusta, jossa perusopetuslaissa taattu oppimisen tuki toteutuu. Ryhmäkoot tulee saada inhimillisiksi, ja kolmiportaisen
tuen toteutumisesta tulee aidosti huolehtia. On sietämätön tilanne, että resurssipulan
ja liian suurien ryhmäkokojen
vuoksi erityisen tuen oppilaat
putoavat aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa opinpolulta. Jokaisen oikeus oppimiseen on turvattava. Käytännös-

Akaan oma ehdokas Heli Piirainen. (kuva: Vivikka Monto)

sä tämä edellyttää valtion tiukempaa ohjausta perusopetuksen valtionosuuksiin ja nk.
korvamerkinnän palauttamista
rahoitukseen.
u Monimuotoinen ja korkeatasoinen 2. asteen opetus edellyttää mm. opettajaresurssien
palautusta ja kouluverkon laaja-alaista säilyttämistä. Toisin
sanoen toisen asteen koulutukseen tehdyt leikkaukset tulee perua. Opetuksen tulee olla maksutonta, ja oppivelvollisuuden ulottaminen toiselle asteelle saakka on syytä uudelleen selvittää.
u Korkeakouluopiskelun maksuttomuudesta kiinnipitämistä ja sisäänpääsyväylien monipuolistamista. Korkeakoulujen
rahoitus on turvattava siten, että tutkimuksen autonomisuus
ei vaarannu.
Vaikka tämän hallituskauden osalta sote-uudistus kaatui (onneksi) omaan epäreiluuteensa ja mahdottomuuteensa,
on uudistukselle silti tarvetta

turvataksemme yhdenvertaiset
palvelut jokaiselle, huolimatta
siitä missä päin Suomea kukin
sattuukaan asumaan. Kuntien
taloudellisten resurssien suuret vaihtelut ovat jo nykyisellään aikaansaaneet liian suuria
eroja palveluissa, jotka hyvinvointiyhteiskunnassa kuuluisi
olla jokaisen saatavilla. Niinpä
toisena vaaliteemanani on:

Vahva julkinen
peruspalvelu
Oli tulevaisuuden sote-malli
millainen tahansa, tulee sen rakentua vahvan julkisen palveluverkoston varaan. Viime aikoina esiin tulleet yksityisten
toimijoiden härski voitontavoittelu ja siitä aiheutunut, jopa kuolemiin johtanut pihistely palvelun laadusta, ovat olleen omiaan perustelemaan,
miksi voitontavoittelu ei sovi
sote-palveluihin. Sote-kentällä on myös erinomaisia ja inhimillisiä yksityisiä palvelun-

tuottajia, joiden näen mielelläni täydentävän julkista sotepalveluverkkoa.
Sote-uudistus siis tarvitaan,
mutta niin, että se rakentuu
vahvan julkisen sektorin palveluiden varaan, ja niin, että uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita ei unohdeta. Sitä ennen kuntien mahdollisuudet
tuottaa ja ylläpitää peruspalveluita on turvattava, vaikka sitten korottamalla valtionosuuksia.

Eriarvoistavasta
tukiviidakosta perustuloon
Ihminen, joka syystä tai toisesta tarvitsee toimeen tullakseen tukea, on aika voimaton
tukiviidakkobyrokratian syövereissä. Monen toimeentulo koostuu erilaisista ja eri tavoin haettavista tuista, joista
osa on sellaisia, että pienikin
muutos vaikkapa työtilanteessa aikaansaa kaaoksen ja lisää taloudellista ahdinkoa. Ny-

kyisillä työmarkkinoilla työn
olemus on muuttunut, ja yhä
useamman suomalaisen työura koostuu projektiluontoisista pesteistä. Moni itsensä työllistäjä ja pienyrittäjä on tukiviidakossa ahdingossa työtilanteiden kausiluonteisuuksista johtuen. Suomen tulisi olla yhteiskunta, jossa työnteko kannattaa aina. Tukijärjestelmän tulee myös huomioida
työmarkkinoiden muutokset ja
nk. silpputyön lisääntyminen.
Kaikkein luontevin ratkaisu
tähän on siirtyminen perustuloon. Moni puolue esitellyt
viime vuosina erilaisia perustulomalleja, ja osalla puolueista perustuloon on liitetty vahva
vastikkeellisuus. Vasemmistoliiton 800 euron perustulomalli
ei sisällä vastikkeellisuutta, ja
se on laadittu korvaamaan perusturvan vähimmäisetuuksia.
Seuraavalla
hallituskaudella perustulokokeilua tulee laajentaa ja sen myötä on laadittava (nykyhallituksen näpertelyn sijaan) kattava selvitys sekä käynnistettävä perustuloon
siirtymisen valmistelut.
Viimeisenä, vaikkakin kaikkein tärkeimpänä vaaliteemanani on:

Vain teolla on merkitystä
ilmastonmuutoksen
hillitsemisessä
Mikäli emme tee tarpeeksi, on
kaikki muu toissijaista. Määrätietoisella ohjauksella ja teoilla maapallo on pelastettavissa,
mutta se edellyttää meidän jokaisen panosta.
Nämä vaalit ovat muutosvaalit. Näissä vaaleissa valitaan kurimuksen ja kyykyttämisen sijaan inhimillisyys,
yhdenvertaisuus ja jokaiselle
kuuluva hyvinvointi. Sinä päätät! <3
Heli Piirainen

Äänestämisen tärkeys!
Monet meistä eivät äänestä, koska ajattelevat sen olevan yhdentekevää tai ajattelevat puolueiden olevan samankaltaisia, jolloin ei uskota poliittiseen muutokseen. Tutkimus osoittaa, että miltei kaikki
näin ajattelevat eivät ole hyvin
toimeentulevia tai oikeistolaisen ajatusmaailman omaavia,
vaan työttömiä, palkansaajia,
pienyrittäjiä ym. Yhteistä heille on, että he ovat pienituloisia. Syystä tai toisesta yhteiskunnan toiminnoista syrjäytyneissä henkilöissä on myös iso
joukko, joilla on loppunut usko
äänestämisellä vaikuttamiseen.
Vaikka nuorten osallistuminen
on kasvanut, myös heissä mo-

ni ajattelee, ettei äänestämällä
voi vaikuttaa tai että kehitys
on liian hidasta. Sähköisen äänestämisen mahdollisuus voi
tulevaisuudessa tuoda aktiviteettiä sekä helppoutta nuorten
äänestämiseen.
Sipilän hallitus erosi SOTE:n
kaatumisen vuoksi kuukautta ennen vaaleja ja jatkaa toimitusministeriönä. Sipilä on
toiminut pääministerinä kuin
huono yritysjohtaja, määräilemällä ja sanelemalla ylhäältäpäin. Opposition tai kansalaisten mielipiteet on ohitettu,
ja lakeja painettu läpi raivolla.
Esimerkkinä aktiivimalli, joka kurjistaa monen työttömän
elämää ja aktivoi lähinnä toi-

meentuloluukulle, perheen jokapäiväisen toimeentulon turvaamiseksi.
SOTE:n kaatumista on hallituspuolueiden ja muutamien
asiantuntijoiden toimesta moitittu vastuuttomaksi ja opposition aiheuttamaksi. Näen, että syynä oli lähinnä hallituksen jääräpäinen halu ajaa sellaisia lakimuutoksia, joissa
kansalaisten perustuslaillisia
oikeuksia poljetaan. Hallitus
myöskin vähätteli asiantuntijoiden arvioita, joissa useissa
todettiin, että tasa-arvoiset ja
yhdenmukaiset palvelut vaarantuvat valinnanvapausmallin myötä.
Tulevissa vaaleissa on var-

mistettava, ettei neljä vuotta kestänyt oikeistohallituksen
jyräys toistu.
Se voidaan varmistaa vain ja
ainoastaan äänestämällä. Kansalaisoikeus ei ole itsestäänselvyys – siitäkin on taisteltu.
Käytä oikeuttasi nyt!
Hyvinvointivaltio on unohtanut osan kansastaan. Hyvinvointi on palautettava jokaista
koskevaksi.
Vasemmistoliiton
pirkan
maa
laiset ehdokkaat ovat si
tou
tuneet toimimaan oikeu
den
mukaisen, solidaarisen ja
tasa-arvoisen
yhteiskunnan
puolesta.
Verovaroin tuotetut palvelut pitää tuottaa pääsääntöises-

ti julkisina, jolloin niiden riittävyys, hinnoittelu ja valvonta ovat kontrolloitavissa. Verovarojen siirto pörssiyhtiöiden voitoiksi mm. palvelusetelien muodossa on verovarojen
väärinkäyttöä.
Akaan Vasemmistoliiton jäsen ja valtuutettu Heli Piirainen on puolustanut johdonmukaisesti verovaroin tuotettuja
julkisia palveluja. Akaan Vasemmistoliiton puheenjohtajana luotan osastomme ehdokkaan linjaan ja toimintatapaan.
Juhani Jara
Akaan Vasemmistoliiton
puheenjohtaja
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Oodi äijille
Eilispäivänä päätin kaivaa auton esiin sohjosta ja kurasta. Oli raukka seisonut viikon
siinä hylättynä, vain moottorinlämmitin välillä ajastimeen
kytkettynä. Jääkuoren lohkominen auton ympäriltä vei
toista tuntia. Mutta niin vaan
lähti biili pörisemään, ja päätin
käydä bensaostoksilla – kun
on kuulemma hyväksi autolle pitää tankki täynnä pahoilla keleillä. Viialassa on vakituinen bensikseni, jonka automaattia osaan säheltämättä
käyttää. Matkaa sinne on parikymmentä kilometriä. Meidän kyläkunnan pikkuteiden
jääuristakin selvisin, ja pääsin
kunnialla kylmäaseman bensapumpulle.
Mutta ei talviautoilu ihan
niin yksinkertaista ole. Bensatankin kansi ei tietenkään
auennut – ei vaikka avaimenperällä sorkin jäätä kannen rakosista. Samanaikaisesti en

ylettynyt kiskomaan etupenkin
alla olevasta avausnamikasta.
Mutta sitten saapui viereiselle
pumpulle mies tankkaamaan.
Hän keskeytti oman tankkaamisensa ja tuli rapsuttelemaan
bensatankkini luukkua samalla
kun itse renkutin avausnamikkaa, ja aukesihan se kansi sillä
konstilla. Sain kunnialla tankattua, ja herrahenkilökin ajoi
tiehensä.
Tein siinä sitten lähtöä. Toijalassa
pankkiautomaatilla, kirjastossa ja kaupassa piti vielä käydä. Mutta kas: auton ovet olivat lukkiutuneet.
Olinko painanut keskuslukitusnamikkaa samalla kun pitelin etuovesta kiinni tankin
kantta availlessa. Niin nyt kuitenkin oli, että kaikki ovet olivat lukossa. Auton avain lojui
oikealla etupenkillä. Jonnekin
voisin tietysti soittaa, hinaukseen tai lukkosepälle. Valitettavasti puhelinkin lojui käsi-

laukun ja rahapussin vieressä etupenkillä. Jos joku tulee
tankkaamaan, voisin tietysti
pyytää puhelinta lainaksi. Valitettavasti vaan mitään puhelinnumeroita ei ollut muistissani, koska ne oli tietenkin puhelimeen tallennettuna. Ei tullut äkkiä mieleen, miten tämmöisessä tilanteessa toimitaan.
Kylän keskustaankin oli jonkin matkaa.
Joku täti ja pari tyttöäkin käväisivät tankkaamassa viereisellä pumpulla, mutta he eivät
osanneet äkkiseltään neuvoa.
Mutta sitten paikalle ajoi
isolla rekan nupilla Mies.
Tankkaili siinä kaikessa rauhassa. Rohkaistuin puhuttelemaan ja tiedustelin, josko hän
osaisi neuvoa, kuinka nyt pitäisi menetellä. Mitään #metoo-ajatuksia en ikävä kyllä kyennyt uroksessa herättämään: vanha ämmä karvakengissä, toppapuvussa ja pipo
silmillä.
Ja eikös mitä, Mies tuumi
puoli sekuntia ja kysyi, omistanko autoon vara-avainta.
Muistelin että kyllä semmoinen taitaa piirongin laatikosta

löytyä. No sitten ei mitään hätää, mies totesi, ootapa hetki.
Hän asuu lähellä ja käy vaihtamassa auton vähän pienempään malliin, ja käväistään hakemassa se avain.
Odottelin siinä sitten kun tuli auto ja pysähtyi tien laitaan.
Juoksin oitis tempomaan etuovea auki, hei mitä, hä, ihan
tuntematon nuorukainen ihmetteli ratissa.
Selostettuani tilanteen pahoittelin häiriköintiäni. Tankattuaan nuorukainen jäi koputtelemaan autoni ovia ja katseli penkillä nököttävää avainta, että siinähän se on. Eikä sitä lukkoja rikkomatta siitä saa,
jos ei vara-avainta ole. Poika
odotteli kanssani kaiken varalta, kunnes rekkamies saapui –
nyt mersulla pihaan.
Lähdettiin matkaan, ja siunailin, että voivoi kun tästä on
nyt vaivaa. Mies vähätteli, että
mikäs vaiva tämä nyt on, kun
hällä kerran luppoaikaa sattui
olemaan, ja hyvin hän joutaa
jonkun kolmenkympin lenkin
kietaisemaan.
Ihme ja kumma, kotiavaimet
olivat jääneen taskuuni, ja au-

ton vara-avainkin oli piironginlaatikossa, jossa muistelinkin sen olevan. Paluumatkalla
mies kertoili, että hän tuo raskasta kalustoa ulkomailta, ja
hän on saanut niin monta kertaa apua tuiki tuntemattomilta ihmisiltä vierailla mailla, että kyllä hän itsekin mielellään
auttaa, jos joku apua tarvitsee.
Muistelin ettei rahapussissani ollut kuin vitosen seteli käteistä, ja mietin, pitäisikö
pankkitilin numero kysyä tai
käydä pankkiautomaatilla; siksi tiedustelin, miten tämä korvaus nyt järjestetään. Mies totesi, ettei semmoinen tule kuulonkaan.
Saavuttiin autolleni. Ihme
ja kumma, avain sopi ja lukot napsahtivat auki. Mies lähti teilleen ja huikkasi, että ihan
mukavaa kun voi olla toisille
avuksi.
Sellaisia on miehet. Avuliaita, luotettavia, kärsivällisiä,
kilttejä, vaatimattomia.
Puoluekantaa en kysellyt.
Olisko ollut meikäläisiä.
Pirkko Seppi

Miksi Vasemmistoliiton äänestäminen on niin vaikeaa?
On aika hassua, että Vasemmistoliiton puheenjohtaja on
moninkertaisesti suositumpi
kuin hänen johtamansa puolue.
Suosionsa puheenjohtajamme
on toki täysin ansainnut. Vielä hassummaksi tämän ristiriidan tekee mielestäni se, että puolueen ja puheenjohtajan
välillä ei ole mitään merkittäviä eroavuuksia. Puheenjohtajamme on puolueensa näköinen ja puolue puheenjohtajansa näköinen. Miksi kummassa
siis Vasemmistoliiton äänestäminen on suomalaisille niin
vaikeaa?
Politiikka on nykyisin hyvin
pitkälti puhetta, videoita ja kirjoituksia. Siis esiintymistä ja
esittämistä. Siksipä politiikkaa on tämäkin kirjoitus. Tässä saattaakin olla yksi merkittävä syy, miksi Vasemmistoliiton ääniosuus on jäänyt vaaleissa turhan pieneksi. Koulussa ainakin minulle opetettiin
nimittäin politiikan olevan yhteisten asioiden hoitamista. Aika usein olen kuullut näin sanottavan myös Vasemmistoliiton tapahtumissa ja kokouksissa. Näiden kahden politiikkakäsityksen välillä on suuri
ero. Ensimmäinen käsitys tuo
mukanaan sen, että ensisijaista politiikalle on se, miten asia
esitetään. Toisessa käsityksessä asia on keskiössä. Vasemmistoliitto on vahvasti jälkimmäisen politiikkakäsityksen
puolue.
Olisi aivan käsittämätöntä,
jos Vasemmistoliitto mainostaisi politiikkaansa lauseella ”Autot kuuluvat teille”. Tuossa lauseessa kun ei ole asiaa tyngäksikään; sen sijaan se edustaa
juuri sitä ajattelua, jossa asian

esittämisen tapa on keskiössä.
On helppoa kuvitella eräskin
orpo piru kirjoittamassa tuon
lauseen keksineelle mainostoimistolle suurehkoa shekkiä.
Joillekin politiikka onkin kuin
makkaraa, joka pitää myydä
asiakkaille. Me emme siis oikein osaa tuotteistaa ja markkinoida politiikkaamme; emme osaa olla mediaseksikkäitä.
Sen sijaan asiaseksikkyydessä
meitä ei päihitä kukaan!
Noin sata vuotta sitten perustettiin eräs puolue ajamaan
Suomen valtiomuodoksi kuningaskuntaa. Tämä tapahtui aikana, jolloin kolme suurta keisarikuntaa romahti. Voisi
siis sanoa, että kyseinen puolue oli ajastaan jäljessä jo syntyessään. Muutoksen vastustaminen on ollut tuosta alkaen puolueen ideologian selkäydinnestettä: mainittakoon nyt
tämän puolueen vastustamista
asioista kansaneläke ja peruskoulu. Kuitenkin tämä puolue
on jatkuvasti pyrkinyt esiintymään muutoksen esitaistelijana samalla leimaten muita – varsinkin Vasemmistoa –
paikallaan pysymisen ja jopa
taantumuksen voimaksi. Tulemme jälleen siihen, että tärkeää ei tunnu olevan se, mitä tekee, vaan miten puhuu.
Vaikken olekaan Marxia lukenut, niin lienee perusteltua sanoa, että hänen ajoistaan alkaen vasemmisto on ollut ajamassa yhteiskunnallista muutosta parempaan. Tästä huolimatta olemme tulleet leimatuksi muutoksen vastustajiksi.
Taisi olla viime eduskuntavaalien alla, kun nykyisen
eduskunnan ikä- ja unipresidentti Eero Lehti (kok) totesi,

ettei voi äänestää Vasemmistoliittoa vuoden 1918 tapahtumien vuoksi. Se, että syyttää puoluetta asioista, jotka ovat tapahtuneet vuosikymmeniä ennen puolueen perustamista, on
hienolta nimeltään historiallinen anakronismi. Näin takaperoinen ajattelu kertookin ehkä
enemmän ajattelijastaan kuin
ajattelun kohteesta. Kuitenkin
tätä päällemme heitettyä menneisyyden varjoa on käytetty
runsaasti ja jopa menestyksekkäästi. Kannattaa huomata, että tätä käytetään hyvin yleisesti silloin kun poliittisilta vastustajiltamme loppuvat asialliset argumentit.
Vasemmistoliitolta kysellään
aina ”mistä rahat?” Kun olemme tähän vastanneet, meillä
kerrotaan olevan jokin taikaseinä, josta tulee loputtomasti rahaa. Tämän vertauskuvan
johdonmukaisella toistamisella olemmekin saaneet leiman
taloudellisesta osaamattomuudesta. Kukahan se olikaan, joka sanoi vaikka kuinka suurenkin valheen muuttuvan totuudeksi jatkuvalla toistolla?
Olisiko ollut kolmannen valtakunnan propagandaministeri.
Ehkä kuitenkin kaikkein
merkittävin syy, miksi Vasemmistoliiton äänestäminen on
niin vaikeaa, on muutoksen
pelko. Äänestäjät tietävät hyvinkin tarkkaan, mitä saavat
äänestäessään muita puolueita.
Silloin saa samoja, vuosikymmeniä toistettuja ja toimimattomiksi todettuja ratkaisuja uusiin ongelmiin. Silloin saa varmuuden siitä, ettei lopultakaan
mikään muutu. Saa paljon puhetta ja vähän tekoja. Kun Kepu sanonnan mukaan pettää ai-

na, ja äänestäjätkin tuon tietävät, tulevatko he lopulta ollenkaan petetyiksi, vai onko petos
juuri sitä mitä he tilaavat?
Vasemmistoliitto tarjoaa useammin uusia ratkaisuja, joskus
helppoja ja yksinkertaisia, välillä vaikeita ja monimutkaisia. Uuteen turvautuminen on
kuitenkin aina askel tuntemat-

tomaan. Silloin ottaa riskin jopa siitä, että se ratkaisu saattaa
toimia!
Olisitko sinä valmis ottamaan riskin?
Jari Laihia
Akaan Vasemmistoliiton sihteeri

Vapputervehdykset
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Mikä se teknologian
idea taas olikaan?
Ainakin antiikista lähtien ovat
ihmiset haaveilleet koneista,
jotka vapauttaisivat meidät rutiinityöstä. Kun koneet tekisivät välttämättömät mutta epämiellyttävät tehtävät, voisivat
ihmiset keskittyä itsensä kehittämiseen, läheistensä hoivaan,
yhteiskunnallisiin tehtäviin tai
vaikka huvitteluun.
Siten teknologian kehityksen
ja tuottavuuden kasvun tärkein
moottori on ollut kysymys:
”Mitenköhän selviäisin tästä
vähemmällä?”
Ja laiskuus tuotti tulosta!
Vuosisatojen mittaan on kehitetty uusia koneita ja tehokkaampia työtapoja, ja näiden
jälkeen taas uutta ja tehokkaampaa.
Sitten antiikin on tuottavuus
enemmän kuin satakertaistunut. Sen täytyy tarkoittaa, että nykyisin ihmiset eivät työskentele juuri lainkaan?
u

u

u

Väärin. Itse asiassa meillä on
nykyisin vähemmän vapaapäiviä kuin keskiajalla, jolloin
työtä tauottivat sunnuntain,
joulun ja pääsiäisen lisäksi lukuisat pyhimysten juhlapäivät.
Vastikää työaikaa jopa pidennettiin, ja nyt jotkut jo vaativat
kikyn uusimista.
Näin tässä ei pitänyt käydä.
Vielä 1900-luvun puolivälissä monet taloustieteilijät ennustivat palkkatyön loppuvan
ehkä jo parissa sukupolvessa. Aina 1970-luvun tienoille
työn vähentäminen oli myös
ammattiyhdistysliikkeen linja,
kun se ajoi läpi kahdeksantun-

tisen työpäivän, viisipäiväisen
työviikon ja lukuisia vuosilomauudistuksia.
Sitten alkoi kapitalismin
vastaisku.
u

u

u

Kapitalismin ideana ei ole vapauttaa laajoja kansanjoukkoja työstä, vaan hyödyntää heidän työvoimaansa pääoman
kasaamiseksi. Jokainen rahan
ja vaihtosuhteiden ulkopuolella lorviva ihminen on sen logiikasta käsin hyödyntämätön resurssi. Kapitalismin näkökulmasta ihminen on hyödyllinen vain silloin, kun hän
on joko myymässä työtään tai
tuhlaamassa työstä saamaansa
palkkaa.
Tälle pohjalle rakennetussa
yhteiskunnassa on palkkatyön
vähentäminen hyvin vaikeaa,
sillä kaikki muu on rakennettu sen varaan – ihmisten toimeentulo, heidän lastensa sosiaaliturva, elämän rytmi sekä
yksilön arvo ja identiteetti.
Meidän ei enää tarvitsisi työskennellä tuottaaksemme, sillä hyvinvoinnin kannalta välttämätön tuotanto vie
vain pienen osan työajastamme. Koska palkkatyöstä luopuminen uhkaa kuitenkin romahduttaa kaiken, ovat ihmiset alkaneet tuottaa työskennelläkseen – yhä heiveröisempää
kertakäyttöroinaa, yhä mielikuvituksellisempia palveluja.
u

u

u

Ei työn tekemisessä mitään
pahaa ole, jos saa tehdä, mitä

Vasurivisa
1. Ensimmäinen suomalainen
markan kolikko lyötiin
a) 1812
b) 1864			
c) 1918

6. Vasemmistoenemmistö oli
eduskunnassa viimeksi
a) 1966			
b) 1976
c) 1995

2. Suurin ulkomaalaisten ryhmä Suomessa on
a) venäläiset
b) virolaiset			
c) irakilaiset

7. Kokoomus on ollut yhtäjaksoisesti hallituksessa vuodesta
a) 2015
b) 2011
c) 2007		

3. Sipilän hallitus ei leikannut
toimeentuloa
a) työttömiltä
b) opiskelijoilta
c) hyväosaisilta			
			
4. Aktiivimalli leikkaa työttömän toimeentuloa
a) 2,65 %
b) 4,65 %			
c) 6,65 %

8.
a)
b)
c)

Vihreät tavoittelevat
kieltoja
ministeripaikkoja		
nirvanaa

9.
a)
b)
c)

Lappeenranta on ruotsiksi
Lapmanstrand
Villmanstrand		
Öststrandsby

5. Korvetti on
a) laiva			
b) työkalu
c) korvan luu

10. Tuloerot vuonna 2017
a) kasvoivat			
b) pysyivät ennallaan
c) pienenivät

Vasuri

muutenkin tekisi. Harva kuitenkaan on työmarkkinoilla
niin onnellisessa tilanteessa.
Useimmat käyvät työssä ensisijaisesti palkan vuoksi ja toteuttavat omia juttujaan sitten
vapaa-ajalla.
Ja juuri siksi meidän pitäisi
käynnistää uudestaan keskustelu siitä, minkä verran työtä
tarvitaan, jotta ihmisten kannalta olennainen saadaan tuotetuksi. Ja olisiko tämäkin työmäärä jaettavissa tasaisemmin,
niin että kenenkään ei tarvitsisi kärsiä liiasta työstä tai työttömyydestä.
Työikäisten työajan lyhentäminen on radikaalia, sillä se
kääntäisi historian kurssin. Takaisin niihin päämääriin, joista
tämä kaikki alkoi.
Anna Kontula
kirjoittaja on vasemmistoliiton
kansanedustaja Pirkanmaalta

Vasuriristikko

Meidän pitäisi käynnistää uudestaan keskustelu siitä, minkä verran työtä tarvitaan, jotta ihmisten kannalta olennainen saadaan tuotetuksi, kirjoittaa Anna Kontula.

1. B, 2. B, 3. C, 4. B, 5. A, 6. A, 7. C, 8. B, 9. B, 10. A
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Oikeudenmukainen Suomi
kaikille, ei harvoille
Viimeiset neljä vuotta meillä
on ollut vallassa päättäjiä, jotka ajattelevat, että Suomella
on varaa leikata miljardi koulutuksesta. Meillä on ollut vallassa päättäjiä, jotka ajattelevat, että Suomella on varaa
pahentaa perusturvan varassa
elävien pienituloisten ja julkisen sektorin matalasti palkattujen työntekijöiden taloudellista ahdinkoa. Päättäjiä, joiden mukaan meillä on varaa
puolentoista miljardin verokevennyksiin, mutta ei kaikkien
lasten tasa-arvoisen päivähoito-oikeuden säilyttämiseen.
Meillä ei ole enää varaa tällaisen politiikkaan. Nyt on se
aika, jolloin käännämme katseen tulevaisuuteen. On aika
rakentaa Suomi, joka on hyvä
ja oikeudenmukainen kaikille,
ei harvoille.
Ihmisten odotukset ja toiveet politiikan suhteen eivät
ole mahdottomia tai utopistisia – päinvastoin. Oikeus tulla toimeen palkallaan ei ole liikaa vaadittu. Silti monet työssäkäyvät sinnittelevät köyhyydessä, eivätkä rahat vuokranmaksun jälkeen riitä lukiokirjojen ostoon tai lasten harrastuksiin. Oikeus olla sinä ei ole
liikaa vaadittu. Silti liian moni joutuu arjessaan, koulussaan tai työpaikallaan kokemaan syrjintää, kiusaamista
tai rasismia. Oikeus vanheta ilman huolta ei ole liikaa vaadittu. Jos aikaa vain saa tarpeeksi, tulee jokaisesta meistä van-
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ha. Avuntarve ei silloin katso,
kuinka paljon olet tienannut tai
mitä olet tehnyt työksesi, vaan
olemme kaikki tasa-arvoisesti
osaavien ihmisten hoivan tarpeessa. Silti kaikkien oikeus
arvokkaaseen vanhuuteen ei
toteudu.
Vasemmistoliitto haluaa rakentaa yhteiskunnan ja tulevaisuuden, joka on mahdollisimman hyvä ja oikeudenmukainen kaikille. Seuraavalla
vaalikaudella eduskunnalla on
kolme tehtävää ylitse muiden.
Ensimmäinen niistä on ilmastokriisin ratkaiseminen. Jos
haluamme pysäyttää ilmaston
lämpenemisen korkeintaan 1,5
asteeseen, pitää harjoitetun politiikan muuttua merkittävän
paljon kunnianhimoisemmaksi
seuraavan kymmenen vuoden
aikana. Vasemmistoliitto haluaa tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaista ilmastopolitiikkaa nostamalla Suomen raiteille, tekemällä maanviljelijöistä ja metsänomistajista ilmastosankareita sekä karsimalla
ympäristölle haitallisia tukia.
Toinen keskeinen tehtävä on
köyhyyden ja eriarvoisuuden
vähentäminen. Viime aikoina
lapsiperheköyhyys ja tuloerot
ovat olleet kasvussa, ja oppilaan perhetausta vaikuttaa aiempaa enemmän oppimistuloksiin. Ensi vaalikaudella pitää nostaa ihmisiä köyhyydestä uudistamalla sosiaaliturvaa,
nopeuttamalla pääsyä lääkärin
vastaanotolle sekä alentamalla
asumisen hintaa. Lapsiperheiden asemaa pitää parantaa yksinhuoltajien toimeentuloa parantamalla sekä panostamalla
niin varhaiskasvatukseen kuin
kotipalveluun.
Kolmas keskeinen tehtävä
on uuden työn luominen panostamalla osaamiseen ja työehtojen parantamiseen. Suomi ei ole ikinä ollut, eikä tule
ikinä olemaan maa, joka pärjää palkkakilpailussa halpatyömaita vastaan, vaan me kilpailemme osaamisella ja laadulla.
Kilpailukykysopimusten kaltaisten epäoikeudenmukaisten
palkanalennusten sijaan pitää
nostaa tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiorahoitusta ja vahvistaa työntekijöiden työehtoja.
Vasemmistoliitto haluaa myös
taata jokaiselle oikeuden opiskeluun ja opinto-ohjaukseen,
parantaa itsensätyöllistäjien ja
pienyrittäjien asemaa sekä toteuttaa tasa-arvoisen perhevapaauudistuksen.
Nyt on tasa-arvoisen tulevaisuuden rakentamisen aika.
Li Andersson
Vasemmistoliiton puheenjohtaja

Eduskunnan yksi keskeinen tehtävä seuraavalla vaalikaudella on köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen, kirjoittaa vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. (kuva:
Pinja Nikki)
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