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Tontut kulkevat kodeissa omien oviensa kautta.

Ministerivierailu
Kuusankosken kirjastossa
Nykyhallituksen ministerit ovat kesästä asti
kiertäneet Suomen kirjasoissa tapaamassa
kansalaisia ja kertomassa Antti Rinteen hallituksen ohjelmasta sekä omasta työalastaan.
Kuusankosken kirjastossa työministeri Timo
Harakka piti yleisötilaisuutensa 7. lokakuuta. Paikalle oli tullut reilut 30 henkeä.
Erityisen tärkeänä hallitusohjelman tavoitteena Harakka piti osaamisen lisäämistä, kaikille tarjottavaa toisen asteen koulutusta ja
edellisen hallituksen koulutusleikkauksien
paikkaamista.
Työllisyyspalvelut ja työllisyysasteen nousu olivat ministerin oman alan tärkeimpiä
kohteita.
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K

untien talouden tunnusluvut tulevat tältä vuodelta olemaan
lohduttomat. Helsinki tekee
merkittävän ylijäämän, kuten teki myös viime vuonna. Sen sijaan kaikissa muissa suurissa kunnissa alijäämät
tulevat olemaan isot ja karut,
pienemmistä kunnista puhumattakaan. Kokonaisuutena
kuntatalouden alijäämä tänä
vuonna nousee ennätyksellisen suureksi, lähelle miljardia euroa.
Kuntataloutta koettelevat
monissa kunnissa väestörakenteen muutos, myös asuminen keskittyy selkeästi Uudellemaalle, länsirannikolle
ja suurimpiin kaupunkeihin.
Suomessa 30 000 henkilöä on
muuttanut joka vuosi viimeisen kymmenvuoden aikana

edellä mainituille alueille, siis
300 000 tuona aikana ja muuttovirta edelleen jatkuu.
Sosiaali- ja terveysmenojen kasvun on ollut aina jatkuvaa, kun esimerkiksi erikoissairaanhoidon menoja on
ollut aina vaikea ennustaa.
Ennustettavuuden vaikeutta
on myös lisännyt valinnanvapaus, jossa voidaan hakeutua
sairaanhoitopiirin ulkopuolelle hakemaan hoitoa. Hoidon
saamien ei suinkaan ole huono asia. Myös syntyvyys on rajusti laskenut ja luonnollinen
poistuma vastaavasti lisääntynyt. Kouvolassa syntyy noin
500 lasta ja vastaavasti kuolleisuus on 1000 henkilöä. Tällä
hetkellä Kouvolassa asuu 75
vuotiaita asukkaita vajaa 8000
ja kymmen vuoden kuluttua
luku on noin 11 000.

Osa talous murheista on
tullut osin yllätyksenä, kuten
juuri tänä vuonna verohallinnon verokorttiuudistuksen
ja tulorekisterin veronkatoongelmat. Kunnille ei kerry
kaikkia niille kuuluvia verotuloja, vaan lähes 700 miljoonaa näyttää jaksottuvan
pois. Taustalla on myös muun
muassa jo aiemmin tehdyt
valtionosuusleikkaukset ja
indeksijäädytys.
Nyt ensi vuodelle tulee kyllä merkittävästi valtionosuuskorjausta indeksijäädytyksen
poistuessa ja tälle vuodelle
vielä kompensaatiota Kiky-sopimuksen vaikutuksista. Nämä ovat yhteensä yli miljardin euron. Ne ovat tarpeen
totta kai, mutta eivät poista
kuitenkaan rakenteellista talouden ongelmaa.

Kuntien ja valtion suhde
pitää nyt tarkastella kunnolla. Kunnille ei voi enää antaa
lisää tehtäviä, vaan vähentää
pitäisi. Lisää rahaa tarvitaan
valtionosuuksina.
Joulurauhaa toivotellen,
Jukka Nyberg

VÄHEMMÄN UHKIA, ENEMMÄN USKOA

M

aailmanpolitiikka on
sekaisin, ilmastokatastrofi uhkaa, Suomessa
syntyvyys on laskussa ja huoltosuhde heikkenee, eriarvoisuus lisääntyy, soten vatvominen jatkuu, kunnat ajavat
alas palvelujaan plus satoja
ellei tuhansia muita ongelmia.
Näyttää siltä, että kaikki menee päin sitä itseään.
Vai meneekö sittenkään?
Olin tänä syksynä Kouvolassa turvallisuusalan seminaarissa, jossa yksi alustajista
harmitteli ääneen sitä, että
Suomessa on sorruttu tietynlaiseen uhkaähkyyn. Lähes
kaikki asiat halutaan nähdä
uhkan, mahdollisimman huonon kehityskulun kautta. Syyllisiä on riittävästi: ainakin
media, puolueet, poliitikot,
työmarkkinajärjestöt, tutkijat, virkamiehet, erilaisista
”maailmanlopun ennustajis-

ta” puhumattakaan.
Ehkä yksi suurimmista syyllisistä tähän uhkaähkyyn on nimenomaan media, niin median oman käyttäytymisen kuin
mediaan haluavien käyttäytymisen kautta. Jotta lukijat,
katsojat saadaan lukemaan,
katsomaan, klikkaamaan uutisia, vähintään otsikko on tehtävä mahdollisimman raflaavaksi, usein yliampuvaksi. Ja
jotta media kiinnostuisi Sinusta, välttämättä pelkkä totuus
ei riitä, vaan sitä on syytä hieman värittää, kärjistää.
Mutta hyvä kysymys on se,
vastaako kaikki uhkaähkyily,
asioiden ylidramatisointi aina
todellisuutta vai onko mediasta saatava maailmankuva irtautunut todellisesta elämästä. Onko se jossain mitassa alkanut elää omaa elämäänsä,
jota oikeasti ei ole olemassa
tai että se ainakin kuvaa ym-

Kymintehtaalaisten Työväenyhdistyksen kesäretki viime
kesänä suuntautui Latvian pääkaupunkiin, historiallisen
Riikaan.

pärillämme olevaa maailmaa
liian mustavalkoisesti, yksipuolisesti. Toki median perustehtäväkin on olla kriittinen ja
tuoda yhteiskunnallisia ongelmia esille.
Enkä minäkään halua sanoa,
että kaikki olisi meillä ja muualla hyvin, ei tietenkään ole,
mutta ehkä suhteellisuuden
tajua niin tiedon tuottajissa
kuin tiedon kuluttajissa olisi
syytä lisätä. Asiat eivät aina
suju kuin Strömsössä, mutta
onhan ihmiskunta nykyhetkeen verrattuna elänyt huomattavasti heikompiakin hetkiä, eikä tarvitse edes mennä
kovin kauaksi historiaan.
Eräässä toisessa seminaarissa alustaja kysyi yleisöltä, milloin syntyvyys on ollut suurinta
Suomessa. No, kaikkihan sen
tietävät: sodan jälkeen niin
sanotut suuret ikäluokat näkivät päivänvalon. Mutta ei so-

timinen sinällään syntyvyyttä
nostanut, vaan se, että sodan
jälkeen ihmiset näkivät, että
nyt on toivoa paremmasta. Sotaa huonommin ei voi mennä.
Tulevaisuus on pakosta aikaisempaa parempaa.
Niinpä. Ihmisille pitää luoda tulevaisuuden uskoa eikä
joka käänteessä maalata piruja seinille.
Harri Järvinen

Yhtenä päivänä oli ohjelmassa Jurmalan hiekkaranta. Ilma
oli sen verran kolea ja tuulinen, että auringonpalvojia taikka uimareita ei näkynyt.
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Maassa rauha
ja ihmisillä
hyvä tahto… (?)
Sanotaan, että suomalaiset ovat maailman onnellisin kansa. Viime viikkoina tuota on vaikea uskoa, kun kanssaihmisillä on kaikenlaista kränää.
Pieni lehtemme ei juuri ole ottanut kantaa valtakunnan asioihin, mutta onhan surullista, miten hallitus kaatui viikko sitten.
Lehtitietojen mukaan Kouvolan kaupungin hallinnossakin on kitkaa.
Demokratia toimiakseen vaatii monenlaisia näkökulmia, puolueita ja virkamiehiä. Puolueita
parjataan, mutta niillä kaikilla on tärkeä sijansa länsimaisessa demokratiassa. Yhden puolueen, vaikka kuinka hyvän, malli johtaa helposti diktatuuriin.
Kun pieneneviä resursseja on jaossa niin EU:n,
valtakunnan kuin kotikaupunkimme asioissa, on
sovussa asioiden hoitaminen vaikeaa. Jokainen
käpertyy kuoreensa ja etsii vikoja toisten ajatusmaailmasta ja ratkaisumalleista. Kasvun vuosina on paljon helpompaa toimia kansanedustajana tai kaupunginvaltuutettuna.
Historiaa kerrattaessa on taas nostettu esille
80 vuotta sitten käyty talvisota. Puhutaan talvisodan hengestä, jossa sanotaan kaikkien toimineen saman päämäärän eteen yhteistuumin.
Onko meillä nyt yhteishenkeä?
Lähestyvää joulua on pidetty rauhan ja hyvän
tahdon juhlana. Toivottavasti voimme sitä sellaisena juhlia myös tänä vuonna.

KAAKKOIS-SUOMEN PIIRIKOKOUS
LAPPEENRANNASSA

P

iirin syyskokous pidettiin Lappeenrannassa
9.11.2019. Tällä kertaa puolueemme on hallituksen pääministeri puolue. Olimme saaneet tilanteen alustajiksi ministeri Sirpa Paateron.
On tärkeää koko yhteiskunnan
kannalta tehdä laajaa monipuolista rakentavaa yhteistyötä koko Suomen eteen. Pois ei
voi sulkea myös sitä merkittävää roolia mikä meillä on ollut
EU puheenjohtaja maana. Se
tulee esille monissa päätöksissä vastuullisuutena. Paateron
puheessa hän korosti tilannetta, johon kunnat ovat ajautuneet. Niiden tilanne on lähellä
katastrofia. Hallituksen toimet
tulevat todella tarpeeseen viime hetkellä. Nyt tarvitaan
merkittäviä rahallisia panostuksia tilanteen korjaamiseksi. Yli miljardin panostus aiheuttaa lisää alijäämää budjettiin. Näin vain on pakko tehdä.
Vaihtoehto on ajaa kunnat palvelujen leikkauskierteeseen.
Anneli Kiljunen avasi tilannetta omilta hallintoaloilta.
Työskentely työministeri Timo
Harakan työryhmissä on ollut
hänelle mieluinen uusi alue.
Työllisyys on pakko saada nousemaan. Työllisten määrä ei
juuri ole noussut, vaikka työttömyysprosentti laskenut. Tavoite 75 % työllisyysasteeseen
on kova. Tosiasia on sekin, että se on vain välietappi kohti
80 % työllisyyteen.

Kouvolasta valittiin Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit
-piirihallitukseen vas. Ismo Karstinen, Niina Ristolainen ja
varajäseneksi Sari Melkko.
Kokouksen poliittinen anti ei ollut merkittävä. Varsin
suuren osuuden saivat valinnat. Olimme taas valinta tilanteessa. Päämääränä oli saada
seuraavaksi kahdeksi vuodeksi
mahdollisimman moni osaaja
piirihallitus. Heidän tavoitteena tullee olemaan löytämään
piirille yhteisiä tavoitteita
joihin kaikki voivat yhdessä
yhtyä. Suuria infra hankkeita on vireillä. Rata suunnitelmat pitää saada ruotuun. Lähi vuosien tärkeysjärjestys on
saada junat kulkemaan nykyi-

sillä radoilla nopeammin ja
turvallisemmin.
Yhdistyksemme, Kuusankosken Sosialidemokraatit,
sai pitkästä aikaa jäsenen piirihallitukseen. Hän on Niina
Ristolainen. Tavoitteena oli
saada sinne moniosaaja, jolla
on laaja kokemus Sote alueesta. Erityisen tärkeää on hänen
kokemuksensa koko maata
koskevista asioista. Meidän on
syytä profiloitua entistä nuorekkaampana järjestönä.
Timo Nyberg

***

Kuusikymmentä vuotta sitten, vuonna 1959 ilmestyi lehtemme näytenumero 3.000 kappaleen
painoksena. Ja vuodesta 1960 on lehtemme ilmestynyt Kuusankoskella parhaina vuosi 7 numerona ja kuluvanakin vuonna kahtena numerona.
Toivotan hyvää joulua lukijoille ja onnellista uutta vuotta kaikille. Kiitos.
AS

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

Kuusankosken Sosialidemokraatit ry:n
teatteriretki Tampereen Pyynikille
1.8.2020.
Esitys on Ihanat naiset rannalla.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Aulis Forssell, puhelin 040 836 6671

KOKOUSTILOJA VUOKRATAAN
VOIKKAAN TYÖVÄENTALOSSA.
TiEdustelut Kari Iiskola,
puhelin 040 015 1263

SDP on jo perinteisesti järjestänyt kansalaistapaamisia vaalien välilläkin.
Kuusaalla tarjottiin kalasoppaa lokakuun ensimmäisen sunnuntain illansuussa ja Voikkaalla kansalaisilla oli mahdollisuus
kertoa huoliaan päättäjille lauantaina 19. lokakuuta työväentalon kulmalla
grillimakkaran tai sisätiloissa kahvin kera.
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JOS HALUAT RAUHAA...

S

yksyn mittaan olemme
nähneet paljon konflikteja työelämässä, mikä on
tietysti heijastunut luonnollisesti politiikkaan. Kehtaanpa jopa väittää, että on ollut
havaittavissa pääoman ryhtyneen todelliseen luokkataisteluun työläisiä vastaan. Toki he
eivät tätä suoraan myöntäisi,
vaan piilottaisivat tavoitteensa “tieteellisen” talousteoriansa alle ja pyrkisivät väittämään asiaa neutraaliksi “taloudelliseksi toimeksi”. Mutta
tarina onkin vanha tuttu. Mieleeni juolahti vuoden 1951
Atte Pohjanmaan kirjoitus Piirteitä sos.-dem. puolueen menettelytavoista. Siinä hän kirjoittaa osuvasti, ja niin vallan
ja valitettavan nykyaikaiselta kuulostavasti, miten vallassa olevat ryhmät propagandassaan kieltävät tämän oman
luokkataistelunsa. Työväkeä
he kyllä ovat valmiita tällaisesta syyttämään. Pohjanmaa
toteaakin, että naiivimman
ja yhteiskunnallisesti vähempitietoisen porvarillisen kansanaineksen yleinen väittämä
onkin, että “vain työväki käy
luokkataistelua ja ettei mitään
luokkataistelua olisi, elleivät
sosialistit sitä kävisi.” Tähän
Pohjanmaa tarjoaa oman vastauksensa. Hän kirjoittaa, miten tietenkään luokkataistelua
ei olisi, jos alemmat kansankerrokset tyytyisivät omaan
asemaansa. Että he jättäisivät kaikki oikeudet niille, jotka ovat ne itselleen ottaneet.
Etuoikeutetut ryhmät vastus-

tavatkin alempien kansankerrosten vaatimuksia oikeuksista, jolloin luokkataistelu syntyy. Pohjanmaa kääntääkin
asian toisin päin: “Yhtä hyvin
voidaan siis sanoa, että elleivät etuoikeutetut kansanluokat vastustaisi oikeuksien myöntämistä muille luokille, niin mitään luokkataistelua
ei syntyisi, vaan oikeus toteutuisi ilman sitä.” (Pohjanmaa
1951, 5.)
Asia sai minut pohtimaan
lakkoa ja työtaisteluja laajemmin. Toinenkin kirja muistui
mieleeni. Se on ytimekkäästi nimetty sanalla Ammattiyhdistysliike. Se on toki julkaistu jo vuonna 1970, mutta
näyttää siltä, että tietyt asiat
eivät vanhene (kuten jo edellä huomattiin). Siinä Kimmo
Kevätsalo kirjoittaa ajatuksia
herättävästi, että on olemassa eräänlainen paradoksi. Kun
lakko syntyy, alkaa työnantaja
vetoamaan lakiin, joka kuitenkin on se sama laki, joka kapitalistisessa yhteiskunnassa
nimenomaan turvaa kapitalistin oikeudet. Siksi he pyrkivät
tekemään “laillisuudesta” ainoan arviointiperusteen. (Kevätsalo 1970, 19.) Lakon taustalla on kuitenkin aina perustava ristiriita työn ostajien ja
työvoiman myyjien välillä eli
työn ja pääoman välillä on ristiriita. Lakolla pyritään tämän
ristiriidan luomien epäkohtien
poistamiseen. Mutta jo tuohon
aikaan Kevätsalo totesi sen valitettavan tosiasian, että por-

varillisen hegemonian keskellä lakkoja ei kuitenkaan enää
nähdä osana poliittista taistelua sosialistisen yhteiskunnan
luomiseksi. Hän tähdentääkin,
että lakot paljastavat kuitenkin aina jotain olennaista sen

lukumäärästä, tietoisuudesta
ja tietomäärästä. Ei riitä, että jäsenistöä haalitaan ja äänestäjiä kosiskellaan. Kyse on
kokonaisvaltaisemmasta muutoksesta luokan tavassa nähdä itsensä ja yhteiskuntansa.
Samassa yhteydessä
hän puhui siitä, miTätä tarkoittaa aate: se
ten työväen järjestuottaa muutoksen ajattetöjä on vahvistettalussa ja laittaa ihmisen toi- va sekä kuria lujitettava. Olenkin hänen
mimaan, pudottaa suomut
kanssaan täysin sahänen silmiltään ja laitmaa mieltä, vaikka
taa katsomaan maailmaa ja työläisen hahmo on
omaa asemaansa ankaran
suuresti muuttunut.
En pidä nykyiseskriittisesti.
tä tavasta ajatella,
että politiikka olihetkisestä yhteiskunnallises- si vain hetkellisiä projekteja.
ta tilanteesta. Tämän histo- Mielestäni politiikan pitää olriallisen näkökulman kautta la pitkäjänteistä ja sillä pitää
voidaan havaita, että yhteis- olla selkeä suunta. Tainio tokuntaluokkien välisen ristirii- teaa vielä lisäksi, että kaikki
dan kärjistyminen lisää aina mikä lisää näin luonnehdittyötaisteluja. (Kevätsalo 1970 tua luokkavoimaa, “on hyvää
23.) Ja emmekö me todista ja vie lähemmäksi päämaalia,
juuri tällaista kärjistymistä?
kaikki, mikä sitä pienentää on
virheellistä.” Tämä on hänen
Porvaristo pyrkiikin aina pii- mukaansa mittapuu kaiken
lottamaan omat luokkaetunsa, toiminnan arvostelemisekminkä takia se ei puhu suoraan si. (ks. Pohjanmaa 1951, 33.)
esimerkiksi omista luokkapuo- Kuten voitte huomata, hän ei
lueistaan luokkapuolueina, kertaakaan sanonut, että mitvaikka niitä ne todella ovat. tapuu olisi siinä, miten tavatTällaiseen piilotteluun ei taas toman tiheään osaamme toissosialidemokraattisen liikkeen taa arvoja ja niiden merkitystulisi koskaan ajautua. Meidän tä. Kyse on konkreettisesta
tulisi olla avoimesti aatteen muutoksesta yhteiskunnassa
asialla. Vuoden 1919 puolue- eikä vain kaunopuheisuuden
kokouksessa Taavi Tainio to- harjoittamisesta, mitä nykyitesikin viisaasti, että työväen sin harrastetaan monin pailuokkavoimaa on lakkaamat- koin. Tätä tarkoittaa aate: se
ta kasvatettava. Kyse on sen tuottaa muutoksen ajattelussa

ja laittaa ihmisen toimimaan,
pudottaa suomut hänen silmiltään ja laittaa katsomaan
maailmaa ja omaa asemaansa
ankaran kriittisesti. Ehkä kirjoituksen lopettaisi parhaiten
niin ikään Tainion osuvat sanat: “Luokkataistelussa vallitsevat samat säännöt kuin
suurvaltojen kansainvälisissä
asioissa: jos tahdot rauhaa,
niin ole valmis sotaan.”(Tainio
1929, 43.) On turha kainostella tämän tosiasian edessä kun
pääoma yrittää kerta toisensa
jälkeen ottaa täydellistä valtaa tästä kansakunnasta.
Lähteet:
Kevätsalo Kimmo 1970. Lakko.
Teoksessa Ammattiyhdistysliike 1970. Toimittanut Kevätsalo
Kimmo. Tammi. Helsinki.
Pohjanmaan Atte 1951. Piirteitä sos.-dem. Puolueen menettelytavoista. Työväen kirjapaino.
Helsinki.
Taavi Tainio 1929. Puheita ja
kirjoituksia – Elämänkerrallisia
piirrelmiä varustettu muistojulkaisu. Kustannusosakeyhtiö Kansanvalta. Helsinki.

Joonas Honkimaa
0405406458

KAUPUNGIN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA

Y

mmärtääkseni kaikki kivet on käännettävä etsien selkeitä ja pysyviä
toimia alijäämän korjaamiseksi. Nyt on tehty niitä tyypillisiä perusratkaisuja. Niiden tuoma säästö lienee vähän epätodellinen. Samoin
niiden vaikutukset ovat vaikeasti mitattavissa. Kaikki perustuvat oletuksiin ja toiveisiin. Veronkorotus on esimerkki lisääntyvästä kassavirrasta.
Varjopuoli on sen vaikutukset
ostovoimaan. Pienituloisten

kohdalla se vaikuttaa myös lisääntyviin tukitarpeisiin. Lopputulos ei ole pelkkä numero,
joka saadaan poistamalla ihmisten käteen jäävästä tulosta joku prosentti tai prosentin
osa kaupunginkassaan.
Toiminnalliset muutokset
tuovat selvää ja merkittävää
tulovirtaa kaupungin kassaan.
Kaikki IT tukipalvelut pitää
käydä läpi ja koota ne yhteen
kokonaisuuteen. Näin eri järjestelmät keskustelevat jouhevasti keskenään. Samoin
kaikki käyttäjät voivat omin
heille sovitetuin valtuuksin
seurata missä tässä kaupungissa mennään? Päällekkäiset
työt vähenevät ja henkilöitä vapautuu oikeisiin töihin.
Jokainen ylläpitäjä tietenkin
maksaa. Mitä enemmän niitä on sitä kalliimpi on yksikköhinta. Synergia etuja pitää
hyödyntää.
Toiminnan järkeistäminen

tarkoittaa sitä, että kaupunkia
ja sen toimintaa hallitaan, kehitetään ja viedään eteenpäin
kuten suurta perhettä. Kaikilla
toiminnan alueilla on yhteinen
päämäärä. Se saavutetaan tekemällä aukotonta yhteistyötä kaupungin omistamissa yhtiöissä ja sen suorissa hallinto
aloissa.
Omistajaohjauksen tulee
ottaa omistajan ote kaikkiin
osakeyhtiöihin, jotka kaupunki omistaa 100 %. Osakeyhtiölaki ei ole veruke, jolla voidaan estää terve yhteistyö.
Suunnittelutyö pitää aina olla
valmiina ennen kuin ryhdytään
etsimään rahoitusta. Sen jälkeen vasta budjetoidaan, jotta meillä on varma pohja siitä
mihin meidän rahat riittävät.
Ymmärrän korkeintaan 5% virheen kulujen ylityksessä kohtuulliseksi. Sen pahasti ylitykset kertovat riittämättömästä
valmistelusta eli suunnitte-

lusta. Niissä Pitää olla mukana kaikki ne jotka ovat jollain
tavalla mukana toteutuksessa.
En myöskään näe järkeväksi vetää pyhää viivaa eri hallitusten työskentelyssä mikä
kuuluu operatiiviseen johtamiseen ja mikä hallitustyöskentelyyn. Kunnallinen työskentelytapa lienee vähän
yliherkkää. Hallitusammattilaisten on hyvä antaa myös tekemisen osaaminen toimitusjohtajien käyttöön ja tueksi.
Niistä yleensä päästään yhteisymmärrykseen keskustelemalla. Avain on luottamus siihen,
että kaikilla on yhteinen yhdessä hyväksytty tapa toimia.
Meidän kaupungissamme nämä asiat ja tavat ovat miljoonasäästöjä. Niiden hyöty on
myös pysyvää eikä kertaluonteista. Vaatii myös kunnollista
paneutumista. Lisäansiona on
varmasti kaikkien urakoitsijoiden ja eri palveluiden myyji-

en arvostus. Se kertoo meidän
toimivan ammattimaisesti ja
helposti ymmärrettävästi.
Hanke-/projektijohtaminen
pitää saada toimimaan ja esiselvitykset tärkeässä roolissa,
ettei laiteta paukkuja asioihin, jotka eivät ole järkeviä
toteuttaa. Kehittää pitää ja
aina se ei onnistu oman toimen
ohella, kun tekemistä on niin
paljon. Myös ei ole ymmärrystä miten kehittää tai muuttaa?
Myös hankkeiden välistä
materiaalitasapainoa on saatava hallintaan. KAUPUNGILLA on paljon purkukohteita.
Ne tulee listata. Tällöin hyvät
materiaalit saadaan järkevään
paikkaan taloudellisesti. Tämä
on juuri sitä eri toimialueiden
yhteistyötä. Betonimursketta
ja erityisesti tiilimursketta ei
kannata siirtää kuin kerran.
Timo Nyberg
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PILAPIIRROS PUOLUEISTA

P

uolueet ovat osa demokratiaa ja edustavat erilaisia ideologioita. Me
valitsemme puolueen, jonka
näemme ja koemme edustavan niitä arvoja, jotka ovat itsellemme sekä läheisillemme
tärkeitä.
Pilapiirroksessa karrikoidaan kuvattavan asian ominaisuuksia tai erityispiirteitä, joiden kautta meidän on helpompi ymmärtää olennainen. Aina
silloin tällöin meidän puolueiden olisi hyvä kurkistaa peiliin, pohtia omaa karikatyyriamme ja sitä miltä me muiden
silmissä näytämme:
Vihreät ovat leikisti ympäristökeskeisiä vasemmistolaisia ja ekologisesti ajattelevia
kaupunkilaisia. Edustuspenkissä istuu kuitenkin Puna-

vuoren hipsteri, jolla ei ole
mitään käsitystä todellisesta
elämästä agraarialueilla.
Kultalusikka suussa syntynyt kokoomuslainen täyttää
omaa rahakirstuaan, vähentää verojaan ja lupaa, että
kirstun täyttyessä reunoilta varmasti valuu riittävästi
myös kaikille muillekin.
Keskusta on perinteinen
maalaisten puolue eli sananmukaisesti tekee lehmänkauppoja ja pyörittää viljakätköjä, joista talikkoa heiluttava voi vain uneksia.
Vasemmistoliiton yksisarviset ja pienen ihmisen karkkimeret ovat kauniita päiväunia siihen saakka, kunnes
toteutuessaan nämä utopiat
sahaisivat viimeisetkin sarvet
niin tasamittaisiksi, ettei sa-

teenkaaren värejä enää olisi
nähtävissä.
Perussuomalaiset ovat
räksyttäviä koiria, jotka jänkkäävät periaatteesta kaikkea
vastaan. Persut ratsastavat
maahanmuuttopolitiikalla,
ymmärtämättä edes pakolaisen, maahanmuuttajan tai
turvapaikanhakijan eroa.
Kristillisdemokraatit ovat
RKP:n kanssa perustettu kielen tai uskonnon pohjalta. Tämähän on kuin perustaisi poliittisen puoleen silmien värin
tai jäätelömaun edustamiseen, eipä siinä sitten oikeille asioille aikaa jäänytkään.
Sosialidemokraatit ovat
teollistumisen ja kaupungistuminen ajan muinaisjäänteenä ajalta, jolloin työväestö radikalisoitui joukolla.

Demarit ovat vanhaan aikaan
jääneitä, ryhmäkurissa rypeviä dinosauruksia.
Ihmiset näkevät meidät pilapiirroksen tavoin karikatyyreinä. Olisiko meidän aika päivittää karikatyyrimme vastaamaan sitä mitä me olemme ja
edustamme nyt?
Ystävällisin terveisin:
Niina Ristolainen

NIINA
RISTOLAINEN
Sosiaalityöntekijä,
YTM
- Kuusankosken sosialidemokraatit ry:n vpj.
- Kouvolan kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen tulevaisuusjaoston jäsen.
- Kymsoten valtuuston jäsen
ja tarkastuslautakunnan
puheenjohtaja.
- Maakuntavaltuuston jäsen
ja MYR-yhteistyöryhmän
jäsen.
P.0400 744273
niina.ristolainen@kouvola.fi

KANSALAISOPISTO MONEN ILON LÄHTEENÄ

K

ouvolan kansalaisopisto
on viettänyt tänä vuonna 100-vuotisen taipaleensa juhlavuotta. Nykyinen
kansalaisopisto syntyi kymmenen vuotta sitten uuden Kouvolan myötä entisten kuntien
vapaan sivistystyön toimijoiden yhdistyessä. Kymenlaakson opisto Inkeroisissa vastaa
entisen Anjalankosken kaupungin alueen kansalaisopistotoiminnasta. Opistotoiminta
on vapaata sivistystyötä, jossa perusajatuksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan
eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa
koulutusta. Vapaan sivistystyön koulutuksen tavoitteena
on edistää ihmisten monipuo-

lista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden,
moniarvoisuuden, kestävän
kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen
oppiminen, yhteisöllisyys ja
osallisuus.
Koulutuksen tarpeet ovat
vaihtuneet 100-vuotisen taipaleen aikana melkoisesti.
Yleisen koulutustason noustua
yhteiskunnassamme opiston
kurssit eivät enää välttämättä vastaa suoraan työelämässä tarvittavien taitojen opettamiseen tai yleissivistyksen
nostamiseen. Aiemmin saattoi vaikkapa opiston konekirjoituskurssin suorittaminen
olla merkittävä askel osaa-

misen kehittämisessä ja siitä voi avautua väylä työuralla
etenemiseen. Elokuvaklassikko Juurakon Hulda kuvaa hyvin vapaan sivistystyön roolia
heikon pohjakoulutuksen saaneen työväestön koulutustason nostamisessa ja sosiaalisen aseman parantamisessa.
Kuusankosken opistotalon kirjahyllystä löytyy vanhoja nahkakantisia kirja-aarteita: runokirjoja, Danten Jumalainen
näytelmä, Platon ynnä muita
sivistävää. Täytyy nostaa hattua aikaisemmille opistolaisten sukupolville!
Nykyisin kansalaisopiston
rooli on toisenlainen. Painopiste on enemmän vapaa-ajalla tapahtuvassa monenlaisten
tietojen, taitojen ja osaami-

sen kehittämisessä. Opetustarjonta kattaa laajasti eri
ainealueita kädentaidoista ja
kielistä liikuntaan ja näyttämötaiteisiin. Taiteen perusopetus kuuluu myös Kouvolan
kansalaisopiston tarjontaan.
Suurimmaksi osaksi kursseille voi tulla kuka tahansa. Osa
kursseista on suunnattu esimerkiksi seniori-ikäisille. Kansalaisopiston kursseilla käyminen on edullinen harrastus.
Osassa kursseista käytetään
opetushallituksen opintoseteliavustuksia, jolloin ne ovat
kurssilaisille maksuttomia. Tämän lisäksi työttömien opintoseteleillä voi opiskella syyslukukauden. Virta-kortti on tarkoitettu kouvolalaisille, jotka
saavat takuueläkettä tai täy-

dentävää toimeentulotukea.
Virta-kortilla on mahdollista
osallistua useiden ainealueiden kursseille.
Hyvää joulun odotuksen
aikaa!
Tiina Kirvesniemi
Kouvolan kansalaisopiston
rehtori

mitä on tarjottu n. 12-18-vuotiaille? Heillä kun ajattelu hiljalleen alkaa olla itsenäistä.
Politikasta vähemmän politiikkaa. Kun tässä nyt on ollut
parit hallitukset, jotka ovat
jokseenkin kuohuttaneet päätöksillään, niin täytyisi saada
semmonen henki, että ei se
paikallisjärjestötoiminta ole
välttämättä politiikkaa ja niiltä osin kun se on, niin on lupa tuoda mielipiteitään julki
ja nähdä tai kuulla tiettyjen
linjausten perusteet. Ja sitten virkistys- ja viriketoiminnan roolia korostaa, muttei
liioitella.
Hyväksytään nuoriso! Käsi
ylös kaikki, jotka esimerkiksi
kauppakeskukseen mennessään luovat edes lievästi tuo-

mitsevan katseen mopoihinsa
nojaileviin teineihin! Miksi?
Onko ne muka #pilalla. Juu
okei ne räkii ja vittuilee, vai
vittuileeko? No sen ne tekee
ainakin osin itsesuojeluna,
koska aina on tuomittu kärkkäästi ja yleistäen kaikki. Kuitenkin valtaosa heistä tulee
olemaan ihan suunnilleen yhtä tuottava ja tarpeellinen osa
yhteiskuntaa tulevaisuudessa,
kuin sinä ja minä. Oletteko sitä linjaa pohtineet?
Nähdään nuoriso! Eikä pelkästään niitä, jotka istuvat
etupulpetissa, ja jotka jo
kouluaikana otetaan mukaan
päätöksentekoon tai johtajiksi. Sieltä keski- ja takariveiltäkin löytyy mielipiteitä, sekä
riittävästi älykkyyttä jos anne-

taan mahdollisuus.
Tehdään tulevaisuutta. Tänä päivänä, joskin ehkä enemmin paikallistasoisesti, yritetään talouden nimissä tehdä
erinäisiä päätöksiä. Voisin kuvitella jonkun nuoren kärjistäen pohtivan, osin aikuisten
johdolla päätösten päättömyyttä. Nuorilta ei yleisesti
saa ottaa enää yhtään mitään
pois, ei talouden eikä minkään
muun TEKOSYYN perusteella.
Se olisi sitä tulevaisuudesta
luopumista, mitä on jo tehty
ihan liikaa.
Ja joululehtihengessä kaikille oikein hyvää joulua, sekä onnellista ja ajatusrikasta
uutta vuotta!!

SEKSIKKYYTTÄ

P

rovosoivalla otsakkeella startti jutulle, joka
viimein toteutuu. Eli on
herännyt huoli --itsellenikin--,
että kuinka puolue- sekä järjestötoimintaa pystyttäisiin
markkinoimaan nuorille ja
nuoremmille. Lyhyen taustatutkimukseni perusteella olen
tullut siihen tulokseen, että
täytyisi kollektiivisesti katsoa
peiliin. Minä, joka jokseenkin
jostain jotain tiedän, en ollut
ikinä ennen edes kuullutkaan
tahosta nimeltä "KaakkoisSuomen nuoret kotkat". Demarinuorista, tai yleisemmin
puolueiden nuorisojaostoista
olin kyllä kuullut, mutta suureksi huoletuksekseni huomasin, että kaakon nuorten kotkien verkkosivujen "tapahtumat"

osio loisti tyhjyyttään, eikä
Kaakkois-Suomen demarinuorten sivun uutisosiotakaan oltu
päivitetty liki pariin vuoteen.
Onko me jo muka luovutettu??
Noh, onneksi tajusin tarkistaa
sosiaalisen median kanavia, ja
sieltä sentään löytyi tasaisesti
päivitettyä sisältöä.
Edellä mainitut tahot kuitenkin ovat jo järjestötoimintaa, kuinka sitten se uusien
houkuttelu. Taustatyön tuloksena löysin "isojen poikien"
sivulta (Kaakkois-Suomen demarit) parikin tapahtumakalenteria. Silmiini osui tapahtumakalenteri vuodelta 2017.
Nuorten kotkien toimintaa on
ko. vuonna ollut noin kerran
kahdessa kuukaudessa, mutta

Jaro Mäkynen
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Joulumieltä uimareille

SUOSITTU KUUSANKOSKEN UIMAHALLI SAI KOUVOLAN
SÄÄSTÖSEKOITTIMESSA VUOSIEN LISÄAJAN

K

uusankoskelaisten luotto kunnalliseen päätöksentekoon koheni maratoniksi venähtäneen budjettivaltuuston myötä usealla pykälällä. Virkamiesten tappolistalle päätynyt
Kuusankosken uimahalli saa valtuuston
päätöksellä jatkaa ainakin siihen saakka, kunnes Kouvolaan saadaan rakennetuksi uusi vesiliikuntakeskus 50 metrin ratoineen.
Muuttotappion ja päättäjien ohjaksista pahoin karkaavien terveydenhuollon kustannuksien takia uudelle hallille kaavailtu valmistumisvuosi
2026 voi olla hyvinkin ylioptimistinen
– raha tulee olemaan tiukalla vuodesta toiseen.
Uimahallin jatkoaikaan on liitetty lisähuomautus, jonka mukaan hallia ei
saneerata, vaan ainoastaan välttämättömimmät korjaustoimet tehdään.
Mutta jos kuusaalaisilta uimareilta
kysyy, niin ajan hampaankin puraisema halli on paljon parempi kuin ei hallia lainkaan.

Luottoa löytyi
Sateisena talviaamuna Kuusankosken uimahallista löytyvät vesijuoksusta nauttivat Riitta Viinikka-Kansikas ja
Leena Kekola.
- Jos halli olisi päätetty sulkea, Kouvolaan asti en olisi uimahalliin lähtenyt, Kekola puuskahtaa.
Viinikka-Kansikas uskalsi odottaa
valtuustosta järkipäätöstä.
- Olin melko varma, että sulkeminen jo 2021 ei mene valtuustossa läpi,
on siellä kuitenkin sen verran ajattelevia ihmisiä. Kuusankosken uimahalli
on paras lapsiperheille, ja täällä pystytään järjestämään vesijumppaa, mikä ei onnistu syvissä altaissa, ViinikkaKansikas listaa.
Uinnin terveyshyödyt on todistettu monissa tutkimuksissa. Vesiliikunta
alentaa verenpainetta, ja veden kannattelevan vaikutuksen vuoksi liikuntaa voi harrastaa nivelturvallisesti.

Juuri uinnin ennalta ehkäisevä terveysvaikutus on huomattava, mikä valtuuston puheenvuoroissakin huomioitiin.
- Tuskin kävelisin ilman allaskäyntejä niin hyvin kuin nyt kävelen, Kekola
arvelee.
Mihin sitten uusi halli pitäisi rakentaa, jos sellaiseen joskus eurot
löytyvät?
- Kuusankoskelle tietysti, tämän paikalle tai viereen, Leena ja Riitta sanovat yhteen ääneen.

Ei purkukuntoinen
Jarmo Tikkanen käy Kuusankosken
uimahallissa kolmesti viikossa hallin
avatessa ovensa jo aamutuimaan.
- Kuusankoskella käy vuodessa
87000-90000 uimaria, mutta silti kaupungilta ei löytynyt varaa laittaa kesällä ulkoaltaaseen vettä, Tikkanen
ihmettelee.
Hallin henkinen alasajo on alkanut
jo vuosia sitten sitkeillä väitteillä sen
surkeasta kunnosta.
- Hallille pitäisi tehdä puolueeton
kuntotarkastus, niin sittenhän nähtäisiin, Tikkanen sanoo.
Kuusankosken altaassa hallin valmistumisvuodesta 1970 lähtien viihtynyt
Aarne Palminen on samaa mieltä siitä,
että hallin huonokuntoisuutta on vahvasti liioiteltu.
- Rakennusteknisesti tämä halli ei
ole suurten muutostarpeiden alla. Allastekniikasta en puhu mitään, mutta
rakenteiden osalta Kuusankosken uimahalli on täysin terve. Betonirunko
ja punatiiliseinät – ei sen ikuisempaa
rakennetta juuri olekaan, arkkitehti
Palminen painottaa.
Palminen myöntää ärsyyntyneensä
varsin pahoin siinä vaiheessa, kun kävi
ilmi, että Kuusankosken uimahalli yritetään väkisin sulkea huonokuntoisuuteen vedoten.
- Jos tämä rakennus pitäisi purkaa
huonon kunnon vuoksi, niin ei Suomeen
kovin montaa rakennusta jäisi pystyyn.

Jarmo Tikkanen käy uimassa kolmesti viikossa. Puheet kotihallin purkukunnosta tuntuvat vahvasti ylimitoitetuilta.

Tervaskankaalle
Kuntoilua monipuolisesti harrastava
Palminen kehuu uintia monipuolisena
terveyden edistäjänä. Siksi tehokkaiden ja myös sosiaalisten uintihetkien
riistäminen kyseenalaisilla perusteilla
olisi tuntunut pahalta.
- Uiminen olisi loppunut siihen paikkaan, jos tämä halli olisi suljettu.
Palminen arvostaa Kuusankosken
hallia puolustaneita valtuutettuja,
jotka ovat säästöpäätöslistan karsimisen jälkeen saaneet melkoisesti rapaa
niskaansa.
- Heitä vastaan on oltu ihan solvauslinjalla, mutta poliitikot eivät ole silti
provosoituneet, Palminen kehuu.
Palmisella on tarjota kaksi hyvää
paikkaa uudelle hallille, eikä Ratamon
seutu ole kumpikaan niistä.
- Kuusankosken urheilupuistossa on
hyvin tilaa isommallekin hallille, mutta Veturin vieressä olisi mielestäni
vieläkin parempi paikka. Se on saumaalueella kaikkien kouvolalaisten hyvin
saavutettavissa, liikennejärjestelyt
ovat toimivat ja luontopolulle lähtö
on ihan vieressä, Palminen perustelee.

Valot syttyvät
Kuusankosken uimahalliin
kolmesti viikossa jo aamukuudelta.

43-14
Valtuusto äänesti 11. marraskuuta
kahden muutosesityksen välillä. Vihreiden Sari Hyytiäisen esitys uimahalliverkon käsittelystä kaupunginjohtajan hallituksessa hävinneen esityksen
mukaisesti hävisi Kokoomuksen Matti Lindholmin tekemälle esitykselle
14-43.
Kuusankosken uimahallin olisivat olleet vuoden 2021 alusta valmiita sulkemaan kaikki vihreät, kuusi kokoomuslaista, yksi sitoutumaton ja yksi
sininen. SDP:n, Keskustan ja Perussuomalaisten kaikki valtuutetut olivat jatkoajan puolella, samoin seitsemän kokoomuslaista ja enemmistö
pienryhmistä.
Teksti ja kuvat
Markku Lintula

Riitta Viinikka-Kansikas (vasemmalla) ja Leena Kekola tietävät vesiliikunnan terveysvaikutukset. Kaupungin vilkkaimman uimahallin sulkeminen olisi ollut kaamea ratkaisu.

Aarno ”Aku” Palminen teki työuransa arkkitehtina. Kuusankosken uimahallin rakenteellinen peruskaava oli niin vakuuttava, että sitä lainattiin 70-luvulla myös naapuriin, Kuusankosken urheilutaloon.

Kuusankoski ja sosialidemokraatit 													7

OLIPA MAAILMA KENEN PUOLELLA TAHANSA,
ME OLEMME LASTEN PUOLELLA. AINA.

E

dellä oleva iskulause on
lainattu Unicef-järjestöltä, mutta alan ihmisillä ei ole liene mitään sitä
vastaan, että me muutkin toimimme tämän suuntaisesti. Suomessa lasten asiat ovat
kohtuullisen hyvin, mutta tuloerot ovat meillä kasvamassa.
Koulumenestys ja hyvinvointi siirtyvät menestyvältä sukupolvelta toiselle. Sen sijaan
henkinen ja aineellinen pahoinvointi helposti kasaantuu.
Meillä on noin 18 000 lasta sijoitettuna kodin ulkopuolelle.
Kunnallisalan kehittämiskeskus kysyi suomalaisilta,
millaisia säästöjä kotikunnassa pitäisi tehdä, jos on tarvetta. Verotuksen kiristämistä
vastusti yli puolet vastaajista.
Yli 60 prosenttia totesi, että
velkaa ei saa ottaa ja eikä kuntaliitoksia tehdä. Saman verran vastusti, että säästösyitä
kunnan työntekijöitä vähennetään. Ulkoistamisen vastustajia oli myös yli 60 %. Kunnan
palvelut ovat lähellä ihmisen

Väestön ikääntyminen, väestöryhmien
terveyserot ja työttömyys luovat painetta säästöihin ja
veronkorotuksiin.
jokapäiväistä arkea. Näin ollen suora demokratia ei anna
vastauksia hankaliin kysymyksiin. Päättäjät joutuvat etenemään maltillisesti, mutta vastuullisesti ja tutkimustuloksia/kokemuksia hyödyntäen.
Kuntien ja valtion sekä
markkinavoimien välillä tulee
olla oikea tasapaino. Kuntien
osalta ei voi välttyä siltä huomiolta, että tätä asiaa ei ole
riittävästi tajuttu. Vanhustenhuollossa on annettu esimerkiksi liiaksi valtaa ylikansallisille yrityksille. On totta, että
yritykset investoivat, mutta
kunnathan nämä investoinnit
lopunperin maksavat ostaessaan palveluja ja maksaessaan vuokria. Vanhustenhoi-

don tarvetta ei tule ainakaan
alistaa pääomasijoittajien
voitontavoittelulle.
Suomen yhteiskuntamalli
on palvelut meitä hyvin. Nyt
kansantalous on laskusuhdanteen aikana kovilla, koska se
on huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi Ruotsissa.
Näin ollen taloudellista liikkumavaraa on vähän ja tulee nyt
esiin valtion ja kuntien talousarvioita tehtäessä. Väestön
ikääntyminen, väestöryhmien terveyserot ja työttömyys
luovat painetta säästöihin ja
veronkorotuksiin.
Tässä tilanteessa populistisille puheille on tilausta. Ihminen ei ota vastaan tietoa, jos
se on omien uskomusten vastaista. Uskomuksiin myös vaikutetaan taitavasti, esimerkkinä ilmastonmuutos. Poliittinen korrektisuus on heitetty
jo ajat sitten nurkkaan sekä
meillä jopa eduskunnassa että
esimerkiksi Puolassa ja Unkarissa. Meillä tästä on vaarallinen esimerkki, kun tietokir-

jailija Jessikka Aroa vainottiin
vihapuheilla ja uhkailuilla. Erityisesti MV-lehden tavoitteena
oli Aron elämän tuhoaminen.
Puolueet eivät ole enää
niinkään vasemmisto-oikeisto
janalla, vaan liberaalit vastaan perussuomalaiset. Tämä
tuli hyviin esiin mielipidetiedusteluissa. 62 prosenttia perussuomalaisten kannattajista oli esimerkiksi sitä mieltä,
että rikoslaista tulee poistaa
pykälät koskien kiihottamista
kansanryhmää vastaan. Vihreiden kannattajista vastaava prosenttiluku oli vain 8 %.
Muiden puolueiden kannattajat olivat enempi sen puolesta, että pykälät tulee säilyttää
kuin poistaa.
Syyrian Al-Holin leirillä olevien tilanne on heille ja kotimaalle vaikeita asioita monessakin mielessä. Ei voi kuitenkaan välttyä vertaamasta
tapahtumiin sata vuotta sitten. Onnettomassa sisällissodassa punaisten puolella oli
tyttöjä ja naisia, monet vä-

hemmän aatteen kirkastamia.
Tämä osallisuus suututti ja kirjailija Ilmari Kianto kirjoitti:
”Punaisten puolella olevat naiset ovat ”susinarttuja”, tulevien sukupolvien äitejä, joten
heistä tulee päästä eroon.”
Viesti meni perille Hennalan
vankileirille, jossa surmattiin
220 naista, joista nuorin oli
hattulalainen 14-vuotias Enni
Maria Mäntynen.

Ei ollut heidän syy että heitä
tänne niin suuresti syntyi. Yhteiskunnalla on ollut pitkä aika varautua siihen että ikäluokat yks toisensa jälkeen tulee
vanhaksi. Ja siihen täytyy yhteiskunnan vastata, ei kurjistamalla heidän olojaan vaan
jollain muulla tavoin. Koska
kurjistamisena minä nykyisten
vanhuspalveluverkkojen hm,,
muutoksen näen.
Tälläisin miettein nyt, kun
loskaisia ja harmaita aikoja
mennään.
Tai on mulla vielä yks juttu,, tai oikeesti kaks juttuu
mielen päällä.
Eka on se kun noita puoluekannatusgalluppeja yleisölle
mediassa julistetaan? Aattelin että kun kaikenlaisista tietokannoista voi lukea ihmisistä yhtä ja toista. Eiköhän
noista tiedostoissa selviä itse
kunkin poliittinen suuntauma.
Sieltä sitten poimitaan joukko galluppiin ja ”vot” johan
on lista sellainen kun tiedottajat haluaa. Ei sen puoleen
kyllä minä taidan olla sen sortin masokisti että toivon?? nyt
suurinta kannatusta nauttivan
pääsevän jonkinlaiseen halli-

tusvastuuseenkin ja todellakin suuuurista sanoistansa
tekoihin.
Ja toinen juttu on että vaikka tätä kirjoittaessani on
sateista, harmaata, suttuista
keliä ja pikkasen vaikea kuvitella että se Joulu on todellakin kovaa vauhtia tulossa.
Toivon kuitenkin Joulumielen
jokaiselle löytyvän. Jokaiselle oman tyylinsä mukaan. Ja
tulevana vuonna jokaisella on
Onnea ja omanlaisensa kujeet
tulevaan.

Tuure Ainikkamäki

ONNELLISUUS MUUTOKSESSA ?
VAI ONKO KUITENKAAN.

M

uistelin tässä taannoin yhtä alitajunnasta kimmahtanutta
maininoslausetta, ”Tiilitalossa
asuu onnellinen perhe”. Kaiketi asuu vieläkin kaikenlaisissa taloissa ihan onnellisia ihmisiä? Mikä on onnellisuuden
mittapuu tänä aikana? Kuinka
paljon onnellisuuteen tarvitaan, osaako ihminen olla onnellinen pienistä jokapäiväisistä asioista? Huomaako edes
niitä ja sitä onnellisuutta niistä? Kun muistelee tarinoita
historiasta, voi kuvitella että
onnellisuuden merkitys on todellakin muuttunut. Ennen
tultiin oikeasti onnelliseksi
pienistä asioista. Kun oli edes
jonkinlainen katto päällä, leipää ja kohtuullisen lämmintä
ja jonkinlaiset kelinmukaiset
vaatteet päällä vaikka sitten
ison perheen lapsilla vuorotellen. Niin se oli toimittava silloisissa olosuhteissa . Monet
tarinat kertovat näiden asioiden riittäneen hyvinkin pitkälle. Näin joulun lähestyessä
tulee mieleen harvemmin
kuultu joululaulu Köyhän
lapsen joulukuusi. Lauloin sitä
isän kanssa aikoinaan, minut

laulun sanoma veti hiljaiseksi jo pienenä. Laulu kertoo
lapsen näkökulman hyvinkin
puutteelliseen jouluun. Ihan
näin kurjasti mitä laulussa sanotaan ei monellakaan jouluvietto nykyaikana taida enää
olla. Vaikka onhan yhteiskunta kurjistanut monella tavalla
monen elämää. On vaikea tulla edes jollain lailla toimeen.
Kenen mistäkin syystä. Yhteiskunnan rakennemuutos taitaa
olla kaikkein yleisin syy ihmisten olon kurjistamiseen.
Kun esim. yhteiskunnalla
tai kunnalla menee huonosti,
se yleensä laitetaan heijastumaan huononnuksina lapsille
ja vanhuksille. Heiltä palveluverkkoja ajetaan minimiin.
Puretaan/keskitetään päiväkodit ja koulut matkojen päähän tarvitsijoista. No jokainen
voi itsekseen miettiä tuleeko
pitkässä juoksussa minkä verran säästöjä moisesta. Ei tuo
ainakaan oman kunnan muuttotappioita käännä voitoksi.
Ja entäs vanhukset sitten.
Juuri kun läheinen on saanut
hoivapaikan pitkän odottelun
jälkeen hyvästä paikasta, niin
jo taas on alkamassa vääntö

Kun esim. yhteiskunnalla tai kunnalla menee huonosti,
se yleensä laitetaan
heijastumaan huononnuksina lapsille
ja vanhuksille.
kun hoivapaikkoja munklataan parempikuntoisille ja
kotihoitoa mukamas lisätään.
No tässäkin voi jokainen miettiä mitä tapahtuu jos vanhuksilta jotka ovat laitoshoidossa
juuri sen takia etteivät ilman
kokoaikaista hoivaa pärjää. Ja
omaiset pelolla odottelee koska kokovuorokautinen hoitajasysteemi läheisen kohdalla
puretaan. Eikä tarvi olla mitään horror ajatuksia viljelevä kun tulokset voi kuvitella.
Parempaan päin tuskin menee.. Näillä näppäimillä aletaan olla niissä vuosissa kun
suuret ikäluokat alkavat olla
heitä jotka tuohon vanhuspalveluverkkoon asiakkaiksi alkavat hiljalleen tulla. Täytyy
kuitenkin muistaa ettemme
syyllistä sitä ikäluokkaa joita
suuriksi ikäluokiksi kutsutaan.

Anri Mäkynen
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NÄYTEIKKUNAN PUKKI ON JO
OIKEASTI VANHA

J

oulu on perinteiden aikaa. Useassa kodissa on
koriste tai esine, jonka
ilmestyminen omalle paikalleen on varma merkki joulun
lähestymisestä.
Kuusankoskelaisille varmana joulun tuojana voi pitää
kenkäkauppa Lapikkaan ikkunaan vuodesta toiseen ilmestyvää joulupukkia. Pukki ratsuineen on nyökytellyt näyteikkunassa jo niin kauan, että
sen terveydentila miltei huolestuttaa kuusankoskelaisia.
- Jollei pukki ole joulukuun
alkuun mennessä ilmestynyt
paikoilleen, niin joka päivä
käy joku kysymässä, että tuleehan se varmasti, kauppias
Ritva Hakalin sanoo.
Sähkötoimisen pukkifiguurin toivat aikanaan Suomeen
Eeva ja Martta Lappi. Lapin
kenkäkaupan ikkunassa puk-

ki on tehnyt taivalta ainakin kerran, mikä on hänen hyvät
vuodesta 1958 lähtien, jolloin työnsä huomioiden oikeus ja
Kansantalon vanha osa val- kohtuus.
mistui. Kuitenkin moni muisKeskieurooppalaiseen tai
taa nähneensä uutteran hyvän ainakin Suomen Lappia heitahdon lähettilään näyteikku- kommin tuntevaan alkuperään
nassa jo silloin, kun kenkä- viittaa osaltaan eläin, jonka
kauppa toimi vielä Voikkaalla. selässä pukki taittaa taivalta.
Pukin alkuperästä ei siis Muilta osin se voisi olla hevoole tarkkaa kirjatietoa, mutta nen tai aasi tai jopa sarveton
muistikuvien perusteella se on poro, mutta luppakorvat pistätuotu pian sotien jälkeen Kes- vät arvelut uusiksi.
ki-Euroopasta, mahdollisesti
Oli miten oli, joulumieSveitsistä.
li on teknisiä yksityiskohtia
Moni on ihmetellyt sitä, tärkeämpää.
kuinka vahvoiksi sähkölaitteet
aikanaan tehtiin. Aivan ilman
remonttia pukki ei sentään ole
selvinnyt, sillä Seppo Hakalin
on vaihtanut siihen jossain Tuttu pari kenkäkaupan ikkunassa – joulupukki ja luppavaiheessa uuden sähkömootkorvainen
ratsunsa. Kaksikko
torin, ja myös kuluneita niveliä on huollettu tai tiukkailtu. on nyökytellyt joulumieltä jo
yli 60 vuoden ajan, ehkä läVuosien saatossa julkkispukki
hemmäs 70 vuotta.
on saanut myös uuden vaate-

Joulu ennen ja nykyään
Kuusankoski
ja sosialidemokraatit
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Kuusankosken
Sosialidemokraatit ry
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Työväenyhdistys ry
Voikkaan
Työväenyhdistys ry
Toimisto
Valtakatu 38 A,
45700 Kuusankoski
puh: 0400 286 029
toimisto@
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Päätoimittaja
Ari Söderström
Toimitussihteeri
Joonas Honkimaa
Valokuvat
Juhani Littman
Timo Nyberg
Jakelu
Jakelusuora
Sivunvalmistus
PK-lehti
Painopaikka
Lehtisepät Oy,
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vuotta täytettyäni voin todeta, että näihin vuosiin
on kuulunut monta erilaista joulua. Vietettyäni varhaislapsuuteni maaseudulla, oloissa jota sota-aika
varjosti, jouluun liittyvät toiveet eivät olleet runsauteen liittyviä. Joulun odotukseen liittyi kuitenkin tiettyjä toiveita, kuten joulupukki, joulusauna, joulukuusen haku metsästä, sen
koristelua ja tietysti myös äidin valmistama jouluruoka. Sen
seurauksena, kun sain oman perheen, olot muuttuivat, oli tullut aika siirtyä lapsuudesta aikuisuuteen. Samalla tavoin kuin
itselläni aikanaan lapsillani oli kuitenkin omat odotuksensa
ja toiveensa jouluun liittyen. Isänä olin siirtynyt enemmän
lahjan antajaksi kuin saajaksi, lapset, joita olin saanut, olivat minun parhaita joululahjojani. Joulun sanoma ja luonne
eivät muuten olleet juuri muuttuneet. Joululla on aina ollut
oma merkityksensä. Kynttilöiden sytyttäminen isovanhempien, vanhempien ja minun tapauksessani myös lasteni haudoille, on saanut aivan uudenlaisen merkityksen. Sitä on alkanut
enemmän ymmärtää, että matka täällä maan päällä on jokaiselle meille rajallinen. Jokainen joulu, jonka saa viettää, on
ainutlaatuinen ja sitä pitää viettää sen mukaisesti.
Ajatukseni siirtyvät noista menneistä ajoista nykypäivään.
Sota-ajan vaikeista ajoista on siirrytty myönteisen kehityksen
seurauksena aikaan jonka pitäisi mahdollistaa jokaiselle ihmiselle ihmisarvoisen elämän. Näin ei kuitenkaan ole asianlaita,
joukossamme on edelleen ihmisiä joille ei tule sellaista joulua
joka mahdollistaisi sen sanoman mukaisen tarkoituksen. Vaikka elämme yltäkylläisyydessä, hyvinvointi ei tavoita kaikkia,
valitettavasti näyttää siltä että eriarvoisuus vaan lisääntyy
ja yhä useammat kansalaiset joutuvat turvautumaan muiden
apuun. Valitettavasti apuakaan ei aina ole saatavilla. Viettäessämme viime viikolla itsenäisen Suomen juhlapäivää monet
siihen liittyvät tapahtumat muistuttavat meitä, että elämällä
voi olla erilaista merkitystä. Itsenäisyys on asia jota voidaan
juhlia, koska sen saavuttaminen ja säilyttäminen on arvokas
asia. Mutta isänmaan pitää olla kaikille sen kansalaisille sellainen, jossa jokainen tuntee voivansa olla sen tasavertainen
kansalainen. Näin sanoessani, ajatukseni ovat niiden ihmisten puolella jotka eivät ole päässeet eivätkä näytä pääsevän
osalliseksi tarvitsemistaan palveluista, eivätkä myöskään ansaitsemastaan joulusta.
Kaikesta huolimatta toivotan kaikille
Hyvää Joulua
Valto Koski

Kuka on
pukinparran takana?

Arvaa tai tiedä.
Pienenä vihjeenä voidaan kertoa
"Pukki on kotoisin samalta suunnalta kuin
Teemu Pukki. Pukki pitää urheilusta ja on
Suomen suurimman etunimiyhdistyksen
jäsen."
Vastaukset ke 18. joulukuuta 2019 mennessä
sähköpostilla toimisto@sdpkuusankoski.fi
tai kortilla/kirjeellä
Kuusankoski ja Sosialidemokraatit
Valtakatu 38 A
45700 KUUSANKOSKI
Laita mukaan arvaajan nimi ja yhteystiedot
sekä Joulupukkiarvauksesi.
Oikeinvastanneiden kesken arvotaan
40 euron lahjakortti.

