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Kymenlaakson sairaanhoi-
topiirin Carean hallitus 

päätti 27.5.2016 esittää maa-
kunnalliselle sote-työryhmäl-
le, että Kymenlaaksossa on 
tulevaisuudessakin kaksi ym-
pärivuorokautista päivystys-
pistettä: erikoisalojen päi-
vystyspalveluita tarjoava Ky-
menlaakson keskussairaala 
Kotkassa ja yhteispäivystys-
palveluita tarjoava Poks/Rata-
mo Kouvolassa. Yhteispäivys-
tyksen ja päiväkirurgisen toi-
minnan säilyminen Kouvolassa 

Tätä kirjoittaessa SDP on 
repinyt viimeksi julkais-

tun kannatusgallupin mu-
kaan jo hieman yli viiden pro-
senttiyksikön kaulan mieli-
pidekyselyjen kakkoseen, 
kokoomukseen. 

Tätä kirjoittaessa nyt jo 
eronneen hallituksen kan-
natus samassa gallupis-
sa oli vain hieman yli 30 
prosenttia.

Nyt jo eronneen hallituksen 
syntilista on pitkä. Palkansaa-
jien osalta se on pitänyt sisäl-
lään muun muassa leikkauksia 
työsuhdeturvaan ja lomara-
hoihin. Myös työttömyystur-
vaa on leikattu ja muutenkin 
työttömiä on kohdeltu kal-
toin. Työaikaakin on piden-

netty ja vuorotteluvapaan eh-
toja tiukennettu.

Nyt jo eronneen hallituksen 
toinen syntitaakka on ollut 
yhteisen omaisuutemme lait-
taminen lihoiksi. Lähes kaikki 
mahdollinen on ollut kaupan: 
yhteinen luontomme, yhdessä 
maksamamme väylät ja muu 
infra, yhteiset sote-palvelum-
me ja yleensäkin yhteinen 
kansallinen omaisuutemme 
valtionyhtiöitä unohtamatta.

Nyt jo eronneen hallituk-
sen taivalta ovat kuvanneet 
huono asioiden valmistelu, 
välinpitämättömyys asiantun-
tijoiden näkemyksistä ja jopa 
perustuslain alistaminen päi-
vänpolitiikan välineeksi. Li-

sisällytettiin lausuntoon. Kah-
den yhteispäivystyksen mal-
li piti toteutetaa niin, että 
se mahdollistaa nykyaikaisen 
ja vastarakennetun psykiatri-
sen sairaalan toimintojen säi-
lymisen nykyisessä paikassaan 
Kouvolassa.

Maakunnallisen projek-
tin tehtävänä oli ylläpitää ja 
vahvistaa Kymenlaakson kun-
tien, maakuntaliiton ja Care-
an muodostamaa yhteistä tah-
totilaa sote- ja maakuntauu-

distuksessa. Päämääränä oli 
toteuttaa uudistuksen valta-
kunnallisten linjauksiin perus-
tuva ”Kymenlaakson malli”, 
yhdessä kaikkien maakunnan 
toimijoiden kanssa eli raken-
taa yhtenäinen maakunnalli-
nen kokonaisuus joka vahvis-
taa kilpailukykyä ja elinvoi-
maisuutta. Uudistuksessa piti 
yksinkertaistaa palveluiden 
järjestämistä ja edistetää hy-
vinvointia turvaamalla asia-
kaslähtöiset palvelut sekä pa-
rantamalla julkisten palvelui-
den kustannustehokkuutta ja 
vaikuttavuutta.

Kiireellisestä hoidosta ja 
päivystyksestä säädetään 
terveydenhuoltolaissa.

Kiireellisen hoidon anta-
mista varten kunnan tai sai-
raanhoitopiirin on järjestet-
tävä ympärivuorokautinen 

päivystys. Ympärivuorokau-
tinen perusterveydenhuol-
lon päivystys on järjestettävä 
yhteispäivystyksenä erikois-
sairaanhoidon kanssa. Mutta 
kuinka kävikään, eduskunta 
sääti päivystysasetuksen, jos-
sa Kouvolalta tulkittiin pois-
tuneen laissa olevan edellisen 
lauseen sanat yhteispäivys-
tyksenä erikoissairaanhoidon 
kanssa.

Jukka Nyberg

säksi kautta ovat värittäneet 
erilaiset ”kokeilut” ja sään-
telyn purkamistalkoot, jot-
ka yleensä ovat tuoneet hy-
vää hyväosaisille ja huonoa 
huono-osaisille.

Nyt jo eronneen hallituk-
sen lopullinen kohtalo sinetöi-
tiin oikeastaan jo hallitustai-
paleen ensimmäisenä vuonna 
kaikkien aikojen poliittiseen 
koplaukseen, jossa keskusta 
halusi maakuntahallinnon ja 
kokoomus rahastusautomaa-
tin yksityisille terveysfirmoil-
le. Soten alkuperäiset tavoit-
teet, muun muassa hoitoon 
pääsyn sujuvoittaminen, ter-
veyserojen kaventaminen ja 
kustannussäästöt, alistettiin 
kaikki mainitulle koplaukselle.

Tämän kirjoittajan mieles-
tä kun tuon kaiken edellä mai-
nitun laskee yhteen, SDP:n on 
vaikea olla voittamatta tule-

via eduskuntavaaleja. Aina-
kin nyt jo eronnut hallitus on 
tehnyt neljän vuoden aikana 
kaikkensa, että näin kävisi.

Mutta niin tämän kirjoitta-
ja kuin tämän lukija tietävät 
enemmän illalla 14. huhtikuu-
ta. Ei kuitenkaan pidä jäädä 
pelkästään odottelemaan, 
vaan kannattaa tehdä kaik-
kensa, että valta vaihtuisi. 

Harri Järvinen  
 
 

Pikkusen saattaa olla eri-
laisemmat fiilikset nyt ke-

väällä 2019 kuin oli keväällä 
1919. Melkoisen historian plä-
jäyksen vuoden1918 tapahtu-
mista on saatu Kapina teh-
taalla kirjasta luettua. Kiitos 
kirjottajalle. Melko rumaa oli 
aika, - puolin ja toisin. Nyt 
ollaan edetty vuoteen 2019 
ja mm.eduskuntavaalit ovat 
ihan ovella. Kaduille ja tien-
varsitolppiin on ilmestynny 
eräidenkin eduskuntaan eh-
dolla olevien pärstäkuvia. Sa-
moin Facebookkiin tulee kai-
kenlaisten kansanedustajaeh-
dokkaiden mainoksia. Alkaa 
pikkuhiljalleen olemaan täys 
kaikenmaailman eduskuntaan 
yrittäjien vaalipöhinöitä ja 
kampanjointeja. 

KEVÄT 2019. LUPAUS PAREMMASTA.

No kohta helpottaa, vaali-
päivä koittaa ja tulokset ovat 
selvillä. Ja kansa saa uuden 
eduskunnan hoitamaan val-
takunnanlaivan kurssin suun-
taan kohti uutta hyvinvoin-
tivaltiota. Ja uusi eduskunta 
ja uusi hallitushan sitten taas 
pitää heikomman puolia tässä 
maassa ja järkkää mm. Soten 
kuntoon… 

Kaikenlaista kansanedus-
tajaehdokasta on äänestäjil-
le tarjolla. Toivottavasti he 
kaikki ovat tosissaan asian-
sa kanssa, ja ovat varustau-
tuneet pinokaupalla tuleviin 
asiakirjoihin ja plaraavat ne 
ajatuksella läpi. Ja entäs sit-
ten täysistunnot ja käsiteltä-
vät asiat ja puheenvuorot sa-

lissa. Kyllähän valituiksi tul-
leet kansanedustajat varmaan 
kuuntelevat ne intensiivisesti 
ja yrittävät saada muutosta 
niihin asioihin jotka uhkaa-
vat kurittaa ja ruoskia rah-
vasta… Ja ihan varmastihan 
kaikki valitut kansanedusta-
jat pysyvät nopeatempoisessa 
nykymenossa ja päätöksente-
ossa mukana…Ja onhan sitten 
kaikilla kansanedustajiksi va-
lituilla puoluekannasta riippu-
matta sama suunta?. 

Rullaako Demarit hallitus-
vastuuseen näissä vaaleissa? 
Jää nähtäväksi. Gallupit kyl-
läkin lupaavat jotain tuohon 
suuntaan päin. Jos hallitusvas-
tuu nyt nasahtaa Demareille, 
niin se vaan sattuu olemaan 

ajankohdassa, jolloin on vaa-
ra että talouskasvu kääntyisi 
hiljaksiin laskuun päin. Ja taas 
Demarit saa paskaa niskaan 
kun täytyy yrittää paikata 
edellisten päättäjien ja halli-
tusvastuussa olleiden tekemiä 
hm.. mokia. Johan tätä kir-
joitettaessa joku on Kouvolan 
Sanomien napakoissa haukku-
nut Demareita ja väläytellyt 
pelkoja siitä että jouduttaisi 
lisäämään valtionvelkaa. Ei 
ole maailman helpoin paikka 
lähteä korjaamaan Suomea 
hyvinvointivaltioksi menneen 
hallituksen tekemien leikka-
usten jälkeen. Vaan sen vel-
hon haluisin nähdä, joka saa 
isorikkaiden, niin yksityisten 
kuin yrityksien ”muualle pii-
lottamat” varat ja rahastot 
suomalaisten hyvinvoinnin pe-
rustaksi. Ehkäpä kuitenkin en-
nemmin lehmät lentää…

Anri Mäkynen
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Merkki rintaan,

kolmen euron 

hintaan!

Lue netissä:
www.sdpkuusankoski.fi
www.kymintehtaalaistenty.com
kouvola.sdp.fi 
https://www.facebook.comsdpkuusankoski

MUUTOS ALKAA 
14.4.2019

Suomi valmistautuu edus-
kuntavaaleihin, jotka ovat 

monella tapaa tulevaisuusvaa-
lit. Näissä vaaleissa suomalai-
set saavat valita, millä taval-
la kuljemme yhdessä kohti 
2030-lukua. SDP hakee näissä 
vaaleissa suomalaisten luotta-
musta tulevaisuuslinjalle.

Sosialidemokraatit on luo-
nut selkeän tulevaisuusvision. 
Haluamme kehittää ja uudis-
taa suomalaista hyvinvointi-
valtiota niin, että ihmisten 
luottamus tulevaisuuteen 
vahvistuu. Haluamme korjata 
ne asiat, jotka eivät toimi se-
kä kehittää koulutusta ja pal-
veluita, jotta ne olisivat en-
tistä parempia. Uudistamme 
niin, että kaikki ihmiset py-
syvät mukana. Politiikkamme 

Me suomalaiset olemme 
nyt valinnan edessä. Va-

litsemmeko nykylinjan, jos-
sa Suomen menestystekijät – 
tasa-arvoiset mahdollisuudet, 
pienet tuloerot, yhdessä so-
piminen, huolellinen lainval-
mistelu ja korkea hyvinvoin-
nin taso – on alettu leimata 
rasitteiksi? Vai valitsemme-
ko tulevaisuuslinjan, jossa pa-
nostetaan osaamiseen ja kou-
lutukseen, edistetään reilua 
työelämää ja luodaan luotta-
musta tulevaan. Tulevaisuus-
linjan, jossa kaikki pidetään 
mukana.

Tulevaisuuslinjalla pide-
tään kaikista huolta, erityi-
sesti niistä, jotka eivät pysty 
itsestään huolehtimaan. Uu-
distetaan varhaiskasvatusta 
ja tuodaan harrastustoimin-
taa koulupäivien yhteyteen. 
Suomesta tehdään maailman 
paras maa lapsille. Suomi 
huolehtii myös vanhuksista ja 

ja ohjelmamme on rakennettu 
kestävän kehityksen tavoittei-
den ja tutkitun tiedon varaan.

Ensi vaalikaudella yksi tär-
keimmistä tehtävistä on ih-
misten luottamuksen palaut-
taminen. Suomen pitää olla 
luottamusyhteiskunta, jos-
sa vanhemmat voivat luottaa 
siihen, että heidän lapsensa 
saavat parasta mahdollista 
varhaiskasvatusta ja opetus-
ta. Haluamme tehdä toisen 
asteen koulutuksesta mak-
suttoman, jotta jokainen suo-
malainen nuori saa paremmat 
mahdollisuudet tulevaisuuden 
työelämään.

Haluamme tieteen, osaa-
misen ja koulutuksen kunni-
anpalautuksen, mikä tarkoit-
taa lisää resursseja tutkimuk-

seen. Haluamme ratkaista 
ihmiskunnan kohtalonkysy-
myksen, ilmastonmuutoksen. 
Mitä enemmän meillä on osaa-
mista, sitä paremmat mahdol-
lisuudet meillä on ratkaista 
lastemme tulevaisuutta uh-
kaavat ongelmat.

Osaamiseen panostaminen 
on paras tapa parantaa työl-
lisyyttä. Samalla työttömillä 
on oikeus luottaa siihen, että 
heitä autetaan löytämään töi-
tä eikä heiltä leikata.

SDP haluaa, että meidän 
vanhemmilla, isovanhemmilla 
ja kaikilla suomalaisilla ikäih-
misillä on hyvä ja inhimillinen 
vanhuus. Siksi haluamme pa-
nostaa vanhustenhoitoon ja 
varmistaa lailla sen, että hoi-
tohenkilöstöä on tarpeeksi.

Mikäli ihminen sairastuu, 
hänen on voitava luottaa sii-
hen, että hoitoon pääsee no-
peasti. Siksi SDP haluaa Suo-
meen hoitotakuun, jonka 
myötä kiireettömään hoitoon 
pääsee viikossa. Lisäksi SDP 
haluaa 1000 lääkäriä ja hoita-
jaa lisää.

Jokaisella suomalaisella 
on oikeus luottaa siihen, että 
huomenna on paremmin kuin 
tänään. Että tulevaisuus on 
parempi. Tämä on SDP:n tär-
kein tavoite näissä vaaleissa.

SDP:n tulevaisuuslinja mah-
dollistaa sen, että muutos al-
kaa 14.4.2019. Ympäri Suo-
mea ihmiset haluavat muutos-
ta. Heille meidän viestimme 
on: Meillä taitaa olla sama 
suunta!

Antti Rinne
SDP:n puheenjohtaja

takaa jokaiselle inhimillisen 
vanhuuden. Vanhustenhoidon 
riittävästä henkilöstöstä huo-
lehditaan lainsäädäntöä muut-
tamalla. Pienituloisten eläke-
läisten toimeentuloa paranne-
taan korottamalla eläkkeitä 
sekä yhdistämällä asiakasmak-
sujen, lääkkeiden ja matka-
kulujen omavastuuosuuksien 
maksukatot.

Haluamme tehdä vastuullis-
ta ilmastopolitiikkaa ja tavoi-
tella sitä, että Suomesta tu-
lee hiilineutraali yhteiskunta 
vuoteen 2035 mennessä. SDP 
haluaa huolehtia siitä, että 
jokaisen suomalaisen taakka 
ilmastonmuutoksen torjun-
nassa on kohtuullinen ja oi-
keudenmukaisesti jakautu-
nut. Tarvitsemme investoin-
teja raideliikenteeseen, sillä 
se tukee vähäpäästöisyyttä ja 
talouskasvua samanaikaises-
ti. SDP haluaa toteuttaa ensi 
vaalikaudella kestävää maan-

käyttöpolitiikkaa, jossa luon-
nonvarojen käyttö perustuu 
tutkittuun tietoon ja raaka-ai-
neita käytetään yhä korkeam-
man jalostusarvon tuotteisiin.
kuusikkoon, jossa joka oksa 
lyö laskijaa naamalle. Mutta 
on. Me muokkaamme huomis-
ta joka hetki. Me teemme sii-
tä paremman.

SDP:n valinta on selvä. 
Otetaan yhdessä suunta koh-
ti inhimillisempää, tasa-arvoi-
sempaa ja reilumpaa Suomea. 
Suomea, jossa huomenna on 
paremmin kuin tänään.
Meillä taitaa olla sama suunta.

Antton Rönnholm
puoluesihteeri

SDP rp

JOTTA HUOMENNA ON                      
PAREMMIN KUIN TÄNÄÄN

Kuusankoski ja Sosialidemokraatit
N:o 1, huhtikuu 2019

Vuodesta 1960 nro 208

Kuusankoskella, 3.4.2019

Talo elää tavallaan…
Talo elää tavallaan, vieras käypi ajallaan –sanon-
taa on käytetty yhteyksissä, kun vieraita on kut-
suttu, vaan omat nurkat eivät ole putsatut.

Meille on tulossa Kuulas –lastenteatteritapahtu-
ma Kuusankoskitaloon 15.-18.5.2019. Sillä on jo 
yli 30-vuotinen perinne ja kävijätavoite n. 5 000 
henkeä. Kuusankoskitalo ja rantapuisto ovat hie-
noja tapahtumapaikkoja. Jokimaisema on upea, 
suihkulähde hieno. Betonipilarit ovat erikoisuus, 
joku tykkää toinen ei. Sillalla on jo 10 kesää ollut 
lipputangot ilman viirejä. Nupit on ammuttu ha-
jalle. Eikö näitä joku taho voisi kunnostaa kesäk-
si kuntoon ja laittaa värikkäitä viirejä liehumaan?

Toinen, suurempi vierasjoukko tulee asuntomes-
suille 12.7.-11.8.2019 Asuntomessuille Korialle. 
Messualueen lähellä on entinen Hankkijan rehu-
tehdas. Edustaahan se oman aikansa teollista tuo-
tantoa, vaan puoleksi purettu talo on surkuhupai-
san näköinen. Samoin ankea sotilaskoti olisi kai-
vannut väriä ja vaikka uudet verhot ikkunoihin. 
Messujen aikaan ankeus on toivottavasti saatu ta-
ka-alalle. Kaupunkihan on luvannut ketokukkien 
siemeniä jaettavaksi Kouvolan piristykseksi.

Messuista on muitakin kysymyksiä herännyt. Miten 
sinne menen? Lippu on jo hankittu. Ajan siis Kou-
volan Raviradalle, jonne ohjataan kaikki muutkin 
autoilijat, joista varmaan suurin osa tulee Helsin-
gistä kuutostietä Korian ohi. Raviradalla maksan 
15 euroa autopaikasta tai kympin, jos olen sen ne-
tissä lunastanut ja nyt pääsen ilmaiseksi Korialle. 
Kuusaalta menee bussivuoro 21 mukavasti Korial-
le ja Korialta, vaan sehän ei kulje kesällä. Linja 
alkaa ajaa vasta seuraavalla viikolla, kun messut 
on ohi. Täytynee ottaa polkupyörä esille.

Hyvää vaalikevättä, Vappua ja kesänodotusta kai-
kille lukijoille.

AS
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Tämä sanonta on tullut tu-
tuksi viimeaikaisessa po-

liittisessa keskustelussa. Miet-
tiessäni hallituksen eron ajan-
kohtaa mieleeni tulee myös 
muita ajatuksia. Miksi vas-
ta nyt, kun eduskuntavaa-
leihin on aikaa enää muuta-
ma viikko, pääministeri teki 
oman politiikkansa sisällös-
tä ja sen tuloksista tällaisen 
johtopäätöksen. 

Tehty mikä tehty, sille ei 
enää mitään voi, mutta teois-
taan hallitusta tällaisella ero 

TULOS TAI ULOS

ilmoituksella ei voi vapauttaa. 
Kyse ei ole pelkästään teois-
ta, kyse on enemmänkin sii-
tä mitä ei ole saatu aikaisek-
si. Se on ollut pääministeri 
Juha Sipilän hallituksen suu-
rin ongelma. Päätöksenteon 
epävarmuudesta ja huonosta 
asioiden valmistelusta on hal-
lituskauden aikana useita esi-
merkkejä. Tämä päättämät-
tömyys on aiheuttanut paljon 
ongelmia, yhtenä esimerkkinä 
paljon puhuttu SOTE uudistus 
seuraamuksineen.  Luulen ett-

en ole väärässä todetessani, 
että seuraavalta hallituksel-
ta kuluu runsaasti aikaa, pel-
kästään sen sekaannuksen hoi-
tamiseen mitä nykyinen meno 
on aiheuttanut. Kuka on vas-
tuussa, kuka kantaa seurauk-
set on ihan oikeutettu kysy-
mys. Valitettavasti sanonnalla 
tulos tai ulos, ei kanneta vas-
tuuta tehdystä. Siitä joutuvat 
kantamaan vastuun ja seura-
ukset kansalaiset jotka ovat 
tunteneet lisääntyvää tur-
vattomuutta ja avuttomuutta 
palveluja hakiessaan.

Edellä sanotun jälkeen 
voidaan kysyä, onko mahdol-
lisuuksia muutokselle ja min-
kälaisella muutoksella kansa-
laisten luottamus voidaan pa-
lauttaa. Tämä on asia jota 
varmuudella pohditaan niis-
sä kammareissa joilla usko-
taan olevan sijaa tulevassa 
politiikassa. Asia askarruttaa 
varmuudella myös äänestä-
jiä, siksi nyt on tärkeää että 
käytävässä vaalikeskustelus-
sa tulevat linjaukset selkiä-
vät. Tiedossa on, että monet 
ongelmat odottavat vaalien 
jälkeisiä päätöksentekijöitä, 
niin on aina ollut ja niin tulee 
olemaan. 

Kun yhteiskunnan voimava-
rat ovat rajalliset, täytyy har-

kita mihin on varaa, mikä on 
tarpeellista uudistaa ja miten 
edes se hyvä voidaan turvata 
mitä vuosikymmenten aikana 
on saatu ai-
kaan. Vaali-
menestyk-
sen kannal-
ta voi olla 
suuri hou-
kutus ka-
lastella ää-
niä lupauk-
silla joita 
on vaikea 
tai mahdo-
ton toteut-
taa. Tätä 
taustaa vasten myös vaalikes-
kustelussa olisi jo aika siirtyä 
äänten kalastelun sijaan ar-
vioimaan realistisesti tulevia 
mahdollisuuksia, esimerkiksi 
sitä miten hyvinvointiyhteis-
kunnan ja kansalaisten pal-
velujen saatavuus tulevaisuu-
dessa voidaan turvata. Eittä-
mättä tähän aihepiiriin liittyy 
myös asioita joissa poliittisten 
ryhmien intressit eivät koh-
taa, se tuli nähtyä jo nykyi-
sen hallituksen aikana. Hyvin-
vointipalvelujen osalta haluan 
todeta, että kaikki ei ole kau-
pan, siksi en luota niihin jot-
ka markkinavoimien nimeen 
vannovat, mutta kun tämän 

sanon, jätän avoimeksi kysy-
myksen miten voimme raken-
taa ja ylläpitää tulevaisuuden 
yhteiskuntaa ja sen palvelu-

ja niin, että 
kenellekään 
ei tule yli-
voimaista 
taakkaa sen 
turvaami-
sesta. Nä-
kymät tule-
vaisuuteen 
ovat monel-
ta osin sel-
laiset, että 
varat eivät 
kaikkeen 

riitä, sen tähden on tärkeätä 
että autetaan niitä joilla on 
muita enemmän auttamisen 
tarvetta. Tältä osin erityinen 
auttamisen tarve suuntautuu 
ikääntyvän väestön palvelui-
hin. Ilmeisesti tulee kuiten-
kin käymään niin, haluamme 
sitä tai emme, että tulevai-
suudessa jokaisen kansalaisen 
taakkaa tullaan lisäämään, tai 
muuten on luovuttava siitäkin 
mitä hyvää on jo saatu aikaan. 
Olemmeko tähän valmiit ja 
muistammeko silloin huomi-
oida myös tasa-arvoisuuden 
ja oikeudenmukaisuuden.

Valto Koski

Kun yhteiskunnan voi-
mavarat ovat rajalliset, 
täytyy harkita mihin on 
varaa, mikä on tarpeel-
lista uudistaa ja miten 
edes se hyvä voidaan 
turvata mitä vuosikym-
menten aikana on saatu 
aikaan.

neuvotteluissa. Kakku oli ker-
takaikkiaan liian suuri. Tästä 
kaikki olivat yhtä mieltä.

Eläkeläisten tilanne on hy-
vin erilainen erilaisissa asuin-
ympäristöissä. Helsingissä 
valtavasti kasvaneissa ruoka-
jonoissa on tutkimusten mu-
kaan 28 % eläkeläisiä. Maas-
samme on 860000 henkilöä, 
jotka eivät pysty asumaan 
omilla kustannuksillaan. He 
tarvitsevat siihen yhteiskun-
nan tukea. Nyt ei kukaan pi-
tänyt Sosialidemokraattien 
lupausta vaalikikkailuna an-
taa vaiheittain eläkekorotus 
pieneläkeläisille 100 €/kk Jo-
pa oikeistolla oli halu antaa 
vähintään se. Kaikki olivat sii-
hen valmiit. Valmiita ollaan 
myös purkamaan indeksi jää-
dytykset. Raippaveroa halu-
taan jatkaa niiden eläkeläis-
ten osalta joiden eläke on yli 
4000 €/kk. Poikkeuksen teki 
vain kokoomus.

Hoitaja mitoitukset pitää 
saada. Siihen kuuluu vain 
ammattilaiset ei esimerkik-
si huoltomies. Kaikki pitivät 
huolestuttavana viimea aikai-
sia uutisia hoitopaikoista. Nyt 
kaikki haluavat siihen korja-
usta. Suomessa kaikki puolu-

eet ajavat ainakin vaaleihin 
asti köyhien asiaa. Suomessa 
on myös hetkeksi poistuneet 
tiukka oikeisto, kun kukaan 
ei halua nykyisen menon jat-
kuvan. Äänestäjien täytyy nyt 
todella miettiä kehen on usko-
mista? Kuukausi sitten oli vielä 
aivan toisin. Kukahan oli vatu-
loinut ainakin viimeiset puoli-
toista vuotta Soten kimpussa. 
Siinä ei ollut edellytyksiä on-
nistua. Samalla monet tärkeät 
asiat jäivät tekemättä. Tämä 
oli Hallituspuoleen edustajan 
mielipide. Hyvä kommentti 
oli heidän taholtaan ettei saa 
tunnustaa olevansa vääräs-
sä. Jos näin teet, saat vihat 
niskoillesi.

Olin mukana tapahtumassa 
EKL Kymenpiirin tiedottajana.

Timo Nyberg    

EETUN VALTAKUNNALLINEN VAALIPANEELI

Paneeliin oli kutsuttu yh-
deksän suurinta puoluetta, 

Keskusta, Kokoomus, Sosiali-
demokraatit. Perus-Suomalai-
set, Siniset, Vihreät, Vasem-
mistoliitto, RKP ja KD. Sinis-
ten edustaja oli sairastunut. 
Hänen tilalleen eivät löytä-
neet korvaavaa henkilöä. Eetu 
on kaikkien eläkeläisjärjestö-
jen yhteiselin. Niihin kuuluu 
jäseniä runsaat 300 000 hen-
kilöä. Jäsenjärjestöt kattavat 
koko valtakunnan.

Teemaksi oli valittu asioita, 
jotka koskettavat erityisesti 
eläkeläisiä. Kaikki mukana ol-

leet puolueet pystyivät käsit-
telemään asioita varsin kiih-
kottomasti. Ylilyönteihin ei 
sorruttu eikä syyttely ylittä-
nyt sopivuuden rajoja. Tässä 
suhteessa Sipilän hallituksen 
lopettaminen hivenen ennak-
koon vaikutti silmiinpistävästi 
ilmapiiriin. Ei haluttu selväs-
ti sulkea ketään pois tulevista 
hallitusneuvotteluista. Diplo-
maattinen eniten käytetty 
vastaus oli hallitusohjelma 
ratkaisee kenen kanssa voi-
daan hallitukseen mennä.

Hivenen yllättävä yhteinen 
mielipide oli, että kukaan ei 

jää suremaan kesken jäänyt-
tä Sotea. Hallituspuolueiden 
edustajat nyt päätyneet myös 
siihen ratkaisuun. Maakunta-
malli ei ole enää mahdollis-
ta sillä se kaatui samalla, kun 
hallitus kaatui. Valinnanva-
paus meillä jo on. Sekään ei 
ole enää kynnyskysymys. Op-
positio harmitteli menetettyä 
aikaa. Oli neljä vuotta tehty 
valtavasti työtä. Nyt olisi voi-
tu olla jossain ratkaisussa, jos 
vain olisi riittävästi parlamen-
taarista halua tehdä yhteis-
työtä. Kaikki ei tietenkään 
mene hukkaan. Monia osia 
voidaan hyödyntää tulevissa 

Eläkejärjestöjen vaalipaneelissa oli yhdeksän puolueen edustajat. Keskellä SDP:n Tuula Haatai-
nen, kuvassa vasemmalla Hanna Sarkkinen (vas.) ja oikealla Kati Juva (vihr.) 
Tuula Haatainen, kuvassa vasemmalla Hanna Sarkkinen (vas.) ja oikealla Kati Juva (vihr.).
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Risto Kuisma
oikeustieteen kandidaatti

OSAAN JA USKALLAN
MITKÄ OVAT KOLME KESKEISINTÄ 
TAVOITETTASI?
-  Oikeudenmukaisuus: Mm. eläkeindeksi  
 on korjattava. Pieniä eläkkeitä koro- 
 tettava. Kaikille hyvät terveyspalvelut. 
 Verot kohtuullisiksi.
- Tasa-arvo: ”Jokainen ihminen on lau- 
 lun arvoinen”. Todellinen tasa-arvo  
 kaikille, sukupuolesta, iästä, asuinpai- 
 kasta ja varallisuudesta riippumatta.
- Vapaus: Pois turha byrokratia viran- 
 omaisissa; lääkärille päästävä päiväs- 
 sä, asiat pitää voida hoitaa paitsi ne- 
 tissä myös henkilökohtaisesti.

MITÄ ERITYISESTI AIOT AJAA EDUSKUN-
NASSA SUOMEN JA OMAN ALUEEMME 
ETEEN?
Kunnon terveys- ja sosiaalipalvelut koko 
maahan. Liikenneväylät ja erityisesti tiet 
kuntoon. Yliopistokoulutusta Kouvolaan, 
jotta väkiluku ja elinvoima kasvaa. Itära-
ta suoraan Helsingistä Kouvolaan. Kouvo-
la-Kotka ja Lahti-Kouvola tiet moottorilii-
kenneteiksi ja myöhemmin moottoriteik-
si. Verot kohtuullisiksi.
 
Yhteiskunnallisista tehtävistä, järjestö-
toiminnastaan Risto  luettelee Kouvolan 
kaupunginvaltuuston jäsenyyden, Kymen 
laakson Maakuntavaltuuston I varapu-
heenjohtajuuden, kokemusta Ristolla on  
13 vuotta kansanedustajana Uudelta-
maalta, AKT:n puheenjohtajana, lakimie-
henä ja kunniapuheenjohtajana. Karja-
lan Liitossa hän on kunniajäsen.
Harrastuksikseen Risto mainitsee kuntoi-
lun, lajeine motocross, hiihto, maratonit 
sekä lukeminen ja kirjoittaminen.
Perheestään Risto mainitsee vaimo Tui-
jan, toimittaja, sekä pojan, miniän ja 
kolme lastenlasta. 

Teemme seuraavaksi Ristolle sana- 
assosiaatiotestin. Vastaa yhdellä sanal-
la, mitä tulee mieleen seuraavista sa 
noista:
1) punamulta:   vaihtoehto
2) sini-puna:   vaihtoehto
3) sote:   kuntoon
4) maanpuolustus:   turvallisuus
5) ilmastomuutos:   liioittelua
6) kilpailukyky(sopimus): surkea
7) demokratia:   kansanvalta
8) äänestäjä:   ykkönen
9) Kymijoki:   komea
10)  Kuusankoski:   viihtyisä

Kiitos, Risto, haastattelusta. 
Riston mielipiteitä voi lukea myös
www.ristokuisma.net
fecebook.com/ristokuisma1
facebook.com/ehdokasristokuisma
sekä vaalikoneet: YLE, MTV,
ALMA media, Helsingin Sanomat, 
Kouvolan Sanomat

ÄÄNESTÄ 
JO TÄNÄÄN!

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on 
alkanut. Viimeinen ennakkopäivä on 
ensi tiistaina 9.4.2019 Äänestää voit 
ennakkoon kaikissa Suomen ennakko-
paikoissa. Levikkialueellamme ennak-
kopaikkoja ovat mm:

Kuusankosken kirjasto 
arkisin klo 9-19, viikonloppuna 10-15

Voikkaan entinen apteekki 
arkisin 10-17, viikonloppuna 10-15

Korian kirjasto  
arkisin 10-19, viikonloppuisin 10-15

Kauppakeskus Veturi  
arkisin 10-19, viikonloppuisin 12-17

Kouvolan kaupungintalo 
arkisin 9-20, viikonloppuisin 10-16

Ota mukaan henkilöllisyystodistus. Ko-
tiin tullut kirje on hyvä olla mukana, 
se ei kuitenkaan ole välttämätön.

ÄÄNESTÄMINEN 
ON HELPPOA!

Varsinaisena vaalipäivänä sunnuntai-
na, 14. huhtikuuta 2019 klo 9-20 voit 
äänestää vain oman äänestysalueesi 
vaalipaikalla:

7  Kymintehdas, Kymintehtaan koulu
8  Kuusankoski, Kuusankoskitalo
9  Maunuksela-Keltti , Mäkikylän pal 
 velukeskus, vanhainkoti
10  Naukio-Pilkanmaa, Tähteenkadun  
 koulu
11 Voikkaa, Hirvelän koulu
22 Koria, monitoimitalo

Ota mukaan henkilöllisyystodistus. Ko-
tiin tullut kirje on hyvä olla mukana, 
se ei kuitenkaan ole välttämätön.

VAALIKIERTUE

SDP:n teltta Keskusaukiolla 
perjantaina 5.4.2019 klo 11-13, 
lohisoppaa ja politiikkaa
perjantaina 12.4.2019 klo 11-13, 
makkaratarjoilua  ja politiikkaa
lauantaina 13.4.2019 klo 11-13, 
makkaratarjoilua ja loppukiri

SDP:n piirin vaaliauto 
levikkialueellamme

maanantai 1.4.2019 klo 9-, 
Voikkaan tori

tiistaina 2.4.2019 klo 13.30-, 
S-market Koria

lauantai 6.4.2019 klo 10-, 
Kuusankosken tori

perjantai 12.4.2019 klo 10-, 
S-market Kuusankoski, Valtakatu
klo 11.30-, K-market, Kyminpuoli  
(Hobby Hall, Posti)

klo 14.30-, Prisma 

Myös moni ehdokkaista pistäytyy au-
toineen Kuusankoskella.

EHDOKKAAMME EDUSKUNTAVAALEISSA 2019

Eemeli Lehtinen
yhteiskuntatieteiden kandidaatti

TYÖTÄ, TURVAA JA                        
TULEVAISUUDENUSKOA
MITKÄ OVAT KOLME KESKEISINTÄ 
TAVOITETTASI?

- Työllisyyden vahvistaminen
- Koulutuksen parantaminen 
- Ihmisten osallisuuden edistäminen.  
 Näitä tietysti edistetään yhteistyössä.

MITÄ ERITYISESTI AIOT AJAA EDUSKUN 
NASSA SUOMEN JA OMAN ALUEEMME 
ETEEN?
Kaakkois-Suomi ja Kymenlaakso ei voi jää 
dä maamme kehityksessä lapsipuolen ase 
maan. Alueen tulee olla ihmisten, yritys-
ten ja palvelujen näkökulmasta saavu-
tettavissa. Parannetaan infraa ja lisätään 
Kaakkois-Suomen houkuttelevuutta. Kor-
keakoulujen ja yrityselämän yhteistyötä 
on lisättävä niin, että alueella on jatkos-
sakin osaavaa työvoimaa. Pidetään huol-
ta hyvinvointia, työllisyyttä ja lisä-arvoa 
tuottavan vientiteollisuuden toiminta-
edellytyksistä. Kasvulla turvaamme hy-
vinvointivaltion palvelujen rahoituksen.

Yhteiskunnallisista tehtävistään ja järjes-
tötoimintakokouksestaan Eemeli mainit-
see Iitin kunnanvaltuutettu paikan vuo-
desta 2013-, Iitin kunnanhallituksen pu-
heenjohtajuuden vuodesta 2017-, Kymen 
laakson liiton maakuntavaltuutettu teh-
tävän vuodesta 2013-. Järjestöpuolelta 
voidaan mainita SDP:n puoluevaltuuston 
varajäsenyys vuodesta 2014-.

Harrastuksikseen Eemeli kertoo urheilun 
ja kulttuurin eri muodoissaan. Erityises-
ti jalkapallo ja elokuvat.

Perheestään Eemeli mainitsee avovaimo 
Elenan. Taustajoukoissa myös mukana van 
hemmat Esa ja Sirkku, sekä isosisarukset 
Maria ja Samuli.

Teemme seuraavaksi Eemelille sana- 
assosiaatiotestin. Vastaa yhdellä sanal 
la, mitä tulee mieleen seuraavista 
sanoista:
1) punamulta:   Sorsa
2) sini-puna:   Lipponen
3) sote:    huolenpito 
4) maanpuolustus:  itsenäinen 
5) ilmastomuutos:  tosi 
6) kilpailukyky(sopimus): epäoikeuden-
  mukainen
7) demokratia:   tasa-arvo 
8) äänestäjä:   luottamus 
9) Kymijoki:   liike
10) Kuusankoski:  lapsuus 

Kiitos, Eemeli, haastattelusta. 
Eemelin mielipiteitä voi lukea myös:
www.eemelilehtinen.fi
www.facebook.com/Eemeli2019
sekä vaalikoneet: YLE, Kouvolan Sano-
mat, Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat
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Paula Werning
sairaanhoitaja

TOLKUN NAISTA                          
TARVITAAN
MITKÄ OVAT KOLME KESKEISINTÄ 
TAVOITETTASI?
- Palkansaajien ja työelämän puolus 
 taminen
-  Lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen  
 puurtaminen
-  Ikääntyneiden turvallisen arjen 
 puolesta taisteleminen.

MITÄ ERITYISESTI AIOT AJAA EDUS-
KUNNASSA SUOMEN JA OMAN ALUEEM-
ME ETEEN?
 Ilman muuta tulen ajamaan sosiaali- ja 
terveydenhuoltoon liittyviä asioita edus-
kunnassa. Toinen minulle tärkeä asia 
on palkansaajien ja heidän perheitten-
sä asioiden edistäminen. Oman alueen 
osalta Itärata on erittäin merkitykselli-
nen edunvalvonnan kohde. 

Yhteiskunnallisista tehtävistään Paula ker 
too 1. varapuheenjohtajan, SDP:n piiri-
hallitus- ja puoluevaltuustopaikat. Hän 
on Kymenlaakson Pelastuslaitoksen pu-
heenjohtaja ja KSS:n energiayhtiön hal-
lituksessa. Paula on Kouvolan Työväen-
yhdistyksen puheenjohtaja. Hän on n. 
1100-jäsenisen Tehyn Kouvolan  ammat-
tiosaston puheenjohtaja ja TEHYläinen 
luottamusmies. Harrastuksikseen hän mai 
nitsee lukemisen ja liikkumisen. 
Paulan perheessä eletään hektistä lap-
siperheen arkea.” Olen naimisissa ja 
minulla on kaksi poikaa, 9-vuotias ja 
15-vuotias. Meitä ilahduttavat arjessa 
myös kaksi koiraa, corgi vanhus ja inno-
kas nuori dalmatialainen. Lisäksi meillä 
on chinchilla. Minä olen muuttanut Mik-
kelistä Kouvolaan. Minun vanhempani ja 
sisarukseni asuvat Mikkelissä, kun taas 
appivanhempani asuvat Korialla. Isovan-
hemmilla on suuri merkitys perheessä-
ni.” kertoo Paula yksityisasioistaan.

Teemme seuraavaksi Paulalle sana- 
assosiaatiotestin. Vastaa yhdellä sanal 
la, mitä tulee mieleen seuraavista 
sanoista:
1) punamulta:  hallitus
2) sini-puna:  ongelmallisuus 
3) sote:  vaikuttaminen  
4) maanpuolustus:  velvollisuus  
5) ilmastonmuutos:  tapetilla  
6) kilpailukyky(sopimus): kirosanoja! 
7) demokratia:  enemmistö
8) äänestäjä:  vaikuttaminen  
9) Kymijoki:  koskenlasku 
10) Kuusankoski:  POKS 
                                Kiitos, Paula, haastattelusta. 
Paulan mielipiteitä voi lukea myös:
www.paulawerning.fi
www.facebook.com/PaulaValtuustoon/ 
https://twitter.com/paula werning
sekä vaalikoneet: Kouvolan Sanomat, Il-
talehti, Ilta-Sanomat, Helsingin Sanomat

151



6             Kuusankoski ja sosialidemokraatit   
   

Työläisurheilun järjestäy-
tyminen oli Kuusankoskel-

la jo pitkällä siinä vaiheessa, 
kun Työväen Urheiluliitto pe-
rustettiin 1919. Kuusankos-
ken vahvan kolmikon synty-
vuodet ovat Kymintehtaan eli 
sittemmin Kuusankosken Ki-
salla 1907 sekä Kuusankosken 
Puhdilla ja Voikkaan Viestillä 
1910.

Kotkassa on moninkertai-
nen määrä seuroja, mutta 
isojen yleisseurojen ansiosta 
Kuusankoski on TUL:n sisällä 
vahvassa Kymenlaakson piiris-
sä selkeästi toinen napa.
- TUL:n päivän juhlat pide-
tään vuorovuosina Kotkas-
sa ja Kuusankoskella, Kymen-
laakson piirin toiminnanjohta-
ja Jukka Vilkki sanoo.

100-vuotiaan keskus- 
liiton liittopäivät 
vietetään Helsingissä 
13.-16.6.

- Pääjuhla on Helsingin jää-
hallissa, jossa on 2000 esiinty-
jää. Kun ennen saatiin stadion 
täyteen, niin on varmasti täy-
si työ saada jäähallin katso-
mot täyttymään. Stadionille 
ei olisi remontin takia pääs-
sytkään, ja onhan jäähalli sii-
tä hyvä, että juhlalla ei ole 
sääriskiä, Vilkki muistuttaa.
Piirin oma juhla pidetään 
Kotkassa 21. syyskuuta. Siel-
lä muistetaan muun muassa 
Kuusankosken Kisaa ja Kouvo-
lan Poikia, jotka olivat TUL:n 
perustajaseuroja.

Luokkarajat olivat Suomes-

100-VUOTIAAN TUL:N VAIHEET
HYVIN TUTTUJA KUUSANKOSKELLA

sa tiukkoja jo ennen kansa-
laissotaa, eikä tilanne sodan 
jälkeen ollut sen helpompi. 
Nuorille tyypillistä tarvet-
ta mitellä kykyjään fyysisissä 
suorituksissa piti purkaa jo-
tenkin, joten etenkin tehdas-
paikkakunnille syntyi seuroja 
jo ennen kansalaissotaa.

Kun nykyisin sanotaan, et-
tei Suomen kokoisella maal-
la ole varaa menettää yhtään 
lahjakkuutta urheilussa, näin 
tehtiin ainakin olympiamita-
leilla mitaten parin vuosikym-
menen ajan. Olympiaedusta-
jat valittiin SVUL:n kilpailui-
den perusteella, eikä niissä 
nähty TUL:n urheilijoita.

TUL:n 100-vuotishistoriik-
kia viimeistelevä professori 
Seppo Hentilä antaa tietoläh-
teiden ympäripyöreille sana-
muodoille työläisurheilijoiden 
tilanteesta uutta sisältöä.

- Talvisotaan saakka TUL oli 
se, joka eristäytyi. Porvareilla 
ei olisi ollut mitään sitä vas-
taan, että ”tullilaiset” olisivat 
osallistuneet heidän kilpailui-
hinsa, mutta TUL piti porvaril-
lista urheilua rappeutuneena 
ja uskoi voivansa työläisolym-
pialaisten ja muun oman toi-
mintansa kautta voivansa ra-
kentaa parempaa ja ihanteet 
terveinä säilyttävää urheilua, 
Hentilä kiteyttää.

Sotien jälkeen urheilu 
eheytyi muutaman olympia-
din ajaksi. Koko kansan reis-
sumies Tapio Rautavaara oli 
TUL:n ensimmäinen kultami-
talisti Lontoon keihäsvoitol-
laan. Toki jo aiemmin oli kir-

jattu yli 20 mitalia sellaisille 
urheilijoille, jotka oli houku-
teltu siirtymään aidan toiselle 
puolelle.

Helsingissä -52 Kelpo Grön-
dahl paini kultaa. Voimaa ja 
kokoa vaativat lajit ovat aina 
olleet vahvoja TUL:n keskuu-
dessa, mut-
ta yh-
teistoi-
minnan 
pyöries-
säkään 
tullilais-
ten tie 
huipul-
le ei ollut 
helppo.

- Jos mei-
nasi saada 
edustuspai-
kan, niin pi-
ti olla paitsi 
parempi, niin 
vielä paljon 
parempi. Mi-
nut oli valittu 
kahden muun painijan kanssa 
Rooman olympiakarsintaan, 
mutta Painiliitto ei kelpuutta-
nut meistä ketään edes karsi-
maan. Ilmoituksessa oli sana-
muoto ”kutsumme hyvämai-
neisia suomalaisia”, Voikkaan 
Viestin pitkäaikainen painija, 
valmentaja ja tuomari Seppo 
Järvisalo muistelee.

Kuten on monesti ymmär-
retty, urheilijat urheilevat 
ja toppatakkimiehet tekevät 
jotain muuta. Urheilijoilla ei 
ollut halua riidellä kummin-
kaan puolin, vaikka etenkin 
helposti katsojat sytyttävissä 

kamppailulajeissa ulkopuoli-
nen seuraaja olisi voinut luul-
la aivan muuta.

- Jos oli TUL:n ja Painilii-
ton painija vastakkain, niin 
kyllä maton reunalle kertyi 
melkoiset kannustusjoukot. 
Pohjanmaalaiset nimittelivät 
tullilaisia välillä aika rankas-
tikin, mutta kun matsi oli ohi, 
niin oltiin ihan hyviä kaverei-
ta; lähdettiin vaikka yhdessä 
kaljalle, toinen pitkän linjan 
viestiläinen Kalevi Pahkala 
myöntää.

Järvisalo ja Pahkala muis-
tavat, ettei koulupoika aja-
tellut Viestin harjoituksiin 
mennessään politiikkaa. Ko-
din ilmapiiri oli kuitenkin jo 
tarttunut, ja ”Voikkaan koti” 
oli ainoa vaihtoehto.
- Vaikea sanoa, olisiko joku 
asia ollut toisin, jos asuinpaik-
ka tai elämäntilanne olisi vie-
nyt johonkin muuhun seuraan. 
Hienoja aikoja ja kokemuksia 
ja mahtavia ystäviä on saatu, 
Järvisalo ja Pahkala pohtivat.

Kuusankoskella vahvan kol-
mikon työnjako on pääpiir-
teittäin se, että Kisa ja Viesti 
vetävät yksilölajeja ja Puhti 
joukkuepelejä. Poikkeuksia-
kin toki on, sillä Puhdilla on 
ollut sen alkuaikoina hyviä 
hiihtäjiä ja yleisurheilijoita, 
mutta Viesti taas on pelannut 
niin jalka- kuin lentopalloa.
Puhdin pitkäaikainen puu-
hamies Erkki Hussi ehti pe-
lata nuorena poikana seu-

ran SM-sarjajoukkuees-
sa pesäpalloa.

- Ei Pohjanmaalla-
kaan ollut mitään huu-
telua, joka olisi kohdis-
tunut TUL-taustaan. 
Liike-elämä ja tehdas 

ovat aina suhtautuneet Puh-
tiin oikein hyvin, Hussi kehuu.
Puhti näyttäytyi Helsingin 
olympialaisissa 1952 pesäpal-
lon näytösottelussa neljän pe-
laajan – Jorma Harlin, Lasse 
Heikkilä, Pauli Kilpiä ja Pau-
li Lahtinen - voimin.

SM-mitaleita kahmineel-
ta Kisalta löytyy melkoisia 
persoonia lukuisista yksilöla-
jeista, mutta poimitaan yk-
si yleisurheilija. Niilo ”Ni-
ka” Kauppilan kirjoittamassa 
80-vuotishistoriikissa esitel-
lään Kalle Korpi, joka oli to-
dellinen monilahjakkuus. Ou-
lussa Korpi voitti kerran sa-
moissa kisoissa 12 lajia, ja 
TUL:n mestaruuskisoissa 1924 
hän ehti korkeushyppypaikal-
le vain kerran, mutta yli men-
nyt 175 olikin muille liikaa.

Nikan laskelmissa Korpi 
olisi saattanut taistella Pa-
riisissa 1924 jopa 10-ottelun 
kullasta, mikäli olisi tullut 
tosimielellä kokeilleeksi sei-
väshyppyä. Niin, ja päässyt 
kisoihin.

Markku Lintula, 
kuvat Markku Lintula ja 

Kisan historiikki

 TUL 
      1919-2019
1919  TUL perustetaan Helsingissä 26.1.   
1948  Ensimmäiset TUL:n urheilijat pääsevät   
 olympialaisiin.
1959-79  Valtapeli liitossa johtaa TUL-TUK -
 kahtiajakoon.
1993  TUL:n seurat liittyvät 
 lajiliittoihin, budjetti ja henkilöstö 
 pienenevät olennaisesti.
2019  järjestö täyttää 100 vuotta. 
 Piirit tarjoavat vajaalle 900 seuralle 
 asiantuntija- ja neuvontapalveluita.

Ismo Kamesakin Oulun EM-hopeasta tulee toukokuussa kuluneeksi 30 vuotta. Kamesakia val-
mentaneet Kalevi Pahkala ja Seppo Järvisalo ihastelevat kuvaa, jossa Pahkala kävi riemastu-
neena vetäisemässä Kamesakin käsivarresta mattoon tämän selvitettyä tiensä loppuotteluun.

Kalle Korpi työntä-
mässä kuulaa jos-
sakin Neuvosto-
liitossa. Huikea 
monilahjakkuus 
kilpaili paljon ul-
komailla, mut-
ta ei tietenkään 
olympialaisissa.

Pauli Kilpiä (vasemmalla) ja 
Pauli Lahtinen pelasivat Hel-
singin olympialaisten näy-
tösottelussa Pesäpalloliiton 
joukkuetta vastaan. Puhdista 
joukkueessa olivat myös Lasse 
Heikkilä ja Jorma Harlin. PPL 
voitti TUL:n 8-4.



Kuusankoski ja sosialidemokraatit              7

JUHA SIPILÄ VETI SOTE- JA 
MAAKUNTAUUDISTUKSEN TÖPSELIN IRTI

Monesti on väitetty, että 
politiikka on tylsää. Seu-

raavassa joitakin viime viikko-
jen otsikoista:

Pääministerin ero oli arvo-
ton vaalitemppu. Sipilä pe-
rusteli eropyyntöä sisäisellä 
äänellä. Kuuluvatko sisäiset 
äänet demokratiaan? Soten 
epäonnistuminen ei ole kun-
niaksi millekään puolueelle. 
Sipilän kauden sote-linjauk-
set kolhivat Kouvolaa pahas-
ti. Pääministeri on useaan ot-
teeseen todennut, että hänen 
periaatteensa on ”tulos tai 
ulos”. Syntyi solmu, joka lo-
puksi tuhosi hallituksen: jos ei 
tule valinnanvapautta, ei tule 
maakuntamallia. Nyt Sdp:ltä 
vaaditaan tekoja. Suurin osa 
suomalaisista torjuisi yksityis-
ten yritysten osuuden kasvat-
tamisen. Sipilä osoitti suora-
selkäisyyttä.  Vähän etoo se, 
että sairaudella tehdään bis-

nestä. Sotesta on unohdet-
tu se alkupuoli eli so = sosi-
aalipalvelut. Kilpailutuksessa 
hoidon laatu on usein toissi-
jaista. Hoitajat uupuvat työ-
taakkansa alle. Laiminlyön-
tien takana on kylmää laskel-
mointia. Kilpailutus uuvuttaa 
pienet yritykset jne.

Olemme monta vuotta saa-
neet kuulla, miten autuasta 
on yksityisten palvelujen toi-
minta. Julkinen puoli on jäyk-
kää, sääntöjen sitomaa ja kal-
lista. Kutsutaan siis yksityinen 
sektori apuun, niin kaikki su-
juvat. Maailmanmatkaaja Ri-
ku Rantala on todennut: ” 
Vanhustenhuoltoa koskevien 
uutisten perusteella viettäisin 
eloni iltaa mieluummin Etio-
piassa kuin Esperi Caren hoi-
vissa. Siitäkin huolimatta, et-
tä moni etiopialainen vanhus 
elää vailla riittävää ravintoa 

ja terveydenhuoltoa. Jos on 
pakko maata nälissään ja mä-
rissään, olisi sentään rakkait-
tensa ympä-
röimänä eikä 
haamuhoita-
jien.” Ruot-
sissa on syn-
tynyt käsite: 
glädjebetyg, 
iloarvosana. 
Lapset saa-
vat koulussa 
liian hyviä 
arvosanoja, jotta vanhemmat 
eivät siirtäisi lastaan toiseen 
kouluun, koska samalla lap-
sen saama julkinen kouluraha 
siirtyisi toisen koulun hyväksi. 
Eiköhän laiteta kilpailua alal-
le kuin alalle?

 Soteen ei tarvita keskustan 
tarvitsemaa maakuntamallia 
eikä kokoomuksen valinnan-
vapautta. Tärkeintä on terve-
yskeskusten lääkärin ja hoita-

jien lisääminen ja erityisesti 
paljon palvelua ja hoitoa tar-
vitsevien ihmisten hyvä huo-
lenpito. Sillä säästettäisiin. 
Selvä käänne pahempaan ta-
pahtui, kun kansainväliset 
businessyritykset valtasivat 
alaa. Nyt ala keskittyy kovaa 
vauhtia muutamalle jättiyri-
tykselle. Meillekin tutun At-
tendon Pertti Karjalainen tu-

lot viimeisten 
15 vuoden ai-
kana ovat ol-
leet noin 43,5 
miljoonaa 
euroa. On 
meitä suo-
malaisia vie-
ty kuin pässiä 
narussa.

 Lasten eri-
arvoisuus ei ole kunniksi rik-
kaalle Suomelle. Meillä noin 
120 000 lasta elää köyhyydes-
sä. Vanhempien toimeentulo-
vaikeudet, mielenterveys- ja 
päihdeongelmat, koulukiusaa-
minen, yksinäisyyden koke-
mukset ovat yhteydessä lap-
sen sosiaalisiin ja psyykkisiin 
ongelmiin. Suomessa sijoite-
taan enemmän lapsia kodin 
ulkopuolelle kuin muissa Poh-

joismaissa. Sixten Korkmanin 
ja Kai Kaliman asiantuntija-
ryhmä vaati, että lapset nos-
tettaisiin poliittisen keskus-
telun keskiöön vaalien alla. 
Pelkään pahoin, että näin ei 
käy, mutta uusien Hornetien 
lukumäärästä riittää ”parran 
pärinää.”

Nuoret osoittavat mieltä 
vastustaakseen ilmastonmuu-
tosta. Tulee mieleen van-
hat hyvät ajat, jolloin vas-
tustettiin Vietnamin sotaa, 
Tšekkoslovakian miehitystä 
ja marssittiin rauhan puoles-
ta. Vihreiden kannatus tulee 
kyllä lisääntymään, jos nuoret 
ohitetaan.

Tuure Ainikkamäki

Tärkeintä on terveys-
keskusten lääkärin ja 
hoitajien lisääminen ja 
erityisesti paljon pal-
velua ja hoitoa tarvit-
sevien ihmisten hyvä 
huolenpito.

Olen sekaisin tuntein seu-
rannut kuulumisia ym-

päri Suomea hoivapalvelui-
den aiheuttamista uutisista. 
Työskentelen itse avustaja-
na joten tapahtumat tuntu-
vat lähes henkilökohtaisilta. 
Jokaisella ihmisellä on ihmis-
arvo eikä sillä saa olla hinta-
lappu. Palveluiden kilpailutus 
näyttää johtavan ääritapauk-
sissa heitteille jätön tapaisiin 
seuraamuksiin.

Kouvolassa on suuntaus sa-

maan suuntaan. Ei voi olla 
oikein, että virkamiesjouk-
ko ryntää asiakaan luo joi-
den joukossa on heidän mie-
lestään sopivaksi valittu yrit-
täjä. Tässä saatetaan rikkoa 
monia ihmistä suojaavia lake-
ja piittaamattomasti.

Varttuneet ja vammaiset 
ovat ilmeisesti todettu hel-
poksi ryhmäksi. Heille voi-
daan tehdä kaikenlaisia  uu-
distuksia, jotka mahdollista-
vat helpon voiton tavoittelu. 

Osakeyhtiön tavoite on ai-
na tuottaa voitooa omistajil-
leen. Eikä mikään yritys tule 
ulkomailta tänne tekemään 
sosiaalityötä. Lienee vain yksi 
ja ainoa tavoite tehdä hyvää 
voittoa omistajilleen. Samalla 
tietenkin siirrellä rahoja sinne 
ja tänne, jotta veroja ei tar-
vitsisi maksaa mihinkään.

Miten on mahdollista hyvin-
vointivaltio Suomessa erottaa 
paikalliset työntekijät ja ot-
taa uudet jostain kehittyväs-

VAMMAISTEN PALVELUT EIVÄT 
OLE KAUPPATAVARAA

tä ehkei aivan kehitysmaasta 
heidän tilalleen? Sitten vielä 
samat tahot väittävät ettei 
ammattiyhdistysliikettä enää 
tarvita. Kaikki asiat voidaan 
sopia ilman sitä. Onko tavoi-
te palata sata vuotta taak-
se päin. Silloin kirjallisuuden 
mukaan työnantaja teki työ-
voimalleen mitä itse halusi. 
Tämä ei voi olla järjestäyty-
neen yhteiskunnan tavoite 
eikä loppujen lopuksi kenen-
kään etu.

Miten tapahtuu keskuste-
lu potilaiden ja kaukomai-
den henkilöstön kanssa? Var-
sin harvat hoivaa tarvitsevat 
osaavat muuta kieltä kuin tä-
tä harvinaista Suomenkieltä. 
Varsin suuri osa hoivatyöstä 

on sosiaalista kanssakäymis-
tä, joka edellyttää yhteis-
tä kieltä. Herätkää hyvät ih-
miset kaikilla tasoilla ennen 
kuin joudumme täydelliseen 
sekasortoon.

Sirje Erik  

Sosiaali- ja terveyspalvelut 
ovat pääsääntöisesti laki-

sääteisiä ja meidän kaikkien 
perusoikeuksiin kuuluvia asioi-
ta. Meidän perustuslaki ja YK:n 
ihmisoikeudet kertovat meidän 
vastuusta kansalaisina, mutta 
myös oikeuksista, joita meil-
lä on. 

Nyt, kun hallitus menee 
uusiksi, alkaa uusi kamppailu 
purkautuneen soten ja maa-
kuntauudistuksen tiimoilta. 
Paljon on mennyt rahaa, mut-
ta paljon valmistelua on tehty 
ja tämä on myös mahdollisuus 

MITEN MAALAAMME HALUAMAMME TAULUN?

uudistusten romuttumisesta 
sellaisenaan. 

Tarve ei muutu sosiaalipal-
veluissa ja terveydenhoidos-
sa. Ihmiset tarvitsevat tukea, 
apua, huolenpitoa, leikkauk-
sia, lääkkeitä diagnooseja ja 
arviointia. 

Ruohonjuuritasolla työ jat-
kuu ja työntekijät sekä pal-
veluja käyttävät sukkuloivat 
uusien käytäntöjen seassa. 
Hyväksyminen jatkuvasta muu-
toksesta ja sen kiihtyvästä tah-
dista on vaikeaa, kun kyse on 

arjesta, jossa elämme. 

Miten voimme varmistaa 
eettisesti kestävän alustan ja 
pohjan perustarpeiden ja tur-
van säilyttämiseksi? Kuka val-
voo etujamme alueellisesti ja 
tasa-arvoisesti? Miten tulemme 
parhaiten kuulluksi ja miten 
pystymme parhaiten vaikut-
taa asioihin niin, että seurauk-
set ja päätökset ovat oikeita 
ratkaisuja?

Enemmän kysymyksiä, kuin 
vastauksia nousee esille. Halu-
aisin istua alas ja lähteä pur-

kamaan tätä vyyhtiä pohtimal-
la kokonaisuutta, rakenteita ja 
ideologiaa, miten käsitämme 
hyvinvointimme ja yhteiskun-
tamme toiminnan eettisesti ja 
moraalisesti kestäväksi. 

Sosiaaliturva pitää purkaa 
ja uudistaa ja terveyspalvelut 
turvata lakisääteisesti muun 
muassa turvaamalla, että am-
mattilaisia pysyy välttämät-
tömissä julkisissa toimissaan 
ja että työntekijöiden hyvin-
vointi säilyy, työ-ympäristö on 
houkutteleva ja työnteko on 
mielekästä.

Tarvitsemme sosiaalitur-
vaan liittyvien byrokraattisten 
rakenteiden purkamista nyky-
aikaan sopivaksi. Meidän tulee 
turvata lakisääteiset palvelut. 
Niitä tulee toteuttaa perus-
arvosta hyvinvointiin ei talo-
udelliseen tuottavuuteen pe-
rustuen. Jokaisella tulee olla 
mahdollisuus saada tarvittavia 
palveluita ja tukea oikea aikai-
sesti ja ilman taistelua niistä.  

Vasta sitten, kun saamme 
kokonaiskuvasta selkeän kä-
sityksen, voimme alkaa ra-
kentamaan yksityiskohtia. On 
vaikea maalata kaunista tau-
lua tietämättä millä ja mihin 
maalaamme. 

Niina Ristolainen
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Tuo vuosi on yksi pahim-
mista kansakuntamme his-

toriassa. Yksi pahimmista paik 
kakunnista tuona surun vuon-
na oli Kuusankoski. Menetyk-
set koettelivat lähes kaik-
kia perheitä kaikissa yhteis-
kuntaluokissa. Miksi näin kävi 
vaatii vielä paljon tutkimis-
ta. Edeltävät vuodet kaikkine 
koettelumuksineen kiristivät 
tunnelmaa. Schmitzin laaje-
ni Kuusaalle 17.11.1904. Lak-
ko kesti 2,5 kuukautta. Lakon 
johtaja Manu Kontula sai läh-
töpassit yhtiöstä ja asunnosta 
lakon jälkee. Muutti nykyisen 
Tähtikadun varteen Kajande-
rin taloon. Työskenteli vuoden 
Yhdysvalloissa kaivoksilla. Pa-
lasi takaisin 1905. Pääsi takai-
sin tehtaalle jossa työskente-
li paperimiehenä 1905-1919. 
Viimeksi hän työskenteli Kuu-
sankosken Työväentalon vahti-
mestarina 1919-1931. Hän oli 
myös lakonjohtaja suurlakos-
sa 1912. Luonteeltaan pasifis-
ti ja rauhan mies. Miksi näin 
merkittävää työväenjohtajaa 
ei teloitettu? Varsin olemat-
tomista syistä monta muuta 
vietiin Stöörinkankaalle. Mie-
lestäni yksi syy voinee olla, 
että joku saattoi ajatella ai-
kaa vähän eteenpäin. Työvä-
enjohtajia tarvitaan, jotta teh 
taat saadaan taas pyörimään. 
Samoin pitää saada yhteis-
kunnan rattaat myöskin ja 
loilleen.

Kuusaansaaren työpäiväkir-
jaa lukiessa ilmenee selvästi, 

KAUHUN VUOSI 1918

että korvaamattomia ammat-
timiehiä tarvitaan myös sisäl-
lissodan jälkeen. Varaosia tar-
vitsevat koneet ja niitä tehtiin 
silloin paikanpäällä.

Uusia rattaita osasi vain 
muutama mies sorvata. Ehkä 
tästä syystä Eemil Tuominen 
ei joutunut riviin. Näin kävi 
180 muullekin. Eemelin työn-
jälkeä voidaan nähdä vielä tä-
näänkin Kirkkomme kellojen 
kiinnitysrakenteissa. 

Juho Eemil Mäki oli Työ-
väenyhdistyksen perustaja ja 
varmaan jo sen perusteella 
merkattu mies joidenkin mie-
lestä. Hän oli kehittänyt it-
selleen rautaisen paperinteko 
taidon. Se oli kehittynyt vähi-
tellen työskentelyllä. Ammat-
timiehet olivat kysyttyjä voi-
makkaasti kehittyvässä pa-
periteollisuudessa vuosisadan 
alussa. 1918 Kuusankosken 
tehtaiden tilanne oli osaami-
sen kannalta haastava. Jäl-
jellä oli yksi paperi insinööri 
kauppaneuvos Björkenheimin 
veljenpoika Gabriel. Hän ym-
märsi tilanteen. Mäen kaltai-
sia osaajia tarvitaan, jotta 
tehdas saadaan pyörimään.

Juhon ammattitaito pelasti 
näkemykseni mukaan hänet.

Merkillinen tarina löytyi 
Bernhart Liikasen kohdalla. 
Se oli helposti tarkistettavis-
sa työpäiväkirjan avulla. Po-
janpojan kertomukset vahvis-
tavat tämän miehen kohtalon 
vaiheet. Kutsumanimeltään 

Hermanni oli työskennellyt 
Kuusaansaaren verstaalla vuo-
sisadan alussa synt. 12.3.1886 
vuoteen 1912. Silloin hän sai 
tuberkuloosin tähden lopputi-
lin. Mies oli taas ahkeroimas-
sa putkimiehenä 1915. Lisäksi 
hänellä oli kuparisepän tai-
dot. Kuntokin oli taas kohdil-
laan. Siitä on kuva palomie-
henä ja maastojuoksun voitto 
palokuntalaisten alueellisissa 
kilpailussa. 1918 hän joutui 
Kouvolaan vankileirille. Tuo-
miona oli kuolemantuomio. 
Tehtaalla sattui paha putki-
vuoto. Siihe tarvittiin juotos-

taitoinen mies. Työnjohtaja 
muisti, että sellainen löytyi-
si ainoastaan Kouvolan van-
kileiristä. Insinööri käski heti 
työnjohtajan hakemaan Lii-
kanen polkupyörän tarakas-
sa korjaustöihin. Työ onnistui 
mainiostia ja tehdas saatiin 
pyörimään. Työnjohtaja kysyi 
heti kuuliaisesti viedäänkö Lii-
kanen takaisin telotuspaikal-
le Kouvolaan. Siihen tuli heti 
vastaus EI.

Me tarvitsemme tälläi-
siä miehiä ja tuomio on nyt 
peruttu.

Timo Nyberg  

Ympäri Suomea toimii täl-
lä hetkellä poliittisesti si-

toutumattomia nuorisoval-
tuustoja. Niiden avulla nuo-
ret saavat äänensä kuuluviin 
kuntansa asioissa. “Nuvalai-
sia” on meillä Kouvolassa-
kin. Omien kokoustensa lisäk-
si he osallistuvat edustajien-
sa kautta niin lautakuntien 
kuin valtuuston kokouksiin. 
Eivätkä he siellä vain istumi-
sen ilosta istu. Kokemukse-
ni mukaan eräskin nuvalainen 
osaa kysyä usein juuri ne oi-
keat kysymykset virkamiehil-
tä, jotta asiaan saadaan li-
sää selkeyttä. Vaikka siis sa-
notaankin, että totuus tulee 
lapsen suusta, niin vuorostaan 
nuoren suusta kuulee mones-
ti kysymyksen, joka kaivaa to-
tuuden esille. Hienoa aktiivi-
suutta kuntamme nuorisolta! 

Tahtoisin kuitenkin asettaa 

EU-parlamenttivaalit

Vaalit ovat Suomessa 

26.5.2019
Ennakkoäänestys 

15.-21.5.2019

Vaaleissa valitaan  

EU-mepit seuraavaksi 

viideksi vuodeksi.

Paikallinen ehdokkaamme 

on Sari Melkko.

Kunniakäynti
Vakaumuksensa puolesta kaatu-neiden muistomerkillä Kuusan-kosken vanhalla hautausmaalla Vappuaamuna klo 9.00-Puheet: 

Urpo Kunnasluoto, SDP, Voikkaan Työväenyhdistys ja Jyrki Taskinen, Vasemmistolii-ton Kuusankosken yhdistysMusiikki: 
Kuusankosken Puhallinorkesteri

KUKA OPETTAISI NUORET 
SÄVELTÄMÄÄN?

kysymyksen nuorisosta laa-
jemmin. Nuorisovaltuustois-
sa istuvat ovat näet yleisesti 
iältään 13-18-vuotiaita, mut-
ta ns. nuorisopolitiikka jat-
kaa eloaan vielä pitkälle sen 
jälkeen, kun täysi-ikäisyys on 
saavutettu. Yhteinen nimit-
täjä tälle koko laajalle nuo-
risolle on kysymys siitä, mitä 
heiltä oikein odotetaan, mikä 
on heidän tehtävänsä? Toiset 
tahtovat, että nuoret ottavat 
kiltisti vastaan sen soihdun, 
joka heille annetaan. Että he 
toimisivat kaikkien sääntö-
jen mukaisesti sekä osoittai-
sivat hillittyä käyttäytymistä. 
Toiset taas mieluusti näkisi-
vät, miten nuoret sytyttäisi-
vät tuolla samaisella soihdul-
la vanhan maailman tuleen, 
kaskeaisivat sen ja rakentai-
sivat jotain uutta. Laulaisivat 
siinä samalla kenties Nuorison 
marssia ja ilmoille kohoaisivat 

sen ylväät sanat. 

Mutta varsinkaan jälkim-
mäistä skenaariota ei toteute-
ta nuorisovaltuustoissa. Vaik-
ka nuorisovaltuustot hoitavat-
kin omaa tärkeää tonttiaan, 
ne eivät voi kasvattaa nuorta 
aatteellisesti. Ovathan ne po-
liittisesti sitoutumattomia - ja 
hyvä niin. Ne voivat opettaa 
nuorelle “tekniikkaa”, mutta 
eivät “säveltämään”, löytä-
mään omaa “soundiaan”, ja 
harvoin sitä kukaan löytää-
kään noin nuorena. Kuka sit-
ten nämä kaksi muuta heille 
opettaa? Kenties puolueet ja 
muut liikkeet. Itse olen tosin 
sitä mieltä, että poliittisten 
toimijoiden olisi syytä pidät-
täytyä noin nuoriin kohdis-
tuvasta “käännytystyöstä”. 
Tiedän, että moni on toista 
mieltä, mutta minusta siinä 
on jotain epäilyttävää, että 
nuori, joka ei ole vielä kasta-
nut varpaitaankaan ajatusten 
mereen, niin hänet jo “napa-
taan” erinäisten lippujen alle. 
Yksikään instituutio ei tieten-
kään ole ideologiasta vapaa, 

mutta mielestäni 
on erittäin hyvä 
asia, että puolueet 
eivät liikoja hu-
seeraa nuorisoval-
tuustoissa. Nuorille 
itselleen pitää jät-
tää tilaa tehdä tilin-
sä selväksi maailman 
kanssa. Parhaiten te-
kee kuka tahansa to-
verikin, kun puolue-
ohjelman sijaan antaa 
nuorelle luettavaksi fi-
losofiaa, runoutta ja 
kauneinta kirjallisuutta. 
Silloin nuori on ainakin 
valmis siihen “ajatusten 
sotaan”, joka häntä hä-
nen mahdollisella poliit-
tisella retkellään odot-
taa. Siellä kun ei pelkkä 
tekniikka riitä. Varsi-
naiset poliittis-aatteel-
liset opinnot tulisi olla 
jatkokurssin asioita, 
kun nuorella on työ-
kalut niitä kritisoida. 
Silloin on tovereiden 
oltava paikalla tarjo-
amassa tietouttaan. 
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