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[ sivu 2 ]

[ sivu 5 ]

Mitä saa yhdeksällä
eurolla?

SKP:n kannattajakorttien
keräys alkaa

[ sivu 3 ]

Pysäyttäkää sota!
[ sivu 3 ]

[ sivu 7 ]

Hallitus peruu vain pienen
osan leikkauksista, aseisiin
riittää miljardeja
[ sivu 4 ]

Pakinkylän punakaarti, uutta
1918 paikallishistoriasta
[ sivu 8 ]

kaikki tämä
ja paljon
muuta tässä
2/2019 eespäin
-lehdessä

EESPÄIN!

2/2019

[pääkirjoitus]

Ei sääliä, ei solvauksia,
vaan tekoja
Porvarit, ne on sikoja
kaikki tyhmiä, kaikki juoppoja.
Porvarit, ne on sikoja,
mitä vanhempi, sitä juopompi.
Näin lataa Martti Suosalon ja Pekka Tegelmanin versio
Jacques Brelin laulusta.
Anu Kantolan ja Hanna Kuuselan tutkimus puolestaan
paljasti, mitä Suomen rikkaimmat ihmiset karuimmillaan
ajattelevat huono-osaisemmistaan: Laiskuutta, motivaation
ja yrittämisen puutetta, itseaiheutettua köyhyyttä ja surkeut
ta, jota on turhaa verotuksella tai sosiaaliturvalla korjata.
Ranskalainen Édouard Louis ei ollut löytää (sittemmin
menestykseen nousseelle) esikoisteokselleen Ei enää Eddy
kustantajaa, koska hänen omaelämänkerrallisen kertomuksensa sanottiin olevan epäuskottava kuvaus köyhyydestä, jota tämän päivän Ranskassa ei ole olemassa. Paitsi että on.
Lapselle kehittyy jo suhteellisen varhain ymmärrys siitä,
että toisen ihmisen ajatukset ja kokemukset eivät ole samat
kuin itsellä, kuten myös kyky ajatella asioita toisen ihmisen
näkökulmasta ja tuntea empatiaa. Toisaalta ihminen myös
hakeutuu sellaisen tiedon ääreen ja sellaisten ihmisten seuraan, jotka vahvistavat hänen käsityksiään maailmasta, oikeasta ja väärästä. Kaikki tämä on sosiaalisen selviytymisen
kannalta välttämätöntä.
Onko vastaus siis toistemme ymmärtämisessä, sopusoinnussa ja tolkullisessa suhtautumisessa, ääripäitä välttäen?
Ihanneyhteiskunnassa kyllä, mutta ei sitä ennen. Ei ystäväni, niin kauan kuin leivästä jää reikä leipojan käteen.
Raha ja hyvinvointi jakautuu maailmassa kaiken aikaa
epätasaisemmin. Suomessa on esimerkiksi yhä enemmän
töitä ja työsuhteita, joista saatu palkka ei riitä elämiseen. MaTyöväenkirjasTon
ysTäväT
ry
talapalkkaisimmilla
aloilla, kuten
siivous- ja hoitoalalla, jotka samalla ovat yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämättömimpien joukossa, usein vain vuorotyölisät ja ylityöt
mahdollistavat edes kutakuinkin elämiseen riittävän palkan.
Siis työtehtävissä, jotka ovat sekä fyysisesti että psyykkisesti muutenkin erityisen kuormittavia, on elääkseen pystyttävä tekemään työtä öisin tai normaalia viikkotuntimäärää
enemmän. Kaikille ei riitä näitäkään töitä. Köyhyys ja pahoinvointi kulkevat usein käsi kädessä ja kasaantuvat.
Ymmärrys ja rikkaan asettuminen köyhän asemaan ei tupe 18.00
Kapinarunoilta
le pyytämällä
ja vaikka
tulisikin, sympatia ei elätä. Ikääntyvän porvarin alkoholiongelmaakin kohtaan voi tuntea myöla 12.00 Vasemmisto – kulttuuri ja
tätuntoa, mutta ei sillä ole mitään tekemistä tasa-arvon toteutumisen, rahan ja hyvinvoinnin tasaisemman jakautumikestävä kehitys -paneeli
sen tai ilmastonmuutoksen torjumisen
kanssa.
halveksunta
ja
la Huutaminen,
13.45 Vapiseva
Eurooppa
-paneeli
suvaitsematon kielenkäyttö ei auta
la 13.45 Ilmastonmuutos muuttaa
sen enempää.
On toimittava.

Aatosta jaloaun valoa
- marrasku

työelämänEMMI
-paneeli
TUOMI

HEKA estämässä
vuokralaisdemokratiaa
Arava-lainsäädäntö lähtee kauniista ajatuksesta. Se haluaa tehdä
asunnoista ensijaisesti koteja – sen
sijaan, että ne nähtäisiin sijoituskohteina. Tämän se pyrkii mahdollistamaan asukasdemokratialla ja
omakustannusvuokrilla. Näitä molempia vastaan Helsingin kaupungin asunnot eli HEKA on päättänyt
hyökätä.
HEKA omistaa noin 90 000 helsinkiläisen kodin. Hyvin pitkään se
noudatti kohdekohtaisesti määrittyviä vuokria ja mahdollisti sen, että asukkaat pystyivät toiminnallaan
suoraan vaikuttamaan vuokratasonsa määrittymiseen. Tällöin löytyi asukkaista suhteellisen vaivatta
myös aktiivisia toimijoita talotoimikuntiin ja muihin tehtäviin asukasdemokratian puitteissa.

toimintamahdollisuuksia että hämärtämään yhteishallintolaissa
määritellyn asukasdemokratian
tarkoitusta.

Asukasdemokratia
ahtaalla

Aktiiviset asukkaat
leikkurissa

Sittemmin asiat ovat menneet huonompaan suuntaan. HEKA on käynyt läpi lukuisia fuusioita, joissa
on aina muutettu myös asukasdemokratiaa ja vuokranmääritystä.
Alun perin puhuttiin vain pääomatalouden fuusioimisesta, sitten 21
alueyhtiöitä fuusioitiin viideksi ja
nyt vuodenvaihteessa kaikki fuusioidaan HEKA Oy:n osaksi. Valta
keskittyy ja samalla vähenevät niin
asukkaiden kuin valtuuston valitsemat edustajat hallinnossa.
Nyt ollaan tilanteessa, jossa
asukkaille on vaikea osoittaa hyötyä, mikä heille koituu toiminnasta
asukasdemokratian parissa. Tämä
on huomattu myös HEKA:n johdossa, jossa hallituksen puheenjohtaja
Anni Sinnemäki ja toimitusjohtaja Jaana Närö ovat ideoineet jälleen
yhden uudistuksen. Tälläkin kertaa
pyritään sekä viemään asukkaiden

HEKA:n johdossa on todettu, että
aktiivisten asukkaiden toiminta ei
ole hintansa arvoista. Palkkioita ja
kokousmääriä leikataan ensi vuoden alusta alkaen.
Aktiiviasukkaiden hinta on ollut
noin 29 euroa kuukaudessa asuntoa kohti. Sillä on saatu esimerkiksi 24/7-päivystys vikatilanteiden ja
ilkivallan osalta sekä erilaisten kiinteistönhuollon toimenpiteiden seuranta niihin kohteisiin, joissa on toimiva talotoimikunta. Vastaavan toiminnan hankkiminen muilla tavoin
tulee paljon kalliimmaksi.
Lisäksi talotoimikunnat ovat
hoitaneet suuren määrän erilaisia
lausuntoja ja muuta HEKA:n tiedonsaantia helpottavaa toimintaa,
ja tietenkin myös asukasdemokratialainsäädännön velvoitteita. Myös
näitä on jatkossa vaikea täyttää.
Jaana Närö on julkisuudessa ker-

Vertailun vuoksi: Anni Sinnemäelle
maksetaan HEKA:n hallituksen
puheenjohtajan vuosipalkkiota 3 570
euroa. Lisäksi hän ja muut hallituksen
jäsenet saavat 385 euroa/kokous (noin
4 500 € vuodessa).

tonut, että nyt säästettävillä rahoilla
voidaan esimerkiksi ostaa pihoille
kesäkukkia tai järjestää pihatalkoita. Näröltä unohtuu tässä kuitenkin
se, että ilman aktiivisia ihmisiä taloissa, ei kukaan kastele kukkasia
tai hoida pihatalkoiden järjestelyjä. Liekö tämäkin suunniteltua, sillä näin syntyy vielä isompi säästö
HEKA:lle. Asukkaiden hyödyksi sitäkään tuskin lasketaan.
Tiina Sandberg
HEKA Koillisen Suutarilan
vuokrantasausalueen
vuokralaistoimikunnan jäsen ja
kohteensa luottamushenkilö

la 13.45–19 Syksyn kirjasatoa
su 14.00 Kulttuurin merkitys on
mittaamaton -paneeli

STADIN
TYÖVÄENKIRJALLISUUSPÄIVÄT
2019
pe 22.11. klo 16–21| la 23.11. klo 12–19|
su 24.11. klo 14–16
TYÖVÄENLIIKKEEN KIRJASTO,
Sörnäisten rantatie 25, Helsinki
Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL,
Sörnäisten rantatie 23, Helsinki

www.tyovaenperinne.fi/tky/stkp2019

Koskelaan muistikylä ja vesijumppaa
Koskelassa ja Käpylässä toimivat
järjestöt ovat vedonneet Helsingin
valtuustoon Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen toteuttamiseksi niin, että taloon saadaan
myös monipuoliseen vesijumppaan ja kunto-uintiin riittävät
vesiliikuntatilat.
Koskela-kerhon kokoama laajapohjainen lähetystö kiirehti samalla Koskelaan jo pitkään suunnitellun muistisairaiden kylän
toteuttamista.
Monipuolisen palvelukeskuksen toiminta Koskelassa siirtyy lähivuosina entiselle ”Pesulan tontille”. Järjestöt esittävät budjettiin
rahoitusta, jolla taloon saadaan
vesijumppapaikka, kuten Kinaporin palvelukeskuksessa. Se korvaisi Käpylän Käärmetalon remontin yhteydessä lopetettua pientä
uimahallia.
Vesijumppapaikka on erityisen
tärkeä vanhemmalle väelle tervey-

kuva: jarmo koskinen
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Koskelan ja Käpylän järjestöt vaativat Helsingin budjettiin ja
investointisuunnitelmaan varat vesiliikuntatilojen saamiseksi uuteen
palvelukeskukseen.

den ja kunnon ylläpitämiseksi. Se
vastaisi Stadin ikäohjelman tavoitteita ja säästäisi sosiaali- ja terveydenhuollon menoja, kun ikäihmi-

set voivat asua kotioloissa ja kulkea omin neuvoin lähellä olevaan
vesiliikuntatilaan.
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[kolumni]

Mitä saa yhdeksällä
eurolla?
”Paperipostimäärät ovat laskeneet kiihtyvällä tahdilla ja kilpailu kiristyy. Näillä toimilla vastataan postialan rajuun murrokseen ja nopeasti muuttuviin asiakastarpeisiin.” Tässä ovat
ne kaksi mantraa, joita Posti johto on hokenut jo vuosia.
Asiakastarpeisiin vedottiin, kun Posti lakkautti lähes kaikki omat myymälänsä ja ulkoisti palvelut kauppojen nurkkiin.
Asiakastarpeisiin vedottiin, kun Posti harvensi jakelukertoja.
Ja samoihin asiakastarpeisiin vedottiin, kun Posti tilasi Sipilän hallitukselta nykyisen postilain, joka mahdollisti aikaisempaa hitaamman postinkulun.
Eikä kukaan varmaan ylläty, mutta asiakkaiden eduilla
Posti perusteli viimeisintäkin tempaustaan halpuuttaa henkilöstönsä palkat.
Mielenosoittajat kokoontuivat heti Turkin hyökättyä Pohjois-Syyriaan tukemaan Rojavanin itsehallintoaluetta ja
vaatimaan loppua sodalle.

Rojavan kanssa,

sotaa vastaan!
Turkin hyökkäys Syyriaan on laiton
ja rikos ihmisyyttä vastaan. Kohteena on Rojavan alue, jossa yli viisi
miljoonaa ihmistä – kurdeja, arabeja, turkmeeneja, jesidejä, muslimeja
kristittyjä – on elänyt sovussa. ISISiä
vastaan suurin uhrauksin taistelleet kansat ajetaan taas tuhoisaan
kaaokseen.
Turkin hallitus pyrkii alistamaan
alueen ja muuttamaan sen etnisen
väestörakenteen. Hyökkäys voi antaa ISISille mahdollisuuksia järjestäytyä uudelleen.
Kutsumme kaikkia rauhan ja demokratian kannalla olevia vastustamaan hyökkäystä, joka merkitsee
myös lisää sortoa Turkissa, lisää taloudellisia rasitteita ja demokratian
puutetta. Yhdessä Rojavan kanssa,
sotaa vastaan!
– HDP, Kansojen demokraat
tinen puolue 9.10.2019. HDP sai
Turkin parlamenttivaaleissa noin
12 % äänistä.

Pakotteet Turkille
Perustelut rajojensa suojelusta ovat
verukkeita toimelle, jonka päämääränä on laajentaa alueellisen suurvallan asemaa tavoittelevan Turkin
sotkeutumista Syyrian veriseen
konfliktiin. Yhdysvallat ja Nato jakavat vastuun konfliktista ja kur
dien uhraamisesta Turkin suurvalta-ambitioiden edessä.
SKP vaatii, että hallitus asettaa

Syyrian alueellista koskemattomuutta loukkaavalle ja sen kansalaisia murhaavalle Turkille pakotteita, kuten on asetettu Venäjälle.
SKP tukee kurdeja ja niitä turkkilaisia, jotka vastustavat konfliktin
laajentamista. Se vaatii Turkkia lopettamaan hyökkäyksen ja vetäytymään Syyrian rajojen ulkopuolelle.
Suomen kommunistinen
puolue 10.10.2019.

pakotteita turkille
Hyökkäyksellä Erdoganin hallitus voimistaa kurdien sortoa
ja pyrkii samalla suuntaamaan
huomiota pois Turkin talouden
ja muista kotimaisista ongelmista. Euroopan unionin tulee
ryhtyä taloudellisiin pakotteisiin Erdoganin hallintoa vastaan
ja jäädyttää taloudelliset yhteistyöprojektit, jos Turkki ei lopeta

heti hyökkäystä. Kaikki aseiden
vienti Turkkiin on lopetettava.
EU:ssa on tunnustettava Rojavan itsehallinto ja lopetettava
kurdijärjestöjen
kriminalisoiminen.
Yhtyneen vasemmiston
GUE-NGL-ryhmän edustaja
Özlem Alev Demirel EUparlamentissa 10.10.2019.

HHH
Palataan tarinan otsikkoon. Yhdeksän euroa olisi postiduunarin keskimääräinen tuntipalkka, jos Postin tavoitteet toteutuisivat. Nykytasosta palkat laskisivat 30–50 prosenttia,
riippuen muun muassa työtehtävästä ja -vuoroista, siis tekeekö työnsä päivällä vai yöllä.
Joitain vuosia sitten Posti halpuutti sanomalehtien varhaisjakelun, juuri tähän noin yhdeksään euroon tunnilta.
Seuraukset olivat lähinnä katastrofaaliset. 15 kuukauden kuluessa koko varhaisjakelun henkilöstä vaihtui. Tästä johtui,
että piirejä jäi jakamatta ja jakeluvirheet moninkertaistuivat.
Alalta pois lähteneiden tilalle oli ja on edelleen vaikea löytää
uusia. Ne joita on töihin saatu, ovat alalla lyhyehkön aikaa.
Kun merkittävä osa henkilöstöstä on kokematonta ja huonosti perehtynyttä, tulee tilanne kalliiksi Postille ja myös lehtitaloille. Samoin kävisi koko postitoimen osalta, jos työnantajan haaveet toteutuisivat.
Halpuutusuhan alla on nyt noin 10 000 postin jakelussa ja
käsittelyssä työskentelevää henkilöä. Merkittävä osa heistä
vaihtaisi pikaisesti alaa – töihin, joissa palkka riittäisi elämiseen. Tuskin työn määrä ja laatu pysyy edes nykyisellä tasolla, jos päällimmäinen ajatus on löytää uusi työpaikka. Palkkojen halpuutus ei siis olekaan asiakkaan etu, vaan johtaisi yhä
paheneviin ongelmiin postitoimessa.
HHH
Kyselyjen mukaan suurin osa suomalaisista haluaa, että Posti on julkinen palvelulaitos. Suomessa on nyt SDP:n ja keskustan vetämä hallitus, jonka tulisi ajatella ihmisten ja koko
maan etua eikä vain lyhytnäköistä voittojen tavoittelua valtion omistamilta yhtiöiltä. Kunta- ja omistajaohjausministeri
Sirpa Paaterolla on kaikki mahdollisuudet palauttaa Postin
johto ruotuun, jos se vain on
omistajan tahto.
TOIVO SAKSALA
Postin ay-aktiivi

Liittokierros avaa ay-liikkeelle mahdollisuuksia
Ensimmäiset kikyn jälkeiset liittokohtaiset työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät alkusyksystä
teknologiateollisuuden, postin ja
metsäteollisuuden aloilla. Liittokohtainen sopimuskierros jatkuu
kesäkuuhun asti.
Sopimuskenttä on monilukuinen, muun muassa Teollisuusliitolla on yli kolmekymmentä alakohtaista työehtosopimusta.
Pelkästään kiky-sopimuksen
heikennysten korjaaminen ja korvaaminen on vuositasolla yhteensä monen miljardin kysymys, puhumattakaan huutavasta tarpeesta
korjata eri alojen sisällä olevia mo-

ninaisia ongelmia.

Työaika lyhyemmäksi
Teollisuusliitto ja Paperiliitto ovat
irtisanoneet sopimuksensa ja vaativat sopimuksiin korjauksia. Myös
TEHY ja Super irtisanoivat kunta-alan pääsopimuksen tavoitteinaan korjata hoito- ja hoiva-alan
työehtoja.
Työaikakysymys nousi terveellisellä tavalla yleisempäänkin keskusteluun, kun ministeri Sanna
Marin (sd) esitti työajan lyhentämistä neljään päivään viikossa tai

kuuteen tuntiin päivässä.
SKP on jo vuosien ajan tehnyt aloitteita työajan lyhentämisestä 6 tuntiin päivässä tai 30
tuntiin viikossa ansioita alentamatta. Työaikanormien korjaamiseen kuuluu myös kysymys
nollatuntisopimuksista.

Lisää liksaa!
Tulonjako on sopimuskierrosten
avainkysymys. Sen muuttaminen
työntekijöiden hyväksi edellyttää palkkojen korottamista vähintään työn tuottavuuden kasvua

vastaavasti.
Keskitetyillä kierroksilla ovat
liittokohtaiset ja alakohtaiset ongelmat jääneet yleisten linjausten
takia paljolti hoitamatta. Monilla
aloilla on pahoja matalapalkkaongelmia, jotka on nyt liittokierroksella mahdollista nostaa asialistalle ja
käyttää ay-liikkeen voimaa niiden
ratkaisemiseksi. Esimerkiksi naisvaltaisten alojen palkkajälkeenjääneisyydestä on vuosikausia puhuttu ja puhuttu, mutta asialle ei ole
oikeasti tehty juuri mitään. On aika
korjata tämä häpeällinen ongelma.
Myös julkisten alojen lomarahaleikkaukset on syytä korvata.

Sotu-maksut takaisin
työnantajille
Kiky-sopimuksella siirrettiin työnantajien sotu-maksuja työntekijöiden maksettavaksi vuositasolla yli
miljardi euroa. Tämä tulonsiirto
jatkuu, ellei asiaan puututa. Työntekijöiden kannalta oikeudenmukainen ratkaisu on tietysti palauttaa maksut työnantajille.
Nyt tarvitaan ay-liikkeen keskinäistä solidaarisuutta ja radikaaleja otteita. Lakko ei ole mikään kirosana, vaan työväen itsetunnon
osoitus.
ARTO VIITANIEMI
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Vain pieni osa leikkauksista perutaan,

aseisiin miljardeja
Antti Rinteen hallituksen ensimmäiseen budjettiesitykseen ei sisälly leikkauslistoja, mutta ei myöskään riittäviä määrärahoja muutoslupausten toteuttamiseen. Jyrki
Kataisen ja Juha Sipilän hallitusten menoleikkauksista perutaan
vain pieni osa. Suunnan muuttamisen lupauksilta vie pohjaa myös
hallitusohjelman kirjaus menolisäysten perumisesta, jos työllisyyttä ja julkisen talouden tasapainoa
koskevat tavoitteet eivät toteudu.

verrata yritystukien kokonaissummaan, joka on noin 4 miljardia. Toisaalta budjettikirjasta ilmenee, että
yritystukia lisätään kaksinkertaistamalla kone- ja laiteinvestointien
poistot, verovähennyksillä tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin ja lisäämällä Business Finlandin avustuksia yrityksille. Tukia lisätään selvästi enemmän kuin vähennetään.

Yksityistäminen jatkuu
Valtio saa nykyisin markkinoilta
lainaa jopa miinuskorolla. Hallitus
aikoo kuitenkin rahoittaa menoista 3 miljardia myymällä tuottavia
valtionyhtiöitä. Keskustan kansanedustaja Janne Heikkinen kehuikin Kuntalehdessä ”voimakasta
yksityistämisohjelmaa, jonka taakse ilokseni myös vasemmistolaiset
ovat lähteneet”.

Pieniä lisäyksiä
Pienimpiin eläkkeisiin ja peruspäivärahoihin tulee monien vuosien
jälkeen korotuksia. Ne jäävät kuitenkin muutamaan kymmeneen
euroon kuukaudessa. Monille ei jää
niistä käteen mitään, kun samaan
aikaan nostetaan välillisiä veroja ja
asumiskustannuksia. Köyhimmillä
perusturvan 20 euron korotus leikkautuu pois, kun se vähennetään
toimeentulotukea laskettaessa.
Eläkemenoihin esitetään 183
miljoonan nettolisäystä. Se ei riitä Rinteen eläkeläisille lupaamaan
”vappusataseen”. Siihen tarvittaisiin noin kolme kertaa enemmän.
Opintorahaan ei tule vieläkään
tasokorotusta.
Sote-palvelujen kehittämishankkeeseen hallitus esittää 80
miljoonaa euroa ja kiireettömän
sairaanhoidon hoitotakuuseen 60
miljoonaa euroa. Näillä summilla
ei päästä alkua pidemmälle sitovan hoitajamitoituksen toteuttamisessa, perusterveydenhuollon
lääkäri- ja hoitajavajeen poistamisessa ja lapsiperheiden palvelujen
parantamisessa.

Pääosa leikkauksista
yhä perumatta
Koulutukseen ja osaamiseen hallitus esittää noin 330 miljoonan euroa lisää. Summa on merkittävä,
vaikka osa siitä onkin kertaluon-

Aseostot paisuvat

Ay- ja kansalaisliikkeet pysäyttivät monet Sipilän hallituksen esittämät heikennykset. Nyt tarvitaan toimintaa,
jotta Rinteen hallitus toteuttaa lupaamansa suunnanmuutoksen.

toisia rahoja. Summa on silti vielä vähän verrattuna koulutukseen
2012-2019 tehtyihin yli 2 miljardin
leikkauksiin.
Kunnille tulee valtiolta noin miljardi euroa lisää, kertoo hallitus.
Suurin osa siitä on kuitenkin kompensaatiota kustannusten noususta, valtion veroratkaisuista ja kikysopimuksen lomarahaleikkausten
päättymisestä. Todellista lisäystä
on vain murto-osa eikä sillä peruta
vuosina 2012 – 2019 kuntien peruspalvelujen valtionsuuksiin tehtyjä
2,3 miljardin euron leikkauksia.

Aktiivimalli pois, mistä
lisää työpaikkoja?
Työttömien ja ay-liikkeen ankaras-

ti arvostelema työttömyysturvan
leikkaaminen ns. aktiivimallilla
päättyy ensi vuoden alusta lukien.
Tähän liittyy kuitenkin myös kumarrus keppilinjalle: ”työttömyysturvan vastikkeellisuutta ja kannustavuutta kehitetään”.
Hallitus kehui, että ”työllisyyspaketilla siirrytään pohjoismaiselle uralle” kun palkkatukeen ja tekeskuksille osoitetaan 33 miljoonaa
euroa lisää.
STTK:n ekonomistin Patrizio
Lainàn mukaan pohjoismaiselle
tasolle pääsy edellyttäisi kuitenkin monin verroin isompaa lisäystä: palkkatukeen 430 miljoonaa ja
te-keskuksille lähes 300 miljoonaa
euroa.
Paketista puuttuvat myös investoinnit uutta arvoa ja uusia työpaik-

koja synnyttävään valtion ja kuntien tuotannolliseen toimintaan.

Ilmastoteot?
Budjettiesityksessä on 100 miljoonan euron lisäys luonnonsuojeluun. Muita merkittäviä ilmastotekoja ei löydy. Esimerkiksi turpeenpolton verotuen osalta ratkaisut
siirrettiin.
Kehitysyhteistyöhön osoitetaan 100 miljoonaa lisää. Taloussuunnitelmakauden lopussa 2023
kehitysyhteistyöhön käytettäisiin
silti yhä vain 0,42 % bruttokansantuotteesta. Se jää kauas 0,7 %
YK-sitoumuksesta.
Hallitus kertoi vähentävänsä
yritystukia 120 miljoonalla. Sitä voi

Pääministeri perusteli Kuntamarkkinoilla budjetin sote-rahojen pienuutta sillä, että ”ei ole rahaa”. Samaan aikaan on alue, jota tiukka
menokuri ei koske. Hallitus käyttää 1,3 miljardia merivoimien Laivue 2020 -hankintaan. Vuosille
2220-2224 se on varannut asehankintoihin yhteensä 4,5 miljardia ja
HX-hävittäjien ostoon on luvattu 10
miljardia.
Esimerkiksi työllisyyteen, koulutuksen, sote-palveluihin, perusturvaan ja ilmastotekoihin löytyy
lisää rahaa luopumalla asemenojen
paisuttamisesta, karsimalla yritystukia sekä kiristämällä suurituloisten ja rikkaiden verotusta. Tällaisen
suunnanmuutoksen toteuttamiseen tarvitaan lisää ulkoparlamentaarista painetta, ay- ja kansalaisliikkeiden joukkotoimintaa.
YRJÖ HAKANEN
www.yrjohakanen.fi

Stadin ikäohjelmaan tarvitaan lisää rahaa
Helsingin valtuuston hyväksymään
Terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelmaan sisältyy Stadin ikäohjelma.
Mutta siitä puuttuvat monet ikäihmisten esittämät konkreettiset toimenpiteet, rahat ja lisähenkilöstö, vaikka vanhuspalvelulaki niitä
edellyttää.

Apotti rohmuaa rahat
Pormestarin talousarvioehdotuksessa on punakynällä leikattu kymmeniä miljoonia euroja määrärahoista, joita tarvitaan edes tämänvuotisen palvelutason ylläpitämiseen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen
lisärahat menevät pääosin APOT-

TI-tietojärjestelmän ylihintaisiin
kustannuksiin.

Ikäihmisten tarpeet
syrjäytetään?
Sote-lautakunnan ehdottamat ympärivuorokautisen hoivan, kotihoidon ja terveyspalvelujen tarvitsemat rahat jäävät saamatta. Lisähenkilöstöä tarvitaan satamäärin hoivan turvaamiseen, kotiin annettaviin palveluihin ja terveysasemien
jonojen purkamiseen, jotta kukaan
ei jäisi heitteille. Pormestarin leikattu ehdotus vähentää kotihoidon
käyntejä tänä vuonna toteutuvasta
lähes 200 000. Ikäihmisten pitkäai-

kaista laitoshoitoa ja hoivaakin vähennetään, vaikka yli 75-vuotiaiden
palvelujen tarve kasvaa.

Vanhusneuvosto ja
eläkeläisjärjestöt
tiukkoina
Vanhusneuvoston ja eläkeläisjärjestöt vaatimat lähipalvelut, uudet
seniorikeskukset, räätälöidyt ja
riittävät monimuotoiset asumis- ja
kuljetuspalvelut saattajien kera sekä liikunta- ja kulttuurikaverien lisääminen tarvitsevat lisärahaa. Sitä löytyy viime vuosien runsaista
ylijäämistä.
Perusterveydenhuollon määrä-

aikojen toteuttamiseksi tarvitaan
terveysasemille kymmeniä lääkäreitä ja satoja hoitajia lisää, jotta
Rinteen hallituksen seitsemän päivän enimmäisaika ei ylity. Samoin
tarvitaan lisää hammaslääkäreitä ja
suuhygienistejä.
Kotihoidon palveluaikaa kotikäynneillä tulee lisätä ja turvata
muutkin kuin lääkinnälliset tarpeet, esimerkiksi ruuanlaitto ja
ateriointi, hygienia ja vaatehuolto. Työntekijät tulee perehdyttää
muistisairauksiin ja digineuvontaan sekä kuuntelevaan sosiaaliseen kanssakäyntiin, kotikuntoutukseen ja liikkumisen aktivointiin
päivittäistä ulkoilua unohtamatta.
Vanhusneuvosto esitti myös Se-

niori-infon laajentamista ympärivuorokautiseksi toiminnaksi, Ikäihmisten digitaitojen opastusta myös
kotona, kolmipyöräisiä kaupunkipyöriä ja lähiliikuttajia yksinäisyyden torjumiseksi sekä kotihoidossa
olevien aktivoimiseksi.
OLLI SALIN
Kallion-Vallilan eläkeläisten
puheenjohtaja, Helsingin
vanhusneuvoston jäsen
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Vapaavuori heikentää
palveluja, mutta lisää ylijäämiä
Helsinki kasvaa ja myös kaupungin
tulot kasvavat, toisin kuin monessa
muussa kunnassa. Asukkaiden palvelut jäävät kuitenkin rakentamisen ja voitontavoittelun jalkoihin.
Pormestari Jan Vapaavuoren
(kok) ehdotus vuoden 2020 talousarvioksi supistaa palvelujen määrärahoja reaalisesti usealla kymmenellä miljoonalla eurolla. Samaan
aikaan 4,6 miljardin euron budjetilla kerättäisiin ylijäämää 343 miljoonaa (eivätkä luvussa ole vielä mukana kaupungin yhtiöiden, kuten Helenin voitot).
Budjettiehdotus leikkaisi lautakuntien ehdotuksista yhteensä lähes 60 miljoonaa euroa. Lautakunnat esittivät asukasmäärän,
kustannusten, palvelutarpeiden ja
lakisääteisten tehtävien lisääntymisen perusteella 4,3 prosentin lisäystä määrärahoihin. Vapaavuori
esikuntineen ei näistä tosiasioista
piitannut, vaan pudotti lisäyksen 3
prosenttiin.
Kaupunginhallituksen neuvotteluissa summiin tietysti tulee jotain lisää. Mutta edes lautakuntien
esitykset eivät riitä poistamaan
alibudjetointia.

Sote-peruspalvelut
vaikeuksissa
Kovimmin esitys kohtelee sosiaalija terveyspalveluja. Ne saisivat lisää
vain noin 30 miljoonaa verrattuna
tänä vuonna toteutuviin menoihin,
eli kasvu olisi 1,5 %. Se ei riitä mm.
vanhusten ja lapsiperheiden palvelujen kasvaviin tarpeisiin eikä henkilöstömitoituksen parantamiseen
– etenkin kun lisärahoista suuri osa
menee Apotti-tietojärjestelmään.
Budjettiesityksestä onkin luettavissa, että lääkärien tai hoitajien
vastaanottokerrat vähenevät, samoin hammashoidon, psykiatrian
ja päihdehuollon palvelut. Vanhusten pitäisi selviytyä kotona pidem-

kaan seuraavinakin vuosina.

Ylijäämistä rahaa
palveluihin

Kaupungilla olisi rahaa huolehtia kaikkien helsinkiläisten hyvinvoinnista.
Kokoomuslaiselle pormestarille kaupungin voittojen kasvattaminen on
kuitenkin tärkeämpää.

pään, mutta kotihoidon käyntejä vähennetään. Lähipalvelujen karsiminen jatkuu.
Yksityinen terveys- ja hoivabisnes kiittää, kun niille luodaan lisää
markkinoita.

Missä
koulutuslupaukset?
Koulutuksen ja kasvatuksen määrärahoihin Vapaavuori esittää vain
2 % lisäystä siihen, mitä tänä vuonna käytetään. Se ei riitä, kun peruskoulun ja toisen asteen oppilaiden
määrä kasvaa lähes 2 000, oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen,
koulujen ryhmäkokoja on tarkoitus pienentää ja erityisen tuen tarve kasvaa.
Lisäksi pitäisi toteuttaa koulutustakuu, edetä kohti maksutonta toisen asteen koulutusta, lisätä kielten opetusta ja kehittää
digitalisaatiota.
Budjettiesityksen mukaan kaupungin päiväkotipaikkojen määrä
vähenee, mutta yksityisenhoidontukea lisätään.
Vapaavuoren esityksessä kirjastojen määrärahat asukasta kohti
vähenevät ja aukiolotunteja supistetaan. Myös nuorten ja liikunnan
palveluihin on asukasta kohti ny-

kyistä vähemmän.

Asuminen
vain kallistuu
Hiilineutraalin Helsingin tavoitteet näkyvät esityksessä jonkin
verran. Sen sijaan asumiskulujen
kohtuuttoman nousun pysäyttämisestä ei puhuta mitään. Esityksestä puuttuvat myös avaukset joukkoliikenteen lippujen hintojen
alentamiseksi.

Tyly työntekijöille ja
työttömille
Kun kaupungin henkilöstömenot
ovat 1,4 miljardin luokkaa, on lupaus 5 miljoonan ”palkkakehitysohjelmasta” surkean vähän. Sillä
ei korjata henkilöstövajausta, puhumattakaan matalapalkkaisten
toimeentulo-ongelmista.
Kova kokoomuslainen kova linja
näkyy myös suhtautumisessa työttömiin. Helsingissä on lähes 40 000
työtöntä ja heistä kolmasosa pitkäaikaistyöttömiä. Kaupunki maksaa
pitkäaikaistyöttömien työllistämisen laiminlyömisestä ns. sakkomaksua Kelalle 62 miljoonaa vuodessa. Näin on Vapaavuoren mu-

Vapaavuori puhuu ”Helsingin
edunvalvonnasta”, mutta vielä enemmän nyt tarvitaan helsinkiläisten edunvalvontaa.
Budjettiesitys edustaa vanhaa
ajattelua, jossa kaupungin kasvattaminen ja tuottotavoitteet
sivuuttavat asukkaiden tarpeet.
Investointeihin on varattu
miljardi euroa, lisäys yli 31 %.
Sen sijaan palveluihin asukasta
kohti olisi ensi vuonna reaalisesti nykyistä vähemmän rahaa.
Ylijäämistä pitääkin ohjata
lisää rahaa erityisesti peruspalvelujen, työllisyyden, koulutuksen ja työntekijöiden palkkauksen parantamiseen. Jos Vapaavuori haluaa erillisratkaisun
sote-uudistuksessa, sen tulisi
näkyä panostamisena soten peruspalvelujen kehittämiseen
lähipalveluina.
Helsingillä on rahaa ja tarvetta uusiin avauksiin. Esimerkiksi
ottaa askelia kohti maksutonta
joukkoliikennettä, investoida
uusiutuvan energian tuotantoon kaukolämpöverkkoa hyödyntäen, perustaa rakennusliike tekemään edullisia vuokraasuntoja ja kehittää oma työtakuumalli, jossa pitkäaikaistyöttömille järjestetään mahdollisuus kokoaikaiseen työhön,
palkkatukityöhön tai kouluttaviin välityömarkkinoihin.
Rakentamisen lisäksi ”maailman toimivimmassa kaupungissa” pitää investoida ihmisten
hyvinvointiin ja eriarvoisuuden
vähentämiseen. Miksi näin ei
tehdä, vaan kasataan taas lisää
ylijäämiä?
YRJÖ HAKANEN

Hävittäjät tuhoavat ilmastoa
varauksia tai ehdottaneet keskustelua vaihtoehdoista, joita rauhanliike on esittänyt.
Performanssikaksikko Marxipaanit – Riitta Häkälä ja JP Väisänen – teki budjettiriihen aikaan
hävittäjähankintoja vastaan kantaa ottavan taideteoksen. Valkoiset
paperista taitellut rauhanlennokit
kulkivat halki kaupungin ja kuvasivat strategisia kohteita: presidentinlinnaa, yliopistoa ja eduskuntataloa. Nyt teos vaikuttaa sosiaalisessa
mediassa.
– Performanssin viesti on, että
HX-hävittäjähanke loukkaa rauhan
ilmatilaa. Jos sanot kyllä asehankinnoille, sanot ei ilmastolle. Nyt on sanottava selkeä ei aseille ja kyllä rauhalle ja edistykselliselle ympäristöpolitiikalle, totesi Riitta Häkälä.

Helsingin budjetista 4,4 miljoonaa
käytetään ensi vuonna asukkaiden
ehdotusten toteuttamiseen sen
mukaan, mihin järjestykseen asukkaat ne asettavat äänestyksessä.
Osallistuva budjetointi nousi
kaupungin suunnitelmiin 8 vuotta
sitten valtuuston demokratiaryhmässä. Ensimmäisenä sitä esitti
SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä.

Porto Alegren esimerkki
SKP:n ja Helsinki-listojen ehdotuksilla pyrittiin luomaan Porto
Alegren esimerkin pohjalta lähidemokratiaa, jossa asukkaat päättävät lähipalveluja ja asuinaluetta
koskevista asioista. Tässä mallissa
valtuusto delegoi niihin määrärahat päätettäväksi niin, että asukkaat
tekevät ehdotuksia, asukkaiden valitsema elin valmistelee budjettiesityksen, virkamiehet tuottavat tietoa
ja laskelmia, asukkaat käsittelevät
ehdotuksen ja voivat esittää siihen
muutoksia, joista äänestetään.
Kokoomus vastusti aluksi osallistuvaa budjetointia eikä radikaali
demokratia sopinut nykyisellekään
kaupungin johdolle. Pormestari Jan
Vapaavuoren ja toimialajohtaja
Tommi Laition johdolla osallistuva
budjetti rajattiin niin, että se ei koske kaupungin normaalia, pysyvää
toimintaa ja siihen varataan vain
alle promille kaupungin budjetista.

Asukkaille lisää valtaa
Osallistuva budjetointi on jo osoittanut, että asukkailta löytyy paljon
hyviä ideoita ja valmiutta työstää
niistä toteuttamiskelpoisia hankkeita. Laajentamalla osallistuva
budjetointi koskemaan esimerkiksi lähipalveluja, se kiinnostaisi varmasti vielä useampia.
Tarvitaan myös osallistumisen
pysyvämpiä foorumeita ja asukkaiden valitsemia aluelautakuntia, ja
niille resurssit tiedon hankintaan
ja suunnitteluun. Osallistuva demokratia ei saa jäädä erilliseksi puuhasteluksi. Sen pitää näkyä myös
kaupungin muussa toiminnassa.

https://omastadi.hel.fi
kuva: omastadi

Hallitus on kaikessa hiljaisuudessa
sopinut, että se käyttää taisteluhävittäjien ja muiden aseiden hankintaan vuosina 2020 – 2023 yhteensä
4,5 miljardia euroa.
Laivue 2020 -hankkeella ostetaan Suomen historian suurimmat
sota-alukset, korvetit kasvoivat
käytännössä fregateiksi ja neljän
aluksen hinta nousi 1,3 miljardiin
euroon.
Lisäksi hallitus valmistelee noin
64 taisteluhävittäjän hankkimista
ilmavoimille. Se on päättänyt ostohinnan voivan olla 10 miljardia.
Elinkaarikustannukset mukaan lukien hävittäjät maksavat ainakin 30
miljardia euroa.
Edes vasemmiston ministerit
eivät esittäneet asemenoja paisuttavaan budjetin menokehykseen

12.10.2019

Osallistuva
budjetointi

Performanssikaksikko Riitta Häkälä ja JP Väisänen vaatii
kansanedustajia sanomaan ei HX-hävittäjähankinnoille.
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Hallituksen ilmastoteot
ovat riittämättömiä
Suomen uuteen hallitukseen on
asetettu kovia toiveita ilmastopolitiikassa. Rinteen hallituksen
linja onkin puheiden tasolla oikean suuntainen, tavoitteena hiilineutraalius 2035 mennessä, mutta konkreettiset toimenpiteet ovat
vaatimattomia. Päästövähennysten
tavoitetta on ympäristöjärjestöjen
mukaan tiukennettava.
Suomen päästöt ovat nyt 56,5
miljoonaa tonnia CO2eqv ja Suomen hiilinielun on arvoitu olevan
noin 21,4 miljoonaa tonnia. Jotta
maamme olisi hiilineutraali pitäisi
tilanteen olla päästöt = nielut. Päästöjen pitäisi vähentyä noin 35 miljoonaa tonnia, jotta tavoitteeseen
päästäisiin. Viidessätoista vuodessa niiden pitäisi siis laskea noin 62
prosenttia, sillä nielujen eli lähinnä
metsien ei nykyisellä metsäteol
lisuuden investointivauhdilla voi
juurikaan olettaa kasvavan.
Hallituksen suunnitelmat kattavat noin 16 miljoonan tonnin vähennykset, mutta suunnitelmien konkreettisen toteuttamisen keinot ovat
pitkälti auki. Ilmastolle haitallisiin
verotukiin, kuten turpeen käytön
189 miljoonaan euron verotuki tänä vuonna, ei ole puututtu. Energiatuet ovat kokonaisuudessaan 2 miljardin euron luokkaa. Näyttää siltä,
että mahdolliset vasemmiston ja

vihreiden aloitteet ovat jääneet hallituksessa keskustan jyrän alle.

Rikkaat päävastuussa
Globaalisti suomalaiset kuuluvat
maailman väestön rikkaimpaan
10 prosenttiin, joka on vastaa noin
puolesta maailman päästöistä samalla kun ihmiskunnan köyhin 50
prosenttia tuottaa noin 3 prosenttia
päästöistä. Rikkain prosentti maailman väestöstä tuottaa 175 kertaa
niin paljon päästöjä kuin maailman
köyhin 10 prosenttia.
Suomalaiset ilmastovähättelijät,
kuten perussuomalaiset, ovat sitä
mieltä, että suomalaisten ei tarvitse
tehdä mitään. Hyvällä syyllä voi kysyä, kenen rikkaimmista tarvitsee?
Ilmasto kun ei vastoin perussuomalaisten toivetta pysähdy Suomen
rajoille. Päästöjen kasvun kääntäminen laskuun vaatii tuotannon
ja kulutuksen suunnan radikaalin
muutoksen.
Ilmastonäkökulmasta täysin käsittämätöntä Rinteen hallituksen
toiminta on militarisoimisen jatkamisessa, sotalaivojen tilaamisessa
ja hävittäjähankinnan valmistelussa. Sotalaitosten päästöjä ei kansainvälisen sopimuksen mukaisissa päästölaskelmissa oteta lukuun.

Kyse on meidän sukupolvemme tulevaisuudesta. Jos te ette osaa hoitaa hommaanne, antakaa meidän päättää,
tai niiden, jotka osaavat päättää paremmin, totesi ilmastolakko-mielenosoituksessa 12-vuotias Toivo. Hän osoitti
sanansa kansanedustajille, jotka eivät vaivautuneet ulos kuuntelemaan, mitä nuorilla oli sanottavaa.

Ehkä siksi, että Pentagon on maailman suurin päästöjä tuottava organisaatio, arviolta 5 prosenttia maail-

man päästöistä.
16-vuotiasta ilmastoaktivistia
Greta Thunbergia mukaillen voisi

sanoa, että lopettakaa tyhjät puheet
ja tarttukaa toimeen.
Reijo Rinne

Kenkää keskustatunnelille -ryhmä ja Helsingin seudun Maan ystävät vetosivat yhdessä yli kymmenen
muun järjestön kanssa lautakuntaan. Järjestöt esittivät tunnelin sijaan investointeja joukkoliikenteeseen,
kävelykeskustaan ja pyöräilyyn.

www.tiedonantaja.fi

Tiedonantaja
porvarien metkut paljastaa
Tiedonantaja on poikkeuksellinen
ilmiö suomalaisessa lehtikentässä.
Se on avoimesti puolueellinen. Tiedonantaja on työläisten ja vähävaraisten, ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin, demokratian, tasa-arvon,
rauhan ja sosialismin puolella – riistoa ja rahavaltaa vastaan.
Poikkeuksellinen Tiedonantaja
on siinäkin, että se ei saa eduskunnan jakamia tukia eikä isojen firmojen mainosrahoja. Se elää lukijoittensa tilausten ja tuen varassa.
Tiedonantajan lukijat ovat
myös sen tekijöitä. Eikä lehti tyydy vain kuvaamaan tapahtumia,
se organisoi taistelua maailman
muuttamiseksi.
Tiedonantaja viettää 50-vuotisjuhlaa festivaalilla Jyväskylässä 26.
lokakuuta. Ympäri maata voi lisäk-

si osallistua Tiedonantaja-tapaamisiin ja lukupiireihin.
Lehti ilmestyy kerran kuukaudessa Petra Packalénin päätoimittamana. Sivuja on 48.
Paperilehden lisäksi Tiedonantajan voi tilata digilehtenä. Eikä
maksa paljon: 95/70 euroa vuodessa. Irtonumeroita myydään Helsingissä mm. Kaisa-talon Rosebudissa,
Akateemisessa kirjakaupassa, Rautatieaseman R-kioskilla ja SKP:n
toimistolla Malmilla.
”Tilaa Tiedonantaja,
levitä Tiedonantajaa,
Tiedonantaja porvarien
metkut paljastaa”
(Tiedonantaja-laulu, sanat Aulikki
Oksanen).

Kenkää keskustatunnelille
Pormestari Jan Vapaavuoren
ja kokoomuksen yritys käynnistää uudelleen keskustatunnelihanke epäonnistui. Vapaavuori oli ”suorastaan raivostunut”, kun hänen yrityksensä
sitoa kaupunkiympäristölautakunta selvitysten jälkeen
myös tunnelin suunnitteluun
torpattiin.
Keskustatunnelin hylkäämiseen johtivat monet tekijät.
Hinta oli tolkuttoman kova, Vapaavuoren alaisuudessa tehtyjen selvitysten mukaan 1,3
– 1,4 miljardia euroa. Kenkää
keskustatunnelille -ryhmän ja
Helsingin seudun Maan ystä
vien seminaarissa alustaneen
liikennekonsultti Antero Alkun mukaan pikemminkin yli 2
miljardia. Toisaalta tunnelin perusteluksi esitetyt hyödyt osoit-

tautuivat olemattomiksi.
Selvitysten mukaan tunneli ei
olisi lisännyt liikennettä keskustaan vaan lähes yksinomaan läpiajoliikennettä keskustan ali. Kyse
olisi ollut valtavasta investoinnista
hiilidioksidipäästöjä lisäävään henkilöautoliikenteeseen tilanteessa,
jossa kaupunki on sitoutunut päästöjen vähentämiseen.
’

Tuomio myös
pormestarimallille
Vielä keväällä vain pari valtuustoryhmä ilmoitti vastustavansa keskustatunnelia – ja nekin ilmoittivat
ratkaisevansa lopullisesti kantansa vasta kun tiedetään tarkemmin
kokonaisuus. Kansalaistoiminta ja
asiansaama laaja julkisuus pakottivat valtuustoryhmät ottamaan sel-

västi kantaa jo kun lautakunnalle
esitettiin suunnitelman tekemistä.
Vapaavuori oli rakentanut hankkeen etenemisen sen varaan, että
lautakunnassa istuvat demareiden
Eve Heinäluoma ja Jape Lovén
kannattivat suunnitelman tekemistä tunnelista (HS 26.9.) ja vihreiden
Osmo Soininvaara liputti blogissaan tunnelin ja kävelykeskustan
”kompromissin” puolesta. Samalla kun nämä kuviot kaatuivat, koki
Vapaavuoren pormestarivaltainen
päätöksenteko kovan kolauksen.
Nyt kun keskustatunnelia ei tehdä, on rahaa alentaa HSL-lippujen
hintoja sekä investoida joukkoliikenteen kehittämiseen (myös keinona vähentää henkilöautoilua),
kävelykeskustan laajentamiseen ja
satamien raskaan liikenteen siirtämiseen entistä enemmän Vuosaaren satamaan.

EESPÄIN! 2/2019

7

Siellä missä ihmiset ovat
– SKP:n kannattajakorttien keräys käynnistyy
Suomen kommunistinen puolue
nähdään tänä syksynä ja talvella
Helsingissä ja muualla Suomessa kaduilla ja toreilla keräämässä
kannattajakortteja.
– Kaduille on hyvä mennä, kadut
ovat kaiken taistelun ja toiminnan
sydänseutua, sanoo SKP:n puheenjohtaja JP Väisänen.
SKP:n aktivistit ja toverit ovat
mukana erilaisissa kansalaisyhteiskunnan toimissa: laittamassa
stoppia keskustatunnelille tai Keskuspuiston rakentamiselle, puolustamassa peruspalveluja, rauhanliikkeessä vastustamassa hävittäjähanketta tai pitämässä ääntä lähikirjastojen puolesta.
– Meidän ei erikseen tarvitse
mennä kansan pariin. Siellä missä
ihmiset ovat, on hyvä kerätä myös
kannattajakortteja. Kannattajakorteilla haemme valtakirja viedä kansalaisten vaatimus yhteiskunnallisesta muutoksesta ja toisenlaisesta
politiikasta kaupunginvaltuustoon
ja vaikka eduskuntaankin. Todellinen muutos nykymenoon lähtee
samasta paikasta, jossa SKP on nyt
kortteja keräämässä.

Luokkataistelun puolue
Arjen haasteista selviäminen on

käynnistyy, kun ensimmäiset kannattajakortit kerätään Tiedonantajan 50-vuotisjuhlassa ja festivaalilla
Jyväskylässä.

Vastavirran
voimistaminen

JP Väisänen kutsuu keräämään kannattajakortteja SKP:n palauttamiseksi
puoluerekisteriin. Hän kutsuu myös yhteistyöhön voimistamaan
vastavirtaa kaiken kaupallistamiselle ja yksityistämiselle.

monelle työläiselle, työttömälle,
opiskelijalle ja eläkeläiselle ison
ponnistuksen takana. Ihmiset ovat
syystä tyytymättömiä palkan ja sosiaaliturvan riittämättömyyteen,
asumisen ja elinkustannusten jatkuvaan kallistumiseen.
Kapitalismiin sopeutuneet puolueet eivät vastaa luokkataistelun
moninaisiin haasteisiin. Siksi tarvitaan kaduilta, ay- ja kansalaisliikkeistä nouseva radikaali vasemmistolainen, sosialismiin pyrki-

vä kommunistinen puolue, sanoo
Väisänen.
SKP poistettiin kesällä puoluerekisteristä, koska se ei ole saanut
peräkkäisissä eduskuntavaaleissa yhtään kansanedustajaa. Puolueen palauttamiseksi rekisteriin
tarvitaan 5 000 kannattajakorttia.
Ne on kerättävä vuoden aikana. Tämän jälkeen se voi asettaa puolueena ehdokkaita vaaleissa ja tehdä
vaaliliittoja.
SKP:n kannattajakorttien keräys

Elämme isojen muutosten, mutta
myös mahdollisuuksien aikaa. Tietoisuus ilmastonmuutoksesta on
kasvattanut halua toimia ja ymmärrystä radikaalien muutosten välttämättömyydestä. Ympäristöaktivisti
ovat oikeassa. Puheet eivät riitä. On
toimittava ja on toimittava yhdessä.
– Haluankin kutsua kaikkia
muutoksen politiikasta, työläisten
asemasta, ympäristökriisin ratkaisemisesta ja vaikutusmahdollisuuksista kiinnostuneet yhteistyöhön: voimistamaan vastavirtaa
kaiken kaupallistamiselle ja yksityistämiselle, ihmisen ja luonnon
riistämiselle.
Olemme kansainvälinen, herroja ja gorilloja kumartelematon, kaduilta ja kansanliikkeistä nouseva
muutosliike, jonka toiminta perustuu aktivistien itse tekemiin aloitteisiin ja työväenluokan perspektiiviin. Tervetuloa mukaan, kutsuu
Väisänen.

Kommunistinuoret luokkatietoisella otteella
Suomen kommunistisen puolueen
nuorisotoiminnassa on alkamassa uusi vaihe, kun sosialismista ja
kommunismista sekä puolueesta kiinnostuneet nuoret kokoavat
voimia.
SKP:n kesällä pidetty edustajakokous päätti perustaa työryhmän
koordinoimaan ja kehittämään
puolueen nuorisotoimintaa. Muutaman suunnittelupalaverin jälkeen ytimekkäästi nimetty Kommunistinuoret löytyy jo sosiaalisesta mediasta ja toimintaan on saatu
mukaan joukko nuoria tovereita.
Tarkoitus on tarjota kommunistisille ja kommunismista kiinnostuneille alle 30-vuotiaille nuorille
keskustelualustan, toimintaa, verkostoitumista ja sivistystä. Toimintaan osallistuakseen ei tarvitse olla puolueen jäsen, vaan yhteisö on
avoin kaikille ajatuksiltaan lähellä
aatetta ja puoluetta oleville.
Kommunistinuorten toiminta
perustuu kolmen I:n periaatteeseen: inklusiivisuuteen, intersektionaalisuuteen ja internationaalisuuteen. Tavoitteena on luoda tila, jossa erilaiset ihmiset kokevat
olevansa hyväksyttyjä ja kuultuja.
Toimintamme on suunnattu kapitalismin, imperialismin ja fasismin
vastaisella kärjellä myös kansainvälisen yhteistyön luomiseen sekä
maahanmuuttajille ja pakolaisille.
Tiedonantaja-festivaaleilla Jy-

Ota yhteyttä,
liity mukaan
Muutos kasvaa kaduilla
mielenosoituksissa, työpaikoilla,
asuinalueilla ja järjestöissä.
Siellä, missä toimimme yhdessä.
Se kasvaa sykkivistä sydämistä.
Poliittinen eliitti ei omista
politiikkaa. Vaikuttaminen ei
tapahdu vain parlamentissa tai
pörssiyhtiöissä.
Suomen kommunistisen
puolueen jäsenyys on
kannanotto rahavaltaa, riistoa,
syrjintää ja sotaa vastaan.
SKP:ssä olet toverina mukana
puolustamassa ihmisarvoa,
demokratiaa, ympäristöä ja
heikommassa asemassa olevia
– tiellä kohti sosialismia. Tule
mukaan!
H SKP:n Helsingin kaupungin
piirijärjestö
Viljatie 4 B 3.krs, 00700 Helsinki
(lähellä Malmin asemaa).
Puh. (09) 7743 8140.
helsinginpiiri@skp.fi
www.skphelsinki.fi
Puheenjohtaja Yrjö Hakanen yrjo.
hakanen@skp.fi, varapuheenjohtaja
Katja Wallin wallkatija@gmail.com,
piirisihteeri Reijo Rinne reijo.rinne@
pp.inet.fi
H Helsinki-listat
Avoin toimintaryhmä
kuntapolitiikasta kiinnostuneille.
www.helsinki-listat.fi
EESPÄIN 2/2019
Julkaisija SKP:n Helsingin
kaupungin piirijärjestö ry.
Päätoimittaja Emmi Tuomi.
Toimittaja Yrjö Hakanen. Kuvat
Toivo Koivisto, Veikko Koivusalo
ja Yrjö Hakanen. Taitto Laupias
Design. Painatus TA-Tieto Oy
Helsinki.

Maanantaiklubi
Jiri Mäntysalo puhumassa nuoristoiminnasta SKP:n puoluekokouksessa.

väskylän Sepänkeskuksessa 26.10.
Kommunistinuorten tapaamisessa käydään läpi nuorisotoiminnan
yleistä tilannetta Suomessa ja ideoidaan, miten kommunistisesta nuorisotoiminnasta saadaan näkyvää ja
vaikuttavaa sekä miten Kommunistinuoret täyttävät aukon, joka nuo-

risotoiminnan kentällä tällä hetkellä on.
Mukaan voi liittyä matalalla
kynnyksellä niin aatteeseen juuri
tutustunut kuin poliittisen toiminnan kokeneempi tekijäkin. Työtä
jaetaan niin, että kaikille saadaan
varmasti mielekästä tekemistä ja

kommunistinuoret@gmail.com

Kriittisen keskustelun ja kulttuurin kohtaamispaikka. Vetäjinä Maria Malmström ja Yrjö
Hakanen. Kuukauden ensimmäisenä maanantaina 4/11, 2/12
ja kevätkausi 3/2 alkaen. Klo 19
ravintola Oiva, Porthaninkatu 5.
Vapaa pääsy.

www.facebook.com/

maanantaiklubi.blogspot.com

kaikesta toverien osaamisesta on
todella hyötyä. Toiminnasta tulemme tiedottamaan etenkin sosiaalisen median kanavien kautta.
JIRI MÄNTYSALO

kommunistinuoret
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”Hyvin punaiseksi tunnettu
jo monta vuotta”
Pakila on nykyisin Helsingin porvarillisimpia alueita, mutta sata
vuotta sitten se oli hyvin punainen
Pakinkylä. Maija Hakasen kirja Pakinkylän Punainen Kaarti
kertoo paikallishistorian näkökulmasta siitä, miksi ja miten työväki
nousi 1918 vallankumoukseen. Se
on myös kertomus sisällissodan ja
vankileirien julmuudesta.
Sisällissota seurasi kiihkeää ja kumouksellista vuotta 1917.
Työväen
liike koki vasemmistoenemmistöisen eduskunnan hajottamisen tapahtuneen laittomasti Venäjän väliaikaisen hallituksen
toimesta sen jälkeen, kun eduskunta oli julistautunut valtalailla ylimmän vallan haltijaksi.

”Kun kaikki oli sillä
aatteen kannalla”
Pakinkylän Punaisen Kaartin muodostaminen oli osa työväenliikkeen
järjestäytymistä ja pyrkimystä vapautua alistetusta asemasta.
– Punakaarti ei ollut vain ase kädessä taistellut armeija, vaan myös
paikallisyhteisö, joka hoiti elinolojen puutteisiin ja turvattomuuteen
liittyviä asioita. Tämä on ehkä suurin mielikuviani muuttanut asia,
kertoi FT Maija Hakanen kirjansa
julkistamistilaisuudessa lokakuussa Pakilan työväentalolla.
Punakaarti hoiti elintarvikehuoltoa, ylläpiti kansankeittiötä ja
sairashuonetta, huolehti yleisestä
järjestyksestä ja järjesti työväenyhdistyksen kanssa kulttuuri- ja poliittista toimintaa. Se oli tärkeä vaikuttaja myös kunnallispolitiikassa.

”Ammuttu
tai muuten kuollut”
Pakinkylä oli työväen asuinalue,
jonka työväenyhdistys perusti punakaartin, kun taistelu vallasta kärjistyi ja porvarilliset piirit alkoivat
aseistaa suojeluskuntia. Noin 140
hengen Pakinkylän komppania oli
osa kylän punakaartia, jossa oli lä-

Historiakävely vuoden 1918 tapahtumapaikoilla, Elmeri Vehkalan
esittämät työväenlaulut ja keskustelu Pakinkylän punakaartin vaiheista
kertovasta kirjasta vetivät Pakilan työväentaloon salintäydeltä väkeä.

hes 300 jäsentä. Se oli punaisten
kärkijoukkoja ja lähetettiin taisteluihin muun muassa Tampereen,
Hämeen ja Lahden rintamille.
Pakinkylän kaartilaisista menehtyi 64 eli useampi kuin joka
viides. Heistä puolet kaatui taisteluissa tai teloitettiin rintamalla. 30
menehtyi vankileireillä nälkään ja
sairauksiin.
– Sodan jälkiselvittelyissä oli
koston maku: lähes kaikki punakaartilaiset haluttiin vankileireille
odottamaan tuomioita leirien surkeista oloista huolimatta. Esimerkiksi Tammisaaren leirillä kuoli
pahimmillaan 30 vankia päivässä,
yli 3 000 muutamassa kuukaudessa, Maija Hakanen kertoo.
Vangitsemiset ja tuomiot tapahtuivat suojeluskuntien lausuntojen
perusteella. Åggelbyn eli Oulunkylän suojeluskunnan lausunnoissa
ei syytteitä perusteltu vain osallistumisella sotatoimiin. Usein perusteena oli aktiivisuus työväenliikkeessä ennen sotaa. Omaisuuteen
kajoamista pidettiin erityisen suurena syntinä, vaikka Pakinkylässäkin elintarviketarkastukset ja takavarikot olivat kohtuullisia ja perustuivat lakiin.
– Esimerkiksi Kotkassa ilman oikeudenkäyntiä Malmin suojeluskunnan toimesta teloitetun Lauri
Paldanin leski, punakaartiin kuulumaton Vieno joutui viideksi kuukaudeksi vankileirille, koska eräs

Juho Himbergin jäsenkortti,
allekirjoittajana Pakinkylän
Punaisen Kaartin komppanian
päällikkö Konsta Virtanen.

suojeluskuntalainen oli kuullut
hänen käyttäneen sanaa ”lahtari”.
Kolme lasta, nuorin vasta 9 kuukautta, vietiin lastenkotiin.

Naiset ja uusi nousu
Naiset olivat keskeisessä roolissa,
kun työväenliike nousi uudelleen.
Miehet olivat kaatuneet, vankileirillä tai tuomittu menettämään
kansalais- ja toimintaoikeutensa.
Pakinkylän työväenyhdistyksen
Hulda Seikkala ryhtyi jo joulukuun lopulla kutsumaan kokousta
toiminnan käynnistämiseksi.
Helppoa se ei ollut. Järjestöjen
lakkauttamiset, työväentalon takavarikot ja aktiivien vangitsemiset
olivat arkipäivää, kun vasemmistolaisuutta yritettiin kitkeä Pakilasta
1920-30-luvuilla.

Maija Hakanen:

Pakinkylän
Punainen Kaarti
Paikallishistoria siitä, miksi ja miten työväki nousi
vallankumoukseen 1918. Pakinkylän komppania
kuului punaisten parhaisiin ja lähetettiin taisteluihin
eri puolille maata. Kirja kertoo myös sisällissodan ja
vankileirien julmuudesta. Mukana matrikkeli lähes 300
Pakinkylän punakaartilaisen vaiheista.
280 sivua. Julkaisija TA-Tieto Oy.
Hinta 15 € (+postikulut)
verkkokaupassa www.tiedonantaja.fi/kauppa.
Tiedonantajan verkkokaupassa myös paljon muita
kirjoja.

Pakinkylän 17-vuotias punakaartilainen Gösta Laine taisteli Vilppulassa,
Lempäälässä ja Kärkölässä. Hänet tuomittiin 6 vuodeksi Suomenlinnan
vankileirille. (Kuva Kansan Arkisto)

Helsingin punainen
pormestari
Paikallisessa historiassa riittää paljon tutkittavaa ja se tuo lisävaloa
1918 tapahtumiin. Perheiden ja sukujen tarinat ja kohtalot ovat tärkeitä. On hienoa, että Maija Hakanen
on löytänyt arkistoista näin paljon
kiinnostavaa aineistoa, kommentoi
kirjaa julkistamistilaisuudessa historian professori Laura Kolbe.
Hän kertoi, miten porvarillisen
kaupunginvaltuuston rinnakkaiselimenä 1917 toiminut Helsingin
työväenjärjestöjen eduskunta joutui ottamaan tammikuun lopulla
1918 vastuun kunnallishallinnosta,
kun porvarilliset virkamiehet menivät lakkoon, jota pankinjohtajat

rahoittivat.
– Jo 1905 suurlakossa kokemusta
saanut ja työväenjärjestöjen eduskunnan puheenjohtajana toiminut
Jussi Tuominen kokosi virkamiesten tilalle työväenliikkeen miehiä
ja naisia virastopäälliköiksi. Vaikka
puuttui kokemusta, kunnallinen
toiminta jatkui tyydyttävästi.
Sähköt, ratikat, puhelimet, koulut ja sairaalat toimivat, lapset ja
vanhukset saivat ruokaa. Vaalitkin
ehdittiin pitää ja valtaa hajautettiin.
Valtuustoon tuli enemmän työläisiä ja naisia, se nuoreni ja porvarit
jäivät vähemmistöksi. Se ei kuitenkaan ehtinyt kunnolla toimia,
kun Saksan armeijan joukot nousivat maihin Hangossa ja valtasivat
Helsingin.

Tilaa

Tiedonantaja
Vastarinnan ääni. Reilusti vasemmalla. Kertoo
siitä, mistä valtamedia vaikenee. Yhdistää
marxilaisen teorian ja luokkataistelun.
Ilmestyy kerran kuukaudessa 48 sivun
voimalla. Tilattavissa sekä paperilla että
diginä.
– Ilmainen näytenumero
– 12 kk 95 € (työttömät ja opiskelijat 70 €)
– 3 kk 35 € (30 €)
Irtonumero 8 €.
Tilaukset p. (09) 7743 810 ja
www.tiedonantaja.fi/tilaa

