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Avauksia toisenlaiseen Helsinkiin. Vaihtoehtoja vasemmalta.

1/2011

Vastavirta
festivaali 5.3.2011

Vanha ylioppilastalo, Helsinki

H Helsingille 650 miljoonan ylijäämä vuodelta 2010 H Harmaa talous riehuu
rakennuksilla H Koskelan terveysasemaa ei saa lopettaa H Ihmisiä tulivuoren
juurilla H Lampan talossa kummittelee H Kenkää rahaeliitille!

2

EESPÄIN! 1/2011

pääkirjoitus

Älä luota mediaan
(äläkä persuihin)
Perussuomalaisten kannatus on huippulukemissa. Tämä ei kerro siitä, että suomalaiset allekirjoittaisivat Jussi
Halla-ahon rotuopin. Se kertoo kansan pahoinvoinnista
ja pettymyksestä suurten puolueiden korruptioon.
Se kertoo myös median vallasta. Kun perussuomalaiset esitetään rehtinä muutosvoimana, harva tulee sitä
kyseenalaistaneeksi. Kuitenkin Helsingin kaupunginvaltuuston pöytäkirjat puhuvat karua kieltä: perussuomalaiset ovat yleensä mukisematta hyväksyneet valtapuolueiden linjan kaikkine leikkauksineen. Samoista pöytäkirjoista voi huomata, että SKP on ainoana puolueena pitänyt vaalilupauksensa. Ainoana ryhmänä SKP ja
Helsinki-listat on puolustanut työttömiä ja työntekijöitä,
syrjäytyneitä, köyhiä, lapsia ja eläkeläisiä. Kaikki muut,
mukaan lukien Perussuomalaiset ja Vasemmistoliitto,
leikkasivat esimerkiksi vanhusten laitoshoidon paikoista
viidenneksen. Tässä on kyse vähintään heitteillejätöstä.
itseäni radikaalimmat puhuisivat joukkomurhasta.
On tärkeää pohtia median roolia. Se ei suinkaan ole
puolueeton tarkkailija, vaan toimii aina omien intressiensä pohjalta. Esimerkiksi Sanoma-konserni omistaa
muun muassa Finnkinon, televisiokanavista nelosen ja
Jimin, radiokanavista Rockin, Aallon ja Radio Helsingin
sekä lehdistä ilta-, Talous- ja Helsingin Sanomat, Vartin ja Metron. Sanoma-konserniin kuuluvat myös WSOY,
Rautakirja ja monet ulkomaiset mediat. Sanoma on pörssiin listattu suuryritys, joka kantaa vastuuta ainoastaan
osakkeenomistajilleen. Siksi se myös luonnollisesti ajaa
suuryritysten asiaa.
Ja nyt pääsemme mielenkiintoiseen kysymykseen.
Miksi tällainen suuryritys haluaa nostaa Perussuomalaisten kannatusta? Ei siksi, että sen velvollisuus demokratian hengessä olisi tarjota vaihtoehtoja. Vaan siksi,
että puolue ei ole yritykselle minkäänlainen uhka, pikemminkin sopiva varaventtiili tyytymättömyyden paineiden ulospuhaltamiseksi. Miksi kyseinen yritys vaikenee SKP:n aloitteista ja toiminnasta? Ei siksi, ettei Suomen suurin eduskunnan ulkopuolinen puolue olisi varteenotettava poliittinen vaikuttaja. Vaan siksi, että SKP:n
kannatuksen kasvu todella uhkaa suuryritysten
asemaa yhteiskunnan ohjaajana. SKP on se todellinen muutosvoima.
LAURi ALHOJÄRVi
SKP:n Helsingin
kaupungin piirijärjestön
puheenjohtaja

Tämäkään lehti ei toki ole
objektiivinen. Pöytäkirjat
sen sijaan ovat. Kaupunginvaltuuston kokouksia
voi – SKP:n ja Helsinkilistojen esityksen mukaisesti – seurata nykyisin myös
suorana osoitteessa www.helsinkikanava.ﬁ

Porvarit maksakoon
itse laskunsa!
Kokoomuksen nuorten Liitto julkisti tammikuun lopulla oman
leikkauslistansa. Tulevaisuusohjelmaksi nimetty asiakirja vaatii,
että valtion velanotto pysäytetään
ja että kaikilla julkisen sektorin
osa-alueilla aloitetaan 20-40 prosentin leikkaus- ja säästötoimenpiteet ison-Britannian tapaan.
Leikkauslista kertoo karua
kieltä oikeiston kuripolitiikasta,
jossa rikkaita hyysätään, suurpääomaa suojellaan ja kansalaisten suuren enemmistön tarpeita
halveksitaan, kommentoi Kommunistisen nuorisoliiton puheenjohtaja Anna-Mili Tölkkö.

Anna-Mili Tölkkö
Suomen bruttokansantuote
on kasvanut noin kymmenessä
vuodessa huimaavat 50 miljardia euroa. Minne tämä raha on
kadonnut?
– Rahat valuvat rikkaiden taskuun ja pääoman piikkiin. Porvarihallitus on kaudellaan keventänyt veroja ja maksuja yhdeksällä miljardilla eurolla. Kokoomusnuoret jatkavat leikkauslistallaan
tätä suurpääoman ja rahaeliitin
etuja ajavaa politiikkaa.
Hänen mukaansa Kokoomusnuoret unohtavat kertoa, että Suomi on edelleen Euroopan
unionin vähiten velkaantuneita
maita.

Eläkeläiset
puolustavat
lapsiperheitä
SKP:n helsinkiläiset eläkeläistoverit ovat huolissaan
lapsiperheiden ja eläkeläisten perusturvasta. Kerran

Puhdasta vaalirahaa
RATAS

T

aas tietämättömät ja kateelliset kansalaiset kohisevat lehdissä ja kaljakuppiloissa korruptiosta ja likaisesta vaalirahoituksesta.
Typerää kohkaamista. Kaikki raha on puhdasta ja aateveljeys jaloa. Poliisillakin
teetetään aivan turhaa työtä,

jahtaisivat nekin oikeita rikollisia
ja maahanmuuttajia, eikä meitä
kunnon edustajia.
Enhän minäkään muuten tulisi uudelleen valituksi eduskuntaan, jos minulla ei olisi riittävää
vaalibudjettia. Pakko myöntää,
että vaalien välillä on ollut muita
kiireitä, niin että en ole ehtinyt
siellä eduskunnassa istumaan.
En edes torkkupeittoa kokeilemaan, niin on pitänyt kiirettä bis-

neksen teossa. Sen verran olen
ehtinyt paikalla pistäytymään,
että palkkiot olen voinut nostaa
ja sponsoreitteni toiveet välittää.
Mutta nyt kun läväytän hymyilevän kuvani jokaiseen lyhtypylvääseen ja bussikatokseen, koko
sivun mainoksen kaikkiin suuriin
lehtiin, niin kyllä niitä ääniä kertyy. Suuri kuva ja paljon suussa sulavia lupauksia, niin valinta
on varma. Tähän sitä rahaa tar-

Perusturvaa
ei saa leikata
Hallitus on ottanut tähtäimeensä
kaikista heikoimmassa asemassa olevat nuoret. Ensin vietiin alle 25-vuotiailta oikeus täysimääräiseen toimeentulotukeen, jos
ei täytä ehtoja koulutukseen hakeutumisesta. nyt opetusministeri Henna Virkkusella välähti
ja hän tahtoo tehdä opintotuesta
entistä lainapainotteisemman.
– Oikeus perustoimeentulon
turvaan ja mahdollisuus koulutukseen varallisuudesta riippumatta ovat perusoikeuksia. niistä

ei todellakaan pitäisi olla leikkaamassa, toteaa Tölkkö.
Julkisen sektorin sijasta hän
leikkaisi rikkailta.
– Maksakaa itse aiheuttamanne kriisin laskut. Rikkaiden ja
suuryritysten hyysääminen pitää
lopettaa verottamalla pääomatuloja progressiivisesti, asettamalla
ne kunnallisverolle, palauttamalla varallisuusvero sekä kiristämällä kaikkein rikkaimpien verotusta. Myös porvariston suojelema sijoitustoiminnan miljardien
luokkaa oleva harmaa talous on
saatava kuriin, listaa Anna-Mili
Tölkkö.

kuukaudessa kokoontuvien
eläkeläisten tapaamisessa tuli esille uutinen, että lapsilisät
lasketaan tuloksi, joka vähentää vähävaraisten perheiden
toimeentulotukea. Tämä on
väärin.
SKP:n eläkeläistoverit vaativat, että lapsilisää ei saa laskea
tuloksi toimeentuloa jaettaessa. Kaikille toimeentuloturvaa

tarvitseville taataan 900 euron perusturva kuukaudessa. Myös minimieläke pitää
nostaa 900 euroon kuukaudessa verottomana. Työttömyyskorvauksia ei saa
heikentää.
– On saatava loppu nykyiselle suuntaukselle, että
köyhiä vaan kurjistetaan ja
suurﬁrmoja höösätään!

vitaan ja kyllä tässä maassa rahaa riittää.
Vaan kyllä on mainonta muuttunut kalliiksi. Ei siihen omat rahat riitä. Onneksi kalliiden mainosten avulla voidaan karsia köyhät pois eduskunnasta. Se on hyvä, sillä eiväthän ne ketään oikeaa kansalaista muutenkaan voisi
edustaa.
Se, että pitää vaalimainoksissa ilmoittaa mainoksen maksaja,
se se vasta typerää on. Minähän
ne maksan, ihan itse. Toki lahjarahalla, mutta itse kuitenkin. Ja

kyllä minä aateveljieni asioita
ajaisin, vaikka en heiltä vaalitukea saisikaan, en ehkä samalla tarmolla, mutta ajaisin
kuitenkin, sillä aateveljeys
velvoittaa.
nyt pitää vielä ostaa paikka johonkin television vaalikeskusteluun ja viihdeohjelmaa, niin valinta on varma.
Mistähän siihen saisi vielä
sponsorin?
Vaaliterveisin,
edustajasi eduskunnassa
RATAS
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Helsingin kaupunki teki viime vuonna
voittoa yli 650 miljoonaa
Helsingin kaupunki on alimitoittanut jatkuvasti palvelujen määrärahoja. Samaan aikaan kaupunki ja sen liikelaitokset ovat
tehneet voittoa. Viime vuoden
Helsingin virastojen ja liikelaitosten tulos on muodostumassa
kaikkien aikojen ennätykseksi.
Kaupungin talouden seurantaraportin 4/2010 mukaan ylijäämää
kertyy 656,5 miljoonaa euroa!

Myyntivoitto
vesilaitoksesta
Ylijäämää kasvattaa Helsingin
Veden myyminen viime vuonna
aloittaneelle Helsingin seudun
HSY-kuntayhtymälle. Vesilaitos
myytiin ns. käypään hintaan, joka oli korkeampi kuin kirjanpidollinen arvo. näin kaupungille
tuli iso myyntivoitto.
Kauppahinnasta peruspääomaosuutta, jolla kaupunki
omistaa kuntayhtymää, on 278
miljoonaa. Kauppahinnasta osa
on pitkän aikavälin lainasaatavaa. Sitä on 687 miljoonaa, josta kertyy korkotuottoja ja alun
vapaavuosien jälkeen myös
lyhennyksiä.

Voittoa energiasta
ja satamasta
Ylijäämää kasvattavat myös Helsingin Energian ja Sataman lii-

Lampan talossa
kummittelee

Helsingin kaupungin talouden seurantaraportti kertoo ennätysvoitoista.
kevoitot. Helsingin Energian tulosennuste viime vuodelta on 186
miljoonaa ylijäämäinen. Summa
olisi vielä isompi ilman 45 miljoonan ylimääräisiä varauksia. Sataman tulokseksi ennustetaan yli
13 miljoonaa voittoa.
Kaupungille on kertynyt jo aiempien vuosien ylijäämistä mahtavat rahavarat. Viime vuoden
lopulla pitkäaikaistileillä ja kassatalletuksissa oli 813 miljoonaa
euroa.

Palvelujen
alibudjetointi
lopetettava
Palvelujen alibudjetoimisen laajuutta kuvaa se, että kaupunginvaltuusto joutui myöntämään
nyt jälkikäteen viime vuoden
budjettiin 108 miljoonan euron
ylitysvaltuudet.
– Erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahojen alimitoittaminen on tietoista, syste-

maattista ja järkyttävän laajaa.
Se on vastuutonta ja suorastaan
lainvastaista toimintaa, josta pitäisi joutua edesvastuuseen,
kritisoi SKP:n ja Helsinki-listojen kaupunginvaltuutettu Yrjö
Hakanen.
Ylitykset ovat kutakuinkin samaa tasoa kuin ne lisäysesitykset, jotka SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä teki budjettiin. Kokoomus, vihreät, Vasemmistoliitto,
Perussuomalaiset, Rkp ja kristilliset torjuivat lisäykset. Tähän
alibudjetoijien joukkoon liittyi tämän vuoden budjettikäsittelyssä
myös SDP.
– Alimitoitetulla budjetilla on
kiristetty koko viime vuosi sosiaali- ja terveystoimessa, heikennetty vanhustenpalveluja, vähennetty pitkäaikaissairaanhoidon
paikkoja, kasvatettu päivähoidon
ryhmäkokoja, karsittu harkinnanvaraista toimeentulotukea,
jätetty täyttämättä vakansseja ja
laiminlyöty työllistämistä, totesi
Hakanen.

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä vaatii ohjaamaan kaupungin
ja sen liikelaitosten ylijäämistä
viipymättä lisää rahaa peruspalveluihin niiden alibudjetoimisen
lopettamiseksi.

Ei Suur-Helsingille
– kyllä lähipalveluille
SKP:n ja Helsinkilistojen ryhmä vastustaa Helsingin ja
Vantaan yhdistämistä. Suur-Helsingin
puuhaaminen ei ole
lähtenyt asukkaiden
tarpeista vaan suuryritysten, kauppakamarin, gryndereiden,
porvarihallituksen ja
Helsingin johtavien
virkamiesten pyrkimyksistä, totesi Yrjö
Hakanen kaupunginvaltuuston käsitellessä asiaa.
– Tätä kuvaa se,
että yli 700 sivun
Helsinki-Vantaa –selvityksestä ei
löydy arviota palvelujen kehittämisen tarpeista eikä siitä, miten
kuntaliitos vaikuttaisi palvelujen
saatavuuteen eri alueilla ja eri
väestöryhmien kannalta.

”Troijan hevonen”
Hakasen mielestä kuntaliitos on
”Troijan hevonen”, jonka avulla on
yritetty ajaa ns. Pajusen listasta
tuttua lähipalvelujen karsimista, työntekijöiden vähentämistä ja palvelujen yksityistämistä.
Suur-Helsinkiä rummuttaneen
Helsingin Sanomien pääkirjoituksen mukaan kuntaliitos tarvitaan, koska ”tiheän palveluverkon byrokratian räjäyttäminen ja
pakollinen karsiminen onnistuu

palveluista, henkilöstömenoista ja
hankinnoista noin
370 miljoonaa. Samalla voidaan ”tehostaa pääomien
kiertoa” myymällä
kuntien omaisuutta 2 – 3 miljardilla,
”vapauttaa” energialaitoksiin sidottuja pääomia eli
yksityistää niitä,
fuusioida asuntoyhtiöt sekä laajentaa kilpailuttamista, yhtiöittämistä ja
yksityistämistä.
Helsingin ja Vantaan yhdistämistä ajavat kokoomustahot ovat vähentämässä muun muassa terveysasemia. 30 000 vantaalaista vetosi viime
vuonna terveyspalvelujen parantamiseksi, mutta silti palveluja karsitaan, kertoo adressikampanjan puuhamies Juha Kovanen.

vain, jos pannaan kaikki uusiksi”
(19.9.2010).

Seutuyhteistyö tarpeen
Helsinki-Vantaa –selvityksen perusteella kuntien yhdistämisellä
ei saavuteta sellaista etua asukkaille, jota ei voida toteuttaa
muutenkin kunnissa ja niiden
yhteistyöllä. Palveluja voidaan jo
nyt kehittää yli kuntarajojen.
Kuntaliitosta on perusteltu
etenkin maankäytön, asumisen
ja liikenteen kehittämisellä. niis-

sä tarvitaan kuitenkin laajempaa,
koko Helsingin seutua koskevaa
yhteistyötä. Esimerkiksi joukkoliikenteestä päätetään HSL-kuntayhtymässä, jossa on muitakin
kuntia. Toisaalta Helsingin ja
Vantaan yhdistäminen voisi voimistaa alueen eriytymistä.

Kauppakamarin tavoitteet
Helsingin seudun kauppakamari on lobannut Helsingin ja Vantaan yhdistämistä. Sen mukaan
kuntaliitoksella voidaan leikata

Vaihtoehto
SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä esitti kuntien yhdistämiselle
vaihtoehdon.
– Turvataan lähipalvelut, lopetetaan palvelujen alibudjetoiminen, lisätään henkilöstöä ja kehitetään osallistuvaa demokratiaa, esimerkiksi kaupunginosavaltuustoja ja osallistuvaa budjetoimista. Lisäksi Helsingin seudulle
tarvitaan vaaleilla valittava seutuvaltuusto, jonka alaisuuteen kootaan nykyinen hajanainen ja epädemokraattinen seutuyhteistyö,
Hakanen ehdotti.
Helsingin valtuuston äänin 69
– 13 kannattama kuntaliitoshanke kaatui Vantaan valtuuston hylkäykseen äänin 45 – 22.

Helsinki päätti syksyllä 2007
myydä Kauppatorin laidalla sijaitsevan Lampan talon.
1800-luvun alussa rakennetun talon osti Espoon kaupunginhallituksen entisen
kokoomuslaisen puheenjohtajan Ilkka J.Karin ﬁrma.
Kauppa valmisteltiin Hyvä
veli –verkostossa ilman mitään tarjouskilpailua.
Kaupunginvaltuustossa myymistä vastusti vain
SKP:n ja Helsinki-listojen Yrjö Hakanen.
Sopimuksen mukaan Karin piti kunnostaa talo hotelliksi viime vuoden loppuun
mennessä. Remontti ei ole
kuitenkaan edennyt alkua
pidemmälle. Lisäksi poliisi
tutkii Karin ﬁrman rahojen
katoamista. Kari väitti myyneensä noin 3 miljoonalla ostamansa talon 7 miljoonalla,
mutta sen enempää ostajaa
kuin rahoja ei ole löytynyt.
Kun rikosepäilyt tulivat julki ja oli selvää, etteivät sopimukset hotellista
toteudu, esitti Hakanen talon palauttamista kaupungin hallintaan ja kunnostamista esimerkiksi asukas- ja
kulttuuritoimintaan.

Uudet kotisivut
SKP:llä
Suomen
kommunistinen
puolue on avannut uudet kotisivut. Osoite on sama kuin
ennen eli www.skp.ﬁ.
Sivuilta löytyy ajankohtaisia uutisia vasemmistopolitiikasta, blogikirjoituksia, tietoja tapahtumista, SKP:n ohjelmat, kuvagalleria, kirjakauppa, vaalisivut sekä aineistoa
myös ruotsiksi, englanniksi
ja venäjäksi. Lisäksi nettisivujen kautta voi esittää kysymyksiä, ilmoittaa kiinnostuksensa liittyä jäseneksi ja
antaa palautetta.
Myös SKP:n Helsingin kaupungin piirijärjestö on uudistanut kotisivunsa. ne löytyvät
osoitteesta www.skphelsinki.
ﬁ. Piirin nettisivujen kautta
voi lukea myös tämän Eespäin-lehden vanhoja ja uusia
numeroita. SKP:n ja Helsinki-listojen valtuustoryhmän
sivujen osoite on www.helsinki-listat.ﬁ.
Kerran viikossa ilmestyvällä Tiedonantajalla on oma
verkkojulkaisu www.tiedonantaja.ﬁ.
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Reilu vuosi sitten julkisuuteen
tuli lista kaupunginjohtaja Jussi
Pajusen suunnittelemista säästö- ja lakkautuskohteista. Listalla oli yli 80 kohdetta leikkipuistoista kirjastoihin, terveysasemista kouluihin. Asukkaiden aktiivinen vastustus esti kuitenkin
lähes kaikki lakkautukset.
Helmikuun alussa lakkautuslistalla oli enää yksi kohde,
Koskelan terveysasema. Adressein, internet-yhteisöissä ja asukasilloissa on lähes 10 000 terveysaseman käyttäjää ilmaissut vaatimuksensa aseman
säilyttämiseksi.

Vaihtuvat
tekosyyt
Syyt Koskelan terveysaseman
alasajoon ovat jatkuvasti muuttuneet. Ensin syyksi kerrottiin
säästöt, mutta koska toiminnasta ei synny säästöjä 25 vuoteen,
keksittiin uusi syy. Sen mukaan
kyse onkin palvelujen parantamisesta yhdistämällä ne Oulunkylän terveysasemaan. Kulkuyhteydet Oulunkylään ovat kuitenkin
huonot muun muassa vanhuksille ja lapsiperheille. Seuraavana tekosyynä kerrottiin, että
terveysaseman lääkärit ja muu
henkilökunta viihtyvät paremmin
suurella terveysasemalla. Henkilökunta oli eri mieltä.
Tammikuun tekosyy oli se, että vuoteen 2030 mennessä mahdollisesti sairaalatoiminta poistuu Koskelasta ja rakennuksista

tehdään vanhusten palveluasuntoja. Kuka niin on päättänyt?
Kukaan ei tee päätöksiä vuoden
2030 osalta vielä pitkään aikaan.
Ja jos alueelle todella kaavaillaan palveluasuntoja, terveysaseman säilyttäminen on entistä
tärkeämpää.
Uusin alasajon syy on Koskelan terveysaseman remontoinnin tarve. Mutta senkö vuoksi
koko asema olisi lakkautettava?
Jos on remontoitava, silloin remontoidaan, niinhän muidenkin
kiinteistöjen osalta tehdään. Tällä hetkellä Koskelan sairaala-alueella on riittävästi väistötiloja remontin ajaksi ja budjetissa varat
sitä varten.
Vuoden 2011 budjetin investointiosassa on varattu 1,7 miljoonaa euroa Oulunkylän terveysaseman muutostöihin, jotka
liittyvät Oulunkylän ja Koskelan
terveysasemien mahdolliseen yhdistämiseen. Miksi näin? Vastauksena saimme: ”Rahat on varattu siltä varalta, että lautakunta
päättää terveysasemien yhdistämisestä, mitään ei ole vielä
päätetty.”
Käytetään nyt ne varatut rahat
remonttiin ja annetaan Koskelan
terveysaseman pysyä Koskelassa,
jossa se on palvellut ja palvelee
hyvin asukkaita.

Mistä on kyse?
Koskelan terveysaseman lakkauttamishankkeessa näyttää
olevan kysymys jostain muusta

toivo koivisto

Koskelan terveysasema
on säilytettävä!

Koskelan terveysaseman käyttäjät haastoivat terveyslautakunnan jäsenet ja virkamiehet Koskelan kirkkoon
tammikuussa kuulemaan ja kuuntelemaan perusteluja terveysaseman säilyttämiseksi.
kuin palveluverkon kehittämisestä. Mistä?
Onko kyseessä arvovaltakiista?
Asukkaat vastaan viraston johto?
Vai onko kyseessä terveystoimen
yksityistämispyrkimys? Vai mistä
oikein on kysymys? Tähän mennessä yksikään esitetty lakkau-

tusperuste ei ole osoittautunut
kestäväksi.
Alueen asukkaina ja terveysaseman palvelujen käyttäjinä olemme halukkaita tulemaan
mukaan palvelujen kehittämiseen. Kestämättömin perustein
tapahtuva lakkauttaminen ei ole

kehittämistä. Koskelan terveysaseman lakkauttamista emme
hyväksy.
Heikki Takkinen
Peli Seis! –kampanjaryhmä
www.peliseis.net

Kannattaako lypsävä lehmä lahjoittaa pois?
Vanha viisaus sanoo, että ”lypsävää lehmää ei kannata tappaa”. Helsingin kaupungin
johto on luultavasti sanonnan
kuullut, mutta kuullun ymmärtäminen on ollut harvinaisen heikkoa. Missä se Helsingin johtavan puolueen kokoomuksen kuuluisa korva oikein
on piilossa?
Tällä kertaa lahtauspölkky uhkaa Helsingin Satamaa.
Kaupungin johto on alkanut
valmistella sen yhtiöittämistä
ja mahdollista yksityistämistä.
Mitäpä tuosta, että satama on
jatkuvasti tuottanut voittoa –
jopa niin paljon, että kallis ja
moderni Vuosaaren suursatama rakennettiin pääosin sataman ylijäämillä. Siihen upposi
550 miljoonaa euroa. Lisäksi
satsattiin uusiin maantie- ja
rautatieyhteyksiin ja tunneleihin 300 miljoonaa, josta puolet maksoi valtio.

Ei mikään
pikkubisnes
Vuosaaren satama valmistui
marraskuussa 2008. Samaan
aikaan vienti- ja tuontilama

gin liikelaitoksesta osakeyhtiön,
Olli Salin sanoo. Salin on Helsingin sataman johtokunnan jäsen.
– Alkuvaiheessa se olisi kokonaan
kaupungin omistama, mutta päätöksenteko ei olisi enää julkista.
Jatkossa sen voi sitten myydä yksityisille voitonsaalistajille.
Perusteluna yhtiöittämiselle
kokoomus käyttää EU:n linjausta
siitä, että julkinen toimija ei saisi
kilpailla ”yksityisillä markkinoilla”. Mutta mikä ihmeen ”yksityinen markkina” ovat kaupungin
satamat?
– Porvarihallitus yrittää EUlinjauksen nojalla säätää lain
kunnallisten liikelaitosten ja yhtiöiden toiminnan rajoittamisesta, mutta eduskunta ei ole asiaa
vielä ratkaissut. Mitään lakiin perustuvaa velvoitetta ei siis yksityistämiselle ole.
Olli Salin on Helsingin Sataman johtokunnan jäsen.
räpsähti päälle ja sataman voitot pienenivät. Silti satama tuotti
vuonna 2009 voittoa 14,7 miljoonaa ja tulosennuste viime vuodelle on 13,2 miljoonaa.
2000-luvulla tavaraliikenne Helsingin satamassa on ollut
keskimäärin 10 miljoonaa tonnia

per vuosi ja matkustajia on ollut
8 – 9 miljoonaa. Viime vuonna
ylitettiin 10 miljoonan matkustajan raja. Satama ei ole mikään
pikkubisnes.
– Kokoomus ja kaupungin
porvarijohto haluaa nyt kiireesti
ensin tehdä nykyisestä kaupun-

Satama kuuluu
helsinkiläisille
Satamatoimintojen yksityistämisestä on kokemusta muun muassa Belgiassa.
– Siellä yksityistettiin muun
muassa Genthin, Zeebruggen ja
Antverpenin suursatamat. Mutta

yksityisiä sijoittajia kiinnostivat vain pikavoitot - ei kehittäminen tai yhteiskunnallinen
kokonaisvastuu. Belgiassa
ovat satamayhtiöt nyttemmin
kaupunkien ja maakuntien
yhteisomistuksessa ja homma pelaa hyvin, Salin kertoo.
Kokoomusjohto yritti taannoin estää Helsingin Energian voittojen käyttämisen palvelujen rahoittamiseen. Kilpailuneuvoston ja Kilpailuviraston kanta oli kuitenkin
se, että kuntaorganisaatioon
kuuluvan liikelaitoksen ylijäämät voi ja pitääkin käyttää
asukkaiden palvelutarpeiden
rahoittamiseen.
– Satamat ovat kaupunkilaisten yhteistä omaisuutta,
Salin korostaa. – Myös sataman tuottama voitto kuuluu
asukkaille ja sitä pitäisi käyttää asukkaiden palvelujen
parantamiseen.
Yhteisen varallisuuden
myyminen yksityiselle voitontavoittelulle on varastamista meiltä kaikilta. Ja lypsävän lehmän lahjoittaminen
pois on silkkaa hölmölaisten
hommaa.
MARJALIISA SIIRA
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”Heikoimmassa asemassa
olevat on jätetty yksin”
Työvoimaohjaaja Paula Pere on
huolissaan. nykyinen politiikka jättää kaikkein heikoimmat
heitteille.
– Heikoimmilta on helppo leikata palveluja. Heitä ei puolusta
kukaan ellei ole lähiomaisia, jotka jaksavat auttaa. Useinkaan ei
ole.
Pere työskentelee Helsingin
itäkeskuksen TE-toimistossa.
Työssään hän näkee, miten köyhät ja syrjäytetyt köyhtyvät entisestään. Työttömyysturva ja toimeentulotuki ovat jääneet reaalisesti pahasti jälkeen 90-luvun
alun tasosta.
– Meille pääsi syntymään
1990-luvun laman jälkeen pitkäaikaistyöttömien joukko, jota
yhteiskunnan palvelut eivät auta tai tavoita. Tälle asialle pitää
tehdä jotain.
Helsingin työllistämismäärärahat ovat useina vuosina loppuneet jo elokuussa.
– Sitten rahaa anotaan lisää,
mutta se tulee käyttöön vasta

Halu vaikuttaa asioihin

Paula Pere työskentelee
Itäkeskuksen TE-keskuksessa.
marraskuussa. Silloin ei enää ehditä hoitaa työllistämisen kiemuroita saman vuoden aikana, Pere
selvittää.

Peren oma vanhempi tytär, 26vuotias Laura on kehitysvammainen. Perellä on sen vuoksi paljon
omaa kokemusta kamppailusta
kehitysvammaisten palveluista,
joissa kaupunki mielellään haluaa säästää. Kehitysvammainen
on esimerkki kaikkein heikoimmista, jotka eivät itse pysty puolustamaan oikeuksiaan. Laura
asuu nyt hyvässä asuntolassa,
jonne kaupunki aikoi lopettaa
ostopalvelun, mutta onneksi se
jatkuu, toistaiseksi.
Vanhusten palveluja puretaan
hyvää vauhtia, vaikka vanhusten määrä Helsingissä lisääntyy
reippaasti lähivuosina. Mielenterveyspotilaat ja -kuntoutujat
on jätetty yksin ja nuorisotyöttömyys kasvaa, Pere luettelee.
– Tämä on kovaa politiikkaa.
Haluan vaikuttaa näihin asioihin,
ja siksi ryhdyin ehdokkaaksi.
Pere on ensimmäistä kertaa sitoutumattomana eduskuntavaa-

liehdokkaana SKP:n vaihtoehtolistalla huhtikuun vaaleissa.
Kuuba sydämessä Vuonna
1978 Pere osallistui Maailman
nuorison festivaaleille Havannassa Kuubassa.
– ihmisten ystävällisyys, iloinen musiikki ja se, miten ihmiset
siellä puolustavat vallankumoustaan, tekivät syvän vaikutuksen
parikymppiseen nuoreen.
Eikä Kuuba ole unohtunut.
nyt kun lapset ovat jo lähteneet
kotoa, on aikaa tehdä vapaaehtoistyötä Suomi-Kuuba-Seurassa. Peren voikin bongata seuran
pöydän takaa monissa tapahtumissa, viimeksi matkailumessuilla. Pere on myös seuran hallituksessa. Hän opiskelee espanjaa ja
tanssii kuubalaisia tansseja. Ensi kesänä Paula Pere osallistuu
suomalaisten työprikaatiin Las
Tunasissa.
– Kuuba-harrastus antaa iloa
ja toivoa tässä ikävässä tilanteessa, jossa Suomessa nyt eletään.
MARJALiiSA SiiRA

Harmaan talouden piru
riehuu rakennuksilla
Pitkän linjan ay-aktiivi, kirvesmies Matti Piirainen on Uusi
suunta Rakennusliittoon –vaaliliiton ehdokkaana liiton vaaleissa maaliskuun alussa. Mikä saa
40 vuotta jäsenenä olleen miehen
yhä vaatimaan uutta suuntaa?
– Rakennusala on muuttunut
harmaan talouden ja työnantajarikollisuuden temmellyskentäksi.
Rakennustyöläisten edunvalvonta on vaikeutunut eikä liitto ole
pystynyt näihin haasteisiin kunnolla vastaamaan. Liittokokouksen pitää linjata liiton toiminta radikaalina ammattiliittona
ja määritellä selvät tavoitteet ja
toimenpidesuunnitelmat, vastaa
Matti.

Suuret yritykset harmaan
talouden pääpukareita
Harmaan talouden pääpukareita
ovat Piiraisen mielestä alan suuryritykset. Vastuu ja likainen työ
on siirretty aliurakoitsijoille ja
urakointiketjuissa alaspäin. Kustannusten polkeminen kiskotaan
lopulta työläisten selkänahasta.

– Oikeistohallitus suosii nykymenoa. Se ei anna säädöksiä,
joilla harmaata taloutta kunnolla suitsittaisiin. Rangaistuksia on
kovennettava ja valvontaresursseja lisättävä.
Rakennusliitto on esiintynyt
näyttävästi harmaata taloutta
vastaan, mutta liiton pitäisi Piiraisen mielestä tehostaa suoraa
toimintaa ja julkistaa harmaata taloutta suosivat ﬁrmat ja
tilaajat.
– Rakennusalan tervehdyttämiseksi olisi perustettava valtion
ja kunnan rakennusyrityksiä. ne
olisivat kilpailukykyisiä julkisessa
rakentamisessa sekä julkisten rakennusten korjaustoiminnassa.
Tämä kattaisi Piiraisen mukaan laajan osan rakennusalasta ja olisi pois harmaan talouden
piiristä edellyttäen, että julkisella
sektorilla rehottavaa korruptiota
kitketään.
– Rakennusliitto ei ole tukenut julkisen sektorin omaa rakennustoimintaa, koska se pelkää töiden menevän JHL:n väelle. Tämä on kuitenkin niin suuri
asia, että kaikkien pitää toimia
yhdessä liittorajoista riippumatta, vaatii Piirainen.
– Ulkomaisen halpatyövoiman
käyttöä hillittäisiin myös sillä, että ulkomaisille työläisille maksetaan samaa käytännön palkkaa
kuin suomalaisillekin, ei pelkästään taulukon mukaista minimipalkkaa. Heillä on oltava muutenkin samat työehdot. Tällä estettäisiin halpatyövoiman käyttöä
etujemme polkemiseen.

Paremmat palkat
ja työehdot
Kirvesmies Matti Piirainen.

Piirainen myöntää, että rakentajien etujen ajaminen on monella

tavalla vaikeutunut. Ennen oli
työmailla helpompi hoitaa porukalla asioita, kun ruokatunnilla pidettiin yhdessä tunnin
ruokatunti.
– Ongelmat pyrittiin ratkaisemaan suoraan työpaikalla. Jos
oli laiton irtisanominen tai palkanmaksussa ongelmia, luottamusmies yritti korjata asian
neuvottelemalla. Ellei se onnistunut, lyötiin perseet penkkiin ja
se usein riitti.
nyt ei työpaikoilla pystytä sopimaan mitään. Kiistat viedään
liittojen ratkaistaviksi. Ay-liike
toimii virkamiesten tapaan, laaditaan muistioita ja perustetaan
työryhmiä.
Uusi suunta merkitsee sitä,
että toimitsijavaltaisuuden tilalle on rakennettava joukkovoimaa
työpaikoilla. Jäsenistön aktiivisuuteen vaikuttaa suuresti liiton toiminta. Rakennusliiton pitää proﬁloitua vasemmistolaisena taistelujärjestönä. Siinä tarvitaan selviä päätöksiä – mitä vaaditaan ja millä toimenpiteillä asioita ajetaan. Taistelua jäsenistön
etujen ajamiseksi tarvitaan myös
sen osoittamiseen, että ay-liikettä
tarvitaan. Se on oikea tie aktivoida ja hankkia lisää jäseniä, kun
nähdään, mitä yhteisellä toiminnalla voidaan saada aikaan.
– Tänä päivänä näemme, miten koko työväenliikkeen heikentynyt taistelu on päästänyt valloilleen kovan oikeistopolitiikan.
Tässä tilanteessa rakennusliiton
tehtävänä on voimistaa taistelua
oikeiston ja ﬁnanssipääoman ylivaltaa vastaan ja olla mukana
kokoamassa työväen yhteisrintamaa tähän taisteluun, muistuttaa kirvesmies Matti Piirainen.
HEiKKi TERVAHATTU
www.uusisuunta.com

UUSI SUUNTA
RAKENNUSLIITOLLE
Uudenmaan
ehdokkaat
numerot 97 – 110
Postiäänestys 1-8.3.2011

97 Aala Arno,
lvi-varastomies
98 Haapala Kari,
kirvesmies
99 Eerola Seppo,
kirvesmies
100 Junttila Kari
(sitoutumaton), kirvesmies
101 Junttila Lauri,
kirvesmies
102 Koivisto Toivo,
rakennustyömies

Myllypuron
palvelutalon
puolesta
Vanhusten palvelutalon lakkauttaminen on herättänyt
tyrmistystä Myllypuron Eläkeläisten keskuudessa. Eläkeläiset tuomitsevat lakkautuspäätöksen. Samalla yhdistys on huolestunut siitä,
että Myllypuron palvelutalossa asuvilta viedään asunto ja
tilalle on tarjottu lupauksia
vailla konkreettisuutta.
Sosiaalilautakunnassa
kaikki hyväksyivät palvelutalon lopettamisen, osa olisi
vain ottanut siihen muutaman kuukauden lisäaikaa.
näin siitä huolimatta, että vanhainkotien ja palveluasuntojen paikoista on huutava pula.
Kokoomuksen johdolla
kaupunginvaltuustossa runnottu ja kaikkien eduskuntapuolueiden hyväksymä budjettisopu johtaa epäinhimillisiin ja kestämättömiin ratkaisuihin. Palvelutalosta aiotaan tehdä vuokratalo, jossa
ei ole monille talon nykyisille asukkaille välttämättömiä
palveluja. Todennäköisesti
vuokratasokin kohoaa.
Kaupunginjohtaja Pajusen
esittämää palvelujen lopettamislinjaa toteutetaan jyräämällä kohde kerrallaan eri
elimissä. Helsingillä on kuitenkin rahaa vaikka mihin.
Eliitin golf-puuhasteluun
työnnetään yli puoli miljoonaa euroa tukea. Myllypurolaisilta eläkeläisiltä viedään yksi perusoikeuksista,
asunto.
Myllypuron Eläkeläiset
edellyttää, että Myllypuron
vanhusten palvelutalo jatkaa toimintaansa. Helsinkiin tarvitaan lisäksi riittävästi uusia palvelutaloja ja
vanhainkoteja.
JUHA HÄMÄLÄinEn
Varapuheenjohtaja
Myllypuron Eläkeläiset

Reseptejä arkeen
ja ruokaan

103 Luokkanen Marko,
rakennustyömies
104 Nieminen Jarmo,
kirvesmies
105 Nurminen Pentti,
kirvesmies
106 Nuutinen Matti,
rakennustyömies
107 Partonen Juha,
kirvesmies
108 Piirainen Matti,
kirvesmies
109 Päivinen Olavi,
putkiasentaja
110 Väisänen Ano,
kirvesmies

SKP:n vaaliohjelman
lisälehdet
www.skp.ﬁ
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Välittömien verojen osuus bruttotuloista tulokymmenyksittäin,
muutos vuodesta 1990 vuoteen 2006 %-yksikköä, pienituloisin
kymmenys vasemmalla, Lähde: Markus Jäntin laskelmat
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Välittömien verojen osuus bruttotuloista tulokymmenyksittäin,
muutos vuodesta 1990 vuoteen 2006 %-yksikköä, pienituloisin
kymmenys vasemmalla. Lähde: Markus Jäntin laskelmat.

Kaikki tulot
samalle viivalle
Eduskuntavaalien jälkeen
uhkaavat merkittävät valtion
menojen leikkaukset. Mutta
niille on olemassa solidaarisempi vaihtoehto: veronkorotukset. Ja verojen lisääminen
nimenomaan niille, joilla on
veronmaksukykyä.
Tällä hetkellä eniten veroja suhteessa tuloihinsa maksavat työttömät ja muut sosiaaliturvan varassa elämään
joutuvat. Vähimmällä pääsevät suurten pääomatulojen
saajat. Pörssiyhtiöiden osingoista maksetaan veroa vain
19,6 prosenttia. Pörssiin listaamattomien yhtiöiden osingot ovat yleensä kokonaan
verovapaita. näitä osinkoja
saa Suomessa noin 440 000
henkeä. Heistä vain 50 000
maksaa niistä jonkinlaista
veroa.

Tuloeroja
tasoitettava
Oikeudenmukaisuuden ja
kansalaisten tasa-arvon kannalta on tärkeää, että kaikkia tuloja verotetaan samalla
lailla. ihmisen kaikki henkilökohtaiset tulot tulee laskea
yhteen, ovat ne sitten palkkaa, eläkettä tai pääomatuloa. Yhteenlaskettuja tuloja
tulee verottaa tulojen myötä
nousevan asteikon mukaan.
Myös kunnallisvero tulee
muuttaa progressiiviseksi ja
progressiota muutenkin lisätä. Valtion tuloveron ja kunnallisveron asteikot tulee laatia niin, että keskimääräistä
palkkatuloa suurempien tulojen verotus kiristyy nykyisestä ja sitä pienempien tulojen verotus kevenee. Tämä
tasaisi merkittävästi Suomen
ennätysvauhtia kasvaneita
tuloeroja ja ottaisi takaisin
viime vuosien veronalennuksia. Alle 1 100 euron kuukausitulot tulee vapauttaa
veroista.

visessa verotuksessa menisi juuri veroakaan. Jos tulot
taas ovat suuret, on niistä
varaa maksaa veroakin. nykyinen pääomatulojen tasavero syrjii pienituloista
yrittäjää.
Jos kaikkia tuloja verotettaisiin samalla tavalla, voisi
pienet pääomatulot kuten
korkotulot vapauttaa erikseen veroista. Asuntolainojen
korkojen verovähennysoikeudelle tulee määrätä yläraja,
mikä rajoittaa luksusasuntojen verohelpotuksia.
Erikseen tulee harkita,
mikä olisi oikeudenmukainen yhteisöveron taso, jos
kaikkia henkilökohtaisia tuloja verotetaan samalla tavalla. Pienten osakeyhtiöiden osalta sitä pitäisi alentaa nykyisestä 26 prosentista, jotta kokonaisverotus ei
nousisi paljon korkeammaksi kuin ammatinharjoittajilla
ja henkilöyhtiöillä.
Arvonlisäveroa ei tule korottaa eikä luopua elintarvikkeiden, joukkoliikenteen,
kirjojen, lääkkeiden ym.
alennetuista arvonlisäverokannoista. Arvonlisävero
merkitsee myös työn verottamista, koska vero lisätään
esimerkiksi kaikkien palveluiden hintoihin.
Arvopaperikaupassa on
palautettava pörssissä tehdyille kaupoille varainsiirtovero puolen prosentin suuruisena. Maailmanlaajuisesti on otettava käyttöön
kansainvälinen varainsiirtovero. Euroopan Unioni tai
jotkut sen jäsenvaltiot voivat
ottaa veron käyttöön myös
yksipuolisesti.
Tämän tapaisia aloitteita ja paljon muuta sisältyy SKP:n veroaloitteeseen:
www.skp.ﬁ.
OLLi SAVELA
Yliaktuaari

RAHAELIITILLE!
Eduskuntaan tarvitaan uusia,
ryvettymättömiä voimia. Kaikki nykyiset eduskuntapuolueet
ovat kukin vuorollaan hallituksessa ollessaan ja esimerkiksi
Helsingin kaupunginvaltuustossa pettäneet äänestäjille antamansa lupaukset. nytkin ne valmistautuvat tekemään leikkauslistoja heti vaalien jälkeen. Pankkien tukemiseen riittää miljardeja, mutta pienituloisilta leikataan
vähästäkin.
Tule mukaan kehittämään
vastarintaa ja vaihtoehtoja. Äänestä vastalause pankkiherroille
ja korruptoituneelle eliitille. Vaadi suunnan muuttamista reilusti
vasemmalle!
Suomen kommunistinen puolue on koonnut eduskuntavaaleihin rehellisen vasemmistolaisen
ja punavihreän vaihtoehdon.

Miksi VAS
torjui vaaliliiton?
Hyvissä ajoin ennen vaalivalmistelujen alkua SKP esitti Vasemmistoliitolle ja muille kiinnostuneille vasemmistolaisen ja punavihreän vaaliliiton kokoamis-

ta. Asiasta ei päästy kuitenkaan
edes neuvottelemaan, koska Vasemmistoliitto torjui vaaliliiton.
näin siitä huolimatta, että vaaliyhteistyö olisi voinut tuoda vasemmistolle eduskuntaan lisää
paikkoja.
Vaaliliiton torjuivat myös Kommunistinen työväenpuolue ja
Suomen työväenpuolue.
SKP on kuitenkin jatkanut yhteistyön rakentamista. Helsingissä SKP:llä on yhteinen lista puolueisiin sitoutumattomien Vaihtoehtolistan kanssa.

Meillä keittää!
SKP käynnisti vaalikampanjan
helmikuun alussa Kolmen Sepän patsaalla järjestetyllä tempauksella, jossa julkistettiin vaaliohjelman lisäksi Meillä keittää!
–vihko SKP:n reseptejä arkeen ja
ruokaan. Tarjolla oli myös lohiseljankaa. SKP:n ja Vaihtoehtolistan telttakiertue puolestaan alkoi Hakaniemen torilta ja jatkuu
viikoittain ympäri kaupunkia.
SKP:n
vaaliohjelmassa
vaaditaan:
– Keinottelijat maksakoot itse

kriisinsä
– Loppu leikkaamiselle ja
yksityistämiselle
– 900 euron perusturva ja
1 500 euron minimipalkka
– Tulonjako uusiksi, työaika
lyhyemmäksi
– ilmastotekoja nyt
– Vaihtoehto EU-komentoon
alistumiselle
– Joukot pois Afganistanista,
ei natolle
– Rahan vallasta kansan
valtaan.

Uusia kasvoja
eduskuntaan
SKP:n ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin on Helsingissä asetettu
tähän mennessä koulunkäyntiavustaja Lauri Alhojärvi Alppila, luokanopettajaopiskelija Irene Auer Jakomäki, kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen Maunula, dipl.ins Elina Järvenpää
itäkeskus, siivooja Kirsti Kangas
niemenmäki, opiskelija talonmies
Mikko Korhonen Pakila, postinjakaja talonmies Jussi-Petteri
Lappi Pitäjänmäki, erityislastentarhanopettaja Hannele Salava itä-Pasila, näyttelijä Anneli Sauli Merihaka, päätoimittaja
Erkki Susi Sörnäinen, opiskelija
Anna-Mili Tölkkö Pohjois-Haaga
ja pääsihteeri Juha-Pekka Väisänen Punavuori. Sitoutumattomina Vaihtoehtolistan ehdokkaina ovat opettaja Ritva Hartzell Herttoniemi, muusikko Kari Peitsamo Punavuori, työvoimaohjaaja Paula Pere Käpylä ja
henkilökohtainen avustaja Stacy
Siivonen Vuosaari. Lista täydentyy vielä.

Lauri Alhojärvi

Elina Järvenpää

kari Peitsamo

stacy siivonen

irene Auer

kirsti kangas

Paula Pere

Erkki susi

Yrjö Hakanen

Mikko korhonen

Hannele salava

Anna-Mili tölkkö

Ritva Hartzell

Jussi-Petteri Lappi

Anneli sauli

Juha-Pekka Väisänen

Pääomatulojen
verotus
Pääomatulojen keveälle erillisverotukselle ei ole perusteita. niin sanotulla yrittäjäriskillä ei ole tekemistä verotuksen kanssa. Jos yrittäjä
epäonnistuu ja tulot jäävät
pieniksi, ei niistä progressii-
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VastaVirta
festivaali 5.3.2011, vanha ylioppilastalo

TÄ
OTA YHTETOYT
IMINTAAN!
TULE MUKAAN

Suomen
kommunistinen
puolue

Vastarintaa ja radikaaleja vaihtoehtoja. Vastavirran kulttuuria.
Avauksia vasemmistolaiseen ja punavihreään yhteistyöhön.

:
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Arja Alho, outi Alanko-kahiluoto, Hanna Era, Yrjö Hakanen, Jari Heinonen,
Markku kangaspuro, susanne Langer (tanska), Maite Mola (Euroopan
vasemmisto, Espanja), Heikki Patomäki, Jarmo Puskala (iron sky), Reko
Ravela, Anna-Mili tölkkö, Juha-Pekka Väisänen, klaus Welp…

Asukasliitto, Demokraattinen naisverkosto, Demokraattinen sivistysliitto, Etelä-suomen Vasemmistonuoret,
Hands oﬀ Venezuela, kommunistinen nuorisoliitto, kriittinen ay-verkosto, Naiset rauhan puolesta, oikeutta
siivoojille, palestiinan siirtokuntayhdistys, spartacus-säätiö, suomen kommunistinen puolue, taiteilijat
rauhan puolesta Pand, tontinvuokralaiset, Vasemmistotaitelijoiden VAtAk….

Opiskelijoita kurjistetaan

Kokoomuksen poliittiset avaukset härskiintyvät talvisten
päivien lämmetessä taskuun
unohtunutta ruokalan voinappia nopeammin. Kaikkien
aikojen yliopistouudistuksen
jälkeen tehdään vielä kaikkien aikojen sosiaalipoliittiset
uudistukset. Agenda on selvä.
Lujitetaan suomalaisen yhteiskunnan luokkarakenteita.
Opiskelumahdollisuudet
ovat muuta kuin vain muodollisia oikeuksia. ihminen
tarvitsee aina asunnon ja riittävästi ruokaa. Jos tavoite on
valmistua kolmessa vuodessa
kandiksi, ei opiskelun ja työn
lomassa riitä aikaa rentoutumiselle. nykyiset opintotuet riittävät hädin tuskin elämään opiskelija-asuntosäätiön soluissa. Vähäiset tuet sekä vuokrien ja hintojen kalle-

us pakottavat töihin.
★★★
Opiskelijoiden olot pidetään tietoisesti ahtaana, jotta he olisivat halpaa työvoimaa elinkeinoelämälle. Muistatte kai ”Suomen
kilpailukyvyn”, ”kannustetaan
valmistumaan nopeammin” sekä
kepin ja porkkanan. Eduskunta
on ollut voimaton tai haluton asian edessä.
Ratkaisun avaimia saattaisi
olla ay-liikkeellä. Miten ammattiyhdistysliike ja opiskelijat liittyvät toisiinsa?
Opiskelijat tekevät tavallisesti pätkätöitä, usein vuokratyöﬁrmojen kautta. Opiskelijoiden
työsuhteet ovat usein lyhyitä ja
monet heistä ovat epätoivossaan
valmiita töihin huonolla palkalla ja työehdoilla. Lisäksi pätkä-

työläiset jättävät helposti liittymättä liittoon. ihanteellista
työvoimareserviä?
Elinkeinoelämä tarvitsee vähin
vastikkein yhteiskunnalta hyvin
koulutettua työvoimaa. nyt kokoomus ehdottaa opintotuen
muuttamista ”etupainotteiseksi”.
Se tarkoittaisi, että opintorahaa saa
vain kolmelle
ensimmäiselle
vuodelle, loppuaika pitäisi
rahoittaa lainalla. Tämä takaisi, että köyhemmät nuoret velkaantuvat taatummin
taikka jättävät
opintonsa kandivaiheeseen.

nyt on aika käydä vastarintaan, ja koota ay-väen ja opiskelijoiden yhteistä
vastavoimaa!
MiKKO KORHOnEn
kommuuni.blogspot.com
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”Ihmisiä tulivuoren juurella”
Helsingin Maanantaiklubi-illat
saivat lupaavan lähdön vuodelle
2011, kun ravintola Milenka Sörnäisissä täyttyi ääriään myöten.
illan keskusteluaihe, Suomen
vaiettu historia ja vahvat naiset,
kiinnosti.
Keskustelun avasivat kirjailija Sirpa Kähkönen sekä historiantutkija Jenni Kirves, jotka
johdattivat kuulijat 1900-luvun
alkupuolen tapahtumiin harvemmin kuljettuja ja jännittäviä
polkuja.

Unohdettujen ääni
kuuluviin
Sirpa Kähkönen aloitti uransa 1990-luvun alussa lasten- ja
nuortenkirjoilla. Varsinaisena läpimurtona voi pitää historiallista romaanisarjaa, jossa hän kuvaa kuopiolaista työläiselämää
1930-1940-luvuilla. Sarjassa on
ilmestynyt jo viisi osaa, joista
tuoreimpana Neidonkenkä vuonna 2009.
Kähkönen kertoi halunneensa
antaa romaanisarjassaan äänen
pienelle ihmiselle, etenkin aatteellisten miesten rinnalla eläneille naisille ja perheille, unohdetuille, joista on kirjoitettu hyvin vähän.
– ihmisiä, jotka elivät tulivuoren juurella, kuvaili Kähkönen
kirjojensa henkilöitä.
Kähkösen valttina on ahkera
taustatyö, joka tuo työhön realis-

mia, mutta jota ei aina huomata
arvostaa. Kritiikkiä on esimerkiksi herättänyt Kähkösen tapa pistää henkilönsä puhumaan kuopion murretta – tai kuopion kieltä,
kuten Kähkönen itse sanoo.
– Haluan tuoda kuopion kielen uskottavalla tavalla suomalaiseen kulttuuriin.

Poliittisia vankeja
1930-luvun Suomessa
Sirpa Kähkösen viimeisin teos on
tietokirja Vihan ja rakkauden liekit. Kohtalona 1930-luvun Suomi,
joka kertoo Kähkösen äidinisän
Lauri Tuomaisen elämästä. Tuomainen oli kommunisti, joka istui vuosina 1928-1938 yhteensä kahdeksan vuotta poliittisena
vankina Tammisaaressa.
Tietokirjan teko tuli ajankohtaiseksi, kun eräs lukija oli epäillyt, pitävätkö Kähkösen kuvaukset 1930-luvun työväen oloista,
kommunistien vainoista ja poliittisista vangeista paikkaansa. näin avautui myös tilaisuus
selvittää äidinisän salaperäisiltä
vaikuttaneita taustoja.
Kähkönen halusi murtaa historian yksipuolisen näkökulman.
Hän perehtyi osin vaikeasti saatavilla olleeseen tausta-aineistoon laajasti.
– Vuoden 1918 kriisi jatkui
pitkälle 1930-luvulle. Oikeusjärjestelmä oli vinoutunut: kommunisteja tuomittiin vankilaan, kun

oikeistolaisten tekemiä
rikoksia ei huomioitu,
kertoi Kähkönen.

Rumaa sotaa
Helsingin yliopistossa
väitöskirjaansa valmisteleva Jenni Kirves on
kirjoittanut kaksi artikkelia parisen vuotta
sitten yhdessä Sari Näreen kanssa toimittamaansa Ruma sota -kokoelmaan, joka käsittelee sodan vaiettuja puolia: huumeita, alkoholia, sukupuolimoraalia
ja suomalaisten sotilaiden raakuuksia. Kirves
on perehtynyt erityisesti suomalaiseen sotapropagandaan, jossa
ilmenevä ryssäviha ja
vihollisen alentaminen
eläimen tasolle järkyttivät tutkijaa. Hän nosti esille sodan aikana
toimineen ilmiantoverkoston, joka tarkkaili
ihmisten kommentteja ja merkitsi mustalle listalle mahdollisia
maanpettureita.
Kirves on myös tutkinut Kalle Päätalon
kokemuksia sodasta,
jonka tapahtumat koskettivat kaikkia syvällisesti, mutta joista ei ollut lupa
avoimesti puhua.

Heikkoutta
ei hyväksytä

Jenni Kirves (vas.) ja Sirpa Kähkönen avasivat keskustelua
vahvoista naisista ja vaietusta historiasta. Maanantaiklubi on
kuukauden ensimmäisenä maanantaina pidettävä keskusteluja kulttuuritilaisuus ravintola Milenkassa Sörnäisissä.
http://maanantaiklubi.blogspot.com

Sodan koneisto on Kähkösen
mukaan niin armoton, että sen
kauhuista on usein pakko vaieta. Kirveen mielestä sodanjälkeinen huumori ja rillumarei olivat
monelle selviytymiskeino sodan
kauhuista.
Kähkönen totesi, että moni pakeni sodan kokemuksia kovaan
ja arkiseen työhön, mutta usein
kohtalokkain seurauksin. Sotien
traumat heijastelevat vielä nykySuomenkin mielenmaisemassa.
Tämä näkyy kulttuurissamme
vallitsevassa heikkouden pelossa: ihmisen haurautta ei karussa
kilpailun ja pärjäämisen pakon

yhteiskunnassa hyväksytä.

Kokemuksen ääntä
keskustelussa

Keskusteluun osallistuneen AnnaLiisa Hyvösen molemmat vanhemmat
joutuivat sodan aikana poliittisiksi
vangeiksi ja 15-vuotias Anna-Liisa
perheen vanhimmaksi.

Maanantaiklubin vilkkaaseen
keskusteluun osallistui pitkäaikainen SKP:n johdon jäsen ja
entinen SKDL:n kansanedustaja, 84-vuotias Anna-Liisa Hyvönen, joka muisti omakohtaisesti
Kähkösen kuvaaman ajan. Hänen isänsä istui aikoinaan myös
vangittuna Tammisaaressa. Jatkosodan aikana Hyvönen joutui
vain 15-vuotiaana pitämään yksin huolta kolmesta nuoremmasta veljestä, kun molemmat vanhemmat olivat poliittisista syistä
telkien takana.

– Vielä pitkään sodan jälkeenkin työnantaja piti mustia listoja
kommunisteista, joille ei annettu
töitä. Olen kiitollinen, että näistä
asioista viimein puhutaan, sanoi
Hyvönen.
Vantaalainen Mauri Perä kertoi terveisiä vastikään sata vuotta
täyttäneeltä Viljo Pessiltä, joka
sattumoisin oli Sirpa Kähkösen
isoisän sellitoveri Tammisaaressa 1930-luvulla.
MARKO KORVELA
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