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Kristillisten
sosialidemokraattien
äänenkannattaja
2/2017

Lehti jäsenille ja yhteistyökumppaneille, 71. vuosikerta

Tervetuloa Jyväskylään
Sosialidemokratia miettii
suuntaa, jolla saadaan uusia
kannattajia. Hyvinvointi,
vähäosaisista
huolehtiminen ovat
perinteisesti olleet
vaaliteesejämme. Mitä
muuta tarvitaan
matkaevääksi nouseville
kannatuskäyrille? Tätä
pohdimme seminaarissamme lokakuussa 2017.
Seminaarin ohjelma:
12.00 Keittolounas
Jyväskylän kaupungin
tervehdys,
kaupunginhallituksen jäsen
Tuulikki Väliniemi.
12.30 Seminaarin avaus, liiton
puheenjohtaja, kirjailija Heikki
Palmu
Moniarvoinen
sosialidemokratia: miten
pidetään kaikki mukana?
Alustajana
europarlamentaarikko
Liisa Jaakonsaari (sd).
Kommenttipuheenvuorot:
-kirkkovaltuutettu/
kirkkohallituksen
täysistunnon jäsen Tarja
Kantola
-dosentti Tapio Lampinen
-koulutuspäällikkö Maria
Rytkönen
Keskustelua
Päiväkahvit

KUVA: SDP:N KUVAPANKKI

15.00 Liiton sääntömääräinen
syyskokous
16.00 Voimaa naurusta ja
huumorista, huumorikouluttaja
Vesa Karvinen
Seminaariin on vapaa pääsy,
ei ilmoittautumisia.
Vapaaehtoinen tarjoilumaksu.
Sääntömääräiseen
syyskokoukseen voivat osallistua kaikki vuoden 2017
jäsenmaksunsa maksaneet
(tilitiedot takasivulla).
Lisätietoja:
puheenjohtaja Heikki Palmu
hkpalmu@gmail.com
puh. 045-8959160

Kristillisten sosialidemokraattien seminaari
“Moniarvoinen sosialidemokratia- miten pidetään
kaikki mukana” ja sääntömääräinen syysliittokokous
lauantaina 28.10 klo 12-17.
Jyväskylässä B-salissa,
Väinönkatu 7.
Matkakeskuksesta on noin 300
metrin kävelymatka. Lähellä
on mm. hotelli Cumulus.

TYÖVÄEN KIRKKOPYHÄ
JA MESSU 29.10 KLO 10
kaupunginkirkossa. Saarna
Heikki Palmu.
Messun jälkeen Jyväskylän
seurakunnan tarjoamat
kirkkokahvit Vanhassa
pappilassa sekä keskustelutilaisuus aiheesta JULKINEN
JA YKSITYINEN USKO

PUHEENJOHTAJAN
PALSTA

Meidän, sosialidemokraattien
huomen?
Usein neuvotaan katsomaan eteenpäin. Neuvo on ihan hyvä. Autoakin on
vaikea ohjata, jos katsoo vain peruutuspeiliin. Kun suunnittelemme oman
puolueemme SDP:n tulevaisuutta, ei ole kuitenkaan viisasta unohtaa eilisen
tapahtumia.
Eilen, keväällä pidettiin kunnallisvaalit – ja meiltä ne menivät huonosti.
Edelleen olisi analyysin paikka ja itsekritiikin paikka. Minun analyysini on
lyhyesti sanottuna se, että Vihreät voittivat kokolailla sosialidemokraattisella
ohjelmalla. Ville Niinistö puhui paitsi koulutuksen, myös heikkojen ja
syrjäytyvien, huonosti toimeentulevien puolesta.
Ja kun SDP:n kannatus yhä, kunnallisvaalien jälkeenkin näyttää vain
laskevan, on se hälytysmerkki, jota emme voi sivuuttaa. Tässä yksi yritys
ymmärtää ja tulkita sitä, missä mennään. Mitä kello on lyönyt.
Porin SuomiAreenassa seurasin keskustelua, jossa oli Pekka Haavisto ja
hänen kanssaan Jan Vapaavuori ja Jyrki Katainen. Kaikki kolme kuulostivat
ei perinteisiltä porvareilta vaan pikemmin ”edistyksellisiltä”. Taas
koulutuksen puolesta, mutta myös naisten, syrjäytymisvaarassa olevien ja
pienituloisten puolesta. Tietenkin tasa-arvoisuuden ja suvaitsevaisuuden
puolesta.
Se hyvinvointi, joka meillä nyt on, on ”pohjoismaista sosialidemokratiaa”. Se
ei ole porvarien vaan vasemmiston poliittisen työn ja taistelun tulos. Mutta
ovatko porvarit puheissaan jo rinnallamme? Ovatko hekin heikkoja
puolustamassa?
Siltä se joskus kuulostaa. Ja samalla: Ei Suomi vielä miksikään onnelaksi ole
muuttunut. Meillä on iso joukko köyhiä ja syrjäytyneitä ihmisiä. Iso joukko
köyhiä lapsiperheitä, köyhyydessä eläviä lapsia. Kyllä meille vielä työtä
riittää, ihan tältä perinteiseltä pohjalta, mutta samalla on nähtävä sekin, että
koko joukko muita on ainakin puheissaan tullut omalle tontillemme.
Ja samalla kyydistä putoavien joukko kasvaa. Yhä enemmän ihmisiä, joiden
koulutus jää kesken. Yhä enemmän maksuhäiriöisiä ihmisiä ja
samanaikaisesti on pikavippien ja muiden rahanmyyjien tarjonta suorastaan
aggressiivista – ei ole vaikeata saada itselleen rahaa tämän päivän Suomessa.
Mitä tehdä? SDP:llä, meillä on itsetutkistelun paikka. Miten puolueestamme,
miten liikkeestamme tulee taas nuorten ja keski-ikäisten yhteiskunnallinen
liike? On paljon kysymyksiä. Yksi on suhteemme sosialismiin. Osalle
nuorista puolueen jäsenistä sosialismin aate on vieras. Minä pidän sitä
luovuttamattomana. Miksi luopuisimme demokraattisesta sosialismista
samalla, kun osa porvareistakin on - tietenkin omalla tulkinnallaan ymmärtämässä sosialismin perusidean?
Toki aatteemme on aina muutoksen tilassa. Se on uudelleen tulkittava niin,
että se vastaa tämän päivän kysymyksiin. Mutta miksi luopuisimme siitä,
mikä tähän asti on antanut meille sisällön ja suunnan?
Heikki Palmu, Turussa 29.08.17

Lutherin jalanjäljissä
Saksan Wittenberg - entisen Itä-Saksan puolen
Porvoon kokoinen kaupunki - on tänä vuonna
monen vierailun kohde, kun Martti Lutherin
teesien naulaamisesta kaupungin kirkon oveen
- kuten silloin oli tapana - on kulunut 500
vuotta. Kirkollisessa kielenkäytössä ollaan
tarkkoja siitä, että tätä vuotta kutsutaan
reformaation merkkivuodeksi, ei juhlavuodeksi.
Kirkkojen välisestä yhteydestä ja ekumeniasta
on tullut tärkeämpää kuin erojen
korostamisesta.
Tätä yhteyttä korosti myös paavi
Franciscuksen osallistuminen Ruotsin
Lundissa viime vuoden lokakuussa
merkkivuoden aloitustilaisuuksiin. Luterilainen
maailmanliitto perustettiin Lundissa 60 vuotta
sitten.
Osallistuin Kirkon arvojen akatemioiden
matkalle Wittenbergiin elokuun lopulla ja
matkalla tutustuttiin 1500-luvun historiaan ja
Lutherin työhön ja vaikutukseen. Kaupungissa
on satsattu merkkivuoteen erilaisilla näyttelyillä
ja monet koulun historian opetukset muuttuivat
elävämmiksi näin vuosikymmenten jälkeen.
Luther oli voimakas oman linjansa ajaja ja
katolisen kirkon toimien kriitikko, mutta
hänenkin sanomansa olisi jäänyt leviämättä
ilman ympärillä olevien osaavien tukijoiden
joukkoa. Vaimo Katarina von Bora,
yliopistomies Philipp Melanchton ja mm.
Suomesta Wittenbergiin opiskelemaan tullut
Mikael Agricola vaikuttivat siihen, miten
uskonpuhdistus levisi laajemmalle.
Kirjapainotaidon kehittyminen yhdistettynä
siihen, että kansan pitää itse osata lukea
raamattua, oli vallankumouksellista.

Seurakuntavaalit 2018
Seurakuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi
marraskuussa. Seuraavat seurakuntavaalit ovat
vuonna 2018. Vaaleissa voivat äänestää kaikki
seurakunnan 16 vuotta täyttäneet jäsenet.
Seurakuntayhtymässä on kahdet vaalit Jos
seurakunta on itsenäinen eli ei kuulu
seurakuntayhtymään, toimitetaan yhdet vaalit,
joilla valitaan kirkkovaltuuston jäsenet. Jos
seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään,
toimitetaan kahdet vaalit. Vaaleilla valitaan

Mielenkiintoista matkan seminaarissa oli
pohdinta uskonpuhdistuksen
yhteiskunnallisesta merkityksestä nykypäivänä.
Professori Henrik Meinander veti omassa
alustuksessaan yhtäläisyyden luterilaisuuden,
kansallisvaltioiden ja sosialidemokratian
kukoistuksen välille. Loppupäätelmä oli, että
ehkä ihan loppua tälle kausaliteetille ei voi
ennustaa, mutta epäilys gallup-lukuja ja
vaalituloksia katsoessa on. EUn rooli tässä
yhtälössä vaatii myös pohdintaa.
Selvää on, että luterilaisuus on opillaan
vaikuttanut hyvinvointivaltion syntyyn ja
voimaan korostaessaan armoa ja
lähimmäisenrakkautta.
Näistä teemoista meidän kannattaa jatkaa
omaa reformaatio-keskustelua laajemminkin
Suomessa.
Tarja Kantola

silloin jäsenet yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka
johtaa seurakuntayhtymää sekä
seurakuntaneuvostoon, joka johtaa
seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan
toimintaa.
Vuoden 2014 vaaleissa äänestysprosentti oli 15,5.
Aktiivisimmat äänestäjät löytyivät Taivassalon
seurakunnasta, jossa uurnilla kävi noin 44
prosenttia äänioikeutetuista. Vaaleilla valittiin yli
8500 luottamushenkilöä yhteensä 412
seurakuntaan. (Sakasti)

Veljeys-liikkeen tavoitteet ja
päämäärät:
●Kristilliset sosialidemokraatit tahtovat
ennenkaikkea rakentaa oikeudenmukaista ja
sorrosta vapaata yhteiskuntaa sekä korostaa
kristillista veljeyttä, rakkautta ja vastuuta.

Veljeys-liikkeen pyrkimyksenä on:
●Soveltaa evankeliumin eettisiä
periaatteita käytännön politiikassa niin
kansallisesti kuin kansainvälisesti.
●Vaikuttaa rauhan ja yhteisymmärryksen saavuttamiseksi
yksityisten ihmisten ja kansakuntien

välillä, poistaa rotuvastakohtaisuuksia ja
tasoittaa suuria eroja maailman
rikkaiden ja köyhien maiden välillä.
●Edistää yhteiskunnallista
oikeudenmukaisuutta aktiivisella
sosiaalipolitiikalla.
●Työskennellä terveiden elämäntapojen
ja eettisten arvojen puolesta.
●Puolustaa ihmistä ja hänen
yksilöllisyyttään massakulttuurin ja
henkistä tasapainoa horjuttavien
vaikutteiden alla.
●Puolustaa rakkauden, henkisen
yhteenkuuluvaisuuden ja kasvun
eriarvoisuutta ihmisten keskinäisissä
suhteissa.
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Puheenjohtaja:
Heikki Palmu, puh. 0458959160,
sähköposti: hkpalmu@gmail.com
Varapuheenjohtaja:
Aki Ojakangas, 040- 5066582
ojaaki100@gmail.com
Sihteeri Piretta Pietilä, sähköposti:
piretta.pietila@gmail.com
Tiedotussihteeri/Veljeys-lehden
päätoimittaja
Vesa Karvinen, Kangasvuorentie 22
C4,
40340 Jyväskylä, puh. 0400-813 460
Sähköposti:
vkarvinen98@gmail.com
Taloudenhoitaja: Tarja Kantola,
sähköposti:
kantolantarja@gmail.com
Liiton pankkiyhteys: Nordea: FI92
1248
3000 2021 05
Jäsenmaksut: yksityisiltä jäseniltä
10 €/
jäsen.
Uudet jäsenet hyväksyy
liittotoimikunta.

