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Julkinen tila kuuluu kaikille,
myös nuorille. s. 2

Kokoomus leikkaa
asukkailta ja jakaa
kavereille.
s. 3

Kirjasto on
aarrearkku, jossa
syntyy ideioita.
s. 7

Ailu räppää saamen
ja luonnon puolesta.
s. 8
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pääkirjoitus

Valtuustosalin valaisimien
häikäisevä loiste
Viime syksynä käytiin kuntavaalit. Ehdokkailla oli kova
huoli palveluista. Valtuustoon tuli valituksi suuri joukko
ihmisiä, jotka päivänvalossa vaikuttivat huolestuneilta.
Valtuustosalissa valot on näköjään viritetty taajuudelle,
joka karkottaa mielestä huolet – sekä köyhät ja kipeät.
Näin ainakin voisi päätellä valtuustokauden aluksi hyväksytyistä leikkauksista.
Huhtikuussa käsiteltiin valtuuston käsiä sitovaa strategiaa seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Paperissa luki esimerkiksi, että käyttömenoista leikataan 1 % joka vuosi
eikä kaupungin henkilöstöä lisätä, vaikka asukasmäärä
kasvaa.
Valtuutetut eivät saaneet esittää valtuuston kokouksessa paperiin muutoksia. Leikkauspolitiikan puolesta
äänestivät silti lähes kaikki valtuutetut – osin valtuustoryhmien ”hyvän” kurinpidon johdosta. Lähes kaikki
”huolestuneet” siis läpäisivät mankelin. Poikkeuksiakin
tosin oli: SKP:n ja Helsinki-listojen Yrjö Hakanen sekä
Dan Koivulaakso (vas.). Pari valtuutettua sai ryhmiensä
toimesta istuskella mielipiteineen kahviossa äänestyksen aikana.
Yrjö Kallinen -vainaa totesi muinoin: ”Me emme tarvitse moraalia osataksemme auttaa, rakastaa, olla ystävällisiä, hymyillä, kärsiä toisen tuskaa. Mutta sen sijaan me
tarvitsemme kovaa moraalia voidaksemme tehdä pahaa
hyvällä omallatunnolla.”
Kun henkilöstöä kaupungin palveluihin ei saa lisätä
asukasmäärän kasvaessa herää kysymyksiä: Jätetäänkö
lakisääteiset palvelut tuottamatta? Vai tehdäänkö niiden
saatavuus niin hankalaksi, että ne joilla on varaa hakevat palvelut yksityiseltä puolelta? Vai kanavoidaanko
kaupungin rahat kansainvälisille pääomasijoittajille kaupungin ostopalveluilla?
Valtuustossa on myös keskusteltu pääkaupunkiseudun kuntien, ”metropolin”, yhdistämisestä suurkunnaksi. Tähänastiset kuntaliitokset ovat johtaneet lähipalveluiden karsimiseen kuntien reuna-alueilta. Naapurimaiden metropoleissa, Tukholmassa ja Pietarissa kaupunki
on jaettu moniin hallintoalueisiin ja valtuustoihin. Helsingin seudulla keskittäminen on pop, vaikka se heikentää palveluja ja asukkaiden päätösvaltaa. Terveyskioski
korvaa terveysaseman yhtä hyvin kuin valelääkäri oikean
lääkärin.
Suurella rahalla on iso ääni,
mutta on kaupunkilaisillakin yhdessä. Se ääni tarvitsee saada kuuluviin, jotta valtuutetutkin voivat
huolestua uudestaan – ainakin
omasta asemastaan.
KALLE HERNBERG
SKP:n Helsingin kaupungin
piirijärjestön puheenjohtaja

Helsinkiin tarvitaan lisää ei-kaupallista julkista tilaa muun muassa nuorille.

Julkinen tila kuuluu kaikille,
myös nuorille
Kampin ostoskeskuksen käytävillä ja ympäristössä vapaa-aikaansa viettävää nuorisoa on
viranomaisvoimin vaadittu kuriin ja pois jaloista. Moraalipaniikissa ilmiön yhteiskunnalliset
taustat ovat jääneet vähemmälle
huomiolle, kommentoi keväällä pidetty Suomen kommunistisen puolueen Helsingin piirin
vuosikokous lehtijuttuja nuorten
häiriökäyttäytymisestä.
Ensinnäkin kauppakeskuksen valinta oleskelutilaksi kertoo
kaupallistuvan julkisen tilan ongelmasta. Helsingin ytimessä on
alati vähemmän kaupunkilaisille kuuluvaa ei-kaupallista tilaa.
Kaupallisessa Helsingissä ei saa
oleskella edes keskeisessä julkisen liikenteen solmukohdassa,
ellei lunasta tilan käyttöoikeutta
kuluttamalla. Tämä ajaa ahtaalle niin nuoria kuin vanhempiakin, vuosikokouksen lausumassa todetaan.

Toisaalta nuorten vapaa-ajan
sisältö on luokkakysymys. Pienituloisten perheiden lapsilla ja
nuorilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia harrastaa koulun jälkeen tai viettää lomiaan kaupungin ulkopuolella.

Nuorisotalo ja asukastalo
SKP:n piirijärjestö vaatii Helsinkiin lisää epäkaupallista tilaa.
Keskustaan tarvitaan sekä nuorisotalo että asukastalo.
Esimerkiksi keskeisellä sijainnilla olevan kaupunkisuunnitteluviraston Laituri-tilan käyttöaikojen ja -mahdollisuuksien
laajentamista tulee harkita. Samalla on varmistettava asukastalojen säilyminen lähiöissä,
ja niiden toimintarahoituksen
turvaaminen.
Julkisen tilan käyttöoikeuden
on kuuluttava kaikille. Maam-

me pääkaupungin on pystyttävä tarjoamaan keskustastaan tilaa, jonka nuoretkin voivat kokea
omakseen, vuosikokous vaati.

Uusia kasvoja
Piirikokouksen seminaariosuudessa keskusteltiin SKP:n edustajakokouksen valmisteluihin.
Esillä olivat niin uuden johdon
valinta kuin asiakirjat: Vastarinnan ja vaihtoehtojen toimintaohjelma, Toisenlainen talous ihmistä varten – ei päinvastoin sekä
lausumat kuntauudistuksesta ja
kansainvälisistä asioista.
SKP:n Helsingin piirikomiteaan valittiin useita uusia kasvoja. Piirin puheenjohtajana jatkaa
opettaja Kalle Hernberg. Uusi
varapuheenjohtaja on lastentarhanopettaja Hannele Salava ja
uusi piirisihteeri on opiskelija
Irene Auer.

Kuuba – ekologisen kehityksen mallimaa
Kommunistinen nuorisoliitto
(KomNL) sai huhtikuussa vieraan toiselta puolelta maailmaa,
Kuubasta. Kuuban kommunistisen nuorisoliiton puheenjohtajistoon kuuluva Lizette González
García saapui Suomen KomNL:n
ja Suomen sosiaalifoorumin kutsumana puhumaan ekologisesti
kestävästä hyvinvoinnista.
Suuren osan vierailuaan Lizette oli Helsingissä ja hän tapasi lukuisia kansalaisjärjestöjen edustajia. Nuorista kommunisteista
oli mukava rakentaa kansainvälisiä suhteita, ja samalla tuli kuin
varkain lämmiteltyä myös välejä
eri suuntiin.

Energian säästö
KomNL:n järjestämissä keskusteluissa etsittiin syitä siihen, miksi

Lizette Gonzáles García (keskellä)
ja Heikki Ketoharju (vasemmalla)
sosiaalifoorumissa.
Kuuba toistuvasti nimetään ekologisen kehityksen mallimaaksi.
Lizetten kertoman perusteella
mitään ihmelääkkeitä ei ole sielläpäin keksitty. Kuuba käyttää
energiaa säästeliäästi ja asettaa

terveydenhuollon sekä koulutuksen etusijalle. Ympäristöstä
huolehtiminen on kirjattu lukuisiin lakeihin, jopa perustuslakiin
saakka
Kuuba myös joutuu kohtaamaan ilmastonmuutoksen haasteet: saarivaltiota uhkaavat mm.
jäätiköiden sulamisen aiheuttama merenpinnan nousu, voimakkaat hurrikaanit ja äärimmäinen
kuivuus. Maalle noussut merivesi on pilannut viljelysmaata ja jopa kokonaisia kyliä on varauduttu siirtämään.

Kauppasaarto
Yhdysvaltojen asettama kauppasaarto vaikuttaa Kuuban asemaan tavattomasti, ja se on myös
keskeisiä vaikuttimia luonnonvarojen säästeliään käytön takana.

Kuuballa oli aiemmin hyvät
kauppasuhteet Neuvostoliittoon,
ja niiden avulla se pystyi hankkimaan halpaa energiaa sekä erilaisia raaka-aineita ja kulutushyödykkeitä, joita siltä itseltään
puuttui. Neuvostoliiton romahdettua kurssia oli kuitenkin pakko muuttaa, ja muutaman vuoden ajan Kuuba keskittyi lähinnä
selviytymiseen.
Kauppasaarto aiheuttaa jatkuvaa puutetta kaikesta, mutta
jossain määrin Kuuba on pystynyt kääntämään tämän voitokseen. Gonzales Garcia totesikin,
että jos ei muuta hyötyä kauppasaarrosta ole ollut, niin ainakin kuubalaiset ovat oppineet
kekseliäämmiksi.
Lizette nosti vierailunsa aikana esille myös muita kysymyksiä, joista keskeisimpänä ”Kuuban vitoset”, ja heidän epäoikeu-

denmukaiset vankilatuomionsa
Yhdysvalloissa. Vasemmistonuorien kanssa taas pohdittiin Palestiina-solidaarisuusprojektin
yhteistyömahdollisuuksia.

Entä meillä?
Kuuban tilanne on omanlaisensa, mutta Lizetten vierailu sai
monet pohtimaan, millä lailla
myös Suomi voisi toteuttaa hyvinvointipalvelut ekologisesti
kestävällä tavalla. Toisenlaista
peruspalveluverkkoa voisi ryhtyä
rakentamaan vaikkapa paikallisten kokeilujen kautta. Helsingissä meillä on runsaasti mahdollisuuksia: oma energiayhtiö, laaja julkisen liikenteen järjestelmä
ja monipuolista tutkimusta ja
osaamista.
HEIKKI KETOHARJU
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Ryhmäkurilla Helsinkiin leikkuriohjelma
Palvelujen määrärahoja leikkaava
ja lähipalveluja karsiva ohjelma
jyrättiin ryhmäkurilla läpi Helsingin kaupunginvaltuustossa.
Vapun alla hyväksytyssä strategiaohjelmassa sitoudutaan leikkaamaan rahoitusta vuosittain
prosentilla ja jäädyttämään henkilöstön määrä, vaikka Helsingin
asukasmäärän arvioidaan kasvavan joka vuosi 5 000:lla ja kaupunki teki viime vuonnakin voittoa 140 miljoonaa euroa. Myös
palvelujen tiloja aiotaan karsia.
Erityisen innokkaasti ryhmäkuria valvoi Vasemmistoliiton Silvia Modig. Valtuusto joutui kuitenkin äänestämään ohjelmasta.
Menoleikkuria vastustava Dan
Koivulaakson (Vas) esitys, jota
Yrjö Hakanen (Skp & Helsinkilistat) kannatti, torjuttiin äänin
75 – 2. Tyhjää äänesti Jape Lovén (sd) ja äänestyksen ajaksi pois salista painostettiin ryhmiensä toimesta Sami Muttilainen (vas, sit.) ja Tuomo Valokainen (sd).
Helsingin demokratiaryhmän
työn jatkamista koskeva Hakasen
esitys, jota Sirkku Ingervo (vihr)
oli kannattanut, hylättiin äänin
78 – 2 (Hakanen, Koivulaakso).
Jopa Ingervo laitettiin äänestämään sitä vastaan.
Hakanen esitti lisäksi ohjelmaan lisättäväksi kohdan lähiterveysasemien turvaamisesta, poistettavaksi palvelusetelien käytön

päättää valtuusto. Helsingissä
valtuusto vain keskusteli ja päätökset tekee kaupunginhallitus.
Hakanen esitti, että lausunnon päättää valtuusto ja sitä ennen kuullaan asukkaita. Tätä tuki pääosa vasemmistoliittolaisista ja Perussuomalaisten ryhmä,
mutta esitys hylättiin äänin 61 –
14, tyhjää 3.

Yksityistämisen ohjelma

Näin jyräsi ryhmäkuri, kun valtuusto hyväksyi palveluja heikentävän
strategiaohjelman. Tämä ja muut äänestystulokset netistä, jossa voi
myös seurata valtuuston kokouksia osoitteessa www.helsinkikanava.fi

laajentamisen, nostettavaksi Helsingin Energian päästöjen vähennystavoite 20 prosentista 30 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä
ja poistettavaksi kaupunginhallitukselle esitetyt lisävaltuudet
kaupungin yhtiöiden järjestelyissä. Nämä esitykset jäivät vaille
kannatusta.

Kriteereistä, joilla metropoliratkaisut pitäisi tehdä, puuttuvat
kokonaan peruspalvelut, työpaikat ja demokratia. Samaan aikaan hallitus leikkaa kuntien rahoitusta, mutta yksityisiä markkinoita tuetaan palveluseteleillä,
kela-korvauksilla, ostopalveluilla
ja kilpailuttamalla.
– Näin suurkuntahankkeesta
on tulossa lähipalvelujen karsimisen ja yksityistämisen ohjelma, kritisoi Hakanen.

Mihin jäi demokratia?

Suur-Helsinki vai
metropolivaltuusto?

Vaalilupaukset lähipalveluista ja
demokratiasta heitettiin roskakoriin myös käsiteltäessä Helsingin
seudun kuntarakenteita koskevaa metropoliselvitystä. Useimmissa Suomen kunnissa lausunnot kuntarakenteiden muutoksiin

Muualla Euroopassa paikallishallinto on yleensä kaksi- tai kolmiportainen. Kuntien lisäksi on
vaaleilla valittu maakuntahallinto ja lähidemokratia, kuten kaupunginosavaltuustot. Valtio vastaa sairaanhoidon rahoituksesta

ja se järjestetään maakuntatasolla. Jyrki Kataisen hallitus on
kuitenkin sulkenut pois tämän
eurooppalaisen mallin.
SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä vastustaa Helsingin yhdistämistä muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa ja varoittaa
sen johtavan lähipalvelujen karsimiseen. Sen sijaan ryhmä kannattaa vaaleilla, yhden vaalialueen puitteissa valittavaa metropolivaltuustoa ja lähidemokratiaa osallistuvan budjetoinnin
pohjalla.
– Metropolivaltuustossa ei
ole kyse uudesta hallintotasosta vaan seudullisten kuntayhtymien ja byrokratioiden kokoamisesta demokraattisen hallinnon
alaisuuteen.
Keskustelussa kokoomus ajoi
Suur-Helsinkiä pakkoliitoksin
ja vastusti metropolivaltuustoa.
Vihreiden ryhmäpuheessa Otso Kivekäs esitti yllättäen vielä oikeistolaisempaa mallia. Sen
mukaan alueen hyvätuloiset Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi
ja Vihti liitetään Helsinkiin. Esitystä metropolihallinnosta hän
vastusti.
Isoista ryhmistä vain SDP
tunnusti, ettei Suur-Helsinki ole
realistinen ja esitti metropolivaltuustoa. VAS kannatti Suur-Helsinkiä. Perussuomalaiset vastustivat niin kuntaliitoksia kuin
metropolivaltuustoa.

Palvelusetelit lisäävät eriarvoisuutta
Pohjoismaiseen hyvinvointimalliin kuuluu laissa säädettyjen sosiaalisten perusoikeuksien takaaminen julkisilla palveluilla kaikille tuloista
riippumatta ja vähävaraisten
tukeminen verovaroista. Kokoomus on kääntänyt mallin
ylösalaisin: Palveluseteleillä
tuetaan verovaroista hyvätuloisia, samalla kun pienituloisten saamia julkisia palveluja heikennetään.
Uusi linjaus siunattiin
Helsingissä, kun kaupunginvaltuusto päätti toukokuussa palvelusetelien käytön vakinaistamisesta ja laajentamisesta. Vielä viime syksynä
valtuuston enemmistö torjui
palvelusetelien kokeilujen
vakinaistamisen.

valuu yksityisten palvelujen
hyväksi, vähentää kaupungin budjettiraamiin kirjattu
menoleikkuri palvelujen järjestämiseen käytössä olevia
rahoja.

SDP:n ja VAS:n sanat
ja teot?

Periaatteellinen
muutos
Palvelusetelit otetaan käyttöön palvelujen järjestämisvaihtoehtona, joka asettaa
hyvätuloiset muita parempaan asemaan peruspalveluissa. Kyse ei ole vain siitä,
että palveluseteleillä täydennetään palveluja tilanteessa,
jossa kaupungin oma tuotanto ei riitä. Nyt on kyse setelien laajenevasta käytöstä
vaihtoehtona kunnan omille
palveluille, arvosteli SKP:n ja
Helsinki-listojen Yrjö Hakanen, kun valtuusto käsitteli
asiaa.

Taiteilija Kari Lindströmin banderolli kertoo kokoomuksen ajamasta julkisten palvelujen heikentämisestä.

Omarahoitusosuus satoja
euroja kuukaudessa
Palveluseteli edellyttää käyttäjältään omaa rahoitusta. Esimerkiksi palveluasumisessa se on
yleensä satoja euroja kuukaudessa, joskus enemmänkin. Setelien
kokeiluista piti tehdä perusteellinen arvio. Arviota siitä, miten setelit vaikuttavat pidemmällä aikavälillä palvelujen eriytymiseen

ja tasa-arvon toteutumiseen palvelujen saannissa ei valtuustolle
kuitenkaan esitetty. Palveluseteleiden käytön laajentamista vastustavat kaupungin henkilöstön
kannanotot sivuutettiin.
– Hammashoidosta voi nähdä,
että yksityisten palvelujen tukeminen verovaroista vahvistaa
markkinoita, joilla hinnat nousevat, yritykset ketjuuntuvat, vievät julkiselta puolelta työntekijöi-

tä ja vaikeuttavat kunnan palvelujen pitkäjänteistä kehittämistä.
Samalla tarjotaan hyvätuloisille ohituskaista muiden joutuessa jonottamaan jopa kuukausia,
Hakanen kritisoi.
– Tällä esityksellä valtuustolta
haetaan vapaat kädet sosiaali-,
terveys- ja varhaiskasvatuslautakunnille laajentaa palveluseteleiden käyttöä. Samaan aikaan
kun kasvava osa määrärahoista

Sosiaalioikeuden professori, SDP:n Pertti Arajärvi piti
palveluseteleitä esimerkkinä
yksityistämisestä, jossa yhteiskunnan tuen ohjaaminen hyvätuloisille heikentää
kaikkein haavoittuvimmassa
asemassa olevien palveluja
ja mahdollisuuksia kunnan
oman tuotannon kehittämiseen. Samasta varoittivat monet muutkin SDP:n ja Vasemmistoliiton valtuutetut, myös
eräät vihreät.
Kun tuli päätöksenteon
aika, vastusti palveluseteleiden käytön vakinaistamista ja laajentamista vain Yrjö
Hakanen.
Hän esitti kaupungin omien palvelujen kehittämisen
asettamista ensisijaiseksi ja
palveluseteleiden käyttämistä vain täydentämään niitä tilanteissa, joissa ne eivät riitä
kattamaan palvelutarvetta.
Kaikki muut valtuutetut
alistuivat kaupunginhallitusryhmien tekemään sopimukseen ja hyväksyivät palvelujen eriarvoistamisen.

4

EESPÄIN! 2/2013

Köyhät ja kipeät matkustelemaan
terveyspalvelujen perässä?
Helsingin kokoomusjohto suunnittelee terveysasemien karsimista rajulla kädellä. Ajatus nostettiin
esille kaupunginvaltuuston strategiaseminaarissa tammikuussa.
Kokoomuksen valtuustoryhmän
puheenjohtaja esitti, että 25 terveysaseman palvelut keskitettäisiin vain neljälle suurelle terveysasemalle. Lisäksi olisi ”terveyskioskeja”, joissa voisi tavata terveydenhoitajan. Tämä olisi melkoinen
isku vasten kasvoja terveyspalveluja eniten tarvitseville, köyhille ja
kipeille.
Kaupunginvaltuusto tai sosiaali- ja terveyslautakunta ei ole asiasta vielä päättänyt mitään. Mutta virkamiesvalmistelu terveysasemien vähentämisestä on jo käynnissä. Kolme virkamiestyöryhmää
valmistelee esitystä pikavauhdilla. Se on tarkoitus tuoda sosiaali- ja terveyslautakuntaan jo kesän
aikana.
Noin 20 terveysaseman lopettaminen on herättänyt niin paljon
vastustusta, että sellaisenaan se
tuskin etenee. Ehkä tarkoitus olikin, että rajun avauksen jälkeen
lautakunnassa on helpompi saada läpi terveysasemien vähentäminen esimerkiksi puoleen, jota kokoomuslainen terveystoimen johto
on jo pitkään ajanut?

Keskittäminen
ei tuo säästöjä
Helsingin Sanomat julkaisi (2.2.)
jutun, jossa haastateltiin sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Laura Rätyä (kok).
Hänen mielestään Helsinkiin riittää muutama suuri terveysasema.
Räty väitti, että nykyiset terveysasemat ”kuihtuvat vääjäämättä” ja
että Helsingillä ei ole varaa pitää
nykyistä terveysasemaverkkoa. Perustelut ovat kestämättömiä.
Terveyspalvelujen johtoryhmän
teettämän selvityksen mukaan
kustannukset asiakasta kohden
ovat pienillä terveysasemilla 266
euroa ja suurilla 265 euroa vuodessa. Säästöä ei siis keskittämisestä tule. Sen sijaan pienemmät
terveysasemat saavat asukkailta
paremmat arvosanat kuin suuret
tai keskisuuret ja henkilökunnan
työtyytyväisyys on paras pienillä
asemilla.
Terveysasemat eivät myöskään
ole kuihtumassa. Lääkäreille joutuu usein jonottamaan, mikä ei
kerro kuihtumisesta vaan lääkärinvirkojen vähyydestä. Palvelujen
kuihtumista tapahtuu vain jos palvelujen alibudjetointia jatketaan
eli jos resursseja leikataan.
Monissa muissa Euroopan
isoissa kaupungeissa suuntaus
on päinvastainen. Niissä lisätään
perusterveydenhuollon lähipalveluja. Se on todettu sekä terveyden
että talouden kannalta paremmaksi kuin keskittäminen.

Kalliiksi tulee
Jos parikymmentä terveysasemiksi rakennettua kiinteistöä jätetään
tyhjiksi, sekin tulee kalliiksi. Joku
niistä voidaan ehkä kaupata yksityisille lääkärifirmoille, mutta ei
tuollaista määrää.

Jos siirrytään jättiterveysasemiin, sellaisia pitää tietysti rakentaa. Se ei ole halpaa puuhaa.
Tuskin mikään nykyisistä terveysasemista on riittävän suuri noin
150 000 asukkaan väestöpohjan
tarpeisiin. Asemilla ei myöskään
ole tiloja ”täysille palveluille”, joita Räty mainostaa suurterveysasemille tulevan.

Eletäänkö demokratiassa?
Mikäli oikeassa demokratiassa elettäisiin, näin raju muutos
asukkaiden lähipalveluissa pitäisi alistaa kansalaiskeskusteluun
jo ennen kuin sitä viedään lautakuntiin. Terveystoimen johto haluaa kuitenkin valmisteluun ”työrauhaa” eikä kommentoi asiaa
tarkemmin.
Lähiterveyspalveluja tarvitsevat
eniten vanhukset, lapsiperheet, liikuntarajoitteiset, kroonisesti sairaat ja muut, joilla ei ole työterveydenhuoltoa tai varaa yksityisiin
palveluihin. Näille ihmisille matkustaminen palvelujen perässä on
hankalaa ja rasittavaa.
Uskooko edes kokoomusjohto,
että tulossa on palveluja parantava uudistus? Jos uskoisi, luulisi heidän julkistavan lopetettavien
asemien listan rumpuja lyöden.
Hanke on yksinkertaisesti järjetön, kuten eräs punavuorelainen
eläkeläinen totesi SKP:n ja Helsinki-listojen ”terveyskioskilla” Hakaniemen torilla.
MARJALIISA SIIRA
kirjoittaja on eläkkeellä oleva
toimittaja
marjaliisa.siira (at) gmail.com

”Aito valelääkäri” Hannele Salava SKP:n ja Helsinki-listojen ”terveyskioskilla”, jolla heräteltiin keskustelua
kokoomuksen aikeista lopettaa terveysasemia ja korvata niitä terveyskioskeilla.

Sitra rajoittamassa
sananvapautta
Saako terveyskioski-sanaa
käyttää julkisuudessa vain jos
haluaa lopettaa kaupungin
terveysasemia ja korvata niitä
terveyskioskeilla?
Tältä näyttää ainakin jos on uskominen Suomen itsenäisyyden
juhlarahan Sitran johtaja Antti
Kivelän kirjettä Suomen kommunistiselle puolueelle.
Sitrassa on havaittu, että SKP
on järjestänyt kevään aikana ”terveyskioskikiertueen” muun muassa Hakaniemessä, Kontulassa
ja Malmilla. Sitra on kääntynyt
SKP:n puoleen kirjeellä, jossa se
haluaa kieltää käyttämästä sanaa ”terveyskioski”.
Johtaja Kivelän allekirjoittamassa kirjeessä Sitra ilmoittaa,
että ”Terveyskioski on Sitran rekisteröimä tavaramerkki. Nimen
käyttöoikeus voidaan luovuttaa kunnille, kuntayhtymille ja
muille julkisen terveydenhuollon

toimijoille kansanterveyslain tarkoittamaan perusterveydenhuoltopalveluun”. Tällä perusteella Sitra kehottaa ”lopettamaan
terveyskioski-nimen asiattoman
käytön kampanjassanne”.
Sitra kertoo testanneensa Ylöjärvellä ja Lahdessa kokeilu- ja
tutkimushankkeilla, ”miten terveyskioskin toimintamalli voi
uudistaa kunnallista perusterveydenhoitoa tämän päivän vaatimuksia vastaavaksi”. Johtaja Kivelän mukaan Sitra on tällä perusteella vakuuttunut siitä,
että ”terveyskioski-toimintamalli
tarjoaa hyviä mahdollisuuksia
perusterveydenhuollon palvelurakenteiden uudistumiseen”.
Se auttaa Sitran mukaan myös
”kuntatalouden hallintaa”.

Voiko olla totta?
SKP:ssä Sitran kirje otettiin vas-

taan hämmästyneenä. Onhan kyseessä SKP:n ja Helsinki-listojen
ryhmän toritelttakiertue, joka
aloitettiin keskustelun herättämiseksi Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Laura Rädyn (kok) ja
kokoomuksen valtuustoryhmän
puheenjohtaja Lasse Männistön
esittämästä terveysasemien rajusta vähentämisestä ja korvaamisesta terveyskioskeilla, jossa
voi tavata terveydenhoitajan.
Rädyn ja kokoomuksen esitys
epäilemättä ”uudistaa palvelurakenteita” ja auttaa ehkä myös
”kuntatalouden hallintaa”. Mutta kaupunki ei ole siitä ainakaan
tähän mennessä tehnyt päätöstä. Tiedossa ei myöskään ole, että kaupunki olisi hakenut Sitralta käyttöoikeuden terveyskioski-sanan käyttämiseen Rädyn ja
kokoomuksen valtuustoryhmän
puheenvuoroissa. Tiettävästi Sitra ei ole vaatinut Rätyä tai kokoomusta lopettamaan terveyskios-

ki-sanan käytön.

Sananvapaus vai bisnes?
Onko siis niin, että keskustelua
terveysasemien vähentämisestä
ja korvaamisesta terveyskioskeilla saavat käydä vain ne, jotka kannattavat Sitran mallia?
Vai miksi Sitra vaatii lopettamaan SKP:n telttakiertueen,
jossa kerrotaan lähiterveysasemien vähentämisaikeista ja kerätään nimiä niiden säilyttämiseksi leikkimielisessä ”terveyskioskissa”, jossa voi tavata ”aidon valelääkärin”?
Sitra on eduskunnan alainen
rahasto, joka oman ilmoituksensa mukaan ennakoi yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia. Nettisivujensa
mukaan se etsii toimintamalleja hyvinvointiin tähtäävän liiketoiminnan vauhdittamiseksi.
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”Järjetön
suunnitelma!”
Toukokuun alun sunnuntaina Hakaniemen markkinoilla välillä satelee,
välillä paistaa. Tori on täynnä myyntikojuja. Niistä voi ostaa muun muassa eri puolilta Suomea tuotuja herkkuja, joita maaseudun pienyrittäjät ovat
tuottaneet.
SKP:n Helsingin piiri on pystyttänyt
torin laitamille ”Terveyskioskin”. Kioski symboloi Helsingin terveyspalveluja
uhkaavaa tulevaisuutta, jos kaupunginosien terveysasemat korvataan kevyillä ”kioskipalveluilla”.
Helsingin kokoomusjohdon aikomus lopettaa suurin osa terveysasemista ja keskittää palvelut lopulta
vain 4 – 6 suurterveysasemalle saa tylyn tuomion markkinoilla vaeltelevilta
helsinkiläisiltä.
”Ihan järjetön suunnitelma”, punavuorelainen eläkeläinen tiivistää
asian.
– Meillä on terveysasema Viiskulmassa ja se on vanhuksille hyvin
tärkeä.
Hannele Salava on pukenut ylleen
”valelääkärin” valkoisen takin. Se pysäyttää ihmisiä ja keskustelu viriää.
Hannele saa selvittää, että tulevilla terveyskioskeilla ei tapaa oikeaa eikä edes
valelääkäriä ja että toki olemme oikeiden lääkärien puolesta.
Tieto aikeista romuttaa terveyspalvelut on jo saavuttanut yllättävän monet. Suunnitelmia kauhistellaan eikä
kukaan kohdalleni osuneista kannattanut terveysasemien vähentämistä.
Sen sijaan esitettiin toiveita nykyisten
palvelujen parantamisesta.
Jonot lääkäreille ovat edelleen pitkät. Ja miten pitkät ne sitten ovat, kun
asemia vielä vähennetään, oli yleinen
huoli. Päätös allekirjoittaa vetoomus
terveysasemien karsimista vastaan oli
helppo. Allekirjoittajia olikin tällä ”terveyskioskilla” aika ajoin jonoksi asti.
(MLS)

Kataisen hallitus leikkaa muun muassa lasten päivähoidon määrärahoja. Kuva hallituksen budjettiriihen edessä järjestetystä mielenosoituksesta.

Sote-esitys vain
pahentaa ongelmia
Hallitus on sopinut linjaukset
sosiaali- ja terveyspalvelujen
rakennemuutoksesta ja sen
sovittamisesta yhteen kuntauudistuksen kanssa. Kokoomuksen Petteri Orpon johtaman koordinaatioryhmän
valmistelemien esitysten piti turvata palvelujen saannin
yhdenvertaisuus, sosiaali- ja
terveyspalvelujen yhteys sekä
demokraattinen hallinto. Esitykset eivät kuitenkaan tuo
ratkaisua mihinkään näistä
– päinvastoin ne pahentavat
ongelmia.

Eriarvoisuus kasvaa, kun esitysten seurauksena uhkaa
lähipalvelujen kiihtyvä alasajo. Palveluja ja hoitoketjujen sujuvuutta heikentää se,
että kunnissa on liian vähän
työntekijöitä ja hoitopaikkoja.
Tältä ryhmä on sulkenut silmänsä. Orpo jopa väitti, että
”rahalla tätä asiaa ei pystytä ratkomaan”, vaikka hallitus voisi lisätä kuntien rahoitusta luopumalla yrityksille
ja hyvätuloisille jakamistaan
verohelpotuksista.
Jyrki Kataisen hallitus
on tehnyt sote-esityksestä
kiristysruuvin kuntien painostamiseksi kuntaliitoksiin
ilmoittamalla, että niiltä viedään päätösvalta suurimpaan
osaan palveluista. Helsinki
on kuitenkin esimerkki siitä,
että suuruus ei takaa hyviä
palveluja.

vät käytä asukkaiden valitsemat
edustajat. Suurin osa kuntien
palveluista siirtyy sote-alueille.
Niitä hallitaan ns. vastuukuntamallilla, jossa alueen keskuskunta saa ratkaisevan vallan. Perustuslakiin kirjattu kunnallinen itsehallinto on tästä kaukana.
Pienemmille kunnille jää lähinnä maksajan rooli, kun vastuukuntamallissa äänivalta jakautuu asukasluvun mukaan.
Nykyiset sairaanhoitopiirit lakkautetaan ja niiden toiminta siirretään vastuukunnalle. Lisäksi tulee viisi erityisvastuualuetta, joiden hallinto koostuu sotealueiden edustajista.
Suurin osa kunnista ei saa lainkaan itse järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja. Tämä koskee kaikkia alle 20 000 asukkaan kuntia,
joita on 264 maamme kaikkiaan
320 kunnasta. Kunnat, joissa on
20 000 – 50 000 asukasta, saavat
järjestää perustason sosiaali- ja
terveyspalveluja. Näitä kuntia on
36. Vain 20 suurinta kaupunkia
saa itse järjestää laajasti sosiaalija terveyspalvelut.
Helsingin seudun metropolialueen osalta esitys jätti ratkaisut odottamaan mahdollisia kuntaliitoksia. Kuntia vaaditaan kuitenkin ottamaan kantaa liitosselvityksiin jo ennen kuin sote-lakiesitykset valmistuvat.
Kaiken lisäksi hallitus päätti
esityksestä ilman minkäänlaisia
taloudellisia selvityksiä ja jopa
esitysten perustuslainmukaisuus
on epäselvää. Auki on myös se,
joutuvatko työntekijät organisaatiomuutoksissa hakemaan uudelleen työpaikkojaan.

”Hallintohimmelit”

Yksityistäminen

Byrokraattisten ”hallintohimmeleiden” vähentämisen sijasta hallitus luo jättikokoisia
himmeleitä, joissa valtaa ei-

Esityksessä todetaan heti ensimmäisellä sivulla yhdeksi tavoitteeksi ”vahvistaa kuntien kykyä
hyödyntää markkinoita palve-

Eriarvoisuus

lujen tuotantotapojen monipuolistuessa”. Eli tavoitteena on laajentaa kuntien palvelujen kilpailuttamista ja
yksityistämistä.
Tätä linjaa hallitus toteuttaa leikkaamalla kuntien palvelujen rahoitusta samaan
aikaan kun yksityisiin palveluihin ohjataan verovaroja
kela-korvauksilla, palveluseteleillä ja ostopalveluilla. Näin
avataan lisää markkinoita yksityisille yrityksille, joita hallitsevat usein kansainväliset
suursijoittajat.

Vaihtoehtoja
Kuntien palveluja ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia
heikentävälle kunta- ja sotelinjalle on vaihtoehtoja.
Suomessa on rahaa enemmän kuin koskaan – sitä on
ohjattava lisää kuntien palveluihin muun muassa laittamalla pääomatulot kunnallisverolle ja perumalla yhteisöveron alennus.
Palvelujen eriarvoisuuden
vähentämiseksi on turvattava lähipalvelut ja lopetettava
asteittain yksityisten palvelujen tukeminen verovaroista.
Palvelujen ja hoidon yhtenäisen sujuvuuden parantamiseksi tarvitaan kuntiin lisää
työntekijöitä ja hoitopaikkoja. Erikoissairaanhoidon rahoitus on siirrettävä valtion
vastuulle.
Demokratiaa on laajennettava kehittämällä osallistuvaan budjetointiin perustuvaa lähidemokratiaa ja muodostamalla vaaleilla valittavat
maakuntavaltuustot, joiden
alaisuuteen kootaan sairaanhoitopiirit ja muut laajat seudulliset asiat.
YRJÖ HAKANEN
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Esitys lisärahasta
työllisyyteen
Helsingin kaupungin työllistämistoimikunta äänesti kevään lopulla siitä, esittääkö
se talousarvioon lisää rahaa
työllisyyden hoitoon. SKP:n
ja Helsinki-listojen edustaja
Emmi Tuomi ehdotti pohjapaperiin lisättäväksi 3 miljoonaa euroa henkilöstökeskukselle, 1 miljoona sosiaali- ja
terveysvirastolle ja 1 miljoona opetusvirastolle työllisyyden hoitoon.
Lisärahoilla virastot voisivat työllistää useampia, pidentää työllistämisjaksoja
sekä luoda nuorten työllistämisen aloituspaikkoja ja vaikeasti työllistettävien tukityöllistämispaikkoja. Tarvetta lisärahoitukseen korostaa
paheneva työttömyys ja myös
nuorten yhteiskuntatakuun
toteuttaminen.
Tuomen esitystä kannattivat Juho Lindman (vas) ja
Matti Pyhtilä (vihr). Sen sijaan kokoomuksen ja perussuomalaisten edustajat torjuivat lisärahoituksen. Poissa kokouksesta olivat SDP:n
edustajat.
Emmi Tuomen ehdotuksesta suunnitelmaan lisättiin
kannanotto, jonka mukaan
”nuorten yhteiskuntatakuun
toteuttamiseksi pyritään lisäämään ja luomaan nuorille soveltuvia työpaikkoja
kaupungin eri hallintokuntien toiminnassa”.

Vuokralaiset
vaativat
demokratiaa
Helsingin kaupungin asunnot
Heka Oy:n vuokralaisneuvottelukunta vetoaa asukkaiden
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Neuvottelukunta arvostelee vuokralaisdemokratiasäännön muutosta, jonka mukaan asukkaat
esittävät yhtiöiden hallituksiin neljä ehdokasta, joista
valitaan kaksi. Muutos antaa kaupungille mahdollisuuden valikoida asukasedustajia. Vuokralaiset arvostelevat
myös Hekan kaksoisroolia
kun se antaisi soveltamisohjeet säännöistä, joilla pitäisi
valvoa Hekaa.

Eläkeläisjärjestöt
terveysasemien
puolesta
Helsingin Eläkeläisjärjestöt
HEJ, joka edustaa kaikkia
yhdeksää eläkeläisjärjestöä,
vetoaa kaupunginvaltuustoon kaupungin asuntotuotannon, terveysasemien ja
joukkoliikenteen ilmaispalvelujen puolesta.
Eläkeläisjärjestöt kokoomuksen eläkeläisistä alkaen
katsovat, että ”terveysasemien verkostoa ei saa supistaa
vaan sitä pitää laajentaa niin,
että palvelut ovat kaikkien
ulottuville”.

Suunnitellaanko Helsinkiä ison
rahan vai asukkaiden ehdoilla?
Jätkäsaaren hotellitornista tuli
keväällä vielä 33-kerrosta isompi,
periaatteellinen kysymys. Siinä
oli kyse siitä, kenen ehdoilla tätä
kaupunkia suunnitellaan ja rakennetaan. Ohjaavatko kehitystä
iso raha ja kabinettisopimukset
vai asukkaiden tarpeet ja avoin
demokraattinen päätöksenteko?
Arvostetaanko Helsingissä omaa
kaupunkikulttuuria, rantoja ja
inhimillisyyttä – vai onko kaikki
kaupan?

osan vuodesta se on hädin tuskin
50 prosentin tasolla.
– Uuden suurhotellin tulo voisi
johtaa muiden hotellien talouden
ja työllisyyden heikentymiseen,
Hakanen huomautti.
– Voi myös kysyä, miten kestävää kehitystä edustaa Helsingin
hotellimarkkinoiden rakentaminen suurten, tuhansien osanottajien kansainvälisten tapahtumien varaan. Eikö Helsingissä
kiinnosta pilvenpiirtäjiä enemmän juuri ihmisen kokoinen
mittakaava, luonnonläheisyys ja
rauhallisuus?

Hyvä veli –sopimukset
Kaupunginvaltuusto kaatoi kolmituntisen keskustelun ja tiukan
äänestyksen jälkeen Jätkäsaaren tornihotellin asemakaavan.
Hylkäysesityksen teki Tuomas
Rantanen (vihreät) kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen (SKP
& Helsinki-listat) kannattamana. Yksikin ääni ratkaisi, hylkäys voitti äänin 43 – 42.
Jätkäsaaresta suunniteltiin
alun perin suhteellisen matalaan
rakentamiseen perustuvaa lähes
autotonta kaupunginosaa. Näiden suunnitelmien ohi tuotiin
esitys 33 kerroksen tornihotellin rakentamisesta Jätkäsaaren
rannalle. Asialla oli norjalainen
suursijoittaja Arthur Buchardt.
Sama mies oli aiemmin yrittänyt
saada ns. design-hotellin Helsingin paraatipaikalle, lähelle presidentinlinnaa Katajannokan laiturille. Tuo hanke torjuttiin valtuustossa kolme vuotta sitten.
Kun valtuuston enemmistö
kaatoi hankkeen, nousi erityisesti kokoomuksesta kova parku, että sijoittajat eivät voi luottaa Helsinkiin. Hyvä veli –verkostoissahan ei kaveria jätetä, ne perustuvat luottamukseen. Tämä selittänee sen, että suursijoittaja
Buchardtille piti etsiä uusi hotel-

Otetaanko opiksi?
Jätkäsaaren tornihotellissa oli kyse myös siitä, voiko isolla rahalla syrjäyttää asukkaat ja päätösten demokraattisen valmistelun.
litontti kantakaupungista ja meren rannalta.

Jätkäsaaren kulkuyhteyksien
ruuhkautumisen.

Ylikorkea ei ole ekologista

Työllisyydellä
pelaamista

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä
vastusti jo sitä, että Jätkäsaaren
asemakaavaan runnottiin 16kerroksinen hotellitorni. Se oli
tuolle rannalle ja eteläisen kaupungin muuhun rakentamiseen
ylikorkea. 33-kerroksinen torni
suorastaan vandalisoi näkymiä.
– Ylikorkea rakentaminen ei
ole myöskään ekologista. Tornin
rakentaminen, materiaalit ja sen
käyttö vaativat energiaa paljon
enemmän kuin matalampi rakentaminen, huomautti Yrjö Hakanen valtuustokeskustelussa.
Esityksestä puuttuivat myös
selvitykset tuuliongelmien torjunnasta, jolle talven lumet ja
jäät asettavat meren rannalla
erityiset haasteet. Liikenteellisesti jättihotelli olisi varmistanut

Kun tornihotelli oli vaikea puolustaa kaupunkisuunnittelun periaatteilla, alkoi erityisesti kokoomus vedota sen tuomaan rahaan
ja työpaikkoihin.
– Arviot tornihotellin työllisyysvaikutuksia ovat yhtä tyhjän
kanssa, kun ei ole edes selvitetty,
miten työllistävää olisi rakentaa
jotain muunlaista tai lisääntyykö
rakentamisen takia hotellimatkailun kokonaismäärä Helsingissä, Hakanen kritisoi.
Kaupungin omien matkailutilastojen mukaan kongressihotellin tavoittelemien, ammattiin liittyvien hotelliyöpymisten määrä
on selvästi vähenemässä. Sesonkiaikanakin hotellien käyttöaste
jää alle 80 prosenttiin ja suuren

Hakanen muistutti, että valtuuston päätösten mukaan Helsingissä pitäisi olla käynnissä demokratiahanke, jolla kehitetään osallistuvaa demokratiaa ja asukkaiden
vaikutusmahdollisuuksia.
– Tässä tapauksessa vain raha puhuu. Yhden suursijoittajan
sanelemat ehdot ovat sivuuttaneet asukkaat ja vaihtoehtojen
selvittämisen.
Jätkäsaaren tornihotellin kaatuminen oli tappio erityisesti kokoomukselle, mutta myös hankkeeseen sitoutuneille vihreiden
ja perussuomalaisten ryhmien
vetäjille. Johtopäätöksiin on aihetta myös kaupunkisuunnittelusta vastaavalla apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilällä ja
kaupunkisuunnittelulautakunnalla.
– Montako design-hotellia, tornihotellia ja Guggenheim-hanketta asukkaiden vastalauseiden
ja valtuuston pitää kaataa ennen
kuin uskotaan, että Helsinkiä pitää suunnitella asukkaiden eikä
suuren rahan ehdoilla, Hakanen
kysyy.

Kaikkien kirjasto
Kodin lähellä olevassa kirjastossa
opitaan lukemaan kirjallisuutta,
lehtiä ja sähköisiä materiaaleja.
Kirjastoissa tavataan ja tutustutaan luontevasti muihin kanssaihmisiin ja kansalaisjärjestöjen toimintaan. Lähikirjastoissa
opitaan kirjaston käyttäjiksi.
Helsingin kaupunginkirjaston
teettämän tutkimuksen mukaan
uudet sähköiset aineistot; E-kirjat, lehdet, elokuvat ja internet
kiinnostavat entistä enemmän.
Digitaalisessa muodossa julkaistavat teokset eivät tutkimusten
mukaan vähennä kirjastojen perinteisten palvelujen kysyntää,
vaan lisäävät kokonaiskysyntää.

Kehitys liikkeelle
lähikirjastoista
Kulttuuri- ja kirjastolautakuntakunnan hyväksymässä kaupunginkirjaston taloussuunnitelmassa (14.5.2013) sanotaan
selkeästi, että Helsingin kirjastoverkko pysyy ennallaan ja että keskustakirjastosta saadaan
merkittävä sateenvarjo kirjasto-

Kirjastojen rahoitusta on lisättävä, jotta lähikirjastot ja keskustakirjasto
eivät joudu vastakkain.

jen yleiselle kehittämiselle. Kirjastojen kehittämistyötä aletaan
tehdä saman tien, ja mikä tärkeintä kehittämistyö aloitetaan
lähikirjastoista.

SKP:n esityksestä
lisää rahaa
Kirjastot uudistuvat, avautuvat paremmin kansalaisyhteis-

kunnan käyttöön ja kirjastotyön painopiste siirtyy sisältöjen avaamisen ja pedagogisen
toiminnan suuntaan. Kehitys
vaatii henkilökunnan jatkuvaa
kouluttautumista, mutta myös
uutta resursointia kirjaston
henkilöstömenoihin.
Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan budjettiraamit
olisivat asettaneet kirjaston kehittämistyön ja keskustakirjastohankkeen vastakkaisiksi hankkeiksi. Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti kuitenkin ylittää
kaupunginhallituksen ja Jussi
Pajusen esittämän raamin. Alleviivaten tilanteen vakavuutta ja
kirjaston merkitystä lautakunta
hyväksyi SKP:n ja Helsinki-listojen ehdotuksesta budjettiesitykseen lisää rahaa. Sitä päätettiin
esittää henkilöstömenoihin ja aineistohankintoihin, jotta voidaan
vastata yleisen kustannustason
nousuun ja kirjastoalan uusiin
haasteisiin.
JP (Juha-Pekka) Väisänen
Kirjoittaja on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja
kirjastolautakunnan jäsen
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TÄ
OTA YHTETOYT
IMINTAAN!

Toisten totuuksien toimittaja
Vappuaattona metrossa neljältä
iltapäivällä juhlijoiden joukossa kulkee vielä työmatkalaisiakin. Yksi heistä on Herttoniemen kohdalla vaunuun hyppäävä tuttu hattupää, jonka huidon
luokseni.
Ehdin vaihtaa Sippo Kähmin
kanssa muutaman sanan, kunnes edessämme istuva mies keskeyttää juttelumme. Hän tahtoo
kiittää Kähmiä mielenkiintoisista teksteistä ja Youtube-videoista, sekä käyttää tilaisuuden kyselläkseen joitakin mieltään askarruttavia asioita.
Muutaman pysäkinvälin aikana Kähmi antaakin pikaselostuksen muun muassa suomalaisesta
vasemmistolaisesta järjestökentästä ja eurooppalaisista anarkosyndikalisteista. Varsinainen
ylläri-fanitapaaminen!

Sippo Kähmi aloitti Tiedonantaja-lehden toimittajana marraskuussa 2012. Toimittajan työkokemusta taustalla oli vain viikko
yläasteen työelämäjaksolta. Tiedonantajaan hän oli kuitenkin
aiemmin kirjoittanut raportteja
erilaisista seminaareista ja tapahtumista sekä tehnyt paljon
verkkosivuja. Lehden verkkotoimitus kuuluukin nykyään Kähmin työnkuvaan.
Kähmi tuli tehtävään SKP:n
Uudenmaan piirisihteerin sijaisuudesta, mutta hän työskenteli
aiemmin vuosia postinkantajana
ja toimi muun muassa luottamusmiehenä sekä ammattiosastonsa
nuorisovastaavana. Tiedonantajaan hän tekeekin mieluiten juttuja työpaikoilta sekä tavallisen
suomalaisen arkielämästä.
Kähmin tavoitteena on myös
nostaa esille sellaisia nousevia liikkeitä ja kansainvälisiä
kokemuksia, joista harva lehti
kirjoittaa.
– Esimerkiksi viime vuosien
torikokousliikehdinnän ympärillä oli Suomessa aika pitkälti me-

TULE MUKAAN

nykyisessä järjestelmässä on.
– Mutta ne ei ehkä näe sitä kokonaisuutta. Tiekkarin uudessa
lennäkissä luvataan ”näennäisdemokratian ruumiinavauksia”,
se on musta aika hyvä termi.

Kriittistä
videojournalismia

Lehdenjakajasta
lehtimieheksi

Tiedonantajan toimittaja Sippo Kähmi haluaa nostaa esille kysymyksiä
ja liikkeitä, joista harva lehti kirjoittaa.
diapimento, hän sanoo.
Kähmin mukaan toimittajissa
on paljon sellaisia, jotka eivät halua suututtaa valtaapitäviä.
– Mä olen pyrkinyt siihen, että
suututan jonkun kun kirjoitan!

Reilusti
työväen puolella
Toimituksen seinällä sinisessä
70-luvun viirissä lukee ”Tiedonantaja työtätekevien puolesta”.
– Toi slogan pyörii usein mielessä, Kähmi kertoo.
– Mutta tietenkään Tiedonantaja ei ole pelkkä palkkatyöläislehti, eikä siitä sellaista pidä tulla. Työväenluokkahan tarkoittaa
yhteiskunnallista suhdetta, niitä

jotka eivät omista pääomaa eivätkä ole valtaapitäviä.
Tiedonantaja on kaikkien niiden lehti, jotka ovat alistetussa
tai sorretussa asemassa – työläisten, työttömien, eläkeläisten, prekaarissa asemassa olevien.
Keiden sitten kannattaisi tilata Tiekkaria? Jaksaa,
Vastausjaksaa!
tulee
nopeasti.
– Kaikkien sellaisten, jotka
ovat kiinnostuneita vaihtoehtoisesta näkökulmasta tähän yhteiskuntaan. Moni lehti kirjoittaa
ne samat fraasit, kuinka esimerkiksi sote-uudistus parantaa tätä
yhteiskuntaa, mutta pitää kaivaa
pintaa syvemmältä ja löytää niitä
toisia totuuksia mistä vaietaan.
Kähmin mukaan monilla on
sellainen olo, että jotain mätää

Mutta entä ne Youtube-videot? Kähmin internetiin lataamia videoita on katsottu yhteensä yli 140 000 kertaa. Yksi katsotuimpia on sellainen, jossa
Jyrki Katainen poistuu eduskuntasalista kesken opposition
puheenvuoron.
– Halusin tuoda esille asioita,
joista ei muualla kerrota. Vaikka
on Maailmankaikkeuden Hömppäkanavalla nimensä mukaisesti kaikenlaista muutakin, Kähmi
nauraa.
Myös Tiedonantajalla on
Youtube-kanava, johon Kähmi on juuri ladannut raportin tanskalaisen Enhedslistenin
puoluekokouksesta.
– Yritin tehdä ihan oikeaa tvjournalismia näillä aloittelijan
taidoillani. Tiedonantajassa mennään rohkeasti eteenpäin ja kokeillaan uutta.
IRENE AUER
Kirjoittaja on SKP:n Helsingin
piirin piirisihteeri
www.tiedonantaja.fi
www.youtube.com/tiedonantaja

www.tiedonantaja.fi
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Ei pakkoliitoksia!
Hallituksen suurkuntahanke on joutunut
kovaan vastatuuleen. Sipoolaisten
Mikael Lönnrothin ja Niina Kinnusen
kansalaisaloite pakkoliitoksia vastaan kerää
kannatusta ympäri Suomen.

maailmanlaajuisesti.

Rauhaa Lähi-itään
Palestiinalle, Israelille ja koko Lähi-idän laajalle alueelle neuvottelujen aikaansaaminen joukkotuhoaseista luopumiseksi olisi merkittävä askel kohti rauhaa. Aloite
rauhanneuvottelujen aloittamisesta ja ydinaseista luopumisesta on tarpeellista, ajankohtaista
ja rakentavaa yhteistyön politiikkaa, korostaa PAND.

Loppu Koreoiden konflikteille
PAND Taiteilijat rauhan puolesta vetoaa Yhdysvaltojen, Etelä- ja
Pohjois-Korean johtajiin, että he
luopuvat sotaharjoitusten provokaatioista ja ydinasepelotteesta.
Kansojen itsemääräämisoi

keutta, suvereniteettia on kunnioitettava. Rauhaa ja ystävyyttä
on rakennettava kulttuurien välistä ymmärrystä ja rauhaa edis-

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 3473
kalle.hernberg@gmail.com
Piirisihteeri Irene Auer
p. 050 528 6789
ireneauer@gmail.com
H SKP:n Etelä-Helsingin os.
Juha-Pekka Väisänen
050 573 8598
juha-pekka.vaisanen
@skp.fi
H SKP:n Etu-Sörkan os.
Anna-Mili Tölkkö
040 759 1061
annamilitolkko@gmail.com
H SKP:n Helsingin posti– ja
logistiikka-alan os.
Toivo Saksala 040 769 7187
topisaksala@gmail.com
H SKP:n Koillis-Helsingin os.
Jorma Heinonen
(09) 351 5568
helsinginpiiri@skp.fi
H SKP:n Käpylän ja
Kumpulan os.
Jarmo Åsnabrygg
040 961 3696
japijarmo@gmail.com
H SKP:n Maunulan-Pakilan os.
Maija Hakanen
050 570 4368
maija.hakanen@kolumbus.fi

★2

H SKP:n Helsingin itäisen
alueen os.
Juhani Lilja 0400 722 706
jussi.lilja@iki.fi

★ Sote-solmussa riittää selvittämistä 3 ★ .KOM-liite A-H
★ Muistojen Mäntymäki 13 ★ Sinun tähtesi -konsertti 8.6. Vantaalla 16

H SKP:n Pitäjänmäen os.
Heikki Vuorinen
(09) 566 4408
heikki.vuorinen@helsinki.fi
H SKP:n ja Helsinki-listojen
valtuustoryhmä
www.helsinki-listat.fi
Kaupunginvaltuutettu:
Yrjö Hakanen 050 341 2320
yrjo.hakanen@skp.fi
Varavaltuutetut:
Seppo Lampela

Jäähyväiset ydinaseille
PAND Taiteilijat rauhan puolesta
on huolissaan viime aikoina kansainvälisesti lisääntyneestä ydinasepelotteesta. Ydinaseita käytetään erilaisena pelotteena milloin
sisäpolitiikan voimistamisessa,
kuten Pohjois-Koreassa, ja milloin laajentamaan suurpääoman
bisnestä, kuten Yhdysvaltain ja
sen liittolaisten vapaan bisneksen politiikassa.
PAND pitää tärkeänä Suomen
roolia rauhanrakentajana. Sen
mielestä Suomi voi koota kansainvälisiä rauhanvoimia neuvottelemaan Lähi-idän ydinaseettomasta vyöhykkeestä. Maailmalla
on hyviä esimerkkejä alueista kuten Latinalainen Amerikka jossa
joukkotuhoaseista on yhteisellä
sopimuksella voitu luopua.
PANDin mielestä Latinalaisen
Amerikan esimerkkiä ydinaseettomana alueena tulisi noudattaa
koko Amerikan mantereella ja
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steen1@monsp.com
tävillä toimilla nykyisten kauppasuhteiden laajentamiseen pyrkivien imperialististen toimien sijaan, PAND esittää.

Heikki Takkinen
0500 504 451
heikki.takkinen@luukku.com
Valtuustoryhmän sihteeri:
Heikki Ketoharju
050 918 9139
heikki.ketoharju@gmail.com
H Punainen tähti –
Helsingin kommunistiset
nuoret
helsinki@komnl.fi
punainentahti.blogspot.com
Eespäin kesä 2/2013
Julkaisija SKP:n Helsingin
kaupungin piirijärjestö ry
Päätoimittaja Kalle Hernberg
Kuvat Veikko Koivusalo,
Toivo Koivisto ja Maija
Hakanen. Taitto Pia
Laulainen. Painatus TA-Tieto
Oy, Helsinki
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Ailu Valle räppää saamen
ja luonnon puolesta
Rap-musiikin synnyttämät mielikuvat ovat yleensä varsin kaukana Lapin pikkukylistä, tuntureista ja poroista. Ne ovat kuitenkin
sitä maailmaa, josta viime vuonna
esikoislevynsä julkaisseen räppärin Ailu Vallen pohjoissaamenkielinen musiikki ammentaa.
Valle on kotoisin Utsjoen
Kaamasmukasta, Norjan rajan
tuntumasta.
– Yläasteaikana tuli meidänkin kylälle leveämpiä housuja,
kuunneltiin Eminemiä ja WuTang Clania ja osalle se jäi sitten enemmän päälle, Valle kuvaa rap-kulttuurin saapumista
muutaman kymmenen asukkaan
porokylään.
Musiikki vei mukanaan ja jossain vaiheessa tuli piste, jolloin
Vallen oli päästävä sitä itsekin
tekemään.
Alkuun englanninkielinen riimittely oli lähinnä matkimista,
eikä homma suomeksi oikein
toiminut. Saamen kielestä taas
puuttui räppikulttuuriin liittyvää
urbaania sanastoa. Kun Valle lopulta alkoi kirjoittaa biisejä pohjoissaameksi, tuntuikin se juuri
oikealta valinnalta.

Saameräppiä
työväen vapussa

tua. Biisien sanoitukset kritisoivat muun muassa markkinataloutta, länsimaista elämäntyyliä sekä luonnon kestämätöntä
hyväksikäyttöä.
– On selvää, että luonto ja ihminen on pahasti törmäyskurssilla. Siihen pitäisi herätä, Valle
sanoo.
Hän nimeää suurimmaksi vaikuttimekseen taiteilija Nils-Aslak
Valkeapään, joka oli monella saralla uranuurtaja ja vaikutti keskeisesti saamelaisten identiteettiin ja arvostukseen. Myös Valle toivoo musiikkinsa nostavan
etenkin saamelaisnuorison itsetuntoa sekä auttavan heitä löytämään juurensa.

Muutosta
positiivisen kautta

Saameräp ja työväen vappu kohtasivat: Ailu Valle vappujuhlassa Tokoinrannassa.

Poromiehen poika kiinnostui
koulunkäynnistä ja päätyi poronhoidon sijaan jatkamaan saamelaisia perinteitä kielen kautta.
Valle on nyt työskennellyt vuosia
Yle Saamen radiotoimittajana ja
vetänyt nuorille saamenkielisiä
räppityöpajoja. Saamenkielen aineenopettajan opinnot ovat gradua vaille valmiit.
Ailu Valle esiintyi keväällä Helsingissä Tokoinrannassa, työväen
ja nuorison vappujuhlassa, jonka
yleisöstä varovaisesti arvioiden
aika harva ymmärsi pohjoissaamea. Etelässä keikkailu onkin

Vallen mukaan kielen vuoksi erityisen haastavaa.
– Silloin pitää keskittyä siihen,
että itsellä on hyvä olo lavalla ja
että se välittyy hyvänä energiana
yleisöön.

Vähemmistöjen ääni kuuluviin
Valle kertoo saamen kielen ja
rap-musiikin yhdistämisen tuntuneen aluksi kaukaa haetulta,
kunnes kulttuureista alkoi löytyä

myös yhteistä. Molemmissa tapauksissa on kyse vähemmistöstä –
ihmisryhmästä, joka ei saa ääntään kuuluviin.
– Räppi on ollut alunperin kanava yhteiskunnallisten ongelmien esiintuomiseksi, sekä myös tapa kommunikoida.
Valle sanoo pystyvänsä musiikin kautta itsekin tuomaan esille sellaisia asioita, mitä ei töiden
puolesta muuten pystyisi. Taiteessa kun on vapaus sanoa asioita, ja räpin kaltaisessa sanalli-

sessa musiikkityylissä vielä mahdollisuus sanoa erityisen paljon.
– Mutta ne asiat voi myös tietyllä tavalla verhota, siellä voi olla paljon piilomerkityksiä, Valle
vihjaa.

Luonto ja ihminen
törmäyskurssilla
Esikoislevyn (Dušši dušše duššat)
tekoon Vallen ajoi pakottava tarve saada tiettyjä asioita sanot-

Valle on tällä hetkellä Suomessa
ainoa, joka julkaisee räppiä saameksi. Hän on lisäksi räpännyt
suomeksi oululaisen Pummiharmonia-porukan kanssa.
Nyt työn alla on toinen soololevy. Sitä on tarkoitus tehdä
esikoista rennommalla otteella
ja keskittyä hyvän fiiliksen luomiseen. Joskus muutoksen saa
parhaiten aikaan positiivisen
kautta.
Vaikkei esikoislevyn kaltaista yhteiskuntakritiikkiä olekaan luvassa, Valle arvioi samojen ajatusten olevan läsnä huomaamattakin, vähän eri tavalla
sanottuna.
– Nyt ei lyödä lekalla päähän
alusta asti, vaan levyä kuunnellessa pääsee nauramaankin, Valle kuvaa.
– Joskus vakavat asiat menee
paremmin perille, kun ne sanoo
vähän pilke silmäkulmassa.
IRENE AUER
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Tilaa näytenumero tai tee tilaus: www.tiedonantaja.fi / (09) 774 3810 /toimisto@tiedonantaja.fi
H 3 kk 30 e / 25e (työttömät & opiskelijat) H 6 kk 50 e / 35 e H 12 kk 85 e / 60 e

SKP:n ja Helsinki-listojen ”Terveyskioski”
su 2.6. klo 10 – 14. H Maanantaiklubilla
keskustelu urheilusta, bisneksestä ja
Humusta 3.6. klo 19 Pivnice Milenka,
Haapaniemenkatu 5, Sörnäinen.
H Sinun tähtesi konsertti Tikkurilan
lukion auditoriossa la 8.6. klo 19 Ari
Numminen & Hannu Kella, Minja
Koski & Jussi Sorjonen, Betty Paz
& Flor Tani Tani, Anneli Sauli ym.
H SKP:n edustajakokous 8.-9.6.
H Helsinki-päivä 12.6. H Paxfestivaali Alppipuistossa 29.6.
H Tiedonantajan kesälehti ilmestyy
5.7. H Alppipuiston kansanjuhla
27.7. H Faces etnofestivaali 27.-29.7.
Gumnäs Raasepori. H Kallio Block Party
3.8. H Hiroshima-muistotapahtuma
6.8. Töölönlahdella. H Maanantaiklubi
12.8. klo 19 Pivnice Milenka, Sörnäinen.
H Käpylän Elojuhlat 17.8.H Pakilan
työväentalon ja nuorisotalon
tapahtuma la 24.8. H KontuFestarit
24.8.

