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Puolustuspuhe
jotkut muut. Eivätkä köyhät niillä 
kuitenkaan mitään tekisi. Pääs-
täisivät vielä kerjäläiset leireile-
mään kauniille rannoillemme. 

No, voi olla, että joissakin mää-
räyksissä, ohjeissa, hintojen kiris-
tämisessä ja talousleikkauksissa 
menin hieman liian pitkälle. Ei-
hän kukaan olisi voinut tietää ja 
uskoa, että ihmiset voivat oikeas-
ti kuolla nälkään, kylmyyteen, 
yksinäisyyteen. Tai sairaalan jo-
noihin. Toisaalta nämähän olivat 
kaikki köyhiä ja sairaita, olisivat-
han ne kuolleet kai muutenkin. 
Enkä minäkään ihan kaikkeen 
pysty, enhän minä sentään juma-
la ole. Ainakaan vielä.

Minua on syytetty syrjinnästä, 
demokratian puutteesta ja epäoi-
keudenmukaisuudesta. Se on us-
komatonta. Se, että minä pidäty-
tin ja suljin leireille, virtaanheitin 
ja maastakarkoitin toisinajatteli-
jat ja kerjäläiset, sehän oli sekin 
vain kaikkien meidän parhaaksi. 
Kuka nyt haluaa kummajaisia 

omille nurkilleen. Omistam-
me meidän on huoli pidettävä 
eikä niistä muista.

Se, että itse voin hyvin, 
sehän on luonnon valinta. 
Mutta että minä olisin teh-
nyt jotain pahaa, sitä minä 
en ymmärrä. Mielestäni olen 
toiminut omaksi ja kaikkien 
muiden hyväosaisten hyväk-
si. Vilpittömin mielin ja avoi-
min sydämin. Kysykää vaikka 
ystäviltäni.

Arvoisat tuomarit ja lauta-
miehet, hyvät kaupunkilaiset. 
Edellä kuullun perusteella 
uskon teidänkin tulevan sa-
maan johtopäätökseen kuin 
minä. Olen syytön. Minut on 
heti vapautettava, maineeni ja 
virkani on palautettava ja mi-
nulle on maksettava tuntuva 
korvaus, jonka määrän saan 
itse määrätä.

METrOPOlijOhTAjA 
ENSiMMäiNEN

Arvoisat tuomarit ja lautamie-
het. Sallinette minun puhua 
ja puolustautua. Minua on 
syytetty virka-asemani vää-
rinkäytöstä. Mutta se ei pidä 
paikkaansa. Olenhan toiminut 
niin kuin tässä maassa ja kau-
pungissa on aina ollut tapana, 
ainakin minun aikanani.

Minua on syytetty hankinta-
lain rikkomisesta, yhtiökump-
paneiden suosimisesta ja si-
säpiirikaupoista sekä muista 
kähminnöistä ja elämän kur-
jistamisesta. Se on nauretta-
va syytös. 

Toki on selvää ja sen myön-
nän, että junailin arvokiinteis-
töt pilkkahinnalla aateveljille-
ni ja rantatontit puoli-ilmai-
seksi ystävilleni. Mutta mitä 
väärää siinä on. Kyllä he ovat 
ne paremmin ansainneet kuin 

H tulossa H tapahtumia H!inom kort H

Ratas

pääkirjoitus

Vaalit lähestyvät, 
näytelmät kiihtyvät

Kävin jokin aika sitten kaupunginvaltuustolla. Kun-
nan luottamushenkilöiden nettiportaalia uudiste-
taan, ja toimeksiannon saanut yritys kysyi meiltä 
luottamustoimen haltijoilta neuvoja uudistustyö-
hön. Paikalla oli lisäkseni vain kolme muuta henki-
löä, kaikki eri puolueista. Nettisivujen ideana on, että 
kaikki mahdollinen tieto kaupungin päätöksenteosta 
kasataan yhteen paikkaan, tietysti salasanan taakse. 
Aikani kuunneltuani muiden puolueiden edustajien 
kommentteja, aukaisin minäkin suuni. ”Ongelmana 
ei ole”, sanoin, ”että luottamushenkilöt eivät löytäisi 
tarpeeksi tietoa, vaan että kansa on etääntynyt pää-
töksenteosta.” Ehdotin, että nettiportaali pidettäisiin 
avoimena kaikille, ja vain lomakkeet laitettaisiin sala-
sanan taakse. Paikallaolijat kauhistuivat. ”Mutta jos 
äänestäjät näkevät, mitä me täällä puuhaamme, ei 
lehmänkaupoista tule mitään”, huudahti eräs. Muut 
nyökyttelivät.

Tämä on politiikan todellisuutta. lehmänkaupat 
tehdään kabineteissa, ja kameroiden edessä ollaan 
sitten niin kovin erimielisiä. Vaalien lähestyessä me-
diapeli tietysti kiihtyy entisestään.

Meidän kommunistien ei tarvitse näytellä. Kommu-
nistinen puolue syntyi työväen aidosta tarpeesta pa-
rantaa olojaan. Tämän vuoksi meillä ei ole ajettava-
na mitään etuja, jotka poikkeaisivat kansan yleisistä 
eduista. Me tuemme kansalaisliikkeitä niiden taiste-
lussa julkisten palvelujen, halvemman asumisen ja 
demokratian puolesta. Me sanoudumme irti rasismis-
ta, sillä vastak-
kainasettelua ei 
pidä tehdä köy-
hien kesken. 
Todellinen etu-
ristiriita, kuten 
tästä lehdestä 
voitte lukea, on 
porvarin ja työ-
läisen välinen.

lAuri AlhOjärVi
SKP:n Helsingin piirin puheenjohtaja

Helsingin ympäristölautakunnan jäsen
lauri.alhojarvi@gmail.com

Hallitus petti opiskelijat, 
opintotukeen vain kiristyksiä
Opetusministeriön opintotukityö-
ryhmä pohti pitkään ja hartaasti 
kuinka Suomen opintotukijärjes-
telmää voisi kehittää. Mietinnän 
päätteeksi lopulta esitetyt uudis-
tukset ovat pieniä, mutta jatkavat 
lisääntyvän kontrollin linjaa.

Toisen asteen ja korkeakoulun 
opintotuet ovat erisuuruiset ja ne 
toimivat hieman eri tavoin. Toi-
sen asteen opintotukeen esitetyt 
uudistukset ovat melko järkeen-
käypiä. Esityksen mukaan toisella 
asteella opintotuen suuruuteen ei 
enää vaikuttaisi vanhempien tulot 
täysi-ikäisten opiskelijoiden koh-
dalla. Opintotuen valvontaa suh-
teessa opintoaikojen tavoitteisiin 
kiristettäisiin. 

Korkeakoulun opintotukeen ki-
ristyksiä on tiedossa kolmella eri 
tavalla. Ensinnäkin, korkeakou-

lutuksen opintotuessa kuukau-
sikohtaiset opintopistetavoitteet 
nousisivat 4,8 opintopisteestä vii-
teen. Toiseksi opintotuki sidot-
taisiin entistä tiukemmin kaksi-
portaiseen tutkintojärjestelmään 
eli jaettaisiin kandi- ja maisteri-
vaiheen opintotukiin. Kolman-
neksi asumislisän nostaminen 
kesäkuukausina alkaisi rokottaa 
tukikuukausia.

lisäksi opintotukeen on tie-
dossa 10 sentin korotus ateria-
tukeen. Opiskelijoiden odottama 
parannus, opintotuen sitominen 
indeksiin jäi vielä haaveeksi. Nyt 
opintotuki on ainoita indeksiko-
rotusten ulkopuolelle jääviä tuki-
muotoja ja sen reaalinen arvo tu-
lee tippumaan vuosi vuodelta.

Opintotuen matala taso

Suunnitellut muutokset eivät siis 
ole muuttamassa opintotukijär-
jestelmää merkittävästi.  Ne eivät 
ratkaise opiskelijoiden toimeentu-
lo-ongelmaa, koska tuki on ja py-
syy enimmillään 447,60 eurossa 
toisella asteella ja 499,60 eurossa 
korkeakouluissa.

uudistukset eivät myöskään 
auta päättäjien huoleen liian pit-
kistä valmistumisajoista. Ehdote-

tut kiristykset ovat kosmeettisia, 
koska korkeakouluissa opintotu-
en saaminen on jo nyt edellyttä-
nyt kohtuullista edistymistahtia 
eikä tukea ole saanut loputto-
miin. Muutamia poikkeuksia lu-
kuun ottamatta tai ilman hyviä 
perusteluita 55 tukikuukauden 
jälkeen opiskelijat ovat joutuneet 
turvaamaan toimeentulonsa jolla-
kin muulla kuin opintotuella.

uudistukset eivät siis itsessään 
tällä kertaa ole suuren suuria, 
mutta ne vievät järjestelmää kohti 
päättäjien visioimaa lopullista hy-
vinvointi- ja sivistysvaltion romut-
tamista, jossa opinnot rahoitetaan 
työnteolla ja lainarahalla ja riskin 
kantavat opiskelijat. Kuinka tämä 
sitten nopeuttaisi valmistumista 
ja edistäisi koulutuksellisen tasa-
arvon toteutumista on mysteeri.

ANNA-Mili TÖlKKÖ
opiskelija  

anna-mili_tolkko@hotmail.com 

Opiskelijoiden vaatimukset opintorahan korottamiseksi ovat kaikuneet porvarihallituksessa kuuroille 
korville. 

H asukkaiden budjettiriihi, järj. Pro kuntapalvelut –verkosto, to 7.10. klo 17 Kam-
pin palvelukeskus, Salomonkatu 21. H skp idän silta –tapahtumassa Stoassa pe 
8.10. H helsingin työttömien tapaamisessa 11.10. klo 13 Yrjö Hakanen, Nokiantie 
2-4. H maunulan alueen valtuutetut tentissä Saunabaarilla ma 11.10. klo 18. Met-
säpurontie 25. H kari lindströmin maalauksia ja valokuvia 13.10.-7.11. Galleria 
Topelius, Ullanlinnank. 1 A. H skp:n paikallispolitiikan seminaari la 16.10. Turussa. 
H asunnottomien yö 17.10. www.asunnottomienyo.fi. H miten käy lähipalvelujen 
helsingin budjetissa? -keskustelu ti 19.10. klo 18 Kirvesmiesten kerho, Mäkelänka-
tu 8. H skp:n teltta Malmin maalaismarkkinoilla 17.10., Jakomäen ostarilla 23.10. 
ja Itäkeskuksen markkinoilla 6.11. H skp:n ja Dsl.n seminaari maahanmuutosta 
ja rasismista la 23.10. klo 11 Vantaan aikuisopisto, Lummetie 5. H Yk:n päivän 
rauhantapahtuma 24.10. Narinkkatorilla ja rauhankulkue. H tiedonantaja / kultti 
helsingin kirjamessuilla 28.-31.10. H maanantaiklubi Milenkassa 1.11. klo 19. Haa-
paniemenkatu 3-5. H kaupunginvaltuusto 3.11. klo 15 budjettikeskustelu. H skp:n 
ja Dsl:n veroseminaari la 6.11. klo 11 ay-sali, Haapaniemenkatu 7-9 B, 10.krs. H 

kaupunginvaltuusto 10.11. klo 16 budjettipäätökset. 
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toimintaehdot lähikaupungeista.

hEiKKi TErVAhATTu
Kirjoittaja on Tontinvuokraajat 

kansalaisliikkeen perustaja. Hel-
singin kaupunginosayhdistyk-

set ry Helka myönsi Tervahatulle 
kunniakirjan tunnustuksena toi-
minnasta asukkaiden hyväksi.

Tonttivuokrat nousevat huimasti

Helsingin asuntoihin 
vuokrankorotusten automaatti?

100 metrin 
laituri Natura-
alueelle?

helsingin kiinteistöviras-
to aikoo rakentaa Kallah-
denniemen eteläkärkeen 
Natura-alueelle 100 metriä 
pitkän laiturin yksityisen 
ravintolayrityksen tarpei-
siin. Se on hakenut hank-
keelle poikkeuslupaa kes-
ken alueen asemakaavan 
valmistelun.

Kaupunginvaltuutettu 
Yrjö Hakasen mielestä han-
ke on ristiriidassa niemen 
kaavoitukselle asetettujen 
luonnonsuojelua ja yleistä 
virkistystoimintaa koskevi-
en tavoitteiden kanssa. Sik-
si laituria ei pidä ratkaista 
poikkeusluvalla, jolla ohi-
tettaisiin normaali asema-
kaavan valmistelu. 

Poikkeuslupahakemus ei 
ole saanut edes lainvoimaa, 
mutta luonto- ja maisema-
arvoiltaan poikkeuksellisen 
hienon niemen rantaveteen 
on jo kipattu kiviainesta 
laituria varten. laituri edel-
lyttäisi alueen suojeltujen 
vedenalaisten hiekkasärk-
kien ruoppaamista ja häi-
ritsisi niinikään suojeltua 
lintujen pesimäaluetta. 

hakanen on vedonnut 
kaupunkisuunnittelusta ja 
kiinteistötoimesta vastaa-
vaan apulaiskaupungin-
johtaja Hannu Penttilään 
ja kaupunginhallitukseen 
hankkeen pysäyttämisek-
si. hakanen perustelee tä-
tä muun muassa sillä, että 
laituri on kasvanut kiinteis-
töviraston alun perin suun-
nittelemasta moninkertai-
seksi. 100 metrin laiturista 
ei ole tehty luonnonsuoje-
lulain ja Natura-säädösten 
edellyttämää ympäristövai-
kutusten arviota. lisäksi 
se tulisi yksityisen yrityk-
sen hallintaan ja samalla 
rajoitettaisiin niemen kär-
jen eli Kuningattaren yleis-
tä virkistyskäyttöä. 

Ympäristölautakunta 
ei hyväksy

Myös ympäristölautakunta 
on ottanut kantaa asiaan 
SKP:n ja helsinki-listojen 
edustajien, Lauri Alhojär-
ven ja Marjaliisa Siiran 
aloitteesta. lautakunnan 
yksimielisen kannan mu-
kaan ”kaava-alueelle suun-
nitellun noin 100 metrin 
laiturialueen varauksen 
vaikutuksia Natura-aluee-
seen, Natura-tavoitteiden 
toteutumisen kannalta tär-
keisiin aluetta ympäröiviin 
alueisiin sekä niemen kär-
jen, ns. Kuningattaren ylei-
seen virkistyskäyttöön ei 
ole selvitetty riittävästi”. 

helsingin tonttivuokrat nousevat 
enimmillään jo lähes kolmeen eu-
roon neliöltä kuukaudessa (esi-
merkiksi 70 neliön asunnossa lä-
hes 200 €/kk). Ne ovat siten jopa 
suuremmat kuin kaikki muut hoi-
tokulut yhteensä. Monissa kau-
pungin vuokrataloissakin tontti-
vuokra on suurin hoitokulu.

Ensi vuoden alusta tonttivuok-
rat nousevat huimasti tuhansissa 
kotitalouksissa suurkorotusten 
astuessa voimaan – aluksi tosin 
puolitettuna mutta vuosittain ko-
rotettuna viidellä prosentilla plus 
indeksikorotuksella. Se aiheuttaa 
voimakasta korotuspainetta yh-
tiövastikkeisiin monien muiden 
kustannusten noustessa samaan 
aikaan.

huippukorkeita tonttivuokria 
määrätään kaiken aikaa uusille 
taloille. runsaan kolmen vuoden 
kuluttua on vuorossa seuraava 
suuri korotusaalto, kun tontti-
vuokrien suurkorotuksista ilmoi-
tetaan noin 150 taloyhtiölle eli jäl-
leen tuhansille kotitalouksille.

Korottajien 
nimet 
muistissa

Tonttivuokrat ovat kokonaan hel-
singin kaupunginvaltuuston pää-
tettävissä oleva asia. Kaupungin 
ja valtiovallan toimesta istuu tä-
mä tästä jokin komitea tai työryh-
mä selvittämässä mahdollisuuk-
sia asumiskustannusten alen-
tamiseen. Mutta niin yksinker-
taista asiaa kuin tonttivuok rien 
kohtuullistamista ei suostuta te-
kemään, vaikka sillä voitaisiin 
ratkaisevasti alentaa helsingin 
asumiskustannuksia.

Tästä saatiin karmea esimerk-
ki, kun kansalaisliike yritti perin-
pohjaisesti selvittää helsingin val-
tuutetuille asiaa. Kuitenkin suu-

rin osa kaupunginvaltuutetuista 
äänesti suurkorotusten puoles-
ta. Kokemukseni käydystä tontti-
vuokrakamppailusta olen kirjan-
nut raporttiin PETTuriEN TiE, 
joka löytyy linkistä 
http://tonttivuokrat.
wordpress.com/2009/09/03/
tonttivuokrakamppailua-jatkettava

Tonttivuokrien korottajien nimet 
on syytä pitää mielessä ensi ke-
vään eduskuntavaaleissa. hel-
singin ehdokkaat ja puolueet on 
pantava vastuuseen tästä sika-
maisesta asumiskustannusten 
korottamisesta. Korottajien nimet 
löytyvät linkistä  

http://tonttivuokrat.wordpress.com/ 
2009/05/22/valtuutettujen-musta-lista/ 

Tarve tonttivuokrien tuntuvaan 
alentamiseen on suuri. Siksi 
kamppailua on jatkettava. Ton-
tinvuokraajat-kansalaisliikkeen 
rekisteröintihanke on meneillään. 
Sillä on tarkoitus saattaa toiminta 
pitkäjänteiselle pohjalle. Ymmär-
rys tonttivuokrien vaikutuksesta 
helsingin asumiskustannuksiin 
on levitettävä laajalle ja kasva-
tettava joukkovoimaa virheellisen 
politiikan korjaamiseksi. Vuok-
rataso on sietämättömän korkea 
paitsi asukkaille myös yrityksille, 
jotka saavat paljon edullisemmat 

Apulaiskaupunginjohtaja Hannu 
Penttilä (sd) esittää kaupungin 
21 aravakiinteistöyhtiön yhdistä-
mistä yhdeksi jättiyhtiöksi. uu-
sien asuntojen rakentamisen kus-
tannuksia tasattaisiin näin siirtä-
mällä osa niistä vanhojen talojen 
asukkaiden maksettavaksi. Aina 
kun uusia alueita rakennettai-
siin, nousisivat vanhojenkin talo-
jen vuokrat. 

Samalla aiotaan perustaa 21 
isännöintiyhtiötä, jotka vastaisi-
vat kiinteistöjen huollosta ja asu-
kaspalveluista. uusi hallintomalli 
typistäisi vuokralaisdemokratiaa 
rajaamalla investointeja ja perus-
korjausta koskevat ratkaisut sen 
ulkopuolelle. jättiyhtiö hallinnoi-
si kaikkien nykyisten ja tulevien 
vuokratalojen pääomia ja päättäisi 
investoinneista. Sen hallitukseen 
kuuluisi kaksi kaupungin virka-
miestä, kaksi kaupunginhallituk-
sen edustajaa ja vain kaksi asuk-
kaiden edustajaa. 

Koskee 84 000 asukasta

helsinki omistaa noin 57 000 
asuntoa, joista aravavuokra-asun-
toja on noin 44 000. jättifuusio 
koskee lähes 100 000 asukasta. 

heitä edustava vuokralaisneuvot-
telukunta vastustaa yhtiöiden yh-
distämistä. Sen adressiin fuusio-
ta vastaan oli kertynyt syyskuun 
loppuun mennessä jo lähemmäs 
10 000 allekirjoitusta. 

Arava-asuntoja pitäisi lain mu-
kaan hoitaa omarahoitusperiaat-
teella. Vuokralaisneuvottelukun-
nan mielestä uuden tuotannon 
rahoittaminen ei kuulu tähän. 
Vuokrat ovat jo nyt liian korkeita 
ja niiden nousu uhkaa ajaa pieni-
tuloisia pois kodeistaan.

Myös SAK:n Pääkaupunkiseu-
dun paikallisjärjestö vastustaa 
”vuokralaisten kynimistä”. helsin-
ki ei kanna vastuutaan rakentaa 
asuntoja myös pienipalkkaisille ja 
köyhälle väestölle ilman voitonta-
voittelua, se toteaa kannanotos-
saan. Paikallisjärjestön mielestä 
nykyiset asuntoyhtiöt tulee säilyt-
tää itsenäisinä ja uustuotannolle 
perustaa oma yhtiö, jota kaupun-
ki rahoittaa riittävällä pääomalla. 

Kustannusten 
nousu kuriin

Kaupunginvaltuustossa SKP:n ja 
Helsinki-listojen ryhmä esitti jo 
tämän vuoden alussa, että asian 

valmistelussa pitää kuulla talo-
toimikuntia ja kiinteistöyhtiöitä. 
Näin ei ole tehty. Kevään lopulla 
ryhmä esitti erillisen kiinteistöyh-
tiön perustamista uusien asunto-
jen rakentamista varten niin, että 
nykyisiä asuinkiinteistöjä ei fuu-
sioida. Valtuuston enemmistö tor-
jui esityksen. 

SKP:n ja helsinki-listojen ryh-
mä vastustaa kaupungin vuokra-
talojen jättifuusiota. Sen sijaan 
ryhmä esittää toimia sekä uu sien 

että vanhojen talojen vuokrien 
kohtuullistamiseksi. Kaupunki 
voi vaikuttaa siihen luopumalla 
tonttivuokrien suurkorotuksis-
ta ja perustamalla rakentamista 
ja peruskorjaamista varten oman 
liikelaitoksen. Myös vuokralais-
ten edustusta kiinteistöyhtiöiden 
hallituksissa pitäisi lisätä. Asun-
toministerinä ensi töikseen ara-
valainoituksen lopettaneelta Jan 
Vapaavuorelta (kok), SKP vaatii 
uutta aravaa. 

Kaupunginvaltuuston kokoontuessa ovat vuokrien korotuksia vastustaneet Tontinvuokraajien 
kansalaisliikkeen ohella kaupungin vuokratalojen asukkaat. 

Helsingin kaupungin vuokralaisten tilaisuus Haagassa. 
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Aserahat ruokaan 
ja työpaikkoihin
uutiset kertovat, että monessa maassa supis-
tetaan armeijan toimia. Samat uutiset ker-
tovat, että maailmanlaajuisesti sotilasmenot 
kuitenkin kasvavat. Miten meillä kotona?

Suomi on mukana europorvarien julkisten 
menojen leikkaamisen kampanjassa. Työlli-
syysrahoista leikataan 60 miljoonaa euroa. 
14 000 pääosin naisten ja nuorten työpaik-
kaa hävitetään julkiselta sektorilta. 

Sen sijaan asemäärärahoja nostetaan 756 miljoo-
nalla eurolla. Kokoomuksella on varaa korottaa soti-
lasmenoja ja pokkaa hakea samaan aikaan Eu-ruoka-
apua. Köyhäinapua porvarisuomessa haetaan nyt puo-
let enemmän kuin viime vuonna, yhteensä 2,7 miljoo-
naa kiloa. 

hallituksen talousarviossa varataan 1,85 miljardia 
euroa lähivuosiksi uusien aseiden tilausvaltuuksiin. Nyt 
syödään siis jo seuraavienkin vuosien budjettia. Näillä 
verorahoilla kokoomus laittaa Suomea Nato-kuntoon ja 
ihan täysin riippumatta siitä, että kaikkien mielipide-
tutkimusten mukaan valtaosa suomalaisista vastustaa 
Suomen Nato-jäsenyyttä. 

H H H

Suomi on Afganistanissa osoittanut olevansa malliop-
pilas. Nato on kuluneen vuoden aikana pitänyt strate-
giakokoustaan helsingissä ja suomalaiset pommeihin 
uskovat patamustat poliitikot ovat olleet tyytyväisinä 
mukana. Kokoomuksen avaus Suomesta rauhanturvan 
suurvaltana on sopusoinnussa Naton uuden strategi-
an kanssa. Afganistanin sodan kaltaisiin operaatioihin 
osallistuvat hyväuskoiset hölmöt sanovat, että operaati-
oilla turvataan naisten ja lasten ihmisoikeuksia, vaikka 
todellisuudessa kysymys on strategisista valloitusope-
raatiosta ja sodankäynnistä.

Suomalaiset porvaripoliitikot luulevat, että maailman 
kriisien uskottavana osapuolena voisi olla joku mart-
ti ahtisaarien kaltainen bisnesmies ja konsultti, jonka 
”rauhan”-politiikan keskiössä on toiminta sotilasliitto-
jen kautta. rauhanturvan käsite ei enää tarkoita samaa 
kuin se tarkoitti ennen Afganistanin sotaa. YK ei myös-
kään voi enää vakuuttavasti puhua rauhanturvasta el-
lei se pian tee pesäeroa Nato-johtoiseen Afganistanin 
operaatioon.

H H H

Nato-yhteistyön syventäminen naamioimalla militaris-
tinen toiminta rauhanturvan käsitteen alle on tyhmä 
ja tyly temppu, jolla ei ratkaista tulevaisuuden kriise-
jä. Nyt kerätään vain lisää aseita, kun pitäisi edistää 
kansojen välistä yhteistyötä, tuntemusta ja luottamus-
ta. rauhantyössä kerätään ihmisissä itsessään olevia 
osaamisen aseita ja työvälineitä, joilla voidaan raken-
taa neuvottelupöytiä eri kriisien osapuolille. Maailman 
kriisit tarvitsevat sotilasliitoista ja niiden tappavista 
aseista ja asemäärärahoista riippumattomia maita ja 
poliitikoita. 

rahat, joilla porvarit nyt haluavat ostaa aseita tulee 
käyttää ensihätään; ruokaan, ihmisten perusturvaan 
ja työllisyyden hoitoon. Kriisin välittäjänä toimiminen 
vaatii voimakkaampaa panostusta sivistykseen, kou-
lutukseen ja kulttuuriin. Kouluverkoston, kirjastojen 
ja yliopistojen toimintojen vahvistaminen on konkreet-
tinen ja rakentava askel YK:n turvallisuusneuvoston 
suuntaan ja uskottavaan rauhankulttuuriin. 

Aseiden ei pitäisi puhua vaan ihmisten. radikaa-
lilla suunnanmuutoksella on nyt tilausta ja tarvetta. 
Globaalista militarisoitumisesta tulee suunnistaa koh-
ti todellista, ihmisten voimavaroihin perustuvaa rau-
hankulttuuria. Puolueetonta ja uskottavaa rauhan-
turvaamista tarvitaan, samoin kuin kriisien sovittelua 
ilman sotilasliittoja ja loput-
toman ahneita markkinoiden 
kasvuodotuksia. 

juhA-PEKKA VäiSäNEN
SKP:n pääsihteeri, 

rauhanliikkeen aktiivi
jpvaisanen.blogspot.com

kolumni ”Nuiva vaalimanifesti” 
ja Halla-aho valtuutettuna

Kaupunginval-
tuutettu Jussi 
Halla-aho ja 

12 muuta perussuo-
malaisten kansan-
edustajaehdokasta 
julkaisi kesällä Nui-
van vaalimanifestin. 

Se on eräänlainen ”köyhän mie-
hen Nalle Wahlroosin” julistus: 
rahat ”meille”, ei ”niille”. Nuivas-
sa manifestissa esitetyillä perus-
teilla voisi asettaa kyseenalaiseksi 
myös monien muiden kuin maa-
hanmuuttajien perusoikeudet. 

Ongelmaksi manifestissa esi-
tetään maahanmuutto, maahan-
muuttajat ja monikulttuurisuus. 
Niitä taloudellisia ja yhteiskun-
nallisia tekijöitä, jotka synnyt-
tävät muuttoliikkeitä ja eriarvoi-
suutta, ei analysoida. 

Suomalaisten työttömyyden, 
perusturvan puutteen ja monien 
muiden vaikeuksien taustalla on 
sama suuryhtiöiden, pörssikei-
nottelijoiden ja hallitusten toimin-
ta, joka tuottaa köyhyyttä, sotia, 
ympäristökatastrofeja ja muut-
toliikkeitä eri puolilla maailmaa. 
Manifestin tekijöillä ei ole siitä 
mitään sanottavaa. Silmiin pistä-
vää on myös se, että he vaikenevat 
työnantajien pyrkimyksistä käyt-
tää hyväksi halpaa työvoimaa. 

Mitataanko ihmisarvo 
vain rahassa?

jussi halla-ahon mukaan ”ainoa 
mitattava ja siten kiistatta ole-
massa oleva ihmisarvo on instru-
mentaalinen arvo. Yksilöt voidaan 
perustellusta asettaa arvohierar-
kiaan sen mukaan, miten paljon 
heidän kykyjensä tai osaamisen-
sa poistaminen heikentäisi yhtei-
söä”. Tällä perusteella hän päätyy 
vastustamaan humanitaarista 

maahanmuuttopolitiikkaa. 
Voi kysyä, ketkä ovat vahingoit-

taneet yhteiskuntaa pörssikeinot-
telulla, lopettamalla työpaikkoja, 
leikkaamalla palveluja jne? Maa-
hanmuuttajien syyllistäminen va-
pauttaa vastuusta kapitalistit, jot-
ka saavat rauhassa nostella voit-
toja ja optioita samaan aikaan 
kun eri maista olevia duunarei-
ta ja köyhiä usutetaan toisiaan 
vastaan. 

Entä mihin johtaa ihmisarvon 
mittaaminen halla-ahon tapaan 
välineellisellä hyödyllä? Ovatko 
seuraavaksi vuorossa pitkäaikais-
työttömät, vammaiset, vanhukset 
tai syrjäseutujen asukkaat?

Maahanmuuttajien oikeuksien 
polkeminen ei ratkaise Suomessa 
syntyneiden työttömien ja muiden 
vähävaraisten ongelmia. Se luo 
vain laajan oikeudettomien ala-
luokan. Tämä taas lisää työnanta-
jien mahdollisuuksia polkea mui-
denkin työehtoja ja oikeuksia. 

Ei-kansalaisten 
alaluokka

Erityisen vaarallisille vesille pe-
russuomalaisten manifesti lähtee 
esittäessään ”ehdollisen kansa-
laisuuden” käyttöönottoa. Maa-
hanmuuttaja saisi hakea kan-
salaisuutta vasta viiden vuoden 
oleskelun jälkeen ja vain tietyin 
ehdoin, kuten riippumattomuus 
sosiaaliturvasta. Ehdollinen kan-
salaisuus voisi kestää 10 vuotta. 
Sen aikana kansalaisuus voidaan 
perua, jos ehdot eivät täyty. 

Näin Suomeen luotaisiin toi-
sen luokan ihmisten ryhmä, jolla 
ei ole normaaleja perusoikeuksia. 
Käytännössä jopa lähes 15 vuotta 
täällä töitä tehneeltä voitaisiin pe-
rua kansalaisuus, jos hän tarvit-
see sairastumisen tai työttömyy-

den takia vähänkään enemmän 
sosiaaliturvaa. 

Turvapaikanhakijoiden osalta 
linja on vielä nuivempi. Yhtään 
ajatusta heidän oikeusturvastaan 
ei manifestiin sisälly. Yhtä vähän 
selitetään, miksi suomalaiset saa-
vat lähteä maailmalle leivän pe-
rään, rakkauden tai muista syis-
tä, mutta tänne ei saa tulla vas-
taavilla perusteilla. 

Perussuomalaisten
esitykset lyövät 
itseään korville

Nuivan vaalimanifestin esityk-
set ovat hämmästyttävän ristirii-
taisia, kun ottaa huomioon, että 
tämä perussuomalaisten kun-
nanvaltuutettujen ja Suomen Si-
sun aktiivien ryhmä on jo vuo-
sia esiintynyt maahanmuuttokri-
tiikin edelläkävijöinä. Turvaa ja 
apua tarvitsevia ei haluta auttaa 
sen enempää kehitysmaissa kuin 
maahanmuuttajina. 

Manifestin mukaan valtion ”ei 
tule esiintyä globaalina toimija-
na” eikä ”maailmanparantajana”. 
Siinä vaaditaan valtion budjetis-
ta maksettavan kehitysavun ”lak-
kauttamista kokonaan”. Kehitys-
maiden köyhien auttamisen lopet-
taminen tuskin ainakaan vähen-
täisi muuttoliikkeitä. 

Kun helsingin kaupunginval-
tuusto päätti strategiaohjelmasta, 
esittivät perussuomalaiset kaik-
kien maahanmuuttajia koskevien 
kohtien poistamista. Mitään omia 
ehdotuksia heillä ei asiasta ollut. 
Sittemmin he esittivät, että maa-
hanmuuttajataustaisten oppilai-
den koulunkäynnin edistämisek-
si kouluille annettu lisärahoitus 
lopetetaan. Tämä olisi heikentä-
nyt niin maahanmuuttajien kuin 
muidenkin oppilaiden tilannetta. 

Perussuomalaiset ovat olleet mukana päättämässä päivähoidon, joukkoliikenteen ja monien muiden palvelujen 
heikentämisestä.
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Perussuomalaiset 
sanat ja teot

Käytännössä halla-aho ja perus-
suomalaiset ovat siunanneet lä-
hes kaikki kokoomuksen johdolla 
esitetyt heikennykset helsinkiläis-
ten palveluihin. 

Tämän vuoden budjetista pää-
tettäessä perussuomalaiset ää-
nestivät kiltisti kokoomuksen mu-
kana työllisyysrahojen leikkaami-
sen ja toimeentulotuen alibudje-
toimisen puolesta. he kannatti-
vat budjettiäänestyksissä myös 
ratkaisuja, joilla vähennetään 
terveys asemien lääkärivastaanot-
toja ja henkilöstöä, karsitaan pit-
käaikaissairaanhoidon paikkoja 
ja supistetaan vanhustenpalvelu-
ja. lisäksi he vastustivat demarei-
den ja SKP:n ja helsinki-listojen 
esityksiä lisäyksistä muun muas-
sa päivähoitopaikkojen riittävyy-
den, lähikoulujen ja lähikirjasto-
jen turvaamiseksi. 

Vastaavasti Timo Soini on hy-
väksynyt Espoossa budjetit, joil-
la on heikennetty ja yksityistetty 
peruspalveluja. Pienen ihmisen 
asiaa tärkeämmäksi on muodos-
tunut ministeripaikkojen tavoitte-
lu. Todellinen protesti ja muutos 
kasvaa muualta. 

YrjÖhAKANEN
SKP:n puheenjohtaja, 
kaupunginvaltuutettu

SKP:n maahanmuuttopoliittinen 
asiakirja www.skp.fi /puolue.

php?juttu=2699

”Nuiva vaalimanifesti” 
ja Halla-aho valtuutettuna

Ihmisyyden pimeys ja valo

epÄluuloa, 
stereotYpiaa, rasismia 
– mikÄ on mitÄkin?

SKP:n ja DSL-opintokeskuksen 
maahanmuuttopoliittinen 
seminaari la 23.10. klo 11 
Vantaan aikuisopistolla, 
Lummetie 5, Tikkurila. 

• Erikoistutkija Vesa Puuronen: Mistä 
suomalainen rasismi kumpuaa? 
• Kirjailija Katja Kettu: Mitä Halla-Aho 
tarkoittaa? 
• SKP:n pääsihteeri Juha-
Pekka Väisänen: SKP, 
maahanmuuttopolitiikka ja 
kotoutuminen. 
• Ay-aktiivi Mohammed Jama: 
Maahanmuuttajat ay-toimijoina. 
• Kielenkääntäjä Soran Zaki: Asumisen 
ongelmat. 
• Blogisti Sippo Kähmi: Riittävän 
suomalainen?

Tehokkuusajattelua ja pär-
jäämistä korostavana aika-
na tositapahtumiin perus-
tuva Prinsessa esittää kat-
sojalle monisyisen tarinan 
hyvyydestä, erilaisuuden 
hyväksymisestä ja yksilön 
arvovalinnoista.

Prinsessan tarinan ohjan-
nut Arto Halonen on aiem-
min ansioitunut dokument-
tielokuvien saralla. Edellinen 
tuotos, Pekka Strengiä kä-
sitellyt Magneettimies, ker-
toi sekin yksilöstä, jonka si-
säiselle maailmalle ympäröi-
vä yhteisö pyrki asettamaan 
raamit. 

Prinsessa, 1896–1988 elä-
nyt Anna Lappalainen (Kat-
ja Kukkola) eli 50 vuotta Kel-
lokosken mielisairaalassa, 
diagnosoituna maanis-dep-
ressiiviseksi. Nuoruudessaan 
lappalainen ehti työskennel-
lä muun muassa kabaree-
tanssijana, väliaikalaulajana 
sekä hierojana. Sairaalaan 
hänet toi oman äidin väsymi-
nen: voimakkaasti harhaisen 
tyttären huolto kävi liiaksi 
voimille.

”Kellokosken 
prinsessa”

lappalaisen harha ei ollut mi-
kä tahansa. Omassa mieles-
sään hän oli todellinen prin-
sessa – aarnikotkan Buckin-
hamin palatsista sieppaama 
kruununperillinen, joka ka-
paloissaan pudotettiin lap-
palaisten hoiviin. hovineitoi-
neen ja räiskyvine persoonal-
lisuuksineen Prinsessa saat-
toi tarkastelun alle mielenter-
veyshuollon kokonaisilmapii-
rin, tiukan sairaalahierarkian 
ja ikuisen kysymyksen siitä, 

miten määritellään yksilön onni – 
ja terveys. 

lappalainen ehtii tulla tutuk-
si koko pitäjälle – kaikki tunsivat 
”Kellokosken Prinsessan” shek-
keineen ja tervehdyskäynteineen.

Elokuva ei sorru kuorrutta-
maan tarinaansa sokerilla, vaikka 
puhuukin erilaisuuden puolesta. 
ihmisyyden valoja ja varjoja käsi-
tellään onnistuneesti Prinsessan, 
henkilökunnan ja ympäröivän 
yhteisön keskinäisten suhteiden 
kautta. Elokuva kutsuu toivoon ja 
empatiaan, kehottaa kyseenalais-
tamaan käytänteet niiden ollessa 
ristiriidassa moraalin kanssa. Val-
tasuhteiden kohdalla koskettavin 
osuus asettuukin henkilökunnan 
ulosmarssiin leikkaussalista vas-
tustaen näin ylilääkärin (Samuli 
Edelman) tahtoa suorittaa lap-
palaiselle lobotomia – kiistanalai-
sista hoitotuloksista huolimatta. 
hierarkkisessa sairaalayhteisössä 
vastaava kannanotto olisi raju vie-
lä näinäkin päivinä. 

Elokuvan tarinassa tuntuu yh-
teiskunnallinen sanoma. Sota-
mies Saastamoisen (Peter Fran-
zen) hahmo muistuttaa alaviit-
teenä siitä, mikä sotien jälkeen 
oli monen kohtalo: sodassa saa-
tu opiaattiriippuvuus, alkoholis-
mi ja traumojen hajottama mieli. 
Silloin ei puhuttu posttraumaat-
tisista stressireaktioista: maa oli 
rakennettava uudelleen eikä uu-
den suomalaisuuden kuvassa ol-
lut tilaa heikkoudelle.

Elokuva esittääkin potilaat pit-
kälti rikkinäisinä ihmisinä, muis-
tutuksina, joiden osa on tulla sii-
votuksi yhteiskunnan maton alle: 
halonen ei pelkää esittää kysy-
myksiä – tai haasteita – oikeuden-
tunnon saralta.

Voimakkaan sisällön vuoksi on 
sääli, että kerronta hävittää lop-
pua kohden osan intensiivisyy-
destään. Syntyy vaikutelma, et-

tei halonen ole malttanut pitäy-
tyä Prinsessan tarinassa vaan tuo 
sen oheen muita potilaskohtaloi-
ta – eikä toisaalta tee myöskään 
valintaa siirtää tarinan pääpaino 
Prinsessasta sairaalaympäristön 
kuvaamiseen.

Prinsessan hoitaja 
elokuvaa katsomassa

Sinikka Säijälä, 61, on elokuvan 
nähtyään liikuttunut. 

– Kyllä tarinasta kohteen tun-
nisti. Kukkonen oli roolissaan 
erinomainen, hän toteaa. 

Säijälä työskenteli Kellokos-
ken mielisairaalassa kesäisin 60- 
ja 70- lukujen taitteessa. Tavan-
omaisen kesäpestin sijaan edes-
sä oli astetta majesteetillisempi 
työtehtävä – korotus Prinsessan 
hovineidoksi. 

– Muistan ensikohtaamisen elä-
västi. Ensimmäisenä työpäivänä 
kävellessäni päiväsaliin kuulut-

ti Prinsessa uuden hoitajan 
sieltä saapuvan – ja nimesi pi-
an hovineidokseen. hovinei-
don tehtävistään hän muis-
taa eritoten Prinsessan pitki-
en hiusten kampaamisen. 

– henkilöstö suhtautui hä-
neen silloin melko neutraa-
listi. Ei katsottu pahalla, että 
osa työajastani kului hovinei-
don pestissä.

Säijälän mukaan Prinses-
sa kuvaa sairaalaympäristöä 
todenmukaisesti.

– Tuollaista se silloin oli; 
potilaat keskenään, välillä 
lautaset lentelivät ja kaiken-
laista tapahtui. Siitä huoli-
matta sanoisin, että ihmises-
tä pidettiin tuolloin nykyiseen 
verrattuna parempaa huolta. 
Ei hylätty oman onnensa no-
jaan tai ulkoistettu läheisten 
hoitoon.

Aikansa muodikkaiden 
shokkihoitojen ja pitkien sai-
raalajaksojen tilalle ovat as-
tuneet kyseenalainen avohoi-
topolitiikka ja kotona itsek-
seen miten kuten syötävät 
lääkkeet.

– ihmiset jätetään pärjää-
mään itsekseen – onko se sit-
ten parempi kuin tuo vanha 
malli. Sitä voi kukin miettiä, 
Säijälä pohtii.

riiA COlliANDEr
Kirjoittaja on monialainen 

aktiivi.

Prinsessaksi itseään kutsuva Anna Lappalainen (Katja Küttner) hauskutaa Elsa-hoitajaa (Paula Vesala) Arto Halosen elokuvassa.

Sinikka Säijälä
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Pajunen jatkaa leikkaamista, 
vaikka Helsingin kassassa on satoja miljoonia
Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen 
jatkaa leikkauslistojen ajamista. 
Pajunen esittää ensi vuoden bud-
jettiin yli 20 miljoonaa euroa vä-
hemmän kuin tänä vuonna käy-
tetään, vaikka palvelujen tarpeet, 
asukkaiden määrä ja kustannuk-
set kasvavat.

leikkaukset kohdistuvat bud-
jettiesityksessä erityisesti van-
hustenpalveluihin, lasten päivä-
hoitoon, lastensuojeluun ja kou-
luihin. lisäksi kaikkien palvelu-
jen määrärahat aiotaan jäädyttää 
seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. 

Taloustaantuma on vähentänyt 
joitain helsingin tuloja, mutta mi-
tään taloudellista pakkoa palvelu-
jen leikkaamiseen ei ole. Verotulot 
kasvavat ennusteen mukaan ensi 
vuonna yli 120 miljoonaa, vaikka 
veroprosenttia ei nostettaisi. Kau-
pungin pankkitileillä on edellisten 
vuosien ylijäämiä noin 880 mil-
joonaa (Talouden seurantaraportti 
2/2010). helsingin Energia tekee 
voittoa tänä vuonna noin 200 mil-
joonaa ja Satama 10 miljoonaa. 
Kaupunki ottaa velkaa, mutta in-
vestoinnit maksavat ajan myötä 
itsensä takaisin ja kaupungilla 
on lainasaatavia enemmän kuin 
velkoja. 

Lähipalvelut 
taas 
uhattuna

helsinkiläisten protestit pysäytti-
vät Pajusen viime vuoden lopul-
la esittämän yli 80 lähipalvelun 
leikkauslistan. Nyt Pajunen ajaa 
samaa ilman konkreettisia listoja. 
Budjettiesityksen mukaan ”kou-
luverkkoa sopeutetaan”, ”terveys-
asemaverkon selvittämistä jatke-
taan”, ”tilankäyttöä tehostetaan”. 

Vaikka hoitopaikkaa tarvitse-
vien vanhusten määrä kasvaa, 
esittää Pajunen laitoshoidon ra-
jun vähentämisen jatkamista. 
Pitkäaikaishoidon vuorokausis-
ta aiotaan leikata lähes 20 % ja 
laitoshoidosta 15 %. Kotihoidon, 
omaishoidon ja palveluasumisen 
resurssit jäädytetään.

Terveyspalvelujen saatavuu-
den parantamisen sijasta Paju-
nen esittää terveysasemien lää-
kärikäyntien ja terveydenhoita-
jan vastaanottokäyntien vähen-
tämistä. uuden vammaispalve-
lulain toteuttamiseen ei esitetä 
lisäresursseja.

Sadat lapset jonottavat päivä-
hoitoon, mutta kaupungin päi-
vähoitopaikkojen määrää ei aio-
ta lisätä. Peruskoulun tuntike-
hyksiä supistetaan eli ryhmäkoot 
kasvavat. Opetusvirastolta vaadi-
taan kustannusten karsimista 10 
miljoonalla. 

joukkoliikenteen edistämisen 
sijasta Pajusen esitys uhkaa joh-
taa lippujen hintojen nostami-
seen samaan aikaan kun vuoroja 
vähennetään. 

Työntekijöitä 
vähennetään

Suomen suurimpana työnantaja-
na helsingin pitäisi kantaa vas-
tuuta työllisyydestä. Työntekijöi-
den määrää kuitenkin vähennetty 
tänä vuonna jo 1 600:lla. Pajunen 
jatkaa tätä linjaa esittämällä palk-
kamenojen jäädyttämistä ainakin 

seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. 
Palvelujen tuottavuuden edis-

tämisessä ”keskeisimmät keinot” 
ovat ”budjetin raami ja rakenteel-
liset ratkaisut”. Työntekijöiden 
osaamisesta ja jaksamisesta ei 
tässä yhteydessä puhuta mitään. 
Samoin sivuutetaan palvelujen 
saatavuus ja vaikuttavuus. 

Työllisyyden hoitamiseen esi-
tetään suunnilleen saman verran 
kuin tänä vuonna, mutta kokonai-
suutena ottaen eri virastojen työl-
lisyystoiminnan rahat supistuvat 
6,5 miljoonalla. Alibudjetointi nä-
kyy myös siinä, että toimeentulo-
tukeen esitetään vähemmän kuin 
tänä vuonna käytetään. 

Menokuri 
ei koske 
kaikkia

Kunnallisten palvelujen karsimi-
nen palvelee porvarihallituksen ja 
Helsingin seudun kauppakamarin 
tavoitteita laajentaa yksityisten 
palvelumarkkinoiden osuutta. Tä-
mä käy selvästi ilmi myös budjet-
tiesityksestä. Pajunen esittää esi-
merkiksi kaupungin päivähoidon 
”kysynnän kasvun hillitsemistä” 
ja ”rakennemuutosta yksityisen 
päivähoidon lisäämiseksi”.

Tiukka menojen karsimisen 
linja ei koske kuitenkaan kaikkia. 
Kaupunginjohtajan toimialan me-
not kasvavat ensi vuonna 19 %, 
rakennustoimen 4,9 % ja kiin-
teistötoimen 4,1%. Pajunen esit-
tää myös palvelujen ostamiseen 
markkinoilta 7,2 % lisäystä. 

Kohti 
tasaveroa?

Pajunen esittää kunnallisveron 
korottamista yhdellä prosentilla. 
lisäksi monet kunnalliset maksut 
ja vuokrat nousevat. Tämä linja 
vastaa porvarihallituksen ajamaa 
ns. tasaveroa. 

Tulojen mukaan kiristyvällä 
progressiivisella valtion tuloverol-
la kerätään Suomessa enää alle 
10 % kaikista valtion ja kuntien 
veroista. Sen sijaan lisätään pie-
nituloisiin suhteellisesti raskaim-
min kohdistuvia veroja, kuten 
kunnallisvero.

Ihmiset 
vai bisnes?

Pajunen ja kokoomus ovat jo pi-
dempään yrittäneet lietsoa kriisi-
mielialaa kunnallisten palvelujen 
leikkaamiseksi ja muuttamiseksi 
yhä laajemmin yksityisten fi rmo-
jen bisnekseksi. Kaupunginval-
tuustossa on kuitenkin vihreillä ja 
vasemmistolla enemmistö. Se voi 
asettaa ihmiset ennen bisnestä. 
Tähän tähtää SKP:n ja Helsinki-lis-
tojen esittämä vaihtoehtobudjetti. 

Kumpi suunta valitaan, riip-
puu siitä, miten laajasti ja kuulu-
vasti helsinkiläiset ottavat asiaan 
kantaa. 

YrjÖ hAKANEN
SKP:n ja Helsinki-listojen 

kaupunginvaltuutettu
www.yrjohakanen.fi 

Rohkeasti 
vasemmalla

jokaiselle vaihtoehtoisesta 
vasemmistosta ja 2000-luvun 
sosialismista kiinnostuneille: 
Tiedonantaja-lehti.

ilmestyy kerran viikos-
sa. SKP:n äänenkannattaja, 
Eu-kriittinen ja marxilainen 
foorumi.

Nyt myös verkkolehti tie-
donantaja.fi . Päivittäin uut-
ta tietoa 
luokka-
taistelus-
ta Suo-
messa ja 
maailmal-
la, kult-
tuurista, 
marxilais-
ta teoriaa, 
blogeja ja 
keskusteluja.

www.tiedonantaja.fi 
tilaukset p. (09) 7743 810

Nykyinen kriisi 
ja Marx

Mistä nykyinen talouskriisi 
johtuu? Miten se liittyy ra-
hoitusjärjestelmien, kansain-
välisen järjestelmän, ekologi-
seen ja demokratian kriisei-
hin? Mikä on vasemmistolai-
nen vaihtoehto?

Kirjoittajina mm. john 
Bellamy Foster (uSA), jere-
my Cronin (Etelä-Afrikka), 
richard Detje & al (Saksa), 
Yrjö hakanen, Pertti honka-
nen, lena 
huldén, Olli 
Savela, Pek-
ka Saura-
mo, Esko 
Seppänen, 
Päivi uljas. 
235 sivu. 
15 euroa. 
julkaisi-
ja TA-Tieto 
Oy.

Sinun tähtesi
- Stjärnan för dig

SKP:n edustajakokouksen 
2010 asiakirjat sekä Yrjö 
hakasen, lena huldénin ja 
Emmi Tuo-
men puheet. 
lisäksi Veik-
ko Koivusa-
lon ja Toivo 
Koiviston 
valokuvia. 
112 sivua. 6 
euroa. jul-
kaisija SKP 

Kaupungin-
valtuusto 
netissä

helsinki-kanava tarjoaa lä-
hetyksiä suoraan helsin-
gin kaupunginvaltuustos-
ta. Kokouksia voi seurata 
sekä suorina lähetyksinä 
että videotallenteista. lähe-
tykset näkyvät myös DiNA-
kanavalla.

http://www.helsinkikanava.fi /

keskusteluja.
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Helsingin kaupunginvaltuusto päättää ensi vuoden budjetista 
3. ja 10.marraskuuta.

Vaihtoehtoinen budjetti
SKP:n ja helsinki-listojen valtuustoryhmä on teh-
nyt helsingin ensi vuoden budjettiin useita lisäys- ja 
muutosesityksiä. 

- 15 miljoonaa lisää terveysasemien, hammashoidon, ko-
tisairaanhoidon, mielenterveys- sekä huS:n palveluihin.

-  5 miljoonaa lisää kaupungin päivähoitoon. 
- 10 miljoonaa lisää lapsiperheiden palveluihin ja 

lastensuojeluun. 
- 10 miljoonaa lisää vanhusten palveluihin, vanhainko-

tihoitoon ja omaishoitoon. 
- 10 miljoonaa lisää toimeentulotukeen, erityisesti har-

kinnanvaraiseen ja ehkäisevään tukeen. 
-  6 miljoonaa lisää päihdehuoltoon. 
- 30 miljoonaa lisää kaupungin työntekijöiden palkko-

jen jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi.
- 15 miljoonaa lisää työllistämiseen. 
-  lähikoulujen turvaaminen ja tilojen yhteiskäytön 

lisääminen
-  rahaa erityisopetukseen ja oppilashuoltoon, 

opetusryhmien pitämiseen pieninä sekä aamu- ja 
iltapäivätoimintaan.

-  lähikirjastojen säilyminen, aukioloaikojen pidentä-
minen ja aineistohankinnat.

-  Maahanmuuttajien suomen kielen monitasoiseen 
opetukseen lisäresursseja. 

-  Alueellisten nuorisotilojen resurssit ja tukea nuorten 
autonomisille tiloille.

-  Perustetaan nuorisovaltuusto. 
- 15 miljoonaa lisää joukkoliikenteen lippujen hintojen 

alentamiseksi ja vuorojen lisäämiseksi.
- investointiohjelmaan 2011-2015 raide-jokerin raken-

tamisen aloittaminen, raitiolinjan 9 jatko, pikaraitioyhteys 
herttoniemen metroasemalta Kruunuvuorenrantaan, kä-
velykeskusta ja kevyen liikenteen väylien lisääminen.

- Eläkeläisille alennus joukkoliikenteessä ja maksutto-
mia aikoja liikunta-, kulttuuri- ja asukastiloihin.

-  Alennetaan tonttivuokria ja kaupungin omilta palve-
luilta perittäviä ns. sisäisiä vuokria.

-  Maunulan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon 
sekä Stigenin tilojen rakentaminen.

-  investointiohjelmaan hanasaaren ja/tai Salmisaaren 
voimalan kaasutininvestoinnit kivihiilen korvaamiseksi 
kotimaisella biomassalla ja helEnin oma tuulivoimapuisto 
ulkomerelle. huippulämpölaitosten muuttaminen biopolt-
toainetta käyttäviksi. Selvitetään biokaasulaitos ja aurin-
koenergian ja maalämmön hyödyntäminen. Ei lisärahoi-
tusta ydinvoimaan. Kotitalouksien välttämättömän sähkön 
ja lämmön minimikulutuksen maksujen alentaminen. 

Näiden lisäysten rahoittamiseksi SKP:n ja Helsinki-
listojen ryhmä esittää:

-  helEnin 2010 ylijäämistä (noin 200 miljoonaa) rahaa 
muihin palveluihin. helEnin investointien rahoitus pää-
osin lainoilla eikä kasvattamalla helEnin rahavaroja ensi 
vuonna 143 miljoonalla.

-  lähiörahaston noin 90 miljoonan käyttöönotto 2011-
2013 palvelujen turvaamiseksi.

-  Kaupungin kassavaroja voidaan supistaa nykyisestä 
noin 880 miljoonasta. 
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Suomen 
kommunistinen 
puolue 
H Helsingin kaupungin 
piirijärjestö ry
haapaniemenkatu 7–9 B, 
9. krs, 00530 helsinki
p. (09) 774 38 140
helsinginpiiri@skp.fi 
www.skp.fi /helsinki
Puheenjohtaja 
lauri Alhojärvi 050 363 78 32
lauri.alhojarvi@helsinki.fi 
Piirisihteeri 
Toivo Koivisto 050 341 25 90
toivo.koivisto@gmail.com 
H SKP:n Etelä-Helsingin os.
juha-Pekka Väisänen 
050 573 85 98
juha-pekka.vaisanen
@manifesti.fi 
H SKP:n Etu-Sörkan osasto
Kristiina haavisto 
050 373 66 19
kia.haavisto@luukku.com
H SKP:n Helsingin posti– ja 
logistiikka-alan osasto
Sippo Kähmi 040 706 12 23
teenik@kolumbus.fi 
H SKP:n Kaakkois–Helsingin 
osasto
Ari hannikainen 044 588 69 83
H SKP:n Koillis-Helsingin os.
jorma heinonen (09) 351 55 68
helsinginpiiri@skp.fi 
H SKP:n Käpylän ja 
Kumpulan osasto
jarmo Åsnabrygg  
040 556 01 50
j.asnabrygg@luukku.com
H SKP:n Maunulan-Pakilan os.
Maija hakanen 050 570 43 68
maija.hakanen@kolumbus.fi 
H SKP:n Helsingin itäisen 
alueen osasto
juhani lilja 0400 722 706
jussi.lilja@iki.fi 
H SKP:n Pitäjänmäen osasto
heikki Vuorinen (09) 566 44 08
heikki.vuorinen@helsinki.fi 

H 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 

H Pääkaupunkiseudun 
demokraattinen naisverkosto
Tytti Kotilainen 050 557 35 37
tyttikotilainen@yahoo.co.uk

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

H EESPÄIN-lehti 2/2010 
lokakuu 2010
julkaisija SKP:n helsingin 
kaupungin piirijärjestö ry
Päätoimittaja Kalle hernberg
Taitto Pia laulainen
Kuvat Toivo Koivisto 
ja Veikko Koivusalo
Painatus TA-Tieto Oy, helsinki

OTA YHTEYTTÄ
TULE MUKAAN TOIMINTAAN!

Asukastoiminnalla 
torjuntavoittoja – entä nyt?
Peli seis! sanoivat helsingin asuk-
kaat viime talvena, kun julkisuu-
teen tuli tieto kaupungin johdon 
valmistelemasta lähipalvelujen 
leikkauslistasta. lista oli laadit-
tu asukkaita kuulematta, täysin 
epädemokraattisesti. lopettami-
sen kohteita oli yli 80. listalla 
oli kirjastoja, kouluja, päiväkote-
ja, nuorisotaloja sekä liikunta- ja 
kulttuuritoimipaikkoja. Asukkai-
den peruspalveluja.

Asukkaat lähtivät liikkeelle, pe-
rustettiin Facebook-ryhmiä, kirjoi-
teltiin lehtiin, tehtiin kannanotto-
ja, järjestettiin mielenosoituksia, 
asukastilaisuuksia ja lautakun-
tien kuulemisia. Valtuusto päät-
ti SKP:n ja helsinki-listojen Yrjö 
Hakasen aloitteesta asian laitta-
misesta uuteen valmisteluun, jos-
sa on kuultava asukkaita. Kaik-
ki tämä johti lopulta siihen, että 
leikkauslista ei saanut lautakun-
tien hyväksyntää.

Facebook-protesti

Opiskelija Sonja Potenze lähti 
mukaan toimintaan perustamal-
la Facebook-ryhmän Helsinkiläi-
set kirjastojen lakkauttamista vas-
taan. Siihen liittyi lyhyessä ajassa 
lähes 20 000 jäsentä.

–  uskon, että kirjastot ovat 
koulujärjestelmän ohella suoma-
laisen yhteiskunnan yleissivistyk-
sen perusta”, Sonja sanoo. – Kir-
jasto on kohtaamispaikka, jossa 
ei tarvitse kuluttaa rahaa. Se on 
tasa-arvoinen, kaikille avoin on-
nellisuuden lähde.

Kaupungin johdon esittelemä 
leikkauslista ei kunnioittanut 
asukkaiden tarpeita, mutta sen 
laatijoilla oli myös sokea piste 
helsingin kulttuurihistorian koh-
dalla. lopetettavaksi ehdotettiin 
muun muassa Vallilan kirjastoa, 
joka on yli 100-vuotias. Nykyinen 
kirjasto on rakennettu vuonna 
1991 ja uudistettu vuonna 2008. 
Se on osa akateemikko Juha Lei-
viskän suunnittelemaa hienoa 
Puu-Vallilan korttelia. 

– Vallilan kirjaston lakkautus-
uhka sai liikkeelle voimakkaan 
kansalaisliikkeen, alueella asu-
va Heikki Tervahattu kertoo. – 
lakkauttaminen on toistaisek-
si torjuttu, mutta jatkoa varten 
kansalaisliike katsoi parhaaksi 
järjestäytyä yhdistykseksi. Nyt 
kehitämme kirjastosta paikallista 
kulttuurikeskusta.

Kontulan terveysasemaa 
ei yksityistetty

Eräs tapa rapauttaa kaupungin 
omaa palvelutuotantoa on kilpai-
luttaminen ja yksityistäminen. 
Kokoomus aikoi aloittaa terveys-
asemien yksityistämisen Kontu-
lasta. Asukkaat lähtivät taas liik-
keelle - kannanottoja toimitettiin 
julkisuuteen ja päättäjille. 

Terveyslautakuntaa tapaa-
maan lähti laajapohjainen itä-
helsinkiläisten puolueosastojen 
lähetystö. Mukana olivat Kontu-
lan demarit, itä-helsingin Vasem-
misto ja SKP:n helsingin itäisen 
alueen osasto. Kannanotoissa ko-
rostettiin, että terveydenhuollon 
palvelut tulee tuottaa kaupungin 

omana työnä.
– Palvelujen laadun ja saata-

vuuden takaa vain kunnan oman 
palvelutuotannon kehittäminen, 
Kontulan Demarien puheenjohta-
ja Marjut Klinga korosti. Kokoo-
mus jäi lautakunnassa yksin yk-
sityistämishaaveineen. läpi meni 
lausuma, jonka mukaan aina-
kaan tässä vaiheessa ei ole aihetta 
aloittaa yksityistämiskokeilua. 

Miten eteenpäin?

helsingin budjetista päätetään 
marraskuun 10.päivä. Kaupun-
ginjohtaja Jussi Pajunen (kok) 
ajaa edelleen peruspalvelujen kar-
simista. Mitä asukkaat voivat nyt 
tehdä?

– Kannattaa ottaa yhteyttä 
kaupunginhallitukseen, jonka kä-
sittelyyn budjetti ensiksi menee. 
Siellä myös tehdään näitä ryhmi-
en välisiä sopimuksia, jotka sitten 
aiotaan runnoa läpi valtuustossa 
ryhmäkuriin vedoten, Tervahattu 
sanoo.

– On se kumma, että ei riitä, 

että asukkaat sanovat yhden ker-
ran selvästi ja jyrkästi ei palvelu-
jen karsimiselle, Sonja Potenze 
harmittelee. – Tätä asiaa on jak-
settava sitkeästi seurata ja kan-
taa pitää ottaa yhä uudelleen ja 
uudelleen.

Pro Kuntapalvelut -verkosto 
on perustettu kamppailemaan 
kunnallisten palvelujen puoles-
ta. Verkosto on järjestänyt syk-
syisin asukkaiden budjettiriihen, 
jossa ruoditaan budjetin sisältöä 
ja tehdään ehdotuksia palvelujen 
turvaamiseksi. 

– Otamme kantaa ja pidämme 
yhteyttä päättäjiin monissakin 
asioissa, verkoston aktiivi Juha 
Nurmela toteaa. hän kannustaa 
ihmisiä myös katsomaan netti-
tv:stä val-
tuuston is-
tuntoja. – 
Se on hyvin 
opettavaista.

MArjAliiSA 
SiirA

marjaliisa.
siira@

kolumbus.fi 

Mistä rahaa julkisiin 
palveluihin? 

H SKP ja DSL-opintokeskus 
järjestävät veroseminaarin 
la 6.11. klo 11 Helsingin Me-
rihaassa, ay-seminaarisali, 
Haapaniemenkatu 7-9 B, 
10.krs. 

Alustajina mm. yliaktuaa-
ri Olli Savela, verotukija Markku 
Hirvonen ja erikoistutkija Pertti 
Honkanen. 

H SKP:n valtakunnallinen pai-
kallispolitiikan seminaari Turus-
sa la 16.10. klo 11. 

Teemana kuntien lähipalvelu-
jen pelastaminen. Mukana mm. 
Jukka Kärkkäinen (THL), kaup.
valt. Jari Heinonen ja Yrjö Haka-
nen, Juha Kovanen (Vantaan 
terveyspalvelut -liike), Teea Jä-
ske (Pelastetaan Turun palve-
lut).   Rakennusliiton aluetoimisto, 
Uudenmaankatu 6a. Lisätietoja 
www.skp.fi 

Juha Nurmela Pro kuntapalvelut 
–verkostosta. Sonja Potenze Peli Seis! 

–kampanjasta.

Puistolan ja Tapulikaupungin asukkaita puolustamassa lähikirjastojaan.
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Käpyläläis-somalialainen Moha-
med Jama on 150 työntekijän 
luottamushenkilö itellan Tikkuri-
lan logistiikkakeskuksessa. logis-
tiikkakeskuksessa työskentelee 
yhteensä noin 400 työntekijää.

jama aloitti itellan palveluk-
sessa kaksi vuotta sitten ja on 
siitä asti ollut ammattiosaston-
sa aktiivi.  Kipinä ammattiyhdis-
tystoimintaan syttyi kuitenkin jo 
kymmenisen vuotta sitten Nokian 
alihankkijan Flextronicsin leivissä 
hämeenkyrössä. Siellä jama pää-
tyi aikoinaan irtisanottavien lis-
talle 500 muun työntekijän kans-
sa ja tuli asioineeksi luottamus-
miesten kanssa taajaan. 

– Ehdin olla siellä puoli vuotta 
töissä. Olin tulossa isäksi ja han-
kin elantoa perheelleni. Monelle 
se tietysti oli vielä kovempi paikka 
kuin minulle. Oli isoja asunto- ja 
autolainoja, jama kertoo.

Sen jälkeen ”Muhan” tie on 
vienyt liiketalousopintoihin hä-
meenlinnaan sekä siivoamaan 
laivoja, kouluja, kauppoja ja rap-

puja, muun muassa. usein työ-
kavereina mopin varressa on ol-
lut erittäin korkeasti koulutettuja 
maanmiehiä.

Järjestäytyminen 
on järkiasia

luottamusmies jamalla on iso-
na työsarkana järjestövalmiuden 
ylläpito. logistiikkakeskuksessa 
moni nuori on ensimmäisessä työ-
paikassaan eivätkä Ay-asiat ole 
itsestään selvyyksiä. Myöskään 
maahanmuuttajataustaisille työn-
tekijöille suomalainen työmarkki-
nakenttä ei aina ole selvä.

– Kuljen aina liittymiskaavak-
keet takataskussa juttelemassa 
tulokkaiden kanssa. useimmat 
liittyvät liittoon heti ensijuttelun 
jälkeen, jama kertoo. 

– Puolisentoista vuotta sitten 
toteutettu ulosmarssi lomautuk-
sia vastaan osoitti järjestövalmiu-
den olevan jo kohtuullisella tasolla 
ja siitä on vielä menty eteenpäin. 

luottamusmies joutuu jatku-
vasti seuraamaan, että työnanta-
ja täyttää sopimusvelvoitteensa. 
Posti- ja logistiikkakeskuksessa 
on uutta työvoimaa palkattaessa 
saatu kokoaikaistettua osa-aikai-
sia liiton puututtua asiaan. 

Tuore luottamusmies saa sel-
känojaa kokeneemmalta kaartil-
ta. SKP:n Posti- ja logistiikka-alan 
osaston vuosikymmeniä toimi-
neet aktiivit ovat jakaneet auliisti 
neuvojaan.

Postialan 
työehtosopimus 
katkolla

Postialan työehtosopimus on kat-
kolla lokakuussa. Postiala on 
myrskyn silmässä postilain uu-
distusten vuoksi. hallitus pyrkii 
Eu-direktiiviin nojaten vapautta-
maan postipalvelut kilpailulle. 

– Kysymys on siitä, että yksi-
tyiset ja ulkomaiset firmat pää-
sevät kuorimaan kerman päältä, 
selventää jama. 

Postipalveluissa on julkisen 

Meille myydään ideaa, 
että valtavista val-
tionveloista irti pää-

semiseksi on leikattava jul-
kista sektoria. Moni on niellyt 
mukisematta näennäisen ta-
lousjärkeilyn, jonka mukaan 
julkisen talouden tehostami-
nen on avain velkaantumis-
kierteen pysäyttämiseksi.

– Tässä kertomuksessa 
unohtuu, että valtiontalou-
den pohjaa ovat leikanneet 
porvarit itse firmojen ja  suu-
rituloisten verohelpotuksil-
la sekä pankkien elvytystoi-
milla. Finanssikriisin myötä 
yksityinen pankkisektori pe-
lastettiin ottamalla valtavat 
määrät velkaa, muistuttaa 
Sippo Kähmi, Posti- ja logis-
tiikka-alan ammattiyhdistys-
aktiivi ja Kriittisen ay-verkos-
to sihteeri.

Pankit ja keinottelijat ovat 
haaskanneet miljarditolkul-
la rahaa. Nyt meidän kansa-
laisten pitäisi maksaa eliitin 

viulut.
– Meidän selkänahoistamme on 

revitty jo liikaa. jatkuvat julkisen 
sektorin leikkauskuurit ainoas-
taan syventävät todellista ihmis-
ten kriisiä, työttömyyttä ja köy-
hyyttä. Tämä on  totta kaikkialla 
missä leikkauksiin on ryhdytty, 
myös Suomessa, sanoo Kähmi.

Toimintapäivä avaus 
yhteistyöhön

Syyskuun lopulla vietettiin näyt-
tävästi ympäri Eurooppaa ay-toi-
mintapäivää, jonka viesti oli yti-

mekäs: loppu leikkauksille – lisää 
työtä ja toimeentuloa.

Suomessakin oltiin liikkeellä 
kaduilla ja toreilla useissa kau-
pungeissa. helsingissä SAK:n 
Pääkaupunkiseudun Paikallis-
järjestö, Metalli 5, helsingin Kir-
vesmiehet, helsingin maalarit, 
PAu:n Pasilan osasto, PAu:n uu-
denmaan osasto, helsingin Työt-
tömät ry, Kriittinen ay-verkosto, 
Oikeutta siivoojille –liike, Vasta-
voima, Asukasliitto ja Vaihtoehto 
Eu:lle järjestivät tapahtuman ha-
kaniemen torilla.

– Me vaadimme vastuuttomi-
en yksityisen sektorin pikavippi-
en sijaan rahaa työllistämiseen, 
palkkoihin, eläkkeisiin, julkisiin 
palveluihin ja ympäristöinvestoin-
teihin. Toimintapäivä ei ollut vain 
ay-liikkeen päivä. julkisten pal-
velujen leikkaukset koskettavat 
meitä jokaista, huomauttaa nuori 
ammattiyhdistysaktiivi.

Sippo Kähmi kertoo, että poik-

ki ammattiliittorajojen toimi-
va Kriittinen ay-verkosto on 
aktivoitunut omalta osaltaan 
muistuttamaan ihmisiä ay-
liikkeen perinteistä.

– Suomen ay-liike on ny-
kyään liian harvoin kaduil-
la ja toreilla. Syyskuun toi-
mintapäivä ei jää ainutker-
taiseksi tapahtumaksi, vaan 
se oli lähtölaukaus uuden-
laiselle ay-toiminnalle, lupaa 
Kähmi.

MArKO KOrVElA
toimittaja

marko.korvela@
tiedonantaja.fi

mohameD ”muha” 
saiD Jama
•  31 vuotta

•  Asuu Käpylässä

•  Syntynyt Somaliassa

•  Muuttanut Suomeen 11-
vuotiaana

•  Merkonomi

•  Työskennellyt mm. 
teollisuustyöntekijänä, 
siivoojana, vahtimestarina

•  Luottamusmies Itellan 
Logistiikkakeskuksessa, 
Tikkurilassa

”Yhtenäinen rintama on voiton paras tae”

leikkaus politiikkaa vastaan

Euroopan ay-liike 

palvelun velvoite, mikä tarkoit-
taa sitä, että palvelu on tuotetta-
va, vaikka se ei olisikaan voitolli-
nen; esimerkkinä postinjako haja-
asutusalueella.

Työsopimusneuvotteluista on 
tulossa vaikeat, vaikka itellalla 
olisi nyt mahdollisuus neuvotella 
niin kallis työehtosopimus, että 
kilpailijat eivät pystyisi hyökkää-
mään markkinoille ihan tuosta 
vaan. Tikkurilassa työtaistelutoi-
menpiteisiin on varauduttu.

– Yhtenäinen rintama on voiton 
paras tae. rikkuruus on pahin ri-
kos jonka työtätekevä voi työkave-
reitaan vastaan tehdä, jama tote-
aa lopuksi.

KAllE hErNBErG
peruskoulun lehtori

kalle.hernberg@gmail.com

Espanjalaiset olivat 
yleislakossa 29.syyskuuta.

Eurooppalaisen toimintapäivän mielenilmaus Hakaniemen torilla.

Kriittisen ay-verkoston sihteeri 
Sippo Kähmi.


