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Hyvät toverit!

Kuluneen edustajakokouskauden merkittävin saavutus Joensuun piirin alueella on ollut 

leikkauspolitiikan vastaisen ja muunkin kansalaistoiminnan elpyminen. Tietenkin meillä on ollut 

poliittisessa työssä vastoinkäymisiä, silti puhun mieluummin saavutuksista, koska on tärkeää luoda 

näköaloja tulevaisuuteen. Se on meille pienelle kommunistien joukolle välttämätöntä. Mutta sitä 

tarvitsee koko vasemmistolainen liike Suomessa. 

Viime vuonna syntynyt Joukkovoima on toiminut myös Joensuussa. Vapaakauppasopimusten 

vastainen TTIP -verkosto on ulottanut lonkeronsa Pohjois-Karjalaan.  Molemmat laajapohjaiset 

ryhmät ovat syntyneet kommunistien aloitteesta. Joukkovoima on koonnut bussillisen 

mielenosoittajia molempiin suurmielenosoituksiin Helsingissä. Lisäksi se on järjestänyt kaksi 

onnistunutta mielenosoitusta Joensuussa.

TTIP -toimintaryhmä on järjestänyt toritapahtumia, keskustelutilaisuuksia ja kerännyt nimiä 

eurooppalaiseen aloitteeseen vapaakauppaneuvottelujen pysäyttämiseksi.

Leikkauksista tuohtuneet opiskelijat protestoivat näyttävästi pääministeri Sipilän vierailua 

Joensuussa yliopistolla ja rasistit ovat saaneet mielenosoittajat vastaansa.

Kommunistien toiminta ay-liikkeessä on johtanut työväen yhteisten vappujuhlien järjestämiseen 

Joensuussa kahtena viime vuonna. Edustajamme on puhunut siellä tasavertaisena muiden 

vasemmistopuolueiden kanssa.

Juuret näihin menestyksiin ovat kauempana. Kamppailuissa Joensuun kaavoituspolitiikkaa vastaan 

toriparkissa ja taistelussa Linnunniemen huvilan säilyttämisessä kaupungin omistuksessa 

autokuningas Laakkosen sijaan.

Yöjunakampanja kokosi väkeä ympäri maakunnan. Sekin kamppailu syntyi kommunistien 

aloitteellisuuden ansiosta.

Taustalla on myös Joensuun Rauhanryhmän vuosien mittainen aktiivinen laajapohjainen toiminta 

rauhanpolitiikan puolesta. Viimeksi se oli järjestämässä mielenosoitusta Yhdysvaltojen hävittäjien 

sotaharjoituksia vastaan Rissalassa sotilaallisen liittoutumattomuuden puolesta Suomen Nato 

-jäsenyyttä vastaan.

Yhteistyö paikallisessa uraanikaivoksen vastaisessa liikkeessä aikanaan ja Ahtisaaren 

ilmastokouksen varjotapahtumasta syntyneessä Kohtuusliikkeessä ovat myös auttaneet rakentamaan

laajapohjaista toimintaa. 



Näissä erilaisissa liikkeissä ja kamppailuissa hankittu kokemus on antanut rohkeutta olla 

aloitteellinen uusissa tilanteissa. Silloin, kun tilanne on kypsä, niin muutamankin ihmisen 

aktiivisuudella saattaa olla arvaamaton merkitys joukkotoiminnan käynnistämisessä ja uusien 

ihmisten mukaan vetämisessä. Kun haetaan yhteistyökumppaneita on etsittävä yhdistäviä tekijöitä 

ja löydettävä niitä konkreettisista vaatimuksista.

Vuosikausien, pienimuotoinenkin, paikallinen toiminta luo omalta osaltaan edellytyksiä laajemman 

liikkeen syntymiselle. Paikallista toimintaa tarvitaan myös siihen, että kommunisteille osin itsestään

selvätkin poliittiset johtopäätökset eivät jää vain pienen kommunistien porukan omaisuudeksi. Vaan

ne voivat todella vaikuttaa laajemminkin ja muokata ihmisten tietoisuutta, ajattelua. Samalla siinä 

opimme itsekin.

Opintotoiminnalla on ollut myös merkitystä joukkoliikkeiden rakentamisessa. Laajapohjaisessa 

lukupiirissä olemme lukeneet Pääoman ykkösosan, Pääoman ajankohtaisuus ja Karl Max filosofina 

-teokset. Ensi syksynä tartumme Pääoman 2.osaan. Samoin olemme osallistuneet aktiivisesti DSL:n

kesä- ja talviyliopistoihin. 

Opiskelu on lisännyt ymmärrystämme kapitalismin toiminnasta ja harjoitetun uusliberaalin 

politiikan perusteista ja antanut siten myös rohkeutta aloitteellisuuteen. Arkitajunnassa näyttää, että 

olemme riippuvaisin sijoittajista ja että kapitalistit työllistävät, että riisto on oikeutettua. Kuitenkin 

kaikki vauraus maailmassa syntyy yhteiskunnallisesti välttämättömästä työstä. Kapitalistit ja 

keinottelijat vain riistävät suuren osan työn tuloksista itselleen. Sen vuoksi on moraalinen oikeus ja 

yhteiskunnallinen välttämättömyys vaatia työllä luotua vaurautta yhteiseen käyttöön. 

Toverit!

Leikkauspolitiikan ja vapaakauppasopimusten vastustamista ja rauhanpolitiikan ja työväen 

oikeuksien puolustamista yhdistää kansainvälisyys. Ne ovat yhteistä koko maailman laajuista 

taistelua uusliberaalia talous- ja yhteiskuntapolitiikkaa vastaan. Emme tosiaan ole yksin 

maailmassa, olemme 99 prosenttia siitä. Sen ymmärtäminen antaa huomattavasti lisää näköaloja 

toiminnallemme. Kuinka olikaan tämä vanha tunnus: pitää ajatella maailmanlaajuisesti ja toimia 

paikallisesti.  Kun liitymme tietoisesti tähän yhteiseen taisteluun, pystymme haastamaan 

uusliberaalin politiikan ja lopulta koko kapitalistisen järjestelmän ja avaamaan tien kohti 2000 

-luvun sosialismia.

Hannu Ketoharju


