Avauksia toisenlaiseen Helsinkiin.

Vaihtoehtoja vasemmalta.
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[pääkirjoitus]

Paluu
perusasioihin
Maailmansodat ovat historiaa. Länsimaat elävät rauhassa ja sodat
tapahtuvat jossain kaukana. Lakot ja työtaistelut ovat menneisyyttä, kun työehdoista sovitaan paikallisesti ja nätisti. Aseita hankitaan
vain varmuuden vuoksi ja EU ja muut suurvallat yhdessä varmistavat
maailmanrauhan.
Lääketiede suojaa meitä sairastumiselta ja vakavat epidemiat leviävät
vain kehitysmaissa. Ilmastonmuutoksen vastustus on nuorten hassua
aktiivisuutta eikä meidän elämäntapaamme tosissaan uhkaa mikään.
Nämä käsitykset ovat viime vuosina joutuneet koetukselle, yksi toisensa jälkeen. Maailmanlaajuiset kriisit ovat rysähtäneet elämäämme, monien mielestä yllättäen.
Sota voi sittenkin tulla ihan lähelle ja uhata meitä, eikä edes vasemmisto vastusta sotaa ja Natoa yksimielisesti. Lääketiede pystyy moneen, mutta yllätyksiä tulee silti. Työnantaja ei olekaan ystävä, joka
tahtoo työntekijän hyvinvointia ja palkitsee tärkeästä työstä kunnollisella palkalla. Ei edes julkisella sektorilla.

KOMMUNISTINUORET
Jiri, Ara, Heikki ja Riitta kampanjoimassa Itäkeskuksessa.

LIIKKEELLÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA  

*****
Mennyt maailma on tässä ja nyt, virheistä ei ole opittu. Vastakkainasettelun aika ei ole ohi.
Asetelmat ovat kuitenkin monimutkaisempia eivätkä vanhat ideologiat, teoriat ja maailmankuvat näytä tietä yhtä selvästi kuin aiemmin.
Kun maailman tapahtumat yllättävät, rakoilee ymmärrys ja on vaikeaa
pysyä perässä, olla varmuudella jotakin mieltä.
Ei ole yhtä oikeaa vasemmistolaista tai kommunistista maailmankuvaa, joka antaisi vastaukset. Puolueet rakoilevat, toverisuhteet horjuvat. Se taho, tai ihminen, jonka kanssa on oltu samaa mieltä ja rakennettu yhteistä parempaa maailmaa, edustaakin minulle tärkeässä
asiassa vastakkaista näkökulmaa. Se maa, joka kerran rakensi kansainvälistä rauhan ja tasa-arvoisuuden ihannetta, toimii nykypäivänä
päinvastoin. Se järjestelmä, jonka on tarkoitus ajaa minun etujani, ei
pystykään ennakoimaan ja suojelemaan minua vaaroilta.
Kun maailman tapahtumat yllättävät, joitakin meistä enemmän, joitakin vähemmän, on tärkeä muistaa historia. Tietää mitä tapahtui ja
miksi. Palata perusasioihin.
*****
Työläisen ja porvarin kuvat ja roolit ovat ehkä muuttuneet, mutta
työntekijän ja työnantajan edut ovat edelleen usein vastakkaisia.
Maailman voimasuhteet ja jakolinjat ovat ehkä erilaisia, sodankäynnin muodot muuttuneet, mutta sota tappaa edelleen. Sodan tarkoitus
on tuhota toinen osapuoli eikä armeijan tai Naton tarkoituksena ole
turvata rauhaa, vaan valmistautua sotiin ja toteuttaa niitä. Kapitalismi
perustuu eriarvoisuuteen ja jatkuvaan kasvuun, uhaten niin demokratiaa, perusoikeuksia kuin koko maapallon tulevaisuutta.
Kuten aina, tieto lisää ymmärrystä. On perehdyttävä, opiskeltava,
otettava selvää. Hallittava historia, tiedettävä teoriat, uskallettava
ajatella myös uusiksi. On myös tärkeää jakaa näitä ajatuksia muiden
kanssa.
Tämä Eespäin-lehti haluaa herättää keskustelua, esittää kysymyksiä,
auttaa ymmärtämään ja rohkaista toimintaa. Tämän lehden artikkelit
toimivat keskustelunavaajana työpaikan tai kesäjuhlien kahvipöydässä – kokeile vaikka!

Kommunistinuorten paikallistoiminta
pääkaupunkiseudulla on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle. Kommunistinuoret
perustettiin vuonna 2019 ja pääkaupunkiseudun osaston ensimmäinen kokous
oli joulukuussa.
Ensimmäisen kokouksen jälkeen
olemme tehneet paikallisia aloitteita,
ottaneet kantaa ja tehneet katukampanjaa. Pääkaupunkiseudun osastolla on
säännöllisesti kuukausittaisia kokouksia,
joihin on mahdollista osallistua fyysisesti tai etänä. Toukokuussa alkoivat lisäksi opintokerhon kaltaiset tapaamiset,
jotka ovat luonteeltaan keskustelevia,
opiskelevia ja toiminnallisia. Punaisena
lankana on opiskella enemmän teoriaa,
keskustella ja analysoida poliittista tilannetta sekä pohtia ja toteuttaa sen pohjalta toimintaa.  

Parempi työaika
sote-alalle
Juuri nyt keräämme nimiä vetoomukseemme 6 tunnin työpäivän kokeilujen
järjestämiseksi sote-alan työpaikoilla
Uudellamaalla. Hyödyt työajan lyhen-

tämisestä ovat yksiselitteiset; lyhyempi työaika lisää työssäjaksamista ja sen
avulla työtä voidaan jakaa.  Parempi
työaika toimii myös osaratkaisuna monissa alan ammateissa olevaan työvoimapulaan. Matalapalkkaisille hoito- ja
hoiva-aloille tarvitaan paremmat palkat
ja työehdot. Sillä on iso vaikutus myös
alan kiinnostavuuteen uusien kouluttautuvien näkökulmasta.
Vetoomus 6 tunnin työpäivän kokeiluista on mahdollista allekirjoittaa verkossa osoitteessa www.change.org/p/
hus-n-valtuusto-6-tunnin-työpäivän-kokeilu-uudenmaan-sote-alan-työpaikoille

Asumisen hinta alemmas
Pääkaupunkiseudulla asuvia vaivaa
kohtuuttoman kallis asumisen hinta ja
ylisuuret vuokrat. Tilanne on käynyt sietämättömäksi, sillä ihmisten käytettävissä olevista tuloista valtaisa osa menee
pelkkiin asumismenoihin. Siitä huolimatta päättäjät eivät ole puuttuneet
asiaan.  Olemme Kommunistinuorten
pääkaupunkiseudun osastossa valmistelemassa kampanjaa asumisen hinnan

madaltamisen ja vuokrasääntelyn puolesta. Eritoten tälle seudulle tarvitaan
vuokrakatto, jotta voitontavoittelu ihmisten kodeilla ja asumisen perusoikeudella saadaan kuriin ja loppumaan.  Nimissämme löytyy myös kuntalaisaloite,
jossa esitämme Rosa Luxemburgin ja
Angela Davisin puistojen perustamista
Helsinkiin. Tällä osoitettaisiin arvostusta
vallankumouksellisten työlle ja taistelulle paremman maailman puolesta. Kuntalaisaloitetta voivat käydä kaikki Helsingissä kirjoilla olevat kannattamassa
osoitteessa kuntalaisaloite.fi.
Tervetuloa vallankumoukselliseen,
luokkatietoiseen, sosialismiin ja kommunismiin pyrkivään toimintaan! Kommunistinuorten pääkaupunkiseudun osastoon voi tulla mukaan matalalla kynnyksellä. Opiskellaan ja tehdään yhdessä lisää toimintaa!
JIRI MÄNTYSALO
kommunistinuoret@gmail.com
kommunistinuoret.fi
Meidän valtakunnallisia some-kanaviamme voi seurata Instagramissa,
Facebookissa, Twitterissä, TikTokissa ja
YouTubessa

PUNAISET SUKUPOLVET KOHTASIVAT
Radikaalit punaiset sukupolvet kohtasivat Pakilan työväentalon vappujuhlassa:
Näyttelijä Kristiina Halkola lausui runoja ja Kommunistinuorten pääsihteeri Ji-

ri Mäntysalo piti vappupuheen. Iranin
kommunistisen puolueen terveiset juhlaan toi Najmalddin Sharifi.
Työväen- ja rauhanlauluja esittivät

EMMI TUOMI
Eespäin-lehden päätoimittaja

Jiri Mäntysalo

Kristiina Halkola

ja yhteislaulua vetivät Seppo ja Valtteri Bruun. Lisäksi tarjolla oli herkullinen
vappulounas.
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”JOS HALUAT RAUHAA, VALMISTAUDU RAUHAAN”
(ERNO PAASILINNA)

On ymmärrettävää, että suomalaiset
ovat huolissaan, kun katsoo kauhistuttavia uutisia Ukrainan sodasta. Ongelmana on se, että olemme tekemässä
Suomessa 80 vuoteen isointa ulko- ja
turvallisuuspoliittista ratkaisua tilanteessa, jossa sota on käynnissä, emme tiedä, eskaloituuko se emmekä tiedä sodan
lopputulosta. Jos katsoo hallituksen turvallisuuspoliittista selontekoa, voi liikennemetaforaa käyttäen sanoa, että vaihdamme kaistaa katsomatta peräpeiliin ja
eteenpäin tuulilasiin.
Näin kuvasi Venäjä-tutkijana professori emeritus Markku Kivinen Suomen
Nato-ratkaisun valmistelua Rosebud Sivullisen Stagella toukokuun alkupuolella käydyssä keskustelussa, jossa julkistettiin 18 asiantuntijan puheenvuoroista koottu pamfletti Sota ja rauha. Sotilasliittoon vai ei?
Suomen jäsenhakemus Natoon valmisteltiin ja päätettiin kovalla kiireellä
sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Vaikka hallitus totesi itsekin eduskunnalle esittämässään selonteossa,
että Suomeen ei kohdistu sotilaallisen
hyökkäyksen uhkaa, perusteltiin kiirettä
Venäjän uhkalla.

Miksi ei edes
reunaehtoja?
Hallitus lupasi ennakolta, että selonteossa arvioidaan monipuolisesti erilaisia

Professori emeritus Markku Kivinen (vasemmalla), Unescon osastopäällikkönä toiminut Kaisa Savolainen ja Rauhanpuolustajien
toiminnanjohtaja Teemu Matinpuro keskustelemassa sodasta ja rauhasta.

vaihtoehtoja. Käytännössä selonteko
tehtiin kuitenkin vain yhden vaihtoehdon, Natoon liittymisen perustelemiseksi. Sotilaallista liittoutumattomuuden mahdollisuutta ja hyötyjä ei käsitelty lainkaan.
Kun Suomi liittyi Euroopan unioniin,
järjestettiin laajaa kansalaiskeskustelua
ja kansanäänestys. Nyt ei edes eduskunnalle annettu todellista mahdollisuutta
arvioida vaihtoehtoja. Sen roolina oli
vain siunata jossain pienemmässä piirissä tehty ratkaisu. Varsinaista esitystä
Naton jäseneksi hakemisesta eli toista
selontekoa ei edes käsitelty normaalilla

tavalla eri valiokuntia ja asiantuntijoita
kuullen. SDP:n ja Vasemmistoliiton piti
nöyrtyä jopa siihen, että asia ratkaistiin
tosiasiassa ennen kuin niiden päättävät
elimet ehtivät muuttaa periaatelinjauksiaan Suomen liittoutumattomuudesta.
Sanna Marinin hallitus ei halunnut
asettaa jäsenyydelle edes reunaehtoja,
kuten esimerkiksi Norja ja Tanska aikoinaan tekivät. Kun presidentti Sauli Niinistö vakuutti, että Suomen turvallisuuden vahvistaminen ei ole keneltäkään
pois, miksi esitykseen Natoon liittymisestä ei voitu kirjata sellaisia ehtoja kuin,
että Suomeen ei sijoiteta Naton joukko-

RAUHAN PUOLESTA
– EI NATO-JÄSENYYDELLE

johdolla linjattuun Naton strategiaan,
johon kuuluvat mm. ydinaseet, valmius
käyttää sotilaallista voimaa ilman YK:n
mandaattia, Naton joukkojen sijoittaminen Venäjän vastaisille rajoille ja varustautuminen myös Kiinaa vastaan. Se olisi
historiallinen virhe.

Vaihtoehto:
rauhanpolitiikka
ja sotilaallinen
liittoutumattomuus

Miksi me helsinkiläiset kommunistit vastustamme Suomen liittymistä sotilasliitto Natoon? Entä mikä on vastauksemme
turvallisuustilanteen muuttumiseen?
Ymmärrämme Venäjän hyökkäyksen aiheuttaman huolen. Hyökkäys on
ollut järkytys myös meille. Tuomitsemme Venäjän rikollisen sodan ja vaadimme Venäjää vetämään joukkonsa pois
Ukrainasta.
Samalla toteamme, että Suomeen ei
kohdistu sotilaallisen hyökkäyksen uhkaa. Tämä arvio on kirjattu myös eduskunnan käsittelyssä olevaan Sanna Marinin hallituksen turvallisuuspoliittiseen
ajankohtaisselontekoon.
Suomen liittyminen Natoon ei tuo
tälle alueelle lisää vakautta vaan lisää
jännitteitä. Suomen itärajan muuttuminen Naton ja Venäjän väliseksi rajaksi
toisi tänne lisää asevoimia ja sotilaallista toimintaa. Myös riskit kasvaisivat, onhan kyse Venäjälle tärkeistä alueista, kuten isot ydinaseiden arsenaalit Kuolassa
ja Pietarin meriyhteydet. Venäjä ei voisi
enää luottaa siihen, että Suomen aluetta
ei käytetä sitä vastaan.
Naton laajentuminen Suomeen ja
sen myötä mahdollisesti myös Ruot-

siin ei myöskään auta Ukrainan sodan
lopettamista. Se on päinvastoin omiaan vahvistamaan Venäjän johdossa
niitä uhkakuvia, joilla se on perustellut
hyökkäystä Ukrainaan. Mielestämme
Suomen ja Ruotsin pysyminen sotilaallisesti liittoutumattomana olisi sen sijaan
omiaan tukemaan Ukrainan presidentin
esitystä sodan lopettamisesta niin, että
Ukraina luopuu tavoittelemasta Naton
jäsenyyttä.
Naton jäsenenä Suomi joutuu mukaan Yhdysvaltojen ja Naton konflikteihin, joiden ulkopuolella voisimme muuten pysyä ja joita voisimme liittoutumattomana maana auttaa sovittelemaan. Jo
nyt tiedetään, että Suomi joutuisi mukaan Baltiaa koskeviin Naton strategisiin
suunnitelmiin.
Kuten hallituksen selonteossa todetaan, Naton yhteinen puolustus perustuu viime kädessä Yhdysvaltojen sotilaalliseen kykyyn ja ydinpelotteeseen.
Me emme usko aseiden, eikä etenkään
ydinaseiden varaan rakentuvaan turvallisuuteen. On päinvastoin toimittava aseistuksen vähentämiseksi ja ydinaseiden kieltämiseksi. Naton jäsenenä
Suomi sitoutuisi myös Yhdysvaltojen

Natoon liittymiselle on realistinen vaihtoehto, josta meillä suomalaisilla on
vuosikymmenten kokemus. Se on rauhantahtoinen ulkopolitiikka ja sotilaallinen liittoutumattomuus, joita täydentää
oman maan sotilaallinen puolustuskyky.
Hallituksen selonteossa ei sotilaallisen
liittoutumattomuuden mahdollisuutta
käsitellä kuitenkaan lainkaan, vaikka siinä luvattiin arvioida monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoja. Näin yksipuolisesti
Nato-jäsenyyttä ajavalta pohjalta ei pidä
tehdä Suomen asemaa ja tulevaisuutta
koskevia ratkaisuja.
Aivan keskeinen syy vastustaa Natoon liittymistä on se, että kilpavarusteluun ja vastakkainasetteluun perustuva
turvallisuuspolitiikka ei vastaa aikamme
suurimpiin turvallisuusuhkiin, kuten ilmastonmuutos, luontokato, pandemiat
ja köyhyys. Yhtä vähän se vastaa suomalaisten arjen turvattomuuteen. Päinvastoin se pahentaa näitä ongelmia ohjaamalla valtavat voimavarat aseisiin ja vaikeuttamalla yhteistyötä, jota tarvitaan
välttämättä muun muassa ympäristökriisin ratkaisuihin.
SUOMEN KOMMUNISTISEN
PUOLUEEN HELSINGIN PIIRIKOKOUS
25.4.2022
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ja voimapolitiikkaa ei voi rakentaa yhtä aikaa. Rauhanliikkeen näkökulmasta jo ydinpelotteeseen vetoaminen ja
siinä mukana oleminen Natossa puhuu sotilaallisen liittoutumattomuuden
puolesta.
Viime aikojen ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelu Suomessa on ollut yksipuolista, sotaisaa ja vaihtoehdotonta. Vapaus valita toisin -yhdistyksen
ja Ydin-lehden julkaisema pamfletti perustelee kiireellisen tarpeen siirtyä asevarustelun, ydinasepelotteen ja vastakkainasettelun tieltä aktiiviseen rauhanpolitiikkaan ja yhteistyöhön perustuvan
turvallisuuden rakentamiseen. Se ei ole
juuri nyt helppoa, mutta sitäkin tarpeellisempaa sotien lopettamiseksi sekä ympäristökriisin ja muiden globaalien uhkien torjumiseksi.
Nato ei ole ratkaisu, vaan osa ongelmaa. Eurooppa ja maailma tarvitsevat
rauhan rakentajia.
YRJÖ HAKANEN

ja eikä ydinaseita, Suomi haluaa kehittää
hyviä suhteita Venäjään eikä salli alueensa käyttämistä sitä vastaan tai että Suomi
toimii aktiivisesti aseidenriisunnan puolesta ja liittyy ydinaseet kieltävään YK:n
sopimukseen?

Tarvitaan rauhan
rakentajia
Jos haluamme rauhaa, on rakennettava
rauhaa, siteerasi Sota ja rauha -pamfletin toimittaja Arja Alho kirjailija Erno
Paasilinnaa.
– Yhteistyövaraista turvallisuutta

Tulitauko
heti ja rauha
Ukrainaan
Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan ei ole mitään hyväksyttäviä perusteita. Se kylvää tuhoa ja kuolemaa Ukrainaan. Sodan laskut
tulevat kalliiksi ja raskaiksi myös venäläisille, totesi Suomen kommunistisen puolueen Helsingin piirikomitea lausumassaan heti
kun hyökkäys alkoi.
– Venäjä on ollut huolissaan Naton laajentamisesta ja Itä-Ukrainan tilanteesta. Se ei oikeuta hyökkäystä, joka vain pahentaa
turvallisuustilannetta – myös Venäjän kannalta. Hyökkäys on myös
voimistanut Venäjän vastaisia mielialoja ja asevarustelua.
SKP:n Helsingin piirikomitea vetoaa tulitauon sopimiseksi Ukrainaan heti ja rauhan sopimiseksi. Uskomme, että maiden väliset
ongelmat voidaan ratkaista niin, että Venäjä vetää joukkonsa pois
Ukrainasta ja Ukraina luopuu aikeista liittyä Natoon.
Myöskään Suomen ei pidä liittyä Natoon. Se vain lisäisi jännitteitä tälläkin puolella Eurooppaa ja kytkisi Suomea suurvaltojen
välisiin konflikteihin. Eurooppa ja maailma tarvitsee rauhanpolitiikkaa ja laajaa rauhanliikettä, totesi piirikomitea lausumassaan.

Venäjän suurlähetystön eteen on kokoonnuttu vaatimaan sotatoimien
lopettamista.
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Virkamiesjohdon perustelut lähiterveysasemien lopettamiselle eivät vakuuttaneet. Periksi ei anneta, oli johtopäätös asukkaiden puolelta.

KUVA: HUS

MAUNULAN, PALOHEINÄN JA
PIHLAJAMÄEN

LÄHITERVEYSASEMIEN

PUOLESTA

Oulunkylän keskustan uuden asemakaavan valmistelussa on noussut esille
Kalasataman kaltaisen jättikokoisen terveys- ja hyvinvointikeskuksen ja perhekeskuksen rakentaminen Oulunkylään.
Kaavahankkeen taustalta paljastui kaupungin sote-johdon suunnitelma, joka
lopettaisi Maunulan, Paloheinän ja Pihlajamäen terveysasemat, neuvolat ja
hammashoitolat.
Asukkailta ei asiasta kysytty mitään,
vaikka muutos vaikuttaisi ja vaikeuttaisi
kymmenien tuhansien asukkaiden palvelujen saantia. Siksi alueen kaupunginosayhdistykset kutsuivat Maunulan
asukastalo Saunabaarille keskustelutilaisuuden, jossa terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen ja projektipäällikkö Lars Rosengren esittelivät
suunnitelmaa.
Asukkaiden palaute suunnitelmaan
oli yksiselitteinen: Lähiterveysasemia ei
saa lopettaa. Sen sijaan haluttiin parantaa niiden resursseja ja myös lisätä kotiin tarjottavia palveluja. Virkamiesten
perustelut, että lääkärit haluavat jättikeskuksia tai että jättikeskus tarvitaan
monipuolisten palvelujen tarjoamiseksi,
eivät vakuuttaneet.

vaikeuttaisi etenkin lapsiperheiden, vanhusten ja vähävaraisten palveluja. Suurimmalla osalla ei olisi edes suoria joukkoliikenteen yhteyksiä Oulunkylään kaavailtuun uuteen jättikeskukseen.
Hoito- ja hoivatyön laatukin kärsii, jos
palvelut irrotetaan asuinalueiden todellisuudesta ja tarpeista. Lähiterveysasemilla yhteydet esimerkiksi päiväkoteihin,
kouluihin ja asukastaloille voi järjestää
tiiviimmin.
Maunula-seura, Oulunkylä-seura,
Pakila-seura, Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys, Pihlajamäkiseura ja Pirkkolan omakotiyhdistys vetoavat kaupungin sote-lautakuntaan lähiterveysasemien puolesta. Käynnissä
on myös adressikeräys Maunulan, Paloheinän ja Pihlajamäen terveysasemien säilyttämiseksi ja niiden resurssien
vahvistamiseksi.

Bisneshankkeita
Lähiterveysasemien lopettaminen ja
palvelujen keskittäminen jättiyksiköihin alkoi – sittemmin yksityiseen terve-

ys- ja hoivabisnekseen siirtyneen – apulaiskaupunginjohtaja Laura Rädyn (kok)
johdolla Helsingissä 2000-luvun alussa.
Samaan aikaan kun kaupunki vähentää
lähiterveysasemia, ovat Terveystalo, Mehiläinen ja Pihlajalinna niitä lisänneet –
ja se kai eräs tarkoitus olikin.
Julkisten palvelujen keskittäminen
liittyy myös kiinteistöbisnekseen. Oulunkylän keskustan uuden asemakaavan
valmistelu on lähtenyt yksityisten liikeyritysten aloitteesta. Nyt se uhkaa lähialueiden terveysasemien ohella johtaa
Oulunkylässä liikenneongelmiin ja viheralueiden kaventamiseen.
Vastaavia lähiterveysasemien lopettamishankkeita liittyy myös Vihdintien,
Kontulan ja Malmin kaavahankkeisiin.
Noilla alueilla ovat uhattuna mm. Kannelmäen, Pitäjänmäen ja Munkkiniemen, Kivikon, Kontulan, Puistolan ja Suutarilan terveysasemat.
YRJÖ HAKANEN

www.adressit.com/maunulan_paloheinan_ja_pihlajamaen_terveysasemien_
puolesta

Adressikeräys
Maunulan, Paloheinän ja Pihlajamäen terveysasemat kuuluvat kaupungin parhaiten toimiviin. Niin asukkaat
kuin henkilöstö ovat niihin tyytyväisempiä kuin useimmilla muilla alueilla. Alueelle myös rakennetaan paljon, tulee lisää asukkaita.
Lähiterveysasemien lopettaminen

Asukkaiden palaute
suunnitelmaan oli
yksiselitteinen:
Lähiterveysasemia ei saa lopettaa.

HUS SIIRTYY
HARVAINVALTAAN
Sote-uudistuksen luvattiin lisäävän demokratiaa, kun kansalaiset valitsevat vaaleissa hyvinvointialueiden ylimmän
päätöselimen. Helsingin ja Uudenmaan alueella on käynyt
päinvastoin.
Erikoissairaanhoidosta vastaavalle HUS-yhtymälle on päätetty hallintomalli, jossa ylintä valtaa käyttää viiden henkilön
muodostama yhtymäkokous. Se päättää muun muassa strategiasta, hallintosäännöstä, talousarviosta, konserniohjeesta
ja eri toimielinten jäsenistä – eli kaikista HUS-yhtymän tärkeimmistä asioista.
Uudenmaan neljä hyvinvointialuetta ja Helsinki valitsevat
kukin yhtymäkokoukseen yhden edustajan, joka on todennäköisesti johtava virkamies. Yhtymäkokouksessa ei käydä
julkista keskustelua ja Helsingissä sen asiat olisivat ennalta
esillä vain kaupunginhallituksessa, jonka keskustelut eivät
myöskään ole julkisia.
Tähän asti HUS:n ylintä päätösvaltaa on käyttänyt kuntavaalituloksen mukaan valittu 55-jäseninen valtuusto. Sitä miksi
valta HUS:ssa keskitettiin viidelle johtajalle, voi kysyä kokoomukselta ja vihreiltä, joiden johdolla tästä päätettiin. Muualla Suomessa erikoissairaanhoidon ylin päätösvalta on vaaleilla valitulla aluevaltuustolla.
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KUVA: EMMA GRÖNQVIST

VETOOMUS STADIN

ASUKASTALOJEN PUOLESTA
LAKKOILTA MAANANTAIKLUBILLA
Miksi kunta-alalla on poikkeuksellisen laajoja lakkoja ja uhkaa jopa hoitajien
joukkoirtisanoutumiset? Tästä keskusteltiin Maanantaiklubilla ravintola Oivassa juuri kun yli 80 000 kunta-alan työntekijää aloitti lakon kymmenessä
isossa kaupungissa.

Asukastaloja puolustavan verkoston aktiivien kanssa Kontulan Lähiöasemalla keskustelemassa mm. vihreiden Sanna Vesikansa, SDP:n Eveliina
Heinäluoma ja VAS:n Veronika Honkasalo.

Stadin asukastalojen puolesta toimiva verkosto vetoaa kaupungin sotetoimialan ylläpitämien asukastalojen
toiminnan jatkon turvaamiseksi, kun
Helsinki toimeenpanee sote-uudistusta. Verkoston huolena oli, että asukastalot siirretään pois sote-toimialalta ja
niiden rahoitus jätetään myöhemmin
ratkaistavaksi.
Virkamiehet ovat esittäneet Stadin
asukastalojen rahoituksen siirtämistä
pääosin pois sote-toimialalta niin, että se jäisi riippuvaiseksi asukasosallisuuden ja järjestöavustusten niukoista
määrärahoista.
Verkosto teki jo viime vuoden lopulla
sote-uudistuksen toimeenpanoa ohjaavalle kaupunginhallituksen sotepe-jaostolle aloitteen asukastalojen toiminnan
jatkumisen ja riittävän rahoituksen turvaamista. Samalla verkosto vetosi myös
Myllypuron asukastalon toiminnan jatkamista ja asukastalojen verkoston laajentamista. Asukastalojen tulevaisuus jäi
kuitenkin auki.
Vapun alla Stadin asukastalojen puo-

lesta toimiva verkosto teki kolmikohtaisen pormestareille ja kaupunginhallituksen sotepe-jaostolle uudelleen kolmikohtaisen esityksen. Verkosto edellytti,
että kaupungin varoista osoitetaan riittävä rahoitus asukastalojen ylläpitämiseen
ja kehittämiseen omana yksikkönä.

Kaupungin toiminta ja
rahoitus
Verkosto esitti, että sote-uudistuksen
toteuttamista koskeviin linjauksiin kirjataan selkeästi, että Stadin asukastalojen
toimintaa jatketaan nykyisen toimintamallin pohjalta kaupungin ylläpitäminä,
kaikille avoimina ja maksuttomina yhteisinä olohuoneina.
Resurssien lisääminen niin, että jokaisella asukastalolla on kaksi vakinaista sosiaaliohjaajaa ja riittävät toimintarahat, on välttämätöntä, jotta toimintaa voidaan kehittää ja pystytään vastamaan asukkaiden toivomaan talojen
toiminnan laajentamiseen iltoihin ja
viikonloppuihin.

Verkosto korostaa asukastalojen tärkeää roolia matalan kynnyksen yhteisöllisessä sosiaalityössä, työllistämisessä,
syrjäytymisen ehkäisemisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä. Stadin asukastalot ovat asukkaiden osallistumisen ja
vaikuttamisen foorumeina ensiarvoisen
tärkeitä.
Stadin asukastaloja puolustava verkosto syntyi lähes kymmenen vuotta
sitten, kun kaupungin johto aikoi luopua sote-viraston ylläpitämistä asukastaloista ja siirtää asukastalot järjestöjen
vastuulle. Sote-toimialalla on yhdeksän
asukastaloa. Lisäksi Helsingissä on järjestöjen ylläpitämiä asukastiloja, joiden
vuokra- ym kuluja kaupunki pieneltä
osin tukee.
OUTI MONONEN
Stadin asukastaloja puolustavan verkoston aktiivi Veräjänmäestä. Lisätietoja www.facebook.com/search/
top?q=helsingin kaupungin asukastalojen puolesta - verkosto

Jaana Alaja, Helsingin koulujen perusopetuksen ja
erityisopetuksen pääluottamusmies, HOAY:
Sipilän hallituksen aikaan kiky-sopimus pidensi työaikaa ja leikkasi lomarahoja. Sitten tuli korona ja opettajat ja muut joutuivat venymään äärimmilleen.
Vaadimme silloin korona-lisää, mutta työnantaja ei katsonut työmme olleen
vaativampaa korona-aikana. Kun työehdot kunta-alalla on pikkuhiljaa koko ajan
heikentyneet suhteessa yksityiseen sektoriin, on selvää, että näin ei voi jatkua.
Täytyy sanoa kiitos Superille ja Tehylle siitä, että naisvaltaisten alojen työehtojen
polkumyynnin lopettaminen nostettiin pöydälle.

Tuula Salmivaara, HUS Diagnostiikkakeskuksen
pääluottamusmies, Tehy:
Hoito- ja hoivatyön kriisi on näkynyt jo vuosia. Hoitajat ovat joutuneet venymään äärirajoilleen ja työntekijäpulan takia potilasturvallisuus vaarantuu päivittäin, ilman lakkoakin. Lisäksi seuraavan kymmenen vuoden aikana joka kolmas
julkisen alan työntekijöistä on siirtymässä eläkkeelle. Palkat ja työolot pitää saada kuntoon, muuten ei hoitajapulaa ratkaista. Hyvinvointivaltiota ei ole ilman
hyvinvoivia työntekijöitä julkisella sektorilla.

Katja Wallin, ay-aktiivi Stara JHL;
Kunta-alan lakko toi näkyviin sellaista huonosti palkattua työtä, joka ei näy ennen kuin se jää tekemättä. Yhteiskunta ei pyöri, ellei ole se joku, joka siivoaa,
hoitaa lapsiamme ja joku, joka hoitaa meitä, kun tulemme sairaiksi. On kohtuutonta, että täyspäiväisesti töitä tekevä ei tule liksallaan toimeen, vaan joutuu
hakemaan asumistukea ja pahimmassa tapauksessa vielä sossusta tukea. Meillä
on paljon työntekijöitä, joille maksetaan alle 2 000 euroa kuukaudessa, jolla ei
Helsingissä kerta kaikkiaan tule toimeen.
https://maanantaiklubi.blogspot.com/

ELÄKELÄISET VAATIVAT:
HELSINKI
IKÄYSTÄVÄLLISEKSI
Korona-aika on kurittanut ikäihmisiä todella kaltoin eristämällä heidät muista
ihmisistä, siirtämällä ja peruuttamalla
tarpeellisia tutkimuksia ja hoitoja. Monet ikäihmiset on jätetty suoranaisesti
heitteille, vaikka koronavuosinakin kaupunki on tehnyt voittoa satoja miljoonia
euroja.

Lupaukset teoiksi
Helsingin kaupunki on luvannut olla MAAILMAN TOIMIVIN KAUPUNKI ja
KASVUN PAIKKA, mutta valtaisista ylijäämistään huolimatta se ei ole järjestänyt lakisääteisiä sosiaali- ja terveyspalveluja niitä kipeästi tarvitseville ikäihmisille, vaan hoitovelka ja jonot kasvavat
entisestään.
Helsingin eläkeläisjärjestöt ja vanhusneuvosto vaativat konkreettisia toimenpiteitä, jotta kaupunki vastaisi lupauksiinsa ja turvaisi lain edellyttämiin
määräaikoihin pääsemisen palvelujen
järjestämisessä. Me eläkeläiset teemme valtaisan määrän vapaaehtoistyötä,
annamme vertaistukea ja turvaamme
sosiaalista osallistumista tuhansille lä-

heisillemme, mutta arvostetaanko sitä
vain juhlapuheissa?

Onko osallisuus vain
tyhjää puhetta?
Olemme tehneet aloitteita henkilökunnan lisäämiseksi, lähipalvelujen turvaamiseksi ja esteettömyyden toteuttamiseksi koko kaupungissa. Monesti
tuntuu siltä, että meitä eläkeläisiä kuullaan muodollisesti, mutta todellisuudessa ei kuunnella, vaikka laveasti puhutaan osallisuudesta ja päätöksenteon
avoimuudesta.
Esimerkiksi hyvinvointisuunnitelman
ja siihen sisältyvän vanhuspalveluohjelman valmistelussa ei avoimuus toteudu, vaikka muodollisesti saadaan olla
mukana. Virkamiesten valmistelu jyrää
eikä avointa dialogia haluta käydä siten,
että ehdotuksemme otettaisiin huomioon. Tästä kertoo kokemuksemme edellisen kauden Stadin ikäohjelman valmistelussa, jossa vielä järjestettiin 4 avointa
alueellista työpajaa seniorikeskuksissa.
Mutta keskeisiä ehdotuksia mm. lähipalveluista ei otettu lopulliseen ohjelmaan.

Eläkeläisaktiivi Olli Salin on tehnyt Helsingin kaupungin vanhusneuvostossa aloitteen 70 vuotta täyttäneiden maksuttomasta uimahallien,
maauimaloiden ja vesiliikuntapaikkojen käytöstä.

Vanhuspalveluja tarvitaan
Me ikäihmiset tarvitsemme maksuttoman perusterveydenhuollon, alennukset myös julkisen liikenteen kertalippuihin sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan tapahtumiin, joita kaupunki järjestää.
Tein vanhusneuvostossa 11. touko-

kuuta aloitteen kaupunginhallitukselle, jotta koronasta palautumisrahoista
myönnetään 70 vuotta täyttäneille maksuttoman uimahallien, maauimaloiden
ja vesiliikunnan käyttämisen mahdollisimman pikaisesti.
Me tarvitsemme myös monialaiset
vanhusneuvolat esimerkiksi seniori- ja

palvelukeskuksiin, jossa otetaan huomioon muistisairaiden ja eri kielisten
vanhusten tarpeet kaikilla kaupungin
toimialoilla.
Tehdään joukolla Helsingistä
ikäystävällinen!
OLLI SALIN
Helsingin vanhusneuvoston jäsen
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Kuninkaantammentie
puita kaatuu
Helsingin Keskuspuiston pohjoisosassa Pitkäkosken majalta
Haltialaan kulkeva Kuninkaantammentie on suojeltu valtakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten ja maisema-arvojen perusteella. Sen molemmin puolin on lisäksi luonnon- ja
maisemansuojelualueita. Nämä arvot eivät paljon painaneet,
kun kaupunkiympäristölautakunta siunasi yksimielisesti suunnitelman, jossa osa tien puista kaadetaan hiihtoladun siirtämiseksi tieltä metsään.
Päätös tehtiin vastoin hiihtäjien mielipiteitä ja kaupungin teettämän Kerro kantasi -kyselyn tuloksia. Puiden kaataminen ja
ladun siirtäminen sai kyselyssä täystyrmäyksen. Alle viidesosa
kannatti suunnitelmaa ja noin 70 prosenttia vastusti sitä.
Suunnitelmaa perusteltiin Kuninkaantammentien muuttamisella talvikunnossapidettäväksi pyöräreitiksi. Kyselyssä sitä
kannatti kuitenkin vain kolme pyöräilijää.

Kansallisen kaupunkipuiston alueeseen on perusteltua ottaa Keskuspuiston ja Haltialan ohella muun muassa kuvan Koskelan metsä ja koko
Helsinkipuiston alue.

MISSÄ VIIPYY HELSINGIN KANSALLINEN

KAUPUNKIPUISTO?

KUVA: SUSANNA PITKÄNEN

Että sellaisia lupauksia, kyselyjä ja päättäjiä.

ALOITE ITÄISESTÄ
KESKUSPUISTOSTA
Keskuspuiston puolesta noussut kansalaistoiminta sai tärkeän voiton, kun Helsingin valtuusto kirjasi kaupunkistrategiaan, että Keskuspuiston alueelle ei enää
osoiteta uutta rakentamista. Helsingissä
on toinenkin laaja metsäalue, joka on
monien asuinalueiden virkistysalueena,
lähimetsä ja luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävänä ekologisena
verkostona. Se on Kivikon metsä, joka
on tärkeä viheryhteys Vanhankaupunginlahdelta ja Viikin pelloilta Sipoonkorven kansallispuistoon.
Kivikon metsän puolesta -verkosto, Kaadetaan kaava, ei metsää! -kampanja,
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, SLL:n
Vantaan yhdistys ja luonnonsuojeluliiton
Uudenmaan piiri esittävät, että Viikki-Kivikko-Sipoonkorpi-vihersormea ei enää

heikennetä, vaan koko Kivikon metsästä
muodostetaan suojelualue. Samalla ne
esittävät, että Kivikon metsän ympärille
viheryhteyksineen muodostetaan suojeltava itäinen keskuspuisto.
– Kivikon metsä on erämaamainen
kaupunkimetsä. Suuret korkeuserot ja
Helsingin korkein luonnollinen kohta,
kulttuurihistoriallisesti merkittävät ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitukset luolineen ja niiden ympärille
muodostunut kasvillisuus, vaihtelevat
metsätyypit, purot, lähteistöt ja jääkauden merkit tekevät Kivikon metsästä
Helsingin omaperäisimmän luontoalueen, perustelevat järjestöt aloitetta.
www.sll.fi/helsinki/2022/05/03/
vetoomus-kivikon-metsan-suojelemiseksi/

Jo yhteentoista kaupunkiin on Suomessa
perustettu maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty arvokkaiden kulttuuri- ja
luonnonmaisemien sekä virkistysalueiden laaja kokonaisuus, jonka säilyttämiseen ja hoitamiseen kaupunki on sitoutunut. Miksi Helsinki ei vieläkään kuulu
näiden kaupunkien joukkoon?
Helsingissä jo kolme kaupunginvaltuustoa on tehnyt päätöksen kansallisen
kaupunkipuiston perustamisselvityksen
tekemisestä, jotta asiasta voidaan päättää. Sitä selvitettiin perusteellisesti jo
muutama vuosi, mutta kaupunkiympäristötoimialan virkamiesjohto esitti kokoomuksen tukemana hankkeen hylkäämistä. Kun kaupunginhallituksen enemmistö ei siihen suostunut, ryhtyi virkamiesjohto viivyttämään valmisteluja.
Yleiskaavapäällikkö Pasi Rajalan ja
kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomasen mukaan asia
tulee valtuuston ratkaistavaksi vasta
vuonna 2026. Tällaisen aikataulun esittäminen osoittaa, että virkamiesjohto
vähät välittää vaaleilla valitun valtuuston päätöksistä, jotka koskevat kansallista kaupunkipuistoa.

Virkamiesvalta jyrää

Kaupunkiympäristötoimialan johto jatkaa rakentamista viheralueille vanhojen
linjausten pohjalta ikään kuin nykyiset
tiedot ilmastonmuutoksesta, luontokadosta, ympäristökriisistä ja monimuotoisen lähiluonnon hyvinvointivaikutuksista
olisivat vain tyhjiä fraaseja. Samalla se
on kuuro asukkaiden mielipiteille, mutta hyvä kumppani rakennusliikkeille ja
kiinteistösijoittajille.
Kansallisen kaupunkipuiston lykkää-

“

misellä halutaan selvästi mahdollistaa
kaavoittaminen, jolla muutetaan metsiä
ja niittyjä yhä laajemmin rakennusmaaksi. Näin kavennetaan kansallisen kaupunkipuiston mahdollista aluetta muun
muassa Keskuspuiston eteläosassa, Helsinkipuiston alueella sekä kaupungin
itäisillä ja läntisillä alueilla.
Kuinka kauan valtuutetut ja kaupunkiympäristölautakunta suostuvat alistumaan tähän virkamiesvaltaan?
YRJÖ HAKANEN
https://kansallisetkaupunkipuistot.fi/

Virkamiesjohto
vähät välittää
vaaleilla valitun valtuuston
päätöksistä, jotka koskevat
kansallista kaupunkipuistoa.
KUVA: EMILIA PIPPOLA

Kun Keskuspuistoryhmä nosti suunnitelman julkisuuteen viime syksynä, kaupunkiympäristön vs. toimialajohtaja lupasi
selvittää vaihtoehdot. Se tarkoitti vain kaadettavien puiden
määrän pientä vähentämistä. Vaihtoehtoja selvittänyt Keskuspuistoryhmä osoitti, että vaihtoehtoinen talvipyöräilyn reitti on jo olemassa aivan vieressä, Paloheinänmäen eteläpuolella, ja toinen tulossa Vantaanjoen pohjoispuolelle. Kävely ja
hiihto perinteisellä tyylillä puolestaan mahtuvat molemmat
Kuninkaantammentielle.

2000-LUVUN TIE SOSIALISMIIN
”Elämme nopeiden muutosten, poikkeuksellisen suurten uhkien ja ratkaisevan tärkeiden valintojen aikaa.
Ilmastonmuutos ja luontokato uhkaavat koko ihmiskunnan tulevaisuutta. Sodan, jopa ydinsodan vaara
on kasvanut. Suomessa ja maailmassa on hyvinvointia ja rikkautta, mutta samalla köyhyyttä, työttömyyttä
ja eriarvoisuutta. Tieteen ja teknologian kehitys on luonut lisää mahdollisuuksia, mutta myös valtavat tuhon
voimat.
Näin ei voi jatkua. On välttämätöntä etsiä vaihtoehtoja ja perusteiltaan
toisenlaista kehitystä. Aikaa ei ole hukattavaksi, sillä monet ongelmat ovat
kärjistyneet uhkaavasti.
Me kommunistit luotamme ihmiseen. Luotamme ihmisten kykyyn
ratkoa ongelmia, tehdä yhteistyötä,
rakastaa ja luoda uutta. Tieto ja tietoisuus monista ongelmista on lisääntynyt. Ymmärrämme, että maailma ei
ole parannettavissa vain hyvällä tahdolla. Ongelmien poistamiseksi tarvitaan rakenteellisia yhteiskunnallisia
muutoksia, suunnitelmallista toimintaa ja – kuten kokemus osoittaa – ankaraa kamppailua oikeistolaisia voimia, suuren rahan valtaa ja kapitalismia vastaan.
Me haluamme rakentaa Suomea,
Eurooppaa ja maailmaa, joka on vapaa rahan vallasta, ympäristön tuhoutumisen uhkista, työttömyydestä,
eriarvoisuudesta ja sodista. Päämääriämme ovat kansanvaltainen suomalainen hyvinvointiyhteiskunta, demokraattinen ja solidaarinen Eurooppa,
rauha, oikeudenmukainen ja ekologisesti kestävä maailma sekä uudenlainen inhimillinen sivilisaatio, sosialismi
ja kommunismi.”
*****

OTA
YHTEY TTÄ,
LIITY
SKP:HEN

Eliitti ei omista politiikkaa. Eikä vaikuttaminen tapahdu vain
kabineteissa, eduskunnassa ja
markkinoilla. Tule mukaan Suomen kommunistisen puolueen
toimintaan. Se on kannanotto ihmisen ja luonnon puolesta, riistoa, syrjintää ja sotaa
vastaan.

Kantakaupungin kommunisteja vappumarssilla 2022.

Näin alkaa Suomen kommunistiselle
puolueelle valmisteltu uusi ohjelma,
josta päätetään SKP:n edustajakokouksessa 11.-12. kesäkuuta Kotkan Karhulassa. Ohjelman valmisteluissa on kuultu vasemmistolaisia tutkijoita, arvioitu
yhteiskunnallisia muutoksia sekä tehty yhteenvetoa työväenliikkeen ja kansalaisliikkeiden kokemuksista meillä ja
kansainvälisesti.
Samalla kun ohjelmassa arvioidaan
2000-luvun muutoksia, siinä haetaan
vastauksia siihen, miten ylitetään kuilu
radikaalien muutosten tarpeen ja toi-

saalta työväenliikkeen ja vasemmiston
nykytilan välillä. SKP haluaa kehittää
uusliberalismin, oikeiston ja suurpääoman vastaisesta yhteistoiminnasta politiikan suunnan muuttamiseksi, demokraattisen käänteen toteuttamiseksi ja
tien avaamiseksi sosialismiin.

Kiinnostaako radikaali
vasemmistopolitiikka?
Puolueohjelman uudistamisen lisäksi
SKP:n uudistaa sääntöjään. Edustajakokoukselle on valmisteltu myös rauhan-

politiikan asiakirja, ympäristöasiakirja,
nuorisopoliittinen asiakirja ja muun muassa kannanotto kamppailuista parempien palkkojen ja työolojen puolesta.
Jos kapitalisminvastainen ja antimilitaristinen toiminta, marxilaisuus ja maailman muuttaminen kiinnostavat, ota yhteyttä: helsinginpiiri@skp.fi ja puh. (09)
7743 810.
Lisää tietoja saat myös kuukausilehtenä
ilmestyvästä Tiedonantajasta ja verkkosivuilta www.skp.fi

KOMMUNISTEILLE PAIKKA TRADEKAN
VAALISSA
Kommunistien ja sitoutumattomien Pro
osuustoiminta -vaaliliitto sai edustajan
Tradekan vaalissa osuuskunnan edustajistoon. Listalta valittiin edustajistoon
Yrjö Hakanen ja varaedustajaksi sitoutumattomien Merja Kytölä.
Äänioikeuttaan käytti noin 51 000 jä-
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sentä, mikä on vähän enemmän kuin joka neljäs Tradekan jäsen. Edustajistoon
valituista 40 prosenttia on uusia ja naisia puolet.
Pro osuustoiminta -liitto haluaa palauttaa Tradekan takaisin juurilleen.
Nykyisin Tradeka on lähinnä omistaja-

osuuskunta, jonka osuustoiminnallisuus
ei juurikaan näy ihmisten arjessa. Sen
liikevaihto on lähes 600 miljoonaa ja liiketuloksesta sen jakaa avustuksia yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Demokraattinen sivistysliitto tiedottaa

DSL:n seminaarifestivaali
Espoossa ja verkossa 18.–19.6.!

Ilmoittaudu mukaan DSL:n
Marx-opistoon 5.–7.8.!

DSL:n seminaarifestivaali tullaan järjestämään Matinkylän Pirtillä, Espoossa ja etänä Zoomissa viikonloppuna 18.-19.6.2022! Teemoina on ympäristön,
rauhan ja maailman taloudellisen sekä poliittisen
epäoikeudenmukaisuuden kysymykset. Seminaari on
kaksipäiväinen ja kansainvälinen. Lauantaipäivänä
kuullaan myös englanninkielisiä puheenvuoroja ja
sinä päivänä sekä paikan päällä että etänä osallistuville järjestetään simultaanitulkkaus suomi-englanti-suomi. Tervetuloa mukaan!

Marx-opiston kesätapaaminen on luvassa Vähäjärven kurssikeskuksella, Hämeenlinnan Hauholla
5.-7.8.2022! Ilmoittautuminen on auki 22.7. saakka.
Kurssille ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat
opiskella taitoja toimia luokkatietoisessa työväenliikkeessä, eikä osallistumiseen edellytetä aikaisempia opintoja marxilaisuudesta. Ilmoittautumislinkki
löytyy osoitteesta desili.fi/marxopisto

Tsekkaa ajankohtaiset tiedot ja paljon muuta: desili.fi

SKP:n Helsingin kaupungin
piirijärjestö
Viljatie 4 B 3.krs, 00700 Helsinki
(lähellä Malmin asemaa).
P. (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
Kantakaupungin SKP:n osastot
Timo Pelto, p. 044 528 0550,
timppa.ejp@gmail.com
Läntisen ja pohjoisen
Helsingin SKP:n osastot
Maija Hakanen,
p. 050 5704368,
maija.hakanen@kolumbus.fi
SKP:n Itä-Helsingin osasto
Juhani Lilja, p. 0400 722706,
jussi.lilja@iki.fi
SKP:n Koillis-Helsingin osasto
Emmi Tuomi, p. 0500 891925,
emmi.tuomi@gmail.com

Kommunistinuoret
Kommunistinuorten toiminta
on matalan kynnyksen vaikuttamista monin eri keinoin. Jos
olet kiinnostunut, ota yhteyttä
kommunistinuoret@gmail.com
ja www.kommunistinuoret.fi.

EESPÄIN 1/2022
Julkaisija SKP:n Helsingin
kaupunginpiirijärjestö ry.
Päätoimittaja Emmi Tuomi.
Toimittaja Yrjö Hakanen.
Kuvat Emma Grönqvist,
Toivo Koivisto, Maija Hakanen,
Yrjö Hakanen.
Taitto Outi Mentula.
Painatus TA-Tieto Oy Helsinki.
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MARKO KORVELA:
Innostuin runoudesta lukioikäisenä.
Amerikkalaisten Charles Bukowskin ja
Jack Keroacin riimivapaa, rouheankaru
ilmaisu oli jotain muuta kuin koulussa
tankatut einoleinot ja aleksiskivet.
Myöhemmin opiskeluaikoinani Turussa tutustuin paikallisiin runopiireihin ja lavarunouteen. Tapani Kinnusen,
Mika Terhon, Marjo Iso-Pahkalan ja Esa
Hirvosen tekstit avasivat uusia näkökulmia jo ennalta tuttuun maailmaan. Jossain vaiheessa aloin aprikoida, osaisinko
itsekin kirjoittaa.
Työn perässä Helsinkiin muutettuani
jatkoin kapakoissa oleskelua sekä huomioiden tekemistä. Muistivihkot täyttyivät vuosien varrella. Lausuin omia
runojani aina tilaisuuden tullen. Vastaanotto oli myönteinen.
Mietin, että löytyisikö tekstien seasta

POLITIIKKATUNTI
”Saako tässä pöydässä puhua politiikkaa?”,
kysyn.
Vastaus: ”ei missään nimessä!”
Sitten keskustelemme siitä, kuinka hallitus on paska,
miten työtä pitäisi olla kaikille,
ja sosiaaliturvaa pitäisi parantaa,
ja miten EU on perseestä,
ja miten asuntoja pitäisi olla kaikille,
ja julkisia lähipalveluja
ja miten onnetonta on,
ettei kukaan keskustele asioista
saati politiikasta.

BETONIA, BENSAA JA BENTSOJA
”Tämä lähiö alkaa olla pelkkää kiveä”.
Juuso katselee terassilta,
kun kerrostalotyömaa syö puistoa.

Marko Korvela kirjoittaa runoissaa havainnoistaan urbaanista lähiöstä.

kelvollista materiaalia. Kiitokset etevälle
kustannustoimittaja Tommi Parkolle, jota ilman ei tätä kokoelmaa Kontula Blues
(Basam Books 2022) olisi julkaistu.

Runoja lähiömaisemasta
En välitä suomalaisesta luontolyriikasta.
Vaikka olen maaseudulta kotoisin, koen
luonnossa vaeltelevan kuvaston vieraaksi. Kontula Blues on runoja kaupungista,
ympäristöstä, missä valtaosa suomalaisista asuu, vaikka ei aina huomaa sitä.
Kaupunki on täynnä mielenkiintoisia
paikkoja ja ihmisiä, joiden ohi kuljemme
joka päivä. Kontula Blues kuvaa sitä, mitä voi tapahtua, kun maltamme pysähtyä
ja tarkkailla.
Suomalaisten ongelma ei ole ehkä
niinkään vieraantunut luontosuhde kuin
se, ettemme ole vielä solmineet siteitä

kaupunkiin. Kaipaamme muualle, vaikka
lähellä on kaikkea.
En käytä runoissani paljoakaan mielikuvitusta. Kirjoitan siitä, mitä näen ja
kuulen. Runoni ovat urbaanin lähiömaiseman, sen tarinoiden ja henkilöiden
kuvittamista.
Kommunistina ei ole ihmeellistä,
että yhteiskunnallisuus ujuttautuu mukaan runoihini. En kuitenkaan kirjoita runoissa poliittisia tekstejä. Runoutta ei voi
alistaa ulkoisille päämäärille.
Runouden tehtävä ei ole olla kaunista. Toisaalta tarvittaessa runous tekee mistä tahansa kaunista. Kuten ranskalainen Jean Genet kirjoittaa Varkaan
päiväkirjassa, räkäklimppi rakastetun
nenänpäässä voi olla yhtä viehättävä
kuin kirkkain kyynel silmäkulmassa.
MARKO KORVELA

”Ihmisasuntoja ei täällä näe,
pelkkiä hautoja rivissä ja päällekkäin pinottuna.
Välissä autoja ja sekakäyttäjiä pihalla.”
”Betonia, bensaa ja bentsoja,
niitä kaikkia on tullut maistettua”.
Hampaaton suu hymyilee uskottavasti.
Puistossa liikkuu silti ajatus,
kuin punainen haava:
Voiko nähdä ympäristöä ilman luontoa,
arvokkuutta ennen arvoa?

ON THE BEACH
Aurinkolahdessa lojuu rannalla
sata ruumista auringon paahdettavana.
Välimerellä viruu tuhansia
meidän mankeloimiamme pakolaisia.

Freelance-toimittaja, muusikko

Luen puun varjossa Pier Paolo Pasolinia.
Natsit tappoivat vuonna 1975 homona tunnetun Pasolinin
ja jättivät ruumiin Ostian rantahiekalle.

Tilaa uudistunut
Tiedonantaja!
Systeemi on rikki ja se vaatii vaihdoksen! Vahvasti marxilainen
Tiedonantaja toimii kanssasi yhteiskuntaa muuttaen, työväen,
sorrettujen, rauhan ja ympäristön puolesta. Tilaajana voit valita
lukutavaksi paperilehden, digilehden tai kummatkin.

12 numeroa vuodessa
100 € / 75 €
3kk 38 € / 33 €
Tilaukset: www.tiedonantaja.fi/tilaa
toimisto@tiedonantaja.fi Puh. (09) 774 3810

Mitä kauheuksia rannalta löytyy huomenna?

IMPERIALISMI TUPAKKATAUOLLA
Vanhoja ei vaivaa varovaisuus.
Kontulassa on hyvä tunnelma.
Ihmiset puhuvat.
Kylmä kahvi on sentään tummaa.
Kontrollit ovat nykyään kehittyneet,
mutta aamu lähtee silti liikkeelle.
Imperialismi meni tupakkatauolle,
eikä
Vietnam ollut ainoa alue
mihin Amerikka kylvi pommejaan.

Tiedonantaja-lehden verkkokaupasta löytyy
monipuolinen valikoima ajankohtaista
yhteiskunnallista kirjallisuutta:
Karl Marx, Angela Davis, Naomi Klein,
Rosa Luxemburg, Jukka Heiskanen…

www.tiedonantaja.fi/kauppa

Lisää kesälukemista

