
Kemiönsaari 16.11.2021 

Toverit, Kansan äänen toimittajat, avustajat ja seuraajat 

Kiitos jälleen kaikille Kansan äänen avustajille, toimittajille ja seuraajille. KÄ 5/2021 toimitettiin ajallaan ja jaettiin 
lukijoille. Vaihteleva leudonpuoleinen myöhäissyksy sen kun jatkuu. Seuraava tapahtuma meillä on tiistaina 30.11.-21 
klo 17.00 Hermannin kerholla, os. Hämeentie 67, 00550 Helsinki, järjestettävä Kommunistien liiton hallituksen- sekä 
EU:n Vastaisen kansanrintaman johtokunnan yhteiskokous ja sen jälkeen klo 18.30 opintotapahtuma (Katsokaa 
tiedotteet kirjeen lopussa).  
 
Tällä hetkellä seuraavan Kansan äänen (6/2021) ilmestymiseen on aikaa vain alle kuukausi. Ilmestymispäivä on ma. 
20.12.2021 ja aineiston deadline päivä on la.14.12.2021. Työkansalle osoitettujen uudenvuoden tervehdysten tulee olla 
toimituksessa pe. 17.12.2021.  
 
Juuri nyt on aika aloittaa uusien juttujen ja kirjoitusten ideointi ja ripeä valmistelu. Kirjoituksissa kannattaa huomioida 
nykyinen poliittinen poikkeuksellinen tilanne, jossa uusliberalistinen markkinakapitalismi, ilmastonmuutos ja pandemia 
kietoutuvat yhteen. Pandemia ja ilmaston muutos kehittyvät kovan markkinavetoisen yhteiskuntakehityksen 
seurauksena. Näitä selkeästi yhteiskunnallisia ongelmia kapitalistit pyrkivät ratkaisemaan vahvistamalla edelleen 
uusliberalistista markkinakapitalismia ja käyttämällä tilannetta aiheena yhteiskunnan militarisoimiseen, varojen 
siirtämiseen kapitalisteille ja pääomien uudelleen jakoon yms. Lisäksi tähän kietoutuvat EU:n liittovaltiokehitys sekä 
Natovaltojen kärjistämä tilanne Valko-Venäjän-, Ukrainan-, Mustan-Meren- ja Lähi-idän alueella 
 
Huomioikaa, että jo STP:n ohjelmassa (2006) muistutimme seuraavasti: ”Hallitsematon talouspolitiikka on aiheuttanut 
kasvihuone- yms. päästöjen lisääntymisen. Ilmaston lämpeneminen ja epätavalliset sääilmiöt ovat ihmisten 
hyvinvoinnille todellinen uhka. Tähän liittyvät myös pandemian kaltaiset ihmiskunnan terveyteen liittyvät monet 
uhat. Suomen Työväenpuolue katsoo, että kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ne ovat yhteiskuntakehityksen 
kysymyksiä ja ne myös ratkaistaan yhteiskunnallisella toiminnalla.” (Huom! KÄ 4/21, sivu 2) 

Tällä hetkellä ”ilmassa” on useita meille tärkeitä aiheita, joita tulisi tutkia ja joista tulee kirjoittaa. Tärkeitä meitä suoraan 
koskettavia aiheita ovat mm.: (1) Sote-kysymys, kunnallisen itsehallinnon mitätöiminen ja sote: n tulevaisuus (2) EU:n 
liittovaltiokehitys ja uusliberalismin kriisiytyminen (3) HX-hankinnat, militarisointi ja Nato-kehitys, (4) Syksyn 
työmarkkinatilanne TES:n tulevaisuus, (5) Ajankohtainen aihe on edelleen mediapoolin ja tiedotusvälineiden tietoisesti 
valheellinen uutisointi. (6) Toinen ajankohtainen tutkimisen aihe on edelleen Venäjän, Donbashin, Ukrainan ja Krimin 
tilanne, joita kannattaa koko ajan seurata. Muistakaa, että Venäjän ja Valko-Venäjän osalta globaalin kapitalismin 
tavoite on horjuttaa maiden hallituksia ja päästä käsiksi näiden maiden taloudellisiin voimavaroihin. (7) Tammikuun 
maakuntavaali (Katso liitteenä KÄ 5/21 siv. 2 kirjoitus) 

Tulee pitää mielessä, että Kansan äänen tavoite on poliittisen vaihtoehdon rakentaminen kovalle 
markkinakapitalismille (uusliberalismille) ja yhteiskuntakehityksen siirtäminen sosialistiselle kehitysuralle. 
Kirjoittakaa ennen kaikkea kaikista kovaan markkinakapitalismiin liittyvistä ongelmista ja hakekaa keinoja niiden 
ratkaisuun ja kapitalismin vastaisen luokkataistelun kehittämiseen. 
 

Laittakaa nyt mietintään ja toimitukseen kirjoituksia. Jos kaikki aineisto saapuu silloin, kun on se viimeinen deadline 
päivä, on lehteä mahdoton saada ajoissa valmiiksi.  

Tommi Lievemaa, päätoimittaja 
Aurorankuja 3 D 39 
02940 Espoo 
0407330466 
tommi.lievemaa@gmail.com 
 
Heikki Männikkö, toimitussihteeri 
Vellamonkatu 6 A 1 
00550 Helsinki 
p. 0440103450 
heikki.mannikko@pp1.inet.fi 
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Matti Laitinen, STP:n puheenjohtaja 
Karstulantie 2 A 5 
00550 Helsinki 
044-5217003 
matti.laitinen@pp5.inet.fi 
 
 

Esitys Kansan äänen painoajoiksi loppukaudelle 2021: 

 

Numero          painopäivä   deadline  tervehdysten dl. 

 

6/2021 maanantai 20. 12. 2021 lauantai 14. 12. 2021 perjantai 17. 12. 2021 

 

PS:  

-Ohessa 30.11. 2021 tapahtumaan, maakuntavaaliin ja Uudenvuoden tervehdyksiin liittyvät Kansan äänen 5/21 
ilmoitukset. 
-Muistakaa Kansan äänen uudenvuoden tervehdykset. 
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