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Pudotuspelit jatkoon
läkö ensi vuonna voimme nau-
reskella omalle kunnanjohtajalle 
vaiko naapurin?

Veneestä putoajat. Tässä oh-
jelmassa vähennetään julkisia 
veneitä ja muita kulkuneuvoja 
ja naureskellaan, kun niin moni 
putoaa veteen kellumaan.

HkiLeaksin vuotamien tieto-
jen mukaan tulossa ovat myös: 
Hoitopalvelujen pudotus. Köy-
hyyteen putoajat. Budjettileikka-
ukset eli kuka keksii eniten lei-
kattavaa ja uskaltaa sen myös to-
teuttaa. Työttömyyteen putoajat. 
Pisan tornista putoajat. Hoitojo-
nojen pidennysleikkaukset. Mää-
rärahojen pudotuskisa. Syrjässä 
vai piilossa -kisa kaikenikäisille. 
Sekä paljon, paljon muuta taatul-
la Jussi-Sauli -linjastolla.

Nämä kaikki mainitut pu-
dotuskilpailut poikkea-

vat merkittävästi aiemmista, 
sillä näissä kilpailuissa eivät 
katsojat saakaan sanoa mieli-
pidettänsä, vaan johtava tuo-
marikaarti antaa palkinnot 
ja seuloo voittajat. Palkinto-
jahan näissä kilpailuissa ei 
jaeta, osallistujat saavat sen 
sijaan hyvän mielen oltuaan 
mukana näin suurissa yhtei-
sissä talkoissa.

Onhan tässä suunnitel-
massa toki riskinsä, sillä ensi 
syksyn kunnallisvaalit järjes-
tetään vielä entisellä tavalla ja 
kansalaiset saattavat haluta 
jotain muuta. Vai kuinka?

Koska olemme omilla pää-
töksillämme juuri voitta-

neet Eurovision laulukilpai-
lut ja synnyttäneet ihan itse 
naapuriin elävän monarkin 
ja koska olemme samanai-
kaisesti onnistuneet selviä-
mään kahdesta merkittäväs-
tä pudotuskilpailusta, joista 
toinen tapahtui televisiossa 
ja toinen vain televisiossa, on 
aika rynnätä eteenpäin kohti 
uusia pudotuksia.

Ensimmäisen kilpailun 
voitti ennakkosuosikki ja toi-
sessa ennakkosuosikki tuli 

Ratas

pääkirjoitus

Markkinakunta 
syö demokratian

Kuntauudistus etenee kovaa vauhtia, mikäli Jyrki Katai-
sen hallitukseen on uskomista. Hallituspuolueet oikealta 
vasemmalle näyttävät suhtautuvan lähes kritiikittömästi 
kuntien yhdistämiseen. Kuntauudistus on hallituksen mu-
kaan tehtävä, koska kuntien resurssit eivät muuten riitä. 
Tutkimukset eivät kuitenkaan tue säästöargumenttia. 

Ainoan uskottavan perustelun on esittänyt Keskuskaup-
pakamari, jonka mielestä kuntauudistus on tarpeen julkis-
ten palvelujen markkinoistamiseksi. Tämä tarkoittaa käy-
tännössä sitä, että julkisia varoja lapioidaan yhä enemmän 
yksityisiin taskuihin. Lisäksi esimerkiksi palvelusetelien 
käyttöön otto eriarvoistaa palvelujen käyttäjät.

Jättikunnat vievät päätöksenteon kauemmaksi asuk-
kaista. Demokratia heikkenee kun asiasta vastuussa olevat 
voivat päättää asioista olematta kosketuksissa kansalaisiin. 
Jo nyt on tilanne se, että esimerkiksi Helsingin kaupungin-
valtuustossa ei ole 40 000 asukkaan Vuosaaresta yhtään 
valtuutettua. Vielä vähemmän asukkaiden ääni kuuluisi, 
jos kuntaministerin johdolla tehty esitys Helsingin, Espoon, 
Vantaan, Kauniaisten ja Sipoon, mahdollisesti jopa Kirkko-
nummen liittämisestä yhdeksi jättikunnaksi toteutuisi. 

Suur-Helsinkiä ajava kokoomuslainen kaupunginjohta-
ja Jussi Pajunen edustaa virkamiesvaltaista toimintakult-
tuuria, jossa yhteydet talouden, politiikan ja muihin eliitin 
valtapiireihin ovat tiiviit, mutta asukkaat ja heidän tarpeen-
sa jäävät toiseksi. Suur-Helsingissä johtajavaltaisuus vain 
vahvistuisi. Se antaisi mahdollisuuksia ajaa läpi uusia ”Pa-
jusen listoja” lähipalvelujen karsimisesta ja kunnan toimin-
tojen siirtämisestä markkinoille.

Demokratia ei voi Euroopassakaan hyvin. Kreikasta yri-
tetään tehdä ennakkotapaus siitä, miten finanssikriisin 
laskut laitetaan työväen ja vähävaraisten ihmisten mak-
settavaksi. Samalla kriisiä käytetään hyökkäykseen työvä-
en oikeuksia ja demokratiaa vastaan, yksityistämiseen ja 
valtavaan tulonsiirtoon suurpääoman hyväksi. Asialla ovat 
samat finanssipääoman, Euroopan unionin ja hallitusten 
edustajat, jotka ovat syypäitä kriisiin.

Ehkä on maailmanmitassa pieni asia, että kaupungin lii-
kuntatoimen budjetista tuetaan Talin yksityistä, suljettua 
golfklubia. Tai että gryndereiden voitot menevät asukkaiden 
tarpeiden edelle. Helsingin asukkaalle epädemokraattiset 
päätökset kaupungin resurssien jaosta eivät ole yhdenteke-
viä. Kreikassa valtion päämiehiä ja kansanedustajia vaih-
detaan tällä hetkellä, jos markkinat niin määräävät. Suo-
messa asia taitaa hoitua siten, et-
tä päättäjien sisäinen radio menee 
kiinni pääomapiirien massiivisen 
ohjelmatarjonnan tieltä. 

Asukkaat eivät tarvitse jätti-
kuntia vaan parempia palveluja, 
kattavaa lähipalvelujen verkostoa, 
lisää työntekijöitä palveluihin ja 
toimivaa lähidemokratiaa.

KALLE HERNBERG
SKP:n Helsingin kaupungin 
piirijärjestön puheenjohtaja

Nuoret pöllyttävät pahnoja

ka rakentuukin teorian päälle.
Viime viikkoina kommunisti-

nuoret ovat osallistuneet Toriko-
kous-tapahtumiin, karkauspäi-
vän mielenosoitukseen sosiaalis-
ten oikeuksien puolesta ja muu-
tamiin muihin protesteihin. Huh-
tikuussa he näkyvät paitsi kadul-
la myös Vaihtoehtoisessa kunta-
foorumissa 14.huhtikuuta Paa-
sitornissa ja Sosiaalifoorumissa 
21. – 22.huihtikuuta Arbiksella.  

Uudet naamat, 
tervetuloa!

Kuinka nuorisoliittoon voi sitten 
liittyä?

– Laita vaikka postia osoit-
teeseen komnl@komnl.fi ja kerro 
mistäpäin olet. Sitä kautta pääset 
paikallisosaston jäseneksi ja kuu-
lut liittoomme, Heikki kertoo.

Iltasella toimittajan kännykkä 
piippaa. 

– Perjantaina 16.maaliskuuta 
on Helsingin kommmunistinuo-
rilla tapaaminen Pakilan nuori-
so- ja työväentalolla siinä iltasel-
la, klo 19. Saunakin lämpiää. Ta-
paamiseen ovat luonnollisesti ter-
vetulleita myös uudet naamat.

KALLE HERNBERG

Kommunistinen nuorisoliitto:
komnl@komnl.fi
www.komnl.fi

Minulla on semmoinen filosofia, 
että pitää aluksi itse tehdä toi-
sin ja vähän pöllyttää pahnoja, 
niin sitä kautta ehkä uutta intoa 
ja uusia kasvojakin tulee, sanai-
lee Heikki Ketoharju. Musiikki-
teknologiaa opiskeleva Ketohar-
ju liittyi Kommunistiseen nuori-
soliittoon puolisentoista vuotta 
sitten. 

– Nuorten kommunistien toi-
mintaan jotain rotia ja meinin-
kiä. Kun ei muuten sitä tullut, 
niin päätin yrittää itse. 

Meininkiä Heikki on järjestänyt 
siihen malliin, että hänet valittiin 
varapuheenjohtajaksi. Nuorisolii-
ton lisäksi Heikki on ollut aktii-
vinen muun muassa Espanjan 
tyytymättömien torien ja Occupy 
Wall Street –liikkeistä innoitusta 
saaneen Helsingin Torikokous-
liikkeen tiedottajana.

Muutakin tämä toiminnan 
mies ehtii.

– Soitan parissa bändissä, sää-
dän Linux-tietokoneita, päivitte-
len satunnaisesti omia nettisivu-
jani, remixaan kaikenlaista, kat-
son elokuvia Orionissa, kirjoitan 
monenlaista laulunteksteistä tie-
tokoneohjelmien käyttöohjeisiin 
ja syön jäätelöä.

Ei mitään nurkkakuntaista 
kerhoilua 

Heikin mielestä poliittinen nuo-
rennusleikkaus lähtee nuorten 
oppimisesta ja radikalisoitumi-
sesta. Nuorisoliiton tärkein teh-
tävä tällä hetkellä on nuorten 
kommunistien aktivoiminen ja 
yhdessä oppiminen.

– Niin kauan kun emme tee 
mitään, tuskin myöskään kek-
simme mitään uutta ja hienoa. 
Vaikka asiat eivät tapahdukaan 
ihan niin nopeasti, kuin ehkä liit-
tyessäni kuvittelin. 

Nurkkakuntaiseksi kerhoiluk-
si Heikin toimintaa tuskin voi 
nimittää.

– Jos emme tehdessämme 
tarjoa apua muille aktivisteille, 
muille poliittisille toimijoille ja yli-
päätään sorretuille ihmisille, tus-
kin pystymme säilyttämään sen, 
mikä kommunismissa on kuiten-
kin ehkä se siistein juttu. Että 
toiminta on kuitenkin aina viime 
kädessä käytännönläheistä, vaik-

toiseksi. Niin kuin demokratias-
sa kuuluukin. Sen sijaan Helsin-
gissä kaupunginjohtajaksi valit-
tiin Jussi Pajunen. Tämä tapah-
tuma luo kihelmöivää jännitystä 
kaikkiin seuraaviin pudotuksiin. 
Mitä kaikkea vielä löytyykään pu-
dotettavaksi, kilpailtavaksi?

Uudella kunnallisella ja valti-
ollisella Jussi-Sauli -linjas-

tolla ei paljon vanhoja ohjelmia 
kumarreta, Kekkonen, Paasikivi 
ja sosiaaliset uudistukset jouta-
vat nettiarkistoihin, kun uudet 
formaatit puhaltavat kansakun-
nan mukaan yhä mittavampiin 
innovatiivisiin putoamiskisoi-
hin. Vaan riittääkö vauhti, riit-
tääkö luovuus vielä suurempiin 

nöyryytyksiin?
Kyllä, kyllä riittää! HkiLeaksin 

vuotamien suunnitelmien mu-
kaan tulossa on ainakin seuraa-
vat koomiset pudotuskilpailut.

Koulujen oma pudotuskilpai-
lu. Rahoittajat valitsevat sum-
manmutikassa toimivan koulun 
ja lakkauttavat sen. Koulupudok-
kaiden tehtävänä on selvitä omin 
neuvoin täysi-ikäisiksi ja aina 
sossun luukulle asti.

Terveydestä putoajat. Rahoit-
tajat lakkauttavat hyvin toimivia 
terveysasemia ja apua tarvitse-
vien on itse keksittävä, mistä ja 
millä rahalla yksityinen palve-
lu hankitaan. Hauskuutta lisää 
muutaman jättirakennuksen si-
sään piilotettu ansa.

Kuntien pudotuskilpailu. Vie-
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Heikki Ketoharju on monessa mukana. Tässä hoitamassa Torikokouk-
sen mielenosoituksen livestreamia Narinkkatorilla. 
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tää mahdollisuuksia ohjata voi-
toista rahaa kaupungin muihin 
palveluihin. 

Esimerkiksi Tampereella toi-
mitaan toisin. Tampere aikoo 
vähentää kasvihuonepäästöjä 
enemmän kuin Helsinki. Siellä 
kustannukset on laskettu katet-
tavan voimalan tuotoilla ja tehok-
kuuden parantuessa vähenevillä 
polttoainekuluilla.

Liittyykö HelEnin rahoitus-
malli vuorineuvos Jere Lahden 
(kok) esitykseen (Talouselämä 
12.12.2011) HelEnin yhtiöittämi-
sestä niin, että puolet omistuk-
sesta siirtyy yksityisille?

Vaihtoehtoja on

Lopulliset päätökset HelEnin in-
vestoinneista on tarkoitus tehdä 
vuonna 2015. Onkin syytä vaa-
tia, että valtuustolle valmistellaan 
myös vaihtoehto, joka on asuk-
kaiden, ympäristön ja kaupungin 
talouden kannalta parempi kuin 
nyt esitetty.

Tällainen vaihtoehto on uudis-
taa Hanasaaren ja Salmisaaren 
voimalat monipolttoainevoima-
loiksi. Tällä noin 500 miljoonan 
investoinnilla saavutetaan EU:n 
ja Helsingin tavoitteet päästöjen 
vähentämisestä ja otetaan käyt-
töön uusiutuvaan energiaan, bio-
hiileen ja pelletteihin perustuvat 
seospolttoaineet. Tässä vaihto-
ehdossa hiilidioksidipäästöt oli-
sivat aluksi pienemmät ja sitten 
samaa tasoa kuin kalliimmassa 
vaihtoehdossa. 

Lisäksi HelEn on selvitellyt 
biomassan kaasuttamista niin, 
että polttoaine tuodaan maakaa-
suverkossa, mikä vähentää muu-
ta kuljetusta. Näin voidaan nos-
taa uusiutuvan energian osuutta 
myös maakaasuvoimaloissa. 

Kyse on valinnasta: grynderei-
den vai helsinkiläiset hyväksi?
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Helsingissä tekeillä miljardikupru gryndereille
Helsingin Sörnäistenrannan 
energia- ja kiinteistöratkaisuis-
ta on tulossa miljardiluokan 
skandaali.

Alueella toimiva Hanasaaren 
voimala aiotaan purkaa ja kor-
vata Vuosaareen rakennettavalla 
voimalalla. Kokonaisuutena, jo-
hon liittyy myös Salmisaaren voi-
mala ja Hanasaaren tontin puh-
distaminen, hanke maksaisi noin 
1,4 miljardia ja olisi noin 750 
miljoonaa kalliimpi kuin nykyis-
ten voimaloiden uudistaminen. 
Päästöjen osalta se olisi kuiten-
kin huonompi. Lisäksi se uhkaisi 
Östersundomin ja Mustavuoren 
luonnonsuojelualueita. 

Valtuuston käsitellessä asi-
aa tammikuun lopulla SKP:n ja 
Helsinki-listojen valtuutettu Yr-
jö Hakanen esitti valittavaksi 
halvemman ja ympäristöystäväl-
lisemmän vaihtoehdon. Siinä Ha-
nasaaren ja Salmisaaren voimalat 
uudistetaan käyttämään pääosin 
uusiutuvia biopolttoaineita. Tätä 
esitti myös Helsingin Ener gian 
johtokunnan enemmistö. Haka-
sen mielestä kannattaa selvittää 
lisäksi biomassan kaasuttamista 
maakaasuverkon varrella, tuuli-
voimaa ja aurinkoenergiaa. 

Lilli Autti (sd) kannatti Haka-
sen ehdotusta ja totesi sen vas-
taavan SDP:n edustajien Helsin-
gin Energian johtokunnassa esit-
tämää ja johtokunnan hyväksy-
mää linjaa. 

Valtuusto hyväksyi kuitenkin 
jatkovalmisteluun kaupunginjoh-
taja Jussi Pajusen (kok) ajaman 
kalliimman ja huonomman vaih-
toehdon äänin 82 - 2, tyhjää 2. 

 

Gryndereiden 
bisnes

Miksi kaupungin johto on val-
mis maksamaan satoja miljoonia 
enemmän ratkaisusta, joka on 

näin rahastetaanHelenin viherpesua ja pörssipeliä 
Helsingin Energia, HelEn pesee 
tuotantolaitostensa savukaa-
suista pois terveydelle ja luon-
nolle haitallisia rikkiyhdisteitä 
ja hiukkasia. Mutta HelEn har-
rastaa myös viherpesua, jolla sen 
energiatuotanto saadaan näyttä-
mään todellista puhtaammalta.

Helsingin kaupungin ympä-
ristöraportin mukaan kauko-
lämmön ja sähkönkulutuksen 
hiilidioksidipäästöt olivat vuon-
na 2009 yhteensä 2 139 tuhat-
ta tonnia. Ympäristötilastojen ja 
myös HelEnin ympäristörapor-
tin mukaan ne olivat kuitenkin 
3 585 tonnia. 

Miksi Helsinki raportoi asuk-
kaille ja valtuustolle päästöjen 
olevan 1 445 tonnia todellista 
pienemmät. Mihin katoaa noin 
40 % päästöistä? 

Mustaa pestään 
vihreäksi

Helsingin energiatuotannon valt-
teja on tehokas sähkön, kauko-
lämmön ja myös kaukokylmän 
yhteistuotanto. Energia-imagoa 
mustaa se, että raaka-aineena 
ovat fossiiliset polttoaineet – ki-

vihiili, maakaasu ja huippuläm-
pölaitoksissa myös polttoöljy. 

Mustaa pestään vihreäksi 
myymällä sähkö ensin pohjois-
maiseen sähköpörssiin ja osta-
malla se sitten tytäryhtiön kautta 
takaisin kuluttajille myytäväksi. 
Takaisin ostetun sähkön päästöt 
lasketaan Suomen koko ener-
giatuotannon keskimääräisten 
päästöjen mukaan. Näitä luku-
ja alentavat vesi-, tuuli-, bio- ja 
ydinvoiman fossiilisia polttoainei-
ta pienemmät päästöt. 

Viherpesua peitellään esimer-
kiksi HelEnin vuosikertomukses-
sa kertomalla, että kotitalouksil-
le ja yrityksille myyty sähkö on 
82-prosenttisesti hiilivapaata. 
Tosiasiassa Helsingissä tuotettu 
sähkö on lähes täysin fossiilis-
ta. Vaikka mukaan laskettaisiin 
myös HelEnin osa-omistukset 
muualla toimivissa voimaloissa, 
nousee hiilivapaan sähkön osuus 
HelEnin sähkönhankinnassa 
(oma tuotanto, voimalaosuudet ja 
tuonti) vain 25 prosenttiin. Uu-
siutuvan energian osuus tästä on 
7 % ja ydinvoiman 18 %. HelE-
nin omassa tuotannossa uusitu-
van osuus on vielä pienempi, vain 
muutama prosentti.

Myy ja ostaa 
itseltään

Nerokkainta tässä viherpesussa 
on se, että samalla HelEn ”pesee 
rahaa”. HelEnin kuluttajahintoja 
ei nimittäin määritellä sen tuo-
tantokustannusten vaan sähkö-
pörssin hintojen pohjalta. 

HelEn on eriytetty useaksi 
muodollisesti itsenäisiksi yhtiöik-
si – HelenSalkunhallinta, Helen-
Voima, HelenSähköverkko, He-
lEnSähkö ja HelEnLämpö – jotka 
myyvät ja ostavat toinen toisil-
taan ja sähköpörssistä. 

HelEn on tuottanut vuosittain 
kaupungille 200-300 miljoonaa 
euroa voittoa, jota on käytetty 
muiden palvelujen rahoittami-
seen. Isot ja lähes riskittömät voi-
tot kiinnostavat tietysti yksityisiä 
sijoittajia. HelEnin johtokunnan 
kokoomuslainen puheenjohtaja, 
vuorineuvos Jere Lahti onkin 
ehdottanut, että emo-HelEn yh-
tiöitetään ja myydään puoleksi 
yksityiselle pääomalle. 

vain yksi tarjous – SRV:ltä. 
Gryndereiden edut painavat 

kaupungin johdossa myös enem-
män kuin helsinkiläisten perus-
palvelujen rahoitus. Pajusen 
esittämässä ratkaisussa HelEnin 
tuloutukset kaupungin muihin 
palveluihin olisivat vuoteen 2030 
ulottuvalla kaudella 300 miljoo-
naa euroa pienemmät kuin HelE-
nin esittämässä vaihtoehdossa.

Pelataanko tässä yksityisen 
bisneksen pussiin toistakin kaut-
ta – heikentämällä julkisia palve-
luja luodaan lisää markkinoita 
yksityisille yrityksille?

Oudot rahoituslaskelmat

HelEnin investoinnit aiotaan ra-
hoittaa pääosin suoraan kassa-
virrasta ja tuloksesta. Yleensä 
tuotannolliset investoinnit ra-
hoitetaan pitkäaikaisin lainoin. 
HelEnin rahoitusmalli vähen-

ympäristön kannalta huonompi? 
Vastaus löytyy Sörnäistenran-
nan, Kalasataman ja Hermannin-
rannan kiinteistöbisneksestä. 

Ajamalla alas Hanasaaren B-
voimala, rakennusliikkeet saa-
vat lisää tonttimaata ja voivat ra-
kentaa korkeampia torneja. Jos 
asuntoja ja toimitiloja voi myydä 
kuvilla, joissa ei ole voimalaa, saa 
niistä kovemman hinnan. 

Kaupungille tämä tulisi kalliik-
si. Hanasaaren maaperässä on 
myrkyllisiä jätteitä, mm. syani-
dia. Tontin puhdistaminen tulisi 
maksamaan noin 170 miljoonaa, 
mikä on paljon enemmän kuin 
tontista voi saada myymällä. 

Natura-alue 
uhattuna

Vuosaareen suunniteltu uusi 
monipolttoainevoimala edellyt-
tää Ely-keskuksen lausunnon 

perusteella Natura-vaikutusten 
arviointia, koska se heikentäisi 
merkittävästi Östersundomin ja 
Mustavuoren Natura- ja suojelu-
alueiden luontoarvoja.

Todennäköisesti voimalal-
le pitäisi hakea poikkeuslupaa 
EU:ltä. Se voidaan myöntää vain 
jos vaihtoehtoja ei ole ja jos tilalle 
osoitetaan korvaava alue. Tässä 
tapauksessa vaihtoehtoja on, jo-
ten luvan saaminen olisi vähin-
täänkin kiistanalaista. 

Palvelujen rahoitus 
uhattuna 

Sörnäistenrantaa ja sen lähialuei-
ta rakennetaan jättiprojekteina. 
Hankkeet kilpailutetaan, mutta 
niiden suuruuden takia kilpai-
luun kykenevät osallistumaan 
vain muutamat isoimmat raken-
nusliikkeet. Esimerkiksi Kalasa-
taman keskuksen kilpailuun tuli 

Sörnäistenrannan ja Hermannin rannan alueelle suunnitellaan 1,3 miljoonaa kerrosneliömetrin rakentamista. 
Grynderit haluavat vielä enemmän ja siksi taustalla näkyvä Hanasaaren voimala pitäisi purkaa. 

>> Helsingin Energia 
pesee mustaa vihreäksi 

sähköpörssissä.
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vaihtoehtoinen 
kuntafoorumi
Hallitus valmistelee kuntauudistusta, joka merkitsee 
kuntien ja lähipalvelujen lopettamislistoja. Helsingin 
perinteisellä työväentalolla, Paasitornissa järjestetään 
lauantaina 14.huhtikuuta vaihtoehtoinen kuntafoorumi. 
Siellä keskustellaan vaihtoehdoista hallituksen ajamille 
lopettamislistoille. Mukana ovat muun muassa euroopan 
vasemmiston ja eduskunnan vasenryhmän edustajat, 
Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkija sekä SKP:n 
kaupunginvaltuutettuja, asukasaktiiveja ja kuntien 
työntekijöitä eri puolilta maata. tilaisuus on kaikille 
kiinnostuneille avoin. 

Helsingille 
300 miljoonan jättivoitot
Helsingin kaupunki liikelaitok-
sineen teki viime vuonna voittoa 
303 miljoonaa euroa. Myös tulos-
ennuste ilman liikelaitoksia on 
40 miljoonaa ylijäämäinen.  Mo-
nissa muissa kunnissa on raha-
pula, mutta Helsingin pankki- ja 
kassatalletukset kasvoivat viime 
vuoden lopulla 970 miljoonaan 
euroon. Nämä luvut ilmenevät 
kaupunginvaltuustolle helmi-
kuussa esitellystä viime vuoden 
tulosennusteesta.

Samaan aikaan kun kaupunki 
tekee voittoa, se alibudjetoi pal-
veluja. Toimintamenojen kasvu 
on jo useana vuonna ollut pie-
nempi kuin kustannusten nou-
su ja pienempi kuin kunnissa 
keskimäärin.

Kaikesta tästä huolimatta 
kaupunginjohtaja Jussi Pajunen 
(kok) esitti ensi vuoden budjetin 
raamin lähtökohdaksi toiminta-
menojen vähentämistä asukas-
ta kohti laskien. Pajunen vetosi 
muun muassa talouden epävar-
moihin näkymiin.

Leikkaamalla 
lamaan?

SKP:n ja Helsinki-listojen valtuu-
tettu Yrjö Hakanen teki Euroop-
paa heiluttelevasta talouskriisis-
tä päinvastaisen johtopäätöksen: 
Julkisten menojen leikkaaminen 
ei ole ratkaisu vaan osa ongelmaa 
ja uhkaa viedä lamaan.

Hakanen arvosteli hallituspuo-
lueita, jotka valmistelevat valtion 
menokehyksiin uusia miljardi-
luokan leikkauksia. Hän viitta-
si kuntatalouden tutkija Heikki 
Helinin selvitykseen, jonka mu-

kaan Suomen kuntien talous olisi 
tasapainossa, jos valtio olisi hoi-
tanut velvoitteensa eikä olisi lei-
kannut 90-luvulta lähtien kunti-
en rahoitusta.

Eroon 
alibudjetoinnista

Hakanen esitti Helsingin budjet-
tiraamin pohjan korjaamista niin, 
että palvelujen alibudjetointi lo-

petetaan ja myös palvelujen tar-
peiden kasvu otetaan huomioon. 

Esimerkiksi lasten päiväko-
deissa oli viime vuoden lopus-
sa lähes 1 500 lasta enemmän 
kuin budjetissa oli arvioitu. Päi-
väkotien lisäksi tarvitaan lisää 
lastentarhanopettajia, joita lap-
siryhmissä on vähemmän kuin 
naapurikunnissa. 

Vanhustenpalvelut ovat toinen 
alue, johon tarvitaan tuntuvaa 
lisäpanostusta. Alimitoittamalla 

tule tekemään vaihtoehtoa kuntavaaleihin
Älä jätä itseäsi koskevia 
asioita pienen piirin pyö-
riteltäviksi. Lähde mukaan 
tekemään vaihtoehtoa ko-
koomusvetoisen Helsingin 
ja maan hallituksen ajamalle 
kuntien palvelujen leikkaa-
miselle, kilpailuttamiselle ja 
yksityistämiselle. 

tule mukaan lokakuun 

kuntavaaleihin ehdokkaaksi ja 
vaalityöhön tekemään asukkai-
den Helsinkiä!

Muutetaan yhdessä kau-
punkilaisia väheksyvä, suuren 
rahan etuja ajava politiikka. 
vaihtoehdottomuuteen ei 
tarvitse alistua.
asukkaiden ääni valtuustoon!

Suomen kommunistinen 

LauantaIna 14.4. KLo 10.30 – 17 
Paasitorni, Karl Lindahl –sali, Paasivuorenkatu 5 a, helsinki

avaus 
Jyväskylän kaupunginvaltuutettu riitta tynjä

Kuntauudistus: markkinakunta vai hyvinvointikunta?
tampereen kaupunginvaltuutettu, sosiaalityön professori  •	

Jari heinonen
vasenryhmän kansanedustaja •	 Jyrki Yrttiaho

keskustelu•	

Onko varaa kuntapalveluihin? 
Palkansaajien tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö  •	

eero Lehto 
keskustelu•	

Lounastauko  

PIenryHMÄKeSKuSteLut
terveyden eriarvoistuminen.

vetäjänä asukasaktiivi •	 Juha Kovanen vantaalta.
Vanhuspalvelut ja kilpailutus.

Pro kuntapalvelut –verkoston aktiivi •	 hannele salava, Helsinki. 
Kunta työnantajana ja työllistäjänä. 

opiskelija •	 Marianne Maksiniemi Kajaanista.
rio +20 ja kuntien kestävä kehitys. 

Kuntaliiton ympäristöpäällikkö •	 Maija hakanen. 
Koulutus eriytyy, miten käy tasa-arvon? 

opettaja •	 Kalle hernberg Helsingistä.

Jättikunnat vai osallistuva demokratia?
Helsingin kaupunginvaltuutettu, SKP:n puheenjohtaja  •	

Yrjö hakanen
keskustelu•	

eurokriisi, kurjistamispolitiikka ja vaihtoehto 
euroopan vasemmiston edustaja•	

keskustelu•	

seminaarin ja teemaryhmien yhteenveto 
SKP:n pääsihteeri •	 JP Väisänen 

Lisäksi tietoiskuja valtuutettujen toiminnasta ja kansalaisliikkei-
den kampanjoista, uusi pamfletti kuntauudistuksesta myynnissä, 

aineistoa kuntavaaliehdokkaille, SKP:n järjestöjen ja KomnL:n 
esittelypöytiä. 

tervetuloa, vapaa pääsy!
Järjestävät SKP ja DSL:n opintokeskus

Lisätietoja: www.skp.fi

toisenlainen kuntakartta – demokraattiset hyvinvointikunnat 
Hallitus valmistelee kymmeniin 
vuosiin suurinta uudistusta, koko 
kuntakartan ja palvelujärjestelmän 
laittamista uusiksi. Kuntien 
asukkailta ja työntekijöiltä ei kysytä 
mitään. Kuntien ja lähipalvelujen 
lopettamislistoille on vaihtoehtoja. 
on kyse siitä, valitaanko 
jättikokoiset markkinakunnat 
vai demokraattinen 
hyvinvointiyhteiskunta.

puolue kokoaa ehdokaslis-
toja yhdessä sitoutumat-
tomien asukasaktiivien ja 
vapaiden radikaalien kanssa. 

Ota yhteyttä: 
helsinginpiiri@skp.fi, 
www.skphelsinki.fi

toisenlainen kuntakartta 
- demokraattiset 
hyvinvointikunnat.
toimittanut yrjö Hakanen. 
Julkaisija Kustannusyhtiö 
ta-tieto oy. Ilmestyy 
huhtikuun alussa. 

tILauKSet:  
www.tiedonantaja.fi  
p. (09) 7743 810. 

sosiaali- ja kriisikeskuksen päällikkö  ★ Olli 
salin: Sosiaalipalvelut – perusoikeus vai 
bisnes?
lääkäri  ★ esa tulkki: terveyserojen kasvu
kaupunginvalt, lääkäri  ★ antti holopai-
nen: on aika purkaa terveyskeskusten 
ulkoistamiset
opiskelija  ★ anna-Mili tölkkö ja opettaja 
Kalle hernberg: Peruskoulu ja kuntauu-
distus
opiskelija  ★ simo suominen: Jakaantunut 
sukupolvi
ympäristöpäällikkö  ★ Maija hakanen: 
rion kokouksen ja kestävän kehityksen 
paikallisagendat.

toisenlainen kuntakartta – demokraattiset 
hyvinvointikunnat 
on pamfletti, jossa kirjoittavat: 

kaupunginvaltuutettu, prof.  ★ Jari heino-
nen: Kunta- ja palvelurakenneuudistus 
haasteiden edessä
kaupunginvalt, yliaktuaari  ★ Olli savela: 
Mistä rahat kuntien palveluihin
kaupunginvalt.  ★ Yrjö hakanen: vallan 
keskittäminen vai osallistuva demokra-
tia?
kaupunginvalt, sosiaalityöntekijä  ★ riitta 
tynjä: Jyvässeudun kokemuksia kunta-
liitoksista
työvalmentaja  ★ teea Jäske: työnantaja-
na kunta
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VaihtOehtOJa On!Helsingille 
300 miljoonan jättivoitot Mitä haluat 

muuttaa 
Helsingissä?
Etelä-Helsingin SKP:n osaston aktivistit ju-
tuttivat tässä eräänä lauantaina helsinkiläi-
siä Elielin aukiolla. Ohikulkijoille kerrottiin, 
että tehdään katu-galluppia. Kysyttiin mitä 
Helsingissä pitäisi muuttaa. 

Ihmiset olivat luonnollisesti kiiruhtamassa 
paikasta toiseen - sellaistahan rautatiease-
man ympärillä on, hektistä ja vauhdikasta. 
Osaston jäsenet pystyttivät paikalle ständin 
jossa luki ”Jutellaan Helsingistä”. Ständiin oli 
kiinnitetty pitkä keppi, jonka nokassa sama 
kutsu heilui lippuna. 

Listaa paremmasta 
Helsingistä

Ja kyllä helsinkiläiset tulivatkin juttelemaan, 
kertoo osaston puheenjohtaja JP Väisänen, 
yksi aamuisen tempauksen aktiiveista. 

– Minun saamissani katugallup-vastauk-
sissa nostettiin esille muun muassa seuraavat 
vaatimukset paremmasta Helsingistä: Päivä-
hoito saatava kodin lähelle, Päiväkotien hen-
kilökunnalle monikulttuurisuuskasvatusta, 
Lumenluonti paremmaksi ns. kolmannen kii-
reellisyysluokan alueilla, yhteisöllisyyttä lisää, 
Naapurit tutuiksi, Huolehditaan enemmän 
toinen toisistamme, Joukkoliikenteen lippu-
jen hinnat selkeämmiksi, Asuntojen hinnat ja 
vuokrat alas, Ruoka-liikkuminen-terveyden-
hoito halvemmaksi, Terveysmaksut ja lääk-
keet liian kalliita, Enemmän julkista ilmaista 
tilaa, Penkkejä kaupunkiin, Autoton keskus-
ta, Lisää julkista liikennettä ja Maksutonta 
kulttuuria ihmisille, listaa Väisänen tyytyväi-
senä ensimmäisen galluptunnin palautteita.

Katugallupit 
jatkuvat 

SKP tekee katu-gallupeja kevään aikana joka 
viikko eri puolilla Helsinkiä. Siitä, mitä hel-
sinkiläiset haluavat muuttaa kaupungissaan, 
tehdään kevään lopussa yhteenveto. Kyselyn 
tulokset otetaan huomioon, kun SKP valmis-
telee kuntavaaliohjelmaa, mutta aloitteita ei 
aiota jättää vain paperille. Tarkoitus on teh-
dä myös konkreettisia aloitteita esille tullei-
den epäkohtien korjaamiseksi. Ehdotuksia ai-
otaan viedä eteenpäin kansalaistoiminnalla, 
järjestämällä maksutonta sosiaalineuvontaa 
kerran kuukaudessa sekä kaupunginvaltuus-
tossa ja eräissä lautakunnissa olevien edus-
tajien kautta. 

Mercozy-sopimusta 
vastaan
Euroopan unionin huippukokouksen 
päätökset ja kurjistamispolitiikka ovat 
vieneet EU:n kriisin uuteen vaiheeseen. 
Kansat joutuvat kärsimään finanssika-
pitalismin umpikujasta lisääntyvänä 
työttömyytenä, köyhyytenä ja demo-
kratian kaventumisena, arvioi Euroo-
pan vasemmiston hallitus.

Saksan ja Ranskan johtajien Ange-
la Merkelin ja Nicolas Sarcozyn joh-
dolla tehty hallitusten välinen sopimus 
tiiviimmästä talousunionista merkit-
see autoritaarista vallan keskittämistä 
EU:n komissiolle ja Euroopan keskus-
pankille, jäsenmaiden budjettien alis-
tamista komission kontrolliin, lakeihin 
kirjattavaa sääntöä automaattisista 
leikkausohjelmista ja pankkien tuke-
miseen tarkoitetun pysyvän vakausme-
kanismin muodostamista kaiken demo-
kraattisen valvonnan ulkopuolelle.

Vaihtoehto 
kurjistamiselle

Noin 30 radikaalia vasemmistolaista, 
kommunistista ja punavihreää puoluet-
ta edustava Euroopan vasemmisto esit-
tää kolme pääsuuntaa tien avaamiseksi 
ulos kriisistä:

– Kurjistamispolitiikkaa vastaan, 
sosiaalisen ja solidaarisen kehityksen 
puolesta. Tämä merkitsee mm. työ-
paikkojen luomista sekä palkkojen ja 
so siaaliturvan nostamista. Julkisten 
palvelujen rahoitusta on vahvistettava 
voittoja ja pääomia verottamalla.

– Rahoitusmarkkinat on alistettava 
demokraattiseen ohjaukseen ja osa val-
tioiden veloista on mitätöitävä. Euroo-
pan keskuspankin on annettava edul-
lisia lainoja suoraan valtioille julkisten 
investointien vapauttamiseksi finans-
simarkkinoiden otteesta. On luotava 
kansalaisten kontrollissa oleva julki-
nen pankkisektori ja muutettava Eu-
roopan keskuspankin tehtävät.

– On pelastettava ja laajennettava 
demokratiaa. Kaikki Euroopan tule-
vaisuutta sitovat päätökset on tehtä-
vä kansalaiskeskustelujen, kansan-
äänestysten ja eduskuntien päätösten 
kautta. 

Eurooppalainen 
toimintapäivä

Euroopan vasemmiston hallitus kehot-
taa jäsenpuolueiden kansanedustajia 
vastustamaan sopimuksen hyväksy-
mistä parlamenteissa. Myös Euroopan 
ammatillinen yhteisjärjestö (EAY) ja 
Euroopan Attac vastustavat ”Mercozy”-

sopimusta. 
EAY järjesti EU:n huippukokouksen 

alla 29.helmikuuta mielenosoituspäi-
vän kurisopimusta ja leikkauspolitiik-
kaa vastaan, työpaikkojen ja sosiaalis-
ten oikeuksien puolesta. Myös Helsin-
gissä osoitettiin silloin mieltä ”sosiaa-
listen oikeuksien karkauspäivän” mer-
keissä. Asialla eivät Suomessa olleet 
kuitenkaan SAK ja muut EAY:n jäsen-
liitot vaan sosiaalista oikeudenmukai-
suutta vaativa kansalaisliike. 

SDP ja VAS 
oikeiston rinnalla

Jyrki Kataisen hallitus on yksimieli-
sesti hyväksynyt EU:n kurisopimuksen 
ja mukana toteuttamassa julkisten me-
nojen leikkauspolitiikkaa, jolla lisätään 
työttömyyttä, köyhyyttä ja eriarvoisuut-
ta. Tätä linjaa hallitus jatkaa uusilla 
miljardiluokan leikkauksilla valtionta-
louden menokehyksiä vahvistaessaan. 

Jutta Urpilaisen, Paavo Arhinmäen  
sekä SDP:n ja Vasemmistoliiton edus-
kuntaryhmien tuki EU:n oikeistolaisel-
le leikkauspolitiikalle ja epädemokraat-
tiselle kurisopimukselle on herättänyt 
hämmästystä ja suoranaista tyrmistys-
tä muualla Euroopassa. Jopa Euroopan 
demareiden ryhmä EU:n parlamentis-
sa protestoi Kreikan lainojen järjeste-
lyn ehdoksi EU:n puolelta – Suomenkin 
hallituksen toimesta – asetettuja vaati-
muksia muun muassa minimipalkko-
jen ja sosiaaliturvan leikkaamisesta.

Euroopan vasemmiston aloitteesta 
järjestetään 30.-31.maaliskuuta Brys-
selissä Vaihtoehtoinen eurooppalainen 
huippukokous, jossa vasemmiston, ay-
liikkeen, kansalaisjärjestöjen ja kriittis-
ten taloustieteilijöiden  voimin kehitel-
lään vaihtoehtoja, solidaarista ja demo-
kraattista tietä ulos eurokriisistä. SKP 
on mukana tapahtumassa.

Terveisiä Vaihtoehtoisesta huippu-
kokouksesta kuullaan Helsingin työ-
väentalolla lauantaina 14.huhtikuuta 
SKP:n järjestämässä vaihtoehtoisessa 
kuntafoorumissa. Siihen on tulossa 
myös Euroopan vasemmiston edustaja 
kertomaan voimien kokoamisesta vas-
tahyökkäykseen tien avaamiseksi ulos 
kriisistä. 

kotipalvelujen ja laitoshoidon re-
surssit, on luotu yksityiselle bis-
nekselle markkinoita, joilla saa-
listavat yhä useammin kansain-
väliset sijoitusyhtiöt.

SKP:n ja Helsinki-listojen 
edustaja korosti, että sosiaali- ja 
terveystoimen yhdistäminen ei 
saa johtaa lähipalvelujen karsi-
miseen eikä palvelujen siirtämi-
seen kilpailuttamalla ja palvelu-
seteleillä yksityisille markkinoil-
le. Myös Helsingin Demokratia-
ryhmän esitykset osallistuvasta 
demokratiasta ja budjetoinnista 
tulee ottaa huomioon seuraavan 
budjetin valmisteluissa. 

Helsingin Energian 
voitot

Energialaitoksen HelEnin liike-
voitoista on tuloutettu kaupun-
gin muiden palvelujen rahoitta-
miseen vuosittain noin 200 – 300 
miljoonaa euroa. Nyt HelEnin 
johtokunnan enemmistö – kokoo-
mus, vihreät ja RKP – esittävät 
tuloutusten pudottamista nel-
jännekseen vedoten vuoden 2015 
jälkeen tuleviin investointeihin. 

Hakasen mielestä HelEnin in-
vestoinnit pitää rahoittaa pääosin 
pitkäaikaisin lainoin, kuten yri-
tykset yleensä tekevät. 

Helsinki voi myös säästää mil-
jardi euroa sillä, että Hanasaaren 
voimalaa ei ajeta alas vaan se uu-
distetaan ja että luovutaan Kruu-
nuvuorenselän sillan ja Herne-
saaren kärjen helikopterikentän 
rakentamisesta.

JP Väisänen tekemässä katugallupia. 

Toista miljoonaa ihmistä osallistui helmikuun lopussa Espanjassa järjestettyihin 
mielenosoituksiin hallituksen ja EU:n ajamaa palkkojen, työttömyysturvan ja jul-
kisten palvelujen leikkaamista vastaan. 

Sinun tähtesi
Stjärnan för dig

Star for You
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Päivähoito kohennuksen tarpeessa
Erikoislastentarhanopettaja Han-
nele Salava työskentelee kahdes-
sa päiväkodissa Helsingin keski-
sellä päivähoitoalueella. Hän on 
ollut alalla jo pidempään ja tie-
tää missä mennään. Niinpä kä-
vimme haastattelemassa häntä 
päivähoidon nykytilasta.

– Kaikki lapset pääsevät päi-
vähoitoon, siltä osin oikeus päi-
vähoitoon kyllä toteutuu. Mutta 
hoidon laatu kärsii monestakin 
syystä, kertoo Hannele.

Usein käy niin, että lapsi ei 
pääse lähipäiväkotiin ja matkat 
saattavat koitua pitkiksi. Tähän 
on syynä se, että kaupungin lin-
jana on pitää päiväkodit mahdol-
lisimman täysinä. Päiväkoteja ei 
rakenneta uusille alueille aina 
heti ja kun lasten määrä vähe-
nee, vähennetään myös päivä-
koteja. Kun lasten määrä kasvaa 
uudestaan, ei päiväkotipaikkoja 
olekaan tarpeeksi. Missään ei saa 
olla väljyyttä. 

–  Se on tätä nykymenoa, kun 
raha ratkaisee.

Ryhmät 
liian suuria

Lainsäädännössä on porsaan-
reikiä, jotka sallivat liian suuret 
ryhmät ja tätä kaupunki käyt-

de on kaksi ja kaksi. 
Ongelmien keskeisenä syynä 

on määrärahojen alibudjetoimi-
nen. Helsingissä on jatkuvasti 
päiväkodeissa satoja lapsia enem-
män kuin budjetissa on suunni-
teltu. Viime vuoden lopulla lasten 
määrä oli peräti 1 440 enemmän 
kuin oli budjetoitu. 

Uusi laki 
tarvitaan

Varhaiskasvatuslakia ollaan nyt 
uudistamassa. Se on Hannele Sa-
lavan mielestä hyvä asia. 

– Ryhmän koolle pitää sää-
tää todellinen raja. Esimerkik-
si kolmea aikuista kohden 18 
lasta ryhmään, jota ei saisi ylit-
tää käyttöasteiden perusteella. 
Näin saataisiin parempaa laatua 
päivähoitoon. 

– Tarvitaan sen verran väljyyt-
tä, että hetkittäiset muutokset 
lasten määrissä ja poissaolois-
sa eivät heti vaikuta päiväkotien 
supistamiseen tai ryhmäkokojen 
ylittämiseen. Nyt täytyy vaikuttaa 
siihen, että lakia uudistettaessa 
päivähoitoon saadaan tätä väl-
jyyttä uusien tiukennusten si-
jaan. Tähän tarvitaan myös lisää 
valtion ja kuntien rahoitusta. 

MIKKO KORHONEN

Kuka tarvitsee Guggenheimia?
alustanut Helsingin Taidemu-
seon puheenjohtaja Janne Gal-
len-Kallela-Sirén vetosi Guggen-
heimin maineeseen kansainväli-
senä museoverkostona. 

Kulttuuritoimittaja Otso Kan-
tokorpi kritisoi Guggenheim-
hanketta ennen kaikkea siitä, 
että Helsingin kaupunki kantaa 
kalliin hankkeen kaikki riskit. 
Kantokorpi moitti myös tehtyä 
selvitystyötä ylimalkaiseksi, vail-
la uusia ideoita.

– Guggenheimia parempi vaih-
toehto olisi kehittää Helsingin 

Taidemuseon toimintaa, ehdotti 
Kantokorpi. 

Guggenheim-museon perus-
tamista koskeva esitys on hy-
vä kauppa Guggenheim-sääti-
ölle, mutta huono Helsingille, 
toteaa SKP:n ja Helsinki-listo-
jen kaupunginvaltuutettu Yrjö 
Hakanen. 

– Helsinki laittaisi museon ra-
kentamiseen ja toimintaan 20 
seuraavan vuoden aikana veron-
maksajien varoja yhteensä yli 
300 miljoonaa, mutta Guggen-
heim-museoketju ei yhtään sent-

Helsinkiin suunniteltu Guggen-
heim-taidemuseo on ollut yksi 
alkuvuoden kiihkeimmistä kes-
kusteluaiheista, joka ajoittain 
kiilasi mediassa jopa presiden-
tinvaalin ohi. Kohua ovat herät-
täneet muun muassa museon 
kustannukset sekä kaavailtu si-
jainti Katajanokalla. Pelkästään 
vuoden alussa valmistunut alus-
tava selvitystyö museosta maksoi 
kaksi miljoonaa euroa. 

Guggenheim-museo oli myös 
helmikuun Maanantaiklubin ai-
heena. Tuvan täydelle yleisölle 

pitää ryhmässä enemmän lap-
sia. Kaupungin vaatimuksena on 
”käyttöasteen” pitäminen lähellä 
sataa prosenttia. Kun poissaolo-
jen nojalla pidetään ryhmässä 
enemmän lapsia, ei oteta huomi-
oon, että kyllähän lapset joskus 
ovat siellä myös yhtä aikaa. Toi-
saalta jos lapsia on paljon poissa, 
pitää työntekijöitä laittaa toisiin 
päiväkoteihin, muuten käyttöas-
te putoaa. 

– Hoidon laatu kärsii liian suu-
rista ryhmistä. Lapsi tarvitsee 
huomiota ja se vaatii riittävästi 
henkilöstöä. Kun henkilöstöä ei 
ole tarpeeksi, väsyvät sekä työn-
tekijät että lapset.

Alibudjetointia

Helsingissä päiväkotien resurs-
sit on viritetty naapurikuntia ki-
reämmälle. Käyttöaste pitää olla 
vähintään 93 prosenttia eli yk-
sikin lapsi voi pudottaa käyttö-
asteen. Vantaalla se on 89 pro-
senttia. Espoossa ei ole virallista 
normia, mutta käyttöaste on ollut 
hivenen Vantaata alempi. 

Lisäksi Helsingin päiväkodeis-
sa on keskimäärin vain yksi las-
tentarhanopettajakoulutuksen 
saanut kolmea muuta hoitajaa 
kohti, kun naapurikunnissa suh-

tiä vaan se vain rahastaisi aina-
kin 30 miljoonaa dollaria.

Hakasen mukaan esitys lopet-
taisi käytännössä kaupungin it-
senäisen taidemuseon, keskittäisi 
taidemuseorahat lähes kokonaan 
Guggenheim-museolle ja laittaisi 
helsinkiläiset maksamaan hävyt-
tömän kalliin rakennuksen. Sa-
maan aikaan kaupunki ja maan 
hallitus karsivat muiden museoi-
den, kulttuurin ja peruspalvelu-
jen rahoitusta. 

Vaihtoehtona 
Taiteilijoiden museo

Pand, Taiteilijat rauhan puolesta 
-järjestön puheenjohtaja JP Väi-
sänen tarjoaa omaa vaihtoehtoa 
Guggenheimille: mitä jos Helsin-
gin kaupunki tarjoaisikin samal-
la lisenssillä maksuttoman tilan 
pääkaupunkiseudulla vaikutta-
ville taiteilijoille 20 vuodeksi?

– Tässä taiteilijoiden museossa 
olisi taiteilijalle työ- ja varastoti-
laa ja taiteen katsojille koko ajan 
vaihtuvan taiteen näyttely työ-
huoneiden ulkoseinillä tai sisäl-
lä työhuoneissa. Isompaa tilaa ja 
teemallisia yhteisnäyttelyitä var-
ten valittaisi taiteilijoista koostu-
va ”taiteilijoiden säätiö”.

Väisäsen mukaan säätiö voisi 
tehdä yhteistyötä koulujen ja op-
pilaitosten kanssa.

Alun perin kovalla kiireellä ai-
ottu museoratkaisu on lykkään-
tynyt kritiikin takia. Vielä tam-
mikuussa museolla kerrottiin 
olevan valtuuston enemmistön 
tuki, mutta YLE Uutisten helmi-
kuun lopulla tekemän kyselyn 
mukaan valtaosa valtuutetuista 
vastustaa nyt esitystä. 

MARKO KORVELA

tää hyväkseen, Hannele Salava 
arvostelee. 

– Periaatteessa on määritet-
ty, miten monta lasta saa olla 
aikuista kohden. Lasten poissa-
olojen perusteella voi kuitenkin 

Vastarinta pelasti 
Kuningattaren

Pitkään kiistelty lähes 100 
metrin laiturihanke Natura-
alueelle Kallahdenniemen 
Kuningattareen on haudat-
tu. Laituri oli tarkoitus ra-
kentaa yksityisen ravinto-
layrityksen tarpeisiin. 

Asukkaiden ja luonnon-
suojelijoiden laajasta vas-
tustuksesta huolimatta 
kaupunkisuunnittelulau-
takunta esitti vielä syksyllä 
yksimielisesti laituria ase-
makaavaan. Asukkaat ja 
kaupunginvaltuutettu Yr-
jö Hakanen (SKP & Hel-
sinki-listat) vetosivat kui-
tenkin uudelleen apulais-
kaupunginjohtaja Hannu 
Penttilään laiturin poista-
miseksi kaavasta. Toisaal-
ta ravintolayrittäjä vetäytyi 
hankkeesta. 

Poikkeuksellisesti esit-
telijä ja kaupunginhallitus 
muuttivat lautakunnan esi-
tystä ja lopulta valtuusto hy-
väksyi kaavan ilman laituria 
Näin asukkaiden vastarinta 
pelasti Kuningattaren.

Myllypuron 
Eläkeläisiltä 
budjettialoite 

Myllypuron Eläkeläisten ke-
vätkokous esittää Helsingin 
sosiaali-, terveys- ja van-
huspalveluiden määrära-
hojen reaalista lisäämistä. 
Kannanotossaan kaupun-
gin ensi vuoden budjetin 
valmistelusta kokous ar-
vostelee sitä, että palvelu-
jen määrärahoja asukasta 
kohti laskettuna vähenne-
tään, vaikka kaupunki te-
ki viime vuonna liikelaitos-
tensa kanssa 300 miljoonan 
euron jättivoiton.

Eläkeläiset arvostele-
vat myös palveluseteleiden 
laajenevaa käyttöönottoa 
ja vaativat sen estämistä. 
Palvelusetelit lisäävät eriar-
voisuutta, koska seteli kat-
taa vain osan palvelun hin-
nasta. Lisäksi kokous esit-
tää kohtuuttoman korkei-
den asumiskustannusten 
alentamista. 

Suomen 
sosiaalifoorumi 
kokoontuu

Laaja joukko kansalaisjär-
jestöjä, ay-liikkeitä ja kult-
tuuritoimijoita järjestää jo 
11.kerran Suomen sosiaa-
lifoorumin. Huhtikuun 21. 
ja 22.päivinä Arbiksella jär-
jestettävässä tapahtumassa 
haetaan vaihtoehtoja uusli-
beralismille keskusteluti-
laisuuksissa, työpajoissa ja 
rauhankulttuurin keinoin. 
Tällä kertaa yhtenä teema 
on myös Kairon Tahrinin 
aukiolta ja Espanjan toreilta 
Wall Streetille  levinnyt to-
dellista demokratiaa vaati-
va liike ja valmistautuminen 
sen kansainväliseen toimin-
tapäivään 12.toukokuuta. 
http://www.sosiaalifoorumi.fi/

Taidemuseon johtaja Janne Gallen-Kallela-Sirén ja taidekriitikko Otso Kantokorpi alustivat Maanantaiklu-
billa kiivaan keskustelun Guggenheim-museosta.

Erityislastentarhanopettaja 
Hannele Salava.
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Suomen 
kommunistinen 
puolue 
H Helsingin kaupungin 
piirijärjestö ry
Haapaniemenkatu 7–9 B, 
9. krs, 00530 Helsinki
p. (09) 774 38 140
helsinginpiiri@skp.fi
www.skp.fi/helsinki
Puheenjohtaja 
Kalle Hernberg 040 743 34 73
kalle.hernberg@gmail.com
Piirisihteeri 
Toivo Koivisto 050 341 25 90
toivo.koivisto@gmail.com 
H SKP:n Etelä-Helsingin os.
Juha-Pekka Väisänen 
050 573 85 98
juha-pekka.vaisanen
@skp.fi
H SKP:n Etu-Sörkan osasto
Kristiina Haavisto 
050 373 66 19
kia.haavisto@luukku.com
H SKP:n Helsingin posti– ja 
logistiikka-alan osasto
Sippo Kähmi 040 706 12 23
teenik@kolumbus.fi
H SKP:n Kaakkois–Helsingin 
osasto
Ari Hannikainen 044 588 69 83
H SKP:n Koillis-Helsingin os.
Jorma Heinonen (09) 351 55 68
helsinginpiiri@skp.fi
H SKP:n Käpylän ja Kumpulan 
osasto
Jarmo Åsnabrygg  
040 556 01 50
japijarmo@gmail.com
H SKP:n Maunulan-Pakilan os.
Maija Hakanen 050 570 43 68
maija.hakanen@kolumbus.fi
H SKP:n Helsingin itäisen 
alueen osasto
Juhani Lilja 0400 722 706
jussi.lilja@iki.fi
H SKP:n Pitäjänmäen osasto
Heikki Vuorinen (09) 566 44 08
heikki.vuorinen@helsinki.fi

H SKP:n ja Helsinki-listojen 
valtuustoryhmä
www.helsinki-listat.fi
Kaupunginvaltuutettu 
Yrjö Hakanen 050 341 23 20
yrjo.hakanen@skp.fi, 
www.yrjohakanen.fi
Varavaltuutetut:
Seppo Lampela 
steen1@monsp.com
Kari Peitsamo 
repe.rocks@jippii.fi
Valtuustoryhmän sihteeri:
Olli Salin olli.salin@hel.fi

H Pääkaupunkiseudun 
demokraattinen naisverkosto
Lena Huldén
lena.hulden@helsinki.fi

H Punainen tähti – Helsingin 
kommunistiset nuoret
helsinki@komnl.fi

H EESPäiN-lehti 1/2012 
Maalis-huhtikuu 2012
Julkaisija SKP:n Helsingin 
kaupungin piirijärjestö ry
Päätoimittaja Kalle Hernberg
Taitto Pia Laulainen
Kuvat Toivo Koivisto 
ja Veikko Koivusalo
Painatus TA-Tieto Oy, Helsinki

OTA YHTEYTTä
TULE MUKAAN TOiMiNTAAN!

Miksi Helsinki maksaa mieluummin 
17 miljoonaa sakkoa kuin työllistää?

kiin soveltuvien toimintamallien 
kokeilemiseksi työllistämisessä. 
Lisäksi hän esitti varautumis-
ta taantuman myötä uhkaavaan 
työttömyyden pahenemiseen 
lisämäärärahoilla. 

Aloitteeseen vastaaminen oli 
Kuntaliittoon maaliskuun alussa 
siirtyneen apulaiskaupunginjoh-
taja Tuula Haataisen viimeinen 
virkatoimi. Hän kertoi monista 
hankkeista, joihin kaupunki on 
ryhtynyt. Silti Helsingin TE-toi-

mistossa oli tammikuun lopussa 
23 800 työtöntä. Yli 500 päivää 
työttömänä olleita työmarkkina-
tuen saajia, jotka eivät ole työl-
listämis- ja aktivointitoimien pii-
rissä on ollut keskimäärin 4 800 
– 5 300 kuukaudessa. 

Positiivinen uutinen Haatai-
sen vastauksessa oli lupaus vai-
keasti työllistyvien tukijakson 
pidentämisestä 6 kuukaudes-
ta 8 kuukauteen. Tarja Tenku-
la (sd) muistutti, että työttömil-

le olisi tärkeä piedentää jakso 10 
kuukauteen.

Helsingin lisättävä 
työpaikkoja

Valtuustokeskustelussa Haka-
nen kertoi, että Kelan uusim-
man tilaston mukaan Helsingin 
ns. sakkomaksu pitkäaikaistyöt-
tömyydestä on 10 % suurempi 
kuin vuosi sitten. Työllistämis-
toimien ulkopuolella on siis yhä 
useampia pitkäaikaistyöttömiä. 
Hän muistutti myös kaupungin 
talouden seurantaraportista, jon-
ka mukaan työllistettyjen määrä 
oli viime vuoden lopulla yli 400 
pienempi kuin vuosi aiemmin. 

Työttömien Valtakunnallisen 
Yhteistoimintajärjestön tietojen 
mukaan valtion palkkatukimää-
rärahat työllistämiseen loppuvat 
useissa Ely-keskuksissa jo ke-
vään aikana. 

– Helsinki on Suomen suurin 
työnantaja. Helsingillä on myös 
rahaa työllistää, kuten kaupun-
gille ja sen liikelaitoksille viime 
vuodelta kertynyt 300 miljoonan 
euron ylijäämä osoittaa. 

– Oleellista on luoda kaupun-
gin tehtäviin lisää työpaikkoja. 
Lisäksi on syytä luopua linjasta, 
jonka mukaan kaupunki ei enää 
tee sopimuksia vaikeasti työl-
listettävien jaksojen päättyessä 
heidän edelleen työllistämisestä 
kolmannelle sektorille, Hakanen 
esitti. 

Työmarkkinatukilakia muutet-
tiin vuonna 2006 niin, että kun-
nat joutuvat maksamaan valtiolle 
puolet pitkäaikaistyöttömien työ-
markkinatuesta. Tämä koskee yli 
500 päivää työttömänä olleita, joil-
le kunta ei ole järjestänyt työpaik-
kaa tai aktivointitoimenpiteitä. 

Helsinki maksoi valtiolle vii-
me vuodelta tätä ”sakkomaksua” 
17,2 miljoonaa euroa ja pääkau-
punki on ollut passiivisimpia 
työllistäjiä, ilmenee Kuntaleh-
dessä 1/2012 julkaistusta Timo 
Aron ja Mikko Kesän artikkelis-
ta. Työllistämällä pitkäaikaistyöt-
tömiä kaupunki säästäisi tämän 
maksun ja hyötyisi työllistetty-
jen työpanoksesta. Lisäksi kun-
nille tulisi säästöjä sosiaali- ja 
terveysmenoissa. Työllistäminen 
toisi myös verotuloja. 

– Kuntien päätökset säästää 
työllistämisrahoissa ovat talou-
dellisesta näkökulmasta aina 
järjettömiä ja muistuttavat enem-
män omaan jalkaan ampumista 
kuin mitään muuta, Aro ja Kesä 
kirjoittivat. 

Valtuustokysely

SKP:n ja Helsinki-listojen valtuu-
tettu Yrjö Hakanen teki asiasta 
valtuustokyselyn. Hän kysyi, mi-
hin toimiin Helsinki on ryhtynyt 
mielekkään työn järjestämiseksi 
työttömille ja pitkäaikaistyöttö-
myyden vähentämiseksi. Haka-
nen peräsi aktiivisuutta Helsin-

Kommunistit ja edistysmieliset 
HoK-elannon vaalissa
Helsingin Osuuskauppa Elannon 
jäsenillä on mahdollisuus ottaa 
kantaa siihen, ohjaavatko HOK-
Elannon toimintaa voitontavoit-
telu vai osuustoiminnan edistyk-
selliset periaatteet. HOK-Elannon 
edustajiston vaaliin on koottu lis-
ta Kommunistit ja edistysmieliset, 
SKP ja KTP. Se on vaikuttamisen 
väylä kaikille, jotka haluavat, et-
tä HOK-Elanto kehittää edullis-
ta ja laadukasta lähikauppaa, 
turvaa kunnon työehdot, kantaa 
vastuuta ympäristöstä, edistää 
reilua kauppaa ja lisää jäsenten 
vaikutusmahdollisuuksia. Listan 
77 ehdokasta haluavat kehittää 
osuustoimintaa vaihtoehtona ka-
pitalismin koville arvoille. 

Iso tekijä

Pääkaupunkiseudulla toimivan 
HOK-Elannon asiakasomistajia 
on noin 560 000. Sen liikevaih-
to on 1,8 miljardia. Työntekijöitä 
on yli 6 000. HOK-Elannon osuus 
seudun päivittäistavarakaupasta 
on noin 40 %. 

HOK-Elannon juuret ovat työ-
väenliikkeen piirissä vuonna 
1905 perustetussa Osuusliike 
Elannossa. Sen tarkoituksena 
oli tuottaa työväestölle edullisia 
tuotteita ja kehittää osuustoimin-
nallista tuotantoa. Vuonna 1919 
perustettiin porvarillinen osuus-
liike HOK.

90-luvun lamasta alkaneet 

vaikeudet ja pankkien painostus 
ajoivat Elannon ja HOK:n yhteen. 
Nykyisen HOK-Elannon edusta-
jiston jäsenistä vain kommunis-
tien ja edistysmielisten Yrjö Ha-
kanen vastusti fuusiota. Hän 
katsoi sen keskittävän liiaksi 
kauppaa. Elannolla oli myös vah-
va kiinteistöomaisuus, se oli sel-
viytynyt lamasta ja voitollinen. 

Hakasen aloitteesta HOK-Elan-
to vetäytyi vuoden 2010 lopussa 
Fennovoiman ydinvoimalahank-
keesta. Kommunistit ja edistys-
mieliset ovat tehneet edustajis-
tossa myös aloitteita ruuan hin-
nan alentamisesta, lähikaupasta 

ja ostohyvityksistä, työllisyydestä 
ja omasta tuotannosta, S-pankin 
työehdoista, henkilöstön lisäämi-
sestä ja jaksamisesta, yö-aukio-
lojen rajoittamisesta ja Israelin 
miehittämillään palestiinalais-
alueilla valmistamien tuotteiden 
boikotoimisesta.

Lähikaupan puolesta

Kommunistien ja edistysmielisten 
vaaliohjelmassa korostetaan lähi-
kauppaa ja vaaditaan ruuan hin-
toja edullisemmiksi. Jäsenetu-
ja on parannettava ja tarjouksia 

kehitettävä pienituloisia nykyistä 
enemmän hyödyttäviksi. 

Kotimaisten elintarvikkeiden 
ja luomutuotteiden saatavuutta 
halutaan parantaa. Ympäristö-
vastuuta on toteutettava lähipal-
veluihin ja joukkoliikenteeseen 
nojaavalla myymäläverkkolla, 
energian säästämällä ja kierrä-
tyksellä. Kehitysmaista on tehtä-
vä reilua kauppaa ohi ylikansal-
listen yritysten. 

Työnantajana HOK-Elannon 
tulee edistää kokoaikaisia työ-
suhteita, alan matalien palkko-
jen nostamista, työajan lyhentä-
misestä ansiotasoa alentamatta 
ja työntelijöiden vaikutusmah-
dollisuuksia. Ohjelmassa esite-
tään myös jäsentoimikuntien ja 
nettitoiminnan kehittämistä jä-
senten vaikutusmahdollisuuksi-
en parantamiseksi. 

Äänestys postissa ja netissä

HOK-Elannon edustajistoon vali-
taan 60 jäsentä neljäksi vuodek-
si. Asiakasomistajat saavat pos-
tissa vaaliaineiston. Äänestää 
voi myös netissä. Postiäänestys 
alkaa 2.toukokuuta ja kirjeiden 
pitää olla palautettuna 14.5. In-
ternetissä äänestysaika on 2.-9.
toukokuuta. 

www.s-osuuskauppavaalit.fi/
hok-elanto

Kaupan keskittyminen on nostanut ruuan hintoja. 

”Sosiaalisten oikeuksien karkauspäivän” mielenosoituksessa vaadittiin 
muun muassa työtä kunnon palkalla ja loppua sosiaalisten menojen 
alibudjetoimiselle. 
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Vaihtoehtolehti kerran viikossa   
 www.tiedonantaja.fi

I
tä-Helsingin Fantasy Clubilla 
on lauantai-iltana kuhinaa. 
Illan esiintyjä Steen1 on 
houkutellut paikalle tuvan-

täydeltä väkeä. Joidenkin rap-
artistien kappaleissa Itä-Helsin-
ki kasvaa myyttisiin mittoihin, 
mutta Seppo Lampelalle alias 
hiphop-artisti Steen1:lle seutu 
on ennen kaikkea koti. 

– Nyt kun on käynyt keikoilla 
maakunnissa, Kauhavalla ja niin 
edelleen, tuntuu siistiltä kun nä-
kee Helsinki-kyltin ja itä tulee 
eteen. Kotikulmilla ollaan, tuu-
mii Lampela.

Homma 
ei tunnu työltä

H 3 kk 30 € (25 € työttömät & opiskelijat) 
H 6 kk 50 € (35 €)  H 12 kk 85 € (60 €)

Steen1:n paluu
”ajat ovat kovat, mutta toivoa on aina”

TIEDON
ANTAJA

tILauKSet:
p. (09) 774 3810, toimisto@tiedonantaja.fi
www.tiedonantaja.fi

Kuluneet pari vuotta ovat Lampelalle 
olleet työrintamalla melkoisen kiireisiä. 
Vuonna 2009 hän levytti Liekehtivä Si-
kiö -nimellä, ja viime vuonna ilmestyi 
yhteislevy näyttelijä-muusikko Jussi 
Lammen kanssa. Muutama vuosi sit-
ten Lampela debytoi myös kirjailijana: 
Hullu klovni -niminen kirja kisasi jopa 
Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkin-
nosta vuoden esikoisteokseksi. 

Viime marraskuussa ilmestynyt Je-
din paluu -pitkäsoitto on mennyt muka-
vasti kaupaksi ja tälle vuodelle on keik-
koja sovittu jo kymmenittäin.

Pakko kysyä, miten mies jaksaa täl-
laista tahtia.

– En pidä tätä hommaa työnä. Jos ei 
huvita tehdä jotain niin sitten ei tehdä. 
Toisaalta kun keksii hyvän biisin, niin 
pakkohan se on kirjoittaa alas. Keik-
kailu taas tuntuu enemmän duunil-
ta, kun joutuu matkustamaan, kertoo 
Lampela. 

Kuntavaaleissa 
korruptiota vastaan

Seppo Lampela on mukana myös Hel-
singin kunnallispolitiikassa. Hän nousi 
viime kuntavaaleissa Suomen kommu-
nistisen puolueen ja Helsinki-listojen 
ensimmäiseksi varavaltuutetuksi. Pes-
tiin kuuluu myös jäsenyys liikuntalau-
takunnassa ja se on pistänyt miehen 
mietteliääksi. 

Tällä hetkellä eniten närästää korruptio. 
Maailmalla valta on keskittynyt muutamal-
le suuryritykselle. Helsingissäkin riittää hy-
vä veli -verkostoja ja kytkykauppoja. Lampela 
mainitsee esimerkkinä pääkaupungin energia-
suunnitelmat. Nyt ollaan kokoomuksen johdol-
la purkamassa Hanasaaren voimalaa ja raken-
tamassa uutta Vuosaareen, Natura-alueen ku-
peeseen. Koko homma haisee pahasti grynde-
reiden bisnekseltä.

– Mitä enemmän systeemin sisälle pääsee, 
sitä mädemmäksi se paljastuu. Ei tämä yhteis-
kunta voi ikinä toimia näin, jos kukaan ei aja 
mitään poliittisia asioita, manaa Lampela.

Tämä on osasyy sille, miksi Lampela asettuu 
syksyn kuntavaaleissa ehdolle SKP:n ja hel-
sinkiläisten asukasaktiivien kokoamalle listal-
le puolueisiin sitoutumattomana ehdokkaana. 
Omatunto ei anna periksi jättää politiikkaa 
korruptoituneiden gryndereiden armoille. 

– Jos ei muuta niin ainakin voi kerätä tietoa 
ja välittää sitä eteenpäin ihmisille. Tietämättö-
myys ei nykyään ole mikään syy olla tekemättä 
mitään, se on omasta itsestä kiinni haluaako 
vaikuttaa.

Esikuvana 
Arto Salminen

Seppo Lampela kertoo haaveenaan 
olevan myös ura kirjailijana. Teks-
tit ovat miehelle tärkeitä, mutta jopa 
hiphopissakin ne tuppaavat hukku-
maan musiikin taakse.

Toista kirjaansa työstävän Lampe-
lan kirjallinen esikuva on Arto Sal-
minen, joka Lampelalla oli kunnia 
tuntea tämän vielä eläessä. Salmi-
nen oli Lampelan mukaan tiivistämi-
sen mestari.

– Jos Arto Salminen olisi ollut 
rap-artisti niin se olisi pessyt kaikki. 
Joka Steen1-levylle on muuten pii-
lotettu rivi Salmisen tekstiä, kertoo 
Lampela. 

Arabikevät ja Espanjasta liikkeelle 
lähtenyt torien demokratialiike ovat 
Lampelan mukaan lohdullisia ilmiöi-
tä: ihmiset ovat tiedostavia ja halua-
vat kyseenalaistaa vallitsevia totuuk-
sia. Sosiaalisen median kautta tieto 
leviää helposti ja nopeasti. 

– Ajat ovat kovat, mutta toivoa 
on aina. Tärkeintä on, ettei ongel-
mia märehditä vaan etsitään niihin 
ratkaisuja.

MARKO KORVELA

www.monsp.com/steen1

H taPaHtuMIa H HÄnDeLSer H eventS H

H todellista demokratiaa vaativa toriliike valmistelee ti 13.3. klo 17 uuden ylioppilastalon Kupolissa 
toimintapäivää. H helsinki-politiikan kurssi ke 28.3. klo 18 Merihaan korkein torni, Haapaniemenkatu 7-9 B. tiina 
Sandberg alustaa asumisasioista, asukas- ja vuokralaistoiminnasta. H Marxilaisia näkökulmia ideologiaan ja 
kulttuuriin: antonio Gramsci ja Louis althusser. alustaa Marko Korvela to 15.3. klo 18 Merihaka, Haapaniemenkatu 
7-9 B. H Maanantaiklubi 2.4. klo 19 Milenka, Haapaniemenkatu 3-5.  H Vaihtoehtoinen kuntafoorumi la 14.4. 
klo 10.30 - 17 Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 a. Järj. SKP ja DSL. H sosiaalineuvontaa 19.4. klo 18 Malminkartanon 
asukastalo renki Piianpuisto, Piianpolku 7, mm. yrjö Hakanen ja sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö olli Salin.  
H Marxilaisia näkökulmia ideologiaan ja kulttuuriin 19.4. klo 18. retoriikka, miten kielellä vaikutetaan? toimittaja 
Marko Korvela. Haapaniemenkatu 7-9 B. H suomen sosiaalifoorumi 21.-22.4. arbiksella, Dagmarinkatu 3.  
H Occupy Kaisaniemi - konsertti rauhan puolesta 21.4. ravintola Kaisaniemessä. H helsinki-politiikan kurssi 
ma 23.4. klo 18 Helsingin talouden lyhyt oppimäärä, mistä rahat tulevat ja minne menevät? alustaa yrjö Hakanen. 
Haapaniemenkatu 7-9 B. H työväen vappumarssi lähtee klo 11 rautatientorilta Hakaniemeen ja heti sen jälkeen 
tokoinrannassa työväen ja nuorison vappujuhla 1.5. H sKP:n helsingin piirin vuosikokous la 5.5. H elvi 
sinervo 100 vuotta. Seminaari su 6.5. klo 12, Sörnäisten rantatie 25 a. työväenliikkeen kirjasto. H elvi sinervo-
ilta Maanantaiklubilla 7.5. esiintyvät mm. Kaj Chydenius ja Minja Koski H helsinki-politiikan kurssi ma 28.5. klo 18 
kaavoituksesta, ympäristöstä, energiasta ja joukkoliikenteestä. alustaa ympäristölautakunnan jäsen Lauri alhojärvi. 
Haapaniemenkatu 7-9 B. H Marxilaisia näkökulmia ideologiaan ja kulttuuriin 24.5. klo 18. Miksi kulutamme niin 
kuin kulutamme? toimittaja Marko Korvela. Haapaniemenkatu 7-9 B. H todellista demokratiaa vaativien liikkeiden 
kansainvälinen mielenosoituspäivä 12.5.  H Maailma kylässä –festivaali 26.-27.5. Kaisaniemi.

Steen1 keikalla Itä-Helsingin Fantasy Clubilla. 
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