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pääkirjoitus

Koulu ei uudistu
säästökuurilla
Jos jostakin liki jokaisella suomalaisella on vankka
mielipide, parannusehdotuksia ja vielä monen vuoden henkilökohtainen kokemus taustalla, on se varmasti peruskoulujärjestelmämme. Milloin vaaditaan
uusia oppiaineita opetussuunnitelmaan tai vanhoja
sieltä poistettavaksi, milloin opetusmenetelmät, tilat tai opetussisällöt ovat vääränlaisia. Kansallisiksi
julkkiksiksi on nostettu radikaaleiksi tituleerattuja
opettajia, jotka kantavat pulpetit pois luokasta ja kritisoivat turhan tiedon ulkoa opiskelua.
Opetussuunnitelmaan on painavaa sanottavaa
niilläkin, jotka eivät koskaan ole virallista opetussuunnitelmaa lukeneet. Usein opetuksen sisältöjä
arvioidaan oppikirjojen perusteella, vaikka vähintäänkin jokaisen opettajan tulee tietää, ettei koulussa kuulu opettaa kirjan, vaan opetussuunnitelman
mukaan. Oppikirja on kirjan tekijöiden ja kustantamon tulkinta tarvittavasta opetusmateriaalista, ja
opettaja käyttää sitä oman harkintakykynsä mukaan
opetussuunnitelman tavoitteisiin pyrkien.
Tänä syksynä Suomen peruskouluissa aloitettiin
työskentely uusien opetussuunnitelman perusteiden
mukaisesti. Uusi opetussuunnitelma sisältää paljon
hyvää: siinä korostuvat muun muassa oppilaslähtöisyys, uteliaisuuden ja tutkimisen kautta yhdessä oppiminen, oppiainerajat ylittävä ilmiöpohjaisuus
sekä yhdenvertaisuuden, demokratian ja kestävän
elämäntavan periaatteet. Pulpetteja, piharatamoa tai
Pähkinäsaaren rauhaa ei opetussuunnitelmasta löydy – eikä löytynyt edellisestäkään.
HHH
Uusi ei synny tyhjästä. Opetussuunnitelman painotukset ovat kehittyneet vuosien saatossa, jotkut aivan peruskoulun alkuajoilta asti, ja joissakin kouluissa ja luokissa opetusta on toteutettu uuden opetussuunnitelman hengessä jo hyvän aikaa. Silti on
selvää, että sen perusteellinen sisäistäminen ja käyttöönotto vaativat aikaa ja resursseja.
Juuri nyt tarvitaan opettajien täydennyskoulutusta, kouluavustajia sekä varoja materiaaleihin ja välineisiin. Panostus tietoteknologisiin taitoihin uhkaa
jäädä monissa kouluissa pelkäksi puheeksi, kun riittäviä ja ajanmukaisia laitteita ei ole varaa
hankkia. Porvarihallitus on vesittämässä opetussuunnitelman
hienot tavoitteet, kun se heikentää työehtoja ja ajaa kunnat leikkaamaan koulujen rahoitusta.
IRENE AUER

Turvapaikanhakijoiden palauttamiselle Irakiin keskelle väkivaltaa ja vainoja ei ole perusteita.
Hallituksen ja maahanmuuttoviraston kiristynyt linja rikkoo Suomen kansainvälisiä velvoitteita.

Pakolaisia ei saa
käännyttää Irakiin
Uutiset Irakin pääkaupungista Bagdadista kertovat pommiiskuista, joissa on kuollut jopa
satoja siviilejä. Niiden tekijäksi
on usein ilmoittautunut jihadistinen äärijärjestö ISIS, joka ajaa
islamilaista valtiota ja tiukkaa
sharia-lakia.
Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn
mukaan ISIS on syyllistynyt uskonnollisiin ja etnisiin puhdistuksiin, joissa se on systemaattisesti tappanut tuhansia ja pakottanut noin miljoona ihmistä
lähtemään valtaamiltaan alueilta. Monet työväenliikkeen aktiivit
ovat kuolleet sen terrori-iskuissa.
ISIS vainoaa myös seksuaalivähemmistöjä ja homoseksuaalisuudesta epäiltyjä on kivitetty
kuoliaaksi.

Irak ei ole turvallinen
Suomen kommunistinen puolue
tuomitsee ISISin terrorin ja vaatii
myös Suomen hallitusta heräämään terrori-iskuihin. Hallituksen on muutettava ns. turvallisten maiden listaa. Irak ei selvästikään ole turvallinen maa, johon
voi palauttaa turvapaikanhakijoita, sanoo SKP:n puheenjohtaja
Juha-Pekka Väisänen.
Väisäsen mielestä Irakista sotaa ja terroria pakoon lähteneille
pitää myöntää Suomesta turvapaikka. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ei pidä palauttaa Irakiin. Jo tehdyt päätökset karkottaa pakolaisia takaisin Irakiin on peruttava ja heille on myönnettävä oleskelulupa

!

Suomessa.
Samalla Irakin, Syyrian ja
laajemminkin Lähi-idän tilanne
osoittaa, että maailman kriisit ja
konfliktit tarvitsevat maita, jotka
eivät ole sotkeneet käsiään suurvaltapolitiikkaan ja imperialistisiin sotiin, Väisänen katsoo.
– Suomen tulee hylätä lähentyminen Natoon ja Yhdysvaltojen kanssa valmisteltu kahdenvälinen sotilaallinen yhteistyösopimus. Sen sijaan on alettava
rakentaa juuriltaan toisenlaista
kansainvälistä yhteistyötä ja toimittava rauhan puolesta.
Hallituksen esittämän rauhanjärjestöjen valtionavustusten sijasta SKP:n puheenjohtaja leikkaisi asehankintoihin esitetyistä
sadoista miljoonista.

H tapahtumia H händelser H events H

H Su 11.9. klo 12 – 15 Pitäjänmäki-päivä. H SKP:n Helsingin
kuntapolitiikan opintokerho 12.9. klo 18 SKP:n kokoushuone,
Viljatie 4 B. H To 22.9. klo 16 SKP:n ja Tiedonantajan
uuden toimiston avajaiset Malmilla, Viljatie 4 B 3.krs, To
22.9. klo 17 TTIP ja CETA-kauppasopimusten vastainen
laulutempaus Narinkkatorilla. H La 24.9. klo 12 Miten
ihmisten arjen ongelmat liittyvät maailmantalouteen
–seminaari Rikhardinkadun kirjastolla. Järj. Attac. H 30.9.2.10. Vastavirtafestivaali ks https://vastavirtafestivaali.
wordpress.com H MA 3.10. klo 19 Maanantaiklubi kahvila
Bergga, Viides linja 14. H Pe 7.10. Kunnon työn päiväna
ay-tapahtumia. H Ma 10.10. klo 18 Helsingin kuntapolitiikan
kerho, SKP, Viljatie 4. H La 22.10. Ydin-lehti 50 vuotta
H Ma 24.10. YK:n päivä ja rauhantapahtumat. H Helsingin
yliopiston ylioppilaskunnan vaalit ovat 26.-28.10 ja 31.10.2.11.2016. H Pe-la 4.-5.11. Stadin työväenkirjallisuuspäivä.
H Ma 7.11. klo 19 Maanantaiklubi, Kahvila Bergga.

Arktisia alueita
suojeltava
Turvallisuus, ympäristökysymykset ja erityisesti alkuperäiskansojen oikeudet ovat keskiössä Euroopan vasemmiston ympäristöryhmän ja SKP:n kansainvälisessä Arktisessa aloitteessa.
Suomen kommunistisen puolueen edustajakokouksen yhteydessä pidetyn kansainvälisen
Arctic Initiative -seminaarin työtä
on syytä, katsoo SKP:n Helsingin
piirikomitea.
Viime aikoina on ilmennyt
uusia ympäristöuhkia Pohjoisen jäämeren jääpeitteen huvetessa ja vesien ”vapautuessa”
talouskäyttöön.
Piirikomitea pitää huolestuttavana kalastuksen lisääntyminen
uusilla jäättömiksi tulleilla vesialueilla. Kalastuksessa käyte-

Suomen kommunistinen puolue ja Euroopan vasemmisto järjestivät Kirjan talolla
Arkinen aloite –seminaarin.
tään mm valtavia pohjatroolausverkkoja. Nämä tuhoavat paitsi
kalakannat myös jääpeitteen alla
suojassa olleen tähän asti koskemattoman monimuotoisen kasvija eläinmaailman.
SKP:n Helsingin piirijärjestö
tukee Greenpeacen vaatimusta,
että Norjan on lopetettava ainut-

laatuisen merenpohjan tuhoaminen. Myös öljyn ja muiden fossiilisten polttoaineiden etsintä ja
poraus on lopetettava arktisilla
alueilla. Herkkää ja maapallon
mitassa poikkeuksellista arktista luontoympäristöä ei saa alistaa yksityisten firmojen kasvavalle voitontavoittelulle.
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Asunto-ohjelma suosii
hyvätuloisia ja gryndereitä
Helsingin asumisen ohjelmassa
on paljon tavoitteita, mutta yksi puuttuu ja sen myötä koko
ohjelma on pahasti vinossa: Tavoitteina ei ole asumisen kalliin
hinnan alentaminen eikä edes
asumismenojen nousun torjuminen, vaikka asumisen kalleus
vaikeuttaa Helsingin kehitystä ja
on etenkin pienituloisille kohtuutonta. Näin kritisoi SKP:n ja Helsinki-listojen Yrjö Hakanen, kun
kaupunginvaltuusto keskusteli
kesällä asunto-ohjelmasta.
Äänestyksen jälkeen hyväksytyn ohjelman tavoitteena on
nostaa rakentaminen nykyisestä noin 5 000 asunnosta 7 000
asuntoon vuodessa. Kokoomuksen, vihreiden ja SDP:n sopiman
ehdotuksen mukaan samalla
nostetaan kovan rahan asuntotuotannon osuus 45 prosenttiin, ns. välimuodon asuntoja
tulee 30 prosenttia ja ara-rahoitettuja vuokra-asuntoja vain 25
prosenttia.
– Asuntotuotannon lisäämisen
oletetaan ilmeisesti ratkaisevan
ongelmat. Helsinki on kuitenkin
kasvukeskus, jossa asuntojen
tarjonta voi tuskin koskaan vastata kysyntää. Lisäksi vuokriin
ja hintoihin vaikuttavat muutkin
tekijät, totesi Hakanen.
Hän muistutti, että rakentaminen on keskittynyt muutamille
suurille rakennusliikkeille. Kaupunki on edistänyt keskittymistä
teettämällä rakennushankkeita
suurina kokonaisuuksina, joihin pienemmillä yrityksillä ei ole
mahdollisuuksia. Eräiden isojen

Helsingissä rakennetaan enemmän kuin pitkään aikaan, mutta kohtuuhintaisten
vuokra-asuntojen osuus supistuu jatkuvasti. Kuvassa uutta asuntotuotantoa
Kruunuvuorenrannassa.
hankkeiden kilpailutuksissa ei
ole edes saatu tarjouksia kuin
yhdeltä rakennusliikkeltä. Ongelmana on myös se, että Helsinki
ei enää käytä lunastusoikeutta,
joka leikkaisi tonttimaan hintoja, ja että kaupunki nostaa itse
rajusti tonttivuokria.

Vuokrasääntely tarpeen
SKP:n ja Helsinki-listojen mie-

lestä pääkaupunkiseudulle tarvitaan vuokrasääntelyä ja pitkäaikaista edullista valtion ara-rahoitusta. Tarvitaan myös kaupungin
oma rakennusliike, kun yksityiset firmat eivät ole kiinnostuneita
edullisesta ara-tuotannosta.
Kaupunki voisi hillitä asumiskustannusten nousua kehittämällä valtion ara-rahoitusta
edullisempaa lainoitusta ja välttämällä Sipilän hallituksen ajamaa ns. välimuodon rahoitus-

Kruunusiltojen
lasku veron
maksajille
– tuotot
gryndereille
Helsinkiin tulee Suomen pisin ja
kallein silta. Kaupunginvaltuusto hyväksyi pitkään kiistellyn
Kruunusiltojen hankkeen äänin
63 – 6. Kaksi kilometriä pitkä siltareitti Merihaasta Korkeasaaren
kautta Laajasalon Kruunuvuorenrantaan on tarkoitettu raitiovaunuille, polkupyörille ja jalankulkijoille. Hankkeen kokonaishinnaksi arvioidaan 375 miljoonaa euroa.
Kruunusillat on kallis hanke,
jolle on halvempia ja hyviä vaihtoehtoja, totesi SKP:n ja Helsinki-listojen valtuutettu Yrjö Hakanen. Hän esitti René Hurstin
(sit) kannattamana hankkeen
hylkäämistä sen jälkeen kun valtuusto oli torjunut muun muassa
Björn Månssonin (Rkp) esitykset asian palauttamisen uuteen
valmisteluun.
– Kruunusillat voi näyttää komealta, mutta se edustaa vanhaa
käsitystä kaupunkirakenteesta,
jossa kaikki tiet vievät Helsinginniemelle ja rannat vallataan rakentamiselle. Se on jätti-inves-

mallia, jossa valtion rahoittamat
asunnot vapautuvat 10 vuodessa
kovan rahan markkinoille. Lisäksi se voi kohtuullistaa tonttivuokrien korotukset.
Hakanen esitti tavoitteeksi
ara-vuokra-asuntojen osuuden
nostamisen 40 prosenttiin niin,
että kovan rahan kalliiden asuntojen osuus putoaisi 30 prosenttiin. Ohjelman korostamaa täydennysrakentamista hän tarkastelisi eriytyneemmin. Helsingissä
on alueita, joilla täydennysrakentaminen on luontevaa ja monipuolistaa alueita. Mutta on myös
alueita, joille laajamittainen täydennysrakentaminen ei sovi.
Asumisen ohjelmassa puhutaan elinvoimaisista asuin
alueista. Elinvoimaisuutta tarkastellaan kuitenkin vain asuntotuotannon kannalta. Alueiden
elinvoimaisuudessa ja niiden
eriytymisen ehkäisemisessä on
kuitenkin tärkeä merkitys myös
lähipalveluilla, asukastaloilla ja
näiden ympärille syntyvillä sosiaalisilla verkostoilla. Ei pidä
myöskään unohtaa, että lähes
puolet helsinkiläisistä on yksin
asuvia.
Valtuusto hyväksyi asuntoohjelman äänin 65 – 14. Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon osuuden ja kaupungin oman
tuotannon lisäämiseen tähdänneiden Paavo Arhinmäen tekemien esitysten puolesta äänestivät vain Vasemmistoliitto, SKP
& Helsinki-listat, kristilliset ja
René Hursti.

liikkuville. Hän vertasi hanketta
myös valmisteilla olevaan RaideJokeriin, jonka hinta Helsingille
on alle kolmannes Kruunusiltojen hinnasta, mutta käyttäjämäärä kolmin tai nelinkertainen.

Heka yhdistää
alueyhtiöitä?
Helsingin
kaupungin
vuokrataloyhtiö Hekan
johto valmistelee 21 Hekan
alueyhtiön yhdistämistä
viideksi jättiyhtiöksi. Se
tarkoittaa myös asiakaspalvelutoimistojen rajua
keskittämistä viiteen, joista kunkin pitäisi palvella
noin 10 000 vuokralaista.
Vuokralaistoimikunnat jäisivät, mutta niiden
yläpuolelle perustettaisiin
viisi alueellista yhteistyöryhmää. Lisäksi esitetään
Heka-tasolle yhteistyöryhmää. Näissä ryhmissä Hekan ja alueyhtiöiden päälliköillä olisi enemmistö.
Asukasedustajien määrä hallituksissa vähenisi puoleen, samoin poliittinen edustus. Nykyisten
alueyhtiöiden työmaatoimikunnat lopetettaisiin.
Vuokrataloja koskevan
yhteishallintolain mukaisia elimiä – asukasko
koukset ja talotoimikunnat – ehdotus ei tunne
lainkaan.

Siilitiellä Hekan talossa asuva Eero Rasijärvi
ei hyväksy alueyhtiöiden
fuusiota, koska se kaventaa asukkaiden vaiku
tusmahdollisuuksia. Hänen mielestään fuusio
muuttaa niin olennaisesti Hekan rakennetta, että
asia pitää käsitellä asukaskokouksissa ja tuoda
kaupunginvaltuustoon.
Kun valtuuston enemmistö päätti joitain vuosia sitten kiinteistöyhtiöiden pääomafuusiosta, vakuutettiin, että se ei vie
alueyhtiöiden fuusioon.
Nyt fuusiota kuitenkin
valmistellaan apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäen (vihr) johdolla ilman,
että valtuusto on antanut
siihen valtuuksia.

Hinta jo kolminkertaistunut

Kuva Laajasalon Kruunuvuorenrannasta, josta rakennetaan liki kahden kilometrin
mittaisella kolmen sillan kokonaisuudella yhteys Hakaniemeen.
tointi kantakaupunkiin suuntautuvaan raitioliikenteeseen, vaikka suurin osa Laajasalon liikenteestä suuntautuu muualle.

Vaihtoehdot sivuutettiin
Kruunusiltojen vaihtoehtona esitettiin pikaratikkayhteyttä Kruunuvuorenrannasta ja Laajasalosta Herttoniemen metroasemalle.
Jos metron kapasiteetti ei tule-

vaisuudessa riitä, raitiolinjaa voisi jatkaa Kulosaaren siltaa pitkin
Kalasatamaan ja edelleen Pasilaan. Tätä yhteyttä täydentäisi
lauttayhteys Kruunuvuorenrannasta kantakaupunkiin.
Hakanen kysyi onko kohtuullista maksaa ainakin 375 miljoonaa euroa hankkeesta, joka tuo
joidenkin minuuttien matka-aikaedun Aleksanterinkadulle matkaaville, mutta ei mitään hyötyä
Itikseen tai pohjoisen suuntaan

Kun siltahanketta alettiin suunnitella, hinnaksi esitettiin noin
125 miljoonaa euroa. Viime syksynä apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki (vihr) vakuutti,
että kokonaishinta on vain ”jonkin verran yli 220 miljoonaa” eikä yli 300 miljoonaa, kuten Hakanen silloin arvioi. Nyt kun päätöstä tehtiin, kerrottiin valtuustolle kokonaishinnan olevan 372
– 377 miljoonaa.
– Hanke on kannattava lähinnä rakennusliikkeille, jotka voivat myydä kovemmalla hinnalla
Kruunuvuorenrannan asuntoja.
Samalla se on osa suunnitelmaa,
jossa reittiä jatketaan Vartiosaareen ja Ramsinniemeen, Vuosaareen, kuten hankkeen yleissuunnitelmassa selvästi karttojen kanssa kerrottiin.
– Merellisen Helsingin hienoimpia alueita ollaan uhraamassa gryndereille, joille kustannetaan veronmaksajien varoin lisävoittoja. Luonto-, kulttuuri- ja
maisema-arvoista tehdään kauppatavaraa, Hakanen arvosteli.

Tontteja
yksityistetään
Helsingin kaupungin kiinteistöjä yksityistetään kovaa vauhtia. Budjetissa tavoitteena on myydä tontteja ja muita kiinteistöjä 100
miljoonalla eurolla, mutta
elokuuhun mennessä niitä oli myyty jo 235 miljoonalla. Lisäksi on annettu
myyntivaltuuksia niin, että myyntitavoite ylitettäneen kolminkertaisesti.
SKP:n ja Helsinki-listojen Yrjö Hakanen on
SDP:n Jape Lovénin tukemana vastustanut tällaista helsinkiläisten yhteisen omaisuuden yksityistämistä. Toimitilatonttien
vuokraamisella kaupunki
saa pidemmällä aikavälillä paremman tuoton kuin
myymällä.
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Kaatosade ja kansa kadulla - mikä
näitä ihmisiä oikein vaivaa?
?
Osinkomiljardeista
rahaa työttömille
ja kunnille!
Juha
Sipilän
johtaman hallituksen leikkauspolitiikka on ajamassa koko maan kasvaviin
vaikeuksiin.
Budjettiriihessä sovitut
sosiaaliturvan leikkaukset kohdistuvat kaikista
pahimmin köyhiin ja pienituloisiin ihmisiin. Hallituksen toimet eivät hyödytä myöskään keskituloisia:
Kilpailukykysopimus leikkaa työntekijöiden palkkoja astuessaan ensi vuonna
voimaan.
Leikkaukset eivät ole
mikään tilapäinen korjausliike. Leikkaukset eivät myöskään lopu tähän,
vaan hallitus kaavailee aina vain uusia heikennyksiä entisten päälle.
Budjettiriihessä on sovittu suuret leikkaukset
työttömyysturvaan, opintotukeen ja eläkkeisiin:
indeksiin sidottuja menoja leikataan 195 miljoonaa euroa, ansiosidonnaista työttömyysturvaa
69 miljoonaa ja elokuussa 2017 voimaan astuva
opintotuen muutos leikkaa opiskelijoilta 47 miljoonaa. Lisäksi hallitus
esittää työmarkkinajärjestöille lisää leikkauksia
työttömyysturvaan.
Samoin on päätetty
leikata kuntien valtionosuuksia, joilla kunnat
järjestävät peruspalvelut.
Eniten palvelujen heikkenemisestä ja asiakasmaksujen kohoamisesta kärsivät ne, joilla muutenkin
on hankalaa: köyhät ja
pienituloiset.
Leikkauspolitiikka näivettää hiljalleen julkisen
talouden ja hyvinvointipalvelut. Tuoreiden tutkimusten mukaan nuorten asenteet ovat koventuneet. Helsinkiläisten kommunistien
mielestä nyt harjoitettavasta politiikasta hyötyy
vain pieni suursijoittajien ja rikkaiden osakkeenomistajien ryhmä. Tänä
vuonna pörssiyritykset
ovat maksaneet ennätyssuuret, lähes 12 miljardin
suuruiset osingot.
Vaadimme, että sosiaaliturvaan ja kuntien valtionosuuksiin suunnitellut leikkaukset perutaan.
Rahaa näihin tarpeellisiin toimintoihin löytyy
verottamalla osinkoja ja
pääomatuloja. Esimerkiksi kunnallisveroa ei
pääomatuloista makseta
senttiäkään.
SKP:n Helsingin kaupungin piirikomitea

Tuhannet ihmiset marssivat
syyskuun alussa halki Helsingin
vaatien Sipilän hallitusta perumaan leikkaukset. He vaativat lisää rahaa peruspalveluihin, terveydenhuoltoon, eläkkeisiin ja
toimeentuloon. Heille oli selvää,
että Suomen uuden suunnan tulisi olla elvytysten, ei leikkausten
suunnalla. Vaikka hallitus esitti
budjettiriihessään joukon hienoja poliittisia maneereita ja pyörähdyksiä ottaessaan torjuntavoittoja omista ehdotuksistaan,
ei se hämännyt tätä väkeä.
Edes ennustettu rankkasade
ei saanut ihmisiä jäämään kotiin.

Suuri osa Joukkovoiman mielenosoituksen osallistujista oli
nuoria ja keski-ikäisiä. Poliittisiin
tapahtumiin ovat yleensä osallistuneet vanhemmat ihmiset, sellaiset, joilla on jo kymmenien
vuosien takaa muistoja ja kokemusta mielenosoituksista. Koulutukseen osuneet leikkaukset
ovat varmasti osaltaan vaikuttaneet asiaan.
Myös työmarkkinoiden jatkuva huonontaminen esimerkiksi
nollatuntisopimuksilla ja työntekijän laittaminen asemaan, jossa on pakko ottaa vastaan mikä
tahansa työ, ehdoista viis, ovat

saaneet aikaan raivoa. Työttömät ja köyhät hallitus on ottanut erityiseen suojelukseensa.
Tosin se tarkoittaa töiden ja toimeentulon varmistamisen sijaan
uusia ”kannustavia” leikkauksia
toimeentuloon. Ajatuksena on,
että ihmiset laitetaan niin tiukkaan tilanteeseen, ettei heillä ole
muuta vaihtoehtoa kuin mennä
töihin, joista ei makseta edes minimipalkkaa. Nuorilla on siis täysi syy suuttua tulevaisuuden näkymistään, tai oikeastaan niiden
puutteesta.
Toki mukana oli paljon vanhempaakin väkeä. Heistä moni

muistaa ajat, jolloin juuri yhteisellä rintamalla saatiin asioihin muutoksia. Kun marssittiin
yhdessä ja keskityttiin yhteisiin
asioihin erottavien kysymysten
sijaan, saatiin aikaan rintama,
jolla oli voimaa muuttaa asioita. Monet mukana olleista tunsivat, että nyt oltiin lähellä juuri tuota tunnetta ja muutosta
ilmapiirissä.

Positiivinen ja toiveikas
Joukkovoima ei marssi hammasta purren ja otsa rypyssä. Sen

Joukkovoiman mielenosoitus kokosi Rautatientorille paljon jatkuvasta leikkaamisesta ja turvattomuudesta tarpeekseen saaneita nuoria, mutta myös vanhempaa väkeä.

Marssilla leikkauspolitiikkaa vastaan
Hallituksen talousarvioesitys on
kova paketti työmiehelle ja työnaiselle. Se on ankara työttömille,
eläkeläisille ja opiskelijoille, arvioi Joukkovoiman mielenosoitukseen leikkauspolitiikkaa vastaan
osallistunut SKP:n puheenjohtaja JP Väisänen.
– Pääministeri Juha Sipilän
lupaukset sadasta tuhannesta
uudesta työpaikasta ovat jääneet
pehmeiksi puheiksi. Sen sijaan
työttömien ansioturvan kestoa on
alennettu sadalla päivällä. Seuraavaksi työttömyysturvan tasoa
leikataan.
Keskusta, Kokoomus ja Perussuomalaiset ovat budjettiesityksellä laskemassa työttömyysturvan lisäksi muitakin sosiaalietuuksia, kuten lapsilisiä,
opintotukea ja eläkkeitä. Samaan aikaan Kiky-sopimus pakottaa työntekijöitä tekemään

pienemmällä palkalla pidempää
työaikaa.
Missään kohtaa budjetissa tai
Kiky-sopimuksessa ei ole esitetty
kotimarkkinoiden elvyttämistä ja
esimerkiksi työn jakamista ansioita alentamatta siirtymällä kahteen kuuden tunnin työvuoroon
siellä, missä se on mahdollista.
– On esitetty vain leikkauksia
ja puhuttu virheellisesti säästöistä, vaikka kysymys on kurjistamisesta ja lisätyön teettämisestä
halvemmalla tai jopa ilmaiseksi.
Työväenluokan ja vähävaraisten kyykyttämiselle on laitettava
stoppi, korostaa Väisänen.
Työajan lyhentämisen ja työn
jakamisen ohella Väisänen nostaa esille SKP:n aloitteen 1 200
euron perusturvasta kuukaudessa kaikille täysi-ikäisille, joilla ei ole muuten mahdollisuutta
sitä saada. Rahaa perusturvaan,

työllistämiseen ja palkkoihin voidaan ja pitää ottaa leikkaamalla
rikkailta, pääomatuloista, suurten yritysten verohelpotuksista ja
asemenoista.

”Soini, Orpo, Sipilä
– emme alistu ikinä”
Antikapitalistina JP Väisänen
olisi voinut marssia monessakin Joukkovoiman kulkueen
blokissa.
– Rauhanblokissa rauhanjärjestöjen toimintarahojen leikkausta vastaan, työväen blokissa
työn jakamisen ja kuuden tunnin työajan puolesta, ympäristöblokissa Helsingin Keskuspuiston puolesta, feminismiblokissa
queer- ja transoikeuksien puolesta, eläkeläisten blokissa taitetun indeksi korjaamiseksi, anti-

rasitisessa blokissa perusteettomia maastakarkoituksia vastaan,
taidetyöläisten blokissa yrittäjäksi pakottamista vastaan, diem25blokissa vahvistaakseni luokkataistelun kansainvälisyyttä tai
koulutuksen, lapsiperheiden ja
asumisen oikeuksia puolustavissa blokeissa.
Rautatientorilla Väisänen astui Joukkovoiman yleisblokkiin.
Hän halusi löytää ja löysi mielenosoituksesta paljon uusia ja vanhoja kasvoja – tovereita, ystäviä
ja aktivisteja, joiden kanssa JP
halusi voimistaa kapitalisminvastaista yhteistoimintaa paremman maailman puolesta.
– Nykymenoa, Sipilän hallituksen budjettiesitystä, kapitalistista riistoa, uusliberalistien kaiken
kaupallistamista ja markkinamaailmankuvaa ei voi eikä tarvitse enää sietää.
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Onko meillä varaa
KIKY-sopimuksiin?

Elinkeinoelämän keskusliiton ja hallituksen puheet eivät vakuuta. ”Hallitus on varas, hallitus alas”, huudot raikuivat
mielenosoituksessa.
into kasvaa ja vahvistuu. Pitkin Helsingin katuja kulkeneessa joukossa myös tanssittiin ja
pidettiin hauskaa. Mielenosoituksen henki oli rankoista aiheista huolimatta positiivinen ja
toiveikas.
Laajasti vasemmistolainen tapahtuma onnistui näyttämään
ja tuntumaan joltain, johon on
mukavaa tulla mukaan. Sellai-

selta toiminnalta joka on itsessään palkitsevaa. Siinä saattaa
olla Joukkovoiman elinvoiman
suurin salaisuus. Protesti voi olla myös mukavaa ja mielipiteiden
näyttäminen ja puolustaminen ei
ole pelkästään raatamista ja uhrautumista. Tässä kohtaa saattaa olla tapahtumassa laajempi
ilmapiirin murros.
Kun vuosikymmenen rankin

sade ei haittaa, vaan into lähteä
mukaan vaatimaan parempaa
voittaa, ollaan sellaisen voiman
lähteillä, joka ei liikkeelle lähdettyään helposti pysähdy. Joukkovoima ei ole menossa minnekään,
paitsi kohti uusia tapahtumia,
laajempaa toimintaa ja tuloksia.
Kuulette meistä vielä.
TIINA SANDBERG
Joukkovoima-aktiivi

Tämä on kysymys jonka jokaisen palkansaaja tulisi
esittää niille liittojen päättäjille, jotka viime keväänä
olivat hyväksymässä ns. kilpailukykysopimusta (KIKY). Tilanne oli ay- liikkeelle hankala, oli valittavana
vain huonoja vaihtoehtoja. Hallituksen laatimat pakkolait uhkasivat ottaa meiltä duunareilta vielä enemmän ja mikä huonointa pakkolait olisivat murentaneet mahdollisuuksia sopia työehdoista jatkossakin.
Tältä kannalta on ymmärrettävää, että monet liittojen
päättäjät valitsivat pienemmän pahan. Toisaalta monet oikeusoppineet katsoivat pakkolakien loukkaavan
perusoikeuksia, mistä syystä niitä ei ehkä olisi voitu
toteuttaa.
HHH
Loppukesästä, kun tulevasta valtion budjetista alkoi
tihkua tietoja julkisuuteen, KIKYä mainostettiin ostovoimaa lisäävänä sopimuksena. Valtamediat ja monet
muut tahot kertoivat sopimuksen osana tulevista tuloverojen kevennyksistä. Sipilän, Soinin ja Orpon hallituksen valmistelema puolen prosenttiyksikön kevennys tuloverotuksessa kun toisi noin 150 euroa keskituloiselle palkansaajalle.
Vähemmälle huomiolle on jäänyt mitä KIKY vie.
Vuosityöajanpidennys 24 tunnilla tarkoittaa keskimäärin 485 euron edestä ilmaista työtä. Tämä ei näy
suoraan palkkapussissa, mutta tuntuu todennäköisesti useimpien kropassa. Työnantajamaksujen helpotus ja niiden siirtäminen yhä suuremmalta osin meidän duunarien maksettavaksi näkyy jo ostovoiman
laskuna.
Työnantajien sosiaalivakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksut alenevat seuraavan kolmen vuoden
noin kaksi prosenttiyksikköä, jotka siirtyvät meidän
duunareiden maksettaviksi. Keskituloisella palkansaajalla ostovoima alenee yli 600 euroa.
Lisäksi julkisen sektorin työntekijöillä lomarahoista leikataan väliaikaisesti kolmannes. Esimerkiksi
kirjastonhoitaja siis tukee muun muassa jättivoittoja tuottavan Koneen hissien myyntiä tekemällä kolme ilmaista työvuoroa ja yli 1 000 euroa pienemmällä
vuosipalkalla.
Jos joku uskoo, että tämä yhtälö toimii, niin huutakoon hep.
HHH

Kilpailukyky-sopimus on miljardien tulonsiirto työntekijöiltä kapitalisteille.

Helsingillä ”laiskaa rahaa”
Tilinpäätös ja tarkastuslautakunnan arviokertomus
kertovat Helsingistä, jossa
rahaa kertyy enemmän kuin
budjetissa arvioidaan, mutta jossa ei välitetä kaikista ja
moni jää vaille tarvitsemaansa tukea ja huolenpitoa.
Kaupunkikonsernin tulos
viime vuodelta oli mukaan
282 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja rahaa makaa pankeissa yli 800 miljoonaa euroa. Lainasaatavia on enemmän kuin velkaa.
Samaan aikaan budjetin
tavoitteista ovat jääneet toteutumatta mm. ehkäisevää
toimeentulotukea, pitkäaikaistyöttömien työllistämistä, nuorisotakuuta, maahanmuuttajien suomen kielen
opetusta, vammaisten palveluja, omaishoidon palveluja,
peruskorjausta ja sukupuol-

ten välisten palkkaerojen tasoittamista koskevat tavoitteet.

Työttömyys tulee kalliiksi
Erityisen jyrkkä on tavoitteiden ja
toteutuneen kehityksen välinen
ristiriita työllisyyden hoidossa.
Pitkäaikaistyöttömyydestä Helsingille aiheutuneet sakkomaksut ovat nousseet, vaikka ne piti
puolittaa. Tänä vuonna ne ylittävät jo 65 miljoonan euron tason.
Näin siitä huolimatta, että kaupungille olisi edullisempaa työllistää pitkäaikaistyöttömiä vaikka ilman valtion tukea kuin maksaa sakkomaksuja kuntaosuuksina, kuten tarkastuslautakunta
toteaa.
Sosiaali- ja terveyspalveluissa ongelmat näkyvät mm. lastensuojelussa, vanhuspalveluissa, terveydenhoidon päivys-

tyksessä sekä mielenterveys- ja
päihdepalveluissa.
Varhaiskasvatuksen ja opetuksen puolella lasten määrät arvioidaan toistuvasti alakanttiin.
Tästä on yhtenä osoituksena satojen lasten jääminen tänä syksynä vaille iltapäiväkerhopaikkaa.

Toki me kaikki tiedämme kuinka tärkeää vienti on
meidän kansantaloudelle. Mutta aivan yhtä tärkeää
on myös kotimainen kysyntä, jonka merkitys on erityisen suuri tällaisena aikana kun vienti ei vedä. Tällä
sopimuksella siirretään rahaa duunareilta työnantajille ja osakkeenomistajille noin kaksi miljardia euroa.
Se on rahaa, joka on poissa päivittäiskaupasta ja palveluista, siis juuri työvoimavaltaisilta aloilta. Kannattaa myös muistaa, että luvatut
veronkevennykset hyödyttävät
eniten hyvätuloisia.
Syksyn budjettiratkaisuissa ja
seuraavalla sopimuskierroksella
2017 kannattaa siis palata otsikon kysymykseen ja vastata: On
työnantajan vuoro joustaa!
TOIVO SAKSALA
Postin ay-aktiivi

Esityksiä budjettiin
SKP ja Helsinki-listat ehdottaa,
että kaupungin ylijäämistä ohjataan lisää rahaa työllistämiseen
ja palveluihin, kun kaupunginhallitus valmistelee ensi vuoden
talousarviota ja se tulee marraskuun alkupuolella valtuuston
päätettäväksi.
SKP:n ja Helsinki-listojen sitoutumattomien budjettialoitteissa esitetään lisää rahaa työllistämiseen (+10 miljoonaa euroa),
opetukseen (+8 milj.), sosiaali-

palveluihin (+10 milj.), terveyspalveluihin (+10 milj.), varhaiskasvatukseen (+15 milj), kirjastoille (+1 milj.), kulttuuriin (+1
milj.), nuorisotyöhön (+1 milj.),
lähiliikuntaan (+0,5 milj.), työväenopistolle (+0,4 milj.) ja kaupungin työntekijöiden palkkauksen
parantamiseen (+12 milj.euroa).
SKP ja Helsinki-listat vastustaa
HSL:n lippujen hintojen korotuksia. Lisäksi ryhmä esittää tont-

tivuokrien korotusten kohtuullistamista ja kaupungille
omaa rakennusliikettä edullisen vuokra-asuntotuotannon
lisäämiseksi.
5.10. Kaupunginjohtajan
budjettiesitys julki. 9.11.
kaupunginvaltuuston
budjettikeskustelu. 16.11.
valtuusto päättää budjetista.
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Helsinki halventaa
demokratiaa
Perustuslain mukaan ”kuntien hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon”. Helsinki tulkitsee vaatimusta hiukan omituisella tavalla.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa uuden
johtamisjärjestelmän, jossa päätöksenteko keskitetään
entistäkin pienemmälle piirille. Nykyisten lautakuntien
toimet jaetaan neljän jättimäisen toimialalautakunnan
kesken. Näitä edustavat kasvatus- ja koulutuslautakunta, kaupunkiympäristölautakunta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta sekä sosiaali- ja terveyslautakunta.
Lautakuntien jäseniä tulee olemaan yhteensä vain 52,
joten näistä jokaisen tulisi teoriassa kyetä edustamaan
noin 12 000 helsinkiläistä.
Uudessa johtamisjärjestelmässä vahvistettiin kaupunginhallituksen asemaa valtuustoon nähden perustamalla sille konsernijaoston lisäksi elinkeinojaosto. Jaostossa on yhdeksän jäsentä, jotka ohjaavat kaupungin
”elinkeino-, kilpailukyky-, työllisyys- ja maahanmuuttopolitiikkaa ja kansainvälisiä asioita”.
Kuntalain mukaan ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttää vaaleilla valittu valtuusto. Helsingin uusi johtamisjärjestelmä halventaa lakia ja demokratiaa muuttaen valtuuston monessa asiassa pelkäksi
kumileimasimeksi.
HHH
Helsinki valmistelee kuitenkin myös osallisuus- ja vuorovaikutusmallia, joka parhaassa tapauksessa voisi toimia demokratiaa laajentavana mekanismina. Esimerkiksi osallistuvaa budjetointia harjoitetaan maailmalla jo yli tuhannessa kaupungissa. Mallissa asukkaat
osallistuvat suoraan alue- tai toimialakohtaisen budjetin laatimiseen. Ajatuksena on, että asukkaat tietävät
edustajia paremmin, mitä investointeja heidän alueensa
tarvitsee. Myös erilaiset kaupunginosavaltuustot ovat
yleisesti suosiossa osallistumiskynnyksen madaltajina.
Esimerkiksi Pariisi on jaettu 20 peruspiiriin, joista
jokaisella on oma valtuusto. Näiden lisäksi kaupungissa toimii 123 kaupunginosavaltuustoa. Kaupungeilla
on toki kokoeroa, mutta asukaslukuun suhteutettuna Helsinkiin
tulisi Pariisin mallin mukaan toimittaessa perustaa viisi alueellista
valtuustoa ja kolmisenkymmentä
kaupunginosavaltuustoa.
Lauri Alhojärvi
Kirjoittaja on demokratiaan
ja valtasuhteisiin erikoistunut
väitöskirjatutkija
Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmallia kehitetään
avoimissa asukasilloissa:
ti 13.9. klo 18-20 Laituri, Kamppi
to 15.9. klo 18-20, Malmitalo
ti 20.9. klo 18-20 Kanneltalo
to 22.9. klo 16-18 Afro-Euro monitoimikeskus, Myllypuro

Lähidemokratiaa
Maunulassa
Helsingin Maunulassa asukkaiden aloitteesta alkanut
demokratiahanke on tuonut
tulosta. Ensin turvattiin asukastalo ja sitten asukkaat
osallistuivat monitoimitalon
suunnitteluun. Syksyn alkaessa hyväksyttiin avoimessa foorumissa toimintamalli,
jossa asukkaat ovat mukana
talon hallinnossa ja sen toiminnan ohjaamisessa.
Maunula-talon avoin foorumi valitsi asukasedustajat
neuvottelukuntaan, johon
kuuluvat lisäksi virastojen
ja henkilöstön edustajat. Samalla on aloitettu osallistu-

va budjetointi, jossa asukkaat
tekevät esityksiä ja valintoja
talon toimintaan ja budjettiin.
Toimintasuunnitelma ja budjetti tulevat sitten avoimen
foorumin hyväksyttäväksi.
Toimintamalli on esimerkkinä siitä, että asukkaiden
aktiivisuudella voidaan kehittää vaihtoehtoja kaupungin
päätöksenteon keskittämiselle yhä pienempään piiriin ja
lähidemokratialle muillakin
alueilla. Sinnikkään asukastoiminnan merkityksestä kertoo myös Maunula-talon syntyminen. Ensimmäinen aloite
kirjasto- ja kulttuuritalosta
tehtiin jo vuonna 1983 kommunistien toimesta ja sen jälkeen asiaa on ajettu lukuisilla
laajapohjaisilla aloitteilla.

Päätösvallan keskittämistä pieneen piirin vastusti äänestyksessä vain neljä valtuutettua. Neljä oli poissa. Kaikki muut siunasivat
demokratian kaventamisen.

Pormestarimalli keskittää
valtaa Helsingissä
Vihreät tekivät keväällä kokoomuksen kanssa kaupan, jossa ne
saivat Helsinkiin pormestarimallin hyväksymällä kokoomuksen
ajaman toimialamallin, jolla lakkautetaan suurin osa lautakunnista ja johtokunnista.
Uusi järjestelmä keskittää päätösvallan yhä pienempään piiriin
ja lisää johtavien virkamiesten
valtaa. Samalla valtuuston sisälle muodostetaan kaupunginhallituksen jäsenistä palkka- ja
palkkioeliitti. Valtuuston piiristä valittaville pormestareille tulisi jopa 12 000 – 15 000 euron
kuukausipalkka.
Valtuusto hyväksyi kesällä
2017 käyttöön tulevan johtamisjärjestelmän äänin 77 – 4. SKP:n
ja Helsinki-listojen Yrjö Hakanen
esitti Sirkku Ingervon (vas) kannattamana asian uutta valmistelua, jossa olisi turvattu lautakuntien riittävä määrä, harkittu
uudelleen toimialat, vahvistettu
asukkaiden ja henkilöstön osallistumista sekä selvitetty sote- ja
maakuntauudistuksen vaikutukset. Palautuksen puolesta äänestivät myös René Hursti (sit.) ja
Thomas Wallgren (sd). Kaikki
muut valtuutetut siunasivat vallan keskittämisen.

Virkamiesten valta kasvaa
Uutta järjestelmää perusteltiin
siirtymisellä virkamiesasemassa
olevista kaupunginjohtajista luottamustoimisiin pormestareihin.
– Tämä muutos olisi voitu tehdä ilman, että yhdistetään 25
virastoa neljään jättitoimialaan
ja korvataan yli 20 lautakuntaa
vain neljällä. Lisäksi muutoksen
ajankohta on outo, kun ei tiedetä mitä sote-uudistuksesta tulee
eikä sitä, tuleeko pääkaupunkiseudulle siitä erillisratkaisu, Hakanen huomautti.
Muutosta perusteltiin myös
poliittisen päätöksenteon ja virkamiesvalmistelun erottamisella, jonka sanottiin vahvistavan
poliittista ohjausta.
– Käytännössä kuitenkin kansliapäällikön ja toimialajohtajien
rooli laajenee. Toimialojen sisällä vahvistuu eri yksiköiden johtavien virkamiesten asema, kun
suurin osa lautakunnista ja johtokunnista lopetetaan.

Osallistuminen vai
”osallistaminen”?
Jättikokoisten toimialojen sano-

taan edistävän palvelukokonaisuuksien kehittämistä. Se, miten
sujuvasti palvelut toimivat, riippuu kuitenkin ennen muuta töiden organisoimisesta ja resursseista ruohonjuuritasolla – eikä
sitä ratkaista keskittämällä päätöksenteko ylös, pieneen piiriin.
– Vallan keskittämisellä irrotetaan päätöksenteko palveluista,
tarpeista, asiantuntemuksesta,
asukkaista ja tekijöistä, joita se
koskee. Näin pyritään helpottamaan palvelujen leikkaamista,
yhtiöittämistä ja yksityistämistä,
Hakanen arvioi.
– Esimerkiksi kaupunkisuunnittelu-, asunto-, ympäristö-,
varhaiskasvatus-, kulttuuri- ja
kirjasto- sekä nuorisolautakuntien lopettamisella heikennetään
näiden alojen ohjausta. Samalla lisätään valvonnan pettämisen ja korruption riskejä erityisesti kaavoitus-, rakentamis- ja
kiinteistöpuolella.
Lautakuntien alasajon pehmentämiseksi alkuperäiseen esitykseen lisättiin muutamia jaostoja, mutta vailla budjettivaltaa.
Asukkaita halutaan ”osallistaa”
kaupunginkanslian ylhäältä määrittelemiin puitteisiin. – Mutta
tyytyvätkö helsinkiläiset tähän?

3 / 2 0 1 6 E E S PÄ I N !

Helsinki-listat vaihtoehto
leikkauksille ja alibudjetoinnille
Helsinki on suomalaisista kaupungeista poikkeuksellinen: keskellä lamaakin se tekee vuosittain voitollisia tilinpäätöksiä. Rahaa palvelujen parantamiseen
olisi, mutta kaupunginhallituksessa olevien puolueiden päätöksillä budjetit laaditaan vuodesta
toiseen alimittaisiksi. Keskeisenä
syynä on muiden valtuustopuolueiden alistuminen Kokoomuksen johtamaan linjaan, jossa ajetaan ennen muuta yksityisten liikeyritysten etuja.
Miten leikkaukset saataisiin
loppumaan, oli keskeinen pohdinnan aihe Suomen kommunistisen puolueen ja Helsinki-listojen avoimessa seminaarissa syyskauden alkaessa. Kontulan Wanhassa Postissa pidettyyn tilaisuuteen saapui paitsi helsinkiläisiä
kommunisteja, myös sitoutumattomia kuntavaaleista tai muuten
vain aiheesta kiinnostuneita.

H Helsingin kaupungin
piirijärjestö ry
Viljatie 4 B 3.krs,
00700 Helsinki
(09) 774 38 140,
helsinginpiiri@skp.fi
www.skp.fi/helsinki
Puheenjohtaja Heikki
Ketoharju, 050 918 9139,
heikki.ketoharju@iki.fi
Piirisihteeri Jussi-Petteri
Lappi, 040 757 6841,
jussi-petteri.lappi@pp.inet.fi
H SKP:n Etelä-Helsingin
osasto Olavi Nurminen,
040 518 7654,
olavi.nurminen@pp1.inet.fi
H SKP:n Etu-Sörkan os.
Jyrki Näsänen, 041 718 7744,
jyrki.nasanen.2016@gmail.
com

Leikkaaminen ei tuo säästöjä
Leikkaamisen sanotaan tuovan
säästöjä, mutta monesti asia on
päinvastoin. Helsinki esimerkiksi maksaa pitkäaikaistyöttömistä
sakkomaksua valtiolle, ja tämän
maksun suuruus on kymmeniä
miljoonia vuodessa.
– Halvemmaksi tulisi työllistää palkkatuella nämä työttömät
kaupungille ja erilaisiin yhdistyksiin. Ja pitkittyneestä työttömyydestä johtuvaa inhimillistä
menetystä ei voi rahalla mitata lainkaan, totesi tilaisuudessa
alustanut kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen. Hän muistutti, että kaupungin palveluihin
tarvitaan myös lisää vakinaisia
työpaikkoja.
Toinen esimerkki säästämisinnon järjettömyydestä löytyi yllättävän läheltä. Kontulassa toimivaa tietotekniikka-apua ja vertaistukea tarjoavaa Kontupistettä
ajetaan kaupungin puolelta alas,
ja useampikin paikalle saapunut
halusi tietää, mikä on Helsinkilistojen väen kanta asiaan. Säästöä ei tietokonepisteen alasajos-

H SKP:n Helsingin posti– ja
logistiikka-alan os.
Toivo Saksala, 040 769 71 87,
topisaksala@gmail.com
SKP:n Helsingin piirin puheenjohtaja Heikki Ketoharju vetämässä Kontulan Wanhassa Postissa ryhmää, joka ideoi
kuntavaalikampanjaa.

ta synny kuin korkeintaan äärimmäisen vähän, mutta hintana on
ihmisten digitaalinen syrjäytyminen. Kontupiste on vilkas paikka,
jonka palveluja tarvitsevat sadat
kaupunkilaiset päivittäin.

Vaihtoehtoa tarvitaan
Helsingin leikkaus- ja alibudjetointilinja on jatkunut vuosikausia, eikä loppua näy. Varakas
kaupunki osoittaa jatkuvasti liian vähän määrärahoja tarpeellisten palveluiden toteuttamiseen.
Sen sijaan, että kuunneltaisiin
ihmisten tarpeita ja tehtäisiin
palvelut niiden mukaan, pakotetaan lautakuntien edustajia ja
valtuustoryhmiä hyväksymään
tiukat, etukäteen raamitetut ta-

loutta kiristävät tavoitteet, totesi Helsinki-listojen sitoutumattomiin lukeutuva Olli Salin .
Tämän yksimielisyyden haastajaksi tarvitaan rohkeita ihmisiä, jotka uskaltavat vaatia alibudjetoinnin lopettamista ja
kunnollisia palveluja. Muutos
tarvitaan myös kaupungin poliittiseen kulttuuriin, jossa pieni
piiri käyttää suurta valtaa – vastoin kaupunkilaisten enemmistön etuja.
Monet asukkaiden kamppailut osoittavat, että toisenlaistakin
politiikkaa on mahdollista tehdä:
asukastaloja ei ajettukaan alas,
monia lähikouluja on pelastettu
eikä kaupungin johdossa kaavailtuja lähiterveysasemien lakkautuksia ole kyetty viemään läpi suunnitellussa tahdissa.

SKP:n johto
uusiutui
Turussa kesäkuussa pidetty
Suomen kommunistisen puolueen edustajakokous linjasi puolueen toimintaa porvarihallituksen oikeistolaista politiikkaa, EUkomentoa, sotaa ja kapitalismia
vastaan.
Kokous hyväksyi kannanotot
”Sodan lietsonnasta rauhantöihin”, ”Ihmisten, työn ja työväen
Euroopan puolesta – ei EU:lle”,
”Julkisten sote-palvelujen puolesta – eriarvoisuutta ja yhtiövaltaa vastaan”, ”Kamppailuun
ekologisesta ja yhteiskunnallisesta kestävyydestä”, ”Perusturvaa parannettava ja terveyseroja
vähennettävä”, ”Solidaarisuutta
ja yhteistyötä maahanmuuttajien kanssa” sekä ”Kaikki tuki katujen parlamenteille”.
Kokoukseen osallistui toista
sataa edustajaa ja 16 kansain-

Suomen
kommunistinen
puolue

Kuvassa SKP:n varapuheenjohtajat Miguel Lopez (vasemmalla) ja Susanna Rissanen,
puheenjohtaja JP Väisänen ja pääsihteeri Petra Packalén.
välistä vierasta. Iltajuhlassa Sigum-salissa esiintyivät Vuokko
Hovatta ja Sinikka Sokka säestäjänään Eero Ojanen, Anneli Saaristo Elina Mäkirannan
säestämänä ja MC Kajo.Kokouksen jälkeen pidettiin Helsingissä Arktinen aloite –seminaari,

jonka SKP järjesti yhdessä Euroopan vasemmiston ympäristöryhmän kanssa. Siihen osallistui
kommunististen ja vasemmistolaisten puolueiden edustajia Arktisen alueen maista ja muualta
Euroopasta. Mukana oli myös
tutkijoita, saamelaisten ja kan-

Kansalaisliikkeet tarvitsevat
puolestapuhujansa myös valtuustoon. Kulunut ja aiemmat
valtuustokaudet osoittavat, että
tällainen voima löytyy: SKP ja Helsinki-listat. Pienelläkin valtuustoryhmällä on mahdollisuus saada aikaan poliittisia tuloksia, kun
se kuuntelee kansalaisliikkeiden
vaatimuksia, ja tuo ne kuuluville myös valtuustossa ja muualla
poliittisessa koneistossa.
SKP:n ja Helsinki -listojen ehdokkaiksi on lupautunut tähän
mennessä noin 30 ehdokasta.
Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut osallistumaan vaaleihin ehdokkaana tai muulla tavalla.
HEIKKI KETOHARJU
SKP:n Helsingin kaupungin
piirijärjestön puheenjohtaja
heikki.ketoharju@iki.fi

salaisliikkeiden edustajia.
Kokous valitsi SKP:lle uuden
johdon, johon tuli lisää nuoria
kasvoja. Puheenjohtajana jatkaa
käsitetaiteilija Juha-Pekka Väisänen Helsingistä. Uusiksi varapuheenjohtajiksi valittiin yliopistonopettaja Miguel Lopez Jyväskylästä ja sosiaalityöntekijä Susanna Rissanen Kuopiosta. Uusi pääsihteeri on tamperelainen
postityöntekijä Petra Packalén.
Helsingistä SKP:n 50-jäseniseen keskuskomiteaan valittiin
JP Väisäsen lisäksi Irene Auer,
Kalle Hernberg, Heikki Ketoharju, Talvikki Koivu, Tiina
Sandberg ja Emmi Tuomi.
SKP:n toimisto muutti elokuun lopussa uusiin tiloihin, lähelle Malmin asemaa. Osoitteessa Viljatie 4 B on nyt myös Tiedonantaja-lehden toimitus. Avajaisia uusissa tiloissa vietetään
to 22.9. klo 16 Valtteri Bruunin
ja Mikko Nousiaisen musiikkiesitysten tahdittamana.

H SKP:n Koillis-Helsingin os.
Jorma Heinonen,
044 976 12 60,
helsinginpiiri@skp.fi
H SKP:n Käpylän ja
Kumpulan os. Toivo Koivisto,
050 341 2590,
toivo.koivisto@gmail.com
H SKP:n Maunulan-Pakilan
os. Maija Hakanen,
050 570 43 68,
maija.hakanen@kolumbus.fi
H SKP:n Helsingin itäisen
alueen os. Juhani Lilja,
0400 722 706,
jussi.lilja@iki.fi
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 23 20,
yrjo.hakanen@skp.fi
Varavaltuutetut:
Seppo Lampela,
steen1@monsp.com
Heikki Takkinen,
0500 504 451,
heikki.takkinen@luukku.com
Valtuustoryhmän sihteeri:
Heikki Ketoharju,
050 918 91 39
valtuustoryhma@
ketoharju.info
H Punainen tähti –
Helsingin kommunistiset
nuoret
helsinki@komnl.fi
punainentahti.blogspot.com
Eespäin 3/2016
Julkaisija SKP:n Helsingin
kaupungin piirijärjestö ry
Päätoimittaja Irene Auer
Valokuvat Toivo Koivisto ja
Veikko Koivusalo
Taitto Pia Laulainen
Painatus TA-Tieto Oy, Helsinki
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Ihmisketju satavuotiaan
Keskuspuiston puolesta
Suomen luonnon päivänä elokuun lopulla muodostettiin Helsingissä Keskuspuistoon ihmisketju puolustamaan rakentamisen uhkaamia alueita. Yli
tuhannen ihmisen mielenilmauksella vaadittiin yleiskaavaan
Keskuspuiston alueelle esitetyn
yli 50 hehtaarin rakentamisen
poistamista.
Keskuspuiston puolesta kerättiin jo keväällä yli 15 000 allekirjoittajan adressi. Kansalaistoiminta painosti kaupunkisuunnittelulautakunnan muuttamaan
esitystään ja rakentamista Keskuspuistoon vähennettiin 10
hehtaarilla. Jäljelle jäi kuitenkin
yli 50 hehtaaria, jotka lautakunta
esitti yksimielisesti leikattavaksi
pois Keskuspuistosta.

nusteet. Maakuntakaavan määräykset viheralueista on sivuutettu. Ehdotus on ristiriidassa myös
maankäyttö- ja rakennuslain, vesilain sekä EU:n luontodirektiivin
kanssa, Maija Hakanen listaa.
Syyskuun alussa Keskuspuisto-ryhmä järjesti Annantalolla keskustelutilaisuuden, jossa
Keskuspuiston puolesta puhuivat maankäyttö- ja rakennuslain asiantuntija professori Olavi
Syrjänen, Suomen Ladun viestintäpäällikkö Panu Könönen ja
Helsingin ympäristökeskuksen
johtaja Esa Nikunen. Samalla
vedottiin valtuustoryhmiin Keskuspuistoon esitetyn rakentamisen poistamiseksi kaavasta.

Asuntoja voi rakentaa
muualle

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa näkynyt yksimielisyys on
kansalaistoiminnan tuloksena
alkanut murtua.Yleiskaavan valmistelun alusta alkaen Keskuspuistoon ja muille tärkeille viheralueille rakentamista vastustaneen SKP:n ja Helsinki-listojen
lisäksi on nyt halua suojella Keskuspuisto rakentamiselta myös
Vasemmistoliiton, Perussuomalaisten, Keskustan, Kristillisten
ja RKP:n ryhmissä sekä sitoutumattomalla René Hurstilla.
Syksyn alussa oli siis tultu tilanteeseen, jossa ratkaisu riippui
kolmesta suurimmasta valtuustoryhmästä. Erityisesti katseet
kohdistuvat vihreisiin. Keskuspuistosta on tullut ”Helsingin

Helsinki kasvaa. Samalla myös
viher- ja virkistysalueiden tarve
kasvaa, korostaa Keskuspuistoa
puolustavan kansalaisliikkeen
aktiivi Maija Hakanen.
Hän muistuttaa, että Keskuspuiston säilyttäminen nykyisessä laajuudessa ei ole este asuntotuotannolle. Yleiskaavaehdotuksessa on rakentamiseen osoitettu kaksi kertaa enemmän alueita kuin rakentamiseen kaavassa
esitetään tarvittavan.
Kaavan lähtökohtana ole asukasmäärän lisäys 260 000:lla
ylittää roimasti Tilastokeskuksen
ja kaupungin Tietokeskuksen en-

Vihreät temppelinharjalla

Kansalaisliike kokosi Suomen luonnon päivänä Keskuspuistoa
puolustavan ihmisketjun. Se on myös julkaissut rakentamisen uhkaamista
alueista kartan, jota kaupunkisuunnitteluvirasto ei ole suostunut tekemään.
kuntapolitiikan Koijärvi”. Vihreät
ovat temppelinharjalla myös siksi, että ilman heitä kokoomus ja
SDP eivät ole enemmistö.
Kaavaesityksen pääneuvottelijat kokoomuksen Risto Rautava ja vihreiden Osmo Soininvaara ovat yrittäneet pitää ryhmät kurissa pelottelemalla, että
koko yleiskaava kaatuu, jos Keskuspuistoon esitetty rakentami-

nen poistetaan. Monien mielestä koko kaava pitäisikin valmistella uudelleen. Maankäyttö- ja
rakennuslain asiantuntijoiden
mukaan asemakaavaan ja maakuntakaavaan jo nyt sisältyvän
Keskuspuiston säilyttäminen nykyisessä laajuudessa ei kuitenkaan ole sellainen muutos, jonka takia yleiskaava pitää laittaa
uudelleen lausuntokierrokselle.

Tätä kantaa puoltaa sekin, että poikkeuksellisen suuren ylimääräisen kaavavarannon takia
Keskuspuiston suojelu ei estä
kaavan rakentamistavoitteiden
toteutumista.
Jos valtuusto hyväksyy lautakunnan ehdotuksen, on selvää, että yleiskaavasta valitetaan ja kamppailu jatkuu
asemakaavavaiheessa.

D i e th e r D e h m, V e r o n i k a H o n k a s a l o, Laur i Holoppa, P etr a P ac k alén & Ri i tta Sär k elä.

Kolmipäiväinen Vastavirta-festivaali
tapahtuu siellä, mistä sen aiheetkin
kumpuavat. Kaikkiin keskustelutilaisuuksiin on vapaa pääsy.

Vastavirta-festivaali
Helsingissä pe 30.9. – su 2.10.

Perjantaina klo 14-17 kysytään palataanko huutolaisaikaan. Keskustelu
vanhuspalveluista Kinaporin palvelukeskuksessa Sörnäisissä.
Keskustelemassa lauantaina mm:

Vastavirtafestivaali on radikaalia
vasemmistolaista yhteistyötä, politiikkaa ja
kulttuuria. Joka toinen vuosi järjestettävän
festivaalin teemoja ovat tällä kertaa
toiminta leikkauspolitiikka vastaan,
politiikan suunnan muuttaminen, työllisyys
ja tulonjako, lähipalvelut sekä aloitteet
maailmasta ilman sotaa ja väkivaltaa.

Die Linken kansanedustaja ja Euroopan vasemmiston puheenjohtajiston
jäsen Diether Dehm. Kreikan Syrizan
johdon jäsen Olga Athaniti. SKP:n
puheenjohtaja JP Väisänen. VAS:n
kaupunginvaltuutettu Veronika Honkasalo. Ay-aktiivi Mira-Veera Auer
Liitto X ja PAM. Tutkijatohtori Lauri
Holappa HY. Mika Kolehmainen

Operaatio Vakiduuni. Petra Packalén
SKP:n pääsihteeri. Tutkija ja rauhanpuolustaja Karim Maiche. Jari-Pekka
Tamminen DSL. Tiina Sandberg
Joukkovoima-aktiivi. Lauantaina klo
10 - 18 Itäkeskuksen peruskoulu
Olavinlinnanpolku 1.
Sunnuntaina klo 10 - 16
Seminaari sote-uudistuksesta ja
uudesta kunnasta. Toiminnanjohtaja
Riitta Särkelä Ensi- ja turvakotien
liitosta, Tampereen kaupunginvaltuutettu YTT Jari Heinonen, Sosiaali- ja
kriisikeskuksen päällikkö Olli Salin,
SKP:n ja Helsinki-listojen kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen ja Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Riitta
Tynjä. Kirjan juhlasali, Kirjatyöntekijänkatu 10.

Mar i a Alek sand r a

Iltajuhla

lauantaina mm. Maria Aleksandra,
Olga Athaniti, Diether Dehm,
Maailmanlopun runoilijat.
Katso tarkemmat ohjelmatiedot
vastavirtafestivaali.wordpress.com
ja Tiedonantaja-lehti.

vastavirtafestivaali.wordpress.com & www.facebook.com/vastavirtafest

