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Avauksia toisenlaiseen Helsinkiin. Vaihtoehtoja vasemmalta.

Terveysasemia
ei saa
vähentää!
Kokoomus haluaa vähentää
Helsingin terveysasemien
määrän nykyisestä 25:sta vain
neljään. – Tuntuuko Sinusta,
että Helsingissä on liikaa
terveysasemia? Ei meistäkään.

VR:n lähiliikenteen
kilpailutus uhkaa
s. 2

Helsingillä on varaa lähipalveluihin
– ei uusiin ”Pajusen listoihin”
s. 4

Havannan Pradolta
Malmin tunneliin
s. 7

Talvivaara: Uusi Sampo vai
malmivarojen rosvousta?
s. 8
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pääkirjoitus

Raha ratkaisee
– tai ihmiset
Finanssikriisi jatkuu Euroopassa totuttuun malliin.
Euroopan Unioni jatkaa toimenpiteitään yksityisten velkojen muuttamiseksi julkisiksi. Pankkien ja
suurpääoman valta kasvaa entisestään. Eri puolilla
Eurooppaa työttömyys kasvaa ja köyhyys lisääntyy.
Julkisia palveluja karsitaan urakalla, vaikka jopa Punainen risti ja Kansainvälinen valuuttarahasto huomauttavat, että harjoitettava politiikka johtaa sosiaaliseen kriisiin.
HHH
EU:n harjoittama politiikka ei ole vierasta Suomenkaan hallitukselle. Jyrki Kataisen hallituksella on
menossa ns. puolivälitarkistus, jonka tarkoitus on
julkisten menojen leikkaaminen, yhteisöveron alentaminen ja valmistelut eläkeiän nostamiseksi. Leikkaukset johtavat väistämättä työttömyyden, köyhyyden, asunnottomuuden ja monien muiden sosiaalisten ongelmien lisääntymiseen.
Helsingissä kokoomus vaatii lähipalveluiden karsimista ja keskittämistä, vaikka siihen ei ole mitään taloudellista tai laadullista perustetta. Suuruuden ekonomia ei kuntapalveluissa toimi, mutta kun kuntauudistusta on suuruuden kauneudella ajettu, bluffia
aiotaan jatkaa loppuun asti. Porvareiden pyrkimys
on saada lisää markkinoita finanssikeinottelijoille.
HHH
Etelä- ja Keski-Euroopassa kurjistamispolitiikkaa
vastaan taistellaan kaduilla. Kovasta vastuksesta finanssipääomasta - huolimatta voittoja voidaan saavuttaa. Se vaatii kansalaistoimintaa leikkauspolitiikkaa ja rahoitusmarkkinoiden valtaa vastaan niin Helsingissä kuin muualla Euroopassa.
Nyt jos koskaan olisi
myös niin Vasemmistoliiton, demareiden kuin vihreidenkin aika tehdä johtopäätökset hallituspolitiikasta: halutaanko tukea
suurta rahaa vai ihmisiä?
KALLE HERNBERG
SKP:n Helsingin
kaupungin piirijärjestön
puheenjohtaja

Eespäin 1/2013. Päätoimittaja Kalle Hernberg. Taitto Pia Laulainen.
Kuvat Toivo Koivisto, Veikko Koivusalo, Suvi Auvinen, JP Väisänen
ja Miguel Vera. Julkaisija SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestö.
Painatus TA-Tieto Oy Helsinki.

Jorma Juntto saa Jenni Häkkisen allekirjoituksen adressiin eläkeiän korottamista vastaan.

Adressi eläkeiän
nostamista vastaan
Joukko eri ikäisiä ja eri aloilta
olevia ihmisiä yli puoluerajojen
on käynnistänyt adressikeräyksen vanhuuseläkkeen 63 vuoden alaikärajan nostamista vastaan. Adressia kerätään netissä
ja Kriittisen ay-verkoston paperiversiona. Eläkeikärajan nostamisen sijasta tarvitaan toimia
työssä jaksamisen ja työllisyyden parantamiseksi, adressissa
todetaan.
Nykyinen joustava vanhuuseläkkeelle siirtymisikä 63 ja 68
ikävuoden välillä antaa riittävät
mahdollisuudet työnteon jatkamiseen niille, jotka katsovat siihen pystyvänsä ja sitä haluavat.
Vanhuuseläkkeelle siirtymisen
ikä on sen myötä jo noussut. Sen
sijaan työkyvyttömyyseläkkeelle
jäädään keskimäärin 52-vuotiaa-

na eikä tätä ongelmaa ratkaista
nostamalla yleistä eläkeikää.

Elinaikakerroin
ja taitettu indeksi
Eläkemenoja leikataan jo ns. taitetulla eläkeindeksillä ja elinaikakertoimella. Väestön odotettavissa olevan eliniän kohotessa
elinaikakerroin alentaa alkavia
eläkkeitä. Tämä leikkaa voimakkaasti nuorten ikäluokkien tulevien eläkkeiden tasoa. Lisäksi
Suomessa on rahastoiva eläkejärjestelmä, johon kertyy edelleen
rahaa ainakin yhtä paljon kuin
käytetään eläkkeiden maksuun.
Suomalaisten työurat ovat jo
nyt pidemmät kuin EU-maissa keskimäärin. Työssä väsyvät

ikääntyvät työntekijät on päästettävä ajoissa ansaitsemalleen
eläkkeelle. Nuoremmille tarjoutuu näin lisää mahdollisuuksia
työllistyä.
Eläkeiän nostamista vastustavan adressin ensimmäiset allekirjoittajat ovat opiskelija Irene Auer Helsingistä, sosiaalityön
professori Jari Heinonen Tampereelta, Itellan työsuojeluvaltuutettu Jouni Kaiponen Vantaalta, perushoitaja Marja Nieminen
Turusta ja erikoistutkija Seppo
Ruotsalainen Kauniaisista. Adressi luovutetaan valtioneuvostolle ja työmarkkinajärjestöille.
Adressin voi allekirjoittaa osoitteessa:
www.adressit.com/vastustamme_
elakeian_nostamista

Junaliikenteen kilpailutus
pysäytettävä

SKP vastustaa VR:n lähiliikenteen kilpailuttamista.

Rautatieliikenteen kilpailuttaminen uhkaa heikentää koko
maan junaliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, varoittaa
Suomen kommunistinen puolue
lausumassaan.
Erityisesti oikeiston ajama
pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen kilpailuttaminen on törkeä esimerkki siitä, miten kansainvälisille suurfirmoille aiotaan antaa mahdollisuus ”poimia
rusinat pullasta” ja viedä voitot
veroparatiiseihin.
SKP:n poliittinen toimikunta
ei hyväksy HSL-kuntayhtymän
suunnitelmaa, jonka mukaan
pääkaupunkiseudun kuntien ja
VR:n kalusto, juna-asemat ja varikot annettaisiin yksityisten yhtiöiden käyttöön. Kilpailu käytäisiin siten veronmaksajien maksa-

malla kalustolla ja työntekijöiden
palkkoja polkemalla.
Tällaisen kilpailuttamisen riskeistä on jo varoittavia esimerkkejä muista maista ja myös Helsingin seudun bussiliikenteestä.
Jos kannattavimmat reitit eli
pääkaupunkiseudun henkilöliikenne kilpailutetaan, uhkaa käydä niin, että VR ei enää kykene
huolehtimaan vähemmän kannattavien junayhteyksien kustannuksista koko maassa.

Ministerin vihellettävä
peli seis
Poliittinen toimikunta pitää käsittämättömänä sitä, että VR:n
henkilöliikenteen kilpailuttamisen valmistelun ovat HSL-

kuntayhtymän johdossa siunanneet
eduskuntapuolueiden edustajat kokoomuksesta
Vasemmistoliittoon.
SKP vaatii vasemmistoliittolaista liikenneministeriä viheltämään pelin poikki tekemällä selväksi, että VR:lle ja pääkaupunkiseudun junakalustoyhtiölle verovaroilla hankittua kalustoa ei
anneta yksityisten kilpailijoiden
käyttöön.
SKP muistuttaa, että EU:n raideliikennettä koskeva direktiivi
ei velvoita luovuttamaan valtion
ja kuntien yhtiöiden omistamaa
kalustoa yksityisille. Lisäksi direktiivi antaa valtioille oikeuden
myös rajoittaa markkinoille pääsyä, jos kilpailutus vaarantaa julkisten hankintojen taloudellisen
tasapainon.
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Kokoomus ajaa alas
Helsingin terveysasemia

SKP:n ja Helsinki-listojen valtuutettu Yrjö Hakanen totesi, että kaupungin terveyspalvelujen
johtoryhmälle tammikuun lopulla esitetyt vertailutiedot terveysasemista asettavat kokoomuksen
perustelut täysin kyseenalaiseksi. Helsingin pienemmät terveysasemat, joilla on alle 9 lääkärihoitajatyöparia ovat selvästi isoja
asemia parempia niin asiakastyytyväisyydessä, työhyvinvoinnissa
kuin asiakaskäyntien peittävyydessä. Kustannuksissa potilasta
kohti ei pienillä ja suurilla asemilla ole mitään eroa. Koko maan
mittakaavassa mitkään Helsingin
asemat eivät ole pieniä.
– Ongelmia ei ole aiheuttanut
terveysasemien koko vaan määrärahojen ja henkilöstön alibudjetoiminen. Lääkäreiden ja hoitajien määrä on jäänyt jälkeen
asukkaiden määrän ja hoidon
tarpeiden kasvusta.
– Terveysasemien vähentäminen vaikeuttaisi etenkin lapsiperheiden, vanhusten ja pienituloisten palveluja. Se heikentäisi
myös ennaltaehkäisevää toimintaa asuinalueilla.

Terveyserot kasvaneet
Terveyserojen voimakas kasvu
korostaa tarvetta kehittää lähiterveysasemia. Pienituloisten miesten odotettavissa olevan eliniän
ero suurituloisiin on kasvanut
20 vuodessa 7,4 vuodesta jo 12,5
vuoteen. Pienituloisilla asuina
lueilla sairastavuus on Helsingissä jopa kaksinkertaista verrattuna hyvätuloisiin alueisiin.
Terveysasemien vähentämisen
sijasta pitäisi Hakasen mielestä
lisätä niiden resursseja ennaltaehkäisevään toimintaan yhteistyössä mm. päiväkotien, koulujen ja sosiaalitoimen kanssa.
– Terveysasemilla voisi olla
myös työterveydenhuoltoa. Helsingissä on paljon pienissä firmoissa työskenteleviä, pätkätyöntekijöitä ja itsensä työllistäviä, jotka eivät ole kunnollisen
työterveydenhuollon piirissä. Palvelujen monipuolistaminen motivoisi myös lääkäreiden hakeutumista asemille.
Myös kaupunginhallituksessa
SDP:n edustajana istuva Tarja
Tenkula painotti terveyserojen
kaventamista ja piti terveysasemien määrää siinä tärkeänä. Hän
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Keskustelin tänään ohimennen siitä, miksi minulla ei ole
HSL:n kuukausilippua. Asun Käpylässä, ja täällähän on
kaikki; työpaikkani, lapseni tarha, ystävät, kantaravintolani, kirjasto, terveyskeskus, posti,… Hetkinen. “Postin”
virkaa toimittaa tällä hetkellä R-kioski. Kun varsinainen
posti lopetettiin, lapseni (silloin 4v) ihmetteli, että kuka
sen on lopettanut kun me tarvitsemme sitä. Työpaikka,
tarha ja ystävät ovat ainakin näillä näkymin täällä pysyviä, mutta entäs kirjasto ja terveysasema?
Lähikirjastojakin aina säännöllisin väliajoin yritetään
lakkauttaa, koska keskustakirjasto korvaisi kuulemma
loistavasti pienet kirjastot. Pieneen lähikirjastoon saa tilattua kauempaakin kirjat, lähtemättä pois omalta mukavuusalueeltaan. Kirjastossa tapaa tuttuja, ja henkilökuntakin on vuosien varrella tullut tutuksi.
Vaikka kirjastotoimen johtaja ja sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja ovatkin molemmat vakuutelleet, että lähikirjastot säilyvät keskustakirjastosta huolimatta,
täytyy olla silmät ja korvat tarkkoina päätöksien ja valmistelujen suhteen.
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Pienet asemat isoja parempia

Terveysasemien
lopettamisella ei säästetä
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Valelääkäri
kertoi Hakaniemen
SKP:n ”terveyskioskilla”,
miksi
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����vähentää.
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terveysasemia
ei saa
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Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty (kok) ja kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lasse Männistö esittävät
pääkaupungin terveysasemien
rajua vähentämistä (HS 2.2.). Nykyisistä 25 terveysasemasta jäisi jäljelle vain neljä. Lisäksi olisi
terveyskioskeja, joissa voi tavata
terveydenhoitajan.
Räty perusteli tätä sillä, että isoja asemia voidaan kehittää, mutta nykyiset ”kuihtuvat
vääjäämättä”. Helsingillä ei mu
ka ole varaa nykyiseen terveys
asemaverkkoon.
Terveysasemien lopettaminen sai täystyrmäyksen Malmitalolla, jonne SKP:n osasto ja
Helsinki-listojen valtuustoryhmä olivat kutsuneet keskustelun
perusterveydenhuollosta.

kolumni

Vertailu osoittaa,
että pienet
terveysasemat
��������� ���������
ovat parempia
� ����� ����� ��� ���!��
kuin suuret.
Kustannukset
potilasta kohti
ovat pienillä ja
���������
���������
suurilla
samaa
� �����
����� ��� ���!��
tasoa.
(Helsingin
terveyspalvelujen
johtoryhmä
29.1.2013)

Entäpä terveysasema? Alueeni terveysasema Koskelassa lakkautettiin ja toiminta siirrettiin Oulunkylään. Kokoomuksen ehdotus terveysasemien suhteen on se, että pienet lähiterveysasema lopetetaan kaikki, ja palvelut
keskitetään neljään suureen keskukseen. Miksi tämä on
huono asia?
Itse pääsen lapseni kanssa bussilla Oulunkylään. Toki
on kurjaa ja hankalaa matkustaa bussissa esimerkiksi
kuumeisen 5-vuotiaan kanssa, kantaa hänet paikasta
toiseen luultavasti, mutta se onnistuu (pitänee hankkia
se kuukausikortti). Entäpä sitten vaikka vanhempi naapurinsetä, jolle liikkuminen muutenkin on hankalaa ja
matkalla pitäisi vielä vaihtaa bussista toiseen?
Keskittämisellä kaupunki (Kokoomus) pyrkii siihen,
että ihmiset yhä enemmän käyttäisivät yksityisiä terveyspalveluja. Miksi tämä siis on huono asia?
Ohjaamalla ihmiset yksityisten palveluiden käyttäjiksi karsitaan kunnan määrärahoja palveluiden tuottamiseen (koska niitähän ei näin ollen “tarvita”). Kaupunki
syytäisi palveluseteleillä ja ostopalveluille rahojaan yksityiselle puolelle, joka tulee maksamaan enemmän
kuin palveluiden tuottaminen itse.
Eri puolilla Suomea tehdyt kokeilut terveystoimen yksityistämisestä
ovat osoittaneet, että kustannukset
nousevat eivätkä palvelut parane.
Anni Wallenius
Kirjoittaja on käpyläläinen
pienen lapsen äiti.
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ihmetteli, että apulaiskaupunginjohtaja otti kantaa asiaan jo ennen selvityksiä ja keskustelua.

Säästöä tuo terveyden
hoitaminen
Helsingissä on juuri toteutettu
iso sosiaali- ja terveyspalvelujen
uusi organisaatio. Räty toi siihen
taas epävarmuutta ja veti mattoa
henkilöstön jalkojen alta.
– Säästöjä tuo terveyden hoitaminen ja sairauksien ennalta ehkäisy, Tenkula korosti.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan vasemmistoliittolainen jäsen
Anna Vuorjoki ei nähnyt syytä
karsia terveysasemia niin kuin
kokoomus esittää. Hän piti erityisenä haasteena mielenterveyspalveluja ja varoitti terveyspalvelujen leikkaamisen voivan johtaa
vielä isompiin ongelmiin.
Hakanen muistutti, että kaupunki tekee jatkuvasti voittoa ja
vetosi muihin valtuustoryhmiin,
että ne ottavat selkeästi kantaa terveysasemien lopettamista
vastaan. Asukkaille lähipalvelu-

���

jen vähentäminen toisi vaan lisää ajan ja rahan menoa. Jos
kynnys terveysasemalle nousee,
tulee hoito myöhemmin kalliimmaksi. Kaupunkikaan ei säästä,
ainakaan ellei ole myydä kovalla
hinnalla terveysasemia yksityisille lääkärifirmoille.

”Terveyskioski”
SKP:n ja Helsinki-listojen valtuustoryhmän sihteeri Heikki
Ketoharju kertoi, että keskusteluja ja toimintaa terveysasemien
puolesta jatketaan ympäri Helsinkiä. Malmin tilaisuuden jälkeen SKP ja Helsinki-listat pystytti ”terveyskioskin” Hakaniemen maalaismarkkinoille. Toriteltalla sai tavata ”valelääkärin”,
ohjeet soittaa hätänumeroon tai
allekirjoittaa terveysasemien vähentämistä vastustava adressi.
Jos olet kiinnostunut toiminnasta
terveysasemien puolesta, ota yhteyttä
valtuustoryhma@ketoharju.info
tai p. (09) 774 38 140.

ntteja
komme
Lääkäriliitto
arvostelee
Helsinkiä
Lääkäriliiton toiminnanjohtaja
Heikki Pälve arvostelee Helsingin kaupungin aikeita vähentää rajusti terveysasemia.
Perusterveydenhuollon pitää
olla lähellä potilasta, hajautettuna ympäri kaupunkia, kuten
muuallakin Euroopassa.
– Nyt Helsinki vyöryttää matkakustannukset potilaille ja Kelalle, odotuskustannukset potilaalle ja työnantajalle, kritisoi
Pälve Helsingin Sanomissa.

Sairaus- ja
tapaturmainvalidit
lähiterveysasemien
puolesta
Helsingin Seudun Sairaus- ja
Tapaturmainvalidit pitää vastuuttomana kaupungin suunnitelmia supistaa ja lakkauttaa terveysasemien palveluja.
Terveyskeskuskäynnin maksuttomuus ei ilahduta, jos
vastaanotoille ja laboratorioröntgen- ym. tutkimuksiin
joutuu menemään taksilla.
Näin saadaan kaupungin kuluja vähennettyä, kun hoidon
tarpeessa olevat jäävät suurien matkakustannusten pelossa kotiin. Potilaiden kulut
sen sijaan nousisivat ja Kelan
korvausten omavastuutkin
ovat nousseet jo 14,50 euroon
matkalta.
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Budjetin valmistelussa
hylättävä uudet ”Pajusen listat”
Ei pidä toistaa 90-luvun laman
virheitä leikkaamalla julkisia palveluja kun Suomen ja euroalueen
talous taantuu. Leikkaaminen ei
ole ratkaisu vaan pahentaa lamaa
ja heikentää palveluja juuri kun
niiden tarve kasvaa. Helsingillä
on rikkaana kaupunkina ja suurena työnantajana mahdollisuus
torjua työttömyyden, köyhyyden
ja eriarvoisuuden lisääntymistä.
”Panna suu säkkiä myöten” on
vanha sanonta, mutta vie budjettivalmisteluissa helposti harhaan.
Julkisesta taloudestahan riippuu
paljon se, miten suuri tuo säkki
on, luodaanko työpaikkoja, ehkäistäänkö sosiaalisia ongelmia,
rakennetaanko uutta.
Palvelujen, työpaikkojen ja tilojen karsimiselle on vaihtoehtoja. Helsingin valtuustossakin istuvista hallituspuolueiden edustajista riippuu leikataanko vai
vahvistetaanko kuntien rahoitusta. Hallitus on leikannut kuntien
valtionosuuksista ja yhteisöveroista yhteensä yli miljardilla eurolla vuodessa. Näiden leikkausten perumisen lisäksi kuntien taloutta voidaan vahvistaa lopettamalla pääomatulojen verovapaus
kunnallisverotuksessa. Kunnat
voisivat saada näin jopa kaksi
miljardia euroa lisää tuloja.

Alibudjetointi lopetettava
Helsinkiläisten vastalauseet kaatoivat kolme vuotta sitten ns. Pajusen listan kymmenien lähipalvelujen lopettamisesta. Kaupunginjohtajan nyt esittämät
suuntaviivat budjetin valmistelulle osoittavat, että valmisteilla
on uusi Pajusen lista. Eikä lähtökohtana ole taaskaan arvioita
palvelujen tarpeista tai muutosten vaikutuksista hyvinvoinnin ja
tasa-arvon kannalta.
Kaupunginjohtaja esittää toimintamenojen jäädyttämistä
neljäksi vuodeksi, vaikka kus-

Helsingin kaupunki tekee jatkuvasti voittoa, mutta helsinkiläisten palvelut heikentyvät.

tannustaso nousee ja asukkaiden, etenkin lasten ja vanhusten määrä kasvaa. Henkilöstön
määrä rajattaisiin viime vuoden
tasolle, vaikka työt lisääntyvät.
Palvelujen resursseja leikattaisiin myös sillä, että investointeja rahoitetaan entistä enemmän
tulorahoituksella. Osa lähipalveluista lopetettaisiin, kun tilojen
kokonaispinta-ala ei saa kasvaa
uusien alueiden rakentamisesta huolimatta. – Yhdessä asiassa kaupunginjohtajan linjasta
voi kuitenkin ottaa vaarin: työntekijöille tarvitaan ylimääräinen
palkankorotus.
SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmän mielestä talousarvion valmistelun lähtökohdaksi pitää

ottaa palvelujen alibudjetoimisen sijasta kattavan lähipalveluverkon kehittäminen, terveysja hyvinvointierojen kaventaminen sekä henkilöstövajauksen
poistaminen.
Peruspalveluihin tarvitaan ainakin 60 miljoonan euron reaalinen tasokorotus, jotta pahimmasta alibudjetoinnista päästään eroon. On kohtuutonta, että esimerkiksi päiväkotihoidossa
oli viime vuoden lopussa yli 920
lasta enemmän kuin oli budjetoitu. Lastensuojelun kustannusten
nousu kertoo siitä, miten kalliiksi
alibudjetoiminen tulee pidemmällä aikavälillä. Lisäksi tarvitaan 10
miljoonaa euroa vanhuspalvelulain tavoitteiden toteuttamiseen

niin, että kotihoidon palveluja
laajennetaan ja että pitkäaikaishoidon paikkoja ei vähennetä.

Lähipalvelut turvattava
Sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kehitykseen kuuluu Helsingissä se, että keskeiset peruspalvelut ovat tavoitettavissa
kävelyetäisyydellä.
Budjettivalmisteluissa
pitää hylätä kokoomuksen ajama
terveysasemien vähentäminen.
Etenkin lapsiperheille ja vanhuksille on tärkeää, että terveysasema on lähellä. Se on tärkeää
myös terveyserojen kaventamisen
ja ennaltaehkäisevän työn kan-

nalta. Terveysasemien kustannusten vertailut osoittavat, että
palvelujen keskittäminen ei tuo
edes säästöjä.
Valtuuston strategiaseminaarissa vallitsi laaja yhteisymmärrys siitä, että terveys- ja hyvinvointieroja pitää kaventaa. Palveluseteleiden käytön lisääminen
on ristiriidassa tämän tavoitteen
kanssa. Palveluseteleistä hyötyvät hyvätuloiset, joilla on rahaa
tarvittavaan omarahoitusosuuteen. Lisäksi seteleistä hyötyvät yksityiset firmat. Niille siirretään verovaroja, joita tarvittaisiin kunnallisten palvelujen
parantamiseen.
Kaupunginjohtajan esittämä
toimitilojen rajoittaminen uhkaa
viedä monilta alueilta yhteiset tilat, lähikoulut, kirjastot ja nuorisotalot. Se asettaa lähikirjastot
ja keskustakirjaston virheellisesti vastakkain, kun tulevan keskuskirjaston pinta-ala on puolet
kirjaston nykyisten tilojen yhteismäärästä. Helsinkiin tarvitaan
päinvastoin lisää julkista tilaa,
monikäyttöisiä asukastiloja, ”yhteisiä olohuoneita” ja resursseja
asukaslähtöiseen kulttuuriin.

Kaupunki tekee taas voittoa
Helsinki on tehnyt jo 10 vuotta
jatkuvasti ylijäämää. Myös viime vuoden tulosennuste on toista sataa miljoonaa ylijäämäinen.
Kaupungin tase vahvistuu, mutta palvelut heikentyvät, asuminen kallistuu ja joukkoliikenteen
hinnat nousevat.
Olen jo monena vuonna kysynyt, mihin ylijäämiä kerätään.
On vastattu, että niitä tarvitaan
”pahan päivän varalta”. Nyt kun
taantuma painaa päälle, pitää
budjetissa ottaa lukuun myös
kaupungin liikelaitosten tuotot
ja ohjata lisää rahaa palveluihin
ja työllisyyteen.

Yhtiövalta vai demokratia?

Helsinkiläisten protestit kaatoivat Pajusen listan kolme vuotta sitten. Lähipalveluja aiotaan kuitenkin taas vähentää.

Valtiovarainministeriö on tehnyt
eräitä valtion liikelaitoksia koskevasta EU:n päätöksestä keppihevosen, jolla se yrittää siirtää
kuntien liikelaitosten tuotoista
rahaa valtiolle. Lisäksi se haluaa
asettaa kunnat omistajina heikompaan asemaan kuin yksityiset rajoittamalla muun muassa
pääomalainoitusta.
Erityisesti hallitusvasemmistolta on syytä kysyä, miksi olette
mukana valmistelemassa esitystä, joka leikkaa Helsingin tuloista
kymmeniä miljoonia ja avaa tietä
kuntien liikelaitosten yksityistämiselle? Eikö suunta pitäisi olla
päinvastainen, kuten kunnallisen liikelaitoksen perustaminen
rakentamaan vuokra-asuntoja?
SKP ja Helsinki-listat esittää, että ensi vuonna siirrytään
alueellisen osallistumisen kokeiluista kohti osallistuvaa budjetointia ja laajempia kokonaisuuksia. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi lähipalveluja ja palveluverkkoja koskevat ratkaisut.
YRJÖ HAKANEN
SKP:n ja Helsinki-listojen
ryhmäpuheenvuoro kaupungin
talousarvion 2014 valmistelusta
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valtuustoaloitteita
Helsingin
IT-osaamista
parannettava
Helsinki kuluttaa valtavat
määrät rahaa tilaamalla tehottomia IT-järjestelmiä. Ulkomaisille
suuryrityksille
maksetaan lisenssimaksuja
joiden vastikkeeksi saadaan
usein kehnosti toimivaa tekniikkaa. Nyt kaupunki on
avaamassa datavarantonsa,
mutta sillä ei ole sanottavammin omaa osaamista tietotekniikan suhteen. HUS:n kanssa valmisteltava asiakastietojärjestelmän hankinta on tästä viimeisin osoitus.
SKP:n ja Helsinki-listojen
varavaltuutettu Seppo Lampela jätti helmikuussa valtuustossa aloitteen, että kaupungin tietotekniikkaosastol-

Helsingin kaupungin vuokrataloyhtiöiden fuusion piti tuoda säästöjä, mutta vuokrat nousevat.

Vuosi fuusiota
Heka Oy:ssä
Helsingin kaupungin vuokrataloyhtiöt yhdistettiin vuosi sitten Heka-yhtiöksi. Tätä fuusiota
markkinoitiin asukkaille muun
muassa sillä,että kun kaikkien yhtiöiden lainat laitetaan yhteen koriin( 2000 milj. ) on paremmat mahdollisuudet saada
edullista lainaa. Lainojen osalta
Hekan edustaja kertoi Helsingin
Sanomissa (27.12.) ,että lainoja
on kilpailutettu 130 milj. josta
säästöä olisi liki 60 milj. ”Asukkaiden vuokria lainajärjestelyt
eivät suoranaisesti alenna, mutta suurten peruskorjauksen häämöttäessä paineet vuokrankorotuksiin pienenevät.”
Mihin on unohtunut loppujen
1 800 milj. lainojen kilpailutus?
Tämä sisältää myös kaupungin lainaa 220 milj. jossa on 4%
korko.
Kaupungin omistamissa taloissa kaupungin tontilla asuvat
vuokralaiset joutuvat lisäksi maksamaan kohovia tonttivuokria.
Toinen painotus oli, että kun
saamme Hekan hallitukseen
edustajamme, niin vaikutusvaltamme lisääntyy. Mistäköhän
mahtaisi löytyä yhteisö tai yritys,
jossa vähemmistö päättää? Asukkaiden edustajathan ovat vähemmistönä hallituksessa.

Vuokrat nousevat
Fuusion piti tuoda säästöjä, vaan
miten kävikään. Hekan aiheuttamat kustannukset vuokralaisille
ovat 0,10 euroa neliöltä kuukau-

dessa. Lisäksi alueyhtiöt myyvät isännöinnin/huoltopalvelut
Hekalle ja niistä joudutaan nyt
maksamaan alv-kustannuksia
0,05 euroa neliöltä.
Eli omistaja ostaa palvelut itseltään, pääomalainat tasattiin, ja lainaa on otettu lisää niin
kaupungilta muilta rahalaitoksilta miljoonia. Talotoimikunnan
saivat pika-aikataululla lausua
budjetista jotain, mutta päätökset tehtiin muualle.
Tämän vuoden vuokrien korotukset pidettiin jotensakin ”maltillisena”. Entä sitten kun uusien
vuokra-asuntojen rakentaminen
käynistyy tavoitteiden mukaisesti? Voi vain arvuutella, mitkä paineet kohdistuvat silloin
vuokriin.
On syytä muistuttaa kaikkia Heka Oy:n vuokralaisia siitä, että asummepa vanhoissa
tai tulevissa uusissa taloissa,
niin maksamme uustuotannon
vuokrissamme.

Demokratia kaventuu
Entäpä asukasdemokratia? Kaupunginjohtaja asetti vuosi sitten työryhmän uudistamaan
vuokralaisdemokratiasääntöä.
Vanhan tavan mukaisesti asukkaiden edustajat ovat siinä
vähemmistönä.
Työryhmä antoi lausuntonsa joulukuun lopussa. Yllättäen
ryhmä esitti yksimielisesti useita asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia kaventavia muutoksia.

Kummallisin muutosesitys
on se, että asukkaat eivät enää
voisi yksin ratkaista sitä, ketkä
edustavat heitä kiinteistöyhtiön
ja alueyhtiöiden hallituksissa.
Asukkaat tekisivät ehdotuksen
useammasta henkilöstä kuin tehtäviin voidaan valita eli vuokranantaja voisi halutessaan valikoida ”sopivia” vuokralaisedustajia.
Kaupunginhallituksen sijasta
Heka saisi vallan antaa ohjeita
ja sovellutuksia säännöstä. Toimitusjohtajalla tai yhtiön nimeämällä edustajalla olisi läsnä- ja
puheoikeus kokouksissa ilman
asukkaiden esittämää kutsua.
Talo- ja vuokralaistoimikunnat ovat tehneet työryhmän esitykseen huomattavan määrän
muutosesityksiä. Toivon mukaan
näille esityksille löytyy tarpeeksi
tukea, kun sääntömuutos tulee
kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Muuten fuusiojuna kulkee
ja me asukkaat saamme olla kyydissä ilman vaikutusmahdollisuutta, vaikka maksamme kaikki
asumiseen liittyvät kustannukset, jopa osan uusien asuntojen
rakentamisesta.
Uutena uhkana on maan hallituksen ajamaan suurkuntahankkeeseen liittyvä metropoliselvitys.
Siinä ehdotetaan Helsingin seudun 14 kunnan yhteistä liikelaitosta, joka vastaisi vuokratalojen
rakennuttamisesta, hallinnasta
ja jopa asukasvalinnoista.
- Voi kysyä, mihin on unohtunut vuokralaisdemokratia?
EERO RASIJÄRVI
Siilitien vuokralainen

le palkataan ohjelmoijia valvomaan IT-hankintojen laadukkuutta ja suunnittelemaan
yhdessä asukkaiden kanssa
kunnan tarpeisiin sopivia avoimen lähdekoodin järjestelmiä.
Lisäksi yksikköön tulisi palkata tukihenkilöitä kehittämään
asukastilojen tietotekniikkaa
yhdessä käyttäjien kanssa, ja
data-analyytikoita, jotka auttavat hyödyntämään dataa demokratian välineenä

Heikki Takkinen
esittää koulutilojen
yhteiskäyttöä
SKP:n ja Helsinki-listojen varavaltuutettu Heikki Takkinen esittää vajaalla käytöllä olevien koulu- ja muiden
kiinteistöjen ohjaamista laajemmin asukkaiden yhteiskäyttöön. Takkinen jätti asiasta valtuustossa aloitteen.
Hän perustelee aloitetta kaupungin demokratiahankkeen
suosituksilla ja sillä, että kouluverkon tarkistamisen yhteydessä on muuten jäämässä
tiloja vajaalle käytölle.
Takkinen teki myös aloitteen liikenneturvallisuuden
lisäämisestä Käpylässä muun
muassa koulujen läheisyydessä. Kolmannessa aloitteessaan Takkinen ehdottaa korjauskelvottomaksi palaneen

Käpylän Vuoritalon alueelle
Rauniopuistoa, jonne sijoitettaisiin mm. taideteoksia ja
graffitiseinä.

Seppo Lampela
vaatii lisää rahaa
liikuntapalveluihin
Helsingin liikuntaviraston
budjetista leikattiin viime
vuonna noin viidennes. Nykyiset määrärahat eivät riitä sekä olemassa olevien liikuntatilojen ja –palvelujen
ylläpitämiseen että uusille
alueille tarvittaviin tiloihin ja
palveluihin.
Varavaltuutettu
Seppo
Lampela (SKP & Helsinki-listat) esittää ensi vuoden talousarvioon ja seuraavien vuosien
taloussuunnitelmiin 2 miljoonaa euroa lisää liikuntaviraston toimintamenoihin, erityisesti matalan kynnyksen ja
lähiliikuntapalveluihin. Lisäksi hän ehdottaa 2 miljoonaa
investointisuunnitelmaan.
– Liikuntapalvelujen lisää-

minen on ehkä paras ja edullisin tapa kaventaa terveyseroja
ja ehkäistä syrjäytymistä. Liikuntamenojen leikkaaminen
on lisännyt sosiaali- ja terveysviraston menoja ainakin
yhtä paljon, ellei enemmänkin, arvioi Lampela.

5

6

EESPÄIN! 1/2013

TÄ
OTA YHTETOYT
IMINTAAN!
TULE MUKAAN

Suomen
kommunistinen
puolue
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 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

Uusia kasvoja
luottamustehtävissä
Suomen kommunistisen puo
lueen ja Helsinki-listojen ryhmä sai uusia tehtäviä kaupungin lautakunnissa, johtokunnissa ja muissa luottamuspaikoissa. Niihin on tullut myös uusia
kasvoja.
Valtuustoryhmän luottamus-

henkilöt eivät pelkästään osallistu kokouksiin. Ryhmä haluaa
avata asukkaille lisää vaikuttamisen väyliä ja pitää jatkuvasti
yhteyttä helsinkiläisiin.
SKP ja Helsinki-listat on koonnut kolme työryhmää: terveyskeskuksia puolustava työryhmä,

vuokra-asuntotyöryhmä ja asukastapaamisia järjestävä työryhmä. Näihin ovat tervetulleita kaikki, joita kiinnostaa lähipalvelujen
puolustaminen ja ruohonjuuritason demokratian kehittäminen.
Helsinki-listojen ryhmässä on
mukana jäseniä SKP:stä, Vapai-

Yrjö Hakanen

Anni Wallenius

Emmi Tuomi

Kaupunginvaltuutettu
Asuu Maunula-Pirkkolan alueella.
SKP:n puheenjohtaja ja Euroopan
vasemmiston hallituksen jäsen.
Mukana mm. Pro kuntapalvelut
-verkostossa ja Maunulan
demokratiahankkeessa.
www.yrjohakanen.fi
yrjo.hakanen@skp.fi

H SKP:n Etu-Sörkan osasto
Jonas Mithiku
044 542 85 34
jonasmithiku@yahoo.co.uk
H SKP:n Helsingin posti– ja
logistiikka-alan osasto
Toivo Saksala 040 769 7187
topisaksala@gmail.com

Työväenopiston johtokunnan
varajäsen
Hei! Olen 25-vuotias
erityiskoulunkäyntiavustaja sekä
5-vuotiaan pojan äiti Käpylästä.
Kunnallispolitiikassa tärkeinä
asioina pidän mm. peruspalveluiden
säilymistä lähipalveluina.
(Sitoutumaton.)
awallenius@gmail.com

den ja Radikaalien Demokraattien yhdistyksestä ja kommunistisesta nuorisoliitosta sekä puolueisiin sitoutumattomia.
www.helsinki-listat.fi

Eero Rasijärvi

Työllistämistoimikunnan varajäsen
35-vuotias psykologi, äiti ja
kommunisti. Pienten palveluiden
puolesta, eli pienet ihmiset ensin ja
lähipalvelut kävelyetäisyydelle.
emmi.tuomi@gmail.com

HeKa Oy Kontulan, Myllypuron ja
Vesalan hallitusten jäsen
Eläkeläinen ja vuokra-asuntoaktiivi
Herttoniemestä. Taistellut sitkeästi
vuosien ajan asukasdemokratian
puolesta virkamiesvaltaa vastaan.
(Sitoutumaton)
rasijarvi@gmail.com

Atte Blom

H SKP:n Koillis-Helsingin os.
Jorma Heinonen (09) 351 55 68
helsinginpiiri@skp.fi

Seppo Lampela

H SKP:n Käpylän ja Kumpulan
osasto
Jarmo Åsnabrygg
040 961 3696
japijarmo@gmail.com

Rap-artisti, vapaa kirjoittaja. Toimin
liikuntalautakunnassa hyvässä
yhteistyössä eri puolueiden kanssa,
provosoin keskustelua ja horjutan
konsensusta. (Sitoutumaton.)
steen1@monsp.com

Varavaltuutettu,
liikuntalautakunnan jäsen

H SKP:n Maunulan-Pakilan os.
Maija Hakanen 050 570 43 68
maija.hakanen@kolumbus.fi

JP (Juha-Pekka) Väisänen

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan
jäsen
Olen käsitetaitelija ja SKP:n
pääsihteeri. Teen työtä Helsingin
kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa
sen puolesta, että kulttuuripalvelut
mahdollistavat asukaslähtöisen
toiminnan, taiteilijoiden toimeentulo
paranee ja vähemmistöillä on
enemmän mahdollisuuksia omaan
kulttuuriin.
juha-pekka.vaisanen@skp.fi

UMO-säätiön hallituksen jäsen
Kesäkuussa jo seitsemänkymppinen
aktivisti, sekä pitkän linjan
kulttuurityöntekijä. Anti-Guggenheim,
pro-kulttuuri. Kulttuurin rahoitus
on koko ajan ollut jälkijunassa.
Luokkaeroja ei saa syventää
kulttuurista leikkaamalla. Kuntien
yhteistyötä kulttuurin saralla lisättävä.
(Sitoutumaton.)
atte.blom@gmail.com

Valter Vesikko

Poliisiasiain neuvottelukunnan
jäsen
Nuorten ja vanhusten asiat ovat
lähellä sydäntäni, samoin perheasiat.
Kohtuuhintainen ja turvallinen
asuminen, sekä koulu ja päivähoito.
Turvallinen asuinympäristö kaikille.
(Sitoutumaton)
valter.vasalla@hotmail.com

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 Punainen tähti – Helsingin
kommunistiset nuoret
helsinki@komnl.fi
punainentahti.blogspot.com

Heikki Takkinen

Varavaltuutettu, Työväenopiston
johtokunnan jäsen
Elämä on roudausta; tavaroiden,
ihmisten, ajatusten ja ideoiden
kuljettamista paikasta toiseen uskoen
ja toivoen niiden jalostuvan matkan
varrella. Vapaa radikaali.
heikki.takkinen@luukku.com

Anna-Mili Tölkkö

Irene Auer

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan
varajäsen
Kontulalainen
luokanopettajaopiskelija ja äiti.
Lähikirjastojen, kaikille avointen
epäkaupallisten tilojen ja matalan
kynnyksen kulttuurin puolustaja.
ireneauer@gmail.com

Helsingin kesäyliopiston säätiön
hallituksen jäsen
Lasten hyvinvointifoorumin aktiivi.
Koulutus kuuluu kaikille: nykyisen
koulutusjärjestelmän rakenteet ovat
homeessa. Elinikäisen oppimisen
pitäisi olla mahdollisuus eikä pakko.
annamilitolkko@gmail.com

Anneli Korhonen

Poliisiasiain neuvottelukunnan
varajäsen
Olen kolmikielinen kosmopoliitti
Savosta. Toimin uskoen tasa-arvoon ja
rauhaan. Inhoan rasismia, väkivaltaa
ja rohmuamista. Säädyllinen elämä
kuuluu kaikille ihmisille; aloitetaan
Helsingistä! (Sitoutumaton)
annelihaili@hotmail.com

Tiina Sandberg

Liikuntalautakunnan varajäsen
Lapsilla ja nuorilla on oltava
mahdollisuus harrastaa perheen
varallisuuteen katsomatta. Liikunta on
kaikkien oikeus, ei harvojen etuoikeus.
torrakko@yahoo.com

Vappuna marssille
Työväenliikkeen yhteinen
vappumarssi keskiviikkona 1.5.
kokoontuu klo 10 Kansalaistorilla
ja lähtee klo 11 Hakaniemen
torille ja Tokoinrantaan. Työväen
ja opiskelijoiden vappujuhla
Tokoinrannassa klo 11.45 alkaen.

& lähidemokratian

Kalle Hernberg

Olli Salin

Työllistämistoimikunnan jäsen
Sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö
Vallilasta. Toimin lähipalvelujen
turvaamiseksi Pro-kuntapalvelut
-verkostossa, Vallilan kirjaston
ystävissä ja siirtolapuutarhassa.
Nuorisotakuu stadilaisille!
(Sitoutumaton.)
olli.salin@hel.fi

Helsingin kesäyliopiston säätiön
hallituksen varajäsen
Opettaja ja kansalaisaktivisti, joka on
sitä mieltä, että sivistys kuuluu kaikille
varallisuudesta ja asuinpaikasta
riippumatta.
kalle.hernberg@gmail.com

Hannele Salava

Keskusvaalilautakunnan varajäsen
Helsingin kaupungin palveluksessa
oleva erityislastentarhanopettaja.
Keskusvaalilautakunnassa haluan
valvoa demokratian toteutumista.
hannelesalava@elisanet.fi

Heikki Ketoharju

SKP:n ja Helsinki-listojen
valtuustoryhmän sihteeri
Muusikko, koulunkäyntiavustaja.
valtuustoryhma@ketoharju.info
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Kaikkien maiden taiteilijat
ja käsityöläiset yhtykää!
JP Väisänen

Olin hiljattain Kuubassa tutustumassa Havannan kaupungin
kulttuuripolitiikkaan ja innostuin näkemästäni. Monelle meistä on jo ennalta tuttua se, että
Kuuba on musiikin supervalta.
Mutta tiesitkö, että vallanku
mous Kuubassa on mahdollistanut sen, että kulttuuri kuuluu
kaikille – ei pelkästään mainoksissa kuten meillä vaan ihan oikeasti kaikille.

Osallistumisen kulttuuri
tuo taiteilijat kadulle
Aluksi herää luonnollinen kysymys, miten pieni Karibianmeren
saarivaltio voi vuodesta toiseen
luoda hyvinvointia tai edistyksellistä kulttuuripolitiikkaa, vaikka
sen kimpussa ovat jatkuvat hurrikaanit, luonnonkatastrofit, Yhdysvaltain kauppasaarto ja Kuuban merkittävimpien vientiartikkelien nikkelin ja sokerin maailmankauppahintojen lasku?
Kuuba ja kuubalainen sosialismi on voimissaan, koska sokerisaaren systeemi perustuu
yhteistyöhön ja osallistumiseen.
Kuubassa keskustellaan kaikesta mikä liittyy yhteiskunnalliseen
uudistamiseen.
Taiteilijatkin ovat mukana
ajankohtaisissa ja paljon puhutuissa sosialismin päivitystalkoissa. Moni kuubalainen taiteilija
haluaa entistä enemmän vaikuttaa omaan toimeentuloonsa esimerkiksi osuuskuntatoiminnalla

Malmin mummot pioneereja

toimintaa

Näyttelijä Anneli Sauli palkittiin
Jussi Gaalassa elämäntyöstään
suomalaisen elokuvataiteen hyväksi. Vuodesta 1944 elokuvaalan ammattialaisten yhdistys
Filmiaura on jakanut vuosittain
parhaille suomalaisen elokuvan
tekijöille Jussi-palkintoja.
Betoni-Jussin ovat aiemmin
saaneet muun muassa Spede
Pasanen, Renny Harlin, VesaMatti Loiri, Åke Lindman, Lasse
Pöysti ja Elina Salo. Jussi-palkinto on yksi Euroopan vanhimmista elokuvapalkinnoista.

Kommunistinuorten
lukupiiri

Särkällä oli silmää

Hyvä draama tarvitsee
lisärahoitusta
Anneli Sauli kritisoi elokuva-alan
kaupallistumista.
– Hyvälle draamalle on saa-

Voisimmeko me helsinkiläiset
taiteilijat, käsityöläiset ja kaupunginosa-aktiivit tehdä jotain
samanlaista kuin kuubalaiset –
tulla säännöllisin väliajoin ulos
omista työhuoneista julkiseen tilaan, asettaa teokset ostettavaksi,
opettaa muita osaamaan ja olla
osa elävää kaupunkia. Malmilla
tunnelissa kutovat mummot ovat
tässä asiassa jo pioneereja.
Kuubalaisten taiteilijoiden ja
Malmin mummojen ja erimerkistä
innostuneena kaikki suomalaiset
taiteilijat ja käsityöläiset yhtykää!
Eespäin kohti asukaslähtöistä ja
osallistuvaa kulttuuria!
JP (Juha-Pekka) Väisänen
Kirjoittaja on käsitetaiteilija,
SKP:n pääsihteeri sekä
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja
kirjastolautakunnan jäsen

Kuubalaiset lapset opiskelevat kuvataidetta Havannan Pradon kävelykadulla.

Elämälle kiitos

Koko juhlayleisön seistessä Anneli Sauli raotti kiitospuheessaan elokuvakulissien verhoja
kertomalla, miten hän oli tavannut tuottaja Särkän.
– Minä yritin kovasti kertoa
Särkälle, että enhän minä filmitähdeksi sovi kun olen näin lyhyt, puolimustalainen ja ties mitä, kertoi Anneli ja sai raikuvat
aplodit. Tarina päättyi siihen, että Sauli sai kerralla kahden vuoden työsopimuksen ja pääsi niin
sanottuun Särkän talliin.

tai perustamalla porukalla erilaisia työllistäviä taidekollektiiveja.
Historiallisen Havannan kävelykadulla Pardolla kymmenittäin
eri alojen taiteilijoita esittää viikonloppuisin taidettaan, tarjoaa
kaiken ikäisille erilaisia maksuttomia työpajoja ja tuo osallistumisen kulttuurin ulos työhuoneista. Teoksia myydään ja ostetaan, taiteen tekemistä opetetaan
ja opiskellaan ja kaikkien kanssa
keskustellaan, vaihdetaan kuulumisia ja verkostoidutaan. Välillä
kaiken keskeyttää teatteri, konsertti tai trooppinen sade.

Anneli Saulia onnittelivat Jussi-gaalassa lämpimästi Elina Knihtilä,
Krista Kosonen ja Laura Birn.
tava lisärahoitusta tai muuten
katselemme pelkkää pinnallista viihdettä, totesi hiljattain
80-vuotisjuhlia viettänyt Sauli
Jussi-gaalan kunniavieraspöydässä kulttuuriministeri Paavo
Arhinmäelle.

Uudet roolit työn alla
Betoni-Jussilla palkittu Anneli Sauli ei ole suinkaan lopettanut taiteellista työtään. Joku olisi
siksi voinutkin keskeyttää Jussijuhlat ja betonipalkinnon jaon
protestiksi betonipäätökselle, joka on liian aikaista Annelille. Vii-

me kuntavaaleissakin SKP:n listoilla mukana olleen Saulin ura
on uudessa nousussa.
– Olen tavattoman innoissani
uusista työtarjouksista, kertoo
linnan itsenäisyyspäivän juhlissakin nähtyyn tyylikkääseen kokomustaan pukeutunut Anneli.
– Nyt minulla on työn alla rooli TV2:n Taivaan tulet -sarjassa,
jonka tapahtumat sijoittuvat tämän päivän Kemijärvelle.
Hän odottaa kovasti yhteistyötä sarjaa ohjaavan Kari Väänäsen kanssa. Anneli Saulin työvauhdista kertoo myös ensi syksynä televisiossa nähtävä tv-sarja
nimeltä Kiiltokuvia.

Helsingin
kommunistiset
nuoret eli Punainen tähti pitää nuorten lukupiiriä marxilaisuuden perusteista. Ote on
keskusteleva, ja mukaan saa
tulla myös ilman ennakkotietoja. Kokoontumiset ovat perjantaisin klo 17 yleensä Kirjasto kympin ryhmätyötilassa. Materiaalina käytetään
Demokraattisen sivistysliiton
julkaisemaa Avaimia marxilaisuuden opiskeluun -vihkosta.
Tervetuloa tutustumaan!

Kevään kokoontumiskerrat:
15.3. Imperialismi
5.4. Kansainvälisen
työväenliikkeen ja SKP:n historiaa
19.4. Tietoinen kamppailu ja
sosialismin rakentaminen
17.5. Dialektiikka logiikkana ja
menetelmänä
punainentahti.blogspot.com

Sosiaalifoorumi
ihmisen arvosta
Sosiaalifoorumi kokoaa kansalaisliikkeitä, se on oppimisprosessi, liikkeiden liike. Helsingissä pidettävään Suomen
sosiaalifoorumiin on tiedossa
jo yli 60 keskustelua, seminaaria ja työpajaa. Mukana on
kymmeniä kansalaisjärjestöjä
ja monia ammattiliittoja.
Tilaisuuksissa ovat esillä
työelämän ongelmat, ympäristökriisi, Euroopan talouskriisi, hyvinvointivaltion haasteet, maahanmuuttajien todellisuus, äärioikeiston uhkat
ja paljon muuta. Lauantaina
ilta jatkuu Dignity-iltabileillä
ravintola Kaisaniemessä.
Sosiaalifoorumi haastaa
osallistumaan paikallisten ja
globaalien ongelmien ratkaisemiseen. Kun ihmisten yhteisestä toiminnasta löytyy
voimaa muuttaa yhteiskuntaa, on toisenlainen maailma
mahdollinen.
Sosiaalifoorumiin voi lähteä myös lasten kanssa, tänäkin vuonna tapahtumassa on
lapsiparkki.
Suomen sosiaalifoorumi 20.-21.4.
Arbis, Dagmarinkatu 3, Helsinki
www.sosiaalifoorumi.fi
dignitykonsertti.blogspot.fi
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Hyvä vai paha kaivosala?
Suomessa harjoitettava kaivosteollisuus nousi otsikoihin viime
marraskuussa, kun Sotkamon
Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaassa havaittiin vuoto. Onnettomuus laajeni Suomen historian pahimpiin luettavaksi ympäristökatastrofiksi, jonka seurauksia puidaan vielä pitkään.
Sittemmin on paljastunut mittavia laiminlyöntejä, lupaepäselvyyksiä, väärinkäytös- ja jopa
korruptioepäilyjä – eikä vain Talvivaaran osalta vaan yleisemmin
kaivosbisneksessä.
Presidentti Sauli Niinistö ehti
jo aikoinaan hehkuttaa, että kaivosala voisi olla Suomen ”uusi
Nokia”. Onko kaivosala rikkautta jauhava Sampo vai luonnonvarat rosvoava ja saastuttava loinen? Muun muassa tähän haettiin vastausta Maanantaiklubilla
ravintola Milenkassa maaliskuun
alussa.

Kaivosteollisuuden edunvalvoja Pekka Suomela ja Luonnonsuojeluliiton
asiantuntija Ilpo Kuronen Maanantaiklubilla.
vitaan yksityistä rahaa, joka sietää riskejä.

Uusia
kaivoshankkeita

”Talvivaarassa mokattiin”

Kaivannaisteollisuuden etujärjestön toiminnanjohtaja Pekka
Suomela kertoi, että Suomessa
on toiminnassa noin 50 kaivosta
tai louhosta – erilaisia, ja monet
pieniä. Myös useita uusia kaivoshankkeita on vireillä.
– Kaivoksilla työskentelee tällä hetkellä noin 4 500 henkeä ja
tulevaisuudessa ehkä 5 500 lisää. Eli mistään uudesta Nokias
ta ei voida puhua, laskeskeli
Suomela.
Suhteellisen pienikokoisen kaivosalan merkittävyyttä korostaa
sen sijoittuminen syrjäseuduille,
etupäässä Pohjois-Suomeen.
– Yksi välitön kaivostyöpaikka
tuottaa 2-5 muuta työpaikkaa,
totesi Suomela.
Kaivosteollisuuden lisäksi on
metallin jatkojalostusta muun
muassa Torniossa, Kokkolassa,
Raahessa, Harjavallassa. Raaka-aineista yli 80 prosenttia on
tuontitavaraa ulkomailta.
Aiemmin raaka-aineita saatiin
halvalla maailmanmarkkinoilta.
2000-luvun taitteessa alkoivat
suomalaiset, niukemmatkin re-

Ilpo Kuronen totesi, että kaivos
teollisuuden haitat pystytään
melko hyvin ratkaisemaan nykyisellä teknologialla – tiettyyn
rajaan asti. Mutta se nostaa teollisuuden kustannuksia.
– Jos noudatettaisiin voimassa
olevaa lainsäädäntöä, oltaisiin jo
aika pitkällä. Mutta ympäristöhallintoon tarvitaan lisää resursseja ja itsenäisyyttä.
Suomelan
mukaan
Talvivaarassa mokattiin: rikottiin lakeja ja laiminlyötiin
viranomaisvelvoitteita.
– Joissakin hankkeissa on
osaamattomuutta ja liian kiireen
tuomia ongelmia. Ala ei aina halua tai osaa kertoa toiminnastaan
selkokielellä.
Keskustelussa esiin nousivat
eturistiriidat muiden elinkeinojen
kanssa. Miksi kaivosteollisuus on
eri asemassa kuin matkailu tai
muut paikalliset elinkeinot?
Suomela myönsi, ettei esimerkiksi Talvivaaran osalta ole koskaan tehty laajoja, kokonaistaloudellisia arvioita. Vaihtoehtoja
ei juurikaan mietitä.

Stop Talvivaara –mielenosoitus kaivosfirman yhtiökokouksen edessä
Finlandiatalolla.
surssit kiinnostaa.
– Suomessa ei ole suuria esiintymiä, mutta teknologiaosaamista, hyvä infrastruktuuri ja
rauhallinen yhteiskunta, listasi
Suomela houkuttavuutta lisääviä tekijöitä.

Kuka omistaa malmivarat?
Suomen Luonnonsuojeluliiton
johtava asiantuntija Ilpo Kuronen lähestyi Maanantaiklubilla
kaivosalaa toisesta näkökulmasta. Hän pohti, miten lainsäädäntö kohtelee malmivaroja eri tavalla kuin muita luonnosta saatavia rikkauksia, kuten riistaa tai
vettä.
– Monesti ajatellaan, että
maanomistajalla on oikeus malmiin. Kuitenkin malmia etsivän

ja louhivan tahon omistusoikeus
menee maanomistajan yli.
Kurosen mukaan malmin
omistusoikeutta pitäisi pohtia
pitemmälle. Valtio voisi omistaa
kaikki malmivarat, tosin esimerkiksi nykyisen hallituksen intressit eivät välttämättä poikkea kaivosyhtiöiden intresseistä.
– Joka tapauksessa rima on
korkealla ennen kuin pelkät
luonnonsuojelulliset arvot estävät kaivoksen rakentamisen, arvioi Kuronen.
Hänen mielestään suuri tekijä
Talvivaaran ympärille nousseessa kohussa on, että siinä kärsijäosapuolena ovat ympäristön lisäksi ihmiset.
Suomelan mukaan malmien
omistusoikeuteen vaikuttaa se,
että varojen etsintä on kallista ja
aikaa vievää puuhaa. Siihen tar-

Luonnonvarojen tuhlailu
Maanantaiklubilla pohdittiin
myös syvällisempiä kysymyksiä.
Onko kaikki maasta löytyvät malmivarat pakko riistää mahdollisimman nopeasti? Onko ylipäätään järkeä kuluttaa luonnonvaroja nykyisellä, usealla mittarilla kestämättömäksi todetulla
tavalla?
Keskustelussa todettiin, ettei mikään poliittinen voima nyt
pakota teollisuutta suhtautumaan vakavasti luonnonvarojen
tuhlailuun.
Kuronen totesi, että Suomen nykyhallituksenkin ohjelma on uusliberalistinen: muut
arvot ovat ympäristöä tärkeämpiä ja valtion hallintoa supistetaan ideologisista syistä. Toisaalta perussuomalaisten ja keskustan poliittinen linja ei ole sen
kummempi.
– Muutos tapahtuu ehkä vasta
pakon ja erityisen vakavien onnettomuuksien kautta, ounasteli
Kuronen.
MARKO KORVELA
Kirjoittaja on Tiedonantajalehden päätoimittaja
maanantaiklubi.blogspot.com
www.stoptalvivaara.org

H tapahtumia H händelser H events H
H SKP:n Helsingin piirin seminaari puoluekokousvalmisteluista ja vuosikokous la 6.4.
klo 11.30 – 16 Wanha Posti, Kontulan ostari.
H Helsinki-listojen ”Terveyskioski” su 7.4.
klo 10 – 14 Hakaniemen maalaismarkkinoilla.
H Maanantaiklubilla 8.4. klo 19 keskustellaan
KOM-kirjasta ja teatterista tänään. Mukana
Pekka Milonoff, Lauri Maijala ja Anneli Ollikainen. Ravintola Milenka Haapaniemenkatu 5.
H SKP:n veteraanitovereiden kerho ke10.4.
klo 13 Hitsaajankatu 9A, 6.krs. H Suomen sosiaalifoorumi la-su 20.-21.4. Arbiksella, Dagmarinkatu 3. Illalla Dignitykonsertti Dubrovnikissa.
H Helsinki-listojen ”Terveyskioski” 21.4. klo
10 – 14 Malmin maalaismarkkinoilla Ylä-Malmintori. H Työväen vappu keskiviikko 1.5. SAK:n ja
vasemmiston yhteinen vappumarssi kokoontuu
klo 10 Kansalaistorilla Musiikkitalon edessä. Kulkue Hakaniemen torille ja sieltä Tokoinrantaan,
jossa Työväen ja nuorison vappujuhla noin 11.45
alkaen. Kunniakäynti Punaisten muistomerkillä
klo 9. Vappulounas Pakilan työväentalolla klo 14,
pöytävaraukset p. (09) 7743810. H SKP:n teltta Hakaniemen maalaismarkkinoilla su 5.5.klo
10 – 14. H Maanantaiklubi 6.5. klo 19 Milenkassa Haapaniemenkatu 5. H Maailma kylässä
–festivaali 25.-26.5. Kaisaniemen puistossa ja
Rautatientorilla. H SKP:n edustajakokous 8.9.6. Tikkurilassa, iltajuhla Tikkurilan lukiossa.

tiedonantaja on

rohkeasti

vasemmalla

lehti kerran viikossa

tiedonantaja.fi joka päivä

H Paljastuksia talouden törkeyksistä
H Ruumiinavauksia näennäisdemokratiasta
H Tarinoita ja faktoja työelämästä
H Onnistumisia Suomessa ja ulkomailla

Elvi Sinervo:
Runot 1931 – 1956

Elvi Sinervo on suomalaisen runon
mestareita. Hänen kootut runonsa ovat
saatavissa uudistettuna laitoksena. Kirjassa
on myös Sinervon puheenvuoro kirjailijan
vastuusta. Peter von Bagh on kirjoittanut
jälkisanat runoista ja runoilijasta. 228 sivua.
TA-Tieto oy, 2012. 25 euroa (+ postikulut)
TILAUKSET:
(09) 774 38 10 / toimisto@tiedonantaja.fi
www.tiedonantaja.fi

H Vaihtoehtoisia näkyjä tulevaisuudesta
H Kantaaottavaa kulttuuria
H Huumoria ja humanismia
Tilaukset:
p. (09) 774 38 10
toimisto@tiedonantaja.fi
www.tiedonantaja.fi
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