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Loppu leikkauksille!

Helsinki tekee voittoa
- miksi palveluista
leikataan?
s. 3

Vanhuspalvelulaki
voimassa, mutta
toteutus uupuu
s. 4

Miksi Euroopan
kasvot irvistävät?
s. 6

Taiteilijoiden
messuilla ratkaisuja
asunnottomuuteen
s. 8
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pääkirjoitus

Kuka saa
ja kenelle annetaan?
Helsinkiläinen,
tänään meillä ei ole rahaa peruspalveluihin. Kaupungin konsernitulos on viime vuodelta 145 miljoonaa ylijäämäinen ja rahaa makaa pankkitileillä 900 miljoonaa euroa, mutta peruspalveluissa on
huutava pula rahasta. Siksipä tarjoamme Sinulle
palveluseteliä – rikkaan ohituskaistaa nopeampaan
hoitoon. Toivottavasti Sinulla, Iskälläsi tai Jälkeläisilläsi on riittävästi pätäkkää omasta takaa loppusumman maksuun.
Guggenheimin kiskomme jälleen haudasta,
vaikka edellinenkin selvitys maksoi koko Suomen vuoden taidehankintojen verran. Koululaisille ei valitettavasti ole varaa maksaa montaakaan
museokäyntiä.
Näistä syistä tarvitaan rakenneuudistuksia. Ihan
häpeilemättä kokoomus julistaa, että palvelujen järjestämisessä pitää voida hyödyntää entistä laajemmin yksityisiä markkinoita ja lisätä yksityisten yritysten osuutta peruspalvelujen tuottamisessa. Ja
muut eduskuntapuolueet peesaavat.
Suuntaus varallisuuden uusjakoon ei tietenkään
ole mitenkään uusi. Parin viime vuosikymmenen aikana olemme saaneet maistaa dynaamisia vaikutuksia esimerkiksi sellaisten toimenpiteiden pohjalta kuin valtionyhtiöiden yksityistäminen, varallisuusveron poisto, yritysten Kela-maksun poisto tai
viimeisimpänä yhteisöveron raju leikkaus. Elämme
hallintokulttuurissa, jossa valtio-omistajan, Solidiumin edustaja kannattaa Metson joukkoirtisanomisia, koska ”tehtävänä on kasvattaa valtion salkkuyhtiöiden arvoa”. Toisaalta, vielä olemassa olevien
valtionyhtiöiden johtajien lisäeläkkeisiin on mahdoton puuttua, mutta työttömyyskorvaus on mahdollista katkaista kahvinkeiton takia. Yleistä eläkeikää
pitää muka nostaa, vaikka terveyserot ovat niin valtavat, että köyhät ehtivät nauttia eläkkeistään kymmenen vuotta rikkaita vähemmän.
Helsingin palvelujen tulevaisuuden suhteen käy
jatkuva kuhina. Pajusen lista tai viimeaikaiset terveyskeskusten lakkauttamiset on saatu kaadettua kansalaistoiminnan
avulla. Rahasta ei ole
pulaa, jos resurssit kanavoidaan finanssikeinottelun sijaan yhteisen hyvän
tuottamiseen.
Kalle Hernberg
SKP:n Helsingin
kaupungin piirijärjestön
puheenjohtaja

H tapahtumia H händelser H events H
H Pitäjänmäki-päivän tapahtumassa SKP:n
teltta 8.9. H Maunulan demokratiahankkeen
tapaaminen ma 16.9. klo 18 Saunabaarilla
H Tiedonantaja-festivaali Turussa 21.-22.9.,
bussikuljetukseen ilmoittautumiset viimeistään
13.9. helsinginpiiri@skp.fi tai Toivo Koivisto p.
050 341 2590 H Maailman opettajien päivä
5.10. H SKP Hakaniemen maalaismarkkinoilla
su 6.10. H Maanantaiklubi 7.10. Milenkassa,
Haapaniemenkatu 5, Sörnäinen. H Helsingin
Työttömien tapaamisessa ma 14.10. klo 13 Yrjö
Hakanen keskustelemassa Helsingin budjetista
H Asunnottomien yön tapahtumia to 17.10.
H SKP Malmin syysmarkkinoilla la 19.10. H YK:n
rauhanpäivän tapahtumia to 24.10.

Leikkauspolitiikka tuomittiin Helsingin työttömien järjestämässä mielenosoituksessa hallituksen budjettiriihen edessä.

Leikkaamalla
ei elvytetä
eikä pelasteta
hyvinvointivaltiota
Jyrki Kataisen hallituksen budjettiriihen yhteydessä sopimat rakennemuutokset vähentävät työpaikkoja, kuntien palveluja, työttömyysturvaa, opintotuen saantiaikaa ja lasten oikeutta päivähoitoon. Samalla hallitus ajaa reaalipalkkoja alentavia nollalinjan
sopimuksia ja sitoutuu valmistelemaan eläkeiän korottamisen
vuoden 2017 alusta.
Hallitus perustelee toimia laskelmilla ”kestävyysvajeesta”, josta taloustieteilijöillä on rajusti toisistaan poikkeavia arvioita.
Käytännössä leikkaaminen syventää talouslamaa, pahentaa
työttömyyttä ja murentaa hyvinvointipalvelujen rahoitusta. Samaan aikaan hallitus jakaa yhtiöille miljardiluokan alennuksen
yhteisöveroon.

Kunnista lopetetaan
20 000 työpaikkaa
Erityisen rajusti hallituksen toimet iskevät kuntiin. Niistä lopetetaan 20 000 työpaikkaa. Lisäksi kuntien palveluja ja vastuita
vähennetään miljardilla eurolla –
tämä jo aiemmin päätettyjen valtionosuuksien 1,4 miljardin leikkausten lisäksi. Lisäksi aiotaan
”säästää” miljardi muun muassa kunnallisia veroja ja maksuja
korottamalla.
Kun kunnissa on jo nyt pula
työntekijöistä ja rahasta, merkitsevät hallituksen toimet palvelujen heikentämistä. Se iskee
useimpiin vauvasta vaariin, ja

etenkin naisiin.
Helsingin seudulle esitetään
metropolivaltuustoa, muita kaupunkiseutuja hallitus uhkaa
pakkoliitoksilla.

Nuoria
kyykytetään
Oppivelvollisuus pitenee, mutta muuten lapset ja nuoret ovat
hallituksen tulilinjalla. Päivähoito-oikeutta kavennetaan ja opintotuen saantiaikaa lyhennetään.
Alle kolme vuotta työelämässä olleiden työttömyysturvaa lyhennetään sadalla päivällä.
Työttömille tehdään helpommaksi ottaa vastaan muutaman
satasen työ kuukaudessa, mikä
on hyvä. Samalla kuitenkin lisätään työttömyysturvan sanktioita
ja rajoitetaan vuorotteluvapaalle
pääsyä.

Leikkaaminen
ei elvytä
Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki kehui hallituksen ”elvyttävän” taloutta. Väite on käsittämätön, kun hallitus on juuri sopinut
20 000 työpaikan lopettamisesta,
miljardien leikkauksista julkiseen
talouteen ja ostovoimaa alentavan palkkalinjan ajamisesta.
Jo ensi vuoden budjettiesityksellä leikataan valtion menoja miljardilla. Pienituloisiin kovimmin kohdistuvia välillisiä veroja kiristetään 400 miljoonalla.

Työttömyysturvaan varataan 92
miljoonaa tämänvuotista vähemmän. Näin työttömät, pienituloiset ja kunnat laitetaan maksamaan yhteisöveron alennus. Myös
kehitysyhteistyöstä karsitaan.

Missä todelliset
rakennemuutokset?
Todellisiin rakenneongelmiin hallitus ei uskalla tai halua puuttua.
Suomessa on tapahtunut kahdessa vuosikymmenessä valtava
tulonjaon muutos pääomatulojen
hyväksi. Jos palkkojen prosenttiosuus bruttokansantuotteesta
olisi yhtä suuri kuin se oli keskimäärin ennen 90-luvun lamaa,
maksettaisiin palkkoja nyt 20
miljardia euroa enemmän. Se elvyttäisi ja toisi verotuloja.
Toinen rakenteellinen ongelma
on julkisen sektorin alasajo. Kun
yksityissektori ei työllistä, pitäisi
kehittää valtion yritystoimintaa.
Lisäksi kunnille tulisi palauttaa
valtionosuuksia, joita on leikattu
vuositasolla laskien jo 6 miljardia
90-luvun alun tasosta.
Kolmas rakennemuutos, jota
tarvitaan, koskee vapautumista Euroopan unionin kurisopimusten ja rahoitusmarkkinoiden
luottoluokittajien kuristusotteesta. Näin voitaisiin leikkaamisen
sijasta panostaa uutta arvoa ja
hyvinvointia luovaan työhön.
YRJÖ HAKANEN
Kirjoittaja on SKP:n ja Helsinkilistojen kaupunginvaltuutettu.
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Miksei Helsingin ylijäämistä
riitä rahaa palveluihin?
Helsingin kaupunki on tehnyt jo
kymmenen vuotta voittoa. Viime
vuodelta kaupungin virastojen ja
liikelaitosten tulos oli 145 miljoonaa. Kaupungin pankkitileillä
makaa noin 800 miljoonaa euroa
aiemmilta vuosilta käyttämättä
jääneitä ylijäämiä. Miksi rahaa ei
kuitenkaan riitä palveluihin, työllisyyteen tai edes köyhimpien helsinkiläisten toimeentulotukeen?
Kun valtuusto käsitteli kesällä tilinpäätöstä, perustelivat kokoomus ja vihreät menojen karsimista luvuilla, joista oli jätetty
pois Helsingin Energian ja Sataman voitot.
– On järjetöntä, jos liikelaitosten voittoja ei oteta huomioon
kaupungin taloutta arvioitaessa.
Mikään yritys ei esitä tilinpäätöstään niin, että jättää tuottavat
osat pois, arvosteli SDP:n Osku
Pajamäki.

Helsingin Energian voitot
Nyt kun kaupungin johto valmistelee ensi vuoden budjettia, on
pohjana taas raami, jossa tulopuolelta puuttuvat liikelaitosten
tuotot. Näin talous saadaan näyttämään todellisuutta tiukemmalta. Samaan aikaan Helsingin
Energian ennustetaan tekevän
voittoa 173 miljoonaa, mikä on
80 miljoonaa budjetissa arvioitua enemmän.
SKP:n ja Helsinki-listojen valtuutettu Yrjö Hakanen esitti tilinpäätöstä käsiteltäessä, että osa
viime vuodelta kertyneistä ylijäämistä ohjataan lisärahoituksena
peruspalveluihin ja työllisyyteen.
Esitystä kannatti Vasemmistoliiton Anna Vuorjoki. Esitys kaatui
kokoomuksen, vihreiden, SDP:n,
perussuomalaisten, RKP:n, keskustan ja kristillisten vastustuk-

seen. Hakasen esityksen puolesta
äänesti pääosa Vasemmistoliiton
ryhmästä, viisi demaria ja kolme
vihreiden valtuutettua.
Kokoomuslainen kaupunginjohtaja Jussi Pajunen on pelotellut budjettivalmisteluissa velkaantumisella. Helsingin velka
johtuu kuitenkin investoinneista, ei palveluista. Velkaa on sitä
paitsi edelleen vähemmän kuin
lainasaatavia.

Mistä voi säästää?
SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä
ei hyväksy leikkaamista palveluista ja työllisyydestä. Esimerkiksi homekoulujen korjaamisesta, päiväkotien rakentamisesta, vanhuspalveluista ja vuokraasuntotuotannosta pitää huolehtia. Hakanen asettaa sen sijaan kyseenalaiseksi eräitä isoja
investointeja:
– Miksi energialaitos ottaa 60
miljoonaa velkaa ostaakseen vesivoimaa Ruotsista? Tai miksi
Kalasatamaan puuhataan 170
miljoonaa maksavaa tunnelia,
joka lisää yksityisautoilua?

Hakanen luopuisi noin 200
miljoonaa maksavasta Kruunuvuoren selän sillasta, varsinkin
kun Kruunuvuoresta ja Laajasalosta tarvitaan joka tapauksessa Herttoniemen metroasemalle nykyistä parempi yhteys,
esimerkiksi pikaraitiotie. Hän
ei hyväksy myöskään aikeita
käyttää verovaroja rikkaan amerikkalaissäätiön Guggenheimmuseohankkeeseen.
Helsingin talouden seurantaraportti 2/2013 osoittaa, että SKP:n
ja Helsinki-listojen ryhmä on ollut oikeassa arvostellessaan palvelujen alibudjetoimista ja esittäessään niihin lisää rahaa. Raportin mukaan sosiaali- ja terveyspalveluihin tarvitaan 36 miljoonaa budjetissa arvioitua enemmän, päivähoitoon 8 miljoonaa
ja opetustoimeen noin 5 miljoonaa lisää.
Marraskuussa, kun valtuusto
päättää ensi vuoden budjetista,
nähdään alistuvatko muut ryhmät taas kokoomuksen vietäväksi vai ohjataanko palveluihin lisää rahaa esimerkiksi liikelaitosten voitoista.

Aloitteita Helsingin budjettiin
Suomen kommunistisen puolueen ja Helsinki-listojen valtuutettu
Yrjö Hakanen ja varavaltuutetut Seppo Lampela ja Heikki
Takkinen ovat tehneet 18 aloitetta Helsingin ensi vuoden
talousarvioon. Aloitteiden allekirjoittajina on myös useita muiden
ryhmien edustajia. Aloitteissa esitetään:
• Työpaikkojen luomiseen ja työllisyyden hoitamiseen lisää 10
miljoonaa euroa.
• Lähikoulujen turvaamiseen, oppilasryhmien pienentämiseen,
ammatilliseen koulutukseen, maahanmuuttajien kieliopintoihin,
erityisopetukseen ja oppilashuoltoon lisää 3 miljoonaa euroa.
• Vanhuspalvelulain toteuttamiseen lisää 10 miljoonaa euroa.
• Hoitotakuun toteuttamiseen, terveyserojen kaventamiseen ja
terveysasemien säilyttämiseen 10 miljoonan lisäys.
• Lasten päivähoitoon lisää 5 miljoonaa ja lisää päiväkoteja
investointiohjelmaan.
• Lapsiperheiden palveluihin 10 miljoonaa, nuorten
yhteiskuntatakuuseen 5 miljoonaa, mielenterveys- ja
päihdepalveluihin 5 miljoonaa ja vanhusten sosiaalipalveluihin 5
miljoonaa euroa lisää.
• Joukkoliikenteen lippujen hintojen alentamiseen (mm. työttömät
ja eläkeläiset) 10 miljoonaa euroa. Investointeja Raide-Jokeriin ja
raitioliikenteeseen.
• Kaupungin työntekijöiden palkkojen korottamiseen 25 miljoonaa
euroa.
• Köyhille ns. aktiivipassilla ja ikä-ihmisille ns. sporttikortilla
maksuttomia palveluja.
• Lähikirjastoille 1 miljoona lisää.
• Kulttuuritaloille ja kaupunkikulttuuriin 1 miljoonaa lisää.
• Taiteilijoiden työllisyyden edistämiseen 100 000 euroa.
• Tonttivuokrien kohtuullistaminen ja kunnallisen rakennusliikkeen
perustaminen.
• Kaupungin tietotekniikan ohjelmasovelluksia tekemään
ohjelmoitsijoita.
• Lähiliikuntaan ym. 2 miljoonaa lisää ja lisäys liikuntatilojen
kunnossapitoon.
• Koulujen ja muiden tilojen yhteiskäytön kehittäminen.
• Asukkaille vaikutusmahdollisuuksia mm. osallistuvalla
budjetoinnilla.

Helsingin seudun joukkoliikenteen lippujen hintoihin on tulossa taas
korotuksia.

• Helsingin Energian voitoista budjetin tulopuolelle 100 miljoonan
euroa ja energiainvestoinnit rahoitetaan pääosin pitkäaikaisin
lainoin.

Kaksikymmentä vuotta pätkätöissä
Helsingin Työttömien HeTy:n
toimitiloissa Nokiantiellä Vallilassa käy vilkas keskustelu. Ihmisiä puhuttaa tieto siitä, että
Helsingin kaupunki joutuu palauttamaan 20 miljoona euroa,
kun ei ole pystynyt työllistämään
pitkäaikaistyöttömiä.
Yksi keskustelijoista on Jorma
Juntto, 54. Hän on tehnyt pätkätöitä viimeiset 20 vuotta ja joutunut nyt olemaan kaksi vuotta
työttömänä.
Omaa kirjapainoalan ammattia vastaavia töitä Juntolla ei ole
edellisestä 1990-luvun lamasta
lähtien ollut lainkaan. Viimeisin työpaikka oli määräaikainen
puolen vuoden keikka Elämätapaliiton Elokolossa, eikä sen jälkeen uutta työtä ole etsinnöistä
huolimatta löytynyt.
Juntto olisi valmis ottamaan
töitä vastaan vaikka heti.
– Vaatimukset eivät ole kovia,
työ kuin työ kelpaa!

Leipäjonotkin tuttuja
Miten on yleensä mahdollista
elää yhdeksän euron päivärahalla Helsingissä?

– Pakkohan sillä on elää. Mutta se on sanottava, että Myllypuron ja Hurstin leipäjonot ovat tulleet tutuiksi työttömyysvuosien
aikana, Juntto kertoo.
Myllypurossa on oltava aamulla kahdeksan maissa, mutta osa
tulee jo kuuden jälkeen jonottamaan. Hurstin pitkä jono on kello 10–14.
Juntto kertoo, että kunnat vetoavat valtion vähentämiin tukiin,
eikä toimiin pitkäaikaistyöttömyyden lopettamiseksi ryhdytä.
– Määrärahat leikataan aina
juuri siltä porukalta, joka ei yksin pysty taistelemaan oikeuksistaan. Meidät työttömät on tietoisesti syrjäytetty yhteiskunnasta.
Maamme hallitus sanoo, että
kaikkien on uhrauduttava. Jorma
Junttoa vaatimus ei miellytä.
– Vuodet entisessä ammatissa meni niin että hurahti, ja sen
jälkeen kaksikymmentä vuotta
näissä pätkäduuneissa. Eiköhän
siinä ole jo tarpeeksi tingitty ja
uhrauduttu. Joka sentti on käytetty elämiseen ja verot maksettu
säntilleen.
Toivo Koivisto

Kovan elämänkoulun käynyt pätkätyöläinen Jorma Juntto on valmis vastaanottamaan seuraavan työn vaikka heti.

Helsingin kehno
työllisyyspolitiikka
Yritykset vähentävät väkeä, joten
kaupungin ja valtion pitäisi nyt
työllistää ihmisiä. Niin Kataisen
hallitus kuin Pajusen Helsinki kuitenkin karsivat työpaikkoja.
Kaupunki voisi perustaa vaikka
heti satoja tai jopa tuhansia
työpaikkoja. Hoitoalalla, sosiaalipalveluissa tai homekoulujen
korjaamisessa riittäisi työtä vaikka
millä mitalla.
Nuorisotakuu ei toimi. Nuorten
työttömyys kasvoi viime vuoden
kesäkuusta lähes 30% tämän
vuoden kesäkuuhun. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli 3375.
Toisen asteen aloituspaikkoja ei
ole edelleenkään riittävästi. Myöskään matalan kynnyksen työpajatoimintaan tai nuorille suunnattuun oppisopimuskoulutukseen ei
ole riittävästi paikkoja.
Toukokuussa SKP:n ja Helsinkilistojen Emmi Tuomi esitti kaupungin työllistämistoimikunnassa
työllisyydenhoidon määrärahoihin
5 miljoonaa euroa lisää. Esitys
torjuttiin, vaikka tarve lisärahalle
on huutava.
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Vanhuspalvelulaki voimassa
– valmistelut unohtuneet
Vanhuspalvelulaki tuli voimaan
heinäkuun alusta, mutta Helsingin kaupungin johto ja sosiaalija terveysvirasto eivät ole olleet
aktiivisia uuden lain velvoitteiden toteuttamisessa. Suunnitelman tekemistä lain edellyttämästä palvelujen parantamisesta on
vaadittu jo siitä alkaen, kun laista viime vuonna päätettiin. Edes
suunnitelmaa ei ole vieläkään
tehty. Ovatko virasto ja lautakunta käyttäneet voimavaransa
puuhaillessaan terveyspysäkkejä ja palveluseteleitä?

lusuunnitelmaa toteuttavat kaikki iäkkään hoitoon osallistuvat.

On lisättävä palveluja
ja henkilöstöä
Laki edellyttää, että kunnan on
osoitettava myös riittävät voimavarat ikääntyneiden tukemiseen ja iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluihin. Helsingin
kaupungin, sen johdon ja valtuuston enemmistön osoittamat
voimavarat ovat riittämättömiä.
Ympärivuorokautisen hoitopaikan henkilömitoituksen vähimmäisvaatimuksen on oltava yksi
hoitohenkilö hoidettavaa kohden. Helsingin on myös lisättävä
palveluasuntoja, hoitopaikkoja
ja hoitohenkilökunnan määrää
runsaasti. Samalla on karsittava
ostopalveluja ja veroparatiisiyhtiöiden käyttö on lopetettava.

Ikääntyneen väestön
tukeminen
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista (nk.
vanhuspalvelulaki) on ollut voimassa heinäkuun alusta. Ikääntyneitä ovat tällä hetkellä mm.
suuriin ikäluokkiin kuuluvat.
Lain mukaan kuntien on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön
hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Suunnitelmassa on lisäksi kuvattava,
miten kunnan eri toimialat tukevat toiminnassaan ikääntyneiden
hyvinvointia ja terveyttä.
Lähipalvelut ovat oiva esimerkki eri toimialojen alueellisesta
merkityksestä ja mm. ikääntyneiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemisesta. Esimerkiksi
Myllypurossa ikääntyneet käyttävät aktiivisesti mm. Liikuntamyllyn, Mediakirjaston, asukastalo Myllärin ja siellä toimivien yhteisöjen, Myllypuron palve-

Rahasta ei ole puutetta

Vanhuspalvelulain edellyttämiä parannuksia on vaadittu jo pitkään, eikä niiden toteuttaminen ole rahasta
kiinni.

lu- ja vanhustenkeskuksen sekä
terveysaseman palveluja. Esitykset lähipalvelujen lopettamisesta
heikentävät ikääntyneiden hyvinvointia ja toimintakykyä.
Helsingissä on käynnistettävä
muualla hyviä tuloksia saanut
seniorineuvola -toiminta, jossa
voidaan selvittää yksilökohtaisen varhaisen tuen tarpeet ja sel-

vityksen mukaiset toimenpiteet.

Jokaiselle iäkkäälle
palveluselvitys
ja -suunnitelma
Niin kutsutussa vanhuspalvelulaissa iäkkäällä tarkoitetaan henkilöä, jolla toimintakyky on hei-

kentynyt korkean iän, sairauksien tai vammojen johdosta. Uuden lain mukaan myös Helsingin
on selvitettävä iäkkään henkilön
palvelutarpeet, joiden lähtökohtia ovat henkilön toimintakyky,
terveys ja voimavarat sekä elinympäristö. Todettujen tarpeiden
perusteella iäkkään on saatava
tarvitsemaansa palvelua. Palve-

Palvelujen järjestäminen tai henkilökunnan riittävä määrä eivät
ole rahasta kiinni. Viime vuonna Helsingin kaupungin tulos oli
145 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja kassassa oli varoja lähes
miljardi. Tunneleihin suunnitellaan upotettavaksi miljardi, kaksi
tai... Henkilöautoliikenne nopeutuisi maan alla minuutilla, parilla tai… Rollaattori-iäkäs laitetaan kulkemaan pitkin Helsinkiä
päästäkseen terveysasemalle toiseen kaupunginosaan. Eikä mene kuin tunti, pari kauemmin.
Juha Hämäläinen
Myllypuron Eläkeläiset ry:n
sihteeri

Terveysasemat säästyivät adressin ansiosta
Asukastoiminta sekä SKP ja
Helsinki-listat otti reilun torjuntavoiton terveysasemien
puolesta käydyssä kamppailussa. Kokoomuksen suunnalta
esitetyt massiiviset lakkautukset saivat täystyrmäyksen, kun
sosiaali- ja terveyslautakunta
palautti terveysasemaverkkoa
koskevan selvityksen uuteen
valmisteluun.
Lautakunnalle luovutettiin
kesäkuussa kansalaisadressi,
jossa vaadittiin lakkautussuunnitelmista luopumista. Lisäksi
SKP:n Helsingin piirijärjestö
lähetti vielä ennen kokousta
kirjeen, jossa myös vaadittiin stoppia leikkauksille ja
kaupunkilaisten terveyserojen
kaventamista.
SKP ja Helsinki-listat keräsi
adressia näyttävästi pitkin
kevättä, ja allekirjoittajia
riitti. Vihaisilta kaupunkilaisilta
löytyi hyvin vähän ymmärrystä
kokoomuksen suunnitelmille.
Jo nytkin aikoja on todella

hankala saada, ja hoidon taso on
mitä sattuu. Jos Helsingissä valittaisiin järkevämpi linja palvelujen
järjestämisessä, terveysasemien
resursseja lisättäisiin vähentämisen sijaan.

Terveyseroja
kavennettava
– Käyty kamppailu on mainio
esimerkki siitä, että pienikin valtuustoryhmä voi saada äänensä
kuuluviin ja vaikuttaa asioihin,
toteaa SKP:n ja Helsinki-listojen
ryhmäsihteeri Heikki Ketoharju.
Vaikka terveysasemien säilyminen on selvä voitto, ei se vielä
palveluiden tasoa paranna.
– Ehkä nyt päästään keskittymään todellisiin terveydenhuollon
ongelmiin, kuten eri väestöryhmien välisiin terveyseroihin. Joka
tapauksessa seuraamme tilannetta, sillä Helsingissä ei ole yhtään
terveysasemaa liikaa, Ketoharju
toteaa.
Valelääkäri keräsi SKP:n ja Helsinki-listojen terveyskioskilla nimiä terveysasemia puolustavaan
adressiin.

veikko koivusalo
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Poliittinen eliitti
Guggenheimin roskatunkiolla
Vastustan Guggenheimin röyhkeyttä laittaa helsinkiläiset maksamaan kansainvälisen karavaanitaiteen ja kulttuuribisneksen alkuinvestoinnit. Vastustan Guggenheimia uudestaan siksi, että kaupunginhallitus on jo kerran päättänyt, ettei Guggenheimia rakenneta Helsinkiin,
mutta joukko bisnespoliitikkoja yhteistyössä Guggenheim-säätiön kanssa palaa G-keskusteluun ihan kuin
sitä ei olisi jo kipattu tunkiolle tarpeettomana.
Tein järjestyksessään jo toisen Guggenheimin vastaisen performanssin. Ensimmäisen tein tammikuussa
2012 samaan aikaan kun Guggenheimin Helsinkiin tuloa
esiteltiin Finlandia talossa. Toinen tapahtui elokuussa
osana Maanantaiklubin Guggenheim-keskustelua Helsingin Sörnäisissä.
HHH
En anna anteeksi, enkä voi unohtaa, että selvitys siitä,
miten Guggenheim olisi ensimmäisen kerran saattanut
tulla Helsinkiin, maksoi 1,8 miljoonaa euroa. Suomen
pienissä taiderahoissa tämä melkein kaksi miljoonaa on
valtava rahasumma. Taiteilijan perspektiivistä Guggenheimin lobbaaminen on ollut törkeää ja kulttuurin kokonaisrahoitus huomioiden anteeksiantamattoman räikeää
rahojen väärinkäyttöä. Ajatelkaa, Guggenheimin lobbaamisen rahoilla olisi voinut ostaa kaikki ne teokset, joita Suomen taidemuseot hankkivat kokoelmiinsa vuonna
2009. Finlandiatalossa avattiin kallis paketti.
Apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja valtuuston puheenjohtaja Mari Puoskari avaavat keskustelua
Guggenheimin uudesta tulemisesta. Guggenheim halusi
tavata hallituspuolueiden puheenjohtajat, mutta ei onnistunut. On kuitenkin Guggenheimin toisen tulemisen
aika. Vielä ei ole tiedossa, miten paljon rahaa tähän lobbaamiseen on jo käytetty. Syyskuussa on luvassa esitys
uuden tulemisen ehdoista.
HHH

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen Messuhallissa chileläisen Quilapayun-yhtyeen konsertissa 20. tammikuuta 1974.

”Chilen kansa ei ole yksin”
– 40 vuotta juntan vallankaappauksesta
Syyskuun 11. päivänä 1973
kaappasi kenraali Augusto Pinochetin sotilasjuntta vallan
Chilessä ja syrjäytti vaaleilla valitun sosialistipresidentti Salvador Allenden ja tämän johtaman kansanrintamahallituksen.
Noin 3 500 vasemmistolaista ja
ammattiyhdistysliikkeen aktiivia murhattiin ja katosi. Noin
30 000 vangittiin ja joutui kidutusten uhriksi. Vielä useammat
pakenivat maasta.
Linda Heinonen analysoi
syyskuun alussa Maanantaiklubilla julkistetussa kirjassaan
”Chilen kansa ei ole yksin” sitä,
miksi Suomessa syntyi poikkeuksellisen laaja Chile-solidaarisuusliike. Hänen lähtökohtanaan on ajatus, että suomalaisessa yhteiskunnassa 19601970-luvulla tapahtunut muutos
vaikutti siihen, että vallankaap-

pauksesta tuli tärkeä yhdistävä
kokemus.
– Merkittävintä oli aito ja vilpitön omistautuminen Chilen
kansan asialle sekä solidaarisuustoiminnan laajapohjaisuus
ja keinojen monipuolisuus, Heinonen sanoo.

Solidaarisuus auttoi
voittamaan
Hänen kiinnostuksensa tutkia
asiaa nousi havainnosta – ja
hämmästyksestä – että kaukaisessa Chilessä tehty kaappaus
kosketti Suomessa niin monia.
Esimerkkinä solidaarisuustoiminnan laajuudesta Linda Heinonen mainitsee taksvärkkikeräyksen, joka toi yhteisen tavoitteen
taakse niin työväestön, toimihenkilöt, opiskelijat, koululaiset kuin

Toisaalta on hyvä, että kulttuurista ja sen rahoituksesta
puhutaan. Työväenluokan näkökulmasta ja vähemmistöjen perspektiivistä osallistavan ja oman jäljen jättämisen mahdollisuutta eli kulttuurin rahoitusta on syytä
parantaa.
Kulttuurin osuus Helsingissä on vain noin 2,4 % (+
museoiden noin neljä miljoonaa) kaupungin kokonaisbudjetista. Guggenheimiin investoimisen sijaan Helsingin
kannattaisi nostaa kulttuuriin, kirjastoon ja taiteilijoiden työllistymiseen
käytettävän rahan määrää
kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi.
JP Väisänen
Kirjoittaja on SKP:n
puheenjohtaja,
käsitetaiteilija ja
Helsingin kirjasto- ja
kulttuurilautakunnan
jäsen

lukuisat järjestöt.
Solidaarisuus ei ollut vain passiivista tuntemista vaan merkitsi aktiivisia tekoja. Sotilasjuntan
vastaiselle Chilen oppositiolle annettu tuki oli sekä taloudellista
että poliittista, aatteellista ja moraalista. Siitä kertoivat Maanantaiklubilla myös Chile-solidaarisuudesta kirjan ”Kuoleman listat”
tehnyt Heikki Hiilamo ja pakolaisena tänne tullut Miguel Vera. Suomalaiseen solidaarisuusliikkeeseen vahvasti kuuluneet
laulut toivat tilaisuuteen Monna
Kamu ja Ilmo Peitso.
Linda Heinosen kirja perustuu hänen keväällä Tampereen
yliopistoon tekemään historian pro gradu –tutkielmaan. Kirjallisen aineiston lisäksi Heinonen on haastatellut kirjaansa
useita Suomi-Chile-seuran ja
Rauhanpuolustajien 70-luvun

aktiiveja. ”Chilen kansa ei ole
yksin” –kirjaan sisältyy myös
Veikko Koivusalon valokuvia
solidaarisuustoiminnasta.
Kustannusyhtiö TA-Tiedon
julkaisema kirja tarjoaa mielenkiintoisia lähtökohtia ja analyysin välineitä myös tämän päivän
solidaarisuustoiminnan kehittämiseen. Se herättää kysymään,
ovatko esimerkiksi Syyrian, Palestiinan, Afganistanin tai Egyptin kansat nyt yksin?
”CHILEN KANSA EI OLE YKSIN” -kirjaa
voi ostaa 15 eurolla Tiedonantajan
toimistolta ja verkkokaupasta www.
tiedonantaja.fi.
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Terveisiä työpaikalta
Reilun vuoden ajan HSL:n alueella linja-autonkuljettajana toimineena, ja alun innostuksen mentyä,
on ammatin kokonaiskuva ja todellisuus alkanut
hahmottua minulle jo melko hyvin. Työ itsessään
on paitsi mukavaa, vastuullista ja itsenäistä, myös
yleishyödyllistä ja erittäin tärkeää, muun muassa liikenteen sujuvuuden, ihmisten liikkuvuuden ja ekologistenkin tekijöiden kannalta. Voin sanoa viihtyväni ammatissani, vaikka parannettavaakin on paljon
koko alalla.
Kollegojen kanssa päivittäin aiheesta jutellessa on
ikävää huomata, kuinka lopussa monet kuljettajat
henkisesti ja fyysisesti ovat. Se on seurausta kovenevista arvoista, kilpailutuksista, ja siitä, kuinka tuloshakuisuus ja voittojen maksimointi menevät työhyvinvoinnin ja inhimillisten arvojen edelle.
Työvuorojen pituudet, sekä työnantajan kikkailu
työehtosopimuksen rajoilla, työvuoroja suunnitellessa, käy yllättävän raskaaksi pidemmän päälle. Aikaa työn ulkopuoliselle elämälle ja omasta kunnosta
huolehtimiselle ei juuri jää. Muistan ”urani” alussa
jutelleeni eräälle työtoverille, että minua nämä pitkät
päivät eivät näin poikamiehenä haittaa, kun ei perhettäkään ole. Työtoveri katsoi minua alta kulmien
ja totesi vain, että eikä tätä menoa tule koskaan olemaankaan. Aika osuvasti, mielestäni.
Toinen vertasi myös mielestäni hyvin, että toki
piikkimatollakin tottuu makaamaan, mutta minkä
hemmetin takia siihen pitäisi totutella. Kuvaa hyvin
meininkiä työpaikoilla, miten ollaan valmiita sopeutumaan vaikka mihin.
HHH
Liitolta (AKT) toivoisin vähän radikaalimpia otteita.
Järjestäytyneisyysprosentti alalla on hyvä. Omalla
työpaikallanikin se on reippaasti päälle 90%. Tuollaisella porukalla luulisi saavan jo huomattaviakin
parannuksia aikaan. Me työntekijät sen työn kuitenkin teemme, joten luulisi meitäkin kuunneltavan.
Toivoisin liitolta myös selkeän pesäeron tekemistä
hallitusdemareihin ja -vassareihin, joita työntekijän
asema ei liiemmin ole tuntunut enää viimevuosina
kiinnostavan.
Linja-autoalalla välttämättömiä muutoksia kuljettajien jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta olisi työvuorojen vähentäminen esimerkiksi siten, että kahdenviikon jaksoon sisältyisi kahdeksan kymmenen
tunnin työpäivää (=80 t.) ja kaikki muu laskettaisiin
ylityöksi. Tällöin vapaapäiviä kertyisi jaksoon kuusi.
Myös niin sanotun sidonnaisuusajan, joka osaltaan
pidentää työpäiviä ja jolta maksetaan pelkkä yksinkertainen peruspalkka, muuttaminen työajaksi on jo
pidemmän aikaa ollut työntekijäpuolen tavoitteena.
Kaipaisin yleensäkin liitoilta enemmän rivijäsenten tiedottamista, myös muita kuin suomenkieltä äidinkielenään puhuvia paremmin huomioiden, sekä
ottamista kantaa myös poliittiseen päätöksentekoon
vaikkapa vastustamalla voimakkaasti oikeistohallituksen leikkaus-, ja säästötoimia, julkisten peruspalveluiden yksityistämistä sekä muita pieni- ja keskituloisiin kohdistuvia heikennyksiä, vaikka
sitten yleislakon uhalla. Solidaarisuuden
ja koko työväestön yhtenäisyyden merkityksestä, alasta riippumatta, olisi myös
syytä valistaa
enemmän.
TUOMAS
ROITO
Kirjoittaja on
helsinkiläinen
linjaautonkuljettaja.

SKP:n puheenjohtaja JP Väisänen yhtyy Irlannista löytyneen seinäkirjoituksen kysymykseen osallistumisesta eurokriisin ratkaisuun.

Miksi Euroopan kasvot irvistävät?
Euroopan sanotaan saaneen nimensä foinikialaisen kauniin Europe-prinsessan mukaan. Kreikkalaisessa mytologiassa ylijumala Zeus ryöstää Euroopan ja väkivallan jälkeen tunnustaa tälle
”rakkautta”. Tänään Euroopan
kasvot kertovat taas ryöstöstä ja
riistosta. Kansojen Euroopasta
voisi pitääkin. Mutta kuka haluaa enää uskoa Euroopan Unioniin, varsinkaan viimeaikaisten
kriisiratkaisujen, apupakettien ja
kurjistamispolitiikan jälkeen?
Kataisen kuuden puolueen
hallitus toteuttaa Suomessa eurooppalaisen oikeiston leikkauspolitiikkaa. Kilpailukyvyn nimissä pankkeja ja yksityistä sektoria tuetaan julkisin varoin. Tulonsiirrot rikkaille ja yksityiselle
sektorille ovat olleet massiiviset.
Pienituloiset, työttömät, nuoret
ja eläkeläiset ovat nykyisen hallituksen politiikan seurauksena
joutuneet pankkien ja bisnesmiesten aikaansaaman kriisin
maksumiehiksi ei vain Suomessa
vaan myös koko Euroopassa.

Loppu leikkauspolitiikalle!
Kataisen hallitus on leikkaamassa kuntien valtionosuuksista ensi vuonna noin 400 miljoonaa
lisää. Tämä tarkoittaa julkisen
sektorin ja peruspalvelujen alasajoa. Porvarien yksisilmäinen
rakennemuutospolitiikka johtaa terveysasemien siirtoon kotinurkilta suurempiin keskuksiin,
koululaisten opiskeluun entistä
suuremmissa ryhmissä ja lähi-

Alter Summit
Ateenassa
Sadat ammattiliittojen ja kansalaisjärjestöjen edustajat kokoontuivat kesällä Ateenassa
Alter Summit -kokoukseen
esittämään vaihtoehdon Euroopan unionin ja hallitusten
uusliberalistiselle politiikalle.

kirjastoverkkojen supistamiseen.
Porvarit ja markkinatalouteen sopeutunut hallitusvasemmisto pakottavat työväenluokan osallistumaan hyvinvointiyhteiskunnan
alasajoon ja talkoilla heikentämään työväenluokan etuja.
Kuin itseään toistavassa painajaisessa uusliberalistinen rakenneuudistus nousee milloin mistäkin puhujapöntöstä ja budjettipaperista kriisin vaihtoehdoksi.
Valtionvarainministeriön ja Jutta Urpilaisen budjetti tarkoittaa
lisää heikennyksiä vähäosaisille
ja pienituloisille. Bisnekselle luvataan lisää verohelpotuksia ja
tulonsiirtoja.

Kilpailun ja talouskasvun
pakkoperspektiivi
Porvarien mielestä on hyvää kehitystä, että Etelä-Euroopan kriisimaat ovat joutuneet pakon edessä panemaan taloutensa uusiksi.
Pelkkä kasvun politiikka ei kuitenkaan kanna vastuuta kansalaisten hyvinvoinnista vaan kovimmillaan se keskittyy turvaamaan vain yrittämisen edellytykset ja hyvinvoinnin sijaan hoidetaan talouskasvua ja omistajien
osingot.
Porvarien kovan kasvupolitiikan seurauksena työttömyys ja
etenkin nuorisotyöttömyys on
Etelä-Euroopassa räjähtänyt silmille. Nuorisotyöttömyys lähenee jo 60 prosenttia maissa kuten Espanja ja Kreikka, jotka ovat
troikan (EU:n, Euroopan keskuspankin ja kansainvälisen valuut-

Mukana olivat Suomesta mm. Attac ja Vaihtoehto EU:lle.
Alter Summitin Manifestissa esitetään julkisten menojen
leikkausohjelmien perumista ja
ylivelkaisten maiden julkisten
velkojen huomattavan osan perumista. On laitettava pankit ja
rikkaat maksamaan! Keskuspankin on voitava lainoittaa suoraan valtioita ja pankkisektori on

tarahaston IMF:n) pakottamina
uhranneet nuorten tulevaisuuden ja yhteiskuntavastuun bisnekselle ja kilpailukyvylle.
Portugali on kahden viimeisen
vuoden ajan yrittänyt sopeutua
troikan sille pakottamaan politiikkaan. Maan hallituksen viimeisimpiä sopeuttamisia oli päätös lopettaa 30 000 julkisalojen
työpaikkaa. EU-pakkopolitiikka
on vain kasvattanut työttömyyttä ja köyhyyttä.

Eurooppalainen ay-liike
taistelun kärjessä
Kriisitietoisuus tarvitsee opiskelua ja joukkoliikettä. Eurooppalainen ammattiyhdistysliike on
radikalisoitunut eurokriisin myötä, puolustanut köyhien ja vähäosaisten perusturvaa ja ollut työväenluokan taistelun kärjessä.
Etelä-Euroopan ammattiyhdistysliitot - toisin kuin meillä
Suomessa - ovat tulleet kaduille,
koonneet leikkauspolitiikkaan
tyytymättömät yhteen ja poliittisen tilanneanalyysin seurauksena järjestäneet yleislakkoja
ja vaatineet loppua työehtojen
ja työsopimusten polkemiselle.
Ministereitä on eronnut. Porvaripolitiikka ja hallitukset ovat
heiluneet.
JP (Juha-Pekka) Väisänen
Kirjoittaja on SKP:n
puheenjohtaja ja Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja
kirjastolautakunnan jäsen

alistettava demokraattiseen
kontrolliin.
Manifestissa vastustetaan
tiukasti EU:n politiikkaa,
jonka myös Jyrki Kataisen
hallitus on yksimielisesti
hyväksynyt.
www.altersummit.eu
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Suomen nuorin puoluesihteeri
kannustaa visioimaan tulevaa

H Helsingin kaupungin
piirijärjestö ry
Hitsaajankatu 9 A, 6. krs
00810 Helsinki
p. (09) 774 38 140
helsinginpiiri@skp.fi
www.skp.fi/helsinki
Puheenjohtaja Kalle Hernberg
040 743 3473
kalle.hernberg@gmail.com
Piirisihteeri Irene Auer
p. 050 528 6789
ireneauer@gmail.com

H SKP:n Helsingin posti– ja
logistiikka-alan os.
Toivo Saksala 040 769 7187
topisaksala@gmail.com
H SKP:n Koillis-Helsingin os.
Jorma Heinonen
(09) 351 5568
helsinginpiiri@skp.fi
H SKP:n Käpylän ja
Kumpulan os.
Jarmo Åsnabrygg
040 961 3696
japijarmo@gmail.com
H SKP:n Maunulan-Pakilan os.
Maija Hakanen
050 570 4368
maija.hakanen@kolumbus.fi
H SKP:n Helsingin itäisen
alueen os.
Juhani Lilja 0400 722 706
jussi.lilja@iki.fi

Rohkeita visioita

Helsinki on ostanut laajoja maa-alueita Östersumdomista. Merkilliseksi kaupat
on tehnyt se, että Helsinki
maksaa lähinnä raakamaaksi luokiteltavista alueista
ylihintaa.

Suomen
kommunistinen
puolue

H SKP:n Etu-Sörkan os.
Anna-Mili Tölkkö
040 759 1061
annamilitolkko@gmail.com

Harmainvalta- sekä Heikki ja
Suvi -nimisissä kokoonpanoissa soittava Ketoharju kertoo kirjoittavansa biisejä, joissa on aina enemmän tai vähemmän yhteiskunnallinen sävy. Hän näkee
poliittisissa touhuissaan ja musaprojekteissaan myös käytännön
yhteyden.
– Molemmissa joutuu miettimään, miten tavoittaa ne ihmiset, jotka ovat sanomisistani
kiinnostuneita.
Median ja erilaisten tekniikoiden monipuolinen hallitseminen on Ketoharjulle tarpeen
myös SKP:n ja Helsinki-listojen valtuustoryhmän sihteerin
tehtävässä.

Miksi Helsinki
maksaa ylihintaa
tonteista?

TULE MUKAAN

H SKP:n Etelä-Helsingin os.
Juha-Pekka Väisänen
050 573 8598
juha-pekka.vaisanen
@skp.fi

Median
moniosaaja

Valtuustoryhmästä puhuttaessa
Ketoharjun äänessä kuuluu sopivasti tervettä ylpeyttä.
– Vaikka kommarivaltuutettuja on tällä hetkellä vain yksi, on
taustalla isompi kollektiivi ihmisiä. Eikä tämä ole edes Helsingin
erikoispiirre, vaan yleistä kaikkialla, missä kommunisteilla on
kunnanvaltuutettuja, Ketoharju
kertoo.
Parhaimmillaan valtuustoryhmä on näkyvä ja äänekäs toimija, jonka Ketoharjun mukaan on
hyvä unohtaa turha vaatimattomuus. Esimerkiksi viimeisin
kamppailu Helsingin terveysasemien säilyttämiseksi voitettiin,
ja jo pelkästään kokoomuspoliitikkojen kyräilystä ja vinoilusta

TÄ
OTA YHTETOYT
IMINTAAN!

toivo koivisto

Poliitikot ja kommunistit lienevät
ihmisryhmiä, joista stereotyyppisiä oletuksia riittää. Ensimmäisiä pidetään usein harmaina ja
puheissaan vähintäänkin vaikeaselkoisina, jälkimmäisiä – no,
näiden lisäksi vaikkapa kylmän
sodan asetelmiin jymähtäneinä
partasuina.
24-vuotias leppoisaa savolaismurretta viäntävä pitkätukka, musiikkimies ja Linux-nörtti
Heikki Ketoharju ei aivan vastaa
näitä mielikuvia. Hän on vastavalittu SKP:n pääsihteeri, Suomen
nuorin puoluesihteeri.
– Nyt on puolueen johdossa
ainakin kulttuurialan osaaminen vahvaa, Ketoharju sanoo.
Uudeksi puheenjohtajaksi SKP:n
kesäkuisessa edustajakokouksessa valittiin käsitetaiteilija JP
Väisänen.

SKP:n tuore pääsihteeri kannusta omannäköiseen toimintaan ja rohkeaan tulevaisuuden visiointiin.
päätellen telttakampanja herätti
huomiota.
Paikallisten kunnallispoliittisten tavoitteiden lisäksi pääsihteeri haluaa tuoda näkyviin kommunistien konkreettisia tulevaisuudenvisioita. Maailmanlaajuinen
kriisien vyyhti vaatii pitkälle kurottavaa näkemystä, jota Ketoharju toivoo tuotavan vielä rohkeammin esiin.
– Meillä on Suomessa huutava tarve keskusteluille ja pohdinnoille. Ihmiset kaipaavat uusia
näkökulmia ja ajatuksia.

Pieni pala
porukalla

Esimerkiksi Krogelin säätiöltä
ostettiin kesällä noin 100 hehtaarin alue 15,50 euron neliöhinnalla, vaikka raakamaan hinta on
noin 2 euroa neliöltä. Hinnassa
oli odotusarvoa siitä, että kaupunki kaavoittaa alueelle rakentamista, mikä nostaa maan hintaa. Lain mukaan kaupunki voisi
lunastaa maat halvemmalla.
Vaikka eräät muutkin valtuutetut myönsivät ongelman, vain
SKP:n ja Helsinkilistojen Yr-

jö Hakanen vastusti ylihintojen
maksamista.

Puolueväkeä tuore pääsihteeri kannustaa toimintaan omalla
rennolla tyylillään.
– Mun ratkaisu on aina se,
että pitää tehdä sellaista, mistä
tykkää.
Ketoharju neuvoo välttämään
haukkaamasta liian suuria paloja. Esimerkiksi hän nostaa juuri
Helsingin viimeisimmän terveysasemakamppailun, jota tiivis innostunut porukka toteutti pitäen

Vuokralaiset jyrättiin
Helsingin valtuuston enemmistö jyräsi kokoomuksen ja SDP:n
johdolla vuokralaiset päättäessään vuokralaisdemokratiasäännöstä. Sääntö ei turvaa edes sitä,
että asukkaat saavat kaikissa ti-

homman koko ajan mukavana ja
tekijöidensä näköisenä.
– Oli hauska olla ”terveyskioskilla” valelääkäri, tehdä tyhmiä
kuvamanipulaatioita Jussi Pajusesta ja lehdistötiedotetta kieli
poskessa, Ketoharju kuvaa.
– On haukattava pieni pala porukalla! Yksin on tylsää, porukalla hauskaa. Ei mulla tämän kummempia reseptejä ole, pääsihteeri
summaa hymyillen.
Irene Auer

lanteissa päättää täysin itsenäisesti edustajansa Hekan
kiinteistöyhtiöiden hallituksiin. Lisäksi tarkemmat ohjeet vuokralaisdemokratiasta
antaa Heka, jota päinvastoin
asukkaiden pitäisi valvoa.
Sirpa Puhakan (Vas) esittämä ja Yrjö Hakasen (SKP
& Helsinki-listat) kannattama
esitys uudesta valmistelusta
yhdessä vuokralaisten kanssa torjuttiin äänin 52 – 28.
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H SKP:n Pitäjänmäen os.
Heikki Vuorinen
(09) 566 4408
heikki.vuorinen@helsinki.fi
H SKP:n ja Helsinki-listojen
valtuustoryhmä
www.helsinki-listat.fi
Kaupunginvaltuutettu:
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Varavaltuutetut:
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Heikki Takkinen
0500 504 451
heikki.takkinen@luukku.com
Valtuustoryhmän sihteeri:
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Toivo Koivisto ja Maija
Hakanen. Taitto Pia
Laulainen. Painatus TA-Tieto
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Asunto on messun arvoinen
toivo koivisto

Suomen maassa elää monenlaisia
nisäkkäitä – muun muassa karhuja ja ihmisiä. Karhut makailevat kesäyöt männyn tai kuusen
juurella, mutta talvella ne koisaavat luolissa ja maakuopissa tai
lumen peittämien puunjuurakoiden alla. Runsaalla ja monipuolisella ruokatankkauksella ne
keräävät syksyyn mennessä niin
paksun rasvakerroksen, että voivat vetää sikeitä monta kuukautta pakkasten paukkuessa.
Ihmisetkin hankkivat itselleen
muhkeita läskejä Mc Donaldseissa tai muissa roskaruokapaikoissa. Mutta eivät silti pärjää hangen alla. Niiden on asuttava.

Ratkaisuja olisi, mutta tahto
puuttuu

Omaan asuntoon
vain harvalla varaa
Grynderit hoitelevat tuon asuttamisen. Kämppien myymisen
vauhdittamiseksi ne ovat keksineet asuntomessut. Viimeisimmät
pidettiin Hyvinkäällä. Asunnoista
haaveilevia parveili messuilla yli
132 000. Se on melkoinen määrä.
Aika moni taisi kuitenkin pettyä,
sillä halvin kämppä olisi irronnut
315 000 eurolla.
Sellaista rahakasaa löytyy harvalta halukkaalta. On mentävä
nöyrästi pankkiirin puheille ja ruvettava velkaorjaksi. Monilla onnekkailla perheellisillä työpaikka
on sekä isännällä että emännällä. Joten siitä vain säästämään ja
vyötä kiristämään.
Mutta kuinka ollakaan Suloisesta Suomestamme löytyy
suuri määrä työttömiä, sairaita, yksinäisiä, pätkätyöläisiä ja
yleensäkin sellaisia ihmisiä, joilla ei ole mitään mahdollisuuksia
omistusasuntoon.
Heille pitäisi rakentaa mahdollisimman kohtuuhintaisia
vuokra-asuntoja, mutta sellaisia ei tehdä täällä rikkaassa EUSuomessa.
Varakas pääkaupunkimme
Helsinki näyttää erittäin huonoa
esimerkkiä. Viime kunnallisvaa-

demuseossa ollaankin.
– Taidemuseon porukalla oli
nielemistä. Ne olisivat tahtoneet
tauluja seinille. Meidän näkökulmasta osasto, jossa oli ankeita esineitä ja esitteitä, saattoi olla ihan täydellinen, kertoo
Leinonen.

Taiteilija Jani Leinonen halusi ottaa taidenäyttelyllä kantaa asunnottomuutta vastaan.

leissa valtapuolueet lupasivat rakentaa ainakin 5000 asuntoa. Ja
miten tämä auvoinen lupaus on
toteutettu?
Vuokrakämppiä on pykätty
vain noin 450 eli kymmenesosa
siitä, mitä vaaleissa vaahto suussa valehdeltiin. Asuntojonossa
Helsingissä on tällä hetkellä noin
25000 hakijaa.

Asunnottomuusmessut
Hyvinkäällä siis järjestettiin
asuntomessut, mutta järjestet-

Lue
Tiedonantajaa:

tiin siellä samaan aikaan myös
asunnottomuusmessut. Hyvinkään taiteilijaseura pyysi asunnottomuushommaan Jani Leinosen ja tämä otti kaverikseen
Riiko Sakkisen.
Kavereilta haluttiin jotain asumiseen liittyvää, mutta tavanomaisen näyttelyn sijaan taiteilijakaksikko päätti koota messut.
– Emme tienneet asunnottomuudesta juuri mitään, eivätkä
muutkaan taiteilijat tiedä. Halusimme päästää ääneen niitä ihmisiä, jotka ovat tehneet töitä asunnottomien parissa vuosikymme-

niä, Jani Leinonen sanoo.
Taiteilijat halusivat tehdä jotain erilaista kuin mitä asuntomessut ovat.
– Ne esittelevät ihania koteja, luksusasumista ja makeita
sisustusratkaisuja. Messukodit
ovat niin kalliita, että suurimmalla osalla ihmisiä ei ole varaa
niihin.
Leinosen ja Sakkisen messuosastot rakennettiin raakalaudoista klassisen mallin mukaan.
Kuraattorit sanoivat osallistujille,
ettei näiden tarvitse tuoda esille
mitään taideteoksia, vaikka tai-

Asunnottomuusmessuilla esiintyneet parikymmentä eri yhteisöä
olivat hyvin tyytyväisiä tapahtumaan ja yhteisiin keskusteluihin
tulevaisuudesta – yhteistyölle
löytyi uutta pohjaa. Yleinen käsitys oli kuitenkin se, että Suomen
valtio on ulkoistanut asunnottomuuden hoidon uskonnollisille
ja aatteellisille järjestöille. Kaikki
olivat sitä mieltä, että asunnottomuuden ongelmat voitaisiin ratkaista, jos puolueilta ja valtiolta
löytyisi todellista tahtoa.
Tänä kesänä Leinonen ja Sakkinen toivat kantaaottavan taidenäyttelyn Hyvinkäälle. Mitä he
haluavat asunnottomuusmeissulla sanoa?
Leinonen toivoo, että messuista tuli iso ja ajatuksia herättävä
tietopaketti.
– Uskoisin, että messulla tuotiin esiin ja vietiin eteenpäin ratkaisuja, joita on jo olemassa.
Sakkinen puolestaan tahtoo
tuoda esiin kapitalismin rujon
puolen.
– Halusin tehdä selväksi, että
me emme elä parhaassa mahdollisessa maailmassa.
Sakkinen asuu enimmän osaa
aikaa Espanjassa ja liittyi jokin
aika sitten Espanjan kommunistiseen puolueeseen.
Kari Lindström
Taidegraafikko
Asunnottomien yö 17.10.
Valtakunnalliset ohjelmat ja lisätiedot:
www.asunnottomienyo.fi

pukeudu Tiedonanta jaan

H Paljastuksia talouden törkeyksistä
H Ruumiinavauksia näennäisdemokratiasta
H Tarinoita ja faktoja työelämästä
H Onnistumisia Suomessa ja ulkomailla
H Vaihtoehtoisia näkyjä tulevaisuudesta
H Kantaaottavaa kulttuuria
H Huumoria ja humanismia

Värit sininen ja musta,
naisten ja miesten malli,
koot S-XXL.

TULE
TIE

DON
Awww.tiedonantaja.fi
NTAJA

TIE

DON
Awww.tiedonantaja.fi
NTAJA

TIEDONANTAJA
-FESTIVAALILLE

21.-22.9. TURKUUN

Bussikuljetus Helsingistä: lähtö la 21.9. klo 7.45
Kiasman edestä, lähtö Turusta su 22.9. klo 15 . Hinta
20e. KYSY TOVERIMAJOITUSTA! Ilmoittautumiset ja
tiedustelut 13.9. mennessä helsinginpiiri@skp.fi /
Toivo Koivisto p. 050 341 2590.

Tilaukset: www.tiedonantaja.fi / (09) 774 3810 /toimisto@tiedonantaja.fi H Tiedonantaja-t-paita: 15 e + toimituskulut
Tiedonantaja-lehti: H 3 kk 30 e / 25e (työttömät & opiskelijat) H 6 kk 50 e / 35 e H 12 kk 85 e / 60 e H Hinnat voimassa 31.12.2013!

