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pääkirjoitus
Valmiina palvelukseen

S

osialidemokratia on edelleen valmiina
palvelukseen. Yksi jos toinen oikeistolainen neuvoo, että aatteen oikea paikka on
haudassa. SDP olisi jo täyttänyt tehtävänsä.
Olen kuunnellut ja lukenut näitä menneisyyden puheita jo yli 20 vuotta. Demareiden
viimeaikainen rämpiminen heikoissa kannatusluvuissa on sitä vain vauhdittanut. Mitään
uutta ei ole tuohon sanomaan tullut, paitsi
ehkä sen tunnustaminen, että suomalaisen
sosialidemokratian saavutukset hyvinvointivaltion rakentamiseksi ovat sentään kiistattomat.
Eittämättä nykymeno ei riemastuta. Varpusparvi lähti lentoon ja vaihtoi puheenjohtaja
Pertti Paasion, kun eduskuntavaaleissa 1991
kannatus tipahti 22,12 prosenttiin. Eero Heinäluoma otti vastuun 2007 vaalitappiosta
ja jätti paikkansa 21,44 prosentin kannatustuloksen takia. Viime vuosina ei kakkosella alkavasta kannatusluvusta ole ollut tietoakaan.
”Laki on tasapuolinen. Se kieltää kerjäämästä niin rikasta kuin köyhää”, sanoi Anatole
France. SDP:n työmaa ei häviä mihinkään. Missä asioissa ja menettelytavoissa siis on
eurooppalaisen ja suomalaisen sosialidemokratian tulevaisuus? Sitä pohditaan tässä
vuosijulkaisussa. Erityisen painokkaan ja mietityn puheenvuoron käyttää SDP:n veteraanipuheenjohtaja Pertti Paasio.

S

osialidemokraattinen viestintä on edelleen valmiina palvelukseen. Syntyy kuitenkin kysymys, mitä se nykypäivänä tarkoittaa? Demarilehdistön surkastuminen on
ollut niin rajua ja nopeaa, että siinä eivät ole lukijatkaan pysyneet perässä. Valoa ei
näy tunnelin päässä.
Surullisinta nykymenossa on, että kun piirilehtiä on lahdattu liian suuriksi kasvaneiden paino- ja jakelukustannusten takia, samaan aikaan työväenliikkeellä ei ole ainuttakaan vahvaa viestintä internetissä, vaikka se on näitä kustannuksia vailla. Tyhmempikin voisi keksiä, että ohjaus ja omistus eivät ole olleet vuosikymmeniin hallinnassa.
Ei ole radioita, ei televisiokanavia. Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa tämän kaiken
huomasi harvinaisen selvästi.
Puolue viestii nykyisin suoraan ja itse. Miten viesti välittyy päivänä, siitä on kolme
tärkeää näkökulmaa.

J

ukka Halonen on edelleen valmiina palvelukseen. Olen saanut kunnian toimia
tämän perinteisen ja merkittävän sanomalehtimiesliiton puheenjohtajana. Myös
SSSL kohtaa tulevaisuuden yhä kiihtyvässä mediatodellisuudessa. Työmaata riittää.
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l Teksti pertti rönkkö

Euroopan parlamentin puhemies

Martin Schulz:

”Nyt on
ihmisten
vuoro”
”Kun pankit on pelastettu,
niin nyt on ihmisten vuoro”,
sanoo Euroopa parlamentin
puhemies Martin Schulz.
Hän pelkää, että koko yhteinen
Eurooppa on vaarassa, jos ihmisten tyytymättömyys kasvaa.
Sosiaalinen epätasa-arvo ja
korkea nuorisotyöttömyys ovat
sosialidemokraatti Schulzin
mielestä erityisen suuria uhkia
Euroopa tulevaisuudelle.

u
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Kuvat: EU-parlamentti

”

Ajatusta yhteisestä
Euroopasta pidetään hyvänä, mutta
samalla koetaan,
että sille asetetut
tavoitteet eivät ole
toteutuneet.”

Martin Schulz

M

ihin suuntaan
Eurooppa mielestänne kehittyy,
enemmän tasaarvoiseen ja oikeudenmukaiseen vai enemmän epätasaarvoiseen suuntaan?
”Euroopan Unioni oli lupaus rauhasta, hyvinvoinnista, oikeudenmukaisuudesta, sosiaalisesta turvallisuudesta ja tasa-arvoisista
etenemismahdollisuuksista. Kaikkien mielestä EU ei kuitenkaan
täytä näitä tavoitteita. Monilla on
sellainen tunne, että joka päivä
syntyy yhtä miljonääriä kohti
kymmenentuhatta köyhää. Näin ei
voi jatkua pitkään.”
”Meidän on vihdoinkin huolehdittava, että Euroopasta tulee jälleen nykyistä oikeudenmukaisem-

”

pi. Muussa tapauksessa Eurooppaa,
joka on historiallinen menestystarina, uhkaa epäonnistuminen.”
”Lähes kaikki pitävät hyvänä ja
oikeana eurooppalaista ideaa, että
kansakunnat tekevät rajat ylittävää
yhteistyötä yhteisten ongelmien
ratkaisemiseksi. Yhä useampien
mielestä EU ei kuitenkaan täytä tätä tavoitetta, eikä EU pidä kiinni
lupauksistaan. Ymmärrän hyvin,
että tästä seuraa tunne, että EU on
epäoikeudenmukainen. ”
”Huolta synnyttää etenkin euroalueen sosiaalinen epätasapaino.
Ellemme saa tästä otetta, niin syntyy monenlaista vahinkoa. Yhteisten eurooppalaisten sosiaalistandardien
puutumisella
on
monenlaisia vaikutuksia.”
”Sisämarkkinat kyllä toimivat,

Pelastamme kyllä pankkeja,
mutta riskeeraamme samalla
kokonaisen sukupolven
tulevaisuuden.”
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mutta meiltä puuttuu eurooppalainen lakko-oikeus, oikeus käydä yhteisiä palkkaneuvotteluja, yhteinen
eurooppalainen irtisanomissuoja.”
”Kun sosiaaliturva toimii kansallisella tasolla ja talous puolestaan on siirretty EU-tasolle, niin
kansalaisille on syntynyt tunne, että kylmä kapitalismi on yhtä kuin
Eurooppa, ja sosiaaliturva on yhtä
kuin kansallisvaltio.”
Mitä sosialidemokraateilla
on tarjottavana Euroopalle?
”Sosialidemokraatit ajavat nykyistä sosiaalisempaa, oikeudenmukaisempaa ja taloudellisesti vahvempaa Eurooppaa. Ei kuitenkaan
rahan, vaan ihmisten Eurooppaa,
joka tarjoaa lapsillemme samanlaiset elämisen mahdollisuudet
kuin meille itsellemme. Eurooppa
on yhdistettävä jälleen toiveeseen
paremmasta tulevaisuudesta.”
”Kysymys on ennen kaikkea
mahdollisuudesta luoda hyviä työpaikkoja ja siitä, että taistellaan
joissakin maissa ja vähitellen koko
maanosassa noussutta nuoriso-

työttömyyttä vastaan, joka on
noussut yhteiskuntarauhaa repiväksi vaaraksi.”
”Nuoret maksavat omalla tulevaisuudellaan kriisiä, johon he eivät ole millään tavalla syyllisiä. Pelastamme kyllä pankkeja, mutta
riskeeraamme samalla, että menetämme kokonaisen sukupolven.
Tätä emme saa hyväksyä.”
”Meidän pitää taistella entistä
tehokkaammin veronpimitystä,
veropetoksia sekä verodumpingia
vastaan. Veroja häviää joka vuosi
tuhannen miljardin euron edestä.
Tämä raha puuttuu tulevaisuudeninvestoinneista, lapsilta ja vanhuksilta. Tilanne on sietämätön.”
”Myös rikkaille ja yrityksille on
pädettävä samat periaatteet kuin
työntekijöille, verot on maksettava
rehellisesti. Siellä missä kerätään
voitot, siellä on maksettava myös
verot. Tämän puolesta Euroopan
sosialidemokraatit kamppailevat.”
Miten sujuu mielestänne
eurooppalaisten sosialidemokraattien yhteistyö?

Martin Schulz (s. 1955) otti ensi askeleensa politiikassa
29-vuotiaana, kun hän liittyi Saksan sosialidemokraattisen
puolueen SPD:n jäsenksi. Vuonna 1987änestä tuli 31-vuotiaana Würselenin kaupunginjohtaja, jota virkaa hän hoiti
11 vuotta. Schulz, siviiliammatiltaan kirjakauppias,
valittiin europarlamenttiin vuonna 1994.
Schulz johti sosialistien ja demokraattien S&D-ryhmää
2004-2012. Hänet valittiin europarlamentin puhemieheksi
17.1.2012 ja uudelleen 2014. Hän on kautta aikojen ensimmäinen europarlamentin toiselle kaudelle valitsema
puhemies.

”Kaikki eurooppalaiset sosialidemokraatit niin Portugalissa, Puolassa, Saksassa kuin Suomessakin
jakavat edellä mainitsemani tavoitteet. Politiikan tehtävänä on parantaa ihmisten elämää, ja siksi eurooppalaiset sosialidemokraatit
yrittävät muuttaa EU:ta.”
”Eri maiden sosialidemokraattien yhteistyö toimii loistavasti. Ennen kuin minusta tuli Euroopan
parlamentin puhemies, toimin pitkään sosialistisen ryhmän puheenjohtajana. On luonnollista, että
joistakin asioista on myös eriäviä
näkemyksiä ja kiivastakin keskustelua. Muihin ryhmiin verrattuna
sosialidemokraatit ovat kuitenkin
esimerkillisen yhtenäisiä.

Miltä näyttää sosialidemokraattien tulevaisuus
Euroopassa?
”Jotta voimme varjella globalisoituvassa maailmassa sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja vapaata yhteiskuntamalliamme, tarvitsemme
luovaa, monimuotoista ja avointa
Eurooppaa enemmän kuin koskaan.”
”Me sosialidemokraatit taistelemme sellaisen puolesta. Siksi olen
varma, että sosialidemokraateilla
on Euroopassa hyvä tulevaisuus.”
Martin Schulz vastasi Mustemaalarin esittämiin kysymyksiin
sähköpostilla. l
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l Teksti annakati mattila

Vaalitulos
pettymys

Viron demareille
Puolueen odotetaan jatkavan
työtä tavallisten ihmisten
hyväksi vaalitappiosta
huolimatta.

u
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Kuvat: Sotsiaaldemokraatlik Erakond

E

nnen Viron maaliskuisia parlamenttivaaleja odotukset olivat korkealla Viron
sosialidemokraattisessa puolueessa eli SDE:ssa. Puolueelle povattiin parinkymmenen
prosentin kannatuslukemia ja rohkeimmat arviot odottivat demareiden jopa kirivän ohi vuosikausia
vallankahvassa roikkuneen oikeistoliberaalin Reformipuolueen.
Sen vuoksi vaali-ilta aiheuttikin
sosialidemokraateille katkeran
pettymyksen. Puolueen äänisaalis
jäi 15,2 prosenttiin ja 101-jäseniseen riigikoguun saatiin paikkoja
vain 15 aiemman 19:n sijasta. Pettymystä ei lievittänyt edes se, että
kaikki viime parlamenttikaudella
hallituksessa istuneet puolueet
menettivät kannatustaan. Tosin
Reformipuolue säilyi suurimpana,
mutta sillä istuu nyt Toompeanmäellä kolme edustajaa vähemmän kuin aiemmin.
Myös vaalien voittajaksi povattu
Keskusta jouti pettymäänvaalitulokseen, sillä se sai suurista odotuksista huolimatta vain yhden
lisäpaikan riigikoguun. Viron vaa-
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lien todellisia voittajia olivatkin
pienpuolueet. Niistä kaksi, sekalaista seurakuntaa riveihinsä
koonnut Vabaerakond ja oikeistopopulistinen Viron konservatiivinen kansanpuolue EKRE, veivät
ääniä vanhoilta riigikogupuolueilta. Sen vuoksi parlamentin siniseinäisessä istuntosalissa on nyt edustettuna neljän puolueen asemesta
kuusi.
Yleensä Virossa on vaalien jälkeen saatu uusi hallitus kasaan nopeasti. Reformipuolueen puheenjohtaja ja vanhan hallituksen
pääministeri Taavi Rõivas sai tehtäväkseen hallitusneuvottelujen
vetämisen, mutta vielä maaliskuun
loppupuolella neuvottelut takkusivat pahasti. Reformipuolueen lisäksi neuvotteluihin osallistuivat
SDE, Isamaa ja Res Publica Liit eli

”

IRL sekä uusi parlamenttipuolue
Vabaerakond. Ne ilmoittivat kaikki vuorollaan olevansa tyytymättömiä Rõivasin tapaan johtaa neuvotteluja ja olevansa valmiita
vetäytymään niistä.
Viron politiikan grand old lady,
europarlamentaarikko Marju Lauristin oli parikymmentä vuotta sitten perustamassa sosialidemokraattista puoluetta uudelleen
itsenäistyneeseen Viroon. Hän oli
puolueen ensimmäinen puheenjohtaja. Hän oli yksi laulavan vallankumouksen johtohahmoja ja on
toiminut niin kansanedustajana
kuin ministerinäkin. Siviiliammatiltaan Lauristin on Tarton yliopiston professori, joka eläköityi virastaan muutama vuosi sitten.
- Kun sosialidemokraattinen
puolue perustettiin vuonna 1990,

”Vaali-ilta aiheutti
sosialidemokraateille
katkeran pettymyksen.”

sillä oli hyvin rajallinen kannattajakunta. Monen puolueaktiivin
mielestä suurin syy heikkoon menestykseen oli puolueen nimi, jonka useimmat virolaiset yhdistivät
sosialismiin. Uuden ja vapaan Viron kansalaiset kun kammoksuivat
kaikkea, mikä liittyi neuvostoaikaan ja sosialismiin, eivätkä osanneet ajatella, että puolueen nimen
kohdalla kysymys oli jostakin aivan muusta.
SDE:n tuolloinen puoluejohto
tekikin tilanteesta sellaisen johtopäätöksen, että kannatuksen kasvattamiseksi puolueen nimi pitää
vaihtaa. Uudeksi nimeksi keksittiin Möödukad eli maltilliset. Nimenvaihdos ei kuitenkaan tuonut
toivottua menestystä, vaan kymmenkunta vuotta sitten palattiin
juurille ja sosialidemokratia nostettiin takaisin puolueen nimeen.

Tutusti tavallisten
ihmisten asialla
Ennen demareiden hallitukseen
menoa Virossa piti kymmenkunta
vuotta valtaa puhdas porvarillinen
koalitio, jonka talouspoliittiset

”

Lapisilisien kaksinkertaistaminen oli
demareiden tavoite,
joka toteutui.”

opit olivat yltiöliberaalistisia.
Lauristin sanoo, että vuosien
mittaan tavalliset virolaiset kuitenkin kyllästyivät hallituksen toimintaan. Reformi-puolueen edellisen keulamiehen Andrus Ansipin
johtama hallitus suosi rikkaita ja
ajoi heikosti toimeentulevat entistä ahtaammalle
- Ansipin hallitus ei kuunnellut
tavallisia ihmisiä eikä ottanut heidän ongelmiaan lainkaan huomioon. Hallituksen toiminta vaurastutti entisestään niitä, joilla oli
omaisuutta. Sen sijaan työntekijöiden oikeuksia poljettiin ja ammattiyhdistysliikkeen toimintamahdollisuuksia rajoitettiin. Erityisen
niukoissa oloissa ovat joutuneet
elämään pienituloiset lapsiperheet
ja vanhukset.

Ihmiset ryhtyivät vaatimaan uudenlaista poliittista toimintakulttuuria. Lauristinin mukaan demareiden meno hallitukseen viime
vuonna oli vastaus näihin vaatimuksiin. Se vakuutti hänen mukaansa tavalliset kansalaiset siitä,
että muutos on Virossakin mahdollinen.
Yksi sosialidemokraattien keskeisistä hallitusohjelmatavoitteista
oli lapsilisien kaksinkertaistaminen keväällä 2015 päättyvän vaalikauden aikana.
- Olen iloinen, että se saavutettiin. Lapsilisien korotukset tulivat
voimaan tämän vuoden alusta lukien ja se helpottaa lapsiperheiden
arkea.

u
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Lauristin sanoo, että sosialidemokraattien keskeinen tavoite tällekin
vaalikaudelle on helpottaa tavallisten ihmisten elämää. Silloin pystytään tarjoamaan nykyistä paremmat paluumuuttomahdollisuudet
niille kymmenilletuhansille työikäisille virolaisille, jotka ovat lähteneet leveämmän leivän perässä
ulkomaille.
- Tällä vaalikaudella yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on korottaa minimipalkkaa huomattavasti. Tällä hetkellä minimipalkka
on vain 355 euroa kuukaudessa eikä sillä kerta kaikkiaan tule toimeen. Me haluamme, että minimipalkkaa korotetaan joka vuosi
niin, että se on neljän vuoden kuluttua 800 euroa kuukaudessa.
Lauristinin mielestä on täysin
mahdollista, että sosialidemokraatit ovat mukana parlamenttivaalien
jälkeen koottavassa hallituksessa.
Lauristin sanoo, että keskustapuolue olisi ollut luontevin hallituskumppani sosialidemokraateille,
mutta keskusta jätettiin kuitenkin
hallitusneuvotteluiden ovien ulkopuolelle.
Yhteistyölle keskustapuolueen
kanssa oli ylittämättömiä esteitä.
Yksi niistä on Tallinnan itsevaltainen kaupunginjohtaja Edgar Savisaar, jonka vuoksi mikään puolue
ei halua tehdä yhteistyötä Keskustan kanssa.
- Keskustapuolueella on eniten
kannattajia Tallinnassa, jossa sillä
on kaupunginvaltuustossa yksinkertainen enemmistö. Erityisen
suosittu Keskusta on pääkaupungin venäjänkielisen väestön joukossa. Muualla maassa sitä tukee
vain 6-7 prosenttia äänestäjistä.

”

Tämän vaalikauden
tärkein tavoite
on minimipalkan
huomattava korotus.”

Jos sosialidemokraatit olisivat
voittaneet vaalit, pääministeriehdokkaana olisi ollut nuori ja energinen SDE:n puheenjohtajaa Sven
Mikser. Hän on johtanut puoluetta vuodesta 2011 lähtien ja on hoitanut Reformipuolueen ja demareiden yhteisessä hallituksessa
puolustusministerin salkkua.
Viime vuosina myös sosialidemokraatit ovat saaneet riveihinsä
venäjänkielistä väkeä ja se on selvästi lisääntynyt puolueen tukijoiden määrää venäjää äidinkielenään puhuvien keskuudessa. Sen
ansiosta Rõivasin hallituksessa on
istunut venäjänkielinen opetus- ja
tiedeministeri Jevgeni Ossinovski. Itä-Virumaalta kotoisin oleva
demariministeri on todellinen
kosmopoliitti, jonka kotikieli on
venäjä, mutta joka kävi koulunsa
viroksi ja suoritti akateemisen loppututkinnon Lontoossa.

Sivistyneistön suosikki
Eräässä vaiheessa Viron Sosialidemokraattista puoluetta kutsuttiin
kirjailijoiden puolueeksi. Totta onkin, että monet kirjailijat, toimittajat, yliopiston opettajat ja taiteilijat ovat kokeneet SDE:n
läheiseksi. Esimerkiksi Suomessakin tunnetut kirjailijat Andrei
Hvostov ja Maimu Berg sekä Viron Kirjailijaliiton puheenjohtaja
Karl-Martin Sinijärv ovat sosiali-

demokraatteja. Marju Lauristinin
mukaan SDE vetoaa sivistyneistöön siksi, että sen jäsenet kokevat
puolueen arvot ja tavoitteet itselleen tärkeiksi ja läheisiksi.
- Kulttuuriosaaminen SDE:ssa
on laajempaa kuin missään muussa
Viron puolueessa. Meidän puolueohjelmaamme on kirjattu kulttuuriin, koulutukseen ja sivistykseen
liittyviä asioita enemmän kuin millään muulla poliittisella taholla.

Muutoksessa mukana
Tultuaan viime vuonna valituksi
EU-parlamenttiin Marju Lauristin
on pohtinut paljon sitä, miksi sosialidemokraattisen liikkeen vetovoima on Euroopassa hiipunut.
Suurimmat syyt tähän löytyvät hänen mielestään liikkeestä itsestään, vaikkei sitä haluttaisikaan
tunnustaa.
- Maailma on muuttunut emmekä me sosialidemokraatit ole pysyneet siinä muutoksessa mukana.
Sosialidemokraattisen liikkeen periaatteet ja toimintamallit perustuvat edelleen teollisen yhteiskunnan ajattelutapaan. Valitettavasti
ne eivät enää toimi nyky-yhteiskunnassa, vaan ne ovat jääneet hyvin kauaksi siitä virtuaalisten käsitteiden maailmasta, jossa yhä
useampi liikkuu ja työskentelee.
- Digitalisoitumisen ja virtuaalisen maailman yhteiskunnallisia

u
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Kommentti

Ratkaisiko Venäjä
Viron vaalit?

ulottuvuuksia eivät ole mietitty
kylliksi. Miten muutokset vaikuttavat työsuhteisiin ja yhteiskunnan
sosiaalisiin rakenteisiin? Millä keinoilla taataan sosiaalinen turvallisuus ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus täysin uusissa ja
erilaisissa toimintaympäristöissä?
Lauristinin mukaan sosialidemokraattien pitää nostaa Euroopan tai jopa maailmanlaajuisesti
pohdittavaksi, kuinka ihmisten
elämän ja toimeentulon peruskysymykset pystytään takaamaan
uudenlaisessa maailmassa. Hänen
mielestään on tärkeää, ettei tätä
keskustelua käydä pelkästään sosialidemokraattisen liikkeen
omassa perhepiirissä, vaan että siinä kuunnellaan niin tieteentekijöitä kuin tulevaisuuden utopioista
haaveileviakin.
- Sosialidemokratialla on kaikki
mahdollisuudet saada takaisin asemansa yhteiskunnan kehittäjänä ja
uudistajana. Se vaatii kuitenkin
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perustavaa laatua olevia muutoksia ajattelutavassamme ja toimintamalleissamme. Meidän on vain
uskallettava alkaa ajatella asioista
uudella tavalla ja lähteä etsimään
uusia polkuja.
Sosialidemokraatit saivat yhteensä 15 edustajapaikkaa parlamenttivaaleissa. Reformipuolue
sai 30. Oppositiossa todennäköisesti jatkava keskusta sai 27 paikkaa. l

”

Digitaalisen ja virtuaalisen
maailman yhteiskunnallisia
ulottuvuuksia ei ole
mietitty kylliksi.”

Elämme kovia aikoja ystävät hyvät. Viron sosialidemokraattien
kannatus on ollut viimeisen vuoden ajan laskussa. SDE:n kannatus on ollut mielipidemittauksissa parhaimmillaan lähempänä 30 kuin 20 prosenttia, kun se parlamenttivaaleissa jäi vain
15,2 prosenttiin. Keväällä tulee kuluneeksi myös vuosi Ukrainan
sodan syttymisestä ja Krimin valtaamisesta. Se ei välttämättä
ole sattumaa.
Venäjä ja sen sotilaallinen uhittelu ovat olleet vuoden merkittävin poliittinen puheenaihe Euroopassa. Venäjä tekee parhaillaan valtavaa uudistusta armeijassaan ja se on syyllistynyt
muun muassa useisiin ilmatilaloukkauksiin. Se on myös järjestänyt valtavia sotaharjoituksia Nato-maiden tai Naton johtamien sotaharjoitusten läheisyydessä. Tuorein esimerkki Venäjän
villin idän meiningistä oli oppositiopoliitikko Boris Nemtsovin
kylmäverinen murha Kremlin edustalla.
Entisenä neuvostomaana Viro suhtautuu kauhulla ajatukseen, että Venäjä tavoittelisi entistä suurvallanasemaansa. Vapautumisensa jälkeen Viro hakeutui puolustusliitto Naton jäseneksi hyvin nopeasti Latvian ja Liettuan kanssa.
Vaalivoittaja reformipuolue piti uskottavaa ja vahvaa puolustusta yhtenä tärkeimpänä vaaliteemanaan. Puolueen nokkamies ja hallitusneuvottelija Taavi Rõivas aloitti vaalikampanjansa kävelemällä kiitoradalla Nato-hävittäjien pörrätessä
taustalla.
Virolaiset poliitikot ovat arvostelleet Suomea liian myötämielisestä Venäjä-suhtautumisesta ja siitä, ettei Suomi ole liittynyt
Natoon. Virolaislehti Postimees julkaisi tasavallan presidentin
Sauli Niinistön Sotshin vierailun aikaan pilapiirroksen, jossa paidaton Venäjän presidentti Vladimir Putin ratsastaa hevosella
kohti Sotshia pikkuruinen Niinistö vierellään aasin selässä. Jutussa vihjattiin, että Suomi yrittäisi lipsua talouspakotteista, joita länsi on Venäjälle määrännyt Ukrainan sodan vuoksi.
Virolaisten huolta ovat lisänneet myös tutkijoiden lausunnot,
joissa on väläytetty mahdollisuutta, että Ukrainan jälkeen Venäjä kääntäisi huomionsa johonkin Baltian maahan. Rõivasin
edustama kovempi linja puolustus- ja Venäjä-politiikassa saattoi
vakuuttaa äänestäjät maltillisempaa sosialidemokraattista lähestymistapaa paremmin.
Aiemmin Viron demarit halusivat irtautua sosialidemokratiasanasta, sillä se toi mieleen Neuvostoliiton ja kommunismin.
Nimeksi vaihdettiin hetkeksi Möödukad, eli maltilliset. Harmillista, että virolaisessa politiikassa maltti ei ollutkaan valttia, vaikka näinä maailmanpoliittisina aikoina se olisi tärkeämpää kuin
koskaan.
ANTTI HALONEN
Kirjoittaja on ulkomaita kiertävä freelancer-toimittaja
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Suomalainen
sosialidemokratia
tavoittelee
tulevaisuuttaan
l TekstI Pertti paasio
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S

osialidemokraattisen
liikkeen tulevaisuutta
voidaan hahmottaa
monesta näkökulmasta. Kun ainakin periaatteessa eletään ja toimitaan parlamentaarisessa demokratiassa,
puolueen koolla on tietenkin keskeinen merkitys.
Sosialidemokraattisen puolueen
rooli ja merkitys Suomen vaiheissa
on niin keskeinen, ettei puolue voi
vaurioitta puuhailla keskisuurten
ryhmien joukossa.

Hallitusohjelma
ja yhteistyö
Parlamentaarisessa järjestelmässä
vaalien varsinaisena tarkoituksena
on ratkaista hallituksen poliittinen
kokoonpano. Yleisen kehityksen
lisäksi perustuslain muutos on vaikeuttanut hallituksen muodostamista.
Hallitusohjelman hyväksyminen hyvin yksityiskohtaisessa
muodossa heti hallituskauden
alussa merkitsee osumatarkkuuden välttämätöntä pienenemistä
hallituksen iän kasvaessa. Tästä
taas seuraa, että erimielisyydet ennakoimattomissa oloissa lisääntyvät. Samalla vähenee hallitusohjelman arvostus ja myös sen
käyttökelpoisuus.
Olisikin luotava uudenlainen
hallitusohjelman malli, jossa ohjelma voisi nykyistä paremmin tukea
hallituksen työskentelyä. Hyvin
laaja hallitusohjelma heijastaa itse
asiassa hallituspuolueiden välisen
luottamuksen puutetta eikä niinkään parlamentaarisen käytännön
edellyttämää kykyä yhteistyöhön.
Paksukaan hallitusohjelma ei voi
paikata rakoilevaa yhteistyötä.
Hallitusohjelma tarvitaan, ja sen
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toteutumista on voitava seurata.
Erityiseen arvoon hallitusohjelmatyössä nousee ohjelman kirjoittajien ja sen toteutumisen vartijoiden
poliittinen kokemus.

Kriisit vältetty
- toistaiseksi
Suomessa sovitun käytännön mukaan suurimman puolueen edustaja, pääsääntöisesti puolueen puheenjohtaja valitaan pääminis
eriksi, joka sitten kerää eduskunnan luottamusta nauttivat hallituksen. Luottamus mitataan sillä, että
hallitus esittelee ohjelmansa eduskunnalle tiedonantona, josta päätettäessä eduskunta voi äänestää
hallituksen luottamuksesta. Ellei
eduskunta anna epäluottamuslausetta, hallituksen työ käynnistyy.
Jos hallitus saa epäluottamuslauseen, hallituksen on erottava.
Ennen hallituksen nimittämistä
käydään poliittiset neuvottelut,
jotka perustuslaki säätää käytäviksi eduskuntaryhmien, ei puolueiden välillä. Millä tavoin ja missä
järjestyksessä neuvottelua käydään, siitä ei perustuslaissa ole
määräyksiä. Miten eduskuntaryhmä määritellään, ei ole ongelma,

ellei ongelmaa haluta tehdä.
Eduskunnan suurimmalla ryhmällä on johtovastuu siitä, että
neuvottelut käynnistyvät. Perustuslaki rakentuu sille ajatukselle,
että noista muodollisuuksista selvitään. Vaalien tulos saattaa varsinkin muuttuvissa poliittisissa
oloissa olla sellainen, että siitä syntyy kiistaa. Poliittisessa prosessissa
ei voi pitää mahdottomana, että
joudutaan neuvottelemaan siitä,
miten neuvotellaan.
Suurimman puolueen puheenjohtajan asema ei välttämättä ole
kiistaton. Pienemmät voivat liittoutua vaikka enemmistöksi asti.
Käytännössä kompurointi alkumuodollisuuksissa ei tietenkään
ennustaisi hyvää hallituksen työskentelylle.

Parlamentarismi
murroksessa
Suomessa ja monessa muussa Euroopan maassa parlamentarismin
käytäntö on muuttunut osittain alkuperäisten periaatteidensa vastaiseksi. Parlamentarismissa on periaatteessa kysymys siitä, että vaalien
kautta saada aikaan sellainen hallitus, joka kykenee yhteistyöhön

u
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parlamentin enemmistön kanssa.
Järjestelmän nimi – parlamentarismi – luo kenties mielikuvan, että kyse olisi valtakilpailusta eduskunnan ja hallituksen välillä.
Parlamentarismin ja eduskuntavaalien ytimenä on kuitenkin kilpailu vallasta poliittisten puolueiden ja puolueryhmittymien välillä.
Kuvaan ovat kuuluneet – ja periaatteessa edelleen kuuluvat – poliittisten aatesuuntien väliset
kamppailut.
Poliittisten aatteiden kamppailu
ja niiden tarjoamat periaatteelliset
vaihtoehdot ovat myös kansalaisten kannalta demokratiaa vahvistava tekijä. Eurooppalaisen, myös
suomalaisen, demokratian suuriin
paradokseihin kuuluu yleisesti
puolueisiin ja aatteisiin kohdistuva
väheksyntä ja suoranainen torjunta. Tätä ilmiötä on sen keskeiseen
merkitykseen nähden käsitelty politiikan tutkimuksessa yllättävänkin vähän.

Poliittiset murrokset ovat muuttaneet Suomenkin olosuhteita sekavampaan suuntaan, mikä osaltaan on vaikuttanut kielteisesti
kansalaisten yleiseen suhtautumiseen poliittista toimintaa kohtaan.
Emme tiedä, onko tämä ilmiö pysyvä, onko se lisääntyvä vai saavuttaako se jossain vaiheessa ääripisteensä, josta alkaisi taas uusi,
demokratian kannalta avoimempi
vaihe.
Poliittiset puolueet niin Suomessa kuin yleensäkin Euroopassa
voivat itse vaikuttaa tähän kehitykseen, samoin media, jonka roolista

”Politiikkaan
kuuluvat
erilaisten aatesuuntiennväliset
kamppailut.”

ja vallasta tulisi voida puhua avoimemmin.

ponnistella tällä vaatimattomalla
demokratian osa-alueella.

Periaatteet haalistuvat

Kansanliike kansanvallan
kanavana

Kun vaaleissa mikä tahansa puolue
voi mennä hallitukseen minkä tahansa puolueen kanssa, on vaarana päätyminen järjestelmään, jossa yhä vähemmän kiinnitetään
huomiota periaatteellisiin kysymyksiin ja yhä enemmän satunnaisiin, sinänsä merkityksettömiin
asioihin. Tästä seuraisi lisää levottomuuksia hallitustyöskentelyssä
mm. puolueiden pirstoutuessa aikaisempaa herkemmin.
Kansalaisten luottamus poliittiseen järjestelmään heikkenee. Politiikan todellisuus muistuttaa yhä
selvemmin median siitä esittämää
kuvaa.
Vaalitaistelutilanteissa kansalaisten on vaikea hahmottaa, millaisten
vaihtoehtojen välillä valintoja pitäisi tehdä. Hallituspuolueiden, varsinkin suurten hallituspuolueiden
on vaikea puolustaa hallitusta, koska ne samalla ovat keskenään kilpailijoita, vaalien varsinaisia päävaihtoehtoja. Hallituspuolueet
ajautuvat median ammattitaitoisella avustuksella riitelemään keskenään, joka taas vahvistaa kansalaisten käsityksiä ”päättäjien”
kyvyttömyydestä. Ongelmia seuraa
myös hallituspuolueiden välisten
kiistojen kätkemisestä.
Poliittisten puolueiden ja aatesuuntienkin vertailun sijasta kansalaisten eteen avautuu vastakkaisuus, jossa osapuolina ovat
esimerkiksi ”asiantuntijat” ja ”päättäjät” Tällä tavoin vältetään tehokkaasti yhteiskunnan valtarakenteisiin puuttuva keskustelu ja
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sivuutetaan poliittisen demokratian tärkeimpiin kuuluvat aihepiirit:
Missä vallan painopisteet ovat ja
millaisin valtuuksin ne operoivat?
Kysymyksessä ovat kuitenkin niin
suuret voimat, että poliittisten puolueiden mahdollisuudet toimia demokraattisissa prosesseissa niitä
vastaan ovat hyvin rajalliset.
Puolueista tulee eri kansalaisryhmille suunnattujen etujen jakamiseen keskittyviä organisaatioita.
Tässä ei sinänsä ole mitään kielteistä. Näiden kansalaisten ja kansalaisryhmien varassa yhteiskunta
toimii. Keskustelun laatua parantaisi kuitenkin olennaisesti se, että
tavoitteet ja lupaukset voitaisiin
käsitteinä erottaa toisistaan. Puolueet ja media voisivat yhdessä

Sosialidemokraattinen puolue on
perusteiltaan kansanliike. Kaikki
puolueemme eivät sellaisia ole. Tämän toteaminen ei tee puolueesta
vanhentunutta eikä myöskään modernia.
Jotkut toimintatavat muuttuvat
mm. yhteiskunnan yleisen kehityksen mukaan. Kansanliikkeen luonne kuitenkin säilyy. Tähän liittyvän
periaatteen mukaan järjestöjen on
voitava toimia paitsi vaaliorganisaatioina, myös kansanvallan kanavina. Kansalaisten on voitava vaikuttaa paitsi siihen, ketkä päätöksiä
tekevät, myös siihen, millaisia päätöksiä tehdään.
Puolueen tehtävänä on antaa siihen mahdollisuus. Järjestödemokratia voidaan johtaa tästä periaatteesta niin kunnallisessa kuin
valtiollisessakin toiminnassa.
Suomalaisen sosialidemokratian matkalla takaisin kärkeen on
syytä esittää kriittinen kysymys siitä, missä määriin tämän päivän
SDP täyttää tehtävää toimia kansanvallan kanavana. Tärkeä näkökulma on tällöin: Missä puolueen
politiikka syntyy? Syntyykö se
puolueen omassa valmistelutyössä, järjestöissä ja päätösvaltaelimissä, vai syntyykö se esimerkiksi
valtion virastoissa?
Joskus puhutaan valtionhoitajailmiöstä, joka puolueissa on nähtävissä, myös sosialidemokraattisessa puolueessa. Voidaan kysyä,
ovatko esimerkiksi ministerit puolueen edustajina hallituksessa vai
valtiovallan edustajina puolueessa?
Tämä on vaikea kysymys. On

u
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hyvin ymmärrettävää, että ministeri, joka työskentelee pitkät päivät
yhdessä ammattitaitoisen virkamieskunnan kanssa, tuntee yhteenkuuluvuutta virastoonsa päin.
Tämä kuitenkin heijastuu helposti
myös siihen kieleen, jota ministeri
käyttää puhuessaan kansalaisille.
Nämä eivät tuota kieltä ja ammatti-ilmaisuja ymmärrä. Syntyy herkästi luottamuspulaa, ja sanoma
jää menemättä perille. Demokratiassa tärkeä vuorovaikutus kärsii.

Yhteiset päätökset
Sosialidemokraattisen puolueen
poliittiset linjat vedetään sen omassa päätöksentekojärjestelmässä. Tätä periaatetta on kunnioitettava.
Puoluekokouksen päätökset syntyvät yhteisen työn ja valmistelun tuloksena. Vastuullisen valmistelun
läpikäyneet päätökset ovat tärkeä
osa suomalaista demokratiaa. Niitä
edistetään sen mukaan, kun voimaa
kansalta saadaan.
Puoluekokouksen päätöksiä on
noudatettava, vaikka niitä joskus
vähätelläänkin. Puoluekokousedustajien vastuulla on pitää huoli
siitä, ettei päätöksiä tehdä hetken
mielijohteesta kohottavissakaan
tunnelmissa.
Puoluekokous tulisi myös nähdä
ja kokea sukupolvien kohtaamispaikkana, ei taistelukenttänä. Puolue tarvitsee kaikenikäisiä jäseniä
tekemään yhteistä työtä. Kaikenikäiset elävät samaa tulevaisuutta
samaan aikaan, vaikka näkevätkin
sen kenties erilaisena.
On tärkeää, että puolueen päättävillä elimillä on elävä suhde jäsenistöön. Tästä näkökulmasta puoluevaltuusto on kenties ongelmallisin.
Se käyttää ylintä päätösvaltaa puoluekokousten välillä, joten kysymys
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on tärkeästä joukosta. Puoluevaltuusto on piirien foorumi, mutta sen
asiana ei ole paikallisten asioiden
käsitteleminen, vaan koko puolueen ohjaaminen.
Julkisuudessa puoluevaltuusto
nähdään puolueen puheenjohtajan
foorumina, mihin se erinomaisesti
sopiikin. Puoluevaltuustossa pidetään kuitenkin hyviä puheita, joissa
on paljon varteenotettavaa asiaa.
Vain harvat kuuntelevat. Suhde jäsenistöön säilyy etäisenä.
Puoluevaltuuston kiinnostavuutta jäsenistön keskuudessa voidaan
helposti lisätä käyttämällä ajanmu-

”On tärkeää,
että puolueen
päättävillä elimillä
on elävä suhde
jäsenistöön.”
kaista tekniikkaa. Puoluevaltuuston
kokouksia on jo jonkin aikaa voinut
seurata internetissä. Hyvällä kampanjalla siitä luodaan käytäntö.
Mikä estäisi kokoontumasta joukolla yhteen seuraamaan kokousta,
saman tien ottamaan kantaa, väittelemäänkin. Onhan puolueneuvosto paljon kiinnostavampi foorumi kuin jääkiekko-ottelut, joissa
systeemi on jo kauan ollut käytössä.

Puheenjohtajan rooli
Länsimainen parlamentaarinen
demokratia ei tee poikkeusta sääntöön, että poliittisia puolueita arvioidaan pääasiassa puoluejohtajan persoonan mukaan, myös
Suomessa. Kullakin puolueella on

kohtalaisen kiinteä ja vakaa peruskannattajakunta, joiden äänten
osoite ei vaihtele kovissakaan oloissa. Ratkaiseva rooli on kuitenkin
herkästi kantaansa vaihtelevilla vähemmistöillä.
Muutaman prosenttiyksikön
muutos puolueen kokonaiskannatuksessa merkitsee jo vyörynomaista muutosta poliittisiin voimasuhteisiin. Vaalivoitto heijastuu
puoluejohtajan persoonassa, vaalitappio niinikään.
Demokratiassa vahvat ja poikkeukselliset puoluejohtajat ovat
normaali ja otollinen ilmiö. Heihin
on helppo nojata, ja heihin on helppo osua. Vahvojen puoluejohtajien
mukaan nimetään historiallisia
ajanjaksoja.

Taustajoukot paikalleen
Vahva puoluejohtaja voi persoonallisella panoksellaan edistää tai
tukahduttaa demokratiaa puolueelimissä tai vaikkapa maan hallituksessa. Viisas johtaja voi arvovaltaansa menettämättä kerätä
ympärilleen itseään etevämpiä
osaajia. Ongelmaksi voi joskus
nousta, että todellista päätösvaltaa
siirtyykin noille taustajoukoille.
Edellä kuvatussa tilanteessa puheenjohtajan rooliin kuuluu tällaisen kehityksen ohjaaminen terveempään suuntaan. Samanlainen
tehtävä on ministerillä, jonka apuna ja tukena toimii valtiosihteerejä
ja erityisavustajia. Rooli ei ole aina
helppo, ovathan kyseessä tarpeelliset ja läheiset työtoverit ja avustajat. He eivät kuitenkaan ole poliittisessa vastuussa eikä heille ole
sitä parlamentaarisesti tai puoluedemokratiassa äänestäen jaettu
Demokratiassa on tarpeen korostaa, että päätökset tehdään yhdessä,
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rin verraten korkeat jäsenmaksut
ovat esteenä puolueeseen liittymiselle. Olisiko niitä varaa alentaa?

Kohti vaaleja 2015

ei vahvankaan puheenjohtajan sanelun mukaan. Puheenjohtajaan tehtävä on kuitenkin ohjata päätöksentekoa. Ongelmia syntyy, jos
puheenjohtaja ei toistuvasti saa kantaansa puolue-elimissä läpi. Tällöin
kysytään voiman lisäksi taitoa.
Puolueen poliittiset linjapäätökset ovat sääntöjen mukaan puoluehallituksen tehtäväpiiriä. Tämä
tehtävä ei täyty, jos puoluehallituksen esityslistalla on vain ilmoitusasioita.
Poliittiseen johtajuuteen ja demokratian toimivuuteen vaikuttaa
myös yleisen keskusteluilmapiirin
muuttuminen kovuutta ja autoritaarisuutta suosivammaksi. Myöskään sosialidemokraattinen perheyhteisö ei ole siltä välttynyt.
Jonnekin on kadonnut iso osa yhteisen pohdinnan perinnettä. Minne, se on syytä selvittää.
Jos aikoo tuoda yleiseen keskusteluun uusia ideoita, ajatuksia tai
avauksia, ongelmista puhumattakaan, tulee otetuksi vakavasti vain
siinä tapauksessa, että samalla esittää myös ratkaisun tai vastauksen.
Puutteellisia tai vain osittain perusteltuja asioita ja avauksia esittävää ei kuunnella. Tämä heijastuu
paitsi päätösten valmisteluvaihee-
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seen yleensä, myös suuriin yhteiskunnallisiin uudistuksiin, joissa
tavaksi on tullut ankara kiistely
ratkaisumalleista ennen kuin on
päästy alustavaankaan yhteisymmärrykseen siitä, mitkä ovat ongelmat.

Tärkein puolue-elin
– jäsenistö
Puolueen jäsenmäärän alenemiseen ei ole kiinnitetty ongelman
laatuun nähden tarpeeksi huomiota. Jäsenistön – jolle valta viime kädessä puolueessakin kuuluu
– oletetaan olevan jossakin olemassa. Sosialidemokratiankaan
voima ei kestä, elleivät vastuuseen
valitut sitä pidä tärkeänä.
Sosialidemokraattinen puolue
on valtakunnallinen järjestö. Tärkeä kysymys tällöin on, miten ja
millaiseksi puolue koetaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
Mikä on puolueen ns. rivijäsenen
suhde puolueeseen? Onko se mitään enempää kuin mitä media
kertoo? Millainen suhde rivijäsenellä on muualla maassa toimiviin muihin rivijäseniin?
Jäsenistön, sen aktiivisen osan,
suhde puolueeseen on enimmäk-

seen puolueen edustajien esiintymisiä televisiossa. Suhteet muiden maakuntien jäsenistöön ovat
korkeintaan satunnaisia.
Puolue on jostakin syystä luopunut suurten joukkotapahtumien järjestämisestä. Tämä on ollut
ehdottomasti virhe, joka on kaventanut ja hämärtänyt jäsenistön
kokonaiskuvaa.
Puolueensatavuotisjuhlat jätettiin viettämättä. Joitain yrityksiä
on tehty, mutta ei likimainkaan
niissä mittasuhteissa, joihin puolueväki kokoontui suurin joukoin. Puoluejohdon tulisi elvyttää
suurten tapahtumien perinne.
Miksi emme saisi väkeä liikkeelle?
Muutkin saavat.
Sosialidemokraattisella puolueella on kautta historian ollut suuria päämääriä. Ei pidä unohtaa, että SDP on myös yhdessäolojärjestö,
jossa viihdytään.
Sitäkin voisi kysyä, missä mää-

On ilmeistä, että suomalainen parlamentarismi on uuden aikakauden
kynnyksellä – riippumatta siitä,
millaiseksi huhtikuun 2015 eduskuntavaalien tulos muodostuu.
Puolueiden kannatusluvut ovat
jonkin aikaa olleet ennen kokemattomassa myllerryksessä. On todennäköistä, että poliittinen keskustelu
saa uusia piirteitä, kenties yllättävästi avoimempia kuin mihin on
totuttu.
Kokoomus on lähtenyt vaalitaisteluun selvästi oikeistolaisemmin
teemoin ja ohjelmin kuin aikaisemmin. Puolueelle on annettava tunnustus siitäkin, että se on hylännyt
aikanaan suosimansa työväenpuolueteesit, joilla se piirusteli itsestään
kuvaa varsinaisena palkansaajapuolueena. Kun kuvaa ei saatu näköiseksi, teesit hylättiin, ja ne vaihdettiin jopa ikivanhoihin oikeiston
iskulauseisiin. Tämä todennäköisesti helpottaa sosialidemokraattien mahdollisuuksia mm. vaalikeskusteluissa.
Toinen kriisiin esiastetta elävä
puolue, perussuomalaiset on
myöskin uudessa tilanteessa. Puheenjohtaja Soini on joutunut viime vaalien aikaan verraten uudenlaiseen tilanteeseen, jota hän ei
tunnu hallitsevan.
Tyylilaji, joka kantoi vaaleissa, ei
kannakaan silloin, kun on pulmia
oman ryhmänsä sisällä. Puolueessa
ovat nostaneet päätään ja jopa kapinalippua äärioikeistolaiset vihapuhujat, joille Soini on tarjonnut
tuulensuojan. Sanansa puolueen
teemoista ja toimista haluavat ilmoille monet muutkin, jotka ovat

Kuvat ovat
Pertti Paasion
VALLAN KASVOT
-valokuvanäyttelystä.
tyytymättömiä Soinin tapaan johtaa puoluetta. Puheenjohtaja ei selvästikään ole kyennyt hillitsemään
kapinallisiaan.
Sosialidemokraattien vaalitilanne näyttää muodostuvan kolmesta
perspektiivistä. Samanaikaisesti on
käytävä vaalitaistelua sekä kokoomusta että perussuomalaisia vastaan. On haastettava kokoomus periaatteelliseen keskusteluun
politiikan suunnasta. Tällä on heijastusvaikutuksia varsinkin suurimmissa kaupungeissa, joista
useimpia kokoomus selvästi hallitsee ja joissa palvelurakenteet todella ratkaistaan.
Perussuomalaisilta on haettava
takaisin mahdollisimman paljon
viime vaaleissa menetettyjä ääniä.
Tällöin liikutaan lähinnä niillä teollisuuspaikkakunnilla, joilla ääniä
monet yllättäneessäkin määrässä
menetettiin suurteollisuuden kriisien vuoksi.
On mahdollista, ettei kumpikaan

näistä kamppailusta pääty vielä
vuoden 2015 vaaleissa. Hermojen
on pidettävä.
Kolmas tärkeä vaalitaistelun alue
koskee sitä kuvaa, jonka äänestäjät
vaaleissa SDP:sta saavat. Puolueen
tausta ja historiallinen merkittävyys
eivät salli sen kovin pitkää toimia
marginaalissa tehtävään pääasiassa
ikäviä asioita. Murtautuminen marginaalista onkin jo päässyt vauhtiin.
Uskottavuus paranee.
Euroopan uhkaavat kriisit vaikuttavat poliittisiin valintoihin
kautta Euroopan, vaikka niiden hillinnässä odotettua paremmin onnistuttaisiinkin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kriisit ovat
pahenemaan päin.
Selvää on, että tulevaisuuden
Eurooppaa tullaan rakentamaan
hyvin paljon toisenlaisissa oloissa
kuin mitä lyhyt aika sitten luultiin.
Kaikissa tapauksissa on ilmeistä,
että Eurooppa tarvitsee sosialidemokratiaa. Riippuu meistä itsestämme, miten vahvana eurooppalainen sosialidemokratia toimii.
On oivallettava, että tarvitaan
enemmän työtä solidaarisuuden ja
ihmisoikeuksien puolesta. Tarvitaan enemmän aatetta. Politiikka ei
tee ihmisiä – ihmiset tekevät politiikkaa. l
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SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin:

Aallonpohjasta

Suomen
suurimmaksi

S

osialidemokraattien
tulevaisuus rakentuu
kasvusta ja työllisyydestä, kunnianhimoisesta ympäristö- ja ilmastopolitiikasta sekä tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden väsymättömästä puolustamisesta, sanoo SDP:n
varapuheenjohtaja Sanna Marin.
Sosialidemokraattisen puolueen
kannatuksen suunta on pidemmän
aikaan ollut laskeva, eivätkä viimeisimmät vaalitulokset ole olleet mairittelevia. Syitä tälle on eriteltävissä
useita ja erittelylle on tarvetta, jotta
ymmärtäisimme paremmin ihmisten luottamuksen hiipumista.
Suunnanmuutos on kuitenkin
mahdollinen ja nähdäkseni jo alkanut. Se vaatii sekä politiikan sisältöjen uudistamista että toimintatapojemme ravistelua.
SDP:n kannatuksen laskevaan
trendiin on nähdäkseni ainakin
kolme perustavanlaatuista syytä.
Ensinnäkin olemme menettäneet johtoasemamme poliittisten
agendojen asettajana ja yhteiskuntaa uudistavana voimana. Emme
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ole tarttuneet nyky-yhteiskunnan
ongelmiin niin hanakasti kuin olisi
pitänyt.
Toiseksi, emme ole kyenneet vastaamaan globalisaation ja toisaalta
lokalisaation mukanaan tuomiin ilmiöihin. Tämä koskee paitsi politiikan sisältöjä myös sitä miten ja missä politiikkaa tehdään.
Kolmanneksi, olemme epäonnistuneet uuden sukupolven tavoittamisessa. Osittain kahden edellisen
tekijän seurauksena puolue näyttäytyy uudelle äänestäjäkunnalle
pysähtyneeltä ja vaikeasti lähestyttävältä.

Kolme selkeää teemaa
Mielestäni sosialidemokraattien tulevaisuuden vaihtoehto löytyy kolmesta selkeästä teemasta. Kasvusta
ja työllisyydestä, kunnianhimoisesta ympäristö- ja ilmastopolitiikasta
sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden väsymättömästä puolustamisesta.
Kasvun ja työn linja on sosialidemokraateille luonteva ja nykyi-

sessä taloustilanteessa myös välttämätön. Kärsimme paitsi pitkittykittyneestä taantumasta myös elinkeinorakenteen kivuliaasta murroksesta.
Tarvitsemme toimia, joilla elvytetään taloutta ja lisätään työllisyyttä lyhyellä aikavälillä, mutta myös
toimia, joiden avulla luodaan pohjaa uudelle elinkeinorakenteelle. Investoinnit ovat avainasemassa molempien osalta. Tämä tarkoittaa
sekä investointeja infrastruktuuriin
että panostuksia koulutukseen, tutkimukseen ja osaamiseen.
Toinen teema, jonka soisin sosialidemokraattien ottavat vahvaksi
osaksi politiikkaansa, on kunnianhimoinen ympäristö- ja ilmastopolitiikka. Tämä on välttämätöntä
paitsi maapallon tulevaisuuden, ihmiskunnan selviämisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden näkökulmasta, myös taloudellisesti
järkevää.
Ilmasto- ja ympäristöteknologia
ja ympäristömatkailu ovat voimakkaasti kasvavia aloja, joiden ympärille on mahdollista luoda uutta bis-

nestä ja työpaikkoja. Kysyntä on sen toiminnan rakenteet perustuvat
kovaa ja markkinat ovat globaalit. olemassa olevan vallan ylläpitämiRuotsissa sosialidemokraatit ovat- seen. Meidän onkin demokratisoikin sitoneet ilmastopolitiikan ja ko- tava toimintatapojamme osallisuuttimaisen työllisyyspolitiikan vah- ta tukevaksi.
vasti yhteen.
Tämä tarkoittaa paitsi jäsenääKolmas teema on pikemminkin nestysten järjestämistä esimerkiksi
toimintamme läpileikkaava arvo- puoluejohtoa valittaessa, myös
maailma. Ihmisten yhdenvertai- muunlaisten osallistumisen ja suosuuden tulee olla sosialidemokraa- ran vaikuttamisen välineiden
teille paitsi arvolähtökohta myös käyttöönottoa puolueorganisaatavoite, johon pitää aktiivisesti tion jokaisella tasolla. Tämä on
pyrkiä.
tärkeää, jotta uusi sukupolvi
Tämä tarkoittaa epätasa-arvos- löytää sosialidemokraattisen
tavien rakenteiden haastamista ja politiikan ja toiminnan. l
murtamista aina, kun sellaisia yhteiskunnassa havaitsemme. Ihmisoikeuksia on
puolustettava ja edistettävä
myös silloin, kun yhteisMeidän on
kunnallisen keskustelun
valtavirta pyrkii marginalidemokratisoitava
soimaan ne vetoamalla tamenettelytapamme
loudellisiin tai muihin prioriteetissa ”tärkeämpiin” tai
osallisuutta
”isompiin” poliittisiin kysymyksiin. Tasa-arvo- ja tatukeviksi.”
louspolitiikkaa voi ja pitää
tehdä samaan aikaan.

”

Osallistumisen tärkeys
Ennen kaikkea politiikkamme suuren linjan on oltava äänestäjiemme
näkökulmasta ennakoitavaa. Mikäli ihmiset eivät hahmota mitä SDP
edustaa ja millaista politiikkaa
teemme, emme myöskään saavuta
luottamusta, joka vaaditaan kannatuksen nostamiseksi.
Poliittisten tavoitteiden ja suuntaviivojen rinnalla meidän on myös
ravisteltava puolueen toimintakulttuuria. On turha surra, etteivät uudet sukupolvet löydä puoluetta, jos
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Synnyttääkö Twitter yllättän muutoksen:

J

”

Vaaleja ei voiteta
sosiaalisessa mediassa.
Mutta vaaleja ei enää
koskaan voiteta ilman
sosiaalista mediaa.”
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Politiikan
toimittajista
poliittisia
toimittajia?

os Suomessa yksi
ammattikunta on
yliedustettuna
Twitterissä, se on
toimittajat. Tarkemmin määriteltynä voi todeta, että varsinkin politiikan
toimittajat. Suomalainen politiikan journalismi on muuttunut valtavasti, vaikka se onkin
tullut kymmeniä vuosia muiden länsimaiden perässä. Kiltistä vallanpitäjien sylikoirasta
on tullut vallan vahtikoira, joka puree tai vähintään näykkii
– oli sitten kyse ruokkivasta
kädestä tai ei.
Vuoden 2011 vaalien aikaan puhuttiin ensimmäistä
kertaa puolivakavasti sosiaalisen
median merkityksestä politiikassa.
Tuolloin sen käyttö rajoittui Facebookiin. Kuntavaaleissa 2012
Twitter astui mukaan kuvaan. Samalla tavalla presidentinvaalit
2012 ja erityisesti Pekka Haavis-

l TekstI Dimitri Qvintus
ton kampanja näytti, mihin sosiaalista mediaa voidaan käyttää.
Twitter tarjoaa avoimen foorumin poliitikoille, toimittajille sekä
äänestäjille ja lukijoille. Poliitikoilla on oma viesti ja tarve saada se
ihmisten tietoon. Toimittajat halu-

avat tietoa, jotta voivat kertoa siitä eteenpäin. Ihmiset
haluavat myös tietoa, mieluiten tiedon alkulähteeltä.
Twitter on kuin taivaan lahja
tässä kysynnän ja tarjonnan
yhtälössä. Twitter näyttäytyy
laajemminkin juuri politiikan areenana.
Twitteriä kannattaa käyttää, mikäli haluaa tietää, mistä jutellaan ja haluaa saada
oman äänensä kuuluviin.
Twitter tarjoaa foorumin, jolla pääministeri ja kunnan varavaltuutettu voivat keskustella tasaveroisesti.

Virta vei mukanaan
Toimittajat menevät sinne, missä
poliitikot ovat. Twitterissä on käynyt päinvastoin. Poliitikot ja politiikan taustavaikuttajat ovat tajunneet
sosiaalisen median ja erityisesti
Twitterin mahdollisuudet ja seu-

u
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ranneet toimittajien jalanjälkiä.
Tämä polku muokkaantuu jatkuvasti ja matkan varrella on nähty
monenlaista. Sosiaalinen media on
uudehko asia sekä medialle että politiikalle. Yhteentörmäyksiltä ei voi
välttyä – eikä olekaan vältytty. Sosiaalinen media mahdollistaa ja jossain määrin myös pakottaa toimittajia ottamaan kantaa asioihin.
Sosiaalisessa mediassa on jatkuvasti erottauduttava massasta. Se
onnistuu mielenkiintoisen ja ajankohtaisen sisällön avulla. Merkkirajoitus Twitterissä pakottaa luovuuteen, kärjistämiseen ja
yksinkertaistamiseen. Sosiaalisen
median käytöskoodiin kuuluu
myös jossain määrin sarkastisuus.
Näiden vaatimusten yhdistelmä
antaa aiheen kysymykselle: Onko
politiikan toimittajista tullut poliittisia toimittajia.

Twitter työkaluna
Sekä poliitikot että toimittajat
käyttävät Twitteriä työssään apuvälineenä. Edellä on kuvattu kysynnän (toimittajat) ja tarjonnan
(poliitikot) yhtälöä. Oikein ajoitettu twiitti voi olla tehokkaampi
kuin tiedote tai blogikirjoitus.
Internetin tempo on aivan eri
luokkaa kuin mihin poliitikot ovat
aiemmin tottuneet. Mediassa on
ollut esillä useita esimerkkejä, joissa poliitikon harkinta- tai arvostelukyky on pettänyt ja twiittaa-nappia on painettu liian nopeasti.
Pääministeri Alexander Stubb
kertoi taannoin twiiteistä, joita
hän katuu. Yhtenä esimerkkinä
hän mainitsi twiitin, jossa hän vertasi äärioikeistoa ja -vasemmistoa.
Tuon twiitin hän lähetti hetki sen
jälkeen, kun media uutisoi äärioi-
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keiston suorittamasta iskusta vasemmistopoliitikkojen tilaisuuteen.
Toisena esimerkkinä hän kertoi
twiitistään, jossa hän hehkutti maraton-suoritustaan. MH17-lentokone oli ammuttu hetkeä aiemmin
alas Ukrainassa.

Twittuilevat toimittajat
Stubb on muutenkin keitetty some-kohuissa. Häly syntyi, kun
pääministeri kehui Talvivaaraa
Twitterissä. Hänen twiittiään kritisoitiin ja kyseenalaistettiin laajasti. Myös toimittajat osallistuivat
twiitti-ketjuun ja kysyivät, onko
pääministeri tosissaan twiittinsä
kanssa.
Toimittajat ovat muutenkin ottaneet aktiivisemman otteen ajankohtaisten asioiden kommentoinnissa. Twitterissä useimpien
käyttäjien profiilissa lukee lause
”mielipiteet ovat omiani, eivät
työnantajani”. Toimittajat esittävät
poliitikoille ja politiikan taustavaikuttajille lisäkysymyksiä näiden
twiitteihin. Sen lisäksi he kommentoivat twiittejä, joskus hyvinkin kärkevästi.
MTV:n politiikan toimituksen
esimies Timo Haapala tunnetaan
politiikan toimittajana provosoivasta ja kärkkäästä kielenkäytöstä,
joka vain kärjistyy Twitterissä.
Haapala ei pelkästään twiittaa ja

”

Kun SDP:n
puheenjohtaja
Antti Rinne pitää
tiedotustilaisuutta, ensimmäiset
viestit kiirivät
paikan päältä jo
tviittaamalla.

kommentoi vaan myös twittuilee
ankarasti. Aina ei edes tarvita poliitikon antamaa kipinää, vaan aiheita riittää omastakin takaa.
”@TimoHaapala: Oiskohan niin,
että tuolla Evirassa on liikaa joutilaita, eikä edes viraston nimi paljasta, mistä nämä joutilaat on
tehty #lörtsy #pöljyys”

Twitter

”@TimoHaapala: Ja paskaako
täällä mietitään, antaako Borg
neuvoja vai ei. Tätä kyytiä IMF
ottaa koko roskan joku päivä valvontaansa...”

Kokoomuksen Eija-Riitta Korhola kertoi Helsingin Sanomien
haastattelussa, että hänellä ei ole
varaa lähteä eduskuntavaaliehdokkaaksi. Suomen Kuvalehden politiikan toimittaja Tuomo Lappalainen otti kantaa Korholan kantaa
näin.
”@TuomoLap: Tottahan toki 8500
euroa on tavallisen ihmisen kuukausipalkka, jos vain hyvin pieni
osa tienaa alle 2100 euroa. #korhola #räty #kokoomus”

YLE Uutisten politiikan toimituksen esimies Pekka Ervasti ei jää

Mielipiteet
ovat omiani,
eivät työnantajani.”

Mikroblogipalvelu Twitter on yksi suosituimmista sosiaalisen
median kanavista. Maailmanlaajuisesti Twitteriä käyttää kuukausittain 284 miljoonaa ihmistä. Twiittejä lähetetään päivittäin 500 miljoonaa.

kollegoistaan yhtään jälkeen.

”@ErvastiPekka: Sipilä sotesta:
yhdessä kun ratkotaan... ei kerätä
irtopisteitä... määrätietoisesti
maaliin... Hohoijaa, tätäkö kuunnellaan ensi vaalikausi?”

Sosiaalisessa mediassa pärjää olemalla ajankohtainen ja luomalla
sisältöä, johon lukija tai yleisö voi
samaistua. Ervasti oli niin sanotusti ajan hermolla seuraavan twiittinsä kanssa, sillä Twitter kiehui
tuoreen ympäristöministeri Sanni
Grahn-Laasosen soiden suojeluun liittyvistä linjauksista.
”@ErvastiPekka: Alussa oli suo,
kuokka ja Jussi. Nyt Sanni, Stubbi
ja stoppi. #suksisuolle”

Pääministeri Stubb ja sosiaali- ja
terveysministeri Laura Räty saivat
myös osansa. Räty jäi kiinni vero-

Twitterin avulla voi lähettää ja vastaanottaa viestejä, kuvia,
linkkejä tai videoita. Twiitti on lyhyt viesti, johon mahtuu enintään 140 merkkiä. Twitter on avoin foorumi, mikä mahdollistaa
sen, että kuka tahansa voi seurata ketä tahansa ellei käyttäjä
muutoin halua.
Twiiteissä voi merkitä aihealueita käyttämällä eri hashtageja.
#-merkki sanan edessä luo kyseisestä sanasta linkin, jota painamalla saa nähtäväkseen kaikki twiitit, joissa esiintyy kyseinen hashtag. Hashtagien avulla oman twiitin näkyvyyttä voi
edistää huomattavasti. Kuka tahansa voi luoda oman hashtagin.
Jokainen Twitterin käyttäjä päättää itse, ketä seuraa. Omien
twiittien lisäksi käyttäjä voi uudelleentwiitata muiden käyttäjien twiittejä, vastata heille tai merkitä twiittejä suosikkeihin.
Suosikkeja voi hyödyntää esimerkiksi muistikirjan tavoin.

järjestelyistään vain päivää sen jälkeen, kun hän oli vähätellyt pienituloisia oman puolueensa lehden
haastattelussa.

u
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”@ErvastiPekka: Wau! Tää kuuminta hottia. Räty sai Stubbilta
luottamuslauseen twitterillä. Voisko sodanjulistuksenkin dropata
Twitteriin?#verkkoedellä”

Yhteenveto
Media rooli on siis muuttunut. Samaan aikaan, kun Washington
Postin toimittajat paljastivat Watergate-skandaalin, joka johti lopulta presidentti Richard Nixonin
eroon, Suomen media raportoi
presidentti Urho Kekkosen hiihtokilometreistä ja jätti kertomatta
ikääntyvän presidentin sairauksista sekä kuittasi demokraattisten
presidentinvaalien sivuuttamisen
olankohautuksella.
1980-luvulla Kekkosen kuoleman myötä meno muutti hiukan,
mutta Neuvostoliitosta kirjoitettiin edelleen virallisen linjan mu-

kaisesti. Tamminiemen pesänjakajat kirjoittaneen Lauantaiseuran
jäsenille jaettiin potkuja.
1990-luvulla median käytös
muuttui selvemmin, mutta sekään
ei tapahtunut perinteisiä kanavia
pitkin. Hyvät, pahat ja rumat -ohjelma käytti ala-arvoista kieltä,
mutta teki palveluksen perinteiselle medialle. Poliitikkoihin alettiin
suhtautua huomattavasti kriittisemmin.
2010-lukua on ainakin jossain
leimannut median politisoituminen. Toimituksissa panostetaan
entistä enemmän taustoittaviin
juttuihin. Lisäksi some-aikakaudella lähes jokainen tiedotusväline
tuottaa vapaamuotoisempaa sisältöä. Toimittajat kirjoittavat uutisanalyysien lisäksi erilaisia kommentteja, joissa tyyli ja rooli
vaihtelevat asiantuntijasta pakinoitsijaan.

Dimitri Qvintus työskentelee SDP:n viestintävastaavana.
Kirjoitus on lyhennelmä esseestä.
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Twitter tarjoaa lisätyökalun toimittajille. Sen myötä politiikan toimittajista on tullut poliittisia. Jos
se johtaa siihen, että politiikka tulee lähemmäksi ihmisiä, silloin
muutos on tervetullut.
Sosiaalinen media on kuitenkin
ilmiönä niin tuore, että roolit eivät
ole vielä täysin selvillä. Jutun ihanuus piillee siinä, että somessa saa
kokeilla, epäonnistua ja yrittää uudelleen.
Twitter on ennen kaikkea demokraattinen foorumi. On vaikea kuvitella toista paikkaa, jossa presidentti ja tavallinen kansalainen
voisivat keskustella samoilla säännöillä – ja vieläpä niin, että keskustelu on kaikille ihmisille avoin.

Miten

#puolueviestintä
on muuttunut?

Kritiikin kritiikki
Olen itse ottanut muutaman kerran yhteen joidenkin toimittajien
kanssa Twitterissä. Peistä on taitettu railakkaasti 140 merkkiä kerrallaan. On mielestäni parempi, että
tämä tapahtuu avoimesti Twitterissä, sillä se pakottaa rakentavampaan kritiikkiin.
Politiikan toimittajat ovat omalla
poliittisella Twitter-käyttäytymisellään myös antaneet kirjoittamattoman luvan kritisoida heitä avoimesti. Tämä on positiivinen asia
erityisesti poliitikoille ja politiikan
taustavaikuttajille, sillä kahdenkeskinen palautekeskustelu ja esitetty
kritiikki eduskunnan kuppilassa ei
välttämättä näy oikaisuna.
Tämän vastapainoksi poliitikkojen on syytä hyväksyä se, että twittuilu jatkuu. Pilke silmäkulmassa
tietenkin. l

l Leila vasama

H

uomaan hyvän artikkelin,
leikkaan sen irti lehdestä.
Kopioin ja jaan kaappeihin. Nopein edustajista on jo seuraavasta päivänä reagoinut.
Huomaan hyvän artikkelin. Lähetän linkin sähköpostilla edustajille. Samalla linkkaan sen Facebookiin ja Twitteriin. Nopein edustajista on kommentoinut sitä
blogissaan ennen kuin olen ehtinyt juoda seuraavan kupin kahvia. Tunnin, parin kuluttua edustajan kommentti saattaa olla asiayhteydestään irrotettuna oppositioedustajan tiedotteessa.
Tiedonvälityksessä ovat muuttuneet niin viestinnän nopeus, omistajuus ja status. Printtilehtien rinnalle on luotu nettiversiot, joita päivitetään
tauotta. Artikkeli lähtee liikkeellä välittömästi,
kun kirjoittaja on napauttanut viimeisen pisteen,
ja jo ennen painokoneesta ulostulemistaan

printtilehti on vanha. Ennen lehti
meni seuraavana päivänä kukkien
kääreeksi, nykyään se tuskin näkee seuraavaa päivää.
Viesti on mahdollista laittaa nopeasti liikkeelle. Enää ei tarvita latojia, painokoneita ja jakoautoja,
saati sanomalehden noutamista postilaatikosta.
Kirjoittaja itse voi toimia viestinsä julkaisijana,
joten ulkopuolista julkaisijaa ei tarvita. Yhdellä
painalluksella viesti lähtee internetin ihmeelliseen maailmaa ja voi tavoittaa suuria lukijajoukkoja.

N

opeudessa ja helppoudessa on myös viestinnän Akilleen kantapää: taustatietojen
tarkastamiseen ei tuhlata aikaa ja liian helposti
ensimmäisestä ajatuksesta muotoutuu lopullinen viesti. Mitä tottuneempi netin käyttäjä on,

u
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YHTEISTYÖSSÄON
VALOVOIMAA
Jyty edustaa kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien ja julkisia palveluja tuottavien yhteisöjen
ja yritysten noin 60 000 jäsentä.

Puheenjohtaja

Maija Pihlajamäki
puh. 0400 537 756

Julkaisu- ja verkkotoimittaja

Sanna Pyysalo
puh. 050 566 0611

Viestintäjohtaja,
Jyty-lehden päätoimittaja Tiedottaja

Kari Hietamäki
puh. 040 502 0115

Tuomas Muhonen
puh. 040 635 3644

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto–

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty
Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki. Puh. 020 789 3799
E-mail: etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi

JYTYLIITTO.FI

Hiiumaa
kutsuu!

SSSL järjestää jäsenmatkan
Hiidenmaalle 20.-23.8.2015.

Matka tehdään laivalla Helsingistä Tallinnaan
ja bussilla perille. Matkaan sisältyy
runsaasti kulttuuri- ja luontopitoista ohjelmaa
hyvässä porukassa paitsi Hiidenmaalla, myös
Haapsalussa ja Tallinnassa. Majoittuminen
on kahden hengen huoneissa (1 hh lisämaksusta) hotelli Padussa. Matkan subventoitu
perushinta on 310 euroa.
Lue lisää liiton jäsenkirjeistä tai kysy liitosta.
Tämä on matka, jota ei kannata
jättää väliin!
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sitä tietoisempi hän usein on näistä karikoista.
Myös uudenlainen lukutaito korostuu nettimaailmassa: painettu sana ei välttämättä olekaan totta,
vaan tarkoitushakuinen yritys kertoa muunnettua totuutta.
Mahdollisuudet liittää ajatus tai toiminta jossain tilanteessa väärään kontekstiin ja muuttaa sen merkitys
ovat moninkertaistuneet. Ympäristöstään irrotettu
lause tai kappale muokkautuu sen mukaan, millaiseen
kontekstiin se liitetään. Tekstin lisäksi käytössä on liikkuva kuva ja tallennettu ääni ja jokaisella on taskussaan ministudio.

kijäliitto ry
te
n
ö
y
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n
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e
Auto- ja Kulj

A

ikaisemmin puolueen sanoma, tapa viestiä oli monumentaalista, jyhkeää ja pysyvää. Yhden henkilön vaalisanoma oli pienessä kortissa tai lappusesta ja
puolueen sanoma oli omassa sanomalehdessä, jäsenkirjeessä tai tiedotteessa. Nyt yhden ehdokkaan ja
puolueen sanoma voi olla rinnakkain Facebookissa tai
Twitterissä. Sosiaalidemokraattinen puolue käyttää
Instagramia, niin myös 14-vuotias poikani.
Puolueviestinnän on pit änyt suostua uudenlaiseen
joustavuuteen. Viestinnässä on käytettävä erilaisia kanavia ja toimittava useilla eri alustoilla. Lehti-ilmoitus
ei puhuttele parikymppistä opiskelijaa tai kolmikymppistä kaupunkilaisaikuista, eikä twiitti tavoita 75-vuotiasta anoppiani. Tästä syystä puolueesta on löydyttävä monipuolista viestintäosaamista, jotta tavoitetaan
mahdollisimman moni äänestäjä.

M

inun sukupolveni on opetellut siirtymään printatusta viestistä nopearytmiseen, uudenlaiseen
viestintään. Internetin, blogien, Facebookin, Twitterin,
Instagramin ynnä muiden välineiden ensikohtaaminen on ollut pelottavan huikea kokemus. Uudet mahdollisuudet viestiä ja olla yhteydessä muiden kanssa
vaativat opettelua ja haastavat uudenlaiseen kanssakäymiseen.
On varmaa, että näiden erilaisten viestintäkanavien
ja -alustoiden monimuotoistuminen ei lopu. Uusista
välineistä ja tulevista välineistä ei saa huumaantua niin
paljon, että tärkein unohtuu: viestin sisältö.
Viestin, missä muodossa ja missä kanavassa tahansa
se välitetäänkin, pitää vastata vanhoihin tuttuihin kysymyksiin Mitä? Miksi? Kenelle? Miten? Milloin? Missä?
Tiedote tai twiittaus, blogi tai postaus on onnistunut,
jos sen sisältö koskettaa ja tavoittaa lukijan.
Puolueviestintä, ennen ja nyt, on puolueen voimavara. l
Kirjoittaja on SDP:n eduskuntaryhmän eduskuntasihteeri, joka on työskennellyt mm. ryhmän tiedottajana
vuosina 2006-2013.

Vieraile osoittee

ssa akt.fi

John Stenbergin ranta 6, 00530 Helsinki // PL 313, 00531 Helsinki
(09) 613 110, faksi (09) 739 287 // etunimi.sukunimi@akt.fi

Ammattiliitto Pro edustaa 130 000:tta yksityisen sektorin palkansaajaa
mm. maamme merkittävimmissä teollisuuden ja sen palvelujen, ict- ja
viestintäalojen sekä finanssialan yrityksissä. Jäsenemme ovat toimihenkilö-, asiantuntija- ja esimiesasemassa työskenteleviä.
Solmimme lähes 60 työehtosopimusta.
Pro on varttitalouden vastavoima, joka
puolustaa työtä ja tulosta tekevää ihmistä
– Suomen menestyksen tekijää.

Ammattiliitto Pro:
Vaihde 09 172731
PuheenjohtajaJorma
AnttiMalinen
Rinne 040
5000389
7626
Puheenjohtaja
050 576
Viestintäpäällikkö
Jaana
Aaltonen
050
336 6286
Viestintäjohtaja
Jaana
Aaltonen
050 336
6286
Tiedottaja Timo Kärkkäinen 050 312 0458
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l Tekst Jukka halonen

Rouva SDP:n vaalijulisteen takana:

”SDP:n
jäsenviestintä
on moniottelua”
Sosialidemokraattien jäsenviestintä
tapahtuu tänä päivänä suurimmalta
osaltaan sähköisesti, sanoo SDP:n
tiedottaja Maarit Hirvensalo. Hän
on työssään todellinen moniottelija,
joka päätyi muun työn ohessa myös
puolueen vaalijulisteeseen
eduskuntavaaleissa 2015.

u
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A

lussa oli sana. Se sana
oli väkevää ja sitä piti levittää ympäri
maata. Heräävällä
työväenliikkeellä ei
ollut tähän tarjolla muita välineitä
kuin aatteen palo ja omat jalat.
Viestiä vietiin eteenpäin kylä kerrallaan, torpasta toiseen. Välimatkat olivat pitkät ja syrjäseutuja riitti loputtomiin kierrettäviksi.
Puoluetoiminnan syntymistä
edesauttoivat jo sanomalehdet,
mutta ensimmäisissä punaisen viivan vaaleissa 1905 agitaattorit ja
puhuttu sana olivat vielä pääosissa
– olihan kansan lukutaito vielä
tuolloin vähän niin ja näin.
Reilun sadan vuoden takaisista
päivistä on pitkä matka tämän päivän hektiseen viestintään. Painettu
sana on monin paikoin jo hidas
keino tiedon välittämiseen. Jäsenja järjestöviestinnästä demareiden
puoluetoimistossa vastaavan Maarit Hirvensalon tärkein työkalu on
internet.

Sähköinen painotus
”Viikoittainen e-Aimo-viesti, netin kautta toteutettu Kansalaispaneeli, Facebook-sivut, webinaarit,
puolueosastoille menevät jäsenkirjeet…”
Siinä Maarit Hirvensalon työkenttää pinon päältä. Hänet nappasi puoluetoimistoon puoluesihteeri
Maarit Feldt-Ranta kymmenen
vuotta sitten. Hirvensalo oli ollut
opetusministeriössä korkeakouluharjoittelijana, josta demareiden
avustajaryhmän vetäjänä toiminut
Feldt-Ranta hänet bongasi. Myöhemmin hän valmistui viestintätieteiden maisteriksi Vaasan yliopistosta.
Pitkään Hirvensalo toimi puo-
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luejohdon assistenttina, kunnes
viime syksynä odottivat uudet
haasteet ja sisäisen viestinnän vastuukenttä. Sitä hän on nyt ehtinyt
vuoden päivät kehittää. Puolue
näyttää selvästi turvautuvan yhä
enemmän nopean viestin kuljettamiseen.
”Kyllä! Sähköinen viesti mahdollistaa sen. Ei kulu aikaa kirjeiden monistamiseen ja lähettämiseen – eikä rahaa postikuluihin.
Yhteen viikkoon mahtuu paljon
asiaa, varsinkin vaalien alla.”

SUUNTEALLE
SUOM

Avointa kerrontaa
Sähköine e-Aimo on saanut nimensä legendaarisen Aimo Kairamon mukaan. Viime lokakuussa se
muuttui viikoittaiseksi. Tärkeintä
on tietysti kertoa puoluehallituksen päätöksistä. Mitä viestiin kirjoitetaan, siitä päättää tiedottaja
itse.
”Harvoin tarvitsee lupaa korkealta kysyä. SDP on valinnut tässä avoimen linjan. Ajatuksena on,
että aika paljon sanotaan. Haluamme kertoa jäsenille, missä politiikassa mennään ja antaa tietoja, mitä politiikan kulisseissa tapahtuu.
Median välittämä kuva on usein
kovin yksipuolinen.” Aimo-viesti
kertoo takaisin jäsenten käyttäytymisestä. Statistiikasta käy ilmi,
milloin viesti avataan, jopa tuntien
tarkkuudella.
”Tärkeä on pitää jäsenkirje houkuttelevana, että se ei muutu sähköpostin tukkeeksi. Viestejähän
virtaa jokaiselle päivittäin jo huomattavan paljon. Jos sitä ei avata
niin on olemassa vaara, että se
muuttuu roskapostiviestiksi. Tämä
pitää mielen virkeänä ja saa taatusti panostamaan otsikointiin.”
Toistaiseksi e-Aimo ei ole täysin
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interaktiivista. Vastausviestejä toki
tulee, mutta varsinaisesti se ei ole
tavoitteena.
”Monenlaista palautetta toki tulee ja niihin vastataan. Hiljattain
toteutettiin kysely, jossa viestin sisältö sai ihan hyvän arvosanan.
Muuten palaute oli kaksijakoista:
toisaalta haluttiin lisää ajankohtaisuutta, toisaalta enemmän taustaselvityksiä.”

Mielipiteen muodostaja
SDP on jo aloittanut aktiivipalautteen hakemisen netin kautta. Syyskuussa käynnistynyt Kansalaispaneeli on kaikille avoin foorumi.
”Kansalaispaneelin jäsenet saavat 3-8 kertaa vuodessa sähköisen
kyselyn, jossa tiedustellaan mielipiteitä asioihin, joihin puolue on
muodostamassa kantaansa. Liittyminen ei sido vastaamaan kaikkiin
kyselyihin eikä se edellytä siis puo-

SDP.FI

lueen jäsenyyttä. Paneelista voi
myös erota milloin tahansa.”
Tähän mennessä on käyty keskustelu ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, työllisyydestä, kuluttajakysymyksistä – ja puolueen vaaliohjelmasta.
”SDP on ollut aina kansanliike ja
tuntosarvet arkitodellisuuteen ovat
tietysti mille tahansa puolueelle
välttämättömät. Olemme tässä
muita edellä, mutta vielä työmaata
riittää. Ennen eduskuntavaaleja
2015 paneelissa oli mukana tuhat
ihmistä. He antavat hyvän tuntuman kentälle, mutta mielipidemittauksena porukan esittämät ajatukset eivät sentään toimi.”

Oman viestin tulevaisuus
Kun viestimisen tahti vaatii yhä
nopeaa reagointia, voi ainakin
maalailla kysymyksen siitä, millaista puolueen oma viestintä on

vuonna 2020? Siihen ei kulu aikaa
kuin viisi vuotta. ”Jaa-a”, vastaa
Maarit Hirvensalo ja suu mutristuu miettiväisenä.
”Sitä on vaikea sanoa, se voi olla
mitä vain! Maailma muuttuu hurjaa vauhtia ja viestimisen tavat
muuttavat muotoaan samalla
vauhdilla. Mutta lienee selvää, että
jäsenviestinnässäkin pitää miettiä,
mikä on kätevin ja helpoin tapa tavoittaa jäsenet.”
”Somen mahdollisuuksia pitää
miettiä ja hyödyntää enemmän. Ja
kyllä nykypäivää on interaktiivinen, molemminsuuntainen viestintä. Entistä enemmän pitää päästä siihen, että jäsenten ääni kuuluu

meille päin. Meillä tarkoitan tässä
toisaalta puolueen palkollisia,
mutta myös puolueen johtoa ja
päättäviä elimiä.”
”Some on helppo, nopea ja matalan kynnyksen tapa viestiä molempiin suuntiin. Kysytään kantoja ja pyydetään mielipiteitä. Ja
samalla kun vastaa yhdelle kysyjälle, tavoittaa monen muunkin asiaa
pohtineen.”
Jäsenviestijän monipuolisesta
roolista kertoo vielä yksi pikantti
yksityiskohta. Maarit-rouva mannekeeraa SDP:n eduskuntavaalijulisteessa. Samassa kuvassa on Hirvensalon kolmilapsisen perheen
nuorimmainen: Niklas. l
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Puolueveteraani Väinö Vilponiemi:
l TekstI Pentti VÄLIMAA

Fraasit syrjään
uuden alun tieltä

”Minua niin vihastutti, kun Kotkassa kokoontunut SDP:n valtuusto lähetti julkisuuteen julistuksen, että
SDP:n eduskuntavaalitavoitteina
ovat työ, tasa-arvo ja turvallisuus.
Samat fraasit julistettiin jo sata
vuotta sitten”, huomauttaa porilainen pitkän linjan sosialidemokraatti Väinö Vilponiemi, joka oli muun
muassa kansanedustajana vuosina
1962- 1975.
Heti sotien jälkeen SDP:n jäseneksi liittynyt Väinö Vilponiemi sanoo, että vanhojen fraasien tilalle
on otettava uusi alku.
”Eivät tuollaiset vanhat fraasit
puhuttele enää ketään. Sen sijaan
meidän on kerrottava, mitä me tasa-arvolla ja turvallisuudella tarkoitamme. Olemme menneet eteenpäin, mutta siitä huolimatta
ihmisten välinen eriarvoisuus vain
lisääntyy Suomessa. Köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat.”
”Monet lapsiperheet ja yksin asuvat ovat suurissa taloudellisissa vaikeuksissa. Ruokajonot pitenevät.
Meillä on ihmisiä, jotka voivat todella huonosti. Taloudellisesti ahtaalla elävät ihmiset eivät halua
kuulla puheita hyvinvointivaltiosta.”
”Forssan puoluekokouksen tavoitteet on saavutettu. Nyt SDP:n
pitää asettaa uuden alun tavoitteeksi, että Suomi olisi kaikille hyvä ja

Kuva Jukka Vilponiemi

turvallinen asua”, Vilponiemi tähdentää.

SDP:n gallupkannatus
ei huoleta
”En ole huolestunut SDP:n alhaisista gallupkannatuksesta. Nykyisin
ihmiset seuraavat hyvin tarkkaan
hallituksen toimia. He reagoivat heti, jos päätökset eivät miellytä. Varsinkin taloudellisesti vaikeina aikoina joudutaan tekemään ikäviä
päätöksiä ja se syö hallituspuolueiden gallupkannatusta ja vaikuttanee jopa vaalitulokseen.”
”Oppositiopuolueet käyttävät tällaiset tilanteet hyväkseen. Se näkyy
opposition kannatuksen nousuna.

Hyvä esimerkkinä tästä on edellisen vaalikauden pääministeripuolue keskusta, jonka kannatus vaaleissa romahti 15 prosenttiin. Nyt
puolue on gallupeissa ykkösasemassa.”
”Minua huolestuttaa se, ettei
SDP:n tavoitteista ja päivän poliittista asioista puhuta arkikielellä, jota kansa ymmärtää. Kansan kielellä
puhuminen nostaa kannatustamme”, puolueveteraani Vilponiemi
uskoo.

Onneksi SDP kesti
”Onneksi viime kevään puheenjohtajavaihdos ei hajottanut puoluetta,
mutta lähellä se oli”, arvelee Vilpo-

niemi, joka on kokenut puolueen 1950-luvun lopulla tapahtuneen hajaannuksen.
”Aloitin vuonna 1954 SDP:n Satakunnan
piirin piirisihteerinä juuri, kun puolueen
hajaannukseen johtaneista syistä näkyi jo
merkkejä. Hajaannuksen kausi oli puolueen kannalta vaikea. Siinä meni kyllä vuosia, ennen kuin sosialidemokraattinen työväenliike saatiin jälleen saman lipun alle.”
”Olin yllättynyt, kun SDP:ssä nousi tarve
vaihtaa puheenjohtaja. Jutta Urpilaisen alkutaival oli vaikeaa, mutta hän kasvoi tehtävässään. Hävityt vaalit ja gallupeissa aleneva kannatus lienevät olleet syinä, miksi
Urpilaiselle ryhdyttiin puuhaamaan vastaehdokasta. Ehkä kaikki eivät myöskään hyväksyneet sitä, että nainen johtaa SDP:tä,
jota ennen häntä on aina johtanut mies.”
Tukensa Antti Rinteelle antava Vilponiemi on iloinen siitä, ettei tälle niukasti
puheenjohtajavaalin hävinnyt Urpilainen
lähtenyt tavoittelemaan EU-tehtäviä.
”Puolueenkin kannalta on hienoa, että
Urpilainen ilmoitti lähtevänsä ehdokkaaksi tuleviin eduskuntavaaleihin”, toteaa Vilponiemi.

puheenjohtaja Sture Fjäder
puh. 0400 609 717
Viestintä
viestintäjohtaja Marjo Ollikainen
puh. 050 591 4818
Yhteiskuntapolitiikka
johtaja Pekka Piispanen
puh. 040 544 0302
Työelämäasiat
johtaja Maria Löfgren
puh. 040 568 2798
kansainvälisten asioiden päällikkö
Markus Penttinen
puh. 040 772 8861
www.akava.fi
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Demarilehdistön tila surullinen
”Sosialidemokraattisen lehdistön tilanteesta olen surullinen. Olin mukana eduskunnan silloisessa toimikunnassa, joka
laittoi puolue- ja lehdistötuen alulle. Lähdimme silloin siitä, että kaikkia puoluelehtiä tuetaan. Myöhemmin käytäntöä
muutettiin lähinnä kokoomuksen tahdosta niin, että lehdistötuki siirtyi puoluetuen
yhteyteen.”
”Erityisesti maakunnissa ilmestyvien
lehtien kannalta oli kohtalokas virhe, että
tuki meni puolueiden hoidettavaksi. Käytännössä se tarkoitti sitä, että maakunnissa ilmestyviltä lehdiltä tuki loppui lähes
kokonaan”, harmittelee Vilponiemi, joka
oli porilaista Uutta Aikaa julkaisevan yhtiön hallituksessa yli 30 vuotta. l

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Hakaniemenranta 1, PL 157, 00531 Helsinki
puhelin 020 774 000 ≥ etunimi.sukunimi@sak.fi ≥ www.sak.fi
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Älä tuhlaa aikaa
Aloita yliopistosi meillä
akatemia.org

Kauniainen

Puuliitto on mekaanisen metsäteollisuuden, puusepänteollisuuden,
metsä- ja metsäkonealan, venealan, bioteollisuuden
ja maatalousalojen työntekijöiden edunvalvoja.
Sopimusalojensa asiantuntijana liitto solmii
14 työehtosopimusta.
Puuliittoon kuuluu noin 36 000 jäsentä.

YHTEYSTIEDOT
puheenjohtaja
JARI NILOSAARI
gsm 0400 872 641
varapuheenjohtaja
JYRKI ALAPARTANEN
puh.
(09)6151
61516382
6315
puh. (09)
gsm 040 587 7563
viestintäpäällikkö
PETTERI RAITO
puh. (09) 6151 6222
gsm 040 728 4615

Haapaniemenkatu 7–9
00530 HELSINKI
Puh. (09) 615 161
etunimi.sukunimi@puuliitto.fi
www.puuliitto.fi
facebook.com/puuliitto
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l Teksti ja kuva JUKKA HALONEN

A

leksi Rainos on asunut
koko ikänsä pääkaupunkiseudulla. Hän käy
Lumon lukion kakkos luokkaa Vantaan Korsossa. Reipas
nuorimies ehtii paitsi menestyä
koulussa, käydä töissä Lidlissä
myyjänä. Siinä sivussa hän kalastaa ja laulaa. Tyttöystävä asuu Pohjanmaalla.
Pohjanmaalla on ollut muutenkin iso merkitys vantaalaisen Aleksin elämässä. Hänen isovanhempansa asuvat Seinäjoella. Isoisä
Jorma Kujala on paikallisia sosialidemokraatteja. Kun Aleksi Rainos
on pienestä pitäen matkannut Helsingin ja Seinäjoen väliä, isä tai isoisä ovat pistäneet junaan mukaan
sanomalehden.
”Iltapäivälehti se tavallisesti on ollut. Sitä kautta minulle on kuitenkin
syntynyt kosketus paperilehteen ja
ostan matkalle nykyisinkin lehden
mukaan. Iltapäivälehtien lisäksi luen Hesaria ja Seinäjoella Ilkkaa.”

Uutiset kerran tunnissa
Ikäistensä tapaan Aleksi Rainos ei
hae kuitenkaan uutisia sanomalehdestä. Tärkein tiedonseurannan
väline on kännykkä ja sinne tulevat uutiset. Hän seuraa eniten IltaSanomien, Hesarin ja Metro-lehden nettiportaaleja.
”Seuraan ajankohtaisuutisointia
aina kun on siihen aikaa, eli vähintään kerran tunnissa. Avaan sellaiset pääotsikot, jotka koskettavat
tavalla tai toisella itseäni. Joko ne
ovat tapahtuneet tässä lähellä tai
ylipäätään Suomessa.”
Yllättäen Aleksia eivät urheilu-

Nuori Aleksi Rainos seuraa uutisia

”Politiikan kiinnostuksen

rima ylittyy”
Vantaalainen Aleksi
Rainos, 18, lienee
epätavallinen nuori.
Hän nimittäin on
kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja
seuraa aktiivisesti
politiikkaa – eniten
kännykästään.

uutiset kiinnosta, ”paitsi tietenkin
lätkän ja futiksen MM-kisat”. Hän
sanoo hakeutuvansa ensimmäisenä kotimaan uutisiin. Sana uutinen tarkoittaa hänelle asiaa, josta
hän haluaa tietoa ja joka pitää hänet ajan tasalla.
”Tietysti aiheen pitää olla kiinnostava, että rupean sitä lukemaan. Kaiken ei tietenkään tarvitse ihan suoraan koskettaa minua
itseäni. Jos esimerkiksi puhutaan
jostain vanhainkotien määrärahoista, niin kyllä se minua kiinnostaa.”
Tapaus Talvivaara syntyi tulvasta, mutta sen suhteen Aleksi puhuu tiedon tulvasta. Siihen hukkui
niin, että hän ei enää juttuja luke-

nut, vaikka uuttakin tietoa tuli. Jos
häneltä kysyttäisiin, mistä koko
asiassa oli lopulta kysymys, hän ei
sitä osaisi selittää.
Politiikkaa Aleksi Rainos seuraa
päivittäisessä uutisvirrassa. Hän sanoo saavansa asioista kokonaiskuvan, sillä ”mediahan on vallan vahtikoira”. Se haukkuu, jos jotain
tapahtuu. Itsensä hän arvioi ikäisiään aktiivisemmaksi politiikan tarkkailijaksi. Tosin muut ikätoverit ovat
alkaneet kiinnostua aiheesta nyt viime aikoina, täytettyään 18 vuotta.
”Kyllä kiinnostukseni on ihan
äidinmaidosta, en ole sitä oppinut.
Tietysti isoisän kanssa käydyt keskustelut ovat olleet antoisia. Ne
ovat synnyttäneet tiedonjanoa.

Päiväkodissa minä ja yksi kaverini
seurasimme innokkaasti Itsevaltiaita, mutta muut tenavat eivät siitä
olleet kiinnostuneita.”
”Osaan kyllä erottaa puolueet ja
niiden mielipide-erot toisistaan.
Sen sijaan päivittäisessä uutisvirrassa en näe sisällöllisiä eroja.
Enemmän näen ne personoituina,
poliitikkojen kautta. Jos joku on
äänessä koko ajan, niin hän alkaa
tuntua helposti tyhjänpuhujalta.”
Aleksi Rainos aikoo äänestää,
”ilman muuta”. Hän valitsee ehdokkaansa puolueen perusteella.
Kuka listalla on oikea henkilö,
kaikkein tärkeintä on olla helposti
lähestyttävä ja lupaava tyyppi. Ja
että ei puhu tyhjää. l
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Lomalle Tampereelle
SSSL:lla on Holyday Club Tampereen kylpylässä käytössään
viikko 46 eli yksi lomaviikko vuodessa. 105 neliön suuruisessa huoneistossa on kaksi makuuhuonetta ja kuusi vuodepaikkaa, sauna ja poreamme. Huoneistoon varustukseen kuuluvat myös astianpesukone, mikroaaltouuni,
televisio sekä dvd-soitin.
Loma-asunnon käyttöoikeus arvotaan vuosittain kesäkuun loppuun mennessä arvontaan ilmoittautuneiden
kesken. Arvontaan voi osallistua vain sellainen jäsen, joilla
ei ole jäsenmaksurästejä ja joka ei ole edellisen kolmen
vuoden aikana voittanut viikon käyttöoikeutta. Lomaasunnon käyttöönsä saavan on maksettava liiton määräämä vastike viimeistään kaksi viikkoa ennen lomaviikon alkua. Vastike määräytyy Holiday Club Tampereen kylpylälle
maksettavan hoitovastikkeen perusteella. Vuonne 2014 se
oli 380 euroa.
Liitto tiedottaa loma-asunnon käyttöoikeudesta
vuosittain jäsenkirjeessä.
Lomaviikko alkaa perjantaina ja päättyy perjantaina.
Vuonna 2015 lomaviikko on 6.-13.11.

Ruokailutila on mitoitettu kuudelle henkilölle.
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Korkeassa ja avarassa olohuoneessa
on tilaa yhdessäoloon.

Huoneistossa on poreamme ja oma sauna.
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Palvelualojen ammattiliitto PAMiin
kuuluu yli 230 000 jäsentä.
PAMin jäsenet työskentelevät
yksityisillä palvelualoilla, mm.
vähittäiskaupoissa, hotelleissa,
ravintoloissa, kiinteistöpalveluissa,
vartiointialalla, hiusalalla ja
kauneudenhoitoalalla.
www.pam.fi

Puheenjohtaja Ann Selin
020 774 2210
Toiminnanjohtaja Jyrki Konola
020 774 2072
050 406 1093
Hallintopäällikkö Miia Järvi
020 774 2137
044 344 1585
1. varapuheenjohtaja Jaana Ylitalo
020 774 2060
050 588 1170
2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen
020 774 2076
0500 417 187
Viestintäjohtaja Timo Piiroinen
020 774 2221
050 360 5669
Talousjohtaja Jukka Mattila
020 774 2233
050 577 5950
Yhteiskuntasuhteiden vastaava
Hanna Kuntsi
020 774 2069
050 310 0676
Tiedottaja Annemari Anttila
020 774 2047
040 822 3904
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Suomen
Sosialidemokraattinen
Sanomalehtimiesliitto
SSSL ry
PL 373, 00531 Helsinki
ssslliitto@gmail.com
www.sssl.fi
Puheenjohtaja
Jukka Halonen
puh. 050 337 6268
jukka.halonen@mediataju.fi
Varapuheenjohtaja
Annakati Mattila
puh. 0400 435 242
annakati.mattila@pp.inet.fi
Sihteeri
Paula Salomaa
puh. 040 594 3933
Liittohallituksen
varsinaiset jäsenet
Timo Harakka
Tuomo Lilja
Pentti Lumme
Santtu Luoto
Leena Niinimaa
Seppo Saari
Leila Vasama
Liittohallituksen
varajäsenet
Matti Halonen
Arto Jokela
Kari Lopperi
Kirsti Lumiala
Raimo Lähteenmäki

Perinteikäs mustemaalari
Suomen Sosialidemokraattisen Sanomalehtimiesliiton vuosijulkaisu ilmestyy nyt toisen
kerran nimellä Mustemaalari, jolla on pitkät
perinteet. Sen vuoksi se sopii hyvin myös
107-vuotiaan SSSL:n julkaisun nimeksi.
Alkuperäinen Mustemaalari oli toimittaja Ano
Airisto, joka oli monitaitoinen mies. Hän syntyi
vuonna 1894 Uudessakaupungissa räätälin ja
työväentalon vahtimestarin perheeseen. Kun
Airisto muutti Turkuun, hän ryhtyi maalariksi ja
sosialistiksi, osallistui kansalaissotaan ja joutui
vangiksi 1918. Vankeusaikanaan hän opiskeli,
kirjoitteli ja vapauduttuaan ryhtyi lehtimieheksi vuonna 1925.

Tähän mennessä palkinto on jaettu neljälle
henkilölle. Ensimmäinen palkittu vuonna 2008
oli toimittaja Pentti Välimaa, joka työskenteli
pitkään porilaisen Uuden Ajan toimittajana.
Vuonna 2010 palkinto annettiin työväenlehdistössä ja ay-lehdistössä mittavan työuran
tehneelle päätoimittaja Annakati Mattilalle.
Vuonna 2012 sen sai Metalliliiton Ahjon
silloinen päätoimittaja Heikki Piskonen.
Viimeksi Mustemaalari-palkinto jaettiin
vuonna 2014 Hilppa Kimpanpäälle, joka
uurasti pitkään Yleisradion palveluksessa
työmarkkina- ja politiikan toimittajana.

Vuosina 1934-40 Airisto oli Turun Päivälehden
edeltäjän Sosialistin päätoimittaja. Vuodet
1940-47 eli kuolemaansa asti hän toimi
Suomen Sosialidemokraatin pakinoitsijana
nimimerkillä Mustemaalari. Ano Airisto asetti
itsensä ja henkensä alttiiksi taistellessaan
kynällä työväenaatteen puolesta. Oikeudenmukaisuus, itsenäisyys ja vahva huumori
luonnehtivat häntä.
Mustemaalari-palkinto
Ano Airisto oli Suomen Sosialidemokraattisen
Sanomalehtimiesliiton jäsen ja teki testamenttinsa SSSL:n hyväksi. Perintö sijoitettiin Kansan
Sivistysrahastoon, jossa se on osa liiton opintorahastoa.
Kun SSSL täytti sata vuotta vuonna 2007,
silloinen liitotoimikunta perusti juhlavuoden
kunniaksi Mustemaalari-palkinnon. Palkinto
jaetaan joka toinen vuosi ja se myönnetään
viestinnän piirissä tehdystä elämäntyöstä tai
muista erityisistä viestinnällisistä ansioista. Sos.
dem. Sanomalehtimiesten opintorahastosta
myönnettävän palkinnon arvo on nykyisellään
2 000 euroa.
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Teemme hyvää

Taloudellinen ja sosiaalinen vastuu sekä vastuu ympäristöstä ovat osa
Osuuskunta Tradekan toimintaa. Lahjoituksistamme merkittävä osa kohdistetaan lasten ja nuorten hyväksi. Lahjoituksen saajiin kuuluu muun muassa
Uusi Lastensairaala 2017 -projekti, jolle Osuuskunta Tradeka lahjoitti 50 000
euroa vuonna 2014. Sama summa lahjoitetaan myös vuonna 2015 ja 2016.
Cumulus • Holiday Inn • Rantasipi • Crowne Plaza Helsinki • Hotelli Seurahuone Helsinki
• Hotel Indigo Helsinki - Boulevard • Hotel Atlas Kuopio • Burger King • Grillsson
• HelmiSimpukka • Hemingway’s • Huviretki • Mario • Martina • Rax Buffet
• Restel Tapahtumaravintolat • Wanha Mestari

Lue lisää yhteiskuntavastuustamme www.tradeka.fi

