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Avauksia toisenlaiseen Helsinkiin. Vaihtoehtoja vasemmalta.
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SKP tuo vaihtoehdon EU-vaaliin
Nyt on Euroopan aika ottaa askel vasemmalle – kapitalismia, EU-sopimuksia ja uusliberalismia vastaan. Suomen
kommunistinen puolue tuo Euroopan unionin parlamentin vaaleihin EU:n vastaisen ja toisenlaista Eurooppaa
rakentavan työväenluokkaisen vaihtoehdon. Olemme osa
Euroopan vasemmistoa ja kansainvälistä kommunistista liikettä, joka haluaa paremman Euroopan ja maailman, jossa ihmistä ja luontoa ei alisteta ahneudelle ja
riistolle.
Toisenlaisen Euroopan rakentaminen ei ole mahdollista EU:n sopimusten puitteissa. Se edellyttää irtaantumista nykymuotoisesta EU:sta.
EU:n kriisipolitiikkaa vastaan on noussut ennennäkemättömän laaja eurooppalainen vastarinta. SKP on osa
eurooppalaista tyytymättömien liikettä. Sixpack-hallituksen suurpääomaa syleilevälle linjalle ja rajojen sisään käpertyvälle nationalismille on vaihtoehto.
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Suomen suunnaksi irti EU:sta.
Laman laskut niiden aiheuttajille.
Työläisten oikeudet etusijalle.
Valta Euroopan kansoille.
Julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan puolesta.
Euroopan ekologinen rakennemuutos.
Euroopasta rauhan ja solidaarisuuden rakentaja.

Suomen kommunistinen puolue haluaa rakentaa yhteistyön Eurooppaa, jossa etusijalla ovat ihmisten ja luonnon
hyvinvointi, työntekijöiden oikeudet, demokratia, tasaarvo ja solidaarisuus. Tältä pohjalta teemme toukokuun
europarlamenttivaaleissa yhteistyötä Euroopan vasemmiston, muiden kommunististen ja radikaalien vasemmistolaisten puolueiden sekä EU-parlamentin Yhtyneen
vasemmiston GUE/NGL-ryhmän kanssa.
Lue lisää: http://hyvinvointivaltionpuolesta.fi & www.skp.fi
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pääkirjoitus

Työttömyys, viima,
leikkaus ja EU
Työttömyys on kasvanut Helsingissä suurimmalle tasolle
tällä vuosituhannella. Silti Helsinki ei ole varannut rahaa
työllisyyden hoitamiseen viime vuotta enempää. Lisää rahaa ei ole varattu myöskään toimeentulotukeen tai muihin
sosiaalimenoihin, vaikka viime vuosi oli kaupungille 150
miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve kasvaa työttömyyden nousun myötä, mutta Kokoomus vaatii kiristämään
leikkauslinjaa ja ottamaan mallia Espoosta esimerkiksi
terveyspalvelujen ulkoistamisessa yksityisille firmoille.
Kaupunginvaltuustosta löytyy poliittista väriä mustasta
punaiseen ja vihreään, mutta kun pintamaalia raaputtaa,
paljastuvat huviretken tulokset: kaikki ryhmät SKP:tä ja
Helsinki-listoja lukuun ottamatta toistavat mantran tavoin sitoutumista valtuustokauden alussa strategiaohjelmaan kirjattuihin menojen kasvun leikkaamisen ja tilojen vähentämisen tavoitteisiin, vaikka kaupunki kasvaa.
Kun herrojen kanssa lähtee marjaan, tulee saaliiksi mätiä
puolukoita.
Valtakunnantason mantra koskee kestävyysvajetta ja
rakenneuudistusta. Rakenteita on uudistettu lähiaikoina
yritysveroja laskemalla ja julkisia palveluja keskittämällä
ja heikentämällä. Kunnat pitäisi saada tehokkaammiksi
palveluja karsimalla ja yksityistämällä, jotta rikkaat välttyisivät veroilta ja yksityisiä voittoja voitaisiin paisuttaa.
EU:sta saa mukavan selkänojan.
Tosin, jos pääomaverotus olisi Suomessa EU-maiden
keskitasolla, olisi verotuloja kertynyt viimeksi 4 miljardia enemmän. Jos veroaste olisi Tanskan tasolla, valtio ja
kunnat saisivat verotuloja vuodessa 8 miljardia nykyistä
enemmän.
EU-direktiiviin vedoten ollaan Helsingissä käynnistämässä yhtiöittämisen ja yksityistämisen aalto. Oikeisto on
pistämässä hösseliksi ja yksityistämässä sellaistakin, jota
ei lainmuutoksen perusteella tarvitsisi.
Tavallisia ihmisiä hallituksen rakennemantra viekoittelee kepillä ja mädillä porkkanoilla. Mantran taakse kätkeytyy ajatus, että työttömyys johtuu työttömien haluttomuudesta tehdä töitä ja että julkisiin palveluihin ei ole
varaa. Taustalla kummittelee ajatus: mitä vähemmän rikkaat maksavat veroja, sen parempi taloudelle. Rikkaudet
eivät ole kadonneet, mutta taskut ovat vaihtuneet.
Poliittinen kamppailu käydään hyvinvoinnin jakautumisesta: keräävätkö ne, joilla jo on yhä enemmän vai lisätäänkö kaikkien hyvinvointia.
Varsinkaan nyt ei ole varaa jäädä mökkiin yksikseen itkemään. Ei ole varaa luottaa entiseen, kun tehdään uusjakoa.
Entinen tapa hallita jatkuu niin
kauan kuin sille annetaan mahdollisuus. Positiivinen muutos
lähtee kaikkien jakamattoman
ihmisarvon tunnustamisesta
kansainvälisiksikin yhdistyvissä
kamppailuissa. Eletään ihmisiksi – ei kapitalismiksi.
KALLE HERNBERG
PS. EU-vaaleissakin on
vaihtoehto.

H tapahtumia H händelser H events H
H Marx on täällä tänään -lukupiiri 13.3. klo 17.30 Kallion kirjaston
Dekkarihuone H Kuulemistilaisuus lähiterveysasemista 24.3. klo 18
Kinaporin juhlasali, Kinaporinkatu 7-9 H Tapahtuma asukastalojen
puolesta 26.3. Narinkkatori H Eurooppalainen ay-liikkeen
mielenosoituspäivä kurjistamista vastaan 4.4. H SKP:n ja Helsinkilistojen teltta Hakaniemen markkinoilla 6.4. H Maanantaiklubi 7.4. klo 19
Milenkassa, Haapaniemenkatu 5 H Marx-lukupiiri 10.4. klo 17.30 Kallion
kirjaston Dekkarihuoneessa H SKP:n Helsingin piirin vuosikokous 12.4.
klo 10.30 Oulunkylän seurahuoneella H SKP:n ja Helsinki-listojen teltta
Malmin markkinoilla 13.4. H Suomen sosiaalifoorumi 25.-27.4. Arbiksella,
Dagmarinkatu 3 H Agit Propin vappukonsertti 30.4. Kulttuuritalolla.
H Ay-liikkeen ja vasemmiston vappumarssi 1.5. kokoontuminen klo
10 Kansalaistorille Musiikkitalon eteen, kulkue lähtee klo 11. Työväen ja
nuorison vappujuhla Tokoinrannassa marssin jälkeen noin klo 11.45. H
Vappulounas Pakilan työväentalolla 1.5. klo 14 alkaen (pöytävaraukset
p. 050 5704368/Maija) H SKP:n ja Helsinki-listojen teltta Hakaniemen
markkinoilla 4.5. H Marx-lukupiiri 8.5. klo 17.30 Kallion kirjaston
Dekkarihuone H Maailma kylässä -festivaali 24.-25.5. H Euroopan
unionin parlamentin vaali 25.5. ja ennakkoäänestys 14.-20.5.

Tämä Etelä-Sataman tontti varattiin Guggenheim-museolle, vaikka hankkeen talous on auki. Edes vaihtoehtoisia paikkoja ei selvitetty.

Vihreät avasivat
Guggenheim-kaupan
Helsingin vihreät lähtivät kokoomuksen mukaan varaamaan tontin Guggenheim-museolle arkkitehtuurikilpailua varten. Samalla vihreät avasivat oman Guggenheim-kaupan, poliittisen osto- ja
myyntiliikkeen.
Tontinvarauksen
ehdoksi
vihreät asettivat vain kaupungin oman selvityksen tekemisen
hankkeen tuotto- ja kustannuslaskelmista. Varsinainen ongelma ei ole kuitenkaan laskelmissa
vaan lähtökohdissa, joiden mukaan kaupunki (ja osin ehkä valtio) maksavat noin 160 miljoonaa
euroa museon rakentamisesta ja
käyttökuluja vuosittain 5 miljoonaa (20 vuodessa 100 miljoonaa).
Lisäksi tulevat vielä verot, lainojen hoitokulut ym.
Miljonäärien hallitsema Guggenheim-säätiö ei laita hankkeeseen yhtään rahaa. Sen sijaan se
kerää hallintomaksujen lisäksi

30 miljoonaa dollaria Guggenheim-nimen käyttöoikeudesta.

Outoa koplausta
Vihreät eivät esittäneet mitään
ehtoja säätiön taloudellisen vastuun lisäämisestä myöskään
myöhemmin tehtävälle päätökselle siitä, rakennetaanko museo.
Sen sijaan he ryhtyivät käymään
kauppaa muista asioista ”sullemulle”-periaatteella. He esittivät
muun muassa luopumista jostain isosta liikenneinvestoinnista esimerkiksi Kehä I:llä.
Museon käyttömenoihin vih
reät esittivät ohjattavaksi ”kaupungin elinkeinorahoitusta”. Ainoa isompi summa Helsingin
elinkeinorahoituksessa ovat työllisyyden hoitoon varatut määrärahat. Työttömien kustannuksellako vihreät siis rahoittaisivat

Guggenheimia – vai eivätkö he
tiedä, mistä puhuvat?
Jos joku esittäisi sosiaali-, terveys- tai muista peruspalveluista hankkeen, jonka talous olisi
niin tyhjän päällä kuin Guggenheim-hanke, se torjuttaisiin suoralta kädeltä. Kokoomuksella ja
vihreillä – samoin kuin hanketta
ajavilla kaupunginjohtajilla Jussi Pajunen (kok) ja Ritva Viljanen (sd) – näyttää kuitenkin olevan ihan eri kriteerit miljonäärien
hankkeille.
SKP ja Helsinki-listat otti ensimmäisenä valtuustoryhmänä
kannan Guggenheim-hanketta
vastaan. Guggenheim voi järjestää perustaa museon, mutta ei
veronmaksajien rahoilla – etenkin nyt kun valtio ja kaupunki
leikkaavat kulttuurin ja muiden
palvelujen rahoitusta.
YRJÖ HAKANEN

kolumni

Tervetuloa yhteisiin talkoisiin, vaiko sittenkään?
Ihanko tässä riemusta kiljahdellen ja kutsusta kiitollisena
pitäisi olla siirtämässä taloudellista pääomaa kansalta kapitalistille – julkiset peruspalvelut, sosiaaliturvan ja työehtosopimukset uhraamalla, ja
sitä myöten koko hyvinvoinnin
lopullisesti rapauttamalla?
– Hah, no ei tietenkään!
Tällä naurettavalla ”talkoohengen” luomisyrityksellä oikeisto, jälleen kerran, koettaa
saada meidät – heidän kapitalisminsa aiheuttamaan kriisiin osattomat ihmiset – tuntemaan osallisuutta ja edes
pienen piston sydämissämme, hiljaa hyväksymään heidän ehtonsa ja työkalunsa
sen kriisin korjaamiseksi ja
heidän hämäräbisnestensä
pelastamiseksi. Meidät, jotka ympäri maailman olemme tässä mukana ainoas
taan kärsijöinä, siis koko
työväenluokan.

Eikö olisi jo aika viheltää tämä
porvaripeli poikki?
Onhan se jo nähty monessa
maassa, että mitä siitä pelistä
seuraa; köyhyyttä, sortoa – erilaisia konflikteja, ihmisten taloudellista ja sosiaalista eriarvoistumista, demokratiavajetta jne. Suomessakin tuo sama suunta on jo
selvästi nähtävissä, salakavalana
hyvinvoinnin alasajona, milloin
mihinkin syyhyn vedoten.
Mutta miten?
Järjestäytyä ja aktivoitua tässä ainakin pitää jokaisen kynnelle kykenevän, ja miettiä tarkoin,
että minkälaisen puolueen ehdokkaalle sitä äänensä tulevissa vaaleissa antaa. Pitäisi myös
sisäistää se tosiasia, että meissä yhdessä, valtavana työväenluokkana, on voimaa, ja demok
raattisesti myös valta on meillä,
kunhan vain puhallamme yhteen hiileen. Lopetetaan mukayhteiset epätoivotalkoot, eikä
anneta porvareiden puheillaan

hämätä ja asettaa meitä, kapitalismin uhreja, keskenään
vastakkain.
El pueblo unido, jamás será
vencido! – Yhtenäistä kansaa
ei voi voittaa!
Tuomas Roito
Kirjoittaja on helsinkiläinen
linja-autonkuljettaja
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”Älkää antako lopettaa asukastaloja”
Helsingissä on 11 sosiaali- ja terveysviraston ylläpitämää asukastaloa. Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen asettama työryhmä
esittää, että kaupunki luopuu
niistä ensi vuoden alkuun mennessä. Esityksen valmistelussa
ei kuultu lainkaan asukkaita ja
työntekijöitä.
Esitys oli tarkoitus viedä läpi
vähin äänin, mutta onneksi näin
ei käynyt. Asukastalojen käyttäjien mielenosoitukset johtivat siihen, että sosiaali- ja terveyslautakunta otti aikalisän ja päätti
Anna Vuorjoen (vas) aloitteesta
selvittää myös vaihtoehtoa, jossa
asukastalot jatkavat kaupungin
omana toimintana.
Koko alkuvuoden on ollut
epäselvää, kuka asiasta lopulta päättää. Kaupunginjohtajisto
on pyytänyt lautakunnalta vain
lausuntoa. Kaupunginvaltuusto
on sivuutettu eikä kaupunginhallituskaan ole asiaa päättänyt.
Tästä huolimatta sote-virastoon
palkattiin jo helmikuussa työntekijä valmistelemaan luopumista asukastaloista.

”Teemme hyvää
halvalla”
Asukastaloissa on vain parikymmentä työntekijää. Työttömiä,
harjoittelijoita ja työelämään
kuntoutujia työllistetään kuitenkin yhteensä 400 vuosittain. Sadat vapaaehtoiset järjestävät yhdessä sosiaalialan ammattilaisten

Asukastalojen puolustajien mielenosoitus evästämässä kokoukseen meneviä sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseniä.
kanssa ruokala- ja kahvilatoimintaa, kerhoja, atk-tukea, kierrätystä, nuorten bändipajoja, vanhusten kerhoja, maahanmuuttajien kursseja, terveysneuvontaa
ja ehkäisevää sosiaalityötä.
– Toiminnan vahvuus on siinä,
että meitä ei ole lokeroitu omiin
ryhmiimme vaan olemme sulassa sovussa tukien toinen toistamme. Älkää antako lopettaa asu-

kastaloja, vetosivat asukastalojen käyttäjät mielenosoituksessa
kaupungintalolla.
– Yhdessä olemme luoneet tuloksellisen mallin syrjäytymisen
vastaiseen maksuttomaan toimintaan. Investoiminen meihin
ihmisiin ja välittäminen tuo suurimmat säästöt! Teemme halvalla hyvin arvokasta, korostivat
puolestaan Alppilassa toimivan

Kumppanuustalo Hannan kävijät ja toimijat.

syys on sosiaalityön ammattilaisten kautta avautuva suora linja
sosiaali- ja terveysviraston palveluihin, kuvasi Malmin toimintakeskuksen toiminnanjohtaja Sini Heino-Mouhu asukastalojen
merkitystä Maunulan Saunabaarilla järjestetyssä keskustelussa.
Yksikin kokonaan syrjäytyvä
nuori tulee yhteiskunnalle kalliimmaksi kuin asukastalot, jotka vievät Helsingin budjetista
vain 860 000 euroa, muistutettiin keskustelussa.
– Asukastalot ovat myös lähidemokratian ja yhteisöllisyyden
kannalta tärkeitä avoimia, maksuttomia kohtaamispaikkoja ja
matalan kynnyksen palveluja,
korosti kaupunginvaltuutettu
Yrjö Hakanen (SKP & Helsinkilistat).
Maunulan tilaisuudesta alkoi
nimenkeräys vetoomuksessa asukastalojen toiminnan jatkamiseksi ja laajentamiseksi kaupungin
ylläpitäminä. Tuomas Kariston
aloitteesta syntynyt asukastalojen puolustajien verkosto kerää
nimiä vetoomukseen, joka luovutetaan kaupungin päättäjille.
Vetoomuksen voi allekirjoittaa
asukastaloilla ja netissä.

Matalan kynnyksen palvelu

www.adressit.com/vetoomus_
helsingin_kaupungin_
asukastalojen_puolesta

Asukastalot ovat ruohonjuuritason alue- ja yhdyskuntatyön siltojen rakentajia ja yhteisöjen hyvinvoinnin edistäjiä. Niiden erityi-

Tukitapahtuma asukastalojen
puolesta ke 26.3. Narinkkatorilla klo
13.30 ja kulkue kaupungintalolle.

Tonttivuokrien korotusten
toinen aalto tulossa
Noin 170 helsinkiläisen kiinteistön maanvuokrasopimukset päättyvät ensi vuonna.
Kiinteistövirasto esittää niille uusia sopimuksia, jotka
nostavat asumismenoja 1,64
– 3,13 euroa asuntoneliöltä
kuukaudessa. Vuokrat sidotaan lisäksi indeksiin.
Jättikorotuksia on tulossa osaan taloyhtiöistä Herttoniemessä, Roihuvuoressa,
Hermannissa, Haagassa, Oulunkylässä, Maunulassa, Alppiharjussa, Taka-Töölössä,
Ruskeasuolla, Vallilassa, Käpylässä, Munkkiniemessä ja
Pitäjänmäellä.
SKP:n ja Helsinki-listojen
valtuutettu Yrjö Hakanen on
tehnyt aloitteen korotusten
hillitsemiseksi niin, että kaupungin tuottotavoitetta alennetaan nykyisestä neljän prosentin reaalituotosta esimerkiksi kahteen prosenttiin ja
tonttien laskennallisen arvon
määritystä kohtuullistetaan.
Uudet vuokraperusteet otettaisiin käyttöön myös 2010
alkaen tehtyihin korotettuihin
sopimuksiin. Aloitteen allekirjoitti 18 valtuutettua lähes
kaikista valtuustoryhmistä.
Hakanen arvostelee sitä,
että kaupunki nostaa tontti-

Jyrääkö kokoomuksen grynderilinja Kivinokan?

Kivinokka kuuluu kaikille!

Rajut tonttivuokrien korotukset uhkaavat muun muassa näitä Siilitien
taloja, kertoo vuokralaisaktiivi Eero Rasijärvi.
vuokrilla asumiskustannuksia,
vaikka ne ovat jo nyt kohtuuttoman korkeat. Helsingin uudet
tonttivuokrat ovat esimerkiksi Tukholmaan verrattuna noin
kaksinkertaiset. Neljän prosen-

tin reaalituottovaatimus ylittää
myös rahoitusmarkkinoilta tällaisiin riskittömiin sijoituksiin
saatavan tuoton.
http://tonttivuokrat.wordpress.com

Työväen virkistysalueeksi ja
kansanpuistoksi yli 75 vuotta sitten perustettu Kivinokan
alue Helsingissä on uhattuna.
Kaupunkisuunnitteluvirasto
valmistelee alueen rakentamista noin 8 000 asukkaalle.
Helmikuussa luovutetussa
yli 7 000 asukkaan ja yli 50
järjestön allekirjoittamassa
adressissa vedottiin Kivinokan säilyttämiseksi virkistysalueena ja sen palauttamiseksi kansanpuistoksi. Allekirjoittajien joukossa ovat myös
SKP:n järjestöt.
Kivinokkaa on esitetty
myös osaksi laajempaa Helsingin viheralueista, rannoista ja saarista muodostettavaa
kaupunkipuistoa. Samalla on

muistutettu, että Helsingissä on jo kaavoitettuna alueita noin 65 000 asukkaalle ja
lisää tulossa muun muassa
Pasilaan ja Östersundomiin.
Vanhankaupunginlahdella
sijaitsevassa Kivinokassa on
ainutlaatuista luontoa, noin
2 000 asukkaan perinteiset
työväen kesämajat, historiallisesti arvokas Kulosaaren
kartano, uimarantoja, TUL:n
Ponnistuksen jalkapallokenttä, viljelypalstoja, luontopolku ja lintulava.
Kivinokan
tanssilavalta aloitti aikoinaan Dallapé-orkesteri.
Se on
myös Kjell Westön romaanin ”Missä kuljimme kerran”
tapahtumapaikkoja.
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Adressi
lähipalvelujen ja
lähidemokratian
puolesta
Joukko valtuutettuja ja muita kuntatoimijoita eri puolilta
maata on käynnistänyt adressikeräyksen kuntien lähipalvelujen ja lähidemokratian puolesta. Adressilla vastustetaan
hallituksen kunta- ja sote-uudistusta, joka karsii lähipalveluja, pakottaa kuntaliitoksiin
ja kaventaa demokratiaa.
Adressissa esitetään peruspalvelujen parantamista,
kuntiin lisää rahaa valtionosuuksia nostamalla ja panemalla pääomatulot kunnallisverolle, asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä
mm. osallistuvalla budjetoinnilla ja kunnanosavaltuustoilla sekä demokraattista
maakuntahallintoa.
www.adressit.com/
lahipalvelujen_ja_
lahidemokratian_puolesta

Eläkeläisjärjestöjen
tuet leikattiin
Viime kesänä voimaan tullut
vanhuspalvelulaki velvoittaa
kuntia tukemaan ikääntyneiden toimintaa ja hyvinvointia.
Helsingissä sosiaali- ja terveysvirasto päätti kuitenkin leikata
eläkeläisjärjestöilta kokonaan
pois tuet, joita on tähän asti
myönnetty varsinaiseen toimintaan eikä vain tilavuokriin.
Lakia rikottiin myös siinä, että
vanhusneuvostoa ja eläkeläisjärjestöjä ei kuultu ratkaisua
tehtäessä.
Helsingin eläkeläisjärjestöt
vaativat kannanotossaan pikaista korjausta virastopäällikkö Matti Toivolan tekemään päätökseen ja tukien
palauttamista vähintään viime
vuoden tasolle.
Ihmetystä on herättänyt sekin, että sosiaali- ja terveyslautakunta ei käyttänyt ottooikeuttaan vaan antoi virastopäällikön viedä eläkeläisten
toimintarahat.
toivo koivisto

Eurooppalainen
toimintapäivä
Me kommunistit haastamme
EU-talouskuripolitiikan ja kapitalismiin sopeutuneen vasemmiston häpeällisen porvaripelin, jossa työväen etujen
valvonta tarkoittaa korkeintaan indeksikorotusta - jos sitäkään, tai työttömän oikeutta tehdä muutamalla satasella pätkätöitä - jos sitäkään,
ja jossa ammattiyhdistysliike
empii lähteäkö eurooppalaisten toverien tapaan taisteluun
- jos sitäkään, totesi SKP:n puheenjohtaja Juha-Pekka Väisänen esitellessään SKP:n tavoitteita EU-vaalissa.
– Haastamme impivaaralaisen perussuomalaisen politiikan, joka veisi Suomen takaisin rautaisille ja raukoille rajoille. Osallistumme eurooppalaisen ammattiyhdistysliikkeen kanssa huhtikuun
4.päivän mielenosoituksiin oikeasta työstä ja oikeasta palkasta kaikille.

Helsinki leikkaa menoja,
vaikka tekee voittoa
Leikkaaminen, leikkaaminen ja
vielä kerran leikkaaminen. Suuryhtiöt leikkaavat työpaikkoja ja
palkkakuluja voittojensa lisäämiseksi. Jyrki Kataisen hallitus leikkaa julkisia palveluja ja
kuntien rahoitusta. Kokoomuksen johdolla leikataan myös Helsingissä, vaikka kaupunki tekee
jatkuvasti voittoa.

150 miljoonaa voittoa
Useimmista kunnista poiketen
Helsinki voisi parantaa palveluja. Vaikka hallitus on leikannut
Helsingin valtionosuuksista vuositasolla 140 miljoonaa euroa, on
kaupungin yhteenlaskettu tulos
viime vuodelta ennakkotietojen mukaan noin 150 miljoonaa
euroa ylijäämäinen. Kaupungin
pankkitileillä oli viime vuonna
keskimäärin yli 600 miljoonaa
ja vuoden lopulla lähes miljardi
euroa.
Jos osa näistä ylijäämistä käytetään palvelujen parantamiseen,
se ei ole vain menoerä. Se tuo työtä, tuloja ja hyvinvointia. Helsingin valtuustossa kaikki eduskuntapuolueet ovat kuitenkin sitoutuneet leikkaamaan palvelujen
määrärahoja, tiloja ja investointeja koko tämän valtuustokauden ajan. SKP ja Helsinki-listat

on ainoana valtuustoryhmänä
kieltäytynyt hyväksymästä tätä
linjaa.

Lähipalvelut
turvattava
Kuntaliiton mukaan pelkästään
väestötekijät nostavat kuntien
sosiaalimenoja yli 3 % vuodessa
ja terveydenhuollon menoja noin
1,5 %. Sen päälle tulee vielä hintojen ja palkkojen nousun vaikutus, yli 2 %.
Helsingissä monet tekijät korostavat palvelujen määrärahojen lisätarvetta. Asukasmäärä
kasvaa vuosittain yli 8 000 henkeä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahat ovat jo 12 vuotta
kasvaneet hitaammin kuin isoissa kaupungeissa keskimäärin.
Asukasta kohti laskettuna päivähoidon, opetuksen ja kulttuurin menot ovat pienemmät kuin
naapurikunnissa.
Erityisesti lähipalvelujen merkitys korostuu, kun työttömien,
lasten ja vanhusten määrä kasvaa. Terveys- ja sosiaaliasemia,
päiväkoteja, kouluja ja nuorisotiloja ei pidä keskittää yhä isompiin yksiköihin. Samalla on pidettävä huolta siitä, että keskustakirjaston rakentaminen ja Stadionin peruskorjaus eivät johda

lähipalvelujen heikentymiseen.
Helsingillä ei ole vanhuspalveluohjelmaa. SKP:n ja Helsinkilistojen esitykset sen tekemisestä
on tähän asti torjuttu. Nyt kun
vanhuspalvelulaki sitä vaatii, on
viimein alettu valmistella ohjelmaa. Jotta se ei jää vain paperille, on lisättävä kotihoidon ja pitkäaikaishoidon resursseja, myös
kaupungin palveluasuntoja.

Työtä ja tuloja
Isona kaupunkina Helsinki voi
kehittää työtä ja tuloja tuovaa
toimintaa. Esimerkiksi alkuvuodesta pidetyssä Helsingin seudun
ilmastoseminaarissa nousi esille
mahdollisuus tehdä kuntien ohjaamista resurssivirroista – energia, informaatio, liikenne, jäte ym
– uusia tulovirtoja. Kaupunki voisi investoida biokaasun, biohiilen, tuulivoiman ja aurinkoenergian tuottamiseen, älykkäisiin liikenneverkkoihin ja uusiin mobiileihin palveluteknologioihin.
Toisaalta investoinneissa kannattaa säilyttää tolkku. Miksi maksaa uuden voimalan rakentamisesta Vuosaareen ja sen
vaatimista verkostoista yli miljardi euroa, kun vastaavat ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa puolta halvemmalla muut-

Hallitus leikannut kunnilta 1,4 miljardia
Hallitusohjelman, kehysriihen 22.3.2012 ja
kehysriihen 21.3.2013 päätösten vaikutus
kunnan peruspalvelujen* valtionosuuteen, milj. €
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Tehdyt päätökset alentavat
valtionosuuksien vuositasoa
hallituskaudella (v. 2015)
1,4 mrd. euroa, 16 %.
Helsinki noin –140 milj.€
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* - Mm. sosiaali- ja terveystoimi sekä esi- ja perusopetus.
- Lisäksi OKM:n leikkaukset 92 milj. (v. 2013) ja
77 milj. (2014) , yhteensä 768 milj.€ 2013-2017.

Hallitusohjelma

Vuosille 2012-2017
kohdistuneiden leikkausten
johdosta kunnilta jää
valtionosuuksia saamatta
noin 7,3 mrd. euroa.
Helsinki noin –730 milj.€

Lähde: Kuntaliitto, koonnut Yrjö Hakanen /12.2.2014

Jyrki Kataisen hallitus on leikannut kuntien valtionosuuksia jo noin 1,4 miljardilla eurolla. Helsingille se merkitsee
noin 140 miljoonan leikkausta. Kuntien menetykset ovat
vuosina 2012 – 2017 yhteensä 7,3 miljardia euroa.
Taloudellista pakkoa leikkaamiseen ei ole.

Suomi on maailman vähiten
velkaantuneita maita. Julkisyhteisöjen varat ovat kasvaneet selvästi velkoja nopeammin, vuoden
2000 noin 130 miljardista eurosta 240 miljardiin vuonna 2012.
Eikä mitään kestävyysvajetta olisi, jos pääomaverotus olisi edes
EU-maiden keskitasoa, jos halli-

tus ei olisi alentanut yhteisöveroa ja jos hyvätuloisten verotusta ei olisi kevennetty 90luvun lopulta alkaen.
Kyse on valinnoista, kumpi
on tärkeämpää: voitot, luottoluokittajat ja EU:n kiristyssopimukset vai ihmisten
hyvinvointi?

tamalla nykyisiä voimaloita
monipolttoainevoimaloiksi?
Toisin kuin kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen väittää, energialaitoksen investointien takia ei
tarvitse leikata palveluista. Kyse
on tuotannollisista investoinneista, jotka voidaan rahoittaa pitkäaikaisin lainoin ja maksaa takaisin niiden tulevista tuotoista.
Satoja miljoonia voi säästää
myös luopumalla Sörnäisten
autotunnelista ja korvaamalla
Kruunuvuorenselän sillat ratikkalauttayhteydellä. Rakentamisen jatkuvasti kohoavia hintoja voitaisiin hillitä perustamalla
kaupungille oma rakennusliike.

Yhtiövalta
vai demokratia?
Into, jolla kokoomus on ajanut
energialaitoksen, sataman, Palmian ja HKL:n yhtiöittämistä,
kertoo enemmän kauppakama
rien kuin kaupungin eduista. Vetoaminen EU:n ja kuntalain uusiin säädöksiin yhtiöittämisestä
on vähintään yksipuolista.
Kaukolämpö ja helsinkiläisille menevä osa sähköntuotannosta voidaan lain mukaan säilyttää
kunnan liikelaitoksena. Sama
koskee sataman landlord-toimintaa ja HKL:n raideliikennettä,
joita ns. luonnollisina monopoleina yhtiöittämisvelvoite ei koske.
Palmia voi jatkaa liikelaitoksena,
kun luovutaan sen tuottamien
palvelujen kilpailuttamisesta.
Jos ei yhtiöitetä, vältetään
kymmenien miljoonien yhteisöverot ja voidaan ohjata toimintaa
demokraattisemmin.
Kokoomus ja vihreät ovat puhuneet kaupungin johtamisjärjestelmien uudistamisesta. Se
on tarkoittanut lähinnä johtajapaikkojen jakamista ja vallan
keskittämistä.
Kuntalain uudistuksessa on
kuitenkin esillä mahdollisuus lisätä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia osallistuvalla budjetoinnilla ja lähidemokratialla.
Osallistuvaa budjetointia on kokeiltu jo Helsingissä nuorisotoimessa, positiivisin tuloksin. Pääkaupunki voisikin olla edelläkävijä osallistuvan budjetoinnin ottamisessa käyttöön lähipalvelujen
ja asuinalueiden kehittämisessä.
YRJÖ HAKANEN
Helsingin kaupunginvaltuutettu,
SKP ja Helsinki-listat
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Postinjakajat joutuvat kiertämään entistä pidemmän lenkin Itellan
vähentäessä väkeä. Ajavatko Itellan johto ja hallitus tahallaan
alas peruspalveluja?

Itella oudolla tiellä
Uudella varhaiskasvatuslailla on taattava jokaisen lapsen oikeus päivähoitoon ja paremmat päiväkodit,
vaadittiin Helsingissä maaliskuun alussa järjestetyssä mielenosoituksessa.

Päiväkodit yhä
ahtaammalla
Varhaiskasvatus on ollut niin
kuntapäättäjien kuin hallituksenkin hampaissa. Budjettiriihessä Jyrki Kataisen hallitus
lähti rajoittamaan lasten subjektiivista päivähoito-oikeutta perheissä, joissa vanhemmat tai toinen heistä on esimerkiksi työttömyyden takia kotona. Helsingissä
taas päätettiin sulloa lapset päiväkodeissa entistä ahtaampiin
tiloihin.
Keskustelua on jatkuvasti
käyty pelkästään talouden näkökulmasta. Varhaiskasvatuksessa luodaan kuitenkin pohjaa
lapsen koko tulevalle elämälle ja
hyvinvoinnille. Varhaiskasvatus
on oikeus, joka kuuluu kaikille
alle kouluikäisille. Miten tämän
oikeuden käy, siitä väännetään
kättä uuden varhaiskasvatuslain
valmistelussa.

Liian vähän päiväkoteja
Helsingissä on jo pitkään ollut tilanne, jossa vanhempien on täytynyt perustella päivähoidontarvetta saadakseen lapselleen hoitopaikan läheltä. Tämä johtuu
siitä, että ei ole huolehdittu riittävien palveluiden rakentamisesta
uusille alueille eikä varauduttu
lapsimäärien kasvuun monissa
muissakin kaupunginosissa.
Tällä hetkellä esimerkiksi Koil-

Työttömyys + 25%,
työllisyysrahat +0%
Työttömyys on lisääntynyt Helsingissä vuodessa yli 25 prosenttia. Nuorisotyöttömyys
on kasvanut vuodessa yli 30
prosenttia ja pitkäaikaistyöttömyys peräti 40 prosenttia.
Työttömiä on Helsingissä jo
33 000.
Helsingin budjetissa on työl-

lis-Helsingin päiväkodit joutuvat
vastaamaan nopeasti rakentuvan
Alppikylän päivähoidon tarpeesta. Oma päiväkoti alueelle on luvassa vasta ensi vuonna.
Samaan aikaan kun kaupungin johto mitoittaa liian vähän
paikkoja päiväkoteihin, se katsoi aiheelliseksi esittää kotihoidontuen Helsinki-lisän poistoa.
Tämä tuki on tarkoitettu perheille, jotka hoitavat alle 3-vuotiasta lastaan kotona. Sen poistaminen lisäisi päiväkotipaikkojen
tarvetta.
Tuki on erityisen tärkeä pienituloisille ja yksinhuoltajaperheille, joiden osalta se on vähentänyt
tarvetta toimeentulotukeen. Helsinki-lisän puolesta käytiin kovaa vääntöä, jossa merkittävään
rooliin nousi muun muassa varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtaja Veronika Honkasalo (vas). Järjestökentältä aktivoitui Pienperheyhdistys ja asian
saama julkisuus riitti lopulta kallistamaan lautakunnan tuen säilyttämisen kannalle.

Mitoituksilla pelataan
Kaupunki on yrittänyt selviytyä
velvoitteistaan myös venyttämällä sääntöjä, missä se on ollut
mahdollista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi tämän vuoden bud-

lisyyden hoitoon rahaa kuitenkin
vain saman verran kuin edellisenä vuonna.
Kaupunki teki viime vuonna
voittoa ennakkotietojen mukaan
noin 150 miljoonaa euroa. Pankkitileillä oli rahaa vuoden lopulla
lähes miljardi.
Helsinki joutui maksamaan
Kelalle ns. sakkomaksuna viime
vuodelta 26,5 miljoonaa euroa työmarkkinatukiosuutta, kun ei työllistänyt pitkäaikaistyöttömiä. Sa-

jettiin kirjauksen päiväkotien tilavaatimuksen supistamisesta 9
neliöstä 8 neliöön uusissa tiloissa
ja niissä vanhoissa, joissa se on
mahdollista. Kirjausta esitti budjetista pois vain SKP:n ja Helsinki-listojen Yrjö Hakanen.
Pitäjänmäkeen suunniteltiin
jo päiväkotia, jossa lasta kohden
olisi tilaa vain 8 neliötä. Tiukennus saatiin Pitäjänmäessä torjuttua tämän vuoden osalta, mutta
kokoomuksen vaatimuksesta tämäkin tilaratkaisu käsitellään
vuoden kuluttua uudelleen.
Monissa päiväkodeissa haetaan joustoa tilanormeista muuttamalla henkilökunnan toimistotiloja ja eteisiä lasten leikkitiloiksi, jotta tiloihin voidaan ottaa
enemmän lapsia.
Samalla tavalla kierretään
säädöksiä riittävästä hoitohenkilökunnasta. Lisäämällä hoitajien määrää voidaan kasvattaa
ryhmäkokoja. Nämä hoitajat he
tekevät välillä päiväkodin muita
tehtäviä. Lapset kärsivät ryhmäkokojen kasvun mukanaan tuomasta levottomuudesta. Helsingissä on lisäksi tingitty tavoitteesta, että jokaisessa lapsiryhmässä on kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa.
TIINA SANDBERG
Kahden päivähoitoikäisen pojan
äiti Puistolasta

maan aikaan kaupungin palveluissa on pulaa työntekijöistä.
SKP:n ja Helsinki-listojen
valtuustoryhmä vaatii ohjaamaan kaupungin ylijäämistä
heti lisää rahaa työllistämiseen. Se esittää uusien työpaikkojen luomista palveluihin, perustamalla kaupungin
rakennusliike ja aloittamalla
omaa tuotantoa mm. uusiutuvan energian ja tietotekniikan
sovellusten aloilla.

Euroopan Unionin postipalveludirektiivin pohjalta sorvattiin Suomeen pari vuotta
sitten Postilaki. Sen mukaan
postinjakelu taataan koko
maassa ns. peruspalvelutuotteelle viitenä päivänä viikossa
ja postin (Itella Oyj) toimipaikkaverkko pitää olla tiheä.
Nyt tämä kansalaisten perusoikeus on vaarantumassa. Itella aikoo vähentää nykyisestä noin 8 500 postin
jakajasta aluksi 1 200 ja lisäksi useat sadat määräaikaista työsuhteet päättyvät.
Tämä vähentäisi 15 – 20 prosenttia jakelutyötä tekevästä
henkilökunnasta.
Itella vetoaa alan kannattavuuden ja postimäärien vähenemiseen. Totta toki on, että
perinteinen paperiposti – kirjeet ja lehdet – on vähentynyt.
Itellan tilinpäätös vuodelta
2013 osoittaa kuitenkin vain
pientä laskua liikevaihdossa ja liiketulos ennen kertaluontoisia eriä on 50 miljoonaa plussalla, kertaluontoisten erien jälkeenkin vain pari
miljoonaa tappiota.
On selvää, että irtisanomiset ovat liioiteltuja. Tämän
Itellakin myöntää epäsuorasti kertomalla, että henkilöstöä sopeutetaan etupainotteisesti laskemassa oleviin
volyymeihin.

Palveluja
heikennetään
Postijakajan työpäivästä valtaosa menee siirtymisiin postiluukulta tai laatikolta toiselle. Vaikka postilähetykset jonkin verran vähenevät, ei laaja Suomen maa siitä yhtään
kutistu. Jos väkeä vähennetään, jakelureitit on laitettava
uusiksi ja jäljelle jääneet jakajat joutuvat kiertämään keskimäärin 15 % pidemmän lenkin päivittäin.
Postin vastaanottajille tämä
tietää parhaassa tapauksessa
myöhäisempää postikantoa
ja suurella todennäköisyydellä posti jää joinain työpäivinä
saapumatta.
Itella näkee kasvun mahdollisuuksia verkkokaupassa.
Verkosta tilattavat tuotteet ai-

otaan toimittaa yhä useimmin
lähikaupassa olevaan noutoautomaattiin. Sen sijaan Itellan oman jakeluverkon annetaan rappeutua.
Toinen kasvun mahdollisuus löytyy maamme rajojen
takaa, lähinnä Venäjältä ja
siellä Pietarista. Itella haaveilee kaappaavansa merkittävän osan naapurimaan nopeasti kasvavista posti- ja logistiikkamarkkinoista. Mahdollistahan tämä voisi olla,
mutta vaatii suuria investointeja. Ne Itella suunnittelee
ulosmittaavansa nykyisestä
henkilöstöstä ja kotimaisilta
asiakkailtaan.
Silloin tällöin on vilautettu
jakelukertojen harventamista
puoleen. Toistaiseksi aiheesta on puhuttu sordiino päällä, koska tämä vaatisi lakimuutosta ja ehkä vaikeuksia
EU:n postipalveludirektiivin
kanssa.

Mitä tekee
hallitus?
Postilaki antaa Itellalle mahdollisuuden hakee valtiolta tukea kannattamattomaan jakeluun. Nämä rahat eivät Itellan
johdolle kelpaa vaan se haluaa
toimia ns. markkinaehtoisesti. Samaan aikaan Itella jopa
kaventaa omia markkinoitaan
rajuilla sanomalehtien jakeluhintojen korotuksilla.
Merkillepantavia ovat hallituksen reaktiot valtion sataprosenttisesti omistaman
yhtiön hoitoon. Viestintäministeri Pia Viitanen (sdp) ja
omistusohjauksesta vastaava ministeri Pekka Haavisto
(vihreät) kyllä surkuttelivat
postipoikien kovaa kohtaloa
ja ehdottivat yhtiön nimen
palauttamista Postiksi. Muuta
sanottavaa heillä ei ollut Itellan johdon ajamaan työpaikkojen teurastukseen, Venäjän
markkinoiden valloitushaaveisiin, hallituksen itse nostamien lehtitilausten arvonlisäverojen vaikutuksiin tai mainosjakelun markkinoita kolmen
euron sopimuksilla polkeviin
jakelufirmoihin.
TOIVO SAKSALA
Ay-aktiivi postialalta
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JHL vastustaa
yhtiöittämistä
Julkisten ja hyvinvointialojen
liiton JHL:n yhteisjärjestö vastustaa aikeita yhtiöittää Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL:n ja kaupungin ruoka-, siivous- ja toimitilapalveluja hoitava liikelaitos Palmia.
Molemmat liikelaitokset ovat
kannattavia eikä yhtiöittämiselle ole myöskään toiminnallisia perusteita. Yhtiöittäminen toisi sen sijaan runsaasti ei-toivottuja vero- ja muita
seurauksia.
JHL:n Helsingin seudun
yhteisjärjestö muistuttaa, että kuntalakiin kirjattu yhtiöittämisvelvoite ei koske HKL:n
raideliikenteen ns. luonnollista monopolia eikä Palmian
toimintaa kunnan omien palvelujen tuottajana kun niitä ei
kilpailuteta.

Vammaisilta pois
HSL-kortti
Kuljetuspalveluun oikeutetut helsinkiläiset vammaiset
ja vanhukset menettivät maksuttoman HSL-matkakortin.
Sosiaali- ja terveyslautakunta
päätti asiasta sosialidemok
raattisen puheenjohtajan, kokoomuksen, vihreiden ja keskustan äänin 6 – 5. Tyhjää äänesti toinen vihreiden ja toinen
Vasemmistoliiton edustaja.
Päätös rajoittaa vammaisten mahdollisuuksia liikkua
muiden tapaan. Se tulee sekä
vammaisille että kaupungille
kalliimmaksi, kun matkat pitää tehdä taksilla.
Asiasta äänestettiin myös
valtuustossa budjetista päätettäessä. SKP:n ja Helsinkilistojen esitys HSL-kortin säilyttämisestä torjuttiin silloin
äänin 73 – 9.

HSL ei saa siunata
Veolian rikoksia
Palestiinassa
Helsingin seudun bussiliikenteessä toimivan Veolian kanssa ei pidä tehdä sopimuksia
niin kauan kun saman konsernin yhtiöt toimivat Israelin laittomasti miehittämillä palestiinalaisalueilla. Näin
esitetään Yrjö Hakasen (SKP
ja Helsinki-listat) ja 12 muun
valtuutetun aloitteessa Helsingin valtuustolle.
Aloitteessa viitataan YK:n
päätöksiin, jotka edellyttävät
yritysten pidättyvän toiminnasta miehitetyillä palestiinalaisalueilla. YK:n ihmisoikeuksien erikoisraportoija Richard
Falkin raportissa Veolia mainitaan esimerkkinä yhtiöstä,
jonka toiminta miehitetyillä
alueilla tukee ihmisoikeuksien
rikkomista. Raportin mukaan
tällaisia yhtiöitä on syytä boikotoida, kunnes ne muuttavat
toimintansa kansainvälisen oikeuden mukaiseksi.
Veolian toiminta miehitetyillä alueilla on jo johtanut
siihen, että Lontoo, Tukholma ja useat muut kaupungit
eri maissa ovat jättäneet tekemättä tai uusimatta sopimuksia Veolian kanssa.

Outo homo pilkkaa jumalaa
Iso mies marssii alasti lavalle ja
alkaa hihittää. Näin alkaa intensiivinen stand up -tyylinen monologi myyteistä, moraalista ja
taikapeniksestä.
Pilkkaa jumalaa on Juuso Kekkosen Iholla-trilogian itsenäinen
toinen osa. Syksyllä 2012 ensiiltaan tullut, paljon julkisuutta
saanut ensimmäinen osa Outo
homo jatkuu edelleen. Se kertoo
erilaisen rakkaustarinan, joka
tapahtui oikeasti: Juuso Kekkonen päätyi polyamoriseen suhteeseen rakastuttuaan tyttöön,
jolla oli jo poikaystävä. Myöhemmin suhde muuttui homosuhteeksi, kun tyttöystävä kertoi
transsukupuolisuudestaan.

Teatteria tieteen keinoin
Teatteri-ilmaisun ohjaajaksi opiskellut Kekkonen kasvoi esiintyjäksi työskennellessään vuosia
tiedekeskus Heurekassa. Myös
Outo homo on omalla tavallaan
tiede-esitys, joka käsittelee seksiä ja seksuaalisuutta tiedeshown
analyyttisyydellä. Kekkoselle onkin erityisen tärkeää, että esitysten faktat ovat kunnossa.
Oudon homon myötä Juuso
Kekkonen löysi itselleen luontevan, nautinnollisen ja samalla
haastavan tavan kirjoittaa ja olla lavalla. Seuraava esitys alkoi
pian pyöriä mielessä, ja uskonto
tuntui niin isolta aiheelta, että se
olisi välttämätöntä käsitellä.
Moraali sekä ihminen laumaeläimenä ovat Kekkosesta keskeisimpiä teemoja uskonnoista puhuttaessa. Pilkkaa jumalaa sisältää myös paljon raamattukritiikkiä, joka Kekkosen mukaan tulee
hänen käymistään turhauttavista keskusteluista luomistarinaan
uskovien kanssa.
Molemmat monologit ovat hyvin henkilökohtaisia, mutta Kekkonen kertoo, että henkilökohtaisuus on ollut ensisijaisesti taiteellinen ratkaisu.
– Tällaista esitystä on täysin

Ihmisarvo, se ettei ihonvärillä tai seksuaalisuudella ole merkitystä,
kunhan ollaan ihmisiä toisillemme, korostaa Juuso Kekkonen.
järjetöntä tehdä, jos se ei olisi tosi henkilökohtainen. Näin se voi
olla samastuttava, hauska, jotain
muuta kuin pelkkä julistus.
Kun äärimmäisen henkilökohtaisista asioista puhuu ilta
toisensa jälkeen yleisön edessä,
muuttuu myös itselle yhä selkeämmäksi se, minkä takana
seisoo.

Kolmas monologi
sukupuolirooleista
Syksyllä saa ensi-iltansa trilogian
kolmas osa. Miehen lailla on feministinen katsaus sukupuoliroolien murrokseen Kekkosen oman
sukuhistorian kautta. Esityksen
pohjana on myös havainto siitä,
miten ”järjettömän etuoikeutettu” Kekkonen itse on.
– Valkoinen, cis-sukupuolinen,
neurotyypillinen, keskiluokkaisesta taustasta, koulutettu, heteromies… jos maailmassa voisi
valita, miten saisi mahdollisimman helpon elämän, niin mä olisin suunnilleen se tyyppi.
Cis-sukupuolisella tarkoitetaan ihmistä, joka kokee suku-

puolekseen sen, minkä lääkäri on
hänelle syntymässä määritellyt.
Kekkonen on iloinen siitä, että
transihmisten asiat ovat viimeinkin nousseet esille ihan oikeina
ihmisoikeuskysymyksinä. Se että
näitä tarinoita kerrotaan, muuttaa yleistä keskustelutyyliä, ja
edes vähän inhimillistää suhtautumistapoja. Mutta yksittäisten
ihmisten seksuaalipreferenssi
on Kekkosesta kuitenkin lopulta
nippelitietoa.
Ihmisiä kiinnostaa usein erityisesti se, miltä tuntuu kun tyttöystävästä tuleekin poikaystävä. Kekkosen näkökulmasta se
on yksi vähiten kiinnostavimpia
asioita hänen poikaystävässään.
– Maailma, missä se olisi täysin epäolennainen asia, olisi paljon parempi paikka. Sen takia
mä teen tätä esitystä, Kekkonen
sanoo.

kauan kuin ihmiset ovat luoneet
myyttejä, on puhuttu maailmanlopun mahdollisuudesta. Nyt siihen on myös välineet.
– Ei tiedetä, onko ihmiskuntaa
sadan vuoden päästä. Ei siis voida hukata aikaa seksismiin, homofobiaan, rasismiin tai rahan
perässä juoksemiseen!
Kekkosen mukaan henkiin
jääminen onnistuu parhaiten,
jos toimitaan yhteisen hyvän nimissä. Uppoavassa aluksessa
ei pidä tuhlata aikaa riitelemiseen, ei toisten tuhoamiseen ja
alistamiseen.
– Ihmiskunta on valtavan murroksen ja mahdollisuuden äärellä, ja samanaikaisesti kustaan
omiin muroihimme joka vitun aamu ja syödään ne, koska ollaan
idiootteja ja koska niin on ollut
tapana tehdä, Kekkonen lataa.
Ihmisarvo, se ettei ihonvärillä
tai seksuaalisuudella ole merkitystä, kunhan ollaan ihmisiä toisillemme… Kekkonen listaa ideaaleja, joista ei voi tinkiä, vaikka
kuitenkin koko ajan tingitään. Ja
sanoo, että samanaikaisesti kulutuskulttuuri on se, joka tuhoaa meidät.
– Ja siksi mä olen alasti lavalla, hän sanoo nauraen.
IRENE AUER

Ihmiskunta hätätilassa
Juuso Kekkosen monologitrilogian kaikkien esitysten taustalla on huoli ihmiskunnan tulevaisuudesta. Hän sanoo, että niin

Outo homo -näytelmät aikataulut:
http://www.teatterituike.fi/
Vierailuesitykset.html

Keskustelua ja liikettä sosiaalifoorumissa
mons.fi -verkkojulkaisu on yhteisten resurssien ja yhteisen
toiminnan ympärille rakentuva verkkolehti. Se pyrkii haastamaan nykyisiä omistamisen
muotoja, ja visioimaan yhteisöllisempiä tapoja tehdä ja omistaa. Julkaisu kokoaa ympärilleen yhteisöviljelijöitä, aikapankkiaktiiveja, tutkijoita, vapaiden
tietokoneohjelmien aktivisteja ja
osuuskuntatoimijoita.

Suomen sosiaalifoorumi täyttää
taas Arbiksen tilat kahden päivän
ajaksi kymmenillä keskusteluilla
vaihtoehdoista uusliberalismille
ja rahan vallalle. Aiheet vaihtelevat paikallisista kansainvälisiin,
hyvinvoinnista ja työelämästä
ympäristötulevaisuuteen, demokratiaan ja rauhaan.
Sosiaalifoorumi pidetään 26.27.huhtikuuta ja paikka on lähellä eduskuntataloa, Arbis, Dagmarinkatu 3.

Uudet eväät
kuntauudistukseen

Keskustelua
lähidemokratiasta
Commons.fi -verkkolehti järjestää
keskustelun lähidemokratiasta.
Helsingissä toimi vuonna 2013
useita lähidemokratiapilotteja,
ja näiden kokemuksia vedetään
yhteen. Keskustelemassa ovat
mm. Timo Järvensivu Maunulan lähidemokratiapilotista ja
Janne Kareinen Arabianrannan kaupunginosayhdistys Artovasta. Keskustelua vetää Heikki
Ketoharju.
Yhtäältä kuntauudistus ja toisaalta viime vuosina syntyneet

Chris Matlhako Etelä-Afrikasta
saapuu Suomen sosiaalifoorumiin.

uudentyyppiset asukasliikkeet
muuttavat demokratiaa ja asettavat sille uusia vaatimuksia. Myös
Helsingin lähidemokratiapilotteja on syytä tarkastella paikallista
laajemmasta näkökulmasta: millaista päätöksentekoa halutaan,
ja mitä rakenteita se vaatii?
Keskustelun järjestävä Com-

Ratkaiseeko suuruuden ekonomia kuntien palvelujen ongelmat? Miten käy lähipalveluille
suurkunnissa ja sote-himmeleissä? Löytyykö lähidemokratiasta
uusia eväitä uudistukselle?
Muun muassa näihin kysymyksiin haetaan vastauksia Pro
kuntapalvelut –verkoston, Hyvinvointivaltion vaalijoiden ja Demokraattisen sivistysliiton sosiaalifoorumiin järjestämässä keskustelussa kunta- ja sote-uudistuksesta. Alustajina ovat Tampereen
yliopiston sosiaali- ja terveyden-

huollon professori Juhani Lehto,
Kunnallisalan kehittämissäätiön
asiamies Antti Mykkänen, tutkija Emilia Palonen ja kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakanen.

Solidaarisuutta ja liittoja
”Kansainvälinen solidaarisuus ei
ole hyväntekeväisyyttä: Se on liittolaisten erilaista yhteistoimintaa
saman päämäärän puolesta. Näiden tavoitteiden kärjessä on pyrkimys kehittää ihmiskuntaa, inhimillisyyttä ja ihmisyyttä.”
Nämä Samora Machelin, Mosambikin vapautusrintaman johtajan ja maan ensimmäisen presidentin sanat ovat lähtökohta
Etelä-Afrikka-seuran ja Spartacus-säätiön keskustelutilaisuudessa. Alustajina Chris Matlhako Etelä-Afrikan kansallisesta korkeakoulusta, Ydin-lehden
päätoimittaja Arja Alho ja SKP:n
puheenjohtaja JP Väisänen.

www.sosiaalifoorumi.fi
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Musiikki voi aiheuttaa
poliittista heräämistä
Helsingin helmikuun Maanantaiklubista muodostui monipuolinen yhden naisen show, kun
Linda-Maria Roine, rap-taiteilijanimeltään Mercedes Bentso,
vastaili yleisön ja klubin vetäjien
kysymyksiin, esiintyi innokkaalle
yleisölle ja kertoi kappaleiden lomassa niiden taustoista.

Roine on ollut julkisuudessa esillä paitsi musiikkinsa, myös mielipiteittensä vuoksi. Syksyllä television A-Talkissa, Tiedonantajassa ja monissa muissa mediois
sa haastateltu Roine on antanut
kasvot syrjäytetyille nuorille. Hän
on itse käynyt nuorempana läpi
rankkoja kokemuksia. Yksinhuoltajaperheen tytär ajautui päihteiden täyttämään elämään, josta
rimpuili irti musiikin avulla.
Roine on halunnut kertoa kokemuksistaan ja mielipiteistään
julkisesti. Myös hänen sanoituksissaan otetaan kantaa.
Roine totesi, että hänellä on
aina ollut mielipiteitä eikä hän
häpeä niiden esille tuomista.
Syrjäytymisen sijasta hän käyttää syrjäyttäminen-termiä. Hänen mielestään työttömäksi ja
osattomaksi jääneellä nuorella
ei ole mitään häpeämistä – toisin
kuin niillä tahoilla, jotka nuoren ovat tästä yhteiskunnasta
syrjäyttäneet.

Väkivaltaa musiikissa
– ei kaduilla
Yleisön joukkoon Maanantaiklubille pujahtanut teatteriohjaaja
Lauri Maijala pohti rap-musiikin roolia tämän ajan poliittisena laululiikkeenä, jossa halutaan
ottaa kantaa ja vaikuttaa.

TÄ
OTA YHTETOYT
IMINTAAN!
TULE MUKAAN

Suomen
kommunistinen
puolue
työssä Steen1:n kanssa.

Yleinen uhkaava ilmapiiri
jurppii

Mielipiteet esiin

Linda-Maria Roine, rap-artisti Mercedes Bentso Maananantaiklubilla.

Roine kertoi päätyneensä rapin
pariin, koska on sanakeskeinen
ihminen. Hänen lyriikkansa voisivat yhtä hyvin toimia runoinakin. Suomen kielessä on hänen
mukaansa eniten tunnetta. Häntä viehättävät suomen kielen
mahdollistamat sanakikkailut ja
kaksoismerkitykset.
Yleisöä huolestutti joissakin
Mercedes Bentson kappaleissa
vilahtava väkivalta. Roine totesi, ettei ole pasifisti muttei myös-

kään kannusta ihmisiä väkivaltaan. Hänen mielestään on parempi, että vihaisuus ja väkivalta
pysyvät musiikissa eivätkä purkaudu kaduilla kanssaihmisiin.
Voiko musiikki muuttaa maailmaa, pohti eräs kysyjä.
– Itselle on suuri merkitys ollut muun muassa Palefacella ja
Steen1:llä. Kyllä musiikki voi aiheuttaa poliittistakin heräämistä,
arvioi Roine, joka tekee parhaillaan ensimmäistä levyään yhteis-

Mikä tässä ajassa nuorta rap-artistia jurppii?
– Monet asiat jurppivat, mutta
eniten pelottaa tunne, että jotain
pahaa on tapahtumassa: sellainen yleinen uhkaava ilmapiiri,
toteaa Roine vakavana.
Ilmapiiriin vaikuttavat etenkin
mediaan tasaisin väliajoin putkahtavat puheenvuorot, joissa
ihmisiä pelotellaan velkaantumisella ja kestävyysvajeella ja vaaditaan milloin palkanalennuksia,
milloin sosiaaliturvan vastikkeellistamista – ylipäätään hyvinvointivaltion murentamista.
Tiedonantajan haastattelussa
Roine totesi, että kyse ei ole mistään muusta kuin luokkasodasta – käynnissä on rikkaiden sota
köyhiä vastaan.
– Kaikki syrjityt ihmisryhmät
ovat saman sodan kohteena –
oli kyseessä sitten köyhä, duunari tai maahanmuuttaja. Kaikki kuuluu yhteen, totesi Roine.
Pelottavaa tässä tilanteessa on
sekin, kun vasemmisto ryhtyy
puhumaan samoilla termeillä
kuin eliitti ja tukemaan eliitin
politiikkaa.
Kapitalismin kumoaminen ei
Roineen mukaan ole helppo homma. Mutta onko meillä varaa jättää riistosta vapaa, tasa-arvoinen yhteiskunta vain pelkäksi
utopiaksi?
MARKO KORVELA
Tiedonantajan päätoimittaja
Maanantaiklubit kuukauden
ensimmäisenä maanantaina
Milenkassa, Haapaniemenkatu 5.
maanantaiklubi.blogspot.com

H Helsingin kaupungin
piirijärjestö ry
Hitsaajankatu 9 A, 6. krs
00810 Helsinki
(09) 774 38 140
helsinginpiiri@skp.fi
www.skp.fi/helsinki
Puheenjohtaja Kalle Hernberg
040 743 3473
kalle.hernberg@gmail.com
Piirisihteeri Irene Auer
050 528 6789
ireneauer@gmail.com
H SKP:n Etelä-Helsingin os.
Juha-Pekka Väisänen
050 573 8598
juha-pekka.vaisanen@skp.fi
H SKP:n Etu-Sörkan os.
Katja Wallin
040 724 2879
forsythia_79@hotmail.com
H SKP:n Helsingin posti– ja
logistiikka-alan os.
Toivo Saksala
040 769 7187
topisaksala@gmail.com
H SKP:n Koillis-Helsingin os.
Jorma Heinonen
(09) 351 5568
helsinginpiiri@skp.fi
H SKP:n Käpylän ja
Kumpulan os.
Jorma Juntto
041 561 9121
jorma.juntto@suomi24.fi
H SKP:n Maunulan-Pakilan os.
Maija Hakanen
050 570 4368
maija.hakanen@kolumbus.fi
H SKP:n Helsingin itäisen
alueen os.
Juhani Lilja
0400 722 706
jussi.lilja@iki.fi
H SKP:n Pitäjänmäen os.
Heikki Vuorinen
(09) 566 4408
heikki.vuorinen@helsinki.fi

”Uudet antennit välittivät
vanhoja typeryyksiä.
Viisaus välitettiin suusta
suuhun.”
(Brecht, Uudet aikakaudet)

Karl Marxin ja Friedrich Engelsin Kommunistisen manifesti haastaa kysymään ja toimimaan.

Lukupiiri kommunistisesta manifestista
”Ääntäkään ei kuulu, paitsi
hallitsevien ääni
ja markkinoilla sanoo riisto
ääneen:
tämä on vasta alkua.”
(Bertolt Brecht, Dialektiikan ylistys)

Se, jolla on valta, hallitsee
tietoa. Media on oikeistolaisen politiikan rumpu. Media
saa meidät uskomaan, että
leikkaukset ja kurjistaminen
ovat oikeastaan seurausta

meidän elämästämme. Voi teitä, te velkaantuneet kansalaiset.
Media nuoleskelee meitä: olette
häviäjiä, mutta hyviä sellaisina.
Vallanpitäjät ottavat käsitteemme
omikseen, työ ja työläinen joutuvat oikeiston käsikassaroiksi.
Tällaisessa tilanteessa meillä
pitää olla teoreettinen näkemys,
jolla kumota tieto joka esitetään
niin vakuuttavan tuntuisesti ainoana oikeana vaihtoehtoehtona. Marxilaisen teorian opiskelu

ja havainnot kuinka arkielämän
kokemukset saavat selityksensä,
antaa tietoa ja menetelmän kumota kapitalistien niin aukottomaksi luuleman propagandan.
Olen ollut mukana Kallion
kirjastossa syksyllä alkaneessa
lukupiirissä ”Marx on täällä tänään”. Miksi? Marxismia opiskellessani saan perspektiiviä. Rauhoitun pohdiskelemaan. Pelkkä
reagointi ei riitä, tahdon edetä
kohti parempaa tulevaisuutta.
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Kyky kommunikoida on tärkeä ase luokkataistelussa.
Meidän on löydettävä tilanteisiin sopivat sanat ja oikea tapa puhua kasvokkain ihmisten kanssa vaihtoehdoista nykytilanteelle. Lukupiirissä voi
testata, tuleeko ymmärretyksi, onko selväsanainen, osaako asian. Siellä ei ole tyhmä
eikä viisas – on oppimassa.
SKP:n Helsingin piirin ja
Demokraattisen sivistysliiton lukupiiri ”Marx on täällä
tänään” kokoontuu Kallion
kirjaston Dekkari-huoneessa
tänä keväänä aina kuukauden toisena torstai-iltana klo
17.30. Ensimmäisenä kirjana on Karl Marxin ja Friedrich Engelsin Kommunistinen
manifesti.
Kaikki kiinnostuneet,
tervetuloa!
OUTI MONONEN

H SKP:n ja Helsinki-listojen
valtuustoryhmä
www.helsinki-listat.fi
Kaupunginvaltuutettu:
Yrjö Hakanen 050 341 2320
yrjo.hakanen@skp.fi
Varavaltuutetut:
Seppo Lampela

steen1@monsp.com
Heikki Takkinen
0500 504 451
heikki.takkinen@luukku.com
Valtuustoryhmän sihteeri:
Heikki Ketoharju
050 918 9139
valtuustoryhma@ketoharju.
info
H Punainen tähti –
Helsingin kommunistiset
nuoret
helsinki@komnl.fi
punainentahti.blogspot.com
Eespäin 1/2014
Julkaisija SKP:n Helsingin
kaupungin piirijärjestö ry
Päätoimittaja Kalle Hernberg
Valokuvat Toivo Koivisto,
Veikko Koivusalo
Taitto Pia Laulainen.
Painatus TA-Tieto Oy, Helsinki
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Kaikki Euroopan kansat – barrikadeille!
Helsinkiläiset SKP:n eurovaaliehdokkaat kokoontuivat yhteishaastatteluun. Hyvinvointivaltion puolustajat Heikki Ketoharju, Tiina Sandberg ja JP Väisänen ovat valmiita purkamaan koko unionin.
– Euroopan unioni on sopimusten liitto, jossa keskeisenä
on bisnes. Nykymuotoinen EU
on aivan väärä ajatus toimivasta, solidaarisesta järjestelmästä.
Keskiössä pitäisi olla ihminen talouden sijaan, tiivistää SKP:n puheenjohtaja Väisänen.
EU-komissaarien toistelemat
kestävyysvaje, valtion velkaantuminen ja leikkausten pakollisuus ovat tarttuneet suomalaiseen hallitusvasemmistoonkin.
SKP:n ehdokkaat eivät retoriikkaa purematta niele.
– Syyt julkisen sektorin säästöihin eivät ole taloudellisia vaan
poliittisia. Leikaten ei hyvinvointi
lisäänny vaan kyseessä on tulonsiirto rikkaille, sanoo Ketoharju.

nistunut selättämään kansainvälisten rahoituslaitosten vallan ja
uusliberalismin. Aallot lyövät jo
Eurooppaan.
Väisänen lupaa haastaa niin
rahamarkkinoille alistavan EUkurin kuin ”impivaaralaisen” perussuomalaisen politiikan.
– Minä ajattelen, että tässä
ajassa on muutoksen mahdollisuus. Ajatellaan vaikka Saksaa,
Tanskaa, Portugalia, Espanjaa
ja Kreikkaa. Siellä eivät radikaalit vasemmistopuolueet ole menneet oikeistohallituksiin, mutta
kansalaistoiminta ja kannatus
ovat kasvaneet dramaattisesti,
kertoo Väisänen, joka on myös
Euroopan vasemmiston hallituksen jäsen.
Todellinen protesti ja muutos
tulevat näissä vaaleissa eduskuntapuolueiden ja Jyrki Kataisen hallituksen ulkopuolelta.
KALLE HERNBERG

Yhtiövalta uhkaa palveluja
SKP:n pääsihteeri Ketoharju ei
liiemmin innostu törmätessään
EU-politiikkaan myös kaupunginvaltuustoryhmän sihteerinä,
vaikkapa kun EU-direktiiviin nojaten vaaditaan yhtiöittämään
kunnallisia liikelaitoksia. Ketoharjun mukaan yhtiöittäminen
ei voi olla vaikuttamatta helsinkiläisten palveluihin ja veroihin.
– EU kulkee yhä suuremman
yhtiövallan suuntaan, Sandberg
säestää. EU:ssa tällä hetkellä
valmisteltava vapaakauppasopimus Yhdysvaltain kanssa on iso
kysymys paikallispolitiikankin
kannalta.
SKP puolustaa hyvinvointivaltiota ja julkista sektoria sekä esittää vaihtoehtoisia malleja muun
muassa verotuksen ja perusturvan järjestämiseksi. Suomen hallitusvasemmiston yhtyminen hallituksen EU-linjauksiin herättää
ehdokkaissa tyrmistystä.
– Miten vasemmisto pystyy
katsomaan itseään peiliin tietäen,
että EU:n apupaketit ja kurjistamispolitiikka ovat johtaneet nälänhätään Kreikassa ja humanitaarisiin katastrofeihin Euroo-

SKP:n helsinkiläiset ehdokkaat Tiina Sandberg (oikealla), JP Väisänen
ja Heikki Ketoharju nousussa – onko radikaali vasemmisto EU-vaalin
yllättäjä?
passa, tiukkaa Väisänen Punaisen ristin raporttiin viitaten.

Vaihtoehto EU-kurille ja
”impivaaralaisuudelle”
Kommunisteille EU-vaalit eivät
tarkoita nykyisten rakenteiden
sementointia vaan joukkotoimintaa kokoavaa puhujalavaa.
– Puhujalavoille noustaan koska kapitalismi ja uusliberalismi
Euroopassa tarkoittaa joukkotyöttömyyttä, asunnottomuutta
ja rahan diktatuuria, Väisänen
kertoo.
Joukkoliikkeet ovat ehdokkaille kaikki kaikessa. Väisänen
on monille tuttu muun muassa
rauhanliikkeestä ja Guggenheimhankkeen vastaisesta toiminnasta, Sandberg on toiminut aktiivisesti asukasliikkeissä ja Keto-

harjun tämän hetken juttuja on
Commons, solidaarisuustalouden verkosto.
– Meidän ohjelmassamme ei
nouse esiin ainoastaan EU-kritiikki ja nykymuotoisen EU:n lakkauttaminen, vaan myös yleinen
kapitalismin kritiikki ja vaatimus
toisenlaisesta politiikasta, tiivistää Ketoharju.
EU:n hajoamisen prosessi on Euroopan laajuinen, eivätkä Suomen poliitikot voi sitä ikuisesti väistellä. SKP toimii tiiviissä yhteydessä Euroopan vasemmiston kanssa uusliberalistista leikkauspolitiikkaa
vastaan.
Tiina Sandberg kuuluu Euroopan vasemmiston Latinalaisen
Amerikan työryhmään.
– Jatkamme lattarien viitoittamalla tiellä. Monessa Etelä-Amerikan maassa vasemmisto on on-

SKP:n ehdokkaat EU-vaalissa
Euroopan parlamentin vaalit pidetään 25.toukokuuta, ennakkoäänestys 14.-20.5. Suomen kommunistinen puolue tuo vaaleihin EU-vastaisen ja vasemmistolaisen vaihtoehdon. SKP on
ainoana suomalaisena puolueena johdonmukaisesti mukana
yli 30 radikaalin vasemmistopuolueen muodostaman Euroopan vasemmiston kampanjassa, jonka kärkiehdokkaana on
Kreikan Syrizan puheenjohtaja Alexis Tsipras. SKP:n listalla,
joka täydentyy vielä, on myös muiden puolueiden jäseniä ja
sitoutumattomia.
Rita Dahl (sitoutumaton) Kirjailija, VTM, FM, 41-vuotias, Vantaa
Hannu Hyvönen (sitoutumaton) Kansalaisaktivisti, dokumentaristi, 59vuotias, Iisalmi
Timo Jalkanen Biologi, ympäristöaktivisti, 63-vuotias, Kotka
Heikki Ketoharju SKP:n pääsihteeri, 24-vuotias, Helsinki
Tuukka Koirikivi Musiikinopiskelija, 23-vuotias, Oulu
Tommi Lievemaa (STP) Muusikko, 47-vuotias Espoo
Miguel López Yliopistonopettaja, 55-vuotias, Jyväskylä
Pekka Lundgren Huoltomies, 60-vuotias, Pori
Petra Packalén Postityöntekijä, 30-vuotias, Tampere
Tero Pitkä Lähihoitaja, kaupunginvaltuutettu, 36-vuotias, Heinola
Susanna Rissanen Sosiaaliterapeutti, 29-vuotias, Iisalmi
Tiina Sandberg Piirisihteeri (ympäristösuunnittelija, AMK), 40-vuotias,
Helsinki
Simo Suominen Työtön, KomNL:n puheenjohtaja, 24-vuotias, Tampere
Arjo Suonperä Varatuomari, Vaihtoehto EU:lle puheenjohtaja, 68vuotias, Espoo
Juhani Tanski (STP) ATK-suunnittelija, puheenjohtaja, 67-vuotias,
Kuopio
JP Väisänen SKP:n puheenjohtaja, käsitetaiteilija, 47-vuotias, Helsinki
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Tarjous Eespäin-lehden lukijoille: Ilmainen

näytenumero / 3 kk 30 e (työttömät ja opiskelijat
25 e) /12 kk 90 e(65 e) H Tilaukset p. (09) 7743 810,
www.tiedonantaja.fi/tilaukset

Uusi suomenkielinen laitos
Julkaisija TA-Tieto Oy
(Tulossa myös 2. ja 3.osa)
Hinta 30 euroa
Tilaukset: p. (09) 7743 810,
www.tiedonantaja.fi/kirjakauppa

SKP:n vaaliohjelma ja lisätietoja kampanjasta
http://hyvinvointivaltionpuolesta.fi/

JP VÄISÄNEN KÄSITETAITEILIJA JA SKP:N PUHEENJOHTAJA
EU-VAALEISSA HAASTAMASSA KATAISEN HALLITUSPUOLUEIDEN LEIKKAUSPOLITIIKAN JA EU-KURJISTAMISEN
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