
E E S P Ä I N !
A v a u k s i a  t o i s e n l a i s e e n  H e l s i n k i i n .  V a i h t o e h t o j a  v a s e m m a l t a . 1/2010

Naisten euro 
on yhä 80 senttiä
s. 2

Hiilineutraaliin Helsinkiin?

s. 7

Työttömyys 
noussut 
Helsingissä 
50 % vuodessa
s. 3

LÄHIPALVELUT PELASTETTAVA!
VEIKKO KOIVUSALO

Työttömyys 

Hiilineutraaliin Helsinkiin?

s. 7



2 EESPÄIN!  1/2010

Kerhon kokous
– Kuka sen on paljastanut?  

Syyllinen on heti löydettävä ja hän-
tä rangaistava mitä ankarimmin.

– Kuka lie huomannut, olemme 
tainneet itse olla huolimattomia. 
Nyt meidän on kuitenkin oltava 
entistä varovaisempia. Viime kau-
den voitot on sijoitettava näkyvän 
näkymättömästi.

– Herra puheenjohtaja, entäpä, 
jos me vaikka ostaisimme osan 
Grönlannin jäätikköä. Ja perus-
telisimme sitä ilmastonmuutok-
sella. Se voisi olla hyvä sijoitus 
tulevaisuutta varten.

– Totta tosiaan, silloin meillä on 
oma jäävaranto pahan päivän va-
ralle. Näin teemme. Mutta mitäs 
me teemme noille niskuroijille.

– Herra puheenjohtaja, minus-
ta meidän pitää keksiä kansalle 
sopivaa askarrusta. Keksitään 
tarpeettomia, mutta meille so-
pivia säästökohteita, niin johan 
uskovat. Pannaan kansa kuriin 
leikkauskuurilla. Uhataan ensin 
lakkauttaa vaikkapa koko julki-

nen liikenne ja kun ne siitä 
älähtävät, niin luvataan, että 
jätetään niille sentään junat. 
Ja sitten uhataan, että leipä 
pannaan kortille, mutta olut-
ta saa vapaasti ostaa. Vähän 
keppiä ja porkkanaa, niin ei-
vätköhän hiljene.

– Näin me teemme. Nälkäi-
nen kansa pysyy kyykyssä, 
eikä turhia huutele. Luvataan 
vielä kaikille mahdollisuus 
osallistua tosi-tv:n nälkäkuu-
rikilpailuun netissä, niin vie-
lä ne meitä kiittävät. Tai ai-
nakin äänestävät taas ensi 
vaaleissa.

Ja nyt pojat patojen äärelle. 
Kokouksen virallinen osio on 
päättynyt. Illallinen odottaa. 
Ja hyvien päätösten johdosta 
otammekin tällä kertaa kaikki 
konjakit tuplina. 

Vakuudeksi,
kansalaisten parhaaksi

PUHEENJOHTAJA 
JA SIHTEERI

– Hyvät, rakkaat ystävät ja 
päälliköt. Tervetuloa johto-
portaan kerhon kvarttaaliko-
koukseen. Tällä kertaa meillä 
on vain yksi aihe ennen kuin 
käymme illallispöytään. 

Aiheenamme on näennäi-
sesti kiristynyt taloustilanne, 
jonka seurauksena kansa on 
alkanut napista päätöksis-
tämme. Nyt ovat hyvät neu-
vot ja sisäpiirin vinkit todella 
tarpeen.

– Arvoisa puheenjohtaja, 
emmekö me voisi vain tiukasti 
väittää, että rahaa ei ole. Ei-
hän kansalaisten tarvitse tie-
tää totuutta.

– Eipä niin, mutta ne ka-
pinoivat ja väittävät, että me 
pimitämme tileillämme satoja 
miljoonia. 

★ TULOSSA ★ TAPAHTUMIA ★!INOM KORT ★

RATAS

pääkirjoitus

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 
sata vuotta siitä, kun Kööpenha-
minassa pidetty Sosialistisen in-
ternationaalin konferenssi päät-
ti Clara Zetkinin ehdotukses-
ta kansainvälisen naistenpäivän 
järjestämisestä. Euroopan va-
semmiston naisverkosto järjestää 
näissä merkeissä maaliskuussa 
Kööpenhaminassa konferenssin, 
johon osallistuvat Suomesta mm. 
SKP:n Helsingin piirin varapu-
heenjohtaja Emmi Tuomi ja de-
mokraattisen naisverkoston Mar-
jaliisa Siira.

Vaikka tasa-arvon puolesta on 
toimittu pitkään, on naisten eu-
ro Suomessa yhä vain 80 senttiä. 
Tilannetta ei korjaa naisvaltaisen 
kunta-alan uusi työehtosopimus, 
joka on tyly ”naistenpäivän lah-

ja”. Sopimuksessa ei ole lainkaan 
palkkojen yleiskorotusta. Eri-
laisiin lisiin perustuva sopimus 
on rakenteeltaan epäsolidaari-
nen ja merkitsee reaaliansioiden 
alenemista. 

Hoito- ja hoiva-alan koulutetut 
työntekijät saavat vuoden aika-
na vajaan 1,5 prosentin korotuk-
set, mutta tuntipalkkaiset ja tek-
nisen puolen työntekijät vain 0,4 
prosentin korotukset. Suuri osa 
muista työntekijöistä saa 0,7 pro-
senttia, mutta osa ei saa keväällä 
lainkaan korotusta. 

Lisäksi syksyllä maksetaan 
0,7 prosentin tuloksellisuuserä, 
mutta se riippuu tuottavuuden 
kasvusta ja henkilöstön määrän 
vähentämisestä. 

Käytännössä sopimus perustuu 
apulaisoikeuskanslerin Tehyn so-
pimuksesta antamaan tulkintaan, 
jonka mukaan Tehyn työtaiste-
lulla hankkimat korotuksia tulee 
soveltaa myös muihin vastaavaa 
hoitoalan työtä tekeviin. Näin Te-
hy avasi tietä muillekin.

Missä Helsingin 
tasa-arvoteot?

Vähiin jäivät villat myös Helsin-
gin kaupunginvaltuuston hel-
mikuussa päättämästä tasa-

arvosuunnitelmasta. 
– Tasa-arvosuunnitelmassa on 

monia hyviä yksittäisiä kannan-
ottoja. Mutta tästä puuttuu kak-
si asiaa, ja niiden mukana lähes 
kaikki. Toiminnallisesta osasta 
puuttuu arvio palveluverkostojen 
kattavuudesta ja lähipalvelujen 
merkityksestä. henkilöstöpoliitti-
sesta osasta taas puuttuu koko-
naan rahoitus naisten ja miesten 
samapalkkaisuuden edistämisek-
si, kritisoi SKP:n ja Helsinki-listo-
jen valtuutettu Yrjö Hakanen.

Hän ihmetteli sitä, että suun-
nitelman valmisteluryhmä alis-
tui yksimielisesti kokoomuksen, 
vihreiden, Vasemmistoliiton, kes-
kiryhmien ja Perussuomalaisten 
päättämään linjaan, joka leikka-
si budjetista kokonaan pois palk-
kojen korottamiseen tarvittavat 
määrärahat. 

SKP:n ja Helsinki-listojen ryh-
mä esitti, että tasa-arvosuunni-
telmaa tulee seurata myös palve-
lujen alueellisen jakautumisen ja 
lähipalvelujen saatavuuden kan-
nalta. Palkkatasa-arvon toteutu-
mista puolestaan pitää edistää 
paitsi kunkin sopimusalan sisällä 
myös nais- ja miesvaltaisten alo-
jen välillä, ryhmä esitti. Valtuus-
ton enemmistö torjui molemmat 
esitykset.

Kenen Helsinki?
Yksinvaltaisesti toimivan kokoomuslaisen kaupunginjoh-
taja Jussi Pajusen esittämä 80 lähipalvelun ”lahtauslista” 
nosti valtaisan vastalauseryöpyn ympäri kaupunkia. Asu-
kastilaisuuksissa ja mielenosoituksissa on ollut mukana 
satamäärin ihmisiä puolustamassa lähipalveluja. Nettiad-
resseissa ja facebook-ryhmissä on jo 30 000 helsinkiläistä 
ottanut kantaa koulujen, kirjastojen, terveysasemien ja 
muiden peruspalvelujen lopettamista vastaan. 

Pajusen lista tyssäsi helsinkiläisten aktiivisuuteen. 
Asukkaiden ääni kuului myös kaupunginvaltuustoon. Se 
hyväksyi 50 äänen enemmistöllä SKP:n ja Helsinki-listojen 
ponnen. Valtuusto edellytti siinä Pajusen listan hautaa-
mista ja asian uutta valmistelua, jossa kuullaan ensim-
mäiseksi asukkaita. 

Pajunen yritti vielä uudelleen ajaa lopettamislistan kau-
punginhallituksessa, mutta ei saanut sitä läpi. Syksyllä 
kokoomuksen johdolla budjettisopimuksen tehneet vih-
reät, Vasemmistoliitto, keskiryhmät ja Perussuomalaiset 
joutuivat julkisuuden valokeilassa harkitsemaan kantaan-
sa uudelleen. 

Erävoitto kansalaistoiminnalle

Nyt on menossa toinen erä. Pajunen ja kasvottomat vi-
rastojen johtajat yrittävät ajaa lautakunnissa läpi lopetta-
mislistat vain pienin muutoksin. Helsinkiläisten on syytä 
olla tarkkoina ja seurata, että lautakuntien jäsenet pitävät 
lupauksensa ja torjuvat lopettamislistat. Toimintaa pitää 
jatkaa, sillä edessä on vielä uusia eriä, kun palveluverk-
koa koskevat ratkaisut tulevat kaupunginhallitukseen ja 
valtuustoon. 

Lähipalveluissa on kyse myös kaupungin työpaikoista, 
joita kokoomus haluaa vähentää ja siirtää ostettavaksi yk-
sityisiltä yrityksiltä. Jatkuva epävarmuus tulevaisuudesta 
rassaa työntekijöitä.

Kokemus osoittaa, että tuloksia saadaan, kun toimitaan 
laajapohjaisella kansalaisliikkeellä ja periksi antamatta. 
Näyttävällä kansalaistoiminnalla torjuttiin muutamia vuo-
sia sitten esitykset koulujen ja lähikirjastojen lopettami-
sesta. Tarvitaan myös solidaarisuutta niille kaupunkim-
me alueille ja asukkaille, joihin leik-
kauslistat pahimmin kohdistuvat.

Yhteistyössä ja kansalaistoimin-
nassa on voima. Sillä tiellä on syytä 
jatkaa! 

TOIVO KOIVISTO
SKP:n Helsingin kaupungin piirijär-

jestön puheenjohtaja

Tyly 
naistenpäivä ”lahja” 

★ Hiilineutraaliin Helsinkiin? Kaupunginhallituksen jäsen Laura Rissanen (kok) 
ja ympäristöpäällikkö Maija Hakanen. Esiintyy duo Mikko Nousiainen & Valtteri 
Bruun. Maanantaiklubi 1.3. klo 19 ravintola Milenka, Haapaniemenkatu 3-5. ★ 

Nato – No Way. Rauhankosertti Tavastialla ti 2.3. klo 20. Järj. Naton vastaiset 
ryhmät. ★ Mielenosoitus Natoa vastaan to 4.3. ★ Kansainvälisen naistenpäi-
vän tilaisuus Maunulan asukastalo Saunabaarilla su 7.3. klo 16, Metsäpurontie 
25 (bussit 63 ja 66). ★ Asukastilaisuus Paloheinän kirjastolla terveysasemien ja 
muiden lähipalvelujen tulevaisuudesta to 11.3. klo 18. Järj. Peli Seis! –kampan-
ja. ★ Maahanmuutto ja rasismi. Seminaari la 13.3. klo 11 Monihelissä, Työpa-
jankatu 2. Elina Gusatinsky, Esther Leander, Mervi Leppäkorpi, Tiina Sandberg 
ja Soran Zaki. Järj. DSL. ★ Terveyslautakunta kuulee asukkaita palveluverkosta 
ti 16.3. klo 17 Ala-Malmin peruskoululla. ★ Lenin donkkaa tykimmin. Opinto-
kerho 25.3. ja 22.4. SKP:n Helsingin piirissä, Haapaniemenk. 7-9 B (Merihaan 
korkein torni). ★ Maanantaiklubi 12.4. ravintola Milenka. ★ Vasemmisto ja 
sosialismi 2000-luvulla. Seminaari la 17.4. Järj. SKP.

Kunta-alan naispalkkojen jälkeenjääneisyys vain pahenee. 

TOIVO KOIVISTO
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Kurinpalautus jakelualan 
roistofi rmoille

Nuorten työttömyys 
kasvanut 80 % vuodessa

Tänäänkin monen luukusta ko-
lahtaa tuttu ilmainen mainosleh-
ti, kuten Vartti tai vaikkapa Hel-
singin Uutiset. Lehteä selatessa 
tulee harvemmin ajatelleeksi ku-
ka sen on kotiovelle tuonut. Ehkä 
herää mielikuva reippaasta koulu-
pojasta, joka ansaitsee innoissaan 
pientä liikuntaa vastaan muka-
vasti taskurahaa, ikään kuin har-
rastuksena. Totuus ei kuitenkaan 
ole aivan näin ruusuinen.

Tosiasiassa osoitteettoman eril-
lisjakelun piirissä toimivasta 15 
000 työntekijästä jopa 9 000 tekee 
töitä vakituisesti ja elää mainos-
jakelusta saamillaan tuloilla. Lep-
poisan perheen yhteisen harraste-
lun sijaan kyseessä onkin raskas 
työ, josta jakelufi rmat käärivät 
84 miljoonan euron liikevaihdon. 
Alan suurin tekijä Suomen Suora-
mainonta ja sen suurin omistaja 
Janton Oy lupaavat osakkeen-
omistajilleen “korkean ja tuoton 
sijoituksille”, mutta jakajille voi 
jäädä käteen vain surkeat 2,5 
euroa tunnissa. Firmojen voitto-
ja taas ohjaillaan ulkomaalaisten 
sijoitusyhtiöiden kautta Cayman-
saarien veroparatiiseihin.

Suomessa on ajateltu että alal-
le solmittu yleissitova työehtoso-

pimus turvaa minimiansiotason 
ja estää halpatyövoiman teettä-
misen. Nyt on kuitenkin paljastu-
nut, että lakia voidaan törkeästi 
kiertää. 

Keltaiset liitot boikottiin

Tammikuussa Kriittisen ay-
verkoston tapaamisessa kuul-
tiin kummia Posti- ja logistiikka-
alan unionin PAU:n Lasse Neva-
laiselta, joka kertoi omituisesta 
sopimuskiistasta.

PAU onnistui viime vuonna sol-
mimaan yleissitovan sopimuksen 
alalle, joka toi ilmaisjakajille ih-
misarvoisen nelinkertaisen pal-
kankorotuksen. Marraskuussa 
kuitenkin muutaman päivän si-
sällä alalle perustettiin sekä työn-
antajaliitto SKE että uusi työnte-
kijäliitto SME, johon jakajat pai-
nostettiin liittymään. Molempien 
yhdistyksien perustajina olivat 
samat henkilöt, eli kyseessä on 
ns. keltainen liitto. 

Laki mahdollistaa työnantajan 
neuvottelun itsensä kanssa - van-
ha Francon diktatuurin Espanjas-
sa käytetty metodi on arkipäivää 
nyky-Suomessa.

Ennenkuulumattoman röyh-

keä toiminta huutaa vastatoi-
menpiteitä. Oikeusjuttuja on jo 
vireillä, mutta tehokkaampi ku-
rinpalautuksen keino on laaja 
boikotti niitä mainoksia jakelevia 
yrityksiä vastaan, jotka eivät hy-
väksy PAU:n työehtosopimusta. 

Työttömien määrä on kasvanut 
Helsingissä vuodessa lähes 50 
prosenttia. Alle 25-vuotiaiden 
nuorten työttömyys on noussut 
vuodessa peräti 80 prosenttia. 
Myös pitkäaikaistyöttömyys ja 
maahanmuuttajien työttömyys 
kasvavat. 

Suomen suurimpana työn-
antajana Helsingin kaupungilla 
on iso vastuu pahenevan työttö-
myyden torjumisessa. SKP:n ja 
Helsinki-listojen valtuutettu Yr-
jö Hakanen esittää, että kaupun-
gille tehdään kiireellisesti työl-
lisyysohjelma, jolla ehkäistään 
erityisesti nuorisotyöttömyyttä ja 
pitkäaikaistyöttömyyttä. 

Osinkoja työttömien 
kustannuksella

Työttömyyttä pahentaa suuryhti-
öiden pyrkimys kasvattaa voitto-
jaan ja pörssikurssejaan vähen-
tämällä työntekijöitä. Esimerkiksi 
Suomen rikkaimpiin kuuluva Her-
linien perhe nostaa tänä keväänä 
ennätykselliset yli 100 miljoonan 
euron osingot Kone-yhtiöstä, jo-
ka irtisanoi viime syksynä satoja 
työntekijöitä. 

Samaan aikaan EU:n määrit-
telemän köyhyysrajan alapuolella 
elävien 700 000 suomalaisen re-
aaliset keskitulot ovat pienenty-
neet vuodesta 2007. Lapsiköyhyys 
on lisääntynyt 90-luvun puolivälin 
jälkeen peräti kolminkertaiseksi.

Toimeentulotukea saavia oli 

Helsingissä viime vuonna jo 
41 000. Heistä entistä suurempi 
osa oli nuoria.

Suomen kommunistinen puo-
lue vaatii, että laman aiheuttaneet 
suursijoittajat ja pörssikeinotteli-
jat laitetaan maksamaan laman 
laskut. Tämä voidaan tehdä sää-
tämällä pörssikaupalle vero ja ki-
ristämällä suurten pääomatulojen 
verotusta.

Ei eläkkeiden 
leikkaamiselle

SKP pitää kohtuuttomana Elin-
keinoelämän keskusliiton ja por-
varihallituksen ajamaa eläke-
iän nostamista tilanteessa, jossa 
suurin osa työntekijöistä ei sel-
viä terveenä edes nykyiseen elä-
keikään ja suurtyöttömyys pahe-
nee. EK:n vaatimus 40 vuoden 
työurasta täydelle eläkkeelle pää-

”Liikkeiden liike” 
koolle Arbikselle

Helsingin ruotsinkielisellä työ-
väenopistolla Arbiksella järjes-
tetään 24.-25.huhtikuuta Suo-
men sosiaalifoorumi –tapahtu-
ma. Kymmenien kansalaisjär-
jestöjen, ammattijärjestöjen ja 
muiden ryhmien järjestämäs-
sä tapahtumassa haetaan rat-
kaisuja nykyiseen taloudelli-
seen ja sosiaaliseen kriisiin. 
Samalla kehitellään vaihtoeh-
toja markkinaehtoiselle uusli-
beralistiselle politiikalle.

Sosiaalifoorumi on osa 
maailmanlaajuista sosiaali-
foorumien prosessia, joka sai 
alkunsa vuonna 2001 Porto 
Alegressa Brasiliassa pidetys-
tä ensimmäisestä Maailman 
sosiaalifoorumista. Paikal-
listen ja maailmanlaajuisten 
foorumien lisäksi järjestetään 
alueellisia foorumeja, joista 
yksi on Euroopan sosiaalifoo-
rumi. Se pidetään tällä kertaa 
Istanbulissa.

Sosiaalifoorumi ei ole järjes-
tö vaan joukko tapahtumia ja 
eräänlainen ”liikkeiden liike”. 
Suomessa on sosiaalifoorume-
ja järjestetty Helsingin lisäksi 
Tampereella ja Turussa. 

Tällä kertaa Suomen sosiaa-
lifoorumin ohjelmassa on kes-
kusteluja niin työelämästä ja 
toimeentulosta, maahanmuu-
tosta ja rasismista, ydinaseista 
ja Natosta, mediasta ja sanan-
vapaudesta kuin Latinalaises-
ta Amerikasta ja sosialismista 
2000-luvulla. Tapahtumiin on 
vapaa pääsy. 

www.sosiaalifoorumi.fi 

Köyhyyden 
vastainen vuosi? 

Euroopan unioni on julistanut 
tämän vuoden köyhyyden tor-
junnan teemavuodeksi. Tavoit-
teeksi on esitetty se, että anne-
taan ääni köyhille ja turvataan 
heidän oikeutensa ihmisarvoi-
seen elämään. 

Noin 700 000 suomalais-
ta elää EU:n määrittelemän 
köyhyysrajan alapuolella. Elä-
keläisistä heitä on jopa lähes 
puolet. 

SKP:n ja Helsinki-listojen 
Yrjö Hakanen kysyi heti vuo-
den ensimmäisellä valtuuston 
kyselytunnilla, mihin toimiin 
kaupunginhallitus on ryhty-
nyt köyhien äänen kuulemi-
seksi ja miten kaupunki tor-
juu köyhyyttä. Hakanen esitti 
lisättäväksi työpaikkoja, työl-
listämistä ja peruspalveluja.

Kaupunginhallituksen vas-
tauksessa puhuttiin elinkei-
nomarkkinoinnista, yritystoi-
minnasta, investoinneista sun 
muusta, mutta ei luvattu mi-
tään konkreettisia lisätoimia.

Ay-liikkeen murentamiseen täh-
tääviä näennäisammattiliitoja ei 
pidä hyväksyä vaan ne on kerral-
la iskettävä kuoliaaksi. 

SIPPO KÄHMI

www.kom-posti.fi 

semiseksi pudottaisi myös mo-
net pätkä- ja silpputyötä tekevät 
eläkekuoppaan. 

Tämä vuosi on EU:ssa julistettu 
köyhyyden torjumisen teemavuo-
deksi. SKP vaatii hallitukselta täs-
sä asiassa pelkkien seminaarien 
sijasta tekoja. Perusturvan mini-
mitasot on nostettava nopealla ai-
kataululla vähintään 900 euroon 
kuukaudessa ja SAK:n puheen-
johtajan esittämä 1 500 euron mi-
nimipalkka on toteutettava. 

Työnantajapiirit ovat ottaneet käyttöön 30-luvun keinoja ja polke-
vat palkkoja perustamalla ”keltaisia liittoja” ja puuhaamalla rik-
kireiden tuomista Virosta murtamaan lakkoja.

Missä ovat työpaikat, kysyy 

moni nuori.

TOIVO KOIVISTO

TOIVO KOIVISTO
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talousarvion raamista. 
– SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä 

vastustaa virkamiesvaltaista valmis-
telua, jossa lautakuntien käsittelyn 
pohjaksi ajetaan uudelleen kaupun-
ginjohtajan esittämä lopettamislista. 
Kannatamme Peli seis! –kampanjan 
ehdotusta, että palveluverkon kehit-
tämisen lähtökohdaksi otetaan sosi-
aalisesti ja ekologisesti kestävän ke-
hityksen periaatteet. 

– Lopettamislistojen sijasta tulee 
budjettiin valmistella ohjelma palve-
luverkon kehittämisestä lisäämällä 
muun muassa terveysasemia, koulu-
ja, kirjastoja, nuorisotiloja, vanhus-
tenpalveluja ja muta peruspalveluja. 
Tämä edellyttää palvelujen alibudje-
toimisen lopettamista nostamalla nii-
den määrärahoja ja alentamalla Tila-
keskuksen perimiä kohtuuttomia si-
säisiä vuokria. 

– Lähipalveluilla on tärkeä merki-
tys elävien asuinalueiden ja yhteisöl-
lisyyden kehitykselle. Ne ovat tärkei-
tä lapsiperheille, vanhuksille ja muil-
le, joiden on vaikea hakea palveluja 
kauempaa. Kyse on myös liikenteen ja 
ilmastopäästöjen vähentämisestä.

Tasa-arvoa 
palveluihin

Peli seis! –kampanjan selvitys osoit-
taa, että palvelut on järjestetty katta-
vimmin alueilla, joissa tulotason on 
keskimääräistä korkeampi. Suurim-
mat palvelujen puutteet ovat puoles-
taan alueilla, joissa tulotaso on keski-
määräistä pienempi, Hakanen totesi.

– Palveluverkon karsimisesityksissä 
on sivuutettu yhteiskunnallisten vai-
kutusten kokonaisvaltainen tarkaste-
lu. Esimerkiksi yksi ainoa syrjäytynyt 
nuori maksaa valtiontalouden tarkas-
tusviraston mukaan yhteiskunnalle 
lähes 30 000 euroa vuodessa. 

– Se, mikä ns. Pajusen listassa esi-
tetään ”säästöksi”, aiheuttaisikin mo-
nessa tapauksessa pidemmän päälle 
lisää menoja. 

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä 
vastusti lähipalvelujen karsimista 

vastustaa virkamiesvaltaista valmis-

ja, kirjastoja, nuorisotiloja, vanhus-

Tämä edellyttää palvelujen alibudje-

Tasa-arvoa 

vimmin alueilla, joissa tulotason on 

vastusti lähipalvelujen karsimista 

H elsingin strategiaohjelmassa 
korostetaan palvelujen kehit-
tämistä asukaslähtöisesti ja 

asukkaiden vaikutusmahdollisuuk-
sien lisäämistä. Tämän linjan mukai-
sesti kaupunginvaltuusto hyväksyi 
joulun alla 50 äänen enemmistöllä 
SKP:n ja Helsinki-listojen valtuutet-
tu Yrjö Hakasen esittämän ponnen, 
joka edellytti kaupunginjohtaja Jus-
si Pajusen (kok) johdolla tehdyn pal-
veluverkkoesityksen laittamista uu-
teen valmisteluun, jossa kuullaan 
asukkaita palvelujen kehittämisen 
tarpeista ennen kuin uusia esityksiä 
tuodaan käsittelyyn. Myös kaupun-
ginhallitus hylkäsi tammikuussa Pa-
jusen esityksen noin 80 lähipalvelun 
lopettamisesta.

Kaupunginjohtaja esikuntineen 
on kuitenkin jatkanut lopettamislis-
tan ajamista. Hän ohjeisti virastoja 
niin, että palveluverkkoa koskevista 
ratkaisuista ei järjestetä asukkaiden 
kuulemistilaisuuksia. Muun muassa 
opetusviraston johto on tällä perus-
teella kieltäytynyt tulemasta myös-
kään asukasyhdistysten tilaisuuk-
siin. Lopulta kaupunki sai aikaiseksi 
helmikuun puolivälissä nettisivuston, 
jossa voi ottaa kantaa palveluverk-
koon. Mielipiteistä tehdään yhteen-
veto kaupunginhallitukselle, mutta 
riippuu lautakunnista, otetaanko ne 
käsittelyyn kun lautakunnat tekevät 
esityksensä. 

Yrjö Hakanen jätti helmikuun alus-
sa 36 valtuutetun allekirjoittaman 
kiireellisen esityksen kaupunginhal-
litukselle asukkaiden aidon kuulemi-
sen turvaamiseksi. Tätä esitystä kau-
punginjohtaja ei edes ottanut seu-
raavan viikon kaupunginhallituksen 
listalle. 

Lähipalvelut luovat 
yhteisöllisyyttä

Helsinkiläisten aloitteet ja vaatimuk-
set lähipalvelujen turvaamisesta ja 
parantamisesta pitää ottaa vakavasti, 
vaati Hakanen valtuuston keskustel-
lessa helmikuun alussa ensi vuoden 

922,2 milj. e

Asukkaiden ääntä 
kuultava Lähipalvelujen karsiminen 

vastoin EU:n suosituksia

Helsingin kaupungin palveluver-
kon tarkastelulle tarvitaan asuk-
kaiden tarpeista ja kestävän kau-
punkikehityksen periaatteista 
lähtevät perusteet. Puoluepoliitti-
sesti sitoutumaton Peli seis! –kam-
panja esittää, että lähtökohdaksi 
otetaan EU:n kestävän kaupunki-
kehityksen indikaattorit ja niistä 
Suomen suurimpien kaupunki-
en vertailussa käyttämä sovellus. 
Näiden periaatteiden mukaan pe-
ruspalvelujen tulee olla kävelye-
täisyydellä asunnoista. 

Peli seis! –kampanjan selvitys 
osoittaa, että Helsingissä pitää 
karsimisen sijasta lisätä lähipal-
veluja. Jotta julkiset peruspalve-
lut olisivat kävelyetäisyydellä, tar-
vitaan lisää 11 yläasteen koulua, 
15 kirjastoa, 23 terveysasemaa, 7 
nuorisotilaa, 16 vanhustenpalve-
lun toimipaikkaa ja 26 lukiota (tai 
lukioita pitäisi sijoittaa tasaisem-
min eri kaupunginosiin).

Palveluverkon tarkastelulle 
uusi pohja

EU:n kestävän kaupunkikehityk-
sen indikaattorit (http://ec.europa.
eu/environment/urban/common_
indicators.htm) mittaavat sitä, 
kuinka moni kaupunkilaisista 
asuu kävelyetäisyydellä peruspal-
veluista ja viheralueista. Suomen 
suurimmat kaupungit ovat käyt-
täneet EU:n indikaattoreita ke-
sällä 2008 julkaistussa raportis-
sa Kuutoskaupunkien kestävän 
kaupunkikehityksen indikaatto-
rit 2004-2006 (http://www.hel2.
fi /ymk/julkaisut/raportit/Kuutos-
kaupunkien_yhteisraportti_2008.
pdf). Raportissa pidetään palvelu-
jen läheistä saavutettavuutta hy-
vänä ekologisen kestävyyden mit-
tarina. Kävelyetäisyydeksi otettiin 
raportissa 700 metrin etäisyys 
linnuntietä. 

Samaan aikaan kun kokoomus-
lainen kaupunginjohtaja valmis-
teli syksyllä noin 80 lähipalvelun 
”lahtauslistaa”, kasvoivat Helsin-
gin kaupungin kassavarat 830 
miljoonasta eurosta 922 miljoo-
naan. Kyse on viime vuosina kau-
pungille kertyneistä ylijäämistä, 
jotka on sijoitettu lähinnä määrä-
aikaistileille. Lisäksi kaupungin 
liikelaitokset tekivät viime vuon-
nakin voittoa yli 250 miljoonaa.

Suuria ylijäämiä perusteltiin 
aiemmin sillä, että on hyvä kerä-
tä säästöjä ”pahan päivän varal-
le”. Miksi näitä säästöjä ei oteta 
käyttöön nyt, kun työttömyys kas-
vaa ja lama vähentää kaupungin 
verotuloja?

– Kyse on oikeistolaisesta po-
litiikasta, jossa lamaa käytetään 

hyväksi julkisten palvelujen osuu-
den supistamiseksi ja yksityisten 
palvelumarkkinoiden laajentami-
seksi, arvioi kaupunginvaltuutet-
tu Yrjö Hakanen. 

– Esimerkiksi hammashoidon 
resurssien alimitoittamisella teh-
tiin ensin pitkät jonot ja nyt os-
tetaan jonojen purkamiseen ve-
doten verovaroilla palveluja yksi-
tyisiltä fi rmoilta. Kokoomus on jo 
ehdottanut myös kokonaisten ter-
veysasemien yksityistämistä. 

Sisäisillä vuokrilla 
tehdään voittoa

Kiinteistöviraston Tilakeskus teki 
viime vuonna noin 80 miljoonaa 
euroa voittoa sisäisillä vuokrilla, 
joita se perii kaupungin omien  

Helsingillä pankkitileillä
920 miljoonaa

TOIVO KOIVISTO

Helsingin kaupungin toiminnan talouden seurantaraportti 4/2009.

Valtuutetut lupasivat puolustaa Malminkartanon ja Kaa-
relan kouluja alueen asukasyhdistysten järjestämässä 
tilaisuudessa Apollon koululla.  

jo vuosi sitten, kun tällainen tavoite 
asetettiin palveluverkkotyöryhmälle. 
Ryhmä esitti tämän vuoden talousar-
vioon noin 100 miljoonan euron lisä-
ykset palvelujen määrärahojen ja hen-
kilöstön riittävyyden turvaamiseksi. 
Rahat tähän löytyisivät kaupungin yli 
900 miljoonan ylijäämistä ja Helsingin 
Energian voitoista.
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Lähipalvelut kävelyetäisyydellä kaupunginosittain  (Peli Seis! –kampanjan selvitys)

 1.1.2008 Tulot/- Päivä Ala- Ylä- Lukiot Kirjastot Terveys- Vanhus Nuoriso- puuttuu 
Peruspiiri Asukkaita asunto- kodit asteen asteen   asemat palvelu tilat palvelu,
  kunta  koulut  koulut      lkm           
Kruununhaka, 11 514 65 880 10 3 1 1 1 0 2 0 2
Katajannokka, Kluuvi           
Eira, Punavuori, 22 371 69 480 11 4 2 3 2 1 1 2 0
Kaartinkaupunki,
Kamppi, Etu-Töölö           
Ruoholahti 29 455 53 093 16 4 2 4 1 0 3 4 1           
Taka-Töölö 14 329 49 293 7 2 2 2 1 1 2 2 0           
Lauttasaari 19 644 56 493 9 2 1 1 1 1 1 2 0           
Meilahti, Ruskeasuo, 15 425 41 458 10 3 1 3 1 1 3 1 0
Laakso, Pikku-Huopalahti           
Munkkiniemi, Munkkivuori, 16 942 63 532 8 3 2 2 1 1 2 2 0
Lehtisaari, Kuusisaari           
Etelä-Haaga, Kivihaka 12 938 37 408 6 2 1 1 1 0 1 0 2           
Pohjois-Haaga, Lassila 12 767 37 408 5 1 2 2 1 1 2 2 0           
Pitäjänmäki, Pajamäki, 15 159 42 261 6 4 1 0 1 1 0 1 2
Konala, Reimarla, 
Marttila, Tali           
Kannelmäki, Hakuninmaa 17 876 40 073 9 4 1 0 1 1 2 2 1           
Malminkartano, 8 538 40 073 6 2 1 1 1 1 0 1 1
Maununneva           
Kallio 25 083 32 198 8 3 2 2 1 1 2 2 0           
Alppila, Harju 11 497 28 153 3 3 3 1 0 0 2 1 2           
Vallila, Hermanni 10 822 29 201 5 1 0 1 1 1 1 0 2           
Pasila 8 276 34 989 8 1 0 0 1 0 1 1 3           
Käpylä, Koskela 10 931 37 104 3 5 2 2 1 1 1 1 0           
Toukola, Kumpula, 8 614 37 104 8 3 1 0 1 0 0 2 3
Arabianranta           
Maunula 8 506 35 145 6 2 1 1 1 1 2 1 0           
Länsi-Pakila 6 490 80 719 3 1 2 0 0 0 2 1 3           
Paloheinä, Torpparinmäki 8 552 78 370 7 2 0 0 1 1 0 1 3           
Oulunkylä 13 640 48 012 9 1 1 1 1 1 3 1 0           
Itä-Pakila 3 618 73 956 2 2 0 0 0 0 0 1 5           
Viikki 7 622 36 191 6 2 2 1 1 0 0 1 2           
Viikinmäki, Pihlajisto 3 972 36 191 2 1 0 0 0 0 0 1 5           
Pihlajamäki 7 443 36 191 6 2 1 1 0 1 1 1 1           
Pukinmäki 8 327 37 351 6 2 1 0 1 1 2 1 1           
Ylä-Malmi 6 791 43 217 6 2 1 0 0 1 1 1 2           
Ala-Malmi 7 396 43 217 5 3 2 0 1 0 1 1 2           
Tapanila 5 637 43 217 3 3 1 0 1 0 0 1 3           
Tapaninvainio 8 015 43 217 2 2 0 0 0 0 0 0 6           
Siltamäki, Työrynummi 11 151 47 618 6 3 1 0 1 1 1 1 1           
Tapulikaupunki 8 539 50 141 4 1 0 1 1 1 1 1 1           
Puistola 9 840 50 141 4 3 1 0 1 0 0 2 3           
Jakomäki 5 689 28 820 3 1 1 0 1 1 2 1 1           
Kulosaari 3 771 80 594 2 2 1 2 1 0 0 0 3           
Länsi-Herttoniemi 8 076 41 890 2 2 2 1 1 1 1 1 0           
Herttoniemenranta 8 287 41 890 5 4 0 0 0 0 0 1 5           
Roihuvuori, Tammisalo 9 679 41 890 5 3 1 0 1 0 2 1 2           
Laajasalo 16 295 56 277  13 5 1 1 1 1 1 2 0           
Itäkeskus, Puotinharju, 10 291 44 759 7 3 1 1 1 1 0 2 1
Marjaniemi           
Puotila, Vartioharju 10 772 44 759 4 2 2 0 0 0 0 0 5           
Myllypuro 9 181 36 426 4 1 1 0 0 1 1 1 2           
Kontula 13 276 33 840 6 2 2 1 1 1 1 1 0           
Mellunmäki 8 046 33 840 4 1 1 0 0 0 1 1 3           
Vesala 7 258 33 840 2 1 0 0 0 0 0 1 5           
Kivikko, Kurkimäki 7 814 33 840 8 1 0 0 0 1 1 1 3           
Keski-Vuosaari 13 415 39 777 5 4 2 1 1 0 1 0 2           
Vuosaaren Rastila, 9 352 39 777 7 2 0 0 0 0 1 1 4
Meri-Rastila           
Vuosaaren Aurinkolahti, 12 243 39 777 8 3 2 0 0 1 1 4 2
Kallahti           
Östersundom   4 1 1 0 1 0 0 1 3           
puuttuvat palvelut yhteensä   0 0 11 26 15 23 16 7

Lähipalvelujen karsiminen 
vastoin EU:n suosituksia

Isoja alueellisia 
eroja

Helsinki selvitti kuutoskaupun-
kien raporttia varten palveluver-
kon saavutettavuuden vain päi-
väkotien ja peruskoulujen osalta. 
Peli seis! –kampanja selvitti asi-
an kaupungin omien tilastojen, 
kuten Helsinki alueittain, avulla 
myös terveysasemien, kirjastojen, 
lukioiden, vanhustenpalvelujen ja 
nuorisotilojen osalta.  

Selvityksen tulokset löytyvät 
oheisesta taulukosta. Siinä on 
käytetty Helsingin peruspiirija-
koa. Silloin, kun peruspiiri on hy-
vin laaja ja siellä on paljon asuk-
kaita, se on jaettu tarkastelussa 
pienempiin osiin. Näin muodos-
tettuja kaupunginosia on yhteen-
sä 50.

Selvityksen mukaan vain päi-
väkoti ja peruskoulun ala-aste 
löytyy jokaisesta kaupunginosas-
ta. Pahimmassa palvelukuopassa 
on kymmenen Itäisen ja Koillisen 
Helsingin aluetta, joilta puuttuu 
puolet tai yli puolet tarkastelluis-
ta kahdeksasta peruspalvelusta. 
Nämä alueet ovat Tapaninvainio, 
Viikinmäki-Pihlajisto, Itä-Pakila, 
Herttoniemenranta, Puotila-Vat-
rioharju, Vesala, Rastila-Meri-
Rastila. 

Asukkaita kuultava 
aidosti

Kaupunginvaltuuston ryhmien 
puheilla Heikki Takkisen joh-
dolla käynyt Peli seis! –kampan-
ja esitti, että päättäjät kiertävät 
ensiksi asuinalueittain asukasti-
laisuuksissa kuulemassa helsin-
kiläisten esityksiä palvelutarpeis-
ta. Tältä pohjalta on valmisteltava 
palvelujen lopettamislistan sijaan 
esitys siitä, miten palveluverkkoa 
kehitetään lähivuosina niin, että 
ainakin kaikki keskeiset julkiset 
palvelut ovat kävelyetäisyydellä. 
Samalla on selvitettävä mahdolli-
suudet kehittää joidenkin tilojen, 
kuten koulujen, yhteiskäyttöä. 

palvelujen tiloista. Vuokrissa 
on noin 25 – 30 % ylimääräistä. 
Näin kaupungin palvelut on saatu 
näyttämään kalliimmalta kuin ne 
todellisuudessa ovat. 

Ylivuokria käytetään nyt pe-
rusteluna sille, että kaupungin 
pitää luopua tiloista. Palvelujen 
yksityistämisen ohella kokoomus 
pyrkii siirtämään yksityisten fi r-
mojen käsiin myös osan helsinki-
läisten verovaroilla rakennetuista 
kiinteistöistä. 

Ei syytä nostaa 
kunnallisveroa

SKP:n ja Helsinki-listojen ryh-
mä vastustaa kunnallisveron 
korottamista. 

– Ensinnäkin kunnallisvero on 

epäoikeudenmukainen, käytän-
nössä lähes tasavero. Sitä joutu-
vat maksamaan monet niistäkin, 
jotka on pienituloisina vapautet-
tu valtion tuloverosta, perustelee 
Hakanen. 

– Suurituloisille valtion tulove-
rotuksessa jaettujen helpotusten 
laskuja ei pidä siirtää kunnal-
lisverolla pieni- ja keskituloisten 
maksettavaksi. 

– Toiseksi, Helsingillä on edel-

lisiltä vuosilta ylijäämiä lähes 
kymmenen kertaa enemmän 
kuin yhden veroäyrin tuotto on 
vuodessa. 

Pienituloisiin raskaimmin koh-
distuvan kunnallisveron sijasta 

on ryhdyttävä verottamaan 
pääomatuloja samalla tavalla 
kuin palkkatuloja, muutetta-
va kunnallisvero progressiivi-
seksi ja nostettava verotetta-
van tulon alarajaa. 
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Lähellä parempi
Räntäsateisena arkiaamuna sairaan lapsen kanssa ei 
liikene montaa lämmintä ajatusta niille poliitikoille ja 
virkamiehille, joiden mielestä palveluiden tuottaminen 
edellyttää keskittämistä ja tehostamista. Puet kiljuvan 
lapsen, pakkaat rattaisiin, työnnät loskaisia katuja bus-
sipysäkille ja odotat bussia, johon mahtuisi vielä yhdet 
rattaat. 

Lähipalvelut ovat katoavaa kansanperinnettä paitsi 
syrjäseuduilla, myös täällä Helsingissä. Itsensä voi tun-
tea periferian asukkaaksi vaikkapa kotinurkillani Mal-
minkartanossa. Terveyskeskukseen voi kyllä mennä, 
mutta usein edessä on vielä matka Kannelmäkeen ja ta-
kaisin, mikäli diagnoosi vaatii kokeiden ottamista. Mal-
minkartanossa ei ole laboratoriopalveluita. Nyt lähiseu-
dulta halutaan viedä pois myös parit kirjastot, koulut ja 
terveysasemat.

★ ★ ★

Lähipalveluiden tarvetta ei huomaa, jos itse pääsee liik-
kumaan ja menemään miten haluaa. Itsekin aikoinani 
autoilleena muistan, miten helppoa oli ajaa autolla ovelta 
ovella. Sitten muutin Helsinkiin ja ajattelin, etten enää 
tarvitsisi autoa kun kaikki palvelut löytyisivät kävelymat-
kan päästä. Pikku hiljaa ajatus auton ostosta on alkanut 
kummittelemaan takaraivossani.

Ensimmäisen kirkkaan oivalluksen hetkeni lähipalve-
lujen tarpeellisuudesta koin ollessani jo reilusti raskaana. 
Kun jopa raihnaisemmatkin kulkijat tuntuivat ohittavan 
minut ketterän kepeästi sekä oikealta että vasemmalta, 
alkoi jopa puolen kilometrin matka terveyskeskukseen 
vaikuttaa pitkältä. Monesti piti pysähtyä hetkeksi lepää-
mään ja tasaamaan hengitystä. Tilani oli kuitenkin ohi-
menevä, toisin kuin monella muulla.

Sitten poikani syntyi ja sain oppia toisen läksyn lä-
hipalveluista. Ei riitä, että ne ovat lähellä. Niiden pitää 
olla myös saavutettavissa esteettömästi. Siinä missä en-
nen kipaisin ketterästi yli kaikkien esteiden, olinkin nyt 
lastenvaunujeni vanki. Opin etsimään reitit ja kiertotiet, 
joita pitkin ohitin rappuset ja muut hankalakulkuiset 
kohdat, sekä löytämään piilotetut hissit. Ymmärsin myös 
sen, miten vaikeaa on kavuta lähijunaan, ja etteivät lä-
heskään kaikki pääse omin avuin edes matalalattiaisiin 
vaunuihin. 

★ ★ ★

Lähipalvelut ovat tärkeitä juuri siksi, että ne ovat lä-
hellä ja saatavilla. Ne tekevät asuinalueesta elävän ja 
saavat asukkaat viihtymään. 
Lähipalvelut tuovat asiakkai-
ta pikkuliikkeisiin ja kaup-
poihin. Ne vähentävät autoi-
lua ja lisäävät turvallisuuden 
tunnetta.

Lähipalvelut ovat lähiöiden 
elinehto. Niissä ei ole karsimi-
sen varaa, vaan niitä tarvitaan 
paljon lisää!

TIINA SANDBERG
malminkartanolainen
torrakko@hotmail.com

kolumni

Asukkaat tyrmäsivät 
Vallilan kirjaston 
lakkauttamisen

”Häpeällistä”, sanoivat Helsingin 
kaupunginvaltuutetut Vallilan 
kirjaston lakkauttamishankkees-
ta tammikuussa pidetyssä tilai-
suudessa. Kahdeksan valtuusto-
ryhmän edustajaa oli yksimielisiä 
siitä, että kaupunginjohtaja Jussi 
Pajusen lahtauslistalle otettu kir-
jaston lakkauttaminen pitää tor-
jua. Samaa mieltä oli tietysti ylei-
sö, jota oli paikalla runsaasti yli 
sata henkilöä.

Kuinka muuten olisi voinut ol-
lakaan, sillä valtuutettujen tilai-
suutta edelsi monipuolinen tai-
teilijoiden esiintyminen kirjaston 
puolesta ja kirjaston suunnitteli-
jan akateemikko Juha Leiviskän 
haastattelu. Leiviskä kertoi, et-
tä suunnittelun lähtökohtana oli 
vallilalainen puumiljöö ja se sisäl-
si kokonaisuuden, johon kirjaston 
lisäksi kuuluu päiväkoti ja rivitalo 
sekä rakennusten sisäpiha. Hän 
piti kokonaisuutta yhtenä onnis-
tuneimmista töistään. 

Tilaisuuden vetänyt kirjaston-
johtaja Harri Sahavirta totesi, 
että Leiviskä liitetään suomalai-
sen arkkitehtuurin huippujouk-
koon sarjassa Alvar Aalto - Reima 

Pietilä – Juha Leiviskä. Kirjasto 
ja korttelikokonaisuus on maail-
manlaajuisesti tunnettu puutalo-
arkkitehtuurin helmi.

Kirjasto valmistui vuonna 1991 
ja sen remontti runsas vuosi sit-
ten. Vallilan asukasluvun arvioi-
daan lähivuosina lisääntyvän lä-
hes 3 000 henkilöllä, minkä li-
säksi kirjasto tulee palvelemaan 
Kalasataman kaupunginosan 
noin 18 000 asukasta. Näin ollen 
on suuri tarve laajentaa Vallilan 
kirjaston toimintaa ja lisätä sen 
resursseja.

Kirjastopalvelut
tarvitaan 
asuinalueilla

Suurta ihmetystä on herättänyt, 
miten Vallilan kirjasto on voinut 
joutua lahtauslistalle. Yhtäältä 
se ilmentää kaupungin johdon 
sivistymätöntä ja tyrannimaista 
asioiden hoitoa. Toisaalta kyse 
on kytkennästä keskustakirjas-
tohankkeeseen. Se tulee erittäin 
kalliiksi; siinä juuri maksetaan 
niistä seinistä, joista kokoomus-
laiset puhuvat puolustellessaan 

80 kohteen lakkautuslistaa. Kir-
jastomäärärahoilla pelataan nol-
lasummapeliä: jos johonkin pan-
naan paljon rahaa, se pitää ottaa 
muualta pois.

Helsingin asukkaat eivät tar-
vitse uutta kerskarakennushan-
ketta. Kirjastopalvelut tarvitaan 
omalla asuinalueella.

Nykyisin jokainen aluekirjasto 
on osa koko pääkaupunkiseudun 
kirjastokokonaisuutta, koska jo-
kaiseen kirjastoon voi kotinsa lä-
helle tilata mitä tahansa kirjalli-
suutta kaikista Helsingin ja naa-
purikaupunkienkin kirjastoista. 
Vallilan kirjasto on myös hyvä esi-
merkki alueelleen tärkeästä kult-
tuurikeskuksesta, jossa järjeste-
tään monipuolista toimintaa. 

Vallilan kirjastossa pidetty ylei-
sötilaisuus antoi sysäyksen alu-
een asukkaille aktivoida toimin-
taansa paitsi kirjaston puolusta-
miseksi myös sen toiminnan ke-
hittämiseksi. Tähän tarkoitukseen 
perustettiin Vallilan Kirjaston Ys-
tävät, jonka toiminta on lähtenyt 
ripeästi käyntiin. 

HEIKKI TERVAHATTU

Voimaa 
vanhemmissa

Leikkipuisto Tuhkimo sijaitsee 
luonnon keskellä, lähellä kouluja, 
Roihuvuoressa. Se on ollut siellä 
60-luvulta saakka ilahduttamas-
sa perheitä sukupolvesta toiseen.  
Puistoalue on suunniteltu juuri 
pieniä lapsia ajatellen. Molemmat 
kaupunginosan ala-asteet ovat lä-
hellä puistoa. Koululaisten on ollut 
turvallista saapua iltapäiväkerhoon 
ilman vaarallisia tien ylityksiä. 
Puistossa on käynyt jatkuva vilske 
ja sinne on tultu myös Tammisa-
losta ja Marjaniemestä saakka.

Toiminnalle tuli kuitenkin yllät-

tävä loppu, kun rakennuksesta 
löydettiin hometta ja se julistettiin 
käyttökieltoon lokakuussa 2008. 
Toiminta siirrettiin väliaikaisti-
loihin paikalliseen nuorisotaloon. 
Kaupunki ilmoitti, ettei rakennus-
ta ole mahdollista korjata tai uu-
sia lähiaikoina, vaan arviolta vas-
ta 2015. Tämä ei kuitenkaan roi-
huvuorelaisille lapsiperheille käy-
nyt ja niin ProTuhkimo –liike sai 
alkunsa. 

Pro Tuhkimo

Perheet valtasivat leikkipuistora-
kennuksen kesällä 2009. ProTuh-
kimo –liikkeen organisoima tem-
paus veti puiston täyteen nuoria 
ja vanhoja läheltä ja kaukaa. Tun-

nelma oli mahtava! 
Lisäksi Roihuvuoren kirjastolla 

järjestettiin näyttely, jonne paikal-
lisen päiväkoti Porolahden lapset 
taiteilivat kuvia siitä, millaisena 
he näkisivät tulevaisuuden Tuh-
kimon. Kaupungin edustajille toi-
mitettiin adressi ja kirjoitettiin ve-
toomuksia uuden rakennuksen, tai 
edes parakin saamiseksi mahdolli-
simman pian. Valitettavasti vasta-
kaikua ei ole toistaiseksi tullut. 

Tuhkimo–puisto on kuitenkin 
liian arvokas paikka hylättäväk-
si. Kiinteistövirasto suostui lopul-
ta vuokraamaan rakennuksen ho-
meettoman puolen Pro Tuhkimo 
-liikkeen sitkeän painostuksen 
jälkeen. 

Vanhemmat kunnostivat tilat 

talkoilla ja ovat kesästä 2009 pyö-
rittäneet toimintaa itse omalla kus-
tannuksellaan. On ollut kirpputo-
ria, soppakuppilaa, pikkujouluja, 
lauluhetkiä, jumppaa, teeiltoja ja 
vaikka mitä. Toiminta on ollut ko-
ko ajan vilkasta ja perheitä muka-
na paljon. 

Pro Tuhkimo -liike on näyttänyt, 
että ruohonjuuritasolla voidaan 
saada aikaan ihmeitä jos tavalliset 
ihmiset päättävät toimia yhdessä. 
Liikkeen tärkein tavoite on edelleen 
saada kaupungin järjestämä puis-
totoiminta takaisin sinne, minne se 
on kuulunut jo 40 vuotta, eli alku-
peräiseen Tuhkimoon. 

SATU SIILI

protuhkimo.wordpress.com.

TOIVO KOIVISTO

JARI SIILI

Vallilan kirjastossa järjes-
tetty tilaisuus kokosi suu-
ren yleisöjoukon, joka yksi-
mielisesti vastusti kirjaston 
lakkauttamishanketta.

Leikkipuisto 
Tuhkimo.
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Vihdoinkin uusiutuvaa energiaa 
– mutta millä hinnalla?
Helsingin Energian johto on pit-
kään torjunut epärealistisina esi-
tykset ilmastopäästöjen radikaa-
lista vähentämisestä ja uusiutu-
van energian reilusta lisäämisestä 
Helsingin energiantuotannossa. 
Esityksessä Helsingin Energian 
kehitysohjelmaksi on suhtau-
tuminen onneksi muuttunut ja 
kurssi on otettu kohti hiilineut-
raalia tulevaisuutta, jota SKP ja 
Asukaslista esittivät jo pari vuot-
ta sitten kun kaupunginvaltuusto 
teki energialinjauksia. 

Uudeksi möröksi on löydetty 
HelEnin kannattavuuden romah-
taminen. Tähän ei kuitenkaan ole 
perusteita. 

Kehitysohjelmassa esitetään 
useita toimia ilmastopäästöjen vä-
hentämiseksi: Hanasaaren ja Sal-
misaaren voimaloihin biomassan 
kaasuttimet, osallistuminen bio-
massan hankintaan ja toimituk-
siin, investointeja tuulivoimaan, 
Vuosaareen monipolttoainelaitos, 
biokaasutuslaitos maakaasuput-
ken varrelle sekä hiilen talteenotto 
voimaloissa 2020-luvun lopulla.

Näillä toimenpiteillä vähen-
nettäisiin vuoteen 2030 mennes-
sä hiilidioksidipäästöjä vuoden 
1990 tasosta 98 prosenttia ja uu-
siutuvan energian osuus nousi-
si 38 prosenttiin. Arvio ohjelman 
hinnasta on noin kolme miljar-
dia euroa. Summa on suuri, mut-
ta jaettuna ohjelman 20 vuodelle 
kuitenkin vain noin 150 miljoo-
naa euroa vuodessa. Vuositasol-
la se olisi vain hieman enemmän 
kuin investointeihin käytetään 
nykyisin. 

Harhaanjohtavia 
uhkakuvia 

Uhkakuvat kannattavuuden ro-
mahtamisesta perustuvat kehi-
tysohjelmassa ennen kaikkea 
Hanasaaren voimalan lakkautta-
miseen, sen korvaamiseen Vuo-
saaren monipolttoainelaitoksella 
ja hiilen talteenottoteknologiaan. 
Näiden hankkeiden järkevyys ja 
realistisuus on kyseenalainen. 
Niille on parempia ja edullisem-
pia vaihtoehtoja. 

Mitä järkeä on esimerkiksi pur-
kaa erinomaisesti toimiva ja ark-
kitehtonisesti korkeatasoinen 
Hanasaaren voimala, jos vaihto-
ehtona on sen muuttaminen bio-
voimalaksi? Hiilen talteenotto on 
järjettömän kallista. Päästöjä voi-
daan vähentää edullisemmin siir-
tymällä laajemmin uusiutuvaan 
energiaan.

Miten rahoitetaan?

Kehitysohjelman suurin hölmöys 
liittyy esitettyyn investointien ra-
hoitustapaan. Ne aiotaan maksaa 
suurimmalta osin suoraan kas-
savirrasta ja nostaa samaan ai-
kaan Helsingin Energian omava-
raisuusaste yli 90 % tasolle. 

Normaalisti yritykset rahoitta-
vat pitkävaikutteiset investoin-
tinsa lainanotolla. Esimerkiksi 40 
vuoden maksuajalla kustannus 
koko 20 vuoden investointiohjel-
masta olisi runsaat 75 miljoonaa 
euroa vuodessa. 

Ajatus investointien rahoitta-
misesta suoraan kassasta ja leik-

kaamalla energialaitoksen tulou-
tuksia kaupungille on sitäkin ou-
dompaa, kun samaisen ohjelman 
mukaan osakkuusyhtiöissä inves-
toinnit voidaan rahoittaa pitkäai-
kaisilla lainoilla, ilman kaupun-
gin merkittäviä rahoituseriä. Mik-
si näin ei voitaisi tehdä Helsingin 
Energian omassa toiminnassa? 
Ajetaanko tällä energialaitoksen 
yhtiöittämistä? Vai yritetäänkö 
tässä keksiä taloudellisia perus-
teita sille, että leikataan kaupun-

hokkuuden parantaminen. 
Hanasaaren – ja myöhemmäs-

sä vaiheessa mahdollisesti myös 
Salmisaaren – kehittämisellä bio-
voimalaksi voidaan välttää jätti-
investoinnit hiilen talteenottoon. 
Vuosaaren maakaasulaitosten 
käyttäminen ylimenovaiheena 
hiilivapaaseen tulevaisuuteen on 
järkevää vielä pitkään. Sen sijaan 
ydinvoimahankkeisiin ei helsinki-
läisten rahoja pidä käyttää.

MAIJA HAKANEN

NATO – No Way!
Kokoomuslainen ulkominis-
teri Alexandr Stubb isännöi 
Kalastajatorpalla maaliskuun 
alussa Naton seminaaria, jos-
sa sotilasliitolle kehitellään 
entistä globaalimpaa ja hyök-
käävämpää strategiaa. Uu-
den strategian mukaan Nato 
on valmis ennakoiviin sotatoi-
miin missä tahansa maapal-

gin muita palveluja, joita on ra-
hoitettu energialaitoksen voitoista 
noin kahdella sadalla miljoonalla 
vuodessa? 

Näistä kriittisistä huomioista 
huolimatta monet kehitysohjel-
man toimet ovat kannatettavia, 
kuten biomassan kaasuttimet 
nykyisiin voimaloihin, metsähak-
keen kaasutinlaitos, tuulivoiman 
rakentaminen, bioöljy huippu-
lämpökeskusten polttoaineena ja 
rakennetun ympäristön energiate-

lolla muun muassa turvatakseen 
energian ja muiden luonnonvaro-
jen hallinnan.

Helsingin seminaari on ensim-
mäinen kerta, kun Nato kokoon-
tuu jäsenmaittensa ulkopuolella.
Suomen kytkeminen yhä pidem-
mälle Natoon on saanut vastaansa 
rauhanjärjestöjen ja ruohonjuuri-
tason toimintaryhmien kokoaman 

mielenosoituksen 4.maaliskuuta. 
Lisäksi joukko kulttuuri-ihmisiä 
päätti tempaista järjestämällä 
Tavastialla ”Nato – No Way” -rau-
hankonsertin. Mukana ovat muun 
muassa Paleface, Kari Peitsamo, 
Joose Keskitalo, Maritta Kuula, 
Varaque, 20000 Hz, Heinäsirk-
ka, Rauni Salminen, Ilkka Kale-
vi Tillanen, Stina Bengs, Silvia 

Modig ja Juha-Pekka Väisänen. 
Naton vastainen toiminta jat-

kuu muun muassa toukokuun 
8.päivä Kirjan talolla järjestettä-
vällä seminaarilla. 

http://natonvastaiset.blogspot.com/

pois. Sodankäynnin sijasta on 
ohjattava rahaa maan jälleen-
rakentamiseen, Euroopan va-
semmisto vaatii.

Euroopan vasemmisto

Euroopan vasemmisto on 
kommunististen, vasemmis-
tososialististen ja punavihrei-
den puolueiden yhteenliitty-
mä. Siihen kuuluu jäsenenä 
23 puoluetta ja tarkkailijajä-
senenä 11 puoluetta. Suomen 
kommunistinen puolue on ol-
lut mukana perustamisesta 
alkaen, aluksi tarkkailijana ja 
viime syksystä täysjäsenenä. 
Syksyllä jäseneksi liittyi myös 
Vasemmistoliitto.

Euroopan vasemmiston 
hallituksessa SKP:tä edusta-
vat puheenjohtaja Yrjö Ha-
kanen ja varapuheenjohtaja 
Lena Huldén. Vasemmisto-
liittoa edustavat Outi Ojala ja 
Jussi Saramo. Euroopan va-
semmistolla on myös ay-ver-
kosto, naisverkosto ja monia 
työryhmiä. 
http://www.european-left.org/

Joukot pois Afganistanista

Nato-kumppanuus on vienyt Suo-
men jo mukaan Afganistanin so-
taan. USA:n ja Naton sotatoimet 
aiheuttavat Afganistanissa yhä 
laajempaa tuhoa ja yhä enemmän 
siviiliuhreja. Myös siviilikriisinhal-
linnaksi kutsut toimet on alistet-
tu entistä tiiviimmin palvelemaan 
sodankäyntiä. 

Berliinissä tammikuussa ko-
koontunut Euroopan vasemmis-
to korostaa, että Afganistanin 
tilanteeseen ei ole sotilaallista 
ratkaisua. 

– Rauha kasvaa afganistanilai-
sista ja sen ensimmäisiä edelly-
tyksiä on aseiden vaikeneminen ja 
ulkomaisten joukkojen vetäminen 

TOIVO KOIVISTO

VEIKKO KOIVUSALO

Hanasaaren kivihiilivoimala voidaan muuttaa biovoimalaksi. 
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VEIKKO KOIVUSALO

Suomen 
kommunistinen 
puolue 
★ Helsingin kaupungin 
piirijärjestö ry
Haapaniemenkatu 7–9 B, 9 
krs, 00530 Helsinki
Puh (09) 774 38140
helsinginpiiri@skp.fi 
www.skp.fi ./helsinki
Puheenjohtaja Toivo Koivisto 
050 341 25 90
toivo.koivisto@gmail.com
Piirisihteeri Olavi Nurminen 
040 518 76 54
olavi.nurminen@pp1.inet.fi 
★ SKP:n Etelä-Helsingin 
osasto
Juha-Pekka Väisänen 
050 573 85 98
juha-pekka.vaisanen@
manifesti.fi 
★ SKP:n Etu-Sörkan osasto
Kristiina Haavisto 
050 373 66 19
kia.haavisto@luukku.com
★ SKP:n Helsingin posti– ja 
logistiikka-alan osasto
Toivo Saksala 040 769 71 87
topisaksala@jippii.fi 
★ SKP:n Kaakkois–Helsingin 
osasto
Ari Hannikainen 044 588 69 83
★ SKP:n Koillis-Helsingin 
osasto
Jorma Heinonen (09) 351 55 68
helsinginpiiri@skp.fi 
★ SKP:n Käpylän ja 
Kumpulan osasto
Jarmo Åsnabrygg
040 556 01 50
j.asnabrygg@luukku.com
★ SKP:n Maunulan-Pakilan 
osasto
Maija Hakanen 050 570 43 68
maija.hakanen@kolumbus.fi 
★ SKP:n Helsingin itäisen 
alueen osasto
Juhani Lilja 0400 722 706
jussi.lilja@iki.fi 
★ SKP:n Pitäjänmäen osasto
Heikki Vuorinen (09) 566 44 08
heikki.vuorinen@helsinki.fi 

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

★ Pääkaupunkiseudun 
demokraattinen naisverkosto
Tytti Kotilainen 050 557 35 37
tyttikotilainen@yahoo.co.uk
www.naisverkosto.org

★ Punainen tähti – Helsingin 
kommunistiset nuoret
Irene Auer 050 528 67 89
ireneauer@gmail.com

★ EESPÄIN -lehti 1/2010
Julkaisija SKP:n Helsingin 
kaupungin piirijärjestö ry
Päätoimittaja Toivo Koivisto
Taitto Pia Laulainen
Painatus TA-Tieto Oy, Helsinki

Suomen 

OTA YHTEYTTÄ
TULE MUKAAN TOIMINTAAN!

Uusi verkkolehti 
tiedonantaja.fi 

Keskustelualoite radikaalista 
vasemmistolaisesta vaaliliitosta 

★ 
Jokaiselle vaihtoehtoisesta 
vasemmistopolitiikasta ja 
uudenlaisesta sosialismis-

ta kiinnostuneelle netinkäyttäjäl-
le on nyt tarjolla uusi kiinnosta-
va kirjanmerkki. Tiedonantaja-
lehden avaama verkkojulkaisu 
tiedonantaja.fi  kertoo päivittäin 
ajankohtaisia uutisia ja tietoja 
luokkataistelusta. 

tiedonantaja.fi  on itsenäinen 
julkaisu, joka reagoi sanomaleh-
teä nopeammin ja tarjoaa myös 
enemmän mahdollisuuksia kes-
kustelulle ja vuorovaikutukselle. 
Se ei kuitenkaan korvaa viikoit-
tain ilmestyvää Tiedonantajan 
paperilehteä. Tiedonantajassa on 
paljon juttuja, joita ei julkaista tie-
donantaja.fi :ssä kuin korkeintaan 
lyhennettyinä versioina. 

Erilainen foorumi

Tammikuun lopussa avattu tie-
donantaja.fi  on tavoittanut selväs-
ti jotain, jota verkkojulkaisujen 
laajassa kentässä ei vielä ole ol-
lut, kertoo päätoimittaja Erkki 
Susi tyytyväisenä.

– tiedonantaja.fi  kertoo taiste-
levasta työväenliikkeestä ja ra-
dikaalista kansalaistoiminnasta 
niin paikallisesti kuin kansainvä-
lisesti. Samalla se tuo tähän mar-
xilaisen teorian ja luokkanäkökul-
man. Tällaiselle vaihtoehtoiselle 
vasemmistolaiselle ja marxilaisel-
le keskustelufoorumille on selväs-
ti tilausta. 

Myös vasemmistolaisen ja edis-
tyksellisen kulttuurin tekijät ja ta-
pahtumat löytyvät laajasti Tiedon-
antajan palstoilta ja tiedonantaja.
fi :stä. 

Esimmäiset kulttuurijutut ker-
toivat muun muassa lahtelaisen 
Teatteri Vanhan Jukon nykyai-
kaan sovittamasta Mikko Niska-
sen Kahdeksasta surmanluodis-
ta, Kari Peitsamon innoittamana 

omia kappaleitaan tekemään ryh-
tyneestä Heli Kajosta, kantaa-ot-
tavasta Varaque-yhtyeestä ja suo-
malaistaiteilijoiden esiintymisestä 
Natoa vastaan. 

Teoria-sivuilla keskustelevat 
demareiden, vasemmistonuorten 
ja kommunistinuorten puheen-
johtajat vasemmiston yhteistyös-
tä ja sosialismista. Tutkija Jouko 
Jokisalo kirjoittaa positiivisesta 
rauhankäsityksestä, toimittaja 
Marko Korvela talouskriisin joh-
topäätöksistä ja SKP:n puheen-
johtaja Yrjö Hakanen siitä, mil-
laiseen sosialismiin ja miten.

Blogeja

Verkkolehteen kirjoittavat bloge-
ja helsinkiläinen opiskelija Anna-

Suomessa tarvitaan vah-
va vastavoima ja vaih-
toehto oikeistolaisel-

le politiikalle ja suuren rahan 
vallalle. Tätä mieltä lienee jo-
kainen vasemmistolainen. Va-
semmisto on nyt puolustus-
kannalla ja hajanainen. Näin 
ei tarvitse olla, sillä vasemmis-
ton keskuudessa on paljon ide-
oita, tietoa, osaamista ja aktii-
visia ihmisiä. 

Meitä vasemmistolaisia yh-
distää huoli kasvavasta eri-
arvoisuudesta, halu muuttaa 
politiikan suuntaa sekä tavoi-
te oikeudenmukaisemmasta 
yhteiskunnasta, jossa ihmis-
tä ja luontoa ei alisteta voiton-
tavoittelulle. Meillä on positii-
visia kokemuksia vasemmis-
toliittolaisten, kommunistien 
ja muiden vasemmistolaisten 
yhteisestä toiminnasta muun 
muassa kuntien palvelujen ja 
työllisyyden puolesta samoin 
kuin toiminnasta sotaa ja Na-
toa vastaan.

Vasemmiston yhteistyössä ei 
ole kyse ahtaista puolue-eduis-

ta. Kyse on ennen muuta vastuus-
tamme kaikille, joita nykyinen po-
litiikka kohtelee kaltoin ja jotka 
haluavat suunnan muuttamista. 
Meiltä odotetaan uusia aloitteita, 
rohkeaa oikeiston haastamista ja 
vaihtoehtoja, jotka avaavat näkö-
aloja parempaan: mielekkääseen 
työhön, turvattuun toimeentu-
loon, hyviin julkisiin palveluihin, 
laajaan demokratiaan, ympäris-
tön suojeluun ja solidaariseen 
maailmaan. 

Vasemmistoliitolle, muille 
vasemmistolaisille ja 
punavihreille

Käännymme tällä keskustelualoit-
teella Vasemmistoliiton ja sen jä-
senten, muiden vasemmistolais-
ten ja punavihreiden puoleen voi-
mien kokoamiseksi valmistaudut-
taessa seuraaviin eduskuntavaa-
leihin, jotka pidetään huhtikuus-
sa 2011. Ehdotamme, että edus-
kuntavaaleihin kootaan radikaali 
vasemmistolainen ja punavihreä 
vaaliliitto. 

Vasemmistoliitolla olisi mer-

kittävänä eduskuntapuolueena 
tällaisessa vaaliliitossa luonnolli-
sesti keskeinen rooli. Uskomme, 
että vaaliliiton kokoaminen – jo-
hon SKP on omalta osaltaan val-
mis – voisi olla aloite, joka avaa 
näköaloja muutokselle ja vasem-
miston uudelle nousulle. Se voi-
si innostaa mukaan myös monia 
uusia tai nyt sivussa olevia ih-
misiä. Aiempien vaalien tulosten 
perusteella näyttää selvältä, että 
vaaliliitto toisi lisää paikkoja ja 
torjuisi monilla alueilla muuten 
uhkaavia vaalitappioita. Vahvista-
malla vasemmistolaista oppositio-
ta ja vaihtoehtoa eduskunnassa 
voisimme vaikuttaa positiivisesti 
myös SDP:n, vihreiden ja muiden 
puolueiden kehitykseen.

Vasemmiston kannatus oli 
viimeksi pidetyissä vaaleissa 
historian alhaisin. Tässä va-
kavassa tilanteessa tarvitaan 
välttämättä uusia johtopäätök-
siä. Toivomme, että kukaan ei 
anna arvovaltasyiden tai van-
hojen kiistojen olla esteenä 
yhteiselle keskustelulle yh-
teistoiminnasta, jota tarvitaan 
niin vaaleissa kuin muutenkin 
– asiakohtaisesti, paikallises-
ti, valtakunnallisesti, Euroo-
pan vasemmiston puitteissa ja 
kansainvälisesti. 

Toverillisesti
SUOMEN KOMMUNISTINEN 

PUOLUE
Keskuskomitea

Mili Tölkkö, Meksikossa asuva 
kulttuurintutkija Sami Laakso-
nen, Lenin-museon tamperelai-
nen johtaja Aimo Minkkinen, jy-
väskyläläinen perheenäiti Hanna 
Era, raksatyöläinen ja Yleislakko 
-punk-yhtyeen turkulainen laula-
ja Antti Sandberg, SKP:n pääsih-
teeri Arto Viitaniemi ja kihniö-
läinen levyseppä-hitsaaja Hannu 
Tiainen.

tiedonantaja.fi  on myös port-
ti kommunistiseen ja muuhun 
vasemmistolaiseen internetiin. 
Sieltä löytyvät linkit muun mu-
assa eri maiden kommunistileh-
tien ja marxilaisten tietopankkien 
sivuille. 

Tilaa Tiedonantaja

Jos haluat säännöllisesti viikoit-
tain tietoa vaihtoehdoista ja toi-
senlaisen politiikan mahdolli-
suuksista, tilaa Tiedonantaja-leh-
ti. Koko vuoden tilaus maksaa 75 
euroa (opiskelijat ja työttömät 55 
e) ja 3 kk tutustumistilaus 25 e 
(20 e). Tilauksen voit tehdä puhe-
limitse (09) 7743 810 tai netissä 
www.tiedonantaja.fi . Tiedonanta-
jan ja verkkolehden toimitus löy-
tyy Merihaan korkeimmasta tor-
nista, Haapaniemenkatu 7-9 B 
9.krs.

Muun muassa kulttuuriväen VATAK-ryhmä 

on koonnut vasemmistoa yhteistyöhön.

TOIVO KOIVISTO


