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Sininen vaihtoehto,
musta tulevaisuus
Nyt on uusi vaihtoehto tarjolla! Se on eriväriseen paperiin
käärittyä samaa vanhaa tavaraa. Löytyy myös näkymä siniseen tulevaisuuteen! Siellä näkyy sitä, mitä peruutuspeilistäkin on saanut katsella jo riittävästi. Lisäksi on tämä Perussuomalaiset, joka on tullut tunnetuksi takinkäännöistä
ja yhä oikeistolaisemmaksi muuttuvasta linjastaan.
Politiikka on teatteria, eikä käsikirjoittaja mikään huippuammattilainen. Tämäntapaisia kommentteja toisinaan
kuulee. Usein ne ovat politiikkaan pettyneen kyynistyineitä
kommentteja, mutta joskus myös alusta loppuun totta. Kesän farssiksi muuttunut ”hallituskriisi” on tästä erinomainen esimerkki. Perussuomalaiset halkesivat kahtia, ja syntyi kaksi uutta puoluetta, jotka molemmat ovat itse asiassa
sitä samaa vanhaa.
HHH
Perussuomalaiset ovat vuosia siirtäneet suomalaista poliittista keskustelua maahanmuuttovastaiseen ja äärioikeistolaiseen suuntaan. Puolue on tarjonnut alustan monenlaisille rasistisille möläytyksille. Toinen tärkeä perussuomalaisten saavutus on maahanmuuttopolitiikan kiristyminen.
Puolue vaikutti jo oppositiossa ollessaan muiden puolueiden linjauksiin, mutta vasta hallituksessa päästiin toden
teolla töihin. Syksyllä 2015 hallitus hyväksyi turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman, jonka keskeinen puuhamies oli Jussi Halla-aho.
Mikä siis oli se muutos, joka nyt kesällä käänsi ministerien päät? Kokoomus ja keskusta hyväksyivät jo pari vuotta
sitten Halla-ahon muotoileman paperin maahanmuuttopolitiikan pohjaksi, ja nyt samat puolueet yllättäen esiintyivät
rasismin ja äärioikeiston vastustajina. Vastaiskuksi rasismille he hyväksyivät hallitukseen samat ex-persut, jotka
siellä olivat istuneet aiemminkin, ja hyväksyneet siihenastiset maahanmuuttopolitiikan tiukennukset – kuten muunkin hallituksen harjoittaman politiikan.
Siinä on Sinisen tulevaisuuden inhimillisempi linja: jos
Sipilän hallituksessa saa jatkaa, niin kaikki käy. Oppositioon pudonneiden perussuomalaisten puheenjohtaja Hallaaho sanoi kesällä saman asian aivan suoraan: hänelle riittää hallitusohjelman noudattaminen. Meillä on siis oppositiopuolue, joka ilmoitti heti kättelyssä olevansa samaa mieltä hallituksen kanssa. Nyttemmin Halla-aho on keskittynyt
vaatimaan hallitukselta vielä nykyistäkin tiukempaa linjaa.
HHH
Ei ole ihme, jos politiikkaa seuraava kyynistyy. Tällaiselle
teatterille tarjoaa uskottavan vaihtoehdon ainoastaan ihmisten omaehtoinen toiminta.
Turvapaikanhakijoiden asiaa ajava Oikeus elää -mielenosoitus on rohkeasti ja kiertelemättä haastanut hallitusherrojen teatterin ja vaatinut parannuksia turvapaikkapolitiikkaan.
Myös me kommunistit toimimme Helsingissä saadaksemme aikaan todellisen muutoksen. Sellaisen, joka tuntuu tulojen kohentumisena, palvelujen parantumisena ja ihmisarvon
kunnioittamisena.
HEIKKI KETOHARJU
SKP:n Helsingin piirijärjestön
puheenjohtaja

H ta p aht u m ia H h ä n delse r H eve n ts H
H Asunnottomien yö ti 17.10. Dallapé-puistossa klo 17 – 22, kulkue
Vaasanaukiolta klo 18. H Marxin Pääoma -lukupiiri ti 17.10. klo 18 SKP:n
toimisto, Viljatie 4 B H Sosiaalineuvonta torstaisin klo 14 Sairaus- ja
tapaturmainvalidien toimisto Kulmavuorenkatu 5. H Punainen tähti –
kommunistinuorten lukupiiri su 22.10. ja joka toinen sunnuntai 17.12.
asti klo 17 Kulmavuorenkatu 5. H Marxin Pääoma -lukupiiri ti 21.11. klo 18
SKP:n toimisto Viljatie 4 B. H Pop up -rauhankahvila Ylä-Malmin tori ma
23.10. klo 7 – 19. H Tiedonantaja Kirjamessuilla Kultti ry:n osasto 26.-29.10.
Messukeskus. H Lokakuun vallankumous 100 vuotta, SKP:n Helsingin piirin
keskustelutilaisuus 29.10. H Teatterimatka Lahteen Täällä Pohjantähden
alla -esitykseen to 2.11. Ilmoittautuminen skp.uusimaa@skp.fi H Stadin
työväenkirjallisuuspäivät 3.-5.11. Työväenliikkeen kirjasto & JHL-talo. H
Helsinki-listojen avoin kokous ma 6.11. klo 16 Kulmavuorenkatu 5. H
Maanantaiklubi kahvila Bergga 6.11. klo 19. H Helsinki-listojen avoin
kokous ma 27.11. klo 17 Kulmavuorenkatu 5. H Maanantaiklubi 4.12.
klo 19 kahvila Bergga Viides linja 14. H Marxin Pääoma -lukupiiri ti
19.12. klo 18 SKP:n toimisto, Viljati 4 B. H Lisätietoja www.skphelsinki.fi

Jäsenistö odottaa ammattiliittojen johtajilta ryhdistäytymistä tulonjaon muuttamiseksi työntekijöiden hyväksi.

Tulonjako uusiksi!
Nykyiset
työehtosopimukset
päättyvät useimmilla aloilla tammikuun lopussa. Työntekijöiden
kannalta keskeisimmät kysymykset koskevat palkkojen korottamista ja viime vuonna tehdystä kilpailukykysopimuksesta,
Kikystä irtaantumista.
Kiky-sopimus jäädytti palkat,
pidensi työaikaa, siirsi työnantajien sotu-maksuja työntekijöiden maksettavaksi ja leikkasi
julkisen sektorin työntekijöiden
lomarahoja. Tämä miljardien tulonsiirto näkyi yhtiöiden voittoina, joista on jaettu ennätyksellisen isot osingot omistajille.
– Työntekijöiden toimeentulon, julkisten palvelujen ja kansantalouden terveemmän kehityksen kannalta katsottuna nyt
tarvitaan aivan toisenlaista tulonjakopolitiikkaa, sanoo pitkän
linjan ay-toimija, SKP:n Uudenmaan piirin puheenjohtaja Arto
Viitaniemi.
Hän kannustaa ammattiliittoja
asettamaan reippaat palkankorotusvaatimukset ja valmistautumaan lakkoon, jos vaatimuksia

ei muuten saada läpi.

Irti Kikystä, reilut
palkankorotukset
Kaupan alalla konttoritehtävissä työskentelevä Talvikki Koivu
toimii ammattiliitto PAMissa kaupan toimihenkilöiden sopimusalatoimikunnan jäsenenä.
– Minusta tärkeintä on Kikystä luopuminen, palkkojen korottaminen, nollatuntisopimusten
kieltäminen, osa-aikaisten tuntimäärien kasvattaminen ja työsuhteiden vakinaistaminen.
Kikyn tuoma vuosivapaajärjestelmä ei toimi tasapuolisesti eri
tuntimääriä tekevien kohdalla eikä se edistä mitään. Paluu entiseen arkipyhäjärjestelmään, ellei
parempaa keksitä, esittää Talvikki Koivu. Palkkausjärjestelmä
pitäisi uusia vastaamaan työtehtäviä ja kalleusluokat märitellä
uudelleen.
– Kaupan aukiolon vapauttamisen pitää merkitä myös työaikasuunnittelun uudistamista

ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä, hän
sanoo.
Helsingin Starassa puutarhurina toimiva Katja Wallin odottaa
mielenkiinnolla sopimusneuvotteluja. Julkisten alojen JHL:llä
on hyvät tavoitteet muun muassa palkankorotuksista ja työhyvinvoinnin parantamisesta.
– Myös lomarahaleikkaukset
on tarpeen ottaa esille. Kikyyn
mukaan lähteminen ja lomarahojen leikkauksien hyväksyminen söivät JHL:n uskottavuutta.
Kaikista perusteluista huolimatta jäsenistön oli sitä vaikea ymmärtää, saati hyväksyä. Kyllähän
se pistää miettimään, mitä ja ketä varten sellainen liitto on, joka
suostuu niin helpolla työolojen
huonontamiseen.
Jäsenistö odottaa liitoltaan
nyt perään antamattomuutta.
Kikyyn suostuminen oli monelle
suuri pettymys ja nyt toiveissa on
tilanne, jossa liitto ajaa tiukasti
jäsentensä asiaa, Katja Wallin
kertoo.

Joukossa on edelleen voimaa
Joukkovoima järjesti syksyn
alussa neljännen ison mielenosoituksensa. Paljon on muuttunut matkan varrella parissa vuodessa, mutta ihmisten halu vastustaa hallituksen raakaa leik
kauspolitiikkaa on pysynyt.
Useimmissa puoluetoimistoissa lienee kuviteltu, että Joukkovoiman moottori olisi hyytynyt.
Ay-puolella haluja protestiin oli
jonkin verran, mutta tulevien sopimusneuvottelujen takia liittojen johtajat olivat varuillaan. Onneksi kuitenkin useat ay-osastot
ja aktiivit ovat rohkeampia.
Paikalle saapui noin kaksi tuhatta mielenosoittajaa. Se oli
edellä kuvatun tilanteen jälkeen
huomattava määrä.
Joukkovoima on tärkeä monille tavallisille ihmisille, jotka kokevat, että eivät he saa ääntään
kuuluville. He eivät ole järjestöjyriä, vaan juuri sitä väkeä, joka
kärsii hallituksen politiikasta. He
eivät ole mukana kasvattamassa
äänisaaliita vaaleihin vaan taistelemassa toimeentulostaan, vastustamassa eriarvoisuutta ja vaatimassa ääntään kuuluviin.
Politiikka henkilöityy ja leik

kauspolitiikasta tarpeeksi saaneet ihmiset haluavat löytää
syyllisen. He vaativat pääministeriä kantamaan sen vastuun, joka hänellä asemansa vuoksi on.
He ymmärtävät kyllä Sipilän olevan keulakuva ja että yhden sipilän poistaminen antaa tilaa vain
uudelle sipilälle, jos ei politiikan
suuntaa muuteta.
On osittain Joukkovoiman
ansiota, että tämän hallituksen
erosta on niin helppo puhua.
Hallitukset eivät Suomessa ole
tavanneet erota, mutta nyt sellainen mahdollisuus on ollut esillä
jo moneen otteeseen.

”Sipilöinti seis!”
Tämänkertaisen mielenosoituksen tunnus ”Sipilöinti seis!” toimi loistavasti. Sadoista ihmisistä,
joita kaduilla kohtasin, kukaan ei
kyseenalaistanut vaatimusta tai
ryhtynyt puolustamaan Sipilää.
Tämä on poikkeuksellista, sillä
yleensä myös leikkausten puolustajia ja ymmärtäjiä osuu aina
kohdalle.
Tunnus tavoitti kohdeyleisön-

sä, joka ei ollut puolueväessä tai
järjestöaktiiveissa, vaan ihmisissä, joita hallituksen politiikka kyykyttää eniten. Juuri heille
on tärkeää voida kertoa mielipiteensä julki. Mikäli puolueiden ja
isompien järjestöjen taholta olisi
tullut hiukan enemmän tukea
tiedotukseen, olisi marssin koko
kasvanut huomattavasti.
Seuraava vuosi tulee olemaan
Joukkovoimalle mielenkiintoinen. Paljon riippuu siitä, mitkä
asiat nousevat presidentinvaalin
yhteydessä keskustelun. Ei olisi
huono juttu, mikäli esimerkiksi
työ ja työttömien kohtelu olisivat
esillä. Kyse on myös siitä, millaisilla tavoitteilla ammattiliitot
neuvottelevat uusista työehtosopimuksista ja ovatko ne valmiita käyttämään tarvittaessa joukkovoimaansa. Keväällä on eduskuntaan tulossa sote-esitys. Jos
vielä lisäksi työttömien palkaton
pakkotyö toteutuu, on todella aihetta lähteä liikkeelle leikkauspolitiikkaa vastaan esimerkiksi
maaliskuussa hallituksen kehysriihen aikaan.
TIINA SANDBERG
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Demokratian vähättelyä Hekassa
Hallitukset erotettiin toistamiseen
Kontulassa ja Vesalassa tehtyihin
vuokra-asuntojen korjaustöihin
alun perin liittyneet epäselvyydet
ovat paisuneet oudoksi vyyhdiksi, jossa alueyhtiöiden hallitusten
antamat epäluottamuslauseet
johtivat jo toiseen kertaan hallitusten erottamisiin. Vastakkain
ovat Helsingin kaupungin asunnot Heka Oy:n toimitusjohtaja
Jaana Närö yhdessä apulaispormestari Anni Sinnemäen johtaman Hekan hallituksen kanssa,
sekä toisaalta alueyhtiöiden hallitusten jäsenet. Eespäin-lehden
jo vuoden ajan seuraama saaga
jatkuu jälleen.
Tapahtumat saivat alkunsa,
kun Heka Kontulan alueyh
tiön
hallitus ryhtyi selvittämään huoneistoihin tehtyjen remonttien
epäselvyyksiä loppuvuodesta
2015, kertoo SKP:n ja Helsinkilistojen valtuustoryhmän esittämänä jäsenenä hallituksessa ollut sitoutumaton Eero Rasijärvi.
– Alueyhtiön toimitusjohtaja ei ryhtynyt hallituksen vaatimuksista huolimatta toimiin.
Lopulta aikailun jälkeen toimitusjohtaja erotti isännöitsijän,
mutta maksoi perään vielä kuuden kuukauden palkan. Alueyhtiön hallitus puolestaan irtisanoi
toimitusjohtajan.
Uuden toimitusjohtajan valinnasta kesällä 2016 paisui vielä
oudompi soppa. Heka Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö teki esityksen alueyhtiön toimitusjohtajasta, mutta alueyhtiöiden hallitukset valitsivat tehtävään toisen
henkilön. Niinpä Närö ilmoitti, että hallitusten jäsenet erotetaan.
Tilalle valittiin uudet hallitukset, joissa virkamiesedustajilla
oli enemmistö. Uudet hallitukset
tekivät valinnan Närön esityksen
mukaan. Tämä ei käynyt kaikille: Myllypuron hallituksessa yksi asukasedustaja jättäytyi pois
uudesta hallituksesta vastalauseena valinnan menettelytavalle.
– Hekassa on omituinen käsi-

Siilitiellä Hekan vuokralaisena asuva
Eero Rasijärvi on huolissaan vuokralaisdemokratian alasajosta
tys demokratiasta. Yksi esittää,
toinen siunaa ja loput taputtaa
käsiään, Rasijärvi hymähtää.
Kiistaa puitiin koko talvi, ja lopulta keväällä 2017 palautettiin
aiempi alueyhtiöiden hallitusten
kokoonpano.

Sama kuvio toistui
Heka tilasi Vesalaan kunnostustyöt firmalta, jonka puolesta
urakkaa johti aiemman virheellisen toimintansa takia Hekan
toisesta alueyhtiöstä irtisanottu henkilö. Kiinteistöpäällikkö
reklamoi Vesalan töiden laadusta. Virheisiin puuttumisen sijasta toimitusjohtaja halusikin Närön tukemana antaa varoituksen
kiinteistöpäällikölle.
Tämän jälkeen Heka Vesalan
hallitus esitti yksimielisesti epäluottamuslauseen hallituksen
puheenjohtajana toimineelle Jaana Närölle, jolloin sama episodi
toistui: Närö ilmoitti sähköpostilla, että Vesalan ja Kontulan hallitukset erotetaan. Perusteluna oli
se, etteivät hallitukset enää nau-

ti omistajan luottamusta. Poliittisella mandaatilla hallituksissa
istuneet SDP:n Esa Pennanen ja
Eero Rasijärvi syrjäytettiin uusista kokoonpanoista.
Mikäli Heka Oy haluaa käyttää omistajavaltaa alueyhtiöihin,
asia pitäisi käsitellä hallituksen
kokouksessa. Kuitenkaan Hekan
kokouksen päätöstiedotteessa ei
erottamisasiaa tai uusien hallitusten valitsemista mainittu sanallakaan. Toisaalta hallitusten
jäsenet ovat asukkaiden ja poliittisten ryhmien valitsemia, eikä
valintoihin pitäisi voida muiden
kajota. Asukkaiden edustajilta
ei kysytty, haluavatko he jatkaa
hallituksissa.
– Helsingin kaupungilla on
nollatoleranssi
kiusaamisen
suhteen, mutta Hekassa kiusaamiseen ja muihin väärinkäytöksiin puuttumisesta toimitusjohtaja jakaa varoituksia, Rasijärvi
toteaa.

Vuokralaisdemokratiaa
ajetaan alas
Muutenkin Hekan johdossa on
omituinen käsitys vuokralaisdemokratiasta. Kaupungin vuokralaisdemokratiaohjesääntöä

Hekan maksut
nousevat
Kaupungin asunnoissa asuvat saattavat yllättyä, sillä
Heka ilmoittaa korottavansa
maksuja vuoden 2018 alusta
lukien. Heka Oy:n hallitus on
päättänyt yhtenäistää käyttömaksut eli saunavuoroista,

muutettiin ilman, että sitä vietiin vuokralaisneuvottelukuntien
tai asukaskokousten käsittelyyn.
Myös kaupunginvaltuusto sivuutettiin. Sama meno jatkuu budjeteista, vuokrista ja maksuista
päätettäessä.
Lokakuun alussa Heka esitteli suunnitelman alueyhtiöiden
yhdistämiseksi. Uudessa suunnitelmassa päätäntävaltaa siirrettäisiin alueyhtiöiden hallituksilta alueyhtiön yhteistyöelimelle
– kuitenkin niin, että tämä yhteistyöelin vain osallistuisi valmisteluun ja antaisi lausuntoja
Hekalle. Varsinaiset päätökset
tekisi jatkossa Heka Oy. Se päättäisi mm. pitkän tähtäimen korjaus- ja rahoitussuunnitelmat,
vuokrantasaussuunnitelmat ja
yhteiset hankinnat. Alueellinen
yhteistyöelin myös käsittelisi
talotoimikuntien ja vuokralaistoimikuntien lausunnot vuokrista ja korjaussuunnitelmista.
Alueyhtiön hallituksille jäisi päätettäväksi vain joitain pienempiä
asioita.
Rasijärvi pitää suunnitelmaa
uskomattomana.
– Olen hyvin huolissani. Suuntana näyttää olevan vuokralaisdemokratian alasajo.
HEIKKI KETOHARJU

pesutupien käytöstä, autotalleista ym perittävät maksut. Korotukset voivat olla
jopa 350%.
Hekan vuokralaisneuvottelukunta on valittanut asiasta aluehallintovirastolle ja
vaatii päätöksen purkamista. Aiemmin näistä maksuista ovat päättäneet jokaisen
alueenasukkaat yhteistyössä alueyhtiöiden kanssa.

Tällä kertaa korotuksista yli
puolet kohdistuu vanhoille omakoti- ja paritaloalueille. Esimerkiksi Kumpulan, Käpylän ja Toukolan alueella kiinteistöviraston
esittämät tonttien laskennalliset
arvot ovat 13 – 30 % korkeammat kuin vastaavanlaisilla tonteilla vuonna 2010. Asuntotonttien reaa
lihinnat eivät ole tänä
aikana kuitenkaan nousseet, todetaan Kanta-Helsingin Omakotiyhdistyksen selvityksessä.

Mitä tekee valtuusto?
Maanmittauslaitoksen johtava
asiantuntija Risto Peltola on yhdistykselle antamassaan lausunnossa todennut vuokrien määrityksen perustana olevat kerrosneliöiden arviot ylimitoitetuksi.
Arkkitehtuurin emeritusprofessori Juhani Pallasmaa puolestaan on kritisoinut sitä, että vanhojen alueiden suojelukaavoja ei

Helsingin Jätkäsaaressa
sijaitsevan jättivaraston,
Bunkkerin myyminen rakennusliike SRV:lle tapahtui lainvastaisesti. Hallinto-oikeus on kumonnut
kaupungin viime vuonna
tekemän päätöksen, jolla
Bunkkeri myytiin SRV:lle
22,7 miljoonalla.
SRV sai tontille paljon
lisää rakennusoikeutta ja
kaupunki sitoutui vuokraamaan osaan rakennuksesta tehtävät liikuntatilat 25 vuodeksi yli 100
miljoonalla eurolla. Päätöstä edelsi toteutuskilpailu, jossa SRV oli ainoa
tarjouksen tekijä ja edellytti rakennusoikeuden
lisäämistä.
Kaupunginvaltuustossa nyt kumottua päätöstä vastusti vain SKP:n ja
Helsinki-listojen edustaja
Yrjö Hakanen. Erityisen
innokkaasti sitä ajoivat
vihreiden edustajat. Bunkkerin tilojen kovaan vuokraan vedoten kaupunki on
jo ryhtynyt vähentämään
muita liikuntatiloja mm.
Käpylästä.

”Säästöt” veivät
esikoululta vessat

Tonttivuokriin lisää rajuja korotuksia
Tuhansien helsinkiläisten asumismenot uhkaavat nousta rajusti, kun noin 750 tontin vuokrasopimukset päättyvät. Kaupungin kiinteistöviraston esittämät uudet sopimukset nostavat
tonttien vuokria jopa yli kymmenkertaisiksi. Pelkän tonttivuokran osuus nousee monissa
kerrostaloissa 100 euroon kuukaudessa ja omakotitaloissa 300
– 700 euroon kuukaudessa. Vuositasolla tämä tarkoittaa tuhannen tai useiden tuhansien eurojen lisälaskua asukkaille.
Helsinki on 2010-luvulla ottanut käyttöön uudet tonttivuokrien määräytymisperusteet. Ne
vietiin aikoinaan valtuustossa
läpi kokoomuksen, vihreiden ja
SDP:n äänin. Kaupunki kerää
itselleen voittoja maan ansiottomalla arvonnousulla ja neljän
prosentin tuottovaatimuksella.
Sen ansiosta kiinteistöviraston
tulos on noin 230 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Jätkäsaaren
Bunkkerin kauppa
laiton

Kumpulan kylätilassa keskusteltiin toiminnasta tonttivuokrien korotusten
kohtuullistamiseksi.
oteta huomioon, vaikka ne asettavat asukkaille suuremmat kunnossapidon velvoitteet ja rajoittavat rakentamista.
Uuden kaupunginvaltuuston
hyväksymän strategian mukaan
Helsinki ”selvittää aktiivisesti
toimenpiteitä asumisen hinnan
nousun hillitsemiseksi”. Lausu-

man merkitystä mitataan, kun
valtuusto päättää tonttivuokrista. Tonttivuokrien korotusten
pienentäminen ei lisäisi kaupungin lisää menoja. Se vain vähentäisi tulojen kasvua. Se hillitsisi
myös yleisemmin maan hinnan
nousua.

Helsingin pyrkimys ”säästää” koulujen tilavuokrissa on johtanut Puistolassa siihen, että ala-asteen
koululta loppuivat tilat ja
jopa vessat. Vuonna 2014
suljettu Tenavatien koulu
seisoo tyhjänä samaan aikaan kun lapset joutuvat
käymään Puistolanraitilla
esikoulua yhdessä parakissa ja vessassa toisessa
parakissa.
Tenavatien koulun sulkemisen piti tuoda säästöjä, mutta käytännössä
kahden parakin rakentaminen ja vuokrat ovat samaa luokkaa kuin Tenavatien koulusta maksettu
vuokra. Lisäksi kaupunki
joutuu ylläpitämään tyhjääkin koulurakennusta.
Tästä
hölmöläisten
hommasta ovat vastuussa kokoomuksen ja vihreiden edustajat, jotka ajoivat
opetuslautakunnassa läpi
Tenavatien koulun sulkemisen koulujen johtokuntien ja asukkaiden perustelluista kannanotoista
piittaamatta.
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Sote uusiksi,
mutta miten?
Sosiaali- ja terveyspalvelujen
uudistamisen varjolla on tekeillä Suomen historian suurin yksityistämishanke. Uudistuksen
tavoitteet ovat kääntyneet Juha
Sipilän, Petteri Orpon ja Timo
Soinin sopimalta pohjalta tehdyssä mallissa nurinperin.
Sote-uudistuksen piti turvata yhdenvertaiset palvelut ja vähentää eriarvoisuutta. On käymässä päinvastoin. Hallituksen
ajama markkinaehtoisuus ja yhtiöiden voitontavoittelu keskittävät palveluja sinne, missä on
eniten maksavia asiakkaita. Kolmen miljardin euron säästötavoite nostaa samalla maksuja ja
karsii lähipalveluja.
Uudistuksella piti sovittaa yhteen sosiaali- ja terveyspalvelut,
luoda sujuvat palveluketjut. ”Sosiaalipalvelut jäämässä pois sotekeskuksista…Niihin ei tule sosiaalipalveluista muuta kuin neuvonta ja ohjaus”, kertoi kuitenkin kokoomuksen Verkkouutiset
(22.9.2017). Lisäksi palvelukenttä hajautuu keskenään kilpaileviin tuottajiin. Julkisten palvelujen kokonaisuuksia pirstotaan
etenkin perustasolla. Esitetyllä
aikataululla ei ole edes yhteisiä
tietojärjestelmiä.
Tavoitellut säästöt eivät nekään toteudu. Kustannusten hallinta vaikeutuu pirstoutuneilla ja
suurten yhtiöiden hallitsemilla
markkinoilla. Lisää asiakkaita ja
voittoja hakevia yhtiöitä ei kiinnosta ennaltaehkäisy, jonka laiminlyöminen lisää kustannuksia.
”Hallintohimmeleiden” sijaan
piti tulla demokraattinen maakuntaitsehallinto. Vaikka maakuntien ei ole pakko yhtiöittää
kaikkia palvelujaan, kasvava osa
palveluista siirtyy yhtiöiden tuottamiksi. Maakuntien liikelaitoksia johtavat hallituksen esityksessä ”hallitusammattilaiset” ja
virkamiehet. Byrokratiaa lisää
palvelujen tilaajan ja tuottajan
eriyttäminen. ”Voiko ehdotettua
maakuntahallintoa ylipäätään
pitää itsehallintona vai onko se
valtionhallintoa”, kysyi professori Kaarlo Tuori lausunnossaan
perustuslakivaliokunnalle.

Miksi hallitus ajaa tätä?
Hallituksen sote-mallin ongelmista on varoitettu alusta alkaen. Miksi hallitus on ajanut sitä
kuitenkin jääräpäisesti?

Jatkuuko lapsiperheiden palvelujen määrärahojen alimitoittaminen?
Entä siirretäänkö metrosotkujen laskut HSL-lippujen hintoihin?

Vaihtoehto helsink
palvelujen heikentä
Apulaispormestari Sanna Vesikansa oli huolissaan sote-uudistukseen liittyvistä ongelmista, keskustan eduskuntaryhmän sivistys- ja sosiaalipoliittinen sihteeri Terhi
Peltokorpi (kuvassa oikealla) huojentunut valinnanvapausesityksen korjaamisesta ja
Yrjö Hakanen halusi laittaa sote-uudistuksen uusiksi Maunula-talolla lokakuun alussa käydyssä sote-keskustelussa.
Kyse on historian suurimmasta yksityistämishankkeesta, arvioivat perustuslakiasiantuntijat Juha Lavapuro, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen
(Yle 29.6.2017). Yksityiset yhtiöt
ja sijoittajat hamuavat suurinta osaa kuntien sote-palveluissa
liikkuvista 20 miljardista eurosta
ja sote-kiinteistöistä.
Siirtämällä päätösvaltaa kunnallisen itsehallinnon piiristä
maakunnille, jotka alistetaan
tiukasti ministeriön ohjaukseen,
pyritään samalla helpottamaan
leikkauspolitiikan toteuttamista.

Vaihtoehtoinen
sote-uudistus
Perustuslakivaliokunnan tyrmäävän lausunnon jälkeen hallituksen oli pakko korjata erityisesti valinnanvapauslakiin liittyviä pahimpia perustuslainvastaisuuksia. Maakuntien oikeus
tuottaa palveluja ilman yhtiöittämispakkoa laajenee eikä viranomaispäätöksiä saa siirtää yksityisille. Lausunto muutti myös
aikatauluja.
Mutta sote-mallin monet muut
valuviat ovat edelleen korjaamatta. Ennen muuta on kyse siitä,
ovatko sosiaali- ja terveyspalvelut
perusoikeus vai bisnestä – ratkaiseeko raha sen, kuka saa tarvitsemaansa hoitoa ja huolenpitoa.
Koko sote-uudistus pitäisi
valmistella uudelleen niin, että
kuullaan myös asukkaita, työntekijöitä ja asiantuntijoita.
– Lähellä järjestettävissä palveluissa on myös päätöksenteko
oltava lähellä. Peruspalvelut on
syytä säilyttää pääosin kunnissa, niiden omana tuotantona ja
lähipalveluina.

– Suurimmat ongelmat ovat
perustason palveluissa, joiden
parantaminen tuo myös suurimmat hyödyt. Tämä edellyttää menoleikkausten sijasta resurssien
lisäämistä.
– Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio ei ole hallinnon
keskittämistä ylös vaan palvelutyön organisoimista moniammatillisena ja monialaisena yhteistyönä. Se edellyttää riittävästi työntekijöitä ja heille lisää
vaikutusmahdollisuuksia.
– Suuruudesta on etua erikoissairaanhoidossa ja eräissä
erikoistason sosiaalipalveluissa.
Ne on järkevä siirtää maakunnan
järjestettäväksi.
– Palvelujen kehittäminen perusoikeutena ja ihmisten tarpeista lähtien edellyttää, että hylätään julkisten palvelujen markkinoistaminen, yhtiöittäminen sekä
tilaajan ja tuottajan eriyttäminen
– Asiakasmaksujen ja omavastuiden osuus rahoituksesta
on Suomessa selvästi suurempi
kuin yleensä EU-maissa. Palveluihin tarvitaan lisää rahaa, mutta se on kerättävä oikeudenmukaisemmin. Maksuja ja omavastuita ei saa nostaa, päinvastoin
niitä pitää alentaa. Monikanavainen rahoitus, jossa verovaroja siirretään yksityisille firmoille,
pitää purkaa asteittain.
– Yhtiövallan sijaan tarvitaan
lisää demokratiaa ja itsehallintoa: Kuntiin lisää lähidemokratiaa (mm. osallistuva budjetointi ja
aluelautakunnat) ja maakuntiin
todellista itsehallintoa.
YRJÖ HAKANEN
Kirjoittaja on toimittanut
pamfletin ”Asukkaiden vai
yhtiöiden valta? Sote- ja
maakuntauudistus puntarissa”
(TA-Tieto Oy, 2017)

Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki.
Näin ylevästi julistaa valtuuston hyväksymä uusi kaupunkistrategia. Mutta kenen tarpeisiin ja hyväksi?
Strategiassa todetaan, että
”tarvitsemme riittävästi työpaikkoja, asuntoja, päiväkoteja, kouluja, kirjastoja, liikuntapaikkoja ja terveydenhuollon palveluita”. Mutta samalla siinä sitoudutaan talousraamiin, joka jatkaa palvelujen alibudjetointia. Asukasta
kohti on palveluihin entistä
vähemmän rahaa.

Ylijäämä 600 miljoonaa
Viime vuoden tilinpäätös
osoittaa kaupungille jääneen
ylijäämää 465 miljoonaa euroa ja koko kaupunkikonserni
oli 598,5 miljoonaa ylijäämäinen. Tämä ei johdu mistään
satunnaisesta ”lottovoitosta”. Ylijäämät ovat kasvaneet
2010-luvulla jatkuvasti.
Uusi valtuusto päätti yksimielisesti, että ylijäämistä ei
siirretty senttiäkään tämän
vuoden budjetin alijäämäisyyden korjaamiseen.

Palveluja alibudjetoidaan
Kuntavaalien alla useimmat
puolueet lupasivat lopettaa
alibudjetoimisen, jonka seurauksena näkyvät erityisen
räikeästi vanhuspalvelujen
puutteina. Kyse on myös terveysasemien, sosiaalihuollon,
päiväkotien, koulujen, kirjastojen ja nuorisotyön resurs
sien riittämättömyydestä.
Lähes 40 000 helsinkiläistä on työttömänä samaan aikaan kun kaupungin työntekijät uupuvat kohtuuttoman ison työtaakan alle. Asu-

mismenojen nousu on Helsingin suurimpia ongelmia, mutta
kaupunki kiihdyttää sitä rajuilla tonttivuokrien korotuksilla ja
suosimalla kalliiden kovan rahan
asuntojen tuotantoa. Tallinnassa
joukkoliikenne on maksutonta,
mutta Helsingissä lippujen hinnat nousevat jatkuvasti.

Valtuuston sanat ja teot
Kaupunkistrategian lupaukset
punnitaan, kun valtuusto päättää marraskuun lopussa vuoden
2018 talousarviosta ja lähivuosien taloussuunnitelmasta. Silloin
nähdään, ketkä ovat leikkauspolitiikan kannalla tai sitä vastaan.
Kaupunginjohtajat ovat perinteisesti mitoittaneet budjettiesityksensä valmiiksi niin, että
kaupunginhallituksen ryhmät
ovat voineet selittää saaneensa
neuvotteluissa ”torjuntavoittoja” kun leikkauksia on hieman
pienennetty.
Helsingin kasvaessa myös palvelujen tarve kasvaa. Kokoomuslaisen pormestari Jan Vapaavuoren ajaman menojen karsimisen
sijasta tarvitaan määrärahoihin tasokorotus. Uusien asuina
lueiden rakentaminen ja vanhojen tilojen peruskorjaus edellyttävät myös investointirahojen
lisäämistä.

Alibudjetointi lopetettava
Suomen kommunistisen puolueen ja Helsinki-listojen ryhmä ei
ole edustettuna nykyisessä valtuustossa. Mutta jatkamme kaupungin päätöksenteon kriittistä
seuraamista, vaihtoehtojen esittämistä ja vaikuttamista yhdessä
asukasliikkeiden, ay-liikkeen ja
muiden kiinnostuneiden kanssa.
Olemme valmistelleet avoimissa kokouksissa vaihtoehtobudjetin. Sen lähtökohtia ovat palvelu-
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kiläisten
ämiselle
jen alibudjetoinnin lopettaminen,
lähipalvelujen turvaaminen, työpaikkojen lisääminen, edullisempi asuminen, joukkoliikenne ja
ilmastopäästöjen vähentäminen.
Esitämme pormestarin budjettiehdotuksen korjaamiseksi seuraavat lisäykset:
n Vanhuspalveluihin, erityisesti kotiin annettaviin palveluihin lisää 10 miljoonaa euroa.
n Perusterveydenhuoltoon lisää 10 miljoonaa ja erikoissairaanhoitoon lisää 5 miljoonaa.
n Lapsiperheiden ja aikuisten
sosiaalipalveluihin lisää 10 miljoonaa euroa.
n Täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen 5 miljoonaa euroa lisää.

n Varhaiskasvatukseen lisää 6
miljoonaa euroa.
n Perusopetukseen 7 miljoonaa, ammatilliseen koulutukseen
5 miljoonaa ja työväenopistolle
0,5 miljoonaa lisää. Saamen kielen ja saamenkielisen perusopetuksen järjestäminen.
n Työttömien työllistämiseen
mm. kaupungin tehtäviin, palkkatuella ja oppisopimuksilla 10
miljoonaa euroa lisää.
n Kaupunginkirjastolle lisää
1 miljoona niin, että Oodin valmistuminen ei heikennä lähikirjastoja. Investointeja kirjastoverkon laajentamiseksi Mellunmäkeen, Kalasatamaan ja
Kuninkaantammeen.
n Taiteilijoiden ja muiden kulttuurityöntekijöiden työllistämiseen 1 miljoona euroa. Lisärahoitusta, jotta Suvilahti ja Tanssin
talo eivät karsi muuta tukea.
n Nuorisotoimintaa, nuorisotyöhön ja kattavaan nuorisotaloverkostoon 1 miljoona euroa
lisää.
n Lähiliikuntaan ja koululiikuntaan 0,5 miljoonaa euroa
lisää.
n Tonttivuokrien korotusten
kohtuullistaminen. Kaupungille
oma rakennusliike.
n HSL:lle lisärahoitusta, jolla
joukkoliikenteen lippujen hintoja
alennetaan ja erityisryhmät pääsevät maksutta.
n Investointirahoitusta lisää
mm. koulujen ja päiväkotien rakentamis- ja korjaushankkeisiin,
vuokra-asuntotuotantoon ja uusiutuvan energian tuotantoon.

Näin rahoitetaan
Tilinpäätöksen mukaan kaupungin rahavarat ovat 1 257 miljoonaa euroa. Lainasaamisia kaupungilla oli vuoden alkaessa noin
600 miljoonaa enemmän kuin
velkoja.
Esityksemme lisäävät käyttötalouden menoja noin 72 miljoonaa euroa. Pieni murto-osa kaupungin rahavaroista riittää niiden rahoittamiseen. Investoinneista suurin osa voidaan rahoittaa lainoilla, jotka maksetaan
takaisin investointien tuotoilla.
Pidemmän päälle investoinneissa voidaan myös säästää luopumalla kokoomuksen ajamasta
keskustatunnelista.
YRJÖ HAKANEN

Olli Salin keräämässä Hakaniemen torilla nimiä kuntalaisaloitteeseen lähipalvelujen turvaamiseksi.

Lähipalvelut on
turvattava kaikissa
kaupunginosissa
Kymmenisen vuotta sitten
kaupunginjohtaja Jussi Pajusen esittämät lähipalvelujen leikkaussuunnitelmat
kaadettiin laajalla PELI SEIS!
-kampanjalla ja kansalaisliikkeiden toiminnalla. Tuolloin monet koulut, kirjastot ja
päiväkodit, hammashoitolat,
neuvolat ja terveysasemat yritettiin lakkauttaa, mutta eri
alueiden asukkaat nousivat
vastarintaan, jolla lähipalvelut turvattiin. Tuolloin käytimme lähipalvelujen määrittelyssä EU:n lähipalveluille
kaupungeissa suosittelemaa
kävelyetäisyyttä.
Helsingin valtuusto hyväk-

syi syyskuussa tänä vuonna kaupunkistrategian, jossa todetaan
lähipalvelujen merkitys erityisesti varhaiskasvatuksen ja peruskoulun yhteydessä. Jää kuitenkin epäselväksi, mitkä kaikki
lakisääteiset kaupungin järjestämät palvelut luetaan lähipalveluiksi ja millä etäisyydellä ne pitää yleensä järjestää.

Vaadimme konkreettisia
toimia
Mielestämme valtuuston tulee
täsmentää lähipalvelujen sisältöä ja laajuutta käsitellessään
ensi vuoden talousarviota ja ta-

loussuunnitemaa lähivuosille.
Kokoamassamme kuntalaisaloitteessa luetaan lähipalveluihin,
jotka tulee pääsääntöisesti järjestää kävelymatkan etäisyydellä, terveysasemat ja hammashoitolat, sosiaaliasemat, asukastalot, päiväkodit, iltapäiväkerhot,
leikkipuistot, peruskoulut, lähikirjastot, nuorisotalot, lähiliikuntapaikat, lähipuistot ja joukkoliikenteen pysäkit.
Vertailtaessa asuinalueita,
havaitaan helposti, että monista
kaupunginosista puuttuvat monet välttämättömät lakisääteiset
palvelut. Esimerkiksi päivähoitopaikkoja puuttuu melkein kaikkialla kaupungissa, erityisesti
uusilta asuinalueilta.

Riittävät määrärahat
budjettiin!
Kuntalaisaloitteessa esitämme
valtuustolle, että talousarviossa
turvataan riittävä rahoitus lähipalveluihin ja niiden parantamiseen tänään kaupunkistrategian
mukaisesti. Tämän aloitteen ehti allekirjoittaa yli 1600 helsinkiläistä niin netissä kuin paperilla
listoihin monissa tilaisuuksissa
ja toreilla. Allekirjoitukset toimitettiin kaupunginkirjaamoon
ja kahden lähetystön muodossa
valtuustoryhmille.
Kaupungin tilinpäätöksen lähes 500 miljoonan euron ylijäämä osoittaa, että rahaa tähän on.
Sitä tulee käyttää asukkaille välttämättömien lähipalvelujen turvaamiseen. Lisäksi esitämme, että kaupunki järjestää sosiaali- ja
terveydenhuollon peruspalvelut
pääsääntöisesti lähipalveluina ja
kunnan omana tuotantona.
OLLI SALIN
Hermanni-Vallilasta

hankitun omaisuuden luovuttamista yksityisille.

Palveluja kehitettävä
kilpailuttamatta

Pääkaupunkiseutu kiinnostaa kansainvälisiä yhtiöitä, jotka haluavat ”kuoria
kerman” Suomen junaliikenteen kilpailuttamisessa.

Junaliikennettä
yksityistetään

Stadilla on ikäohjelma, mutta sen toteuttamiseksi ei ole riittäviä resursseja.
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Hallitus ajaa edelleen kiivaasti rautateiden matkustajaliikenteen avaamista kilpailulle ja VR:n pilkkomista neljään erilliseen yhtiöön.
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) on
puolustanut kilpailuttamista
mm. paremmilla palveluilla,
läpinäkyvämmällä verovarojen käytöllä, ympäristösyillä
ja koko yhteiskunnan hyötymisellä ja syyttänyt nykyjärjestelmää yksinoikeuksineen
tehottomaksi.
Todellisuudessa kilpailun
avaaminen johtaisi rautatieliikenteen palveluiden eriarvoistumiseen entisestään maan

eri osien välillä, sillä yksityiset
yritykset haluavat toki toimia lähinnä siellä mistä on saatavissa
suurimmat voitot. Samalla VR:n
hoidettavaksi jäisivät tappiolliset
alueet.
Käytännössä suunnitteilla on
yksityistäminen, vaikka pilkottu VR pysyy ainakin aluksi valtion omistamana. Hallitus haluaa
siirtää osan rautatieliikenteestä
yksityisille voittojen saalistajille.
Mitään takeita ei olisi yksityisten
yritysten verojen maksamisesta
Suomeen.
VR:n kaluston siirtäminen kalustoyhtiöön, josta jokainen kilpailija saisi kalustoa käyttöönsä
,on räikeää yhteisen verovaroin

Totta toki on, että VR:n palvelut ovat osin heikentyneet, mutta VR:n toimintoja on alasajettu ensin hallitusten päätöksillä
laiminlyödä raideinvestointeja
ja sitten juuri kilpailuun valmistautumisena. Palveluita ja henkilöstöä on karsittu. Rimaa on laskettu yhtäältä, jotta VR pärjäisi
kilpailussa, ja toisaalta siksi, että yksityisiä yrityksiä kiinnostaisi tulla markkinoille, kun ei ole
liikaa velvoitteita.
Eduskunnan oppositio on aivan oikein vastustanut hallituksen toimia asiassa, mutta kysyä
sopii, miksi oppositiopuolueiden edustajia on samaan aikaan
HSL:n hallituksessa ollut kannattamassa pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen avaamista kilpailulle?
Rautatiepalveluita tulee ehdottomasti kehittää paremmiksi ja
uusia yhteyksiä avata (mm. lähijunaliikenne muidenkin suurten
kaupunkien ympäristössä). Palveluiden kehittäminen ei todellakaan vaadi kilpailuttamista tai
yksityistämistä. Se vaatii tahtotilaa, jossa koko kansan omistamasta VR:stä tehdään entistä parempi. Verovaroin voidaan kehittäminen rahoittaa. Tällainen tahtotila vain puuttuu hallitukselta, jolla on mielessä vain kaiken
mahdollisen yksityistäminen.
Jussi-Petteri Lappi
Postinjakaja, talonmies ja
junankäyttäjä Pitäjänmäestä
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Ympäristöpalkinnon vastaanottivat Keskuspuistoryhmän puolesta (vasemmalta
lukien) Susanna Pitkänen, Matti Arponen, Matti Pallasvuo, Veli-Pekka Kantanen,
Sanni Seppo ja Maija Hakanen.

Sata vuotta sitten Suomessa oli enemmän työväentaloja kuin kirkkoja, totesi Erkki Tuomioja Pakilan työväentalon satavuotisjuhlan puheessaan. Helsingissä niitä on nykyään enää kuusi. Pakilan työväentalo on näistä toiseksi vanhin.

Salamasta se kaikki alkoi
- Pakilan työväentalo 100 vuotta
Suomi ja Pakilan työväentalo
täyttävät molemmat 100 vuotta.
Työväentalo vietti satavuotisjuhlia syyskuussa.
Pakinkylän Työväenyhdistys
Salaman 1917 perustaman työväentalon vaiheissa kiteytyy paljon Suomen itsenäisyyden ajan
historiaa. Valtio on takavarikoinut talon kahteen kertaan ja siitä tehtiin jopa kirkko. Sodan jälkeen, kun kommunistinen puolue sai lailliset toimintaoikeudet,
äänesti lähes joka toinen Pakilassa SKP:n ja SKDL:n ehdokkaita. Työväentalolta on lähdetty
kulkueena kymmenen kilometrin päähän Helsingin keskustaan
vappu- ja lakkomarsseilla. Siellä
on toiminut vapaan kasvatuksen
lastenpaikka ja nykyisin se on
myös nuorisotalo, jonka lopettamisen alueen asukkaat ja järjestöt torjuivat yhteisvoimin.

100-vuotias juhlii
Satavuosijuhlan aluksi muskarin Tiina Kursula laulatti lapsia
eri vuosikymmenten tutuilla lastenlauluilla. Nuorisotalo, Pakilan
MLL, Pakilan Visa ja Pakinkylän
VPK esittelivät toimintaansa.
Talo täyttyi ääriään myöten
lapsista ja heidän vanhemmistaan, kun diskovalot syttyivät ja
savukone loi tunnelmaa lasten
ihan omassa diskossa. Musiikista vastasi DJ Orkidea.
Juhlapäivän iltaosuus käynnistyi kakkukahveilla ja onnitteluiden vastaanotolla. Samalla julkistettiin talon 100-vuotishisto-

riikki ”Salamasta se kaikki alkoi”.
Varsinainen iltajuhla täytti talon uudelleen. Kristiina Halkola ja Jiri Kuronen koskettivat ja
hurmasivat lauluilla ja runoilla
rahasta, rauhasta ja rakkaudesta. Elmeri Vehkalan ja Valtteri
Bruunin vetämä Sörkan Torpedo
jatkoi kisälliryhmien parhaita perinteitä ja veti juhlan lopuksi väkeä myös tanssilattialle.

telua ja toimintaa, joka asettaa
kyseenalaiseksi vallalla olevia
totuuksia, kysyy kenen etuja ne
palvelevat ja avaa näköaloja toisenlaiselle kehitykselle. Tällaiselle yhteisölle tarvitaan koti, jossa
voimme internetin ja somen lisäksi kohdata kasvokkain ja tehdä yhdessä. Tämän päivän työväentalo on myös asukastalo ja
verkossa toimiva yhteisö.
MAIJA HAKANEN

Luokkayhteiskunnan paluu

Salamasta se kaikki alkoi -kirjaa voi
tilata maija.hakanen@kolumbus.fi,
hinta 10 € + lähetyskulut 3 €.

Työväeniltamien perinteiden mukaan 100-vuotisjuhlissa kuultiin
myös puheita.
– Se, mitä tänään voimme nähdä tulo- ja varallisuuserojen kasvuna, sivuun syrjäytettyjen ihmisten määrän lisääntymisenä,
heikommassa asemassa olevien tarvitsemien tulonsiirtojen ja
palvelujen leikkauksina sekä varallisuuden maailmanlaajuisena
keskittymisenä kertoo sen luokkayhteiskunnan paluusta, jonka
toivoimme ja kuvittelimme parhaimmillaan pohjoismaiden kaltaisissa hyvinvointivaltioissa jo
hävittäneemme, totesi aatehistorioitsija, kansanedustaja Erkki
Tuomioja juhlapuheessaan.
– Toive paremmasta, turvallisemmasta ja tasa-arvoisemmasta maailmasta ei ole kuitenkaan
kuollut.
Vaikka Pakila ei enää ole punainen, radikaali henki ei kuitenkaan ole työväentalolta kadonnut, sanoi Yrjö Hakanen SKP:n
Maunula-Pakilan osastosta.
– Tarvitaan kriittistä keskus-

Asukkaat
valmistelemaan
Kansallista
kaupunkipuistoa
Kansalaisliikkeen aloitteesta
on Helsingin kaupunki ryhtynyt selvittämään kansallisen
kaupunkipuiston perustamista. Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -kansalaisliike esittää, että Helsingin
saariston ja merenrantojen,
Vantaanjoen ja kaupunkipurojen, puistojen ja luonnonmetsien sekä arkkitehtonisten
kortteleiden ja muiden kulttuuriympäristöjen muodostamasta verkostosta muodostetaan kokonaisuus, joka vahvistetaan kaavoituksella kansalliseksi kaupunkipuistoksi.
Suomessa on jo kahdeksan
kaupunkia, jotka ovat perustaneet alueelleen kansallisen
kaupunkipuiston. Helsingin
selvitystyö käynnistyi edellisen kaupunginvaltuuston keväällä tekemällä päätöksellä.
Sen jälkeen asiaa on kehitelty työpajoissa, joissa on myös
kansalaisliikkeen ja -järjestöjen edustajia.
SKP:n ja Helsinki-listat on
esittänyt, että kansallisen
kaupunkipuiston valmistelu
tulee ottaa huomioon myös
yleiskaavan toteutusohjelmassa, jotta asemakaavoituksella ei suljeta ulos kaupunkipuiston mahdollisia alueita.

Lokakuusta joulukuulle voi
asiaan ottaa kantaa kaikille avoimella verkko- ja karttakyselyllä.
Myös kansalaisliike jatkaa toimintaa, johon kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita.
Lisätietoja http://kaupunkipuisto.fi/ ja
www.hel.fi/kaupunkipuisto.

Keskuspuisto
ryhmälle ympäristöpalkinto
Helsingin Keskuspuistoon esitettyä rakentamista vastustava
kansalaisliike, Keskuspuistoryhmä on saanut valtakunnallisen ympäristöpalkinnon. Suomen luonnonsuojeluliitto palkitsi
Keskuspuistoryhmän aktiivisesta
toiminnasta pääkaupungin lähiluonnon puolesta.
– Ympäristöpalkinto on tunnustus tuhansille Keskuspuiston puolesta toimineille helsinkiläisille. Samalla tämä on kannanotto Helsingin päättäjille luopua
yleiskaavassa Keskuspuistoon
esitetystä rakentamisesta, sanoo Maija Hakanen, yksi palkinnon vastaanottaneista ryhmän
edustajista.
Keskuspuistoryhmä on valittanut yleiskaavasta hallinto-oikeuteen. Se on myös tehnyt Keskuspuistosta näyttelyn, jota kierrätetään erilaisissa tapahtumissa ja
julkisissa tiloissa.

Rauhan Nobel
ja Suomi
Pakilan työväentalon historiikki ”Salamasta se kaikki alkoi” kertoo siitä, miten
100-vuotiaan työväentalon vaiheet
kietoutuvat Suomen historiaan ja miten
työväenliike on niihin vaikuttanut.

Pakilan työväentalolla ovat vaikuttaneet oman
aikansa kansainvälisesti tunnetuin suomalaiskirjailija Martti Larni, Työmies-lehden toimittaja ja punaisten kansanvaltuuskunnan jäsen
Emil Elo, 30-luvulla jo nuorena poliittisista
syistä vuosiksi vankilaan tuomittu Kaisa Junttila joka toimi sodan jälkeen muun muassa
SKP:n julkisen toiminnan aloittaneen kokouk
sen sihteerinä, ensimmäisenä pakilalaisena
Helsingin kaupunginvaltuustoon valittu Sirkka
Lehtonen, työväennäyttämön ohjaaja ja monien
huvinäytelmien kirjoittaja Arvo Airimo, kaik
kien aikojen parhaisiin suomalaisiin nyrkkeilijöihin kuulunut Pekka Kokkonen, Pakilan lastenpaikan vetäjä Seppo Bruun ja monet muut.

Kansainväliselle ydinaseiden
vastaiselle ICAN-verkostolle
annettu Nobelin rauhanpalkinto on signaali sen puolesta, että ydinaseilla uhkailu pitää saada loppumaan
ja ydinaseet pois valtioiden
asearsenaalissa.
Nobel-komitea haluaa palkinnolla rohkaista hallituksia liittymään ydinaseet kieltävään sopimukseen, joka
hyväksyttiin heinäkuussa
YK:ssa. Suomi ei ollut mukana edes sopimusneuvotteluissa. ICAN-verkosto on ollut
tärkeä aloitteentekijä ydinaseet kieltävän sopimuksen
aikaansaamisessa.
ICAN on kansalaisjärjestöjen verkosto, joka perustettiin kymmenen vuotta sitten. Suomesta siinä ovat mukana Aseistakieltäytyjäliitto,
Lääkärin sosiaalinen vastuu,
Naiset rauhan puolesta, Rauhanliitto, Rauhanpuolusta-

jat, Sadankomitea ja Tekniikka elämää palvelemaan sekä
yksityishenkilöitä.
Rauhanpuolustajien toiminnanjohtaja Teemu Matinpuro
toteaa, että tämä on nyt toinen
kerta, kun Nobel-komitean valinta on näpäytys myös Suomelle.
Kymmenen vuotta sitten palkinnon sai kampanja maamiinojen
kieltämiseksi, jota Suomi ei vielä silloin hyväksynyt, ja nyt Suomi kieltäytyy lähtemästä mukaan
ydinasekieltosopimukseen.
– Voi kysyä, onko Suomi luovuttanut ydinasepolitiikan Washingtonin haltuun. Naton painostus tuottaa tulosta ja hallitus
alistuu sen ydinasedoktriinin tukijaksi, Matinpuro kommentoi.
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ota yhteyttä,
tule mukaan
H Helsingin kaupungin
piirijärjestö ry
Viljatie 4 B 3.krs,
00700 Helsinki
(09) 774 38 140,
helsinginpiiri@skp.fi
www.skp.fi/helsinki
Puheenjohtaja Heikki
Ketoharju, 050 918 9139,
heikki.ketoharju@iki.fi
Varapuheenjohtaja Katja
Wallin
Sihteeri Jussi-Petteri Lappi,
jussi-petteri.lappi@pp.inet.fi
H SKP:n Etelä-Helsingin
osasto Olavi Nurminen,
040 518 7654,
olavi.nurminen@pp1.inet.fi

Sotilasliitto Naton joukot tekivät maihinnousun Suomeen Baltops 16 sotaharjoituksissa Hankoniemen Syndalenissa.

Täyskäännös asehankinta-askelille
Samalla kun Juha Sipilän ja Petteri Orpon johtama hallitus toteuttaa työläisille haitallista kikypolitiikkaa, se aikoo seuraavaksi
astua kaksi kallista asehankinta-askelta, käyttö- ja huoltokuluineen 10 miljardia per askel ja
viedä Suomea kohti Nato-sotia.
Suomalaisella kansalaisyhteiskunnalla; erilaisilla aktiivisilla ihmisillä, joukkovoimaisilla
järjestöillä, rauhan- ja ay-liikkeellä on sanottavaa ulko- ja turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin.
On päivänselvää, että työläisten
pitää voida vaikuttaa siihen, että
meillä on rauha.
Tiedän, että työpaikoilla keskustellaan kahvipöydässä muustakin kuin säästä. On työpaikkoja, joissa on rauhantoimikuntia
ja solidaarisuustoimintaa. Työmiestä, työnaista ja työtöntä kiinnostaa se, miten meidän kaikkien turvallisuudesta pidetään
huolta, minkälaisia kansainvälisiä toimijoita ja uutta osaamista maailman kriisit ja konfliktit
tarvitsevat.
Rauhanaktivistin ja kommunistin on aiheellista katsoa peiliin, tehdä työtä vilkkaamman
rauhandebatin eteen ja vahvistaa rauhanliikettä, jotta meillä
olisi enemmän rauhan puhujalavoja ja enemmän mukaan kutsuvaa näkyvää matalan kynnyksen
toimintaa.
HHH
Lokakuussa YK:n aseidenriisuntaviikolla järjestetään monia rauhantapahtumia. Helsingissä voi
maanantaina 23.lokakuuta vaikka poiketa kommunistien pop up
-rauhankahvilassa Ylä-Malmin
torilla.
Kulttuurityöläiset ovat laajasti
oivaltaneet, että rauhantyötä voi
jokainen taiteilija tehdä omalla välineellään. Laulajat laulaa,
tanssijat tanssia, kirjailijat kirjoittaa... Muillakin työpaikolla
kuin kulttuurin töissä olisi saatava paremmin liikkeelle keskustelu siitä, mitä kukin osaltaan voi
rauhan tekoina tehdä ja miten ol-

la osa rauhanliikettä.
Elämme aikaa, jolloin pelkkä
individualistinen puhe rauhasta,
kukista omissa hiuksissa ilman
yhteiskunnallista ja turvallisuuteen liittyvää sisältöä on riittämätöntä ja kuulostaa falskilta.
HHH
Riippuu meistä, saako hallitus
ottaa eduskunnan tukemana pitkälle valmistelemansa kaksi 10
miljardin askelta vai loppuvatko asehankinta-askeleet kansan
laittamaan rauhanstoppiin.
Sipilän leikkauspolitiikka on
työläistä kurjistavana saatava
loppumaan. Vääryys on mahdol-

Naton laajentuminen
on virhe
Naton laajentuminen ItäEurooppaan oli virhe, joka on
johtanut jännityksen lisääntymiseen muun muassa Itämeren alueella, totesi entinen
puolustusvoimien komentaja, kenraali Gustav Hägglund
Suomen turvallisuuspolitiikan
suuntaa käsittelevän Vakaus
vaakalaudalla-kirjan julkistamistilaisuudessa syyskuussa.
Hägglundin oma kanta Suomen jäsenyydestä on muuttunut kielteiseksi. Hägglund toimi 90-luvulla Suomen puolustusvoimien komentajana.
Kirjassa 20 arvovaltaista
asiantuntijaa varoittaa Natoon liittymisen vaaroista. Kirjoittajina ovat Hägglundin lisäksi mm. professorit Markku Kivinen ja Matti Klinge,
kansanedustaja Seppo Kääriäinen, suurlähettiläs Heikki
Talvitie, kansanedustaja Erkki Tuomioja, entinen kansanedustaja Jaakko Laakso, päätoimittajat Arja Alho ja Jarmo
Virmavirta sekä eversti evp
Pekka Visuri.
Kun Suomi liittyi Euroo-

lista lopettaa. Laajalla radikaalilla vasemmistolaisella rintamalla, luokkatietoisella yhteistyöllä
ja erilaisten nykymenoon tyytymättömien osallistumisella voimme alkaa rakentaa uuta yhteiskuntaa, jossa ihminen tulee aina
ennen taloutta ja bisnestä.
Me emme tarvitse 20 miljardin tärväystä, kehitystä väärään
suuntaan johtavia askeleita aseisiin ja sotatoimiin. Tarvitsemme
paremmat resurssit työllisyyden
hoitoon ja me kaikki tarvitsemme paremman perusturvan. Tänään liian moni tuskailee yksin
kasvaneen työtaakan alla. On viisasta alkaa jakaa työtä ja tehdä
töitä kahdessa kuuden tunnin

jaksossa sellaisilla aloilla, missä tämä on luontevaa ja mahdollista ja niin ettei työläisten nykyistä asiatasoa tarvitse alentaa.
Työ luo meille jokaisen tarvitseman hyvinvoinnin. Jos emme itse omalla työllämme voi omaa
hyvinvointiamme rakentaa, tarvitsemme silloin yhteiskunnan
tukiverkkoa. Tarvitaan köyhyysrajan ylittävä 1200 euron perusturva kuukaudessa.
Sivistys, kulttuuri, lähialueyhteistyö ja rauhanpolitiikka ovat
parasta turvallisuuspolitiikkaa.
JP VÄISÄNEN
SKP:n puheenjohtaja

pan Unioniin, puolueettomuuspolitiikka korvattiin Suomen ulkopolitiikassa termillä sotilaallinen liittoutumattomuus. Tähän
on kuitenkin liittynyt tiivistyvä
yhteistyö Naton kanssa, yhteiset harjoitukset sekä Suomessa
että muissa maissa ja Suomen
puolustusvoimien asejärjestelmien kehittäminen Nato-yhteensopiviksi. Sotilaallista liittoutumattomuutta täydentämään on
kehitetty ns ”Nato-optio”, jolla
ovi Natoon liittymiseen pidetään
raollaan.

kaan ole ollut juuri mitään yhteistä Itä-Eurooppalaisten uusien Naton jäsenmaiden kanssa. Sen sijaan Suomen kanssa
samaan ryhmään ovat kuuluneet Sveitsi, Itävalta, Ruotsi ja
Irlanti, joista mikään ei ole liittynyt Natoon. Kirjan kirjoittajien mukaan Suomen ulkopolitiikassa pitäisi keskittyä toimiin, jotka vähentävät jännitystä Itämerellä. Nato-yhteistyön tiivistäminen ei sitä tee.

H SKP:n Etu-Sörkan os.
Jyrki Näsänen, 041 718 7744,
jyrki.nasanen.2016@gmail.
com
H SKP:n Helsingin posti– ja
logistiikka-alan os.
Toivo Saksala, 040 769 71 87,
topisaksala@gmail.com
H SKP:n Koillis-Helsingin os.
Jorma Heinonen,
044 976 12 60,
helsinginpiiri@skp.fi
H SKP:n Käpylän ja
Kumpulan os. Toivo Koivisto,
050 341 2590,
toivo.koivisto@gmail.com
H SKP:n Maunulan-Pakilan
os. Maija Hakanen,
050 570 43 68,
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
H Punainen tähti –
Helsingin kommunistiset
nuoret
helsinki@komnl.fi
punainentahti.blogspot.com
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Asukkaiden ääni valtuustoon

Tiedustelulait ja Nato
Viimeisimpänä konkreettisena
askeleena on Venäjää vastaan
suunnattu Helsinkiin rakennettu hybridiuhkien torjunnan
osaamiskeskus. Tämän keskuksen avajaisiin osallistui lokakuun
alussa näyttävästi myös Naton
pääsihteeri Jens Stoltenberg.
Kirjan julkistamistilaisuudessa Jaakko Laakso kiinnitti huomiota siihen, että myös hallituksen tiedustelulakiesitykset liittyvät Naton kumppanuussopimuksen sitoumuksiin.
Suomella ei Hägglundin mu-

Avoin toimintaryhmä
kuntapolitiikan
vaihtoehdoista
kiinnostuneille.
www.helsinki-listat.fi

Vakaus vaakalaudalla,
Into-kustannus 2017

Eespäin 3/2017
Julkaisija SKP:n Helsingin
kaupungin piirijärjestö ry
Päätoimittaja Heikki Ketoharju
Valokuvat Toivo Koivisto, Veikko
Koivusalo ja Yrjö Hakanen
Taitto Pia Laulainen
Painatus TA-Tieto Oy, Helsinki
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Yhä katselen pilviä
Lokakuun Maanantaiklubi kahvila Berggassa oli runouden juhlaa. Elvi Sinervo (1912-1986)
oli monipuolinen kirjailija, jonka
tuotantoon kuuluu niin runoja,
proosaa, näytelmiä kuin käännöksiä. Sinervo oli myös vakaumuksellinen kommunisti, joka
koki niin puolueen maanalaisuuden kauden, vankeuden kuin sotien jälkeisen nousun ja kriisit,
myös 1960-70-lukujen poliittisen
kuohunnan.
Keskustelua Sinervon elämästä ja tuotannosta johdattelivat
tutkija Jaana Torninoja-Latola
ja kirjailija Marja-Leena Mikkola. Sinervon runoja lausui näyttelijä Olli Ikonen.

Sinervosta ihmisenä ja kirjailijana. Into Kustannuksen julkaisema teos Yhä katselen pilviä – Elvi
Sinervon elämä syntyi TorninojaLatolan väitöskirjatutkimuksen
eräänlaisena sivutuotteena.
Torninoja-Latolan mukaan
varsinaisen kirjallisen elämäntyön Sinervo teki vuosien 19371956 välillä. Oman kaunokirjallisen tuotantonsa jälkeen Sinervo
keskittyi kääntämiseen, etupäässä ruotsalaisiin, suomenruotsalaisiin ja saksalaisiin kirjoittajiin.
Tornioja-Latola erittelee kirjassaan Sinervon perhetaustaa,
lapsuutta ja kasvuympäristöä.
Sinervo syntyi sivistyneeseen työläiskotiin, jossa luettiin paljon ja
oltiin kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista. Isä oli sosialisti, äiti oli puolestaan melko
konservatiivinen.
Sisällissota vaikutti myös Sinervon perheeseen. Isä liittyi pu-

Elämäkerta
Jaana Tornioja-Latolalta on tänä syksynä ilmestynyt kirja Elvi

Elvi Sinervon runoja lausui näyttelijä Olli Ikonen (vasemmalla). Hänen vieressään keskustelemassa kirjailija Marja-Leena Mikkola,
historioitsija Jaana Torninoja-Latola ja teatteriohjaaja, kirjailija Raija-Sinikka Rantala.

nakaartiin 1918 helmikuussa.
Punaisten tappio sai perheen pelkäämään valkoisen puolen kostoa. Ratkaisu oli muuttaa Pohjanmaalle Laihialle ja myöhemmin Vaasaan, Sinervon isän kotiseudulle. Vaikka perhe siirtyi
myöhemmin takaisin Helsinkiin,
Torninoja-Latolan mielestä Sinervon tuotannossa näkyy pitkään Pohjanmaan vaikutus, se
on maisema, jossa Sinervo varttui lapsesta nuoreksi.

Poliittinen herääminen ja
avioliitto

Tuolit loppuivat kesken Maanantaiklubin Elvi Sinervo -illassa kahvila Berggassa.
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1930-luvulla alussa Sinervo liittyi sosialidemokraattisiin työläisnuoriin ja sitten yliopistolla
Akateemiseen sosialistiseuraan,
ja alkoi kiinnostua järjestötyöstä. Tämän myötä hän tutustui
myös tulevaan mieheensä Mauri Ryömään, jonka kanssa hän
solmi avioliiton 1933. Ryömä oli
aktiivinen vasemmistolainen ja
sai myös Sinervon perehtymään
entistä syvemmin poliittiseen toimintaan. Torninoja-Latolan mukaan Sinervolle politiikka oli kuitenkin ennen muuta kulttuurisen
toiminnan kautta vaikuttamista.
Sinervon ja Ryömän suhteen
kuvaaminen on keskeinen osa
Tornioja-Latolan kirjan sisältöä.
Puolisoiden vaikutus toistensa
elämään oli merkittävää. Ryömä
oli vaimonsa tärkein vaikuttaja
ja kannustaja. Suhde jatkui aina
Mauri Ryömän tapaturmaiseen
kuolemaan saakka vuonna 1958.
Sinervo ja Ryömä kuuluivat
aikansa suomalaiseen vasemmistovaikuttajien joukkoon, jolle
kulttuuri oli tärkeä aatteen edistämisen keino. Keskeinen organisaatio oli kulttuurijärjestö Kiila,
josta muodostui tärkeä keskustelun ja verkostoitumisen foorumi.
– Sinervo halusi olla ennen
kaikkea taiteilija, mutta aika
vaati ottamaan kantaa ja valitsemaan puolensa. Fasismin nousu
Euroopassa ja Suomessa pelotti
vasemmistoa. Ajatus vaikenemisesta tuntui mahdottomalta, kuvaa Torninoja-Latola.
Sinervolle kirjailijan tehtävä oli
antaa lukijoille unelmia, mutta ei
mitä tahansa unelmia. Kirjailijan
piti uskaltaa tunnustaa väriä.
Vähitellen Sinervo löysi oman
äänensä vasemmistolaisena kir-

jailijana. Poliittinen tilanne kärjistyi kuitenkin toiseen maailmansotaan, joka vei Mauri
Ryömän ja Elvi Sinervon vankilaan – kuten monen muun
kohtalotoverin.
Vankilavuodet olivat Sinervolle raskaita. Hämeenlinnan vankilassa Sinervo tutustui kommunisteihin, ennen muuta Hertta
Kuusiseen. Tovereiden merkitys
muodostui tärkeäksi, mikä näkyy
myös hänen tuotannossaan vankilavuosien jälkeen.
Sodan jälkeiseen aikaan osuivat Sinervon tuotteliaimmat kirjalliset vuodet. Valtava itsekriittisyys kuitenkin vaivasi luomistyötä, ja aviopuolisonsa kuoltua
Sinervon oma kirjallinen tuotanto tyrehtyi.

Ihmisyys ja humanismi
Marja-Leena Mikkola kirjoitti aikoinaan kirjailija- ja taiteilijayhdistys Kiilan julkaisuun Sinervoa
käsitelleen artikkelin. Mikkola itse tapasi Sinervon ensimmäisen
kerran jo 1960-luvulla. Mikkolalla ja Sinervolla oli samantapainen tausta; Sinervo oli vasemmistointellektuelli, mikä kiinnosti nuorta kirjailijaa kovasti. Erityisesti Mikkola mainitsi novellit, joissa Sinervo kuvaa osuvasti
työväenluokan ja vasemmiston
kokemuksia.
– Sinervon tuotannon pohja on
hänen itsensä kehittämä käsitys
ihmisestä, ihmisyydestä ja humanismista, totesi Mikkola.
Hän kuvasi Sinervoa merkittäväksi eurooppalaisen antifasistisen kirjallisuuden edustajaksi.
60-70-luvuilla Sinervo löydettiin uudelleen. Vuonna 2012 TATieto Oy julkaisi Elvi Sinervon runokokoelman täydennetyn laitoksen otsikolla Runot 1931-1956.
MARKO KORVELA
Tiedonantajan päätoimittaja

Maa n a n taikl u bi

kuukauden ensimmäisenä
maanantaina
Kahvila Berggassa,
Viides linja 14

maanantaiklubi.blogspot.fi

