
Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li
Andersson (26 v.) on valtiotieteiden
kandidaatti ja venäjänkielen opiskelija.
Hän on aktivisti ja feministi sekä Turun
kaupunginvaltuutettu ja Vasemmisto
liiton valtuustoryhmän puheenjohtaja.
Kielitaito: ruotsi, suomi, englanti, ve
näjä, ranskan alkeet. Li tekee mielellään
politiikkaa, joka on sekä arkisia kamp
pailuja ja toimintaa kansalaisliikkeissä
että vaikuttamista muodollisissa kehyk
sissä.

Li Anderssonin tavoitteita EUparla
mentissa luonnehtii muun muassa:
LOVE Eurooppa & STOP #talouskuri
#työttömyys #rasismi #co2 #keinottelijat

Yhteystietoja: lindrssn@gmail.com;
li@vasemmistonuoret.fi;
www.facecook.com/lindrssn;
www.twitter.com/liandersson.

LI ANDERSSON
Kansanedustaja Annika Lapintie (58 v.) on
juristi ja varatuomari. Hän on työskennel
lyt Turussa työvoimapiirin lakimiehenä ja
STSpankin konttorin esimiehenä. Edus
kunnassa vuodesta 1995 lähtien ollut An
nika on Vasemmistoliiton eduskuntaryh
män puheenjohtaja, EUasioita käsittelevän
Suuren valiokunnan varapuheenjohtajana
ja Ulkoasiainvaliokunnan jäsen. Kielitaito:
suomi, ruotsi, englanti, ranska, venäjä ja
saksa. Annika viihtyy Turun saariston
kauneudessa lataamassa akkuja. Hän on
naimisissa ja hänellä on kaksi aikuista lasta.

Annika Lapintien tavoitteita EUparla
mentissa ovat: Veroparatiisien sulkeminen,
asemenojen vähentäminen ja Euroopan
talouden elvyttäminen ihmisten, ympäristön
ja ilmaston ehdoilla.

Yhteystietoja: www.annikalapintie.net;
www.facebook.com/annikalapintie.

ANNIKA LAPINTIE
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Kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheen
johtaja Annika Lapintie oli vuoden 2009 euro
parlamenttivaaleissa Vasemmistoliiton ylivoi
mainen ykkösehdokas. Hän sai koko maasta yli
29 000 ääntä. Vasemmistoliiton paikka jäi 2764
äänen päähän.

Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Anders
son on vuoden 2012 kuntavaalien jälkeen noussut
yhdeksi Vasemmistoliiton näkyvimmistä polii
tikoista. Hän oli kuntavaaleissa Turun ääniharava
2 422 äänellä, kun äänimäärä edellisen vuoden

eduskuntavaaleissa koko VarsinaisSuomessa oli
vajaat 2 200.

Vasemmistoliitto sai koko maassa viime edus
kuntavaaleissa 239 000 ja kuntavaaleissa vuonna
2012 vajaat 200 000 ääntä. Kahden europarla
menttipaikan saamiseksi vähintään vasemmiston
koko yleisten vaalien äänestäjäkunnan pitäisi
lähteä vaaliuurnille.

Vasemmistoliiton väki on tehnyt vaalityötä ai
van toisella innolla kuin viisi vuotta sitten. Myös
ehdokaslista on huomattavan vahva ja moni

puolinen. Mukana ovat Lapintien ja Anderssonin
lisäksi kansanedustajat Merja Kyllönen (37 v.)
Kainuusta, Silvia Modig (37 v.) Helsingistä, Eila
Tiainen (67 v.) KeskiSuomesta, Kari Uotila
(59 v.) Uudeltamaalta ja Erkki Virtanen (61 v.)
PohjoisSavosta.

Kokkolasta ehdolla on psykologian tohtori Eila
Aarnos (65 v.), Kotkasta metallimies Faruk Abu
Taher (33 v.), Vantaalta eduskuntaavustaja Ante
ro Eerola (39 v.), Joensuusta opiskelija Toivo
Haimi (23 v.), Keravalta järjestö ja koulutus
päällikkö Pia Lohikoski (36 v.) ja Forssasta pää
luottamusmies Janne Nieminen (45 v.).

Lapin Kolarista ehdolla on matkailupalvelujen
tuottaja JuhaPetteri Pasma (24 v.), Helsingistä
maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki
(51 v.), Kotkasta lääkäri Petri Pekkola (56 v.),
Vantaalta poliittinen sihteeri Jussi Saramo (34 v.),
Oulusta Vasemmistoliiton puoluevaltuuston pu

heenjohtaja Hanna Sarkkinen (25 v.), Tam
pereelta tutkijatohtori Sinikka Torkkola (53 v.),
ja Porista pääluottamusmies Erno Välimäki (36
v.). Vasemmistoliiton ehdokkaiden keskiikä on
reilut 44 vuotta.

Europarlamentin vaalien ennakkoäänestys on
14.–20.5. ja varsinainen vaalipäivä sunnuntai
25.5.2014. (UP)

Lisää ehdokkaista:
http://vasemmistoliitoneurooppa.fi/
ehdokkaat2014

Vasemmistoliiton eurovaalisivut:
http://www.vasemmisto.fi/eurovaalit2014/
euvaalit2014/.

VASEMMISTOLIITOLLA ON HYVÄ MAHDOLLISUUS SAADA
TOUKOKUUN VAALEISSA JÄLLEEN EDUSTAJA EUROOPAN
PARLAMENTTIIN. TURKULAISET ANNIKA LAPINTIE JA
LI ANDERSSON OVAT LISTAN VAHVIMPIA EHDOKKAITA.

EUROPARLAMENTTIIN EHDOLLA
KAKSI VAHVAA NAISTA TURUSTA

ENNAKKOÄÄNESTYS 14.–20.5, VARSINAINEN VAALIPÄIVÄ SUNNUNTAI 25.5.2014

Aatteen & ayliikkeen vappU Turussa 1.5.2014
TYÖNLAULAJAT
TURUN VASEMMISTOLIITON
PUHEENJOHTAJA ASKO MÄKI
KANSANEDUSTAJAANNIKA LAPINTIE
ARJA TUOVINEN& KALLE KIVELÄ:RAHVAAN LAULUJA
DOSENTTI LENA HULDÉN
KISÄLLIT

9:00 VAPPUAAMUTOVERIHAUDOILLA
KUNNIAKÄYNTI UUDEN
HAUTAUSMAAN PUNAISTEN HAUDALLA
TYÖNLAULAJAT
ANNA MÄKIPÄÄ & KAIJA KIESSLING

11:00VAPPUMARSSI
VS VASEMMISTONUORTEN
PUHEENJOHTAJA SASKA HEINO
JANNE LAURILA& TUHLAAJAPOJAT
KANSAINVÄLINENTYÖVÄENMARSSI
JUONTAJANAVILLE OKKONEN
TURUN PIONEERIT TARJOAVAT
KASVOMAALAUSTA JA ILMAPALLOELÄIMIÄ

12:00 VAPPUJUHLAVANHALLA SUURTORILLA
JÄRJESTÄYTYMINEN PUUTORILLA
Liput, tunnukset, kyltit& banderollit mukaan!



Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on ollut ryh
mistä aktiivisimpia. Olemme pitäneet kiinni lin
jasta, jonka mukaan kuntalaisten eniten tarvit
semista peruspalveluista ei pidä säästää. Niiden
työntekijät tekevät tärkeää työtään jo nyt niu
koilla resursseilla. Erityisesti olemme vaatineet,
ettei peruskoulun opetusryhmien kokoa saa
suurentaa. Olemme esittäneet myös työllistä
mishankkeisiin panostamista. Opetusryhmien
osalta muut puolueet muuttivat kantansa luo
mamme poliittisen paineen ansiosta. Sivistys
toimialan taloudelliset raamit ovat silti erittäin
ahtaat.

Kesäkuussa 2013 valtuustossa hyväksyttiin
uudistusohjelman nimellä kulkeva säästöohjel
ma. Kokoomuksen mukaan sen avulla uudis
tetaan kaupungin palvelutuotantoa. Todelli
suudessa kyseessä on 128:n pienen ja suuren
leikkauskohteen lista. Vasemmistoliitto esitti
ohjelman palauttamista valmisteluun, jotta lau
takunnat olisivat ehtineet kommentoida sitä.
Säästöt tulisi mielestämme käsitellä osana ta
lousarviota eikä irrallisena listana.

Tänä vuonna on kaupunginjohtaja Aleksi
Randellin (kok) aloitteesta päätetty jo toisen
säästöohjelman laatimisesta. Hän aloitti proses
sin viestittämällä kaupungin koko henkilöstölle
yhteistoimintamenettelyn alkamisesta. Tämä
pari päivää ennen kuin koko asia oli edes kau
punginhallituksen käsittelyssä ensimmäistä ker
taa. Lisäksi päätös tehtiin ennen vuoden 2013
tilinpäätöksen valmistumista. Vähän myöhem
min julkistettu tilinpäätös paljasti kaupungin
tehneen viime vuonna 16 miljoonan euron
ylijäämän.

Kaupunginhallituksella ei ollut päätöstä teh
dessään myöskään tietoa siitä, miten ensim

mäinen säästöohjelma oli toteutunut. Koko
säästöohjelman seuranta on käytännössä tar
koittanut kaupunginhallituksen käsittelyssä yh
den kerran ollutta 128 säästötoimenpiteen lis
tausta, jossa toimenpiteiden vaiheet on merkitty
punaisella, keltaisella tai vihreällä värillä.

Jos halutaan tehdä kustannuksia pitkällä täh
täimellä todella vähentäviä säästöjä, tulee pää
tökset tehdä tarkasti harkiten ja kaupungin
henkilöstön asiantuntemusta hyödyntäen, ei kii
reellä ja huonosti valmisteltuna. Kuntalaisten
peruspalveluiden leikkaukset, kuten suuret ope
tusryhmät, tuottavat ison laskun myöhemmin.

Suurin ongelma on kuitenkin se, että jatkuva
puhe säästämisestä, tehostamisesta ja sopeutta
misesta vie huomion niiltä ratkaisuilta, joita
todella tarvitaan kaupungin talouden paranta
miseksi. Kun työntekijöitä alati patistetaan
pohtimaan, mistä voisi vielä hieman nipistää ja
vähentää, vie se huomiota heidän oikeasta
työstään ja sen kehittämisestä.

Kun poliittisia päättäjiä paimennetaan samaan,
se luo ilmapiirin, jossa ei synny uudenlaista
ajattelua eikä uskalleta panostaa kaupungin
kehittämiseen, kuten esimerkiksi raitiotiehen.
Raitiotie tulee nähdä oikeana rakenteellisena
uudistuksena, sillä se parantaa joukkoliikennettä
merkittävästi, luo mahdollisuuksia uusille asuin
alueille sekä helpottaa liikkumista myös Kaarinan
ja Raision suuntaan.

Jatkuvissa säästöpuheissa on loppupeleissä
ennen kaikkea kyse oikeiston ideologisesta pyr
kimyksestä ajaa julkinen sektori alas. Sen vasta
voimaksi tarvitaan vasemmisto, joka ajaa ih
misten oikeutta hyviin julkisiin palveluihin, hy
vään työelämään ja jolta löytyy näkemystä myös
kehittää kaupunkia.
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TURUSSA KUNNALLISPOLITIIKASSA ON KULUVAN VALTUUSTO
KAUDEN AIKANA PUHUTTU ENITEN SÄÄSTÖISTÄ. KAUSI ON KOHTA
PUOLESSA VÄLISSÄ, MUTTA KAUPUNGIN TOIMINTAA OHJAAVA
KAUPUNKISTRATEGIA JA KAUPUNKIOHJELMAT OVAT VIELÄ KES
KEN. AIKAISEMMAT OHJELMAT, KUTEN YMPÄRISTÖ JA HYVIN
VOINTIOHJELMA, EIVÄT OLE ENÄÄ VOIMASSA, JOTEN ISOJA LINJA
RATKAISUJA ON TEHTY ESIMERKIKSI VANHUSTENHUOLLOSSA
ILMAN POLIITTISTA OHJAUSTA TAI KOKONAISKUVAA.

Turun Vasemmistoliiton kaupunginvaltuustoryhmä 2014. Istumassa Elina Sandelin, Mirka Muuk
konen, Li Andersson ja Alpo Lähteenmäki, seisomassa Johannes Yrttiaho, Jukka Kärkkäinen, Pasi
Heikkilä, Pirjo Rinne ja Sauli Saarinen.

VASEMMISTOLIITON TURUN
KAUPUNGINVALTUUSTORYHMÄN
PUHEENJOHTAJA LI ANDERSSON:

JATKUVA
SÄÄSTÄMINEN EI
LOPULTA SÄÄSTÄ
MITÄÄN

VASEMMISTO HALUAA ULOTTAA HYVINVOINTIVALTIOMALLIN
KOKO EUROOPPAAN. TUTKIMUSTEN MUKAAN LÄHES KAKSI
KOLMASOSAA KANSALAISISTA HAKEE VAALEISSA MUUTOSTA
EUROOPAN POLITIIKKAAN.

SIIRTYÄ RAHAN VALLASTA IHMISTEN VALTAAN
Euroopan keskuspankki ja komissio on asetettava demokraattiseen
ohjaukseen, ja kansalaisyhteiskuntaa ja – järjestöjä on kuunneltava
päätöksenteossa.

PÄÄSTÄ KRIISISTÄ KESTÄVÄÄN TALOUTEEN
Sijoittajien on kannettava vastuu aiheuttamastaan talouskriisistä.
Pankkien tukemisen sijaan on tuettava ihmisten hyvinvointia.

TUODA TASAARVOA TYÖHÖN, PALKKAUKSEEN JA PALVELUIHIN
Työttömyyskriisin ratkaiseminen oikeudenmukaisella tavalla on EU:n
kohtalonkysymys. Sen ratkaiseminen edellyttää Euroopan laajuisia
toimia.

TEHDÄ EUROOPASTA YMPÄRISTÖNSUOJELUN EDELLÄKÄVIJÄN
EU:n on lunastettava takaisin paikkansa maailmanlaajuisesti
edistyksellisenä ilmasto ja ympäristöpoliittisena toimijana.

TEHDÄ EUROOPASTA AVOIMEN JA VÄKIVALLATTOMAN
Vasemmisto on vastavoima rasismille ja syrjinnälle.

VASEMMISTO HALUAA:

VASEMMISTO EUROVAALEISSA 2014:

KOHTI
HYVINVOINTI
UNIONIA

EU VAIKUTTAA.
VOIKO EU:HUN
VAIKUTTAA?
KESKUSTELUTILAISUUS
maanantaina 5.5.2014 kello 18
Rakennusliiton tiloissa
Uudenmaankatu 6
MUKANA:
Kansanedustaja Annika Lapintie
Europarlamentin virkamies
1996–2014 Pauliina MurtoLehtinen
Professori emeritus Antero Jyränki

Juontaa: Ville Okkonen
Järjestää: Tulevaisuuden Vasemmisto ry
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Turun kokoomusjohto on yrittänyt luoda
maailmanlopun tunnelmaa kaupungin talous
ongelmien ja velkaantumisen ympärille. Paniik
kimielialaan ja äkkijarrutukseen ei kuitenkaan
ole syytä. Harkitsemattomat leikkaukset aiheut
tavat kokemuksen mukaan usein enemmän me
noja ja luovat uusia ongelmia todellisten säästö
jen sijaan. Turku on edelleen varakas kaupunki,
mikä on vahva perusta talouden tasapainot
tamiselle.

Turun talouden tilaan pitää kuitenkin
suhtautua vakavasti ja vastuullisesti. Kokoomus
johdon vastuulla oleva velkaantuminen jatkuu,
mikä ei ole kestävä tie, eikä lain mukaan mahdol
listakaan loputtomiin. Valtionosuuksien mah
dollinen pieneneminen uhkaa vähän leikata
kaupungin tuloja. Verotulot ovat toisaalta viime
vuosina joka kerran nousseet ennusteita suu
remmiksi.

Turun Vasemmistoliiton mielestä kaupungin
talous tulee tasapainottaa harkiten ja riittävän ajan
kuluessa toimintoja järkeistämällä ja investointeja
oikein ajoittamalla. Tässä on luotettava palvelu
alojen asiantuntemukseen ja aloitteellisuuteen,

muta niille on voitava asettaa sitovia velvoitteita
– lakisääteiset palvelut kuitenkin turvaten.

Kaupungin tuloja voidaan myös jonkin verran
kasvattaa, kunhan asiakasmaksuilla ei rasiteta
kohtuuttomasti pienituloisia. Kuntaveron merkit
tävä korottaminen tuskin on enää järkevää.

Kaupungin keskushallinnon ja kalliiden kon
sulttipalveluiden käytön jatkuva kasvu on pysäy
tettävä, vaikka sillä ei kovin suuria säästöjä
saadakaan. Sillä on kuitenkin tärkeä vaikutus
kaupungin julkiseen kuvaan: ei ole oikein palkata
jatkuvasti uusia johtajia ja korottaa heidän palkko
jaan, kun turkulaisten välttämättömiä palveluita
uhataan heikentää.

Osa tarvittavista menojen vähennyksistä voi
daan saavuttaa eläköitymisten kautta. On kuiten
kin muistettava, että jokainen täyttämättä jäävä
virka tai toimi varsinaisissa palveluissa saattaa
merkitä palveluiden heikkenemistä tai jäljelle
jäävien työntekijöiden työtaakan raskautumista.

Turun Vasemmistoliitto korostaa, että kaupun
gin työntekijöiden lomautukset, irtisanomisista
puhumattakaan, eivät ole kestävä ratkaisu Turun
talousongelmiin.

EUROVAALITYÖHÖN!
Turun Vasemmistoliiton edus
tajisto kehottaa kaikkia vasem
mistolaisia ponnekkaaseen eu
rovaalityöhön. Euroopan unio
nin (EU) parlamentti on tärkeä
päätöksenteon paikka, jonka rat
kaisut vaikuttavat merkittävästi jo
kaisen suomalaisen elämään. Touko
kuun vaaleissa on hyvä mahdollisuus
palauttaa suomalaiselle vasemmistolle suora
edustus EUparlamenttiin ja liittyä samalla
osaksi eurooppalaisen vasemmiston uutta vah
vistumista.

Vasemmiston monipuolisella listalla on hyviä
ehdokkaita, joiden joukossa on kaksi turkulais
ta, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Annika La
pintie ja Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li
Andersson. Vaalityölle on erinomaiset lähtö
kohdat ja kaikilla on mahdollisuus osallistua
siihen, vaikkapa jakamalla vaalimateriaalia,
tukemalla Vasemmistoliittoa ja sen
ehdokkaita taloudellisesti, tai
vakuuttamalla lähi
ympäristöä äänes
tämisen tärkeydestä.

LIIKKEELLE
VAPPUNA!
Turun Vasemmisto
liiton edustajisto
kutsuu kaikkia tur
kulaisia ja lähikun

tien asukkaita osoittamaan mieltään
tänä vappuna Aatteen ja ayliikkeen
tapahtumaan erityisesti rauhan puo
lesta, telakan säilyttämisen puolesta,
ja – kunnallisten palveluiden ja työn
tekijöiden aseman puolesta.

TURUN VASEMMISTOLIITON EDUSTAJISTO KOROSTAA TURUN
KAUPUNGIN RATKAISUISSA TAVOITTEINA TYÖLLISYYTTÄ, PE
RUSPALVELUITA JA ALUEELLISTA TASAARVOA. TYÖTTÖMYYS,
PALVELUIDEN RAPISTUMINEN JA KAUPUNGIN ERI ALUEIDEN
EPÄTASAARVOISUUS OVAT NIMITTÄIN TURUN SUURIMMAT
ONGELMAT.

TURUN VASEMMISTOLIITON EDUSTAJISTO 20.3.2014

TYÖLLISYYDEN, PALVELUIDEN
JA ALUEELLISEN TASAARVON
PUOLESTA TURUSSA

TURUN VASEMMISTOLIITON EDUSTAJISTO
VALITSI 20.3.2014 JÄRJESTÖN PUHEEN
JOHTAJAKSI JO KOLMANNELLE KAUDEL
LE ASKO MÄEN, JOKA VOITTI VAALISSA
JARI SUOMISEN ÄÄNIN 25–21.

Varapuheenjohtajaksi valittiin Anna Mäkipää.
Kunnallistoimikuntaan valittiin jäseniksi lisäksi
EvaLiisa Raekallio, Risto Rinne, Turkka Meri
saari, Seppo Koski, Pertti Mäkinen, Anna Tele
nius, Johannes Yrttiaho, Eila Hannula, Ville Okko

nen, Sauli Saarinen,
Salla Mistola, Maija
Nieminen, Anja Karls
son, Jari Suominen
ja Mervi Uusitalo.

Varajäseniksi valit
tiin Ulla Syväkari,
Matti Pikander, Ant
ti Rekilä, Päivi Tak
kinen ja Annika Kar
vonen. (UP)

ASKO MÄKI JATKAA
PUHEENJOHTAJANA

Kevät 2014

Asko Mäki.

TAVOITTELEMME PAREMPAA MAAILMAA,
MUTTA SE EDELLYTTÄÄ ASIOIDEN MUUT
TUMISTA. ASIOIDEN MUUTTUMINEN TAAS
VAATII SITÄ, ETTÄ NIITÄ MUUTETAAN.
TOIMENPITEET KAIPAAVAT TOTEUTTA
JIAAN TÄSSÄ SUURESSA PROJEKTISSA.

Maailman muuttaminen ei kuitenkaan ole
yksinkertaista, sillä vastassa on esteitä. Ennen
tositoimiin ryhtymistä voi kohdata monenlaisia
syitä, joiden vuoksi toimenpiteet lykkäytyvät
tuonnemmaksi.

Asioita voi esimerkiksi perustella monella
tapaa. Mutkuperustelut puolustavat seikkaa,
jonka mukaan maailmassa on jokin perus
tavanlaatuinen este tekemiselle. Sitkuperustelut
taas väittävät, että juuri nyt olosuhteet
maailman muuttamiselle eivät ole otolliset, vaan
on parempi odottaa aurinkoisempia päiviä.
Näiden lisäksi on myös nytkuperusteluita,
jotka edellyttävät, että asiaan tartutaan heti.

Nytkuperustelut saattavat ensisilmäykseltä
näyttää hienoilta ja vaativan suureellisia toi
menpiteitä. Asian ei kuitenkaan tarvitse olla
niin, sillä on olemassa myös nytkuperusteluita,
jotka eivät ole niin mahtipontisen näköisiä,
mutta silti vaikuttavia.

Jos tavoitteena on esimerkiksi hillitä ilmas
tonmuutosta, hyvä nytkusuoritus asian edistä
miseksi voi olla vaikka se, että pitää kasvisruo
kapäivän kerran viikossa. Mikäli tavoitteena on
parantaa työväestön työskentelyolosuhteita glo

baalisti, oikein hyvä nytkutoimenpide on kysel
lä vaateostoksilla ollessaan myyjiltä vaatteiden
tuotantoolosuhteista vaikkapa kaukana Bang
ladeshissa. Jos taas lähikoulun tulevaisuus huo
lettaa, mainio nytkuliike on ottaa yhteyttä
alueen kaupunginvaltuutettuun ja ilmaista huo
lensa.

Roomaakaan ei kuulemma rakennettu päiväs
sä, emmekä voi olettaa, että yhtenä päivänä hyvä
maailma on valmis. Pienin askelin päästään
kuitenkin eteenpäin. Seuraava mainio tilaisuus
toteuttaa nytkutoimenpiteitä tarjoutuu 25.5.,
kun Suomi äänestää edustajistaan Euroopan
parlamenttiin. Minkälaisen perustelun silloin
valitset?

Turun Vasemmistoliiton tuore varapuheenjoh
taja Anna Mäkipää on sitä mieltä, että pienet
nytkutoimenpiteet voivat olla vaikuttavia.

ANNA MÄKIPÄÄ

MAAILMANMUUTTAMISEN
RESEPTI – ISO VAI PIENI JUTTU?



Kolmen vuoden ajan hallituksen tarina olikin
hieno. Hallitusohjelmassa ja myöhemmin bud
jeteissa tehdyt päätökset paransivat perusturvaa
ja tasasivat tuloeroja. Kun muissa Euroopan
maissa on leikattu palkkoja, eläkkeitä ja työt
tömyysturvaa, Suomessa niitä on nostettu. Kun
muualla Euroopassa tuloerot ovat kasvaneet,
Suomessa tuloerot ovat kaventuneet.

Ei hallituksessa olo ole ollut kuitenkaan
herkkua. Joka kuukausi, viikko ja päivä olemme
joutuneet vääntämään kättä erityisesti kokoo
muksen kanssa ja kamppailemaan parannusten
puolesta ja torjumaan heikennyksiä. Hallituksessa
Vasemmisto on joutunut antamaan myös periksi
ja tekemään kompromissejä.

Maaliskuun lopun kehysriihessä hallituksen ta
rina kuitenkin muuttui. Muut puolueet eivät

halunneet enää pitää kiinni siitä, että tuloeroja
tasataan ja perusturvasta huolehditaan. Eivät
edes ne puolueet, joiden kanssa olemme yhdessä
kamppailleet ja joiden kuvittelimme myös puo
lustavan perusturvaa.

Hallitus päätti leikata työttömiltä, eläkeläisiltä,
opiskelijoilta ja lapsiperheiltä. Perusturvan indek
sistä jäädytetään arviolta kolmeneljäsosaa pois.
Perusturva ei siis seuraa välttämättömyyksien ku
ten ruuan, lääkkeiden, vaatteiden ja asumisen hin
tojen nousua.

Samaan aikaan myös lapsiperheiltä päätettiin
leikata lapsilisistä. Kun päälle tulevat vaikkapa Ke
lan lääkekorvauksen pienentäminen ja terveyskes
kusmaksujen korottaminen, rokottavat leikkaukset
samoja ihmisiä ja perheitä moneen kertaan.

Hallituksen suulla on sanottu, että nämä
pienituloisiin kohdistuneet leikkaukset olivat

välttämättömiä. Se ei pidä paikkaansa. Pelkästään
yhteisöveron palauttaminen pohjoismaiselle
tasolle olisi tuonut valtion kassaan niin paljon
tuloja, että kaikki yllämainitut leikkaukset olisi
voitu jättää tekemättä. Kysymys on siis arvo
valinnasta.

Vasemmisto ei hyväksynyt tällaista arvovalintaa.
Vaikeina aikoina ei pidä leikata heikoimmilta vaan
puolustaa heitä. Toisenlainen politiikka on mah
dollista, mutta hallitukseen jääneet valitsivat leik
kausten tien.

Se että Vasemmiston työ hallituksessa jäi kes
ken, on tietenkin todella harmillista. Hallituk
sessa pystyy paremmin puolustamaan tavallisia
työssäkäyviä, työttömiä, eläkeläisiä, opiskelijoita
ja pienyrittäjiä kuin oppositiosta käsin.

Vasemmistoa on syytetty siitä, ettei se pysty
kantamaan vastuuta isänmaasta. Me pystymme,
mutta meillä on eri käsitys vastuullisuudesta kuin
viidellä hallituspuolueella. Meidän mielestämme
vastuuseen kuuluu myös köyhistä ja pienituloisista
huolehtiminen. Huvittavinta on se, että vastuun
perään huudellut pääministeri itse ilmoitti vain
viikko lähtömme jälkeen itse jättävänsä halli
tuksen.

Miksi Vasemmisto joutui lähtemään hallituk
sesta? Siksi että pidimme kiinni meille tärkeim
mistä periaatteista. Politiikassa tarvitaan rehelli
syyttä ja vastuullisuutta, mutta myös peri

aatteellisuutta. Vaikka muilla selkäranka taipuu ja
periaatteet unohtuvat, meidän mielestä periaatteet
eivät saa olla myytävissä. Edes politiikassa.

VASEMMISTOLIITTO OLI AINOA PUOLUE, JOKA ENNEN
VIIME EDUSKUNTAVAALEJA MÄÄRITTI SELKEÄT KYNNYS
KYSYMYKSET HALLITUKSEEN OSALLISTUMISELLE. VASEM
MISTOLLA OLI ENNEN VIIME EDUSKUNTAVAALEJA KAKSI
KESKEISTÄ TAVOITETTA: TULOEROJA PITÄÄ KAVENTAA
JA PERUSTURVAA PARANTAA.

VASEMMISTOLIITON PUHEENJOHTAJA PAAVO ARHINMÄKI:

PERIAATTEITA EI VOI MYYDÄ
– EDES POLITIIKASSA
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