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EU:n Vastainen Kansanrintama 

os. PL 780, 00101 Helsinki 

puh.  044 010 3450 (Männikkö), 040 733 0466 (Lievemaa), 0445217003 (Laitinen), 040 764 1163 (Tanski),  

 

Aihe: Jäsen- ja aktivistikirje 2/2021, toimintavuoden 2021 loppuun ja alkuvuoteen 2022 liittyvät 

asiat 

Jakelu: Kansan äänen tilaajat, EU:n Vastaisen Kansanrintaman sekä muiden Kansan äänen 

julkaisijajärjestöjen jäsenet, STP:n aktiivit, tukijat ja ystävät  

Sisältö: Kirje, pankkisiirtolomake, uudenvuodentervehdyslomakkeet.  

 

Hyvät toverit/ystävät 
Korona pandemian sävyttämä toinen toimintavuosi alkaa olla lopuillaan. Sen kuluessa järjestimme erilaista toimintaa Kansan äänen 

julkaisijajärjestöjen ja liittolaistemme kanssa. Tärkeä työ oli Kansan äänen julkaisutoiminnan kehittäminen. Vuoden loppuvaiheessa ja 

vuodenvaihteessa 2021-2022 on vielä tärkeitä tehtäviä, joista kerromme tässä kirjeessä. 

 

Kansan äänen toimintaan ja talouteen liittyviä asioita 
 

Seuraava Kansan ääni (6/21, joulunumero) ilmestyy ma. 20.12.2021    

Seuraava Kansan äänen numero 6/2021 ilmestyy maanantaina 20.12.2021 ja postitetaan tiistaina 21.12.2021. Lehteen pyydämme 

lähettämään kirjoituksia ja muuta materiaalia sekä ennen kaikkea uudenvuoden tervehdyksiä. Viimeinen päivä (deadline) toimittaa 

aineistoa lehdelle on tiistai 14.12.2021. Uudenvuoden tervehdysten osalta viimeinen päivä toimittaa tervehdyksiä on perjantai 

17.12.2021. Odotamme lehteen kirjoituksia, artikkeleita, piirroksia, runoja yms. aineistoa. Pidempien artikkelien osalta ottakaa 

etukäteen yhteyttä toimituskuntaan (tämän kirjeen allekirjoittajat). 

 

Kansan äänen tilaukset kuntoon 
Suurella osalla Kansan äänen tilaajista tilaus katkeaa vuodenvaihteessa. Heille lähetämme ohessa valmiiksi täytetyn 

pankkisiirtolomakkeen tilauksen uusimista varten. Jos tilaus katkeaa kesken vuotta v. 2022, pankkisiirtolomake lähetetään vasta silloin. 

Niiden, jotka eivät vielä ole tilanneet Kansan ääntä, kannattaa tilata se nyt. Lehden vuositilausmaksu on 20 euroa. Tilaaminen tapahtuu 

maksamalla tilausmaksu (20 euroa) EU:n Vastaisen Kansanrintaman tilille: Osuuspankki FI08 5541 1420 0279 66. Tilauksen 

tehdessänne muistakaa merkitä "tiedonantoja osaan" nimenne ja osoitteenne sekä maininta "lehtitilaus".  Mikäli osoite on 

muuttunut tai kyseessä on uusi tilaus, laittakaa uusi osoite maksaessanne myös tiedonanto-osaan. Tämä on tärkeätä siksi, että ilman 

tilaajan osoitetta lehteä ei voi postittaa. Tilauksen voi tehdä myös suoraan tämän kirjeen allekirjoittajille, jolloin lehti lähettää teille 

laskun. Tilatkaa Kansan ääni. Se vahvistaa koko työväenliikettä ja tavoitteitamme. 

 

Jäsenmaksut kuntoon 
EU:n Vastainen Kansanrintama harjoittaa laajaa EU:n ja uusliberalismin vastaista toimintaa ja selvitystyötä. Toivomme kaikkien 

niiden, jotka eivät vielä ole Kansanrintaman jäseniä liittyvän jäseniksi. Sen voi tehdä kuten lehdenkin tilauksen maksamalla 

Kansanrintaman tilille jäsenmaksun 10 euroa ja merkitsemällä tiedonantoja kohtaan oma nimi, osoite sekä maininta "jäsenmaksu". 

Jäsenmaksut perimme vuosittain kaikilta jäseniltä ennen Vappua, jolloin lähetämme kevään toimintakirjeen ja 

pankkisiirtolomakkeen. 

 

Tärkeä tehtävä on nyt uudenvuoden tervehdysten kerääminen 
Kansan ääni on tänä vuonna ilmestynyt 20 vuotta. Juuri tällä hetkellä kovan äärioikeistolaisen uusliberalismin oloissa tarvitsemme 

entistä enemmän poliittista foorumia, joka tekee työtä nykyisen kovan markkinatalouden kumoamiseksi, sote-kaappauksen torjumiseksi 

ja työkansan yhteisen, poliittisen rintaman kokoamiseksi. Tarvitsemme foorumin, joka vastustaa Nato-jäsenyyttä, vaatii puolueetonta 

ulkopolitiikkaa, paljastaa pääomapiirien sotavehkeilyt ja suuntautuu kohti sosialistista kehityslinjaa. Tällainen foorumi on Kansan ääni. 

Siksi yksi tärkeistä loppuvuoden tehtävistä on uudenvuoden tervehdysten kerääminen Kansan äänelle. Näin teemme lehtämme 

tunnetuksi ja hankimme rahaa toimitustyöhön. Laitetaan ”hihat heilumaan” ja kerätään 20-vuotisen toiminnan merkeissä ennätysmäärä 

tervehdyksiä lehdelle.  

 

Tervehdyksien keräämistä varten seuraa ohessa kaksi keräyslistaa. Tervehdykset palautetaan viimeistään pe. 17.12.2021 mennessä 

Tommi Lievemaalle (os. Aurorankuja 3 D 39, 02940 Espoo; email: tommi.lievemaa@pp.inet.fi; 0407330466) , Heikki Männikölle (os. 

Vellamonkatu 6 A1, 00550 Helsinki; email: heikki.mannikko@pp1.inet.fi) tai Kansan äänelle os. PL 780, 00101 Helsinki, email: 

tilaukset.kansanaani@gmail.com.  Tervehdysten hinnat: henkilötervehdys 2 euroa, järjestötervehdys 10 euroa ja ”tekstitervehdys” 10 

euroa. Maksu EU:n Vastaisen kansanrintaman tilille: Osuuspankki FI08 5541 1420 0279 66. Tervehdyksiä maksaessanne merkitkää 

tiedonantoihin: ”Uudenvuodentervehdykset”.  

 

Huom!  ”Tekstitervehdys” tarkoittaa n. 15 palstamillimetrin laatikkoon sijoitettua 10-15 sanan tervehdystekstiä.  Odotamme 

paljon juuri ”tekstitervehdyksiä”. 

 



Tukikampanja ja Kansan äänen ilmestymisen turvaaminen 
Kansan äänen sivulla 19 pyörii jatkuvasti tukikampanja lehden ilmestymisen tukemiseksi. Vetoamme kannattajiimme, ystäviimme ja 

kaikkiin tovereihin, että muistaisitte lehtämme vaikka pienilläkin tukisuorituksilla. Tuki maksetaan kansanrintaman tilille: 

Osuuspankki FI08 5541 1420 0279 66 ja huomatkaa, että tässäkin tiedonantoja kohtaan merkitään tukijan nimi sekä maininta 

"tukea". Tukimaksut osaltaan varmistavat sen, että kykenemme turvaamaan Kansan äänen ilmestymisen.  

 

Käyttäkää hyväksenne Internetiä ja sähköpostia. 
Kansan äänellä ja EU:n Vastaisella Kansanrintamalla toimivat yhteiset nettisivut. Sivu avautuu siten, että sivulla kävijä tutustuu 

toimintaamme Kansan äänen kautta. Nettisivun osoite on: http://www.kansanaani.net/. Kansan äänen tilaajien, STP:n järjestöjen 

jäsenten sekä muiden tukijoiden piirissä toimii ns. Kansanvalta- postituslista, jolla saamme nopeasti tietoa perille. Tätä listaa 

ylläpidämme lähinnä EU:n Vastaisen Kansanrintaman toimesta (vastuuhenkilö Heikki Männikkö). Sen kautta lähetämme Kansan 

äänen julkaisijajärjestöjen tiedotuksia. Ilmoita itsesi listalle toimittamalla sähköpostiosoitteesi ylläpitäjälle Heikki Männikölle: os: 

heikki.mannikko@pp1.inet.fi. Jos sähköpostiosoitteesi muuttuu, ilmoita uusi osoitteesi. Tärkeä nettisivu on Kommunistien Liiton sivu, 

jonka kautta pääsee myös katsomaan Kansan äänen PDF-muotoista sisältöä ja näköispainosta. Sivun osoite on: 

https://www.kommunistienliitto.com/. Hyvät toverit! Käykää päivittäin katsomassa sähköpostianne ja osoitteenne muuttuessa 

ilmoittakaa siitä Kansanvalta- listalle. 

 

Tulevia tapahtumia: 

 
Muistohetki punakaartilaisten muistomerkillä itsenäisyyspäivänä 
SFT:n toimesta järjestetään järjestöväen yhteinen muistotilaisuus ja kunnianosoitus niin sanottuna itsenäisyyspäivänä sunnuntaina 

6.12.2021 klo 11.00 Kansallisella punaisten muistomerkillä Helsingin Eläintarhassa. Muistomerkille lasketaan kukat. Muistomerkki 

sijaitsee Auroran sairaalan porttia vastapäätä toisella puolen Nordenkiöldinkatua, Pohjoisen Stadionintien ja Nordenskiöldinpolun 

välissä. (Nordenskiöldinpolku on yhtä kuin ulkoilureitin silta ylitse Nordenskiöldinkadun.) Suomeksi sanottuna: Jäähallin parkkipaikan 

vieressä. Tervetuloa paikalle. Järjestöliput mukaan. 

 
Opintotoimintaa ja tieteellistä tutkimusta 
Työväenluokan toiminnalle tieteellinen marxilainen  maailmankatsomus antaa pitkän aikavälin suunnan. Se on meille yhtenäisen 

toiminnan perusta ja auttaa jäsentelemään oikein ajan kysymyksiä. Siksi tutkimme marxilaista maailmankatsomusta säännöllisesti, 

tuotamme siitä tutkimusaineistoa ja arvioimme siihen perustuen ajan kysymyksiä. Olemme tuottaneet Dialektisen materialismin 

perusteet-opintokirjasen, jota voi tilata Kansan äänen aktiiveilta (Katso alla oleva kuva). Historiallisen materialismin tulevaa 

opintoaineistoa julkaisemme ja kehittelemme Kansan äänen jokaisessa numerossa sivuilla 14-15. Tutustukaa siihen. Opinto- ja 

luentotoimintaa jatkamme edelleen. Tulevia kokoontumisaikoja emme korona-tilanteen vuoksi voi tässä vaiheessa tarkasti sanoa. 

Seuratkaa Kansan äänen ilmoitussivua.  

 

Maakuntavaalit Tammikuussa 
Tammikuussa järjestetään ”sokeat” maakuntavaalit, joissa kansalle esitettävä paketti on niin huonosti valmisteltu, että edes päättäjät 

eivät halua sanoa, mistä on kysymys. Kyse ei ole demokratiasta, vaan maakuntakaappauksesta. Siinä suurten puolueiden keskeisiä 

vaikuttajia ajetaan rahasäkin voimalla maakuntahallintoon, joka ryöstää vuosisataisen kuntademokratian ja itsehallinnon. Rakennelma 

on älytön. Maakuntavaaleihin mennään sammutetuin lyhdyin. Myös media on hiljaa. Kaikesta huolimatta Kansan äänen järjestöt ovat 

mukana vaaleissa ja asettavat ehdokkaansa vaaleihin liittolaispuolueidensa listoille. Esittäkää ehdokkaita. (Katsokaa alla oleva kuva) 

 

Kansan äänen ilmestyminen 
Esitys Kansan äänen toimituksen aikatauluksi vuodelle 2022 (Katso alla kuva liitteenä) 

 

 

EU:n Vastaisen Kansanrintaman ja Kansan äänen julkaisijajärjestöjen puolesta toimeksisaaneena: 
 

Tommi Lievemaa, päätoimittaja 

Aurorankuja 3 D 39 

02940 Espoo 

0407330466 

tommi.lievemaa@pp.inet.fi  

Heikki Männikkö 

EU:n Vastaisen Kansanrintaman puheenjohtaja 

p. 044-010 3450 

heikki.mannikko@pp1.inet.fi 

 

Matti Laitinen 

Karstulantie 2 A 5 

00550 Helsinki 

044-5217003 

matti.laitinen@pp5.inet.fi  
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