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Ennen ja jälkeen,
lupaus ja lunastus

Kuntavaalit lähestyvät. 
On aika tuijottaa tule-

vaisuuteen, nähdä ja kuul-
la tilanne ennen vaaleja ja 
vaalien jälkeen. Hyvä luki-
ja, syvenny näihin lupauk-
siin, niin tunnet olosi oudon 
levottomaksi.

Ennen vaaleja

Äänestä meitä! Me lupaamme 
pitää huolen koko maailmas-
ta ja ennen kaikkea sinusta. 
Saat vaurautta, hyvinvoin-
tia, palveluja, alennuksia, 
tarjouksia… Äänestä meitä! 
Voit voittaa uuden tila-auton 
käyttöösi koko vaalikaudeksi. 
Äänestä meitä! Et kadu. Ve-
rotuksesi kevenee, eläkkee-
si kasvaa, saat uuden kodin 
keskeltä Helsinkiä omakoti-
talosta meren rannalta. Ää-
nestä meitä! (Kokoomus)

Äänestä meitä! Me lupaamme 
pitää huolen koko maailmas-
ta ja ennen kaikkea sinusta. 
Saat vaurautta, hyvinvointia, 
palveluja, alennuksia, tarjo-
uksia… Äänestä meitä! Voit 
voittaa kierrätetyn polkupyö-
rän käyttöösi koko vaalikau-
deksi. Äänestä meitä! Et ka-

Ratas

pääkirjoitus

Ei leikkaa
Hallituksen budjettiesitys lupaa kylmää kyytiä kuntapal-
veluihin. Lapsilisissä käy leikkuri, kun indeksikorotukset 
jäädytetään kolmeksi vuodeksi. Pääomatuloista nautti-
vat jatkavat edelleen kuntapalvelujen vapaamatkustaji-
na. He eivät maksa kunnallisveroa lainkaan.

Hallituksen kuntauudistus tähtää kuntapalveluiden 
markkinoistamiseen. Yli miljardin leikkaukset kuntapal-
veluista tarkoittavat paitsi palveluiden laadun ja saata-
vuuden heikkenemistä myös kasvavaa verorasitusta pie-
ni- ja keskituloisille. Palveluiden rahoitus hoituu entistä 
laajemmin kunnallisverolla, joka ei ole samalla tavalla 
progressiivinen kuin valtion tulovero. Myös pienituloisia 
eniten rasittavat arvonlisäverot nousevat. Yrityksille an-
netaan budjettiesityksessä 200 miljoonan euron yhteisö-
verohelpotus ja 200 miljoonan energiaveroalennus.

H H H

Helsinki on edelleen rikas kunta. Miljardin kassavarois-
ta riittäisi kaupunkilaisia hyödyttäviin inhimillisiin in-
vestointeihin. Palveluiden kurjistamiselle ei ole mitään 
taloudellista tarvetta. 

Menneellä valtuustokaudella palveluiden heikentämi-
nen ja keskittäminen oli usein tapetilla. Kansalaisliikkeet 
saivat kuitenkin tärkeitä torjuntavoittoja. Kaupunginval-
tuuston enemmistö torjui esimerkiksi kaupunginjohtaja 
Jussi Pajusen listan noin 80 lähipalvelun lopettamisesta 
SKP:n ja Helsinki-listojen valtuutetun esityksestä.

Helsingin sisällä on eriarvoisuutta palveluiden laadus-
sa ja saatavuudessa. Jonot joihinkin sosiaalipalveluihin 
ovat erimittaisia eri osissa kaupunkia. Pisimpään joutuu 
jonottamaan alueilla, joilla tarve palveluihin on keski-
määrin suurin.

Koulujen ja päiväkotien eriarvoistumisesta on hälyttä-
viä merkkejä. Laadukkaiden palveluiden saamiseksi täy-
tyy ohjata lisää resursseja sinne, missä tarvetta on.

Yksityisautoilu on lisääntynyt Helsingissä joukkolii-
kenteen käyttöä enemmän. Uhkana on kaupungin pa-
ha ruuhkautuminen Kehä I etelään. Sujuvan liikkumi-
sen takaamiseksi tarvitaan toimenpiteitä. Maksuttoman 
joukkoliikenteen toteuttaminen ei ole rahasta kiinni.

Helsingistä on mahdollista tehdä hyvinvointikunta. Se 
vaatii kaupungilta suurempaa roolia palveluiden tuotta-
jana. Asumisen hintaa on mahdollista saada alas, jos vi-
helletään peli poikki gryndereiden kanssa. Kaupunki voi 
itsekin rakentaa ja vaikuttaa asuntopulaan asukkaiden 
tarpeista lähtien.

H H H

Kuntavaaleissa ratkaistaan, tanssiiko valtuusto jatkos-
sa kokoomuksen ja suuren rahan pillin mukaan. SKP:n 
ja Helsinki-listojen äänestämi-
nen on kokeilemisen arvoinen 
keino valtuustokonsensuksen 
murtamiseksi. Valtuustoryh-
mällämme on esittää sanojen 
lisäksi tekoja. Entä muilla?

KALLE HERNBERG
SKP:n Helsingin kaupungin 
piirijärjestön puheenjohtaja

Tekoja, ei vain puheita
ja Jussi Pajunen esitti ohjelman 
toteuttamiseksi noin 80 lähipal-
velun lopettamista, nousivat hel-
sinkiläiset protestoimaan. Se he-
rätti valtuuston enemmistön ja se 
hyväksyi Hakasen esityksen, jolla 
ns. Pajusen lista haudattiin.

Toinen merkittävä tulos on 
Helsingin Demokratia-hankkee-
seen Hakasen aloitteesta tullut 
päätös kokeilla osallistuvaa bud-
jetoimista, jossa asukkaat voivat 
vaikuttaa asuinalueensa palve-
luihin ja kehittämiseen. Hank-
keessa kehitetään myös asukas-
taloja ja muuta lähidemokratiaa.

Elvis ja Kuningatar

Kun kaupungin johto aikoi lopet-
taa nuorten mielenterveyskun-
toutujien kulttuurityöpaja Elvik-
sen, kokosi Hakanen valtuutet-
tujen aloitteen, jolla Elviksen toi-
minnan jatko turvattiin. 

Vuosaaressa kiinteistövirasto 
ja kaupunkisuunnitteluvirasto 
puuhasivat virkistys- ja Natura-
alueelle, Kuningattaren niemeen 
lähes 100 metrin laituria yksityi-
selle ravintolafirmalle. Hakasen 
aloitteesta hanke haudattiin.

Vuoden 1918 Santahaminan 
punavankileirin historiasta käyn-
nistyi Hakasen aloitteesta tutki-
musprojekti, josta on tulossa jul-
kaisu ensi vuonna. 

Aktiivipassi

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä 
on vienyt eteenpäin myös eräitä 

muita aloitteita. Esimerkiksi aloi-
te toimeentulotuen varassa elä-
ville annettavista alennuksista, 
ns. aktiivipassista, hyväksyttiin 
keväällä ja on nyt valmistelus-
sa. Pääkaupunkiseudun tervey-
denhuollon yhteispäivystyksen 
ulkoistaminen MedOnelle ja Me-
ditalolle haudattiin ryhmän nos-
tettua sen julkisuuteen. 

Aloitteet palmuöljydieselin 
hylkäämiseksi Helsingin bussi-
liikenteessä, Raide-Jokerista ja 
Maunulan kirjasto-työväentalos-
ta ovat edenneet. Valtuusto hy-
väksyi myös aloitteen venäjän 
kielen opetuksen ja venäjänkie-
listen palvelujen edistämisestä.

Hakanen on puuttunut sosi-
aaliviraston ja Palmian johtajien 
tuhlaileviin kalustohankintoihin. 
Lisäksi eduskunnan oikeusasia-
mies tutkii hänen aloitteestaan 
vanhusten kotien muutostöiden 
kilpailutuksen ja ylilaskutuksen 
sotkuja. 

Ehdotuksia 
budjettiin

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä 
on kieltäytynyt hyväksymästä 
palvelujen alibudjetoimista, jon-
ka kaikki muut ryhmät ovat val-
tuustossa siunanneet. Ensi vuo-
den budjetissa on ohjattava osa 
kaupungille kertyneistä satojen 
miljoonien ylijäämistä peruspal-
velujen parantamiseen, työllis-
tämiseen, työntekijöiden palk-
kaukseen, joukkoliikenteeseen, 
vuokrien nousun hillitsemiseen 
ja ympäristöinvestointeihin. 

Puolueet puhuvat yhtä, mutta te-
kevät ihan muuta. Näin käy va-
litettavan usein. Mutta on myös 
puolue, jonka sanat ja teot ovat 
yhtä. 

Helsingin kaupunginvaltuus-
tossa on vain yksi kommunisti, 
SKP:n ja Helsinki-listojen Yrjö 
Hakanen. Yhdessä asukkaiden 
kanssa toimien pienikin ryh-
mä on kuitenkin saanut aikaan 
tuloksia. 

Pajusen lista hylättiin

Kaupunginvaltuusto hyväksi 
vuonna 2008 strategiaohjelman, 
joka edellytti lähipalvelujen vä-
hentämistä. Vain Hakanen vas-
tusti sitä. Kun kaupunginjohta-

du. Verotuksesi kevenee, eläk-
keesi kasvaa, saat uuden kodin 
keskeltä Helsinkiä omakotitalos-
ta meren rannalta ja porkkana-
maan. Äänestä meitä! (Vihreät)

Äänestä meitä! Me lupaamme 
pitää huolen koko maailmasta 
ja ennen kaikkea sinusta. Saat 
vaurautta, hyvinvointia, palve-
luja, alennuksia, tarjouksia… 
Äänestä meitä! Voit voittaa uu-
den pakettiauton käyttöösi koko 
vaalikaudeksi. Äänestä meitä! Et 
kadu. Verotuksesi kevenee, eläk-
keesi kasvaa, saat uuden kodin 
keskeltä Helsinkiä omakotitalos-
ta meren rannalta ja vielä ilmai-
sen parkkipaikan. Äänestä meitä! 
(Demarit)

Äänestä meitä! Me lupaamme pi-
tää huolen koko maailmasta ja 
ennen kaikkea sinusta. Saat vau-
rautta, hyvinvointia, palveluja, 
alennuksia, tarjouksia… Äänestä 
meitä! Voit voittaa uuden kaivin-
koneen käyttöösi koko vaalikau-
deksi. Äänestä meitä! Et kadu. 
Verotuksesi kevenee, eläkkeesi 
kasvaa, saat uuden kodin kes-
keltä Helsinkiä omakotitalosta 
meren rannalta ja toisen Pohjan-
maalta. Äänestä meitä! (Persut)

Vaalien jälkeen

Kyllähän me kaikenlaista lupa-

simme, mutta valitettavasti 
suhdanteet ovat kääntyneet 
vaikeiksi toteuttaa vilpitön 
halumme lunastaa lupauk-
semme. Syy ei siis ole meidän, 
vaan kansainvälisten markki-
noiden ja suhdannevaihtelui-
den. Me olemme kyllä hyviä, 
mutta maailma on vaikea, ti-
lanteet ovat, tuota, muuttu-
neet, siis. (Kokoomus)

Kyllähän me lupasimme, mut-
ta kun valtuustosovun yhtey-
dessä meille ei jäänyt valinnan 
varaa. Saimme sentään pojilta 
lupauksen hankkia laktoosi-
tonta maitoa valtuuston kah-
vilaan. (Vihreät)

Kyllähän me lupasimme, mut-
ta yhtenäisyyden vuoksi mei-
dän oli taivuttava eräänlaiseen 
kompromissiin. Tai sanoisim-
meko kompromissiin. Siis, öö, 
kompromissiin. (Demarit)

Kyllähän me lupasimme, vai 
lupasimmeko. Miten se nyt 
meni. Niin meni että jytkähti. 
Tässä sitä sitten kekkuloidaa-
an. (Persut)

Hyvä lukija. Minä ainakin 
tunnen oloni oudon levotto-
maksi. Onneksi on kuiten-
kin vielä mahdollisuus. Vaalit 
ovat vasta tulossa.

H tapahtumia H händelser H events H

H Pihlajamäen 50-vuotistapahtumat la 8.9. koko päivän mm. 
ostarilla. H Puistola-päivä 8.9. klo 10-14 torilla H Pitäjänmäki-päivä 
su 9.9. klo 12 – 15 kirjaston ja urheilukentän ympärillä. H Kruunuhaan 

Rantaryhmän keskustelu tieteiden talolla 13.9. klo 18. H Valtaa 
vanhuus -tapahtuma senaatintorilla 15.9. klo 11-16. H SKP:n ja 

Helsinki-listojen vaalitapaaminen su 16.9. klo 15 pakilan työväentalolla. 
H Leipäjono-mielenilmaus eduskuntatalolla to 20.9. klo 16. 

H Vastavirtafestivaali Vanhalla ylioppilastalolla la 22.9. klo 10 – 01. 
H Myllypuropäivä la 22.9. H Helsingin Työttömien vaalipaneelissa 

skp ja perussuomalaiset ma 1.10. klo 13 nokiantiellä. 
H Maanantaiklubi 1.10. klo 19 pivnice milenka haapaniemenkatu 3-5. 

H Myllypuron eläkeläisten vaalikeskustelu to 4.10. klo 12.30. 
H SKP:n teltta Hakaniemen markkinoilla su 7.10. klo 10 – 15. 

H Malmin virkistyskeskuksen vaalipaneeli ti 9.10. klo 17. 
H Maunulan Saunabaarin vaalikeskustelu su 14.10. klo 15. 

Helsingin Demokratiaryhmä kuuli 
asukkaita sekä netissä että avoi-
messa tilaisuudessa. Kuvassa va-
semmalta Yrjö Hakanen, Thomas 
Wallgren, Laura Rissanen ja Nils 
Torvalds.
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Haluamme Helsinkiin 
maksuttoman joukkoliikenteen
S

uomessa liikenteen osuus kasvi-
huonepäästöistä on noin viiden-
nes. Liikenteen päästöistä 80 % 
tulee tieliikenteestä. Muita pääs-

töjä on onnistuttu vähentämään, mutta lii-
kenteet päästöt kasvavat. Henkilöautoihin 
perustuva liikenne lisää eriarvoisuutta. Lii-
kenteen ilmansaasteet ja melu vahingoit-
tavat terveyttä. Liikenne vie yhä enemmän 
tilaa. Ruuhkissa istuminen vie aikaa. 

Maksuton joukkoliikenne 
ei ole utopiaa

Monissa kaupungeissa joukkoliikenne on 
maksutonta. Näin on esimerkiksi Maarian-
haminassa, Belgian Hasseltissa, Sak-
san Lübbenissä ja useissa kaupungeissa 
Ranskassa. Tallinnassa siirrytään mak-
suttomaan joukkoliikenteeseen vuoden 
2013 alusta. Joiltain osin maksuton jouk-
koliikenne on monissa isoissakin kaupun-

geissa, kuten Lontoo, Wien ja Calgary. 
Maksuton joukkoliikenne ei ole utopiaa 

kustannustenkaan puolesta. Helsingissä 
joukkoliikenne maksaa runsaat 200 mil-
joonaa euroa vuodessa. Siitä noin puolet 
katetaan verovaroista tariffituella ja puolet 
lipputuloilla. Jos ruuhkamaksut otettai-
siin käyttöön, on niiden tuotoiksi arvioitu 
Helsingissä 225 miljoonaa euroa vuonna 
2020. Eli niillä voitaisiin kattaa nykyiset 
lipputulot ja rahaa jäisi vielä yli 100 mil-
joonaa joukkoliikenteen laajentamiseen.  

Maksuton joukkoliikenne tuo säästöjä, 
jotka tulevat henkilöautoliikenteen vaa-
timien investointien vähenemisestä. Esi-
merkiksi yksityisautoilun tarpeisiin suun-
niteltu Keskustatunneli ja Sörnäistentun-
neli maksavat yhteensä lähes miljardi eu-
roa. Nykyinen autoliikenteen lisääntymi-
nen uhkaa ruuhkauttaa koko keskukstan, 
kun uudet isot asuinalueet ja liikekeskuk-
set valmistuvat. 

Kunnallisaloite

HSL-kuntayhtymän hallitus, jossa ovat mu-
kana eduskuntapuolueiden edustajat, val-
mistelee taas uusia joukkoliikenteen lippujen 
hintojen korotuksia. SKP:n, Vapaiden ja Radi-
kaalien Demokraattien sekä sitoutumattomi-
en tapaamisessa elokuussa päätettiin ryhtyä 
sanoista tekoihin suunnan muuttamiseksi. 
Tapaamisen tuloksena syntyi kunnallisaloi-
te, jossa esitetään, että Helsingissä:

– päätetään siirtyä asteittain maksutto-
maan joukkoliikenteeseen uuden valtuusto-
kauden aikana;

– maksuttoman joukkoliikenteen ja jouk-
koliikenteen parantamisen kustannusten 
kattamiseksi luovutaan Keskustatunnelis-
ta ja aletaan valmistella ruuhkamaksujen 
käyttöönottoa

– liikenteen ruuhkautumisen ehkäise-
miseksi kehitetään lähipalveluja niin, että 
mahdollisimman monet peruspalvelut ovat 
kävelyetäisyydellä.

Helsinki ei saa tukeHtua autoiHin!

Jokeri 
raiteille
Jokerilinja 550 on kasvattanut 
matkustajamääriään viidessä 
vuodessa lähes puolella. SKP ja 
Helsinki-listat on alusta alkaen 
esittänyt, että se on syytä muut-
taa pikaraitiotieksi, koska bus-
sien kapasiteetti ei riitä. Yrjö 
Hakanen on tehnyt tästä kau-
punginvaltuustossa joka vuosi 
aloitteita. 

Nyt Raide-Jokerin tarve on 
tunnustettu myös kaupungin 
johdossa. Valtuusto päätti elo-
kuun lopulla käynnistää han-
kesuunnittelun Raide-Jokerista. 
Osa hankkeen rahoituksesta tu-
lee valtiolta ja osa Espoolta, jon-
ka vaatimuksesta Otaniemi on 
tosin putoamassa reitiltä. 

Raide-Jokerin toteutumiseen 
menee vielä vuosia, mutta sil-
lä on kiire. Itäkeskuksesta Ke-
hä-ykkösen eteläpuolta Leppä-
vaaraan ja Tapiolaan kulkevalle 
linjalle ei ruuhka-aikoina kyetä 
enää lisäämään busseja.

näen maksuttoman joukkoliikenteen 
paitsi ympäristö- myös tasa-

arvokysymyksenä. liikkuminen omassa 
kotikaupungissa pitäisi olla perusoikeus, 
johon jokaisella on mahdollisuus 
varallisuuteen katsomatta. helsingillä 
tähän olisi varaa ja keinoja, jos niitä vain 
halutaan yksityisautoilun tukemisen 
sijasta käyttää kaikkien kaupunkilaisten 
hyväksi.

irene auer
Opiskelija, Kontula

pidän maksuttomaan 
joukkoliikenteeseen siirtymistä 

tärkeänä, koska se edistää kestävän 
kehityksen toteutumista. Ympäristö 
ja kaupunkirakenne eivät kestä 
jatkuvaa yksityisautoilun kasvua. 
maksuton joukkoliikenne on oiva 
vastaus tähän, kunhan muistetaan 
huolehtia joukkoliikenteen 
rahoituksesta ja parantaa selvästi 
palvelutasoa, sillä joukkoliikenteen 
suosio tulee kasvamaan kun siitä 
tulee maksutonta.

Jussi-petteri lappi
Postinjakaja, Pitäjänmäki

maksuton joukkoliikenne 
ehkäisi ihmisten 

syrjäytymistä. helsinki on hieno 
kaupunki ja täällä on lukuisia 
elämisen laatua parantavia 
tilaisuuksia eri puolilla kaupunkia. 
nyt ne ovat usein vähävaraisille 
liian kalliita. 

Joukkoliikenne joutuu 
nyt usein matelemaan 
henkilöautoliikenteen seassa ja 
sen armoilla. toimiva ja ilmainen 
joukkoliikenne antaa puhtaan 
ilman ja hiljaisemman asuin 
ympäristön elää.

toivo koivisto
Käpylä ykkösen ratikan vakituinen 
käyttäjä, rakennustyömies

Yksityisautoilun 
vähentämiseksi täytyy 

panostaa julkisen liikenteen 
kehittämiseen täysillä. sen 
täytyy olla houkutteleva 
vaihtoehto, jotta ihmiset 
jättäisivät auton kotiin.

mikko korhonen
Taksinkuljettaja, Pakila

henkilöautoliikenne tuhoaa 
ympäristöä ja heikentää ihmisten 

terveyttä ja hyvinvointia. sitä ei tule 
edistää helsingissä lisäämällä enää isoja 
teitä, tunneleita tai siltoja. esitettyjen 
tunnelihankkeiden rakentaminen 
merkitsisi miljardin kustannuksia, 
jotka kaikki helsinkiläiset joutuisivat 
maksamaan mutta harva hyötyisi. 
on käynnistettävä välittömästi 
ruuhkamaksujärjestelmän rakentaminen.

Juha hämäläinen
Joukkoliikenteen vuosikortti alusta alkaen, 
eläkeläinen 

Pikaratikoita on jo muualla 
käytössä.
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Huppu silmillä Pussy Riotin tuomioissa
Venäläinen feministinen pun-
kperformanssiryhmä Pussy 
Riot sai elokuussa yli kahden 
vuoden tuomion esityksestä, 
jossa huppupäiset naiset kri-
tisoivat Venäjän presidenttiä. 
Pussy Riot on teoksissaan ai-
emmin käsitellyt muun mu-
assa naisten asemaa Venä-
jällä ja nostanut esiin Venä-
jän vähemmistöihin, kuten 
sukupuoli- ja seksuaalivä-
hemmistöihin, kohdistuvaan 
sorron. 

Feministinen protesti 
vallan sovinismille

Yhteiskunnallista taidetta ei 
sovi syyttää siitä, että se ha-
keutuu paikkoihin, jotka ei-
vät kesytä sen viestiä. Pussy 
Riotin taide on näkynyt Mos-
kovan metroasemilla, talojen 
katoilla ja viimeksi kirkossa. 

Performanssissa pyydet-
tiin neitsyt Mariaa karkotta-

Anti-imperialismia ja ripaus anarkiaa

A
tte Blomin päivä läh-
tee käyntiin mustalla 
kahvilla. Sen pitää olla 
laadukasta ja sitä pitää 

olla paljon. Helsinkiläisessä kah-
vilassakin miehen edessä on iso 
muki reilun kaupan kahvia. 

Pitkän linjan kulttuurivaikut-
taja on asettunut syksyn kunta-
vaaleissa sitoutumattomana eh-
dolle SKP:n listalle. Vielä viime 
eduskuntavaaleissa Blom oli Va-
semmistoliiton ehdokas.

– Vasemmistoliitto on siirtynyt 
politiikassaan oikealle, ja vaih-
toehdot vähenivät, kommentoi 
Blom.

Eespäin selvitti, mitä mieltä 
Blom on nykymaailman tilantees-
ta ja Helsingin politiikasta. Mutta 
siihen päästäksemme on lähdet-
tävä liikkeelle kaukaa – sekä ajal-
lisesti että paikallisesti.

Vietnamista se alkoi

Ehkä hieman yllättäen ta-
rina alkaa rapakon takaa 
Yhdysvalloista.

– Minulle Yhdysvallat on ollut 
tärkeä hyvässä ja pahassa. Mi-
nua pidetään Amerikan vihaaja-
na, vaikka ammattini ja elanto-
ni olen saanut amerikkalaisesta 
kulttuurista. Mustan bluesin ja 
rockin kiinnostus kulki käsi kä-
dessä kansalaisoikeusliikkeen 
ja rotusorron vastaisen liikkeen 
kanssa, kertoo Atte Blom.

Vietnamin sodan vastustami-
sen mukana syntyi vahva anti-
imperialistinen vakaumus. Blom 
kertoo, miten hieno kokemus oli 
vappumarssilla 1975 päästä ha-
laamaan Vietnamin voitokkaan 
vapautusliikkeen edustajaa so-
dan päättyessä.

Blom muistuttaa, ettei Viet-
nam ollut ainoa maa, mihin Yh-
dysvallat kylvi pommejaan. Jo 
silloin näkyi Yhdysvaltojen ris-
tiriitainen ja kaksinaamainen 

ulkopolitiikka: veljeily niin kut-
suttujen vihollisten, kuten Kam-
bodzhan hirmuhallitsija Pol Po-
tin kanssa.

Sama linja on jatkunut näihin 
päiviin saakka.

Love Records ja SKP

Vuonna 1969 Atte Blom liit-
tyi kommunistiseen puoluee-
seen. Sen verran vastarinnan-
kiiski hän oli, ettei esimerkik-
si ylläpitänyt ylistävää kuvaa 
reaalisosialismista. 

1970-luvun alussa Blom jär-
jesti Vanhalle ylioppilastalolle 

paneelikeskustelun Tshekkoslo-
vakian 1968 miehityksestä. Pai-
kalle oli kutsuttu neuvostoliit-
tolainen asiantuntija. Erityisesti 
Blomin mieleen jäi nuori Paavo 
Lipponen, joka kommentoi kes-
kustelua naama punaisena.

Jo 1966 Blom oli perustamas-
sa Love Recordsia. Legendaari-
seen levy-yhtiöön ja sen värik-
käisiin vaiheisiin liittyy useitakin 
tarinoita, mutta kerrotaan tässä 
vain yksi.

Rahavaikeuksissa painiskellut 
Love Records joutui vääntämään 
kättä Finnvoxin kanssa, joka oli 
prässännyt Loven kaksi julkais-
tavaa pitkäsoittoa, Hectorin Ho-

telli Hannikaisen ja Hurriganes-
basistina tunnetuksi tulleen Cis-
se Häkkisen soololevyn. Finnvox 
ei suostunut luovuttamaan levyjä 
painosta, ellei Love Records mak-
sa niitä ulos.

Atte Blom marssi lakki kou-
rassa SKP:n piiriin ja Taisto Si-
nisalon puheille. Love Records 
sai luottoa, jolla levyt saatiin 
markkinoille. 

Onko imperialismi 
tupakkatauolla?

Palataan nykypäivään.
Atte Blom kummastelee, miten 

valtaosa vasemmistoa ajattelee 
maailman konflikteista naiivisti.

– Ikään kuin Yhdysvaltojen im-
perialismi olisi muka tupakka-
tauolla. Kielletään imperialismin 
luonne ja hyväksytään esimer-
kiksi CIA:n ja al-Qaidan avulla 
masinoitu Syyrian sota, joka on 
suunnattu myös Irania vastaan.

Blom luettelee koko joukon 
Yhdysvaltojen ja sen liittolais-
ten järjestämiä vallankaappauk-
sia ja sisäisiä kumouksia, joiden 
tarkoituksena on viime kädessä 
ruokkia amerikkalaista sotateol-
lisuutta ja turvata imperialisti-
vallan öljynsaanti.

– Suomen laajapohjaisesta hal-

la oli varmasti pyritty.
Kun suomalaiset taiteilijat 

ja tutkijat osoittivat muutama 
vuosi sitten räntäsateessa miel-
tä toimeentulonsa puolesta koko 
eduskuntatalon levyisellä bande-
rollilla ja sitten levittivät bande-
rollin pitkin pituuttaan Kiasman 
aulaan, olivat paikalla kaikki 
Kiasman turvallisuudesta vas-
taavat tahot. Taiteilijoiden vies-
tiä ”Työllistyy omassa työssään 
- montako reikää vyössään”, ei 
voi kuvailla kovin radikaaliksi. 
Mutta taiteilijoiden käärinliinan 
avaaminen nykytaiteen museon 
aulassa oli taidemuseolle kuiten-
kin ”uspenskia”. Meitä nuhdeltiin 
siitä, että olimme käyttäneet ti-
laa väärin, mutta emme saaneet 
rangaistusta.

Elämä lyhyt, taide pitkä

Taide saa ottaa itselleen erilaisia 
tehtäviä. Minusta kiinnostavaa 
taidetta ovat teokset, jotka otta-

vat itselleen yhteiskunnan kuok-
kavieraan roolia, nousevat esiin 
väärissä paikoissa ja puhuvat sil-
loin kun muut ovat hiljaa. Jolle-
kin ahdasmielisille tämä voi olla 
pelkkää huliganismia. Ymmär-
rän uskovaisia, jotka ovat louk-
kaantuneita kirkkohäiriköinnis-
tä. Epäsovinnaisuus on harmil-
lisen vähän sallittua muissakin 
maissa. 

On mielestäni suuri virhe eris-
tää yhteiskunnalliseen keskus-
teluun pyrkineitä vankilaan niin 
kuin nyt Venäjällä Pussy Riotin 
suhteen tehdään. 

Pussy Riot ryhmälle on an-

nettu ensimmäiset tuomiot – 2,5 
vuotta vankeutta. Tuomioiden 
kovuus kertoo siitä, miten vaa-
rallisena nyky-Venäjän eliitti pi-
tää kritiikkiä oloissa, joissa suur-
ta osaa kansasta kurjistetaan. 
Venäjän ulkoministerin mukaan 
tuomiot voivat vielä ylemmissä 
tuomioistuimissa muuttua. 

Jumala on kuollut 
– eläköön jumala

Madonna, Björk ja moni muu 
tunnettu taiteilija on osoittanut 
tukea villeille venäläisille taitei-
lijoille ja puolustaneet kannan-
otoissaan sananvapautta. Uutis-
ten mukaan performanssitaiteili-
joita syytetään jumalanpilkasta. 
Jos uutisia on uskominen, radi-
kaalia ei ole nyt todeta että ju-
malaa ei ole vaan, että ja jumala 
Venäjällä on Putin.

JP VÄISÄNEN
Käsitetaiteilija, SKP:n pääsihteeri

maan Putin. Pussy Riotin anar-
kistit ovat ihan varmaan ymmär-
täneet, että kirkossa esitetty teos 
tulee aiheuttamaan keskustelua. 
Siihen Putinin karkotus -teoksel-

Love Recordsin perustajiin kuulunut Atte Blom pettyi Vasemmistoliiton siirtymiseen politiikassa oikealle. Hän on nyt sitoutumattomana SKP:n ja 
Helsinki-listojen ehdokkaana kuntavaaleissa.

JP Väisänen ja Pand tempaisivat 
Occupy Säätytalo tapahtumassa 
Pussy Riotin ja sen puolustajien 
sananvapauden puolesta. 
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Huppu silmillä Pussy Riotin tuomioissa

Anti-imperialismia ja ripaus anarkiaa

Leikkauspolitiikka ei ole 
ratkaisu vaan osa ongelmaa

lituksesta ei löydy yhtään tahoa, 
joka olisi anti-imperialistinen ja 
antikapitalistinen, sanoo Blom.

Hänen mukaansa hallitusva-
semmistolla on myös omituinen 
käsitys Euroopan unionista ”rau-
hanliittona”, vaikka EU on ollut 
Naton kanssa muun muassa tu-
hoamassa Jugoslaviaa ja pom-
mittamassa Libyaa.

Vaihtoehtomediaa 
verkossa

Atte Blom pysyy selvillä maail-
manpolitiikasta tiedotusvälinei-
tä seuraamalla. Hän kertoo jo ai-
koinaan lueskelleensa kansain-
välisiä lehtiä, kuten New Left 
Review. 

– Nykyään valtamedia on Yh-
dysvaltojen johtama valehteluver-
kosto, jota YLE ja Helsingin Sano-
mat yksi yhteen toistavat. Myös 
esimerkiksi BBC:n uutisointi on 
traagisella tavalla huonontunut, 
sanoo Blom.

Toisaalta on paljon rehellisiä 
ja hyviä toimittajia, joille juttu-
jen julkaisemiseen ainoa kanava 
ovat tietoverkot.

Blom itse käyttää aktiivisesti 
sosiaalista mediaa kuten Face-
bookia ja pyrkii tuomaan esille 
vaihtoehtoista tietoa. 

Kriisit tuntuvat 
Helsingissä

Mutta miten ihmeessä maailman 
kriisit, konfliktit ja imperialismi 
liittyvät suomalaiseen kuntapoli-
tiikkaan ja Helsinkiin?

Paljonkin, muistuttaa Blom.
Kapitalismin ja imperialismin 

ahneus ja suoranainen väkivalta 
ovat arkipäiväinen riesa kehitty-
vissä maissa. Finanssimarkkinoi-
den ongelmat ja eurokriisi horjut-
tavat yhteiskuntia Etelä-Euroo-
passa ja samat turbulenssit tun-

tuvat jossain vaiheessa myös 
pohjoisessa Suomessa.

– Keskiluokka kutistuu, on 
kohta vain rikkaita ja köyhiä. 
Kokonaisia sukupolvia on tu-
houtumassa työttömyyden ja 
toimettomuuden takia. Se on 
suuri lahjakkuusreservi, joka 
jää käyttämättä.

Blom muistuttaa, että Hel-
sinki on rikas kaupunki. Nyt 
olisi korkea aika siirtää re-
sursseja niille, joita kapitalis-
min kriisi kohtelee kaikkein 
kaltoimmin.

– Esimerkiksi kunnat voi-
sivat tarjota mahdollisuuksia 
omaehtoiseen toimintaan. Pi-
tää kehittää rinnakkaistalout-
ta ja osuustoimintaa. Ripaus 
anarkiaakaan ei olisi pahit-
teeksi: talon- ja tilanvaltauk-
sia, ruohonjuuritason toimin-
taa, pohtii Blom.

Valehtelemisen 
kulttuurille loppu

Ennen kaikkea Atte Blom on 
lähdössä kuntavaaleihin ku-
moamaan valehtelemisen kult-
tuuria – edustipa sitä kuka tai 
mikä tahansa. Hän perään-
kuuluttaa läpinäkyvyyttä hal-
lintoon ja kaikenlaisten kyt-
kösten julkituontia. 

Blom kertoo kokeneensa po-
liittista kodittomuutta, joka on 
ajanut hänet hakemaan aate-
tovereita. Ja löytyihän niitä.

SKP:n ja Helsinki-listojen 
Yrjö Hakanen on maan johta-
via kunnallispoliitikkoja. Ikä-
vää, että Helsingin kaupungin-
valtuustossa hänet pyritään 
eristämään myös vihreiden ja 
vasemmistoliiton taholta, hän 
sanoo.

Tätä eristystä vastaan 
kamppailee jatkossa myös At-
te Blom.

MARKO KORVELA

Suomessa vastattiin 90-luvun 
lamaan leikkaamalla sosiaalitur-
vaa, julkisia palveluja ja työpaik-
koja. Se vain pahensi lamaa, jon-
ka laskuja maksamme vieläkin. 
Tämä näkyy muun muassa las-
ten pahoinvointina, pitkäaikais-
työttömyytenä ja köyhyytenä. 

Sen sijaan, että olisi ottanut 
opiksi virheistä, on Jyrki Ka-
taisen kuuden puolueen halli-
tus vastannut nykyiseen talous-
kriisiin uusilla leikkauslistoilla. 
Suurimmat leikkaukset ovat koh-
distuneet kuntien palveluihin, 
joiden valtionosuuksia hallitus 
on leikannut 1,2 miljardia vuo-
dessa. Samalla se on kiristänyt 
lähes miljardilla välillisiä veroja 
ja ajanut nostamaan kunnallisia 
tasaveroja. 

Kuntien palvelujen heikentä-
minen, arvonlisäverojen nosta-
minen ja kunnallisvero iskevät 
kovimmin pienituloisiin. 

Kokoomukselle tämä on joh-
donmukaista politiikkaa, jolla se 
pyrkii alistamaan yhä useammat 
palvelut kaupalliselle voitonta-
voittelulle ja keventämään rikkai-
den verotusta. Mutta miksi tätä 
politiikkaa toteuttavat hallituk-
sessa myös SDP, Vasemmistoliit-
to ja vihreät? 

Mitään taloudellista pakkoa 
leikkaamiseen ei ole. Kokonai-
suutena, kun otetaan huomioon 
velkojen lisäksi myös saatavat, 
on julkisen sektori Suomessa 
ylijäämäinen! 

Kuntien palveluihin löytyisi li-
sää rahaa esimerkiksi karsimalla 
hallituksen ensi vuoden budjet-
tiin esittämiä 560 miljoonan eu-
ron asehankintoja ja satojen mil-
joonien verohelpotuksia suuryri-
tyksille. Jos pääomatuloja vero-
tettaisiin niin kuin muita tuloja, 
kertyisi kunnille noin 1,5 miljar-
dia lisää tuloja. 

Helsingille 280 miljoonaa 
voittoa

Vuosi toisensa jälkeen satojen 

miljoonien ylijäämiä tekevä Hel-
sinki on esimerkki siitä, että leik-
kaaminen on nimenomaan poliit-
tinen ja ideologinen valinta. 

Viime vuonna Helsingin kau-
pungin ja sen omien liikelaitos-
ten yhteenlaskettu tulos oli yli 
280 miljoonaa euroa ylijäämäi-
nen. Pankkitileille ja kassavaroi-
hin oli kertynyt jo miljardi euroa. 
Silti kokoomuslainen kaupungin-
johtaja Jussi Pajunen valmiste-
lee ensi vuodelle budjettiesitys-
tä, joka jatkaa palvelujen ali-
budjetoimista ja heikentämistä. 
Kaupunginhallituksen keväällä 
päättämissä budjettiraameissa 
tämän linjan hyväksyivät myös 
Vihreät, SDP, Vasemmistoliitto ja 
Perussuomalaiset. 

Helsinki voisi torjua lamaa ja 
vähentää eriarvoisuutta ohjaa-
malla osan ylijäämistä palvelui-
hin, työllisyyteen, työntekijöiden 
palkkojen korottamiseen, vuok-
ra-asuntojen rakentamiseen 
ja ilmastopäästöjä vähentäviin 
hankkeisiin. SKP:n ja Helsinki-
listat on esittänyt näihin tarkoi-
tuksiin noin 100 miljoonan euron 
lisäystä kaupungin 4,5 miljardin 
budjettiin. 

Kunnat maksavat jo
eurokriisistä

Helsingin Sanomien pääkirjoitus-
toimittaja Juha Akkanen kirjoit-
ti elokuussa, että kuntavaaleilla 
ja eurokriisillä ei ole mitään te-
kemistä toistensa kanssa. Väite 
on yhtä totta kuin Hesarin aikoi-
naan esittämät lupaukset EU:n 
ja euron tuomasta vakaudesta. 

EU:n huippukokouksessa ke-
väällä sovittu ja eduskunnan kä-
sittelyyn syksyllä tuleva sopimus 
tiiviimmästä talousliitosta sisäl-
tää julkisen sektorin menoleik-
kurin. Se kohdistuu Suomessa 
erityisesti kuntiin, joilla on mo-
nia muita maita isompi rooli pal-
velujen järjestämisessä. Sopi-
mus antaa EU-komissiolle myös 
vallan kontrolloida jäsenmaiden 

budjetteja. 
EU on asettanut politiikan 

ratkaisevaksi kriteeriksi rahoi-
tusmarkkinoiden luottamuksen. 
Suomenkin hallitus on ottanut 
miljardivelkoja eurovastuiden 
takia. Toisaalta se karsii julkisia 
menoja säilyttääkseen AAA-luo-
kituksen rahoitusmarkkinoilla. 
Hallitusohjelmassa sovittu julki-
sen velan kääntäminen laskuun 
tietää vaalien jälkeen lisää kun-
tiin kohdistuvia leikkauksia. Sa-
maan aikaan EU:n politiikka pa-
hentaa talouskriisiä, joka lisää 
kuntien palvelujen tarvetta. 

Kyse on myös EU:n tavoitteista  
laajentaa yksityisiä palvelumark-
kinoita. Suomessa se tapahtuu 
suurelta osin karsimalla kunnal-
lisia palveluja. Niissä liikkuu ny-
kyisin paljon rahaa – vuodessa 
noin 44 miljardia euroa – ja se 
kiinnostaa bisnesmiehiä.

Vaaleista vastalause 
leikkauspolitiikalle

Kuntavaaleissa on kyse siitä, va-
litaanko leikkauslistat vai teot 
peruspalvelujen hyväksi.

SKP ja Helsinki-listat on sitou-
tunut tekoihin lähipalvelujen pa-
rantamiseksi ja asukkaiden ää-
nen saamiseksi kuuluviin pää-
töksenteossa. Meidän ei tarvitse 
selitellä sanojen ja tekojen risti-
riitaa, kuten palvelujen jatkuvan 
alibudjetoimisen hyväksyneiden 
muiden valtuustoryhmien. 

Muutos on välttämätön – ja se 
on myös mahdollinen. Vaalipäi-
västä 28.lokakuuta voidaan tehdä 
vastalause eriarvoistavalle ja syr-
jättävälle politiikalle. Asukkaiden 
ja työntekijöiden aktiivisuudella, 
vasemmiston ja vihreiden yhteis-
työllä ja hylkäämällä kokoomus-
vetoinen politiikka voimme kehit-
tää lähipalveluja ja lähidemokra-
tiaa, asukkaiden Helsinkiä. 

YRJÖ HAKANEN
Kaupunginvaltuutettu

SKP:n puheenjohtaja, Euroopan 
vasemmiston hallituksen jäsen

Toisenlainen kuntakartta 
– demokraattiset 
hyvinvointikunnat 
Vaihtoehto lähipalvelujen karsimisel-
le ja vallan keskittämiselle jättikunti-
in. Toimittanut Yrjö Hakanen. Kirjoit-
tajina myös Jari Heinonen, Kalle Hern-
berg, Olli Salin, Anna-Mili Tölkkö ym. 
116 sivua. TA-Tieto Oy. Hinta 15 eu-
roa.

Elvi Sinervo: 
Runot 1931 – 1956
Koottujen runojen uusi laitos. Lisäk-
si puheenvuoro kirjailijan vastuusta. 
Peter von Baghin jälkisanat runoista 
ja runoilijasta. 228 sivua. TA-Tieto Oy. 
Hinta 25 euroa. 

Tiedonantajan vaalitarjous
Vain 10 euroa 2 kk
(voimassa 28.10. asti)

p.(09) 774 38 10 ja www.tiedonantaja.fi

TilaukSET

Budjettiriihen kokoontunut Kataisen hallitus ja sen katteettomat lupaukset saivat kuulla kunniansa Occupy 
Säätytalo –mielenilmauksessa.
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Lisätöiden laskutus?

Kysymyksiä herättävät myös 
runsaat lisätyöt, joita Siilitien 
urakoiden yhteydessä on tullut. 
Lisätyöt on hyväksynyt yhtiön 
puolesta tekninen isännöitsijä. 
Esimerkiksi viime vuonna Siilitie 
9:n lisätyöt olivat yli miljoona eu-
roa. Onko urakkasopimuksessa 
tahallaan jätetty hinnoittelematta 
joitakin töitä, jotta loppusumma 
saataisiin kilpailukykyiseksi?

Sitkeä 
asukasvaikuttaja

Eero Rasijärvi on pitkäaikainen 
ja sitkeä asukasaktiivi. Hän on 
1980-luvulta alkaen selvittänyt 
Siilitien kiinteistöjen asioita ja 
pitänyt vuokralaisten puolta. 

”Tämähän on nyt jo toinen pe-
ruskorjauskierros, jota täällä Sii-
litiellä seuraan. Kaikenlaista sut-
ta ja sekundaa on rakentajien 
jäljiltä matkan varrella löytynyt. 
Urakoitsijat ovat joutuneet niitä 
korjaamaan.”

Rasijärvi osallistui myös kamp-
pailuun tonttien vuokrankoro-
tusten pienentämiseksi.

”Kaupungin vuokralaiset mak-
savat joka vuosi 20 miljoonaa 
euroa tonttivuokria. Sehän on 
oikeas taan rahan siirtämistä vä-
hävaraisten vuokralaisten tas-
kuista kaupungin taskuun.”

Asukasdemokratia 
hupeni fuusioon

Viime vuonna kaupunki toteut-
ti 21 itsenäisen vuokrakiinteis-
töyhtiön fuusioimisen Heka 
Oy:ksi. Uudessa yhtiössä on yli 

Epäselvyyksiä Siilitien peruskorjauksessa
Asukasaktiivi Eero Rasijärvi joh-
dattelee minua Siilitien valtavien 
vuokratalojen vehreillä, luonnon-
puita kasvavilla pihoilla. Alueel-
la on 1 700 kaupungin vuokra-
asuntoa ja noin 3000 asukas-
ta. Talot valmistuivat vuonna 
1957, jolloin Rasijärven vanhem-
mat muuttivat tänne 11-vuoti-
aan Eero-poikansa kanssa. Siitä 
lähtien , pientä katkoa lukuun ot-
tamatta, Eero Rasijärvi on alueel-
la asunut.

”Tuolla on tyhjiä asuntoja”, 
hän osoittaa Siilitie 7:n ikkunoita 
kohti. ”Tyhjillään on ollut vuoden 
alusta noin 80 asuntoa. Kesäk-
si kaupunki vuokrasi niistä kol-
misenkymmentä kesäharjoitteli-
joilleen - halvemmalla kuin mitä 
me vakituiset maksamme, mut-
ta hyvä kuitenkin, että vuokra-
tappioita yritetään edes hiukan 
vähentää.”

Urakkakilpailutuksen 
sählinki

Siilitien vuokra-asunnot odotta-
vat tyhjillään peruskorjauksen 
alkamista. Se on siirtynyt jo 8 
kuukautta urakkakilpailutuksen 
suhmuroinnin takia.

”Taloyhtiön hallitus ei saa-
nut etukäteen peruskorjauksen 
urakkatarjouksia tutustumista 
varten. Päätös tehtiin kilpailutus-
ta hoitavan Pöyry Oy:n suullisen 
esittelyn pohjalta ja valituksi tu-
li toiseksi halvin, Reno-Rakennus 
Oy:n tarjous, vaikka kilpailutuk-
sen ehdoissa sanotaan, että hal-
vin pitää valita.”

Reno-Rakennus on isännöitsi-
jän ja hallituksen jäsenten vanha 
tuttu. Yritys on tehnyt Siilitiellä 
ennenkin remonttihommia. Sii-
litie 7:n peruskorjausurakoiden 

loppusumma on melkoinen, noin 
18 miljoonaa euroa.

Halvimman tarjouksen tehnyt 
valitti markkinaoikeuteen. Oi-
keuden päätöksestä halvimman 
eduksi valitti puolestaan Reno-
Rakennus. Viimeisin markkina-
oikeuden päätön on, että on jär-
jestettävä uusi kilpailutus. Sitä 
ei Helsingin kaupungin asunnot 
Heka Oy ole vielä järjestänyt.

”Arvioni mukaan ainakin puo-

lentoista vuoden vuokrarahat 
jäävät asunnoista saamatta. Tä-
hän mennessä menetykset ovat 
jo satoja tuhansia euroja.”

Rasijärvi pelkää, että vuokra-
tappiot maksatetaan vuokralai-
silla, vaikka he eivät ole millään 
lailla osallisia kulujen syntyyn.

”Eihän sitä rahaa näiden ku-
lujen peittämiseksi mistään 
muualta tule kuin vuokralaisten 
taskuista.”

Rasijärvi on vaatinut vastuun-
kantoa remontin viivästykses-
tä kilpailutuksesta vastanneelta 
Pöyry Oy:ltä, taloyhtiön hallituk-
selta sekä tekniseltä isännöitsi-
jältä. Kaupunginvaltuutettu Yrjö 
Hakanen on tehnyt asiasta selvi-
tyspyynnön kaupungin sisäiselle 
tarkastukselle, josta asia siirret-
tiin Hekalle.

”Selvityksen tekemistä omassa 
asiassaan”, Rasijärvi hymähtää.

Siilitien asukasaktiivi Eero Rasijärvi on ehdolla Helsingin valtuustoon Vapaat ja Radikaalit Demokraatit –lis-
talla, joka on yhteistyössä SKP:n kanssa.

aloite asumisen hinnan alentamiseksi
Helsinkiläisten tuloista menee 
yhä enemmän asumiseen. Pel-
kistä seinistä joutuu maksa-
maan niin paljon, että muuhun 
ei jää tarpeeksi rahaa. Kaupun-
gin vuokra-asuntojonossa on vii-
me aikoina ollut lähes 25 000 
hakemusta. 

Vuokra-asuntotuotanto on 
kaupungille käytännössä riski-
tön ja pidemmällä aikavälillä it-
se itsensä rahoittava tapa lisätä 
vuokra-asuntoja. Vuokralaiset 
maksavat vuokrillaan niin talojen 
rakennuslainat kuin käyttökulut 
ja peruskorjaukset. 

Helsingin kaupunki ei kuiten-
kaan rakenna itse asuntoja eikä 
sen rakennuttamia vuokra-asun-
tojakaan ole tehty kuin muutama 
sata vuodessa. Suurin osa uusis-
ta asunnoista on rakennusliik-
keille ja rahoittajille voittoa tavoit-
televaa tuotantoa, jonka vuokrat 
ja hinnat ovat kaupungin vuok-
ra-asuntoja kalliimpia. Lisäksi 
kaupunki perii asuntojen tontti-
maasta markkinaehtoisia vuok-
ria, joita on viime vuosina alettu 
nostaa jopa moninkertaiseksi. 

Kaupunki rakentamaan 
vuokra-asuntoja

SKP:n Helsingin piirin aloittees-

ta alkoi elokuussa nimien keruu 
kunnallisaloitteeseen, jossa vaa-
ditaan helsinkiläisille mahdolli-
suutta asua omakustannushin-
taan. Kaupungin oman asunto-
tuotannon lisääminen ei rasita 
kunnan taloutta, mutta kunta-
laisten elämän laatua sillä voi-
daan parantaa tuntuvasti. Ra-
kennustoiminta tarjoaisi myös 
lisää työpaikkoja. 

Aloitteessa esitetään:

– Kaupungin omien vuokra-
asuntojen rakennuttamista lisä-
tään nopeasti. Vuositasolla tulee 
pyrkiä yli tuhannen kunnallisen 
vuokra-asunnon rakennuttami-
seen valtion ja kaupungin pitkä-
aikaisin edullisin lainoin. Tähän 
on osoitettava riittävästi hyviä 
tontteja.

– Helsingin on ryhdyttävä it-
se rakentamaan vuokra-asun-
toja perustamalla tähän tarkoi-
tukseen voittoa tavoittelema-
ton kunnallisnn liikelaitos tai 
rakennusyhtiö. 

– Kaupungin tonttien vuokrien 
määräytymisperusteet muute-
taan niin, että tonttivuokrat eivät 
nouse kohtuuttomasti. 

lisää edullisia 
vuokra-asuntoja
helsingin asunto-ongelmia pidetään yllä 
poliittisella tahdolla ja poliittisella tahdolla ne 
voidaan myös ratkaista. asumisen hinta on eräs 
helsingin suurimmista ongelmista. kunnallinen 
vuokra-asuntotuotanto on kaupungille lähes 
ilmaista vuokralaisten maksaessa rakennus- ja 
ylläpitokustannukset, eikä asukkaista ole pulaa.

pienten lasten äitinä olen tyytyväinen siitä, 
että pääsimme asumaan edulliseen kaupungin 
vuokra-asuntoon. minusta se on parempi 
vaihtoehto kuin monen sadantuhannen 
euron asuntolaina. toivoisin, että tämä olisi 
mahdollista muillekin perheille.

tiina sandBerg
Puistola
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Muutos on 
mahdollinen

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 
Kalle Hernberg 040 743 34 73
kalle.hernberg@gmail.com
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
@skp.fi
H SKP:n Etu-Sörkan osasto
Jonas Mithiku 
044 542 85 34
jonasmithiku@yahoo.co.uk
H SKP:n Helsingin posti– ja 
logistiikka-alan osasto
Sippo Kähmi 040 706 12 23
teenik@kolumbus.fi
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
japijarmo@gmail.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
Lena Huldén
lena.hulden@helsinki.fi

H Punainen tähti – Helsingin 
kommunistiset nuoret
helsinki@komnl.fi

H EESPäin-lehti 3/2012 
Syksy 2012
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!

uusia kasvoja valtuustoon

Edellisissä kunnallisvaaleis-
sa Suomen kommunistisen 
puolue ja Helsinki-listat oli-
si saanut yhden sijasta kaksi 
paikkaa kaupunginvaltuus-
toon, jos vaaliliiton äänimää-
rä olisi ollut viidenneksen 
suurempi. Noissa vaaleis-
sa SKP:n ja Helsinki-listojen 
kannatus nousi osapuilleen 
kaksinkertaiseksi. 

Lokakuun 28.päivä pidet-
tävissä vaaleissa SKP tavoit-
telee toista paikkaa yhteisellä 
listalla Vapaiden ja Radikaa-

lien Demokraattien sekä usei-
den sitoutumattomien ehdok-
kaiden kanssa. SKP on esittänyt 
myös teknistä vaaliliittoa kah-
delle pienelle ryhmälle, STP:lle ja 
KTP:lle. 

SKP ja Helsinki-listat on yh-
delläkin valtuutetulla saanut mo-
nia tuloksia valtuustossa. Mutta 
kahdella valtuutetulla saa vaihto-
ehdot aina tarvittaessa äänestyk-
seen. Se lisäisi paineita muissa 
ryhmissä, jotka ovat nykyisessä 
valtuustossa hyväksyneet kokoo-
muksen johdolla tehdyt budjetit 

43 000 asuntoa ja lähes 90 000 
asukasta.

”Asukasdemokratiasta ei voi 
enää puhua. Päätökset Hekalta 
tulevat niin viime tipassa, että 
edes talotoimikunnat eivät ehdi 
ottaa kantaa asioihin. Lausunto-
ja saamme antaa, mutta ei niitä 
tarvitse ottaa huomioon. Aikai-
semmin asukkaat saattoivat esi-
merkiksi alentaa asumismenoja 
säästötoimillaan energian- ja ve-
denkulutuksessa. Suuryhtiö ei 
kannusta tällaisiin toimiin.”

Rasijärvi toimi fuusiota vas-
taan. Hän vetosi kaupungin vir-
kamiehiin ja luottamusmiehiin, 
myös SAK:n johtoon ja jopa 
presidenttiin.

Rasijärvi ei hyväksy Hekan 
pääomavuokrien tasausjärjestel-
mää. Vanhat taloyhtiöt, joiden ve-
lat on jo maksettu (kuten Siilitiel-
lä), joutuvat osallistumaan mui-
den yhtiöiden velkojen maksuun. 
Hän pitää epäoikeudenmukaise-
na myös sitä, että Heka Oy - eli 
vuokralaiset - rahoittaa uusien 
vuokra-asuntojen rakentamista.

”Ei uusien asuntojen rahoit-
taminen kuulu vain yhdelle 
väes tönosalle. Asunnothan ovat 
valmistuttuaan koko kunnan 
omaisuutta.” 

Kuka valvoisi, mitä tapahtuu 
valtavassa kiinteistöyhtiössä ni-
meltä Heka Oy? Kaupungin si-
säisen tarkastuksen mukaan it-
senäisen yhtiön valvonta ei kuu-
lu sille. Jokaiseen vuokrataloon 
tarvittaisiin tällaisia eerorasijär-
viä, jotka väsymättä ottavat sel-
vää asioista, tuovat väärinkäy-
tökset julki ja toimivat asukkai-
den äänenä.

MARJALIISA SIIRA
helsinkiläinen toimittaja, 

eläkkeellä

Perusoikeus 
eikä bisnes
asunto on ihmiselle perusoikeus. sillä ei 
saa tehdä bisnestä, kuten nyt tehdään. 
asunnottomuus on iso sosiaalinen 
ongelma, joka on hoidettavissa 
poliittisesti oikeilla päätöksillä. se ei 
kerta kaikkiaan saa olla rahasta kiinni 
vaan siihen on löydyttävä oikeaa tahtoa. 
ihmisen ainutkertaista kunnioittaman!

kirsti kangas
Niemenmäki

ja monet muut palveluja hei-
kentävät ratkaisut. 

SKP:n ja Helsinki-listojen 
vaalivoitto voi näin olla ratkai-
seva tekijä kokoomuksen he-
gemonian murtamisessa Hel-
singin kunnallispolitiikassa. 
Samalla ääni SKP:n ja Helsin-
ki-listojen ehdokkaille on sel-
keä vastalause Jyrki Katai-
sen hallituksen ajamalle leik-
kauspolitiikalle ja eurokurille. 
Se on teko lähipalvelujen ja 
lähidemok ratian puolesta.

SKP:n Helsingin piiri ja Hel-
singin Vapaat ja Radikaalit 
Demokraatit ovat kuntavaa-
leissa yhteisellä listalla. Elo-
kuun lopussa oli listalla yli 50 
ehdokasta ja lista täydentyy 
vielä. 

SKP on asettanut listalle 
seuraavat ehdokkaat: irene 
Auer, luokanopettajaopiske-
lija, Kontula. Helena Dwo-
reck, ympäristölaborantti, 
Laakso. Yrjö Hakanen, kau-
punginvaltuutettu, SKP:n pu-
heenjohtaja, Maunula-Pirk-
kola. Ari Hannikainen, varti-
ja, Herttoniemi. Matti Heino, 
lvis-mekaanikko, Marjaniemi. 
Jorma Heinonen, muurari, 
Tapanila. Kalle Hernberg, 
opettaja, FM, Puistola–Hei-
kinlaakso. Jenni Häkkinen, 
tarjoilija vuoropäällikkö, Kä-
pylä. Juha Hämäläinen, työ-
suojeluasiantuntija, eläkeläi-
nen, Puotiharju. Elina Jär-
venpää, diplomi-insinööri, 
Itäkeskus. Kirsti Kangas, 
siivoja, Niemenmäki. Hannu 
Karineva, sosiaalityönteki-
jä, Kontula-Myllypuro. Merja 
Kauppinen-Saarikko (sitou-
tumaton), kassa-myyjä, Var-

tiokylä. Heikki Ketoharju, muu-
sikko, Kulosaari. Toivo Koivisto, 
rakennustyömies, Puu-Käpylä. 
Anita Koivunen (sit.), paranta-
ja, Hermanni. Mikko Korhonen, 
toimistotyöntekijä, opiskelija, 
Pakila. Marko Korvela, päätoi-
mittaja, Puotila. Tytti Kotilai-
nen, toimittaja, Pikku Huopa-
lahti. Jukka Laitinen, ravintola-
kokki, Tapanila. Seppo Lampe-
la (sit.), muusikko, Herttoniemi. 
Jussi-Petteri Lappi, postinjaka-
ja talonmies, Pitäjänmäki. Arto 
Lindqvist, eläkeläinen, Malmi. 
Kari Lindström, taidegraafik-
ko, Kumpula. Jonas Mithiku, 
rakennusmies, Hermanni. Meri 
Mononen-Matias (sit), ekonomi/
valokuvaaja, Kallio. Matti nuuti-
nen, rakennusmies, Vesala. An-
neli Pakkasvirta (Sauli), näyt-
telijä, Merihaka. Leo Partanen, 
opintojohtaja, Pasila. Arja Putko-
nen, lähihoitaja, Pohjois-Haaga. 
Wäinämö Ruottinen, mielenter-
veyshoitaja, Pitäjänmäki. Robert 
Ryömä, sekatyöläinen, Vuosaari. 
Hannele Salava, erityislastentar-
hanopettaja, Pasila. Mari Salo-
heimo (sit.), tutkija, Kallio. Tiina 
Sandberg, piirisihteeri, Puistola. 

Erkki Susi, toimittaja, Sörnäi-
nen. Emmi Tuomi, psykologi, 
Puistola-Heikinlaakso. Anna-
Mili Tölkkö, erityisopettaja, 
Pakila. Anja Welin, virallinen 
kielenkääntäjä, VTM, Kontula. 
Juha-Pekka Väisänen, käsi-
tetaiteilija pääsihteeri, Puna-
vuori. Jarmo Åsnabrygg, pal-
veluvastaava, Arabianranta. 

Vapaat ja Radikaalit Demo-
kraatit ovat asettaneet seu-
raavat ehdokkaat: Lauri Al-
hojärvi, koulunkäyntiavusta-
ja, muusikko, Arabianranta. 
Atte Blom, tuotantopäällikkö, 
producent, Herttoniemenran-
ta. Seppo Julin, päätoimit-
taja, Torpparinmäki. Maarit 
Lumio, rikosseuraamustyön-
tekijä, Käpylä. Pertti Poiko-
lainen, diplomi-insinööri, Val-
lila. Eero Rasijärvi, eläkeläi-
nen, Herttoniemi. Toni Roiva-
nen, muusikko, eläkeläinen, 
Haaga. Olli Salin, sosiaali- 
ja kriisipäivystyksen päällik-
kö, Vallila. Heikki Takkinen, 
tuottaja, Käpylä. Valtteri Ve-
sikko, asianajaja, Vuosaari. 
Anni Wallenius, erityiskou-
lunkäyntiavustaja, Käpylä. 

tule mukaan, 
tue vaalitYötä

ota yhteyttä, jos haluat osallistua 
muutoksen tekemiseen helsingin 
kuntavaaleissa. ehdokaslistoja 
täydennetään vielä ja vaalityöhön 
ovat kaikki tervetulleita. 
voit antaa myös taloudellista tukea 
SKP:n Helsingin piirin tukitilille 
FI7280001001918094. 

Tavoitteita SKP:n ja Helsinki-listojen vaaliohjelmaan on koottu katugallupilla ja tapaamisissa. Kuva 
tapaamisesta Pakilan työväentalolla elokuussa. 
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HaLLInToHuoneeSSa Lastenpaikka           

Vastarintaa ja vaihtoehtoja leikkauspolitiikalle ja rahavallalle. Vastavirran kulttuuria. 

klo 10 – 11.45 DeMoKRaTIaa TaRjoLLa
keskustelu helsingin alueellisen demokratian kehittämishankkeista. keskustelun 
vetäjänä Heikki Takkinen. Järj. helsingin vapaat ja radikaalit demokraatit

klo 12 – 13.45 MITä RIo+20 jäLKeen?
jouni nissinen suomen luonnonsuojeluliitosta, ympäristötieteen opiskelija 
Minna Mentula komnl:stä, ympäristöpäällikkö Maija Hakanen kuntaliitosta. 
puheenjohtaja helsingin ympäristölautakunnan jäsen Lauri alhojärvi. 

klo 14 – 15.45 MITä TaPaHTuu naISTen TyöPaIKoILLe? HaLLITuS 
TaRjoaa PaKKoLoMIa ja PaKKoLIIToKSIa.
superin pitkäaikainen pääluottamusmies Marja nieminen turusta, 
helsinkiläinen erityislastentarhanopettaja Hannele Salava, Jhl:n suur-salon 
hallituksen jäsen jouni Rauäng, tampereen varavaltuutettu Laila Räikkä. Järj. 
demokraattinen naisverkosto.

TIeDeKunTaSaLI 

klo 10 – 11.45 TyöeLäMä MuRRoKSeSSa, MITä TeKee ay-LIIKe?
Yit:n pääluottamusmies jari jääskeläinen, pasilan postikeskuksen 
pääluottamusmies jari Pellikka, Jukon varapääluottamusmies emmi Tuomi, 
tuotepäällikkö Timo Sotikoff. puheenjohtajana Pekka Lundgren. Järj. pau:n 
osasto 151, kriittinen ay-verkosto ym. 

klo 12 – 13.45 InnoVaaTIoITa ja yRITTäjyySKaSVaTuSTa 
– MITä KouLuSSa ToDeLLa TaRVITaan? 
prof. juha Suoranta tampereen yliopisto, pedagogiikan opiskelija jari-Pekka 
Tamminen, opettaja Kalle Hernberg . Järj. komnl.

klo 14 – 15.45 TeRVeyS eI Saa oLLa RaHaSTa KIInnI
keskustelu maksuttomasta terveydenhuollosta, sen esteistä ja mahdollisuuksista 
maustettuna terveydenhuollon kriisillä. juha Kovanen, kansalaisaktiivi 
vantaalta ja sairaanhoitajat Irma Tanskanen ja Imane elonen. puheenjohtajana 
Sippo Kähmi. Järj. skp:n uudenmaan piiri.

gaLLeRIa 

klo 11 – 12.45 PuoLuSTeTaanKo SoDaLLa IHMISoIKeuKSIa?
agneta norberg ruotsin rauhanneuvostosta, tuottaja atte Blom, 
rauhanpuolustajien puheenjohtaja Markku Kangaspuro ja rauhanliiton 
meksiko-koordinaattori Meri Mononen-Matias. keskustelun vetäjänä pandin pj 
jP Väisänen. 

klo 13 – 14.45 MaRxIn PääoMa ja nyKyInen KRIISI
opiskelija antti Ronkainen ja erikoistutkija Seppo Ruotsalainen. 
puheenjohtajana Tiina Sandberg. Järj. dsl

klo 15 – 16.45 Tee Se ITSe -KuLTTuuRI
kirjailija Katja Kettu, muusikko ja kulttuuripienyrittäjä johannes Susitaival, 
kallio-liikkeen aktiivi anniina Palm, muusikko antti Sandberg turusta ja 
toimittaja Marko Korvela. puheenjohtajana Irene auer. Järj. dsl.

MuSIIKKISaLI 

klo 11 – 12.45 KunTauuDISTuKSen VaIHToeHDoT
tampereen kaupunginvaltuutettu jari Heinonen, pro kuntapalvelut pj 
anita Kelles-Viitanen, vapaus valita toisin pj Kaarin Taipale ja helsingin 
sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö olli Salin. keskustelua vetää Jyväskylän 
kaupunginvaltuutettu Riitta Tynjä.

klo 13 – 14.45 MITen uLoS euRoKRIISISTä?
yiannis Bournous (euroopan vasemmisto, kreikan syriza), prof. Heikki 
Patomäki, ex-meppi esko Seppänen, occupy-aktivisti Marissa Varmavuori. 
keskustelua vetää yrjö Hakanen.

klo 15 – 16.45 VaSeMMISTon VISIoT ja STRaTegIaT?
Ydin-lehden päätoimittaja arja alho, kansanedustaja Markus Mustajärvi 
(vasenryhmä), skp:n puheenjohtaja yrjö Hakanen, komnl:n puheenjohtaja ja 
occupy-aktivisti Heikki Ketoharju ja tanskan enhedslistenin edustaja. 

VanHan juHLaSaLI 

vastavirtafestivaali 
lauantaina 22. syyskuuta klo 10-01 vanha ylioppilastalo, helsinki

VaSTaVIRTaan-KonSeRTTI ja ILTaKLuBI  19 - 01
oona airola ja Minja Koski esittävät Kaj Chydeniuksen säestämänä Chydeniuksen uusia 
ja vanhoja lauluja. työväenlauluja tulkitsee Reijo Frank, säestäjänä Reino Bäckström. 
aulikki oksasen ja Ilpo Tiihosen runoduetto ”Kuu ja kaipaus” Merja Ikkelän haitarin ja 
antti Halosen sahan säestämänä. jaakko Laitinen & Väärä raha –yhtye tuo kaikuja Balkanin 
mustalaisrytmeistä, romansseista ja vanhasta suomalaisesta iskelmästä. lauluja työväen 
ja nuorten elämästä esittää Tumppi Varonen. vaihtoehto-rockyhtye Minja Maarika & 
Madonluvut.  
(liput 10 euroa, tiketistä 12 e)

lisätietoja vastavirtafestivaali.com Järjestävät SKP, Euroopan vasemmisto, DSL:n opintokeskus, Kommunistinen nuorisoliitto, Demokraattinen 
naisverkosto, Helsingin Vapaat ja Radikaalit Demokraatit, PAND, ammattiosastoja ym 

KoLMen SePän auKIoLLa   klo 10 - 17 mm. ”terveyskioski”, aloitteita 
asumisesta ja joukkoliikenteestä, vapaa sana.


