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2 Päätoimittajalta

Viisi vuotta sitten, kun Paras-hanke oli läh-
tökuopissa, kirjoitin aiheesta otsikolla Val-
tion pukinsorkka pilkistää kuntauudistuk-
sessa. 

Arvelin tuolloin, että hankkeeseen on 
näkymätön koira haudattuna. Tarkoitin 

valtion intressiä yleisesti sekä erityisesti Turun kaupun-
kiseutuun liittyen.

Hankeen myöhempi käsittely vahvisti, että ainakin 
jonkinlainen yhteistyö valtion suurempien kuntien edus-
tajien kesken oli olemassa. Turun kuntapäättäjät olivat 
kannanotoissaan  varovaisen  myönteisiä jo tuolloin esi-
tettyyn työssäkäyntimalliin. 

Turun kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen piti kaik-
kea muuta turhana ja keskitti voimansa Suur-Turun ra-
kentamiseen. Suur-Turkua perusteltiin kehityskäytävillä, 
elinkeinoelämän tarpeilla, kilpailukyvyllä ja imagolla - ly-
hyesti sanottuna ilman faktoja monisanaisesti kuvaillen. 

Kun Paras-projekti päättyi yksimieliseen yhteistoimin-
talinjaa korostavaan loppuraporttiin, oli Pukkisen tyly, 
mutta paljon puhuva arvio jatkotyöstä: mappi pannaan 
hyllyyn muiden mappien joukkoon.

Yhteistyöstä  
on hyötyä

Naantali on johdonmukaisesti osallistunut kaikkiin alu-
een yhteistyöhankkeisiin. Olemme olleet vakuuttuneita, 
että yhteistoiminta tuottaa erityisesti hyviä tuloksia ko-
villa tuotannollisilla sektoreilla. 

Siellä suuruuden ekonomiasta on hyötyä.  Vesi, lämpö 
tai sähkö eivät tarvitse kotiin tullakseen inhimillistä kättä. 
Pääasia on, että tuote on turvallinen, laatu hyvä ja kustan-
nus kohtuullinen.

Sen sijaan hyvinvointipalvelut, kuten päiväkodit, kou-
lut, vanhainkodit tai terveyskeskukset ovat palvelupisteitä, 
joissa ihmiset kohtaavat; lapset opettajansa ja sairaat hoi-
tajansa.  Pitkä monimutkainen palveluketju lisää byrokra-
tiaa, eikä asukkaiden ja heidän demokraattisesti valittujen 
edustajiensa vuorovaikutus toimi. 

Suur-Turusta ei ole osoitettu olevan julkisen talouden kus-
tannuksia vähentävää vaikutusta. 

Sen sijaan se voi olla keino vähentää valtion suurta vel-
kataakkaa pakottamalla Suur-Turku omaisuutensa reali-
sointiin tai verojen korotukseen. Kummassakin tapauksessa 
kärsijänä ovat Turun seudun asukkaat. 

Saaristo-Naantali  
on panoksemme talkoisiin

Saaristo-Naantali on meidän panoksemme valtion mää-

räämiin talkoisiin. 
Paras-hankkeen tavoitteiden mukaisesti muodostettiin 

Saaristo-Naantali, kun Rymättylän ehdotuksesta myös 
Merimasku ja Velkua liittyivät vapaaehtoisesti Naantaliin. 

Merkittävin etu liittyneiden kuntien asukkaille oli ve-
rotuksen aleneminen. Alenemisen kompensoimiseksi ko-
ko Naantalin veroprosentin korotustarve laskennallisesti 
oli kolmannes prosenttia. 

Mutta tosiasiallinen paine ylitti tämän ja Naantalin 
veroprosenttia on jo nostettu 16.50 prosentista 17.25 
prosenttiin. Sama suunta jatkuu tänä vuonna,  kunnallis-
veromme  on nostettu 17.75 prosenttiin.  

Tällä tavalla Kanta-Naantalin asukkaat vähentävät 
muutoin valtioon kohdistuvia paineita. Hyvän naapu-
ruuden ja pitkäaikaisen yhteistyön hengessä tämä on hy-
väksytty kantanaantalilaisten keskuudessa. Tästä syystä 
olemme olleet ja olemme perustellusti sillä kannalla, että 
Saaristo-Naantali olisi osaltamme riittävä osallistuminen 
valtion määräämiin talkoisiin.

Kuntaliitos  
lisää kustannuksia

Jälkikäteen on tehty alustava laskelma, että  kuntaliitok-
sella olisi Naantalissa  menoja vähentävä vaikutus 385 
000 euroa.

Luottamushenkilöiden vähenemisen seurauksena  tu-
lee 45 000 euron kustannussäästö.

Hallintohenkilökunnan määrän lasku yhdeksällä hen-
gellä tuo säästöjä 340 000 euroa.

Näiden vastapainoksi on henkilökuntaa lisätty joillakin 
sektoreilla, jossa ainakin vähäisessä määrin on taustalla 
laajemman kunnan vaatimat palvelut.

Henkilökunnan kokonaismäärä oli ennen liitosta nel-
jässä  kunnassa  yhteensä 1038. Yhdistyneen Naantalin 
vuoden 2011 lopussa arvioitu määrä on   1067, nousua 29 
henkeä. Asukasluvun kasvusta tämä ei johdu. 

Henkilökohtainen arvioni on, että kuntaliitoksen toi-
votut taloudelliset hyödyt eivät todellisuudessa ole toteu-
tuneet. 

Vuosina 2000-2010 toimintakulujen nousu on ollut 
Naantalissa 62 prosenttia, kun vastaavat luvut maassa kes-
kimäärin ovat olleet 51 ja Varsinais-Suomessa 57 prosent-
tia. Viimeisen kolmen vuoden aikana 2008-2010 Naan-
talin kulut ovat nousseet 20 prosenttia, kun maassa ja 
Varsinais-Suomessa on vastaavaluku n. 16 prosenttia. 

Se tarkoittaa, että Naantalin positiivinen kuluero maan 
keskimääräiseen on pudonnut runsaasta 300 eurosta asu-
kasta kohden alle 200 euroon per asukas. 

Ylempänä laskennallisesti esitetty liitossäästö on 20 
euroa asukasta kohden. Kun toimintakulut Naantalissa 
vuonna 2011 ovat yli 6000 euroa per asukas, on säästö 

0.33 prosenttia.. Kunnantalojen paljon puhutut  seinät 
ja luottamushenkilöiden määrä ovat näkyviä, mutta eivät 
merkittäviä tekijöitä  kuntien kustannusrakenteessa.

Syitä tähän kustannusten nousukehitykseen ei ole sel-
vitetty, joten esitän vain henkilökohtaisia arvioita: Hen-
kilökunnalla ja erityisesti luottamushenkilöillä on halu 
ymmärtää pienempien ja syrjäisempien taajamien ja ha-
ja-asutuksen ongelmia.  Erityisesti saaristo-olosuhteiden 
vaikutuksia yritetään kompensoida.

Luonnollista on, että niin tekniset standardit kuin ym-
päristön vaatimukset ovat suuremmassa yksikössä kovem-
mat, ja niistä on aiheutunut yllätyskustannuksia. 

Liittyneissä kunnissa hajautuva rakentaminen ja loma-
asuntojen muutos pysyviksi asunnoiksi aiheuttavat kauas 
tulevaisuutteen lisääntyviä palvelujen jäljestämisvelvol-
lisuuksia, joista on seurannut ja seuraa kasvavia menoja.  
Yleisesti ottaen harmonisointi tapahtuu aina ylöspäin 
kustannuksia kasvattaen.

Kuntaliitosten jälkeen  
kolmen vaalikauden rauha

Kokemukseni valossa pidän välttämättömänä, että kunta-
liitoksien jälkeen olisi varattava riittävä, vähintään kolmen 
valtuustokauden aika ennen kuin rakenteita ruvetaan uu-
delleen muokkaamaan. 

Kuntarakennekysymykset vievät kunnan virka- ja luot-
tamushenkilöjohdon ajankäytöstä mittavan osan, eikä 
näin saavuteta palvelutuotannossa sellaisia tehostamista-
voitteita, joiden avulla kustannusten vähennykset ainoas-
taan onnistuisivat. 

Valtiovalta, ylläpitämällä jatkuvasti näitä rakenneuu-
distuksia, tosiasiallisesti estää kuntien oman tuottavuus-
kehityksen. Siten asetetut tavoitteet etääntyvät. Ainoas-
taan luottamalla joihinkin luovan tuhon ideologioihin voi 
tätä valtion menettelytapaa pitää perusteltuna.  

   

MIKKO RÖNNHOLM

Turun seudun asukkaat maksavat 
Suur-Turulla tavoiteltavat valtion säästöt

Kuntarakenteiden muutoksilla ei juurikaan saavuteta tehokkuus- ja tuottavuushyötyjä.
Kuntarakenteiden muutoksen takana on liikkeelle panevana voimana valtionvarainministeriön 

idea: julkisen talouden tasapainoitusongelman vaikea työ siirtyisi vapaaehtoisella pakolla kunnille. 

NAANTALIN KAUKOLÄMMÖN energiamaksu alenee yli 30 prosenttia. 
Naantalilaisille tulee yhteensä yli 2.5 miljoonan euron kustannusten lasku, joka on puolet enemmän kuin 0.5 

prosentin veronkorotus
Naantalin vuoden 2012 suhteellisesti merkittävin muutos näkyy kaukolämpöasiakkaiden maksuissa: Naantalin 

kaukolämmön energiamaksu oli vuoden 2011 viimeisessä laskussa 88,17 e/ MWh. 
Tämän vuoden ensimmäisessä Turku Energian laskussa luku on 61,75 e/MWh. Hinnan lasku on siis 26,42 e/

MWh.
Tämä merkitsee 20 MWh vuodessa kuluttavalle yli 500 euron alennusta ja kerrostaloissakin asuville alennus 

on yli 200 euroa. Hyvin hoidettu yhteistyö on hyödyllistä kaikille, sillä ei Turku Energiakaan tätä tappiokseen tee.

Naantalissa satojen eurojen 
alennus kaukolämpöön

Yhteinen Naantali 1 2012. Julkaisija Naantalin Työväenyhdistys ry Kaivokatu 20 21100 Naantali. Päätoimittaja Mikko Rönnholm. 
Kustannus info@iloinenapina.fi Taitto Anniina Jakonen SPOY. Painos 7 200 kpl. Jakelu Turku-Palvelu Oy, Naantali Merimasku Rymättylä. Paino SPOY Kokemäki 2012. 
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Paavo, hidasliikkeiseksi Moo-
sekseksi itseään nimittänyt, 
on elämänsä vedossa. Muis-
telmien kirjoittaminen ja tyt-
tärien harrastuksista ja aska-
reista huolehtiminen pitää 

miehen aivotoiminnan vilkkaana ja kynän 
terävänä. Paavo on perinyt hyvät geenit 
virkeiltä vanhemmiltaan, joten yhteiskun-
nallinen keskustelu saa nauttia vielä pit-
kään hänen sivalluksistaan. Niitä kannat-
taa lukea ja pureksia, niissä on evästä yh-
teiskunnalliselle toimijalle.

Kirjoitin Paavo Lipposen Muistelmat 1 
-teoksen ilmestymisen jälkeen:

Paavo selostaa omaa kulttuuritaustaista 
lähentymistään yhteiskunnalliseen asemoi-
tumiseen.  Paavo harrasti jo nuorukaisena 
f ilosof iaa muutaman kaverinsa kanssa. Hän 
oli erilainen nuori. 

Kun hän pääsi opiskelemaan Yhdysvaltoi-
hin, hänen kiinnostuksensa syveni f ilosof is-
humanistiseen suuntaan. Ylioppilaspolitiik-
ka ja Ylioppilaslehden ympäristö vahvisti-
vat hänen harrastustaan. Hän alkoi muiden 
hengenheimolaistensa kanssa aktiivisesti et-
siä uusia raflaavia avauksia. 

Hän ei kerro, että olisi nuorena radikaali-
nakaan kyseenalaistanut vanhempiensa ikä-
luokan arvomaailmaa ja asenteita. Yksipuo-
linen aseidenriisunta ei voinut olla ainakaan 
enojen, siis Iisalojen sankarisotureiden mie-
len mukaista. Isä Orvokin oli upseerina so-
dassa ja merkittävässä virka-asemassa. 

Vilpittömän innostuksen voi kirjasta tun-
nistaa. Paavon lukeneisuus ja perustelut teke-
vät vaikutuksen. 1970-luvun lopulta alkaen 
enemmän Paavon kanssa tekemisissä olleena 
tunnistan hänessä harvinaisen kyvyn; hän 
haluaa kuunnella ja omaksua muiden ajatuk-
sia ja näkemyksiä. Mutta luotuaan oman nä-
kemyksensä hän on luottamuksessaan väkevä.

Paavo Lipponen kuuluu Suomen histo-
rian merkittävimpiin valtiomiehiin. Kun 
vertaamme häntä hänen jälkeensä tullei-
siin pääministereihin, huomaa hänen yli-
voimaisuutensa. Puoluejohtajana hän täyt-
ti tilan, jonka täyttäminen oli aluksi vaival-
loista. Siitäkin huolimatta, että hän oli heti 
solidaarinen seuraajilleen.

Paavo ei vältä vaikeuksia, pikemminkin 
etsii niitä. Puhemiehenä hän pisti lehti-
miehiä järjestykseen. Siitä synnistä hän 
maksaa tänä päivänäkin olemalla erityi-
sen nälvimisen kohteena. Mutta Paavo 
pamauttaa, kun aihetta on kumartamatta 
herkkähipiäisiä Hesarin tai Ylen toimitta-
jia. Wikileaks-”vuodot” hän kuittasi kuu-
luisalla So what -ilmaisulla. Paljon muuta 
tuosta sensaatiosta ei jälkeen ole jäänytkään.

Nyt Paavo sanoo, että Sauli Niinistö 

on populisti; Sauli on kalastellut medi-
an suosiota mollaamalla edustajatoverei-
taan. Siinähän on hyväksikäytön piirteitä.  
Presidentinvaalit olisivat populistiset, oli 
Paavon kanta Savon Sanomissa jo hyvissä 
ajoin, kun hän keväällä arvioi käytyjä edus-
kuntavaaleja:

Juuri käydyt eduskuntavaalit olivat lau-
antaina 70 vuotta täyttävän Paavo Lipposen 
mielestä ”junttivaalit, joissa purkautui mo-
nenlaisia asioita”. 

– Uskallan sanoa näin, koska olen itsekin 
yhdenlainen juntti, SDP:n entinen pitkäai-
kainen puheenjohtaja ja tasavallan päämi-
nisteri sanoo.

Lipponen sanoo, että vaalitulosta ei pidä 
väheksyä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
vaalit voittaneita perussuomalaisia ei saisi 
arvostella. Puheenjohtaja Timo Soini pääsi 
vaaleja ennen liian helpolla. Häntä ei pantu 
vastaamaan koviin kysymyksiin, vaan päin-
vastoin ”julkisuudessakin häntä juhlittiin jo 
etukäteen voittajana”. 

Soinin voitto perustuu Lipposen mukaan 
populismiin, jonka sisältöä ei ole riittävän 
tarkasti määritetty. 

Populismi ei ole sitä, että poliitikot kuun-
televat kansaa, vaan sitä, että poliitikot tar-
joavat äänestäjälle monimutkaisiin asioihin 
yksinkertaisia ratkaisuja, jotka eivät pidä 
paikkaansa. On turha kuvitella, että maan 
olot korjautuisivat vaikkapa pudottamalla 
kansanedustajien palkka puoleen.

Paavo on tasa-arvomies, ehkä feminis-

miin taipuva. Hän on ollut hankalassa ti-
lanteessa Helsingissä. Kun Tarja Halonen 
ja Arja Alho kamppailivat asemistaan, 
Paavo asettui Arjan puolelle. 

Molemmat hän nosti hallitukseensa. 
Arjan kohdalle sattui huono tuuri, Tarjalle 
parempi. Toinen pitää epäonnensa syynä 
Paavoa, eikä toinen kiitä häntä onnistumi-
sestaan. Paavo on solidaarinen eikä hänes-
tä saa ulosvedetyksi poikkipuolisia sanoja 
näistäkään kuvioista.

Tuomiojan Erkin toimintatapaa Paa-
von on ollut joskus vaikea sietää. Siitä 
huolimatta Erkki oli tärkeissä tehtävissä 
Paavon aikana. Paavo ei siis pelkää osaavia 
tovereita. Aika erikoinen asetelma oli, kun 
pääministeri-puoluejohtajan haastajana 
oli saman hallituksen ulkoministeri.  Niin 
vain on, että siinä missä Paavon vahvuus 
on lojaalisuus, on Erkillä taipumusta indi-
viduaaliseen viisasteluun.  Tällaisia henki-
lökemioita on vaikea yhdistää. 

Paavo Lipponen on oma lukunsa. Luku 
on pitkä ja moniulotteinen. Eikä vielä ole 
kaikkea kirjoitettu. Hän on vastuunkanta-
ja ja hieno mies. Ja yllätys, yllätys;  hän on 
kiva kaveri!

Nyt kun Paavo Lipponen on president-
tiehdokas, taas on kysymyksessä lojaali-
suus ja vastuuntunto isänmaata kohtaan. 
Hänellä olisi mahdollisuus viisaan lepoon, 
mutta toisaalta hän on harvinainen mah-

dollinen presidentti, sillä hänen molem-
mat vanhemmat ovat elossa. 

Paavo Lipponen on valtiomies. Hän ei 
mediaa kumarra taaskaan. Hän uskaltaa 
sanoa, että on Soinin suosimista, jos ky-
sytään eurosta puhuttaessa vain siitä, mitä 
Suomen osallistuminen maksaa, eikä poh-
dita sitä tärkeintä asiaa: mikä on Suomen 
ja suomalaisten etu nyt ja tulevaisuudessa.

Paavo Lipposen kokemuksen ja EU-
asiantuntemuksen leveä selkä on antanut 
presidentinvaalitaistossakin tuulen suojaa 
Sauli Niinistölle, entiselle hallituksensa 
kakkosmiehelle. Sauli on saanut kouke-
roisin lausein välttää virheitä, kun Paavon 
hahmo on pitänyt populistit pilttuussaan.

Poliittisesti asetelma on Paavon kannal-
ta hankala: joku voi miettiä, onko hän suo-
ranainen vaihtoehto Niinistölle. On, sillä 
hän on yksinkertaisesti parempi, koska hän 
on varsinkin presidentin päätehtävässä ul-
kopo litiikassa ylivoimaisesti kokeneempi 
ja osaavampi. 

Valistunut porvarillinen äänestäjä ker-
toi, että jos maamme asema olisi suora-
naisesti uhattuna ja jos presidentillä olisi 
vanhat valtaoikeudet, hän äänestäisi Paavo 
Lipposta. Onko Suomi siis sittenkin luok-
kapuolueiden maa ja eikö presidentin vaa-
lissa olekaan kysymys henkilöstä ja erityi-
sesti hänen kyvyistään hoitaa presidentin 
tehtäviä mahdollisimman hyvin, vai onko 
kyse protestista tai kiiltokuvakilpailusta.

Tänään kysymme myös ainakin kolmea 
asiaa. Mitä tapahtuu Persianlahdella, tuol-
la ruutitynnyrialueella, miten vanhakan-
taistuvan Venäjän kanssa tullaan toimeen. 
Puhumattakaan siitä, että Euroopan Uni-
onin ja euron asia ei kestä yhteistyötä vas-
tustavaa Suomen presidenttiä. 

Viisas ei joudu sellaiseen tilanteeseen 
, josta älykäs selviytyy, on hyvä määritel-
mä. Presidentin vaaleissa se tarkoittaa, että 
vaikkei hätä olekaan suuri, viisas valitsee 
aina osaavimman.  

Hän valitsee rohkean, luotettavan pre-
sidentin. Paavo Lipposen.

Vilpitön innostus
Vastuunkantaja ja hieno mies. Paavo Lipponen on oma lukunsa. 

Luku on pitkä ja moniulotteinen. Läheskään kaikkea ei ole vielä kirjoitettu. 

Kolme iloista ystävää, kansanedustaja Ilkka Kantola, ilmapallo Nuori Kotka ja presidenttiehdokas Paavo Lipponen Turun torilla tammikuussa 2012.

Hän haluaa kuun-
nella ja omaksua 
muiden ajatuksia ja 
näkemyksiä. Mutta 

luotuaan näkemyksensä hän on 
luottamuksessaan väkevä.

Keskusteluja Paavon kanssa.

Presidentinvaalit
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M ozartin oopperoi-
den rinnalla his-
toriallisten raken-
nusten ja kaupun-
kien katselusta oli 
tullut tärkein har-

rastukseni uintiurheilun ohella. Ryhdyin tut-
kimaan varsinkin barokkia Euroopan kau-
pungeissa, alkaen Saksasta Balthasar Neu-
mannin rakennuksista, päätyen lopulta Roo-
maan, barokin kehtoon. Barokki vapautti 
rakennustaiteen fasadin ja neliskanttisuuden 
jäykkyydestä kuperan ja koveran, soikion ja 
muiden muotojen dynaamiseen kolmiulottei-
suuteen. Kaupunkisuunnitteluun barokki toi 
uusia tuulia, korostaen avaria katuja, säteit-
täisiä kaavoja, pyrkien ihannekaupunkien 
luomiseen. Sisätiloihin, etenkin kirkkoihin, 
barokki toi Berninin johdolla loisteliaan ko-
risteellisuuden, mutta minä pidän enemmän 
Borrominin ja Guarinin töiden yksinkertai-
sesta kauneudesta.” 

”Pahanteko alkoi, kun päästin Albert Pu-
rasen lampaat karkuun läävästä. Siinä oli 
Albertilla hommaa, ennen kuin sai lampaat 
takaisin. Kiroileman opin kulkiessani pellol-
la Heikki Vuopion perässä tämän kyntäes-
sä. Albertin suolasilakkatynnyristä vein ker-
ran poikien kanssa kalat ”uimaan” pihalle 
vesilammikkoon. ”Riethan penikat, tuokaa 
kalat heti takaisin!”, Albert karjui. Katsoin 
kuitenkin olevani kyllin viisas huomautta-
maan Lipposten puolelle kahville pistäyty-
neelle Hanna Puraselle: ”Neiti Puranen, ei 
saa hörppiä!”

”Koko perhe kävi eräänä huhtikuisena 
päivänä 1945 poltetun kotimme raunioilla 
Pellossa. Kaivelimme hiiltyneiden puiden ja 
tuhkan seasta esineitä. Löytyi muutama mus-
tunut lelu, isäni nuotteja kärventyneinä, ei 
mitään käyttökelpoista. Tunnelma oli harras, 
emme puhuneet montakaan sanaa.” 

”Kuopiossa Oma Koti -taloyhtiön 80-vuo-
tisjulkaisun mukaan ”tarina kertoo, että Lip-
posen villit pojat laittoivat karvalakin ves-
san pönttöön ja viemäri meni tukkoon”.  Os-
mo-veljeni olimme me isot pojat leikeissä tel-
jenneet halkokellariin.”

”Lassi Saastamoisen kanssa ryhdyin kes-
kikouluvaiheessa keskustelemaan f ilosof iasta, 
historiasta ja kirjallisuudesta. Luin kirjas-
tosta kaikki saatavilla olleet Platonin kirjat 
(paitsi Lait, joka oli mielestäni liian ras-
kasta tekstiä). Platon johdatti teoreettiseen 
f ilosof iaan, mitä on mahdollista tietää, ja 
pani ajattelemaan poliittisen toiminnan pe-
rusteita.”

”Arthur Schopenhauerin ja Friedrich 
Nietzschen teokset saivat meissä lukioaikaan 
melkoisen mielenliikutuksen. Saatoimme pu-
hua niistä tuntikausia. Bertrand Russellin 
Länsimaisen f ilosof ian historia viihdytti 
meitä sarkastisella huumorillaan. Olen myö-
hemmin puheissani käyttänyt Russellin kir-
jasta hänen analyysiaan Machiavellin po-
liittisesta ajattelusta: ” Valta … riippuu usein 
mielipiteestä ja propagandasta; totta on myös, 
että propagandassa on edullista, jos näytätte 
hyveellisemmältä kuin vastustajanne, ja että 

yksi keino näyttää hyveelliseltä on siinä, että 
olette hyveellinen. Tästä syystä voi toisinaan 
sattua, että voiton saavuttaa se puoli, jolla 
on enemmän sitä, minkä suuri yleisö katsoo 
hyveeksi.”

”Karl Marxin Pääomaa yritin lukea, mut-
ta koin sen uuvuttavaksi oppimestaroinniksi. 
Oswald Spenglerin Länsimaiden perikadon, 
jota ei ollut vielä suomennettu, tilasin eng-
lanninkielisenä. Meitä puhutti paljon myös 
Voltaire. Niin intohimoinen osallistuja kuin 
olikin, hän tunsi vetoa yksinäisyyteen, puu-
tarhan rauhaan. Olisiko golf, nykyajan pako 
todellisuudesta, kiinnostanut Voltairea?” 

”Koulutaipaleeni päättyi toukokuun vii-
meisenä päivänä 1959 hyvissä tunnelmis-
sa ylioppilasjuhliin. Yleisarvosanakseni tuli 
laudatur, lukuaineiden keskiarvoksi 8,125.” 

”Vesipallourani huippuhetken koin, kun 
KuUS nousi kesällä 1960 mestaruussarjaan. 
Silloin meillä oli henki päällä. Erinomai-
sen tilaisuuden nousta uinnissa huipulle sain 

opiskellessani Dartmouth Collegessa Yhdys-
valloissa 1960-61. Collegen suurimpia tuki-
joita ovat olleet Rockefellerit. Gerald Fordin 
varapresidenttinä 1974-77 toiminut Nel-
son Rockefeller valmistui sieltä, kuten Ba-
rack Obaman valtiovarainministeri Timot-
hy Geithner. Dartmouth kuuluu Yhdysvalto-
jen koillisosien eliittiyliopistojen Ivy League 
-ryhmään lempinimellä Big Green.” 

”Kesällä 1963 Kuopiossa alkoi tapahtua. 
Uusi kirjailija-, taiteilija- ja muusikkosuku-
polvi astui esiin. Ainekset kuopiolaiselle kult-
tuurivallankumoukselle alkoivat olla koossa. 
Lukiolainen Lasse Lehtisen toimittama Pro-
teini … herätti valtakunnallista huomiota, 
kun sen numero takavarikoitiin. Jörn Don-
ner paheksui toimenpidettä Ylioppilaslehdes-
sä. Minä purin mieltäni Ylioppilaslehdessä: 
”Kuopiosta on … osaksi omaa syyttään tullut 
maaseutukaupungin ahdasmielisyyden mal-
lipaikka.”

”Syyskuun 15. päivänä 1963 nousin 
Mannerheimintien puolelta Uuden ylioppi-

lastalon hissillä ylimpään kerrokseen, vintil-
le. Ylioppilaslehden toimitukseen noustuani 
aistin heti sen rennon, boheemin ilmapii-
rin. Ylioppilaslehti oli tuohon aikaan Suomen 
kulttuurielämän ja yhteiskunnallisen keskus-
telun polttopiste.” 

”Jätettyäni Ylioppilaslehden ryhdyin opet-
telemaan radiotöitä. Tästä alkoi yli kaksi 
vuotta kestänyt aikani Yleisradiossa. Vt. ul-
komaantoimittajana pidin yhteyttä kirjeen-
vaihtajiin ja toimitin kerran viikossa kom-
mentointi- ja keskusteluohjelmaa otsikolla 
Maailmanpolitiikan arkipäivää.” 

”Turvallisuuspolitiikka koitui kohtalokse-
ni radiotoimittajan uralla. Olin tehnyt pa-
ri puolustusministerihaastattelua ja halusin 
jatkaa kokonaisen sarjan Maani puolustus –
haastatteluineen eri pääkaupungeissa. Pääsin 
asiassani pääjohtaja Eino S. Revon puheille. 
Häneltä sain vihreän valon. Suunnittelin 
jutut, mutta ne jäivät muiden, paikalla toi-
mineiden toimittajien toteutettaviksi.”

”Erkki Raatikainen esitti 21.3.1967 
SDP:n puoluetoimikunnalle ”Paavo Lippos-
ta kansainvälisten asiain tutkimussihteerin 
tehtäviin”. Radioon palasin vielä muutaman 
vuoden kuluttua, kun minut tutkimussihtee-
rinä pantiin jäseneksi radion ohjelmaneu-
vostoon. Arvostelin mm. Paavo Noposen se-
lostuksia asiattomista lausahduksista. Vähi-
tellen tulin kuitenkin siihen tulokseen, että 
ohjelmaneuvosto oli tarpeeton. Noposta opin 
arvostamaan, olihan hän radiossa suoranai-
nen instituutio.”

”Pekka Kuusesta tuli Mauno Koiviston 
ohella keskeinen Rafael Paasiota tukeva, 
SDP:n strategiaa kehittävä poliitikko. Stra-
tegiaan kuului kaksi päälinjaa: ensimmäisek-
si varaukseton tuki Urho Kekkosen johtamal-
le ulkopolitiikalle, toiseksi pyrkimys vasem-
miston yhteistyöhön. Sekä Paasio, Kuusi että 
Koivisto tukivat Kekkosta, mutta vasemmis-
ton yhteistyöllä oli heille toinenkin tärkeä 
tehtävä: luoda poliittinen vastapaino Kek-
koselle ja maalaisliiton ylivallalle.” 

”Lisäsin löylyä suuressa tech-in-keskus-
telussa Helsingin yliopistossa marraskuus-
sa 1966. ”Nuoret ovat kyllästyneet kiistaan 
Paasikiven-Kekkosen linjasta, sen tunnus-
tavat jo kaikki.” ”Ydinblokkien ristiriita Eu-
roopassa on saavuttanut jo lakipisteen.” Sen 
sijaan on tulossa etelän ja pohjoisen väli-
nen vastakohta. Näin ulkopolitiikan ”tur-
vallisuuskeskeisyydestä” olisi siirryttävä ”ke-
hityskeskeisyyteen”. Turvallisuuskeskeisyys 
oli vaatinut ulkopoliittisen päätöksenteon 
keskittämistä, nyt oli aika laajentaa niiden 
piiriä, jotka voisivat vaikuttaa ulkopolitiik-
kaan.” 

”Äänessä pitää olla särmää ja miehessä 
voimaa, kun esitetään dramaattisia barito-
ni- tai bassorooleja. Toisaalta pidän lyyristen 
tenoreiden, kuten Peter Schreierin ja Jorma 
Silvastin laulusta.” 

Paavo Lipponen: 
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Matka tulevaisuuteen 
Paavo Lipponen kirjoittaa Muistelmat 1 -teoksensa esipuheessa paluusta menneisyyteen. Kirja on pikemmin värikäs 

matka tulevaisuuteen. Ilman menneisyyttä olisi vaikea löytää nykyhetkeä ja käsitystä tulevaisuuden mahdollisuudesta. 
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