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Tätä kun olls laaJasti ja paksusti ! Varejoen asutustilallinen Usko 
Valli tarkastelee Kivimaan kupariltiisua Varejoen ja Kätkävaaran 

välimaastossa Tervolassa.. 

ys ys on ·sta 
MALMITUTKIMUKSIA VAREJOEN JA KÄTKÄV AARAN 

VÄLILLÄ 

Miehet samoavat Lapin erä-, pora,taan ?arha11Llaan Kalle Kouri
maita pitkävartiset vasarat kä- lehdon marl'la. 

sissi. He katselevat ldviä, ko- KIVIMAA - VANHA LÖYDÖS 
puttelevat 
ta reiden 
poraavat 

niitä, tutkivat mit
avulla. Koneilla he 
syviä reildä kallioon, 

kymmenien satojen metrien rei
kiä maakuoreen. He etsivät mal
mia ja ovat sala.per!Usiä .• . 

Alatol"nion Kourilehdon kyläl
lit" porataan. Näytteessä tiettä
västi on kupariklisua. Tervolan 
Varejoen ja Kätkävaaran väli
tresså: korvessa on koko kesiin 
jatkettu tutkimustyötä. Täälläkin 
on kuparista kysymys. 

Onko mahdollista, että näillä 
kahdella esiintymällä olisi yh-

Tervolassa Kätkävaaran ja Vare
joen asutusalueiden vä.Ji-sessä 
maastossa on Outokumpu Oy:n 
vanhempi löydös, joka tunnetaan 
Kivimaan nimellä. Tästä löydök
sestä ovat monet lähettäneet ir
tolohkarenäytteitä, mutta varsi
naiseksi löytäjäksi voitaneen ni
mittää Varejoen asutustilaUista 
Aarne Juntusta. 

Viime syyskesäalä siirrettiin löy
döksen päältä maamass()ja ja tal
vella lähetettiin kafUosta maJmi
eriä koerikasiettavaks.i Harjaval
taan. Tuloksia ei to-istaiseksi ole 
annettu julkisuuteen. 

Tämän kesän aika111a on työssä 
t" t i .. ? A ·k · ollut isohko tyijryhmä. Se on lä-

te:t a 0 sunsa · - ~ a.se~- hettänyt näytteitä viikottain. Noin 
mtn en ole kuullut sellatst~ aJa- viikko sLtten - vailtausa,!ueeilla vie
tusta, että esiinlymäl voisivat raili suuri Joukko geologeja, tu
kytkeytyä yhdeksi. Mielestäni tustuen löydökseen. 

hte ttä ei voi olla lausui On- Löydöksen. yhteydessä on p'u-
Y Y • . • huttu kupansta. Aarne ,Juntunen 
tokumpu Oy:n geologi, f!l.hs. väitti viime syksynä, että hänen 
J.o rma K u ja n P. ä 1i Kansan llähettäma.· nsä näytteen kupa·ripi-
'1'ahdolle. toisuus olisi Olllut 6 °/o. Mutta mil-
Alatornion Kourilehdon kylässä laista _se todell_isuudes~a ~n.' siitä 

on aikaisemmin Outokumpu Oy:n ;'. vahtettavastl ole JUlktsta tie
toimesta suoriJtettu tutkimuksia. - l Oja. 
Arkaisemmin olemme pora1meet 
I-:ourilehdossa kaks·i reilkää ja tä
nä kesänä ova·t kQneet neljännel
lä reiäalä, kertoo geologi Kujan
pää. Työ on vas·ta alussa, eikä 
vodda puhua mistään va:rsiJnaisesta 
ma•lmi&ta, vaan esiintymästä, joka 
on ollut sen verran kiinnostava, 
että työtä on jatkettu, kertoo Ku
janpää. 

Tutkimukset Kourl.lehdossa ovat 
vielä keskeneräisiä niiden tulok
sista eivät geo•logi:tkaan - aina
kaan omien san.o}ensa mukaan -
ole varmo•ja. Mutta löydös on 
kHn.nos~ava ja sitä tutkiltaan · ede[
leoo. Yhden työryhmän v.o!ma.Ua 

Veikko Arstio: 

KIINNOSTA VIA -
TARKISTUSLUONTOISIA 

Kourilehdon esiintymästä mainit
si geologi Jorma Kujanpää, että 
ma[mi.on työt ova~ tarkistusluon
toisia ailnakin vielä tässä vaå.hees
sa. Kivtmaan löydöstä iamei·ses~i 
pidetään kiinnostavana myöskim., 
koskapa siellä ja•tketaan tutki
muksia. 

Töitä Henee molempien es.ifuruty
mien osaJta pidettävä vielä ta.r
kistus- ja tutkimusluontoiJSina, 
mis•tään p~temmälle j oMava'Sta ei 
vlelä voida edes arvella. Esilnty
mä.t ovat vai111 y'ks•in.kertaisesti 

alt ion varat järveen 
ittilän Maunurikylässä 

takailsin, vaa111 päinvastoin vie 
edelleen. 

Tämä kuudenkymmenen hehtaa
rin järvi maksaa va.ltio1le monia 
mUjoonia ja kyläläisille ·tuottaa 
tappiota kal!iJ.stUiksen kaooarrta. Pi
täisi lopettaa unelmissa eläminen, 
että maata viljellään väkisin siel
lä missä olosuhteet ovat epäedul
li>set sellaiseen. 

Näi!llä jo Lapil!l jänkiin uhra
tuilla vaToilla o!iJsi saatu parem
pia sijoi,tuksia näilläkin korkeuk
silJ:a. Esim. metsämaitten kuiva
tuksilla olisi sa3Jtu metsät parem
min puuta kasvamaan. Poronhoi
don kannaltakin on paljon toivo
mrsen varaa. Samoin teollisuutta 
lisäämällä. Onhan todettu, että 
L!l!pin vaarat ja tunturit sisältävät 
paJljon e.riilaisia mineraal.eja. Mut
ta tässä pLilee vaara, että maan 
teollistivttua äänet voisivat men
nä muille puolueille etkä heiUe, 
jotka istuivat vallan kahvassa. 
Silliä mttä avokätisemmln valtion 
varoja uhra.taan näihin epäta,rkoi
tuiksenmukaisi.in tarkoituksliln, sitä 
vaTmempaa on heidän puolueel
leen ja hei'lle itselleen. Eiväthän 
tiiJtlaisen suosijat näe reali,teette
ja. 

Maunujärven kylä sijaitsee Kittilän pitäjåln kaakkoisosassa. Kyl~ 

on saanut nimensä Maunu-nimlsestä miehestä, joka noin parisataa 
vuotta sitten oli korkealle vaar alle, jonka alla pieni järvi klm
melsi, rakentanut tönönsä ja alkanut siinä elämliinsä. 

Järvestä sai shlloin kalaa ja met
sästä Lihaa. Ja raivaama·staan pel

totilkustaan Maunu sai perunaa, 
naurista ja korkean vaa~ran suo
j a·ssa • j oslrus ohralkin onnistui. 

Aika kulLLi ja kylän väki lisään
tyi. Piti rakentaa lisää tallioja ja 

suurempia peltot:ålkkuja. 
kehilttyi kyläyhteiJS!runta. 
kylää IIISustaa yhdeksän 

savukuntaa. Ja etee!lJpäin merutiin 
muitten mukaa1a. 

tuli soda•t j a soti en j äl
suuri jälleenrakentaminen. 

Maunujärven kylä säästyi tuhoJ
ta, tiettömyyytensä takia. Ainoas
taan puhelinlangat katkotttin. 
Mutta metsäha!Htus hakkautti ym
päristön metsät padjaiksi, ehkäpä 
siinä uskossa, että kyläläiset haki
sivat thloihilnsa lisäma a•ta ja met
sää elämisensä turvaamiseksi. 

Tämän jälkeen a1lkoi kyläläisten 
toirrneentulo horjua. Työtä ei lä
hiseUduilla ollut. Metsänriista 
kaikkosi mets.ien muk3J11a ja po
ronpitokim. kävi kannattamatto
m<liksl, koska porohlta puuttui suo
jametsä. 

Kesät menivät omissa touhuissa 
pienten pe1totilkkujen viljelem!'Ses
sä ja jänkäniittyjen nii>ttämisessä 
ja korjaamisessa eläimi1le rehuik
si. Mutta talveksi piti saada työtä 
muualta, että saisi vcrDnsa mak-

geologisesti ki.mn•ostav1a. Mil1oin 
voidaan puhua varsinaisista ma1-
mioista, tai voidaanko nil!stä pu
hua ollenkaan, siltä eivät tutkijat 
vielä tässä vaiheessa halua iJ-
mailista. 

As-Pe. 

setuik:si ja välttämättömlmmät 
tarvelka[unsa ostetuJks,i. 

Työttömyyden torjumisek:JSi kek
sivät viisaat päät, että kylässä ole
va Maum~jänri olisi kul:vattava 
hätäaputyönä, jolloin k:ylållä·lset 
saisivat työtä ja järven pohjasta 
hyvää heinämaaJta, vaikka kylän 
Liepeillä oli tuhansia hehtaareja 
viiljelyslrelpoista järJikää. 

Asiaa puitiin ja puntaroittin vuo
sLkaupaHa, jollotn päädyttljn sii
hen lopputu1okiseen, että järvi Jrud
vataan työttömyyden lieventämi
seksi. 

Tarkoitukseen myönnettHn mää
räraha ja työt saatiLn käyntiin. 
Hankittiin asutushallltuksen kautta 
pHla.!'eUa ja traktoreita ja muut 
tarvittavat koneet mestareineen ja 
työnjohtajineen, ja alettiin kaivaa 
järvestä kana;vaa kannaksen yli. 
Kanavan pituus on noin kolmisen
srutaa metriä. Koska kaiilavan kai
varoialen kesän ja su1an aikana oJi
si tuillut Hiwn halvruksi, työt teh
ti-in roudan ja lumen aikana. Saa
tiinhan samalla jokunen kyläläi
nen sijoi·tettua hätäaputyön ni
mellä lumitöihin. 

Ai:kanaan reikä avautui ja ve
si katosi kaiaineen Maunujärves1.ä. 
Aivan kuiva se ei vieläkään ole, 
sillä kanava tuli noin kaksi metriä 
liian mata1a, joten vara el ole 
kaivaa sarkaojia. Lisäksi lumituis
kut ova1t olleet suurena haittana 
talvj.sin syv·ennettäviä ojia kai
vettaessa. Toissa talvenakin, kun 
saatiin lumi ojien pääLtä pois, 
seuraavana päivänä tuisku täytti 
kaivetut lumiurat. 

Onpa huhuiJtu si>täkin, että jär
ven pohja oli<Si soraisen kerrOtksen
sa ansio&ta vHjelyksel,le kelpaa
ma,tonta maata ja näin olilen maa 
pitäisi ajaa muualta. Tässä tapauk-

Alatornion Kourllehdo~sa etsitään kuparikiisua. 

•sessa ()ltisi kolro toohu mennyt 
hukkaan, kaHt~ktne raJhoineen ja 
vailvoineen. Ja järkiperäisempää 
olisi järvi padota ja tstutbaa sii
hen kaJloja, että saata1isiin edes 
ni:!Jtä, ni.in!lruin ennenkLn, särpimen 
j<llt:k~i. Sillä heinämaita ei enää 
tarvi-ta, onha111 kuivatusaikana saa
tu läheisistä jängistä, jopa lidkaa
kin vl!lje1tyä mailta, jotoo heinää 
liikenee myytävä'ksiikin tarvitsi
jol:lle. Usäkisi kylän nuorempi su
lrupolvl on karannut pll!remmllle 
larutum~l'le, ja kY'].ää asustavat ny
kyis1n pääasiassa y1i kuusikym
menvuotiset vaarit ja mummut. 

Tässä on vain yksi niistä räi
keistä tapauksista, jorssa va1tio.n 
varoja on haaskattu turhaan. Täs
sä taparuksessa Maunujärveen •. jo
ka ei tuo nLttä millään muOitoa Ale Suvi 

Emintiä ja Isäntiä kahvilla Maun ujärvelllt. 
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HAUKIPUTAAN OSUUSKUNNALLA 
HAUKIPUTAAN asiamiehille 

IIN JÄRJ ESTöPIRTISSÄ 
KUIVANIEM.EN, IIN ja YLI-nN asiamiehille 

OULUN JÄRJESTöTALOSSA 
(Baarissa) 

KEM.PELEEN, TYRNÄVÄN, LIMINGAN, TEM.
M.EKSEN, LUMIJOEN, OULUNSALON, KII
MINGIN ja YLI-KUMINGIN asiamiehille 

Nimien julkaiseminen • osuutisissa r1 ASIAMIEHET SAAPUKAA JOUKOLLA 

Aiheen tähän kirjoitukseen yleensä niin, että siitä on meil
antoi Tampereen yliopiston le jotakin haittaa. 

julkaisusarjassa äskettäin il- Toisaalta tavaksi tullutta käy
mestynyt Pertti H e m a n u k- täntöä - nimen mainitsemista 

sen väitöskirja •Helsingin sa
nomalehtien rikosaineisto •, jon
ka seurauksena lehtialan am
mattiväen piirissä on jo käsi
telty sitä onko juridiselta ja 
eettiseltä kannalta oikein, että 
rikokseen syyllistyneen ja tuo
mitun nimi julistetaan kaikelle 

rikos- ja tuomiouutisen yhtey
dessä - pidetään eräänlaisena 
lainvoiman lisäkkeenä, jota mo
net syytetyt pelkäävät · jopa 
enemmän kuin pikkutuomiota. 
Tekeehän nimen mainitseminen 
sanomalehdessä asiasta vasta to
della julkisen ja tässä suhteessa 
nimen julkaisemisella on erään
lainen /sosiaalisen kantorallin 
funktio, kuten rikosuutisilla 

kansalle sanomalehdissä, ja jos 
se on oikein ns. törkeämpien 
rikosten kohdalla, eikö pikku
rikkeisiin syyllistyneen nimi pi- yleensäkin uskotaan ja toivotaan 
täisi jättää julkisuudessa mai- olevan. Ne ovat kaksi yhteis
nitsem atta, sillä eikö se mer- kunnallista sanktior yhmää (pa
kitse itseasiassa kaksinkertais- kote) , jotka huomattavalta osal
ta rangaistusta, mi ssä 011 se r a- taan au ttavat normien ylläpysy
ja, josta alkaen nimen esille- mistä . 

tuomista pidetään oikeudenmu
kaisena jne. Aihe koskee toi 
mittaj ien lisäksi kaikkia kan
salaisia, joten paikallaan on kä
sitellä sitä lehden palstoilla. -
Tämä kirjoitus siis ikää nkuin 
pelin avaukseksi. Mielipide
palsta on asian käsittely lle 
avoin. 

Kokemukseni mukaan nimen 
julkaiseminen rikosuutisen 

yhteydessä ka tsotaa n epämiellyt
täväksi, tavallaan lisärangaistuk
seksi. Ainakin dsianomaiset niin 
itse katsovat. Lehtien toimituk
set saavat jatkuvasti vastaan ot
taa pyyntöjä, ettei nimeä tuo
miouutisen yhteydessä mainittai
si, eräät tuomitut pyytävät sel
laista kieltoa oikeuden puheen
johtajalta, yleiseltä syyttäjältä, 
poliisilta ym. Ja jos me itseku
kin menemme itseemme, meidän 
on m yönnettävä ettemme halua 
nimeämme julkisuuteen epä
miellyttävän asian yhteydessä, ei 

Mutta tämä on vasta kysy-
mys ryhmä n toinen puoli, 

toinen on oikeussosiologinen, jo
ka ilmenee ns. paatuneiden ri
koksentekijäin asenteessa: kun 
nimi on jo ollut monta kertaa 
lehdessä ja minusta on tehty ri
kollinen. niin mitäpä se h aittaa 
vaikka se vieläkin on. Yleensä 
useampikertaiset tuomitut eivät 
näytä piittaavan mitään nimen
sä julkaisemisesta. kuten eivät 
välitä yhteiskunnallisista nor
meistakaan vaan toistuvasti ni i
tä rikkovat. Heidän kohdallaan 
ei ole probleemaa. Vaikeus on 
suurin ns. ensikertalaisten koh
dalla, jossa nimien julkaisemisen 
epäyhtenäisyys muodostaa vai
kean ja vastuullisen eettisen ja 
juridisen ongelman. Sanom aleh
tien kirjoittama ttomien etiketti
sääntöj eJ, mukaan ensikertalai
sen nuoren rikoksentekijän ni
meä ei julkaista, mutta jotkut 
lehdet julkaisevat 3 kk ehdolli
sen tuomion saaneiden nimet, 
toiset eivät julkaise, toiset jul
kaisevat joskus, jotkut viran
omaiset eivät a nna pikkurikkei
den tehneiden nimiä lehdistölle, 
toiset antavat, joskus juttu mah
tuu lehteen, joskus ei, toimituk-

sen tuttavien nimiä ei saateta 
julkaista jne. Käytäntö on täs
sä suhteessa perin kirjava - va
litettavasti - puolueettomuus ja 
oikeudenmukaisuus ovat kauka
na. 
K an salla on varsin yleisesti sel-

lainen käsitys, että työmie
hen, mökkiJäisen ja yleensä ns. 
sivistymättömän, köyhän ja vä
häosaisen sortu essa rikoksen 
tielle, heidän nimensä estotto-
11,1asti mainitaan tuomiouutisissa, 
mutta jos kysymyksessä on rikas, 
sivistynyt, vaikutusvaltainen ja 
huomattavassa asemassa oleva 
henkilö, hänen nimeään ei anne
ta iulkisuuteen vaan häntä suo
jellaan, hänen rikostaan yrite
tä~n peitellä, •painaa villaisella• 
julkisuudelta. P itkäaikainen ko
kemus sanomalehtialalla oikeut
taa toteamaan tämän. Viran
omaiset kieltäytyvät usein an ta
masta ns. parempiosaisten rikol 
listen nimiä lehti in tai ainakin 
osoittavat siinä erittäin suurta 
haluttomuutta. Tämä johtuu tie
tysti toisaalta myös rikoksen laa
dusta: parempiosainen harvoin 
kaJauttaa naapuriaan nurkan
juuressa kal loon, vaan hänen ri
koksiaan ovat kavallus, petos, 
väärennys, yleisten varojen vää
ri n käyttö tjms. Mutta ovatko 
nämä •ymmärrettävämpiä. ri 
koksia? Eikö juuri yhteiskun
nallinen ]{eh;tys ole johtamassa 
siihen , että tämäntapaiset rikok
set ja niiden tekemismahdolli
l'uudet lisääntyvät kun taas puh
taasti fyysiseen väkivaltaan vä
henevät? Kehityksen pitäisi siis 
johtaa aivan päinvastaiseen mi
käli nimien julkaisemista yleen
sä pidetään tarkoituksenmukai
sena. 

Tyypillis iä tässä suhteessa ol i-
vat jokin aika sitten Oulussa 

ja Kajaanissa sattuneet tapahtu
mat: Röökin puukotus ja kasar
min polttoyritys. Röökin puuko
tuksen jälkeen ja yhteydessä 
liikkui kaupungilla mitä hurjim
pia huhuja, joista on vaikea tie
tää mikä niissä on totta mikä 
valhetta, mil~ä tosiasiaa, mikä 
liioittelua. Huhujen mukaan 
puukottaja on erään huomatta-

van henkilön poika, jonka vuok
si poliisi ei anna hänen nimeään 
julkisuuteen . Toisten mukaan 
hän olisi ampunut itsensä pidät
tämään tultaessa, toisten mu
kaan poliisi ampui hänet. Eräi
den tietojen mukaan poika on 
lähetetty eteläiselle pallonpuo
liskolle, toisten mukaan kuollut 
ja kuopattu, eikä näistä asioista 
saanut puhua joutumatta oikeu
den eteen jne. 

Poliisi ei vahvistanut näitä hu
huja. Onko parempi, että asia 
painetaan v illaisella? Kasvaaka 
kansan luottamus oikeuteen täl
iä tavalla enemmän? - · Pyro
maani tiedettiin, mutta syyttä
män isän tunteita säästääkseen 
hänen nimeään ei .iulkaistu. Täl
tä kannalta katsoen m enettely 
oli tietysti oikeaa, mutta sosiaa
lisen kantorallin funktio kyseen
alainen. 

Kansandemokraattisessa liik-
keessä on pa,jon h enkilöitä, 

jotka o~at sitä mieltä, e ttä kan
sandemokraattisen lehden pitää 
uskaltaa julkaista myös •herro
jen nimet• osana luokkataiste
lua. Vaatim us on tietysti peri
aatteessa oikea, sillä lähtökoh
dan pi tää oila rikoksessa eikä 
sen tekijässä. ·Käytännössä asia 
on ku itenki n hyvin vaikea. Mei
dän on helppo yleisestä käytän
nöstä jyrkästi poikkeamaila • pe
lata lehtemme sella iseen pait
sioon•, et tä uutisten saanti vi
ranomaisilta vaikeutuu entises
tään. 

Lehtien väl.inen kilpai lu lu ki
joista on johtanut nimien jul
kaisemiseen rikosuutisissa. Onko 
yhdelläkään lehdessä varaa jät
tää nimet pois? Me voimme tie
tysti kauniisti puhua sii tä, että 
vähäisistä rikkomuksista tuo
mittujen nimiä ei julkaistaisi 
(as ianomaiset itse olisivat siihen 
erittäin tyytyväisiä omalta koh
daltaan), mutta olen varma sii
tä, että toisten tuomiot hekin 
ha luavat tietää, että on vain vä
hän ihmisiä, jotka eivät haluaisi 
tietoa siitä •mitä se oikein siitä 
sai •. Jos tätä tietoa ei saa omas
ta lehdestä, se hankitaan naapu
rilehdestä. Siinä on asian ydin. 

•. II 8 

Jaln okous 
• .. atamatyönte 

eheiss .. mer eassa 
Satamatyöntekijäin Liiton 

edustajakokous, joka pidetään 
Helsingissä tulevan lokakuun 8 
-9. päivänä, kokoontuu myön. 
teisissä merkeissä. Perustana täl. 
laiselle päätelmälle on SAK:n si
sällä kesällä pidetyn edustaja.ko
kouksen jälkeen tapahtunut 

TIEPÄIVÄT 
Suomussalmella 

Suomussalmen tielautakunnan 
torstaina ja perjantaina järjestä. 
millä tiepäivillä oli molempina 
päivinä noin 40 osanottajaa kun
nan alueella toimivista yksityis~ 
tiekunnista. Tiepäivien tarkoituk
sena oli opastaa teiden hoitoon 
ja tiekuntien hallintoon sekä kir
janpitoon liittyvissä kysym yksis
sä. Kokouksen avasi kunnanjoh
taja Alvar Saukko. Puheenjoh. 
tajaksi valittiin tielau takunnan 
puheenjohtaja Leevi Ruusunen ja 
sihteeriksi toimistosihteeri Anja 
Vehviläinen. 

Alustusten jälkeen oli tilaisuus 
tehdä kysymyksiä, joihin vastasi
vat alustajat. Luennoitsijoina oli
vat mm. yli.insinööri ,Rantamo 
TVL:stä ja työntutkija Martikai. 
nen sekä varatuomari Aaltose. 
tälä Maalaisituntien Liitosta .. 

8 Sisäasiainministeriön väes
tönsuojeluasiain osaston yleisen 
toimiston toimistopäällikön vir
kaan nimitti · tasavaHan presi
dentti perjantaina osastosihteeri 
Peklka. Rai vion. · 

myönteinen kehitys. Myös liiton 
omassa piirissä on myönteisenä 
todettava, että kokousedustajat 
on valittu vain todellisista osa s. 
toista, joten ns. teknillisesti va. 
lit ut e dustajat eivät aiheuta 
edustajakokouksessa tarpeetonta 
kitkaa, kuten edellisessä v. 1962 
pidetyssä kokouksessa, toteaa Sa. 
lamatyöntekijäin Liiton toimitsi. 
ja Taito Tiihonen. 

Aivan keskeisenä tulee esille 
maamme ammattiyhdistysliikkeen 
eheyttäminen, johon liiton liitto
toimikunta ja osastot ovat suh. 
tautuneet myönteisesti . Hyvin 
ajankohtaista j a tärkeätä on niin 
ikään keskustella ja päättää sii. 
tä, kuinka satamatyöntekijäin so. 
pimuskysymyksiä voitaisiin hoi
taa nykyisessä sopimustilanteessa 
ennen mahdollisia kokonaisra t. 
kaisuja. Jo nyt tuntuu selväl tä, 
että edustajakokous asennoituu 
varauksetta amma ttiyhdistysliik. 
keen ' eheyttämisen kannalle ja 
tekee päätöksiä, jotka luovat pe. 
rustan satamatyöläisten ja myös 
lii ton asioiden tähänastista pa. 
remmalle hoitamiselle. (DLP) 

Liminqan haasteet 
Heino Luukinen on maksanut 

haasteensa Limingan työväenta
lon rakennusrahastoon ja haastaa 
edelleen Martti Kauppilan Ou
lusta, MaunQ Keinäsen Kemistä 
ja Yrjö Nikkisen (nuorempi) 
Helsingistä. Pauli Tuominen 
haastaa edelleen Olavi Paakka
sen, Arttu Määtän, Veikko Nie. 
melän ja Jaakko Panuman Li. 

VAALI RAHOITUS 
Kahden vuoden kuluttua on 

kahdet vaalit, valitaan president. 
ti ja kunnallisvaltuustot. Tär. 
keää tietysti on, että SKDL te. 
kee h yvää politiikkaa, mutta se 
ei yksin vaaleissa onnistumista 
ratkaise. Rahaa myös tarvitaan. 
'Kansandemokraattisella liikkeeL 
lä ei ole suurrahoittajia, yhtiöitä 
eikä pankkeja. Siksi sen täytyy 

Piiri pisteitä 

vedota järjestöihinsä ja jäseniin. 
sä. 

Vaalirahoitustoiminnan tilasto 
syyskuun puolivälistä osoittaa 
Kymen piirin johtavan edelleen. 
Viimeisen kuukauden aikana 
Oulun, Vaasan ja Kuopion piirit 
ovat parantaneet sijoitustaan yh. 
dellä pykälällä. Kokonaisuutena 
tilasto on seuraava: 

pisteitä osal- yhteensä 
tavoitteesta !istumisesta 

1. Kymi ........... 85,03 80,95 165,98 
2. Uusimaa ...... 109,14 55,72 164,86 
3. Jyväskylä 108,93 48,06 156,99 
4. Etelä-Saimaa .. 95,11 59,21 154,54 
5. Kainuu ........ 99,11 54,33 153,44 
6. Joensuu . ..... 117,13 36,00 153,13 
7. Helsinki ...... 72,45 69,17 141,62 
8. Etelä-Häme .... 98,40 40,40 138,80 
9. Oulu .......... 86,95 38,90 125,85 

10. Lappi •••..•...• 80,22 45,24 125,46 
11. Vaasa ........ 84,43 39,31 123,74 
12. Kokkola 74.43 46,47 120,90 
13. Pohjois-Häme .. 63,53 52,41 ' 115,94 
14. Kuopio .... .... 74,05 31,37 105,42 
15. Satakunta .... 78,42 26,00 104,42 
16. Turku .......... 58,77 36,62 95,39 
17. Mikkeli ····· ... 44,63 27,27 71,90 

78111 - tämä on vaalirahoituksen postisiirtotili. 

SKDL Ybteisrahasto 

.... Mitähän se toi isä ja tolk in setä noista lehdistötansseista 
puh,huu ..• . Mietteliäänä kuuntelee Jouni-poika isänsä, Toivo 

Tapion juttua lehdistötansseista. , 

Uusi Nainen leviää 
Kainuussa 

Uusi Narlnen on lähtenyt liiik
keelle Kainuussa. As1amiestdllai
suuksia on pidetty el"i puoJiil>la 
maakuntaa. VLime sunnunta·ina ko
koon~uivat entiset ja uudet a·sia
miehet Kuhmossa. NautittLin Uu
den Naisen ta>rjoamaJt kaihvit ja 
keskusteltiil!l ti~aushankinnan te
hostamisesta kirkonkylässä. Todet
tiin, että lehteä on eri1Jtäiln helppo 
myydä, kunhan sitä tehdään tun
netuksi. Lukijat ovaJt ol•leet tyyty
väisiä lehden monipuQIHseen sisäl
töön ja edulliseen hintaan. Asda
miehet ovaJt nyt av.amasemassa. 
Uusia a:siamiehiä tarvitaan ja ti
lau.shankintatyö tulee panna ajois
sa käyntiin. 

LEHDISTO
TANSSIT 
RITIKASSA 

1 

-Olemme pä:äJ1rtli;i,neet järje5tää 
Ri tikassa. ollitein lehdistörysäyk
sen, jossa Kansan TahdoUa tulee 
olemaan etusija. Olemme suun
n iltelleet, että touhuamme hyvän 
yhtyeen so:i1ltamaan ja pidämme 
rattoisan hetken yhdessä. Tietys
ti silloin juttuun kuuluu Kansan 
Tahto, kertoi levikkivastaava 
Toi'I/Q Tapio. 

Ta vallisisj;a VU!sseiSJta nämä 
poikkeavat vain siinä, että si
säänpääsymaksua ei peritä. Näis
sä tansseissa on jopa mahdolli

. suus tienata. Illan kohokohdaksi 
Ensimmäisenä ehätti uudet t1- j näet muodostuu 0 n ne n n a u

laukset lähettämään piiriltoimistoon 1 a ta n s 5 i. Kaikkihan tämän 
S·irkka Määt1ä VuQttola·hdelia oi- tanssin ti€<tävät ja tuntevat mut
valta~n aikais-;m ti_laushanl~innan ta tässä ei luvatak~ ikuista 
?'lerk1tyksen. !IlauksJa oli ~:lrk~_Jle onnea toisen ihmisen seurassa, 
l~ kertynyt mm .monta, ~tta. kn~- vaan Kansan Tahdon vuosikerta 
mtys Uuden ~~1sen as1am1es·~11- voittajaparille. Mikäli 00 kysees
pailun ens1mmms.en etapm palkm~ sä aviopari , he saavat perhee
toon, lehd_en nimvkkokukk~roon oli seensa Kansan Tahdon ensi vuo
saaJtu. ~olvotta<Va&tl k1Jpailun se_~- deksi lahjana. Mutta jes joku 
raavatkm etap1t tavorttuvat mm 1 sattuu pyörittelemään toisen vai-
vu_ottolalhde!la kum mmJlakm 1 moa ta i tyttö poikaa, niin he 
palkkakunm1la. 1 saavat molemmat lehden lahja-

Kirppumarkkinat 
Rovaniemellä( 

kortin kuudeksi kuukaudeksi. 
Tansseissa tulee Ollemaan mon

ta muuta h auskaa yllätystä. Ja 
käyttäähan !ehtikin puheenvuo
ron. Ri tikka_ ja syväkank.aalais-

. · . ·~ ten a&kel eet suuntautuvat lauan-
enSI SUnnuritO Ina taina Ritikan työväentalon leh-

. . • distötansseihin. Voivatpa sinne 
Rovameme~ demok_raattl~tell l tul la nuoret ja konltarit kaik-

nais ten t01mmta on paase_mass.a 1 kialta Kemistä niin kaukaa kul n 
va_uhtiin. On Pidetty JO kasttyo- i yltää. Mutta ~arokaa: talossam
kerho]a, yhd~t tuoremehukurssit . me on määrätyn vermn tilaa 
Ja Uuden Na1sen tlta. Ens1 sun- 1 

• • • • k • 
nuolaiksi on päätetty järjest,ää Jo;e1.~ varautukaa aJoissa, ertoo 
jokasyksyiset kirppumarkkmat. T PI · 
Rovaniemen naisasaste vetoaa 1 

SKP:n valtuuskunta 
Neuvostoliitossa 

järjestöväkeen: tarkistakaa nyt 1 

komeronne, sieltä kenties löytyy 
perheenne jäsenille pieneksi, 
käynyttä pitokelpoista vaate. y'm.J 
tavaraa. Nyt s11ta on ttla1suus j Moskova torstaina (Kaup. 
päästä .~ro.on varsin ~aivattom~s- pila) Suom~n kommunistisen 
tL Tyo.vaentalolta loytyy nut k- 1 puolueen valistustyöntekijäin val. 
kaus, J()hon enst sunnuq ta1hm ltuuskunta, joka on saapunut Neu. 
mennessa vmtte tuoda pakettm. vastaliittoon vierailulle NKP:n 
ne tahi ottakaa yhteys d emo- keskuskomitean kutsusta on koL
kraattisten naisten .J?uheenjohta. men päivän ajan tutust~nut Le. 
jaan, puh. 3469, nnn lahJ?Itta.- l ningradin kulttuuri. ja valistus.. 
manne tavarat haeta an. KliPJ?ll - laitosten toimintaan ja matkusti 
markkma t alkavat sunnun tama tänään Tallinnaan. 
työväentalon A.ravintolassa klo Valtuuskuntaa johtaa SKP:n 
18.00. keskuskomitean jäsen kansan. 

edustaja Anna-Liisa Tiekso. Le
mingasta sekä Tyyne Huhtalan ningradissa valtuuskunta tutustui 
Oulusta. Suoritujtset siirtotilille mm. valtion kulttuuri.instituutin 
76321 tai Toivo Lehtikankaalle. toi mintaan ja kaupungin kerhoi
Lisähaasleissa yhteys Matti Hy. 'l hin ja kulttuuritaloihin. Lening. 
ryyn, puh. 81332. radin aluekomiteassa valtuuskun. 

Esko Trumstedt on maksanut nalla oli laaja ja mielenkiintoi
haasteen Limingan työväentalon nen keskustelu valistustyön on-
rakennusrahastoon ja haastaa gelmista Leningradin alueella. 
edelleen Simppa Knuutilan, Pert- Tallinnan lisäksi valtuuskunta 
ti Knuutilan ja Jalmari 'Knuu. käy Eestissä myös Tartossa, jos
tilan. Suoritukset voi tehdä posti- sa parhaillaan on käynnissä Suo. 
siirtotilille 76321 tai Toivo Leh. men ja Skandinavian ongelmia 
tikankaalle, os. L iminka. Lisä- tutkivien neuvostoliittolaisten tie. 
haasteen antamista varten voi demiesten seminaari. Eestissä 
ottaa yhteyden Matti Hyryyn, os. vierailtuaan valistustyöntekijäin 
Liminka, puh. 81332. valtuuskunta saapuu Moskovaan. 


