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[pääkirjoitus]

Eespäin-lehden päätoimittaja

EMMI TUOMI

Maailman tilanne
Asiantuntija sai käteensä kirjeen
Japani on saanut oman muumipuistonsa
Dokumenttisarjan tekijät ainakin
Räjähti
Kolme viidestä kokee työuupumusta

Kylmä ilma, kuuma koira

Autot karkaavat keskustasta
Minun tehtäväni on
Keskustassa oma auto

Korkeakouluille halutaan perusrahoitus

Vain yhdellä hudilla
Varhainen kuolema
Onnistui lupaavasti
Toinen koe varmisti, että
Joskus terä katkeaa

Ala-asteen oppilaat kokosivat yllä olevan runon ryhmätyönä lehtiotsi-
koista. Se tavoittaa oivallisesti sitä huolten ja ongelmien kirjoa, jota me 
ihmiset koemme ja näemme. 

Päätoimittaja Petra Packalén avaa Tiedonantaja-lehden 01/2023 
pääkirjoituksessaan yhdysvaltalaisen marxistin Michael Robertsin aja-
tuksia monikriisistä eli erilaisten kriisien yhteenkietoutumisesta ja tä-
män aiheuttamasta masennuksesta ja pessimismistä 2000-luvun ihmi-
sissä. Talous, ilmastonmuutos, sodat. Köyhyys, yksinäisyys, väkivalta. 
Eriarvoisuus, rasismi, valehtelu. Lehtiotsikot ja elämä lyövät eteemme 
vastoinkäymisiä toisensa perään. Miksi keskittyä korjaamaan yhtä asiaa, 
kun seuraava pahuus on jo nurkan takana? 

Edessämme ovat eduskuntavaalit, joiden asialistalle kietoutuvat 
maailman kriisit ja yksilön elämän ongelmat kaikessa moninaisuudes-
saan. Lista on pitkä ja uuvuttava, mutta ehdokkaiden lupaukset kau-
niita ja kaiken korjaavia. Ristiriita on ilmeinen. Miksi äänestää? Miksi 
toivoa parempaa?

Ihmisen luontoon ei kuitenkaan kuulu luovuttaminen. Pahempaakin 
on nähty, ja ratkaisuja on. Suomen kommunistisen puolueen ja sitoutu-
mattomien listan ehdokkaat sitoutuvat valituksi tullessaan edistämään 
vaihtoehtoja, joita todella on olemassa. Niistä voit lukea tämän lehden 
sivuilta. 

TOIMEENTULO UHATTUNA

Helsingissä saa tällä hetkellä noin 62 000 
kotitaloutta toimeentulotukea. Pääkau-
punkiseudulla on muuta maata kor-
keammat asuinkustannukset ja usein 
juuri siksi tukea tarvitaan useammin.

Kun inflaatio on laukannut ennätyk-
sellistä vauhtia, ovat jopa työssäkäyvät 
nyt tiukoilla. Erilaisten laskelmien mu-
kaan keskituloisiltakin on ostovoimasta 
hävinnyt 200–600 euroa. Ei ole mitään 
syytä epäillä, että inflaatio olisi kohdel-
lut pienituloisia sen hellemmällä kädellä. 

Tämä ostovoiman väheneminen tu-
lee toimeentulotuella olevilla sen pääl-
le, että suomalainen sosiaaliturva on 
jälleen kerran todettu Euroopan neu-
voston sosiaalisten oikeuksien komite-
an antamissa moitteissa liian alhaiseksi. 
Suomen perusturva ei täytä Euroopan 
sosiaalisen peruskirjan vaatimuksia riit-
tävästä toimeentulosta.

Jokainen, joka on joskus joutunut 
perusturvan varaan tietää, että alhai-

sen tason lisäksi sen ongelmana on tu-
kien hakeminen. Byrokratia ei anna ar-
moa, vaikka ihmisen voimavarat olisi-
vat lopussa. Ja miksipä eivät olisi, kun 
syy tulojen vähäisyyteen on usein jo-
ko fyysisen tai henkisen suorituskyvyn 
romahtamisessa.

Suomessa on kuitenkin enemmän ra-
haa kuin koskaan ennen. Tänäkin kevää-
nä pörssiyhtiöt iloitsevat kovista tulok-
sistaan ja jakavat ennätysosinkoja osak-
keenomistajille. Pääomatulojen saajien 
verovapaudet lämmittävät sijoittajia, 
mutta meille muille ne tulevat kalliiksi. 
Ne maksavat palkansaajat tuloverois-
saan ja Kelan asiakkaat, joiden tuista 
menee yleensä 20–25 prosenttia veroa.

Perusturva 1 200 euroon

Tämä epäreilu rikkaiden suosiminen on 
pakko lopettaa. Meillä ei ole varaa näin 

epäreiluun järjestelmään. 
Pääomatulot on laitettava reilusti 

verolle ja kohdennettava näin kerätyt 
varat julkisiin palveluihin ja sosiaalitur-
vaan. Suomen kommunistisen puolueen 
tavoitetaso välttämättömän turvan tar-
joavaan tukeen on 1200 euroa kuussa. 
Tämän päälle tulisi edelleen tarvittaessa 
myös asumistukea. 

Kun tulorekisterin käyttöönotto on 
helpottanut erilaisten tulojen seurantaa, 
tulisi tätä tarkkuutta hyödyntää byrokra-
tian torjunnassa. Yhä useampaa tukea 
tulisi voida hakea ilman sen tarkempia 
selvityksiä niin, että sen määrä tarken-
nettaisiin tulorekisterin tietojen avulla. 
Tämä helpottaisi byrokratiaa ja vähentäi-
si takaisinperintöjä. Se olisi kaikkien etu.

TIINA SANDBERG
SKP:n pääsihteeri 

Työnantajapuolen vaatimukset mää-
rätä työajoista ovat voimistuneet, ker-
too leipomon pääluottamusmies Ville 
Rahikainen.

– Työnantajat haluavat teettää pit-
kiä työpäiviä niin, että ne tasataan 
myöhemmin lyhyemmillä päivillä. Näin 
työnantaja voisi välttää ylityökorvaus-
ten maksamisen kyseisiltä päiviltä. 

Lisäksi työnantajat haluavat piden-
tää työajan tasausjaksoa. Työntekijän 
olisi vaikea seurata tasauksia, jos ne tu-
lisivat esimerkiksi vuoden viiveellä.

– Työlainsäädännön puolella on 
työnantajalla halua poistaa tai ainakin 
heikentää sunnuntailisiä ja yötyölisiä, 
jotka ovat tärkeitä työntekijöille, Rahi-
kainen kertoo.

Lakko-oikeus tärkeä

Ammattiliitot ovat tänä keväänä jou-
tuneet turvautumaan monilla aloilla 
lakkoon viimeisenä painostuskeinona. 
Vaatimalla lakko-oikeuden rajoittamis-
ta työnantajat pyrkivät vahvistamaan 
valtaansa. 

– Ilman lakko-oikeutta sopimusneu-
vottelut alkaisivat muistuttaa surulli-
sen kuuluisia yt- ja muutosneuvotteluja. 
Vaikka niissä on velvollisuus kuunnella 
työntekijäpuolta, voi työnantaja kuiten-
kin käytännössä sanella irtisanomiset.

Ay-liikkeelle lakko-oikeudessa on ky-
se myös mahdollisuudesta osoittaa soli-
daarisuutta muiden alojen kamppailuil-
le ja vaikuttaa poliittisiin päätöksiin, esi-
merkiksi vastustaa työttömyysturvan ja 
eläkkeiden leikkaamista.

 
Julkisia palveluja 
parannettava

Rahikainen asuu Malmilla ja käy töissä 
Vantaan Petikossa. Hän kantaa huol-
ta joukkoliikenteen, terveydenhuol-
lon ja muiden julkisten palvelujen 
tulevaisuudesta. 

– Verovaroilla pitäisi tuottaa kunnan 
ja valtion palveluja, mutta nyt niillä ra-
hoitetaan yhä useammin noita palve-
luja tarjoavia yksityisiä yrityksiä. Missä 
vaiheessa kilpailuttamalla valittu tuotta-
ja alkaa myös näkyä palvelun laadussa? 

KAPITALISTIT PYRKIVÄT 
PIDENTÄMÄÄN TYÖAIKAA

Raha ratkaisee yhä enemmän, kuka 
saa ja minkälaisia palveluja. Leikkaami-
sesta onkin palattava julkisten palvelujen 
kehittämiseen, esittää eduskuntavaaleis-
sa ehdolla oleva pääluottamusmies.

Loppu sodalle, rauha Ukrainaan!
Venäjän laiton ja raaka hyökkäys Ukrainaan on johtanut Suomessa Na-
to-jäseneksi hakeutumisen ja asevarustelun ohella kovempiin puhei-
siin Venäjää ja myös venäläisiä vastaan. Venäläisten demonisoiminen 
ja sotahysterian lietsominen eivät auta Ukrainan sodan lopettamisessa, 
huomauttaa SKP:n Helsingin piirikomitea lausumassaan.

Ukrainan sotaan ei ole näköpiirissä sotilaallista ratkaisua. Sellaisen 
hakeminen uhkaa johtaa sodan laajenemiseen ja pahimmillaan jopa 
ydinsotaan. 

Suomella on joskus aiemmin ollut aktiivinen rooli rauhan välittäjänä 
ja aserajoitussopimusten edistäjänä. Piirikomitea kysyy, missä on nyt 
Suomen johdon aktiivisuus tien avaamiseksi neuvotteluille tulitauon ai-
kaansaamiseksi, sotatoimien lopettamiseksi ja oikeudenmukaisen rau-
han solmimiseksi? 
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Leipomon pääluottamusmies Ville Rahikainen.
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Joku muu
Kun joku muu määrää,
kuinka asumme, elämme 
ja käyttäydymme,
olemme menettäneet
itsenäisyytemme.

Kun joku muu ohjaa,
kuinka ajattelemme, 
toimimme ja syömme,
olemme menettäneet
vapautemme.

Kun joku muu päättää,
kuinka äänestämme,
kohtelemme toisiamme,
huolehdimme toisistamme,
olemme menettäneet
ihmisarvomme.

Kun joku muu sanelee,
kuka saa elää kauemmin,
terveempänä ja paremmin,
olemme luovuttaneet
oikeuden elämäämme.

Vasta kun me lakkaamme
kiltisti alistumasta, noudattamasta
suostumasta ja tottelemasta
jotain muuta, olemme itsenäisiä.

Murennetaan yhdessä eliitin mahti,
pysäytetään pienituloisten kettujahti.
Miksi me yhä elätämme moisia loisia?

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sit-
ra julkaisi syksyllä tutkimuksen, jonka 
mukaan suomalaisia kyllä kiinnostaa 
politiikka, mutta siihen mukaan lähte-
minen koetaan vaikeaksi. Varsinkaan 
omilla kasvoilla ja nimillä ei haluta teh-
dä politiikkaa. Helsinkiläisten opiskeli-
joiden Sante Ngiesin ja Emilia Heikki-
sen kohdalla tämä ei ole ollut ongelma.

– Lähdin ehdokkaaksi jo viime kunta-
vaaleissa vähän sellaisella periaatteella, 
että pitää jotenkin vaikuttaa, ja SKP:n ar-
vot ovat samassa linjassa omien arvo-
jen kanssa, sanoo sitoutumattomana 
ehdokkaana oleva Ngiesi.

Ihan puskista ei puoluevalinta tullut. 
Hänen äitinsä on ollut mukana SKP:n 
ehdokkaana ja vinkkasi, että myös po-
jalla voisi olla annettavaa politiikassa. 

– Liityin syksyllä Kommunistinuoriin, 
ja sieltä tuli sähköpostia, jossa kyseltiin 
ehdokkaita. Ajattelin että miksei, kertoo 
puolestaan Emilia Heikkinen. Hän oli 
törmännyt Kommunistinuoret kadulla 
Helsingin Malmilla ja innostunut saman 
tien mukaan toimintaan.

Heikkinen ja Ngiesi opiskelevat mo-
lemmat Helsingin yliopistossa, Heikki-
nen historiaa ja Ngiesi englantia.

Suuria haasteita

Sekä Ngiesi että Heikkinen ovat tutus-
tuneet SKP:n vaaliohjelmaan. Siinä on 

NUORIA MUUTOKSEN TEKIJÖITÄ
paljon hyvää. Ngiesi nostaa esille eri-
tyisesti nuorten syrjäytymistä ja talou-
dellisia ongelmia koskevat kysymykset. 
Heikkiselle tärkeimpiä aihepiirejä ovat 
mielenterveyspalvelut, ympäristöasiat 
sekä koulutuksen tasa-arvo.

Mikäli eduskuntatalon ovet keväällä 
aukeavat, alkaa asioihin tulla muutosta. 

– Ympäristöongelmat ovat nyt akuut-
teja, eikä niitä voi enää pallotella pitem-
pään. Sosiaalisten palvelujen saatavuus 
kaikille pitää turvata. Ja pitäisi paneutua 
tuohon koulutuksen tasa-arvoisuuteen, 
listaa Ngiesi. 

Heikkinen on pitkälle samoilla 
linjoilla.

– Lisäisin listaan myös asemäärära-
hat. Laitetaan ne rahat vähän parempiin 
juttuihin.

Suuria haasteita politiikassa siis riit-
tää. Ja etenkin nuorten mielestä tulevai-
suus on monella tavalla epävarma.

Heikkinen myöntää olevansa hieman 
pessimistinen. Hän uskoo politiikan par-
haassa tapauksessa junnaavan nyt pai-
koillaan, pahimmassa tapauksessa ot-
tavan aimo askeleen konservatiivisem-
paan suuntaan. 

Ngiesi on hiukan eri mieltä. Hän ker-
too jo kuntavaalien aikaan aistineensa, 
että ihmisillä on halua muutokseen. 

– Minun mielestäni politiikassa on 
toivoa. Olen sen verran optimisti ja us-
kon, että ihmiset eivät totaalisesti ole 
saavuttamattomissa.

Värikäs Itä-Helsinki

Sekä Sante Ngiesi että Emilia Heikkinen 
asuvat itäisessä Helsingissä, Kontulas-
sa ja Vartiokylässä. Ngiesille Itä-Helsin-
gin kulmat ovat jo lapsuudesta tuttuja, 
Heikkinen on taas muuttanut nuorena 
Porvoosta Helsinkiin ja parisen vuotta 
sitten itään.

Itä-Helsingistä ja sen lähiöistä levi-
tetään kauhujuttuja, mutta kaksikko ei 
niitä allekirjoita. 

– Ei tämä niin paha paikka ole, mo-
nella tavalla värikäs kyllä, kommentoi 
Ngiesi. 

Heikkinen on pitänyt Itä-Helsingistä 
asuinpaikkana. Hän asui aiemmin Tapa-
nilassa ja on toki noteerannut, että Var-
tiokylässä liikkuu enemmän kaikenlaisia 
ihmisiä. 

Elämä on muutakin kuin politiik-
kaa ja vaaleja. Aina kun aikaa liikenee, 
Emilia Heikkinen harrastaa musiikkia 
ja kirjoittamista. Ja totta kai lukemista. 
Erityisesti Heikkinen pitää omaelämä-
kerroista. Ngiesi kertoo aloittaneensa 
uudelleen pitkään telakalla olleen har-
rastuksensa, pianonsoiton. Myös koro-
naeristyksen jälkeen elpyvä opiskelija-
järjestötoiminta kiinnostaa. 

MARKO KORVELA

Kaikki eduskuntapuolueet ovat sitoutu-
neet viemään Suomen Natoon ja kiih-
dyttämään asevarustelua. Tätä perus-
tellaan turvallisuudella, vaikka se lisää 
sotilaallisia jännitteitä ja riskejä, arvoste-
levat Suomen kommunistisen puolueen 
helsinkiläiset osastot Natoon liittymistä. 

Naton jäseneksi hakeminen on teh-
nyt Suomesta ja Ruotsista pelinappulan 
Turkin, Naton ja suurvaltojen politiikas-
sa. Suomi on luopunut itsenäisestä ulko- 
ja turvallisuuspolitiikasta muun muassa 
suhtautumisessa ydinaseisiin, Turkin 
politiikkaan ja kurdien oikeuksiin, ase-
kauppaan sotaa käyvien maiden kanssa 
ja yleisemminkin asevarusteluun.  

USA:lle tukikohtia 
Suomeen?

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan yksi-
mielinen esitys liittymisestä Natoon täy-
sin velvoittein ja ilman mitään varauksia 
perustuu vaaralliseen ajatteluun turval-
lisuuden rakentamisesta aseiden ja vii-
me kädessä Yhdysvaltojen ydinaseiden 
varaan. 

Eduskunnan äänin 184-7 hyväksy-
män esityksen perusteluissa puhutaan 
epämääräisesti siitä, että ”Nato-neu-
votteluissa ei ole tullut esille seikkoja, 
jotka perustelisivat ydinräjähteisiin liit-
tyvän lainsäädännön muuttamista”. Sa-
maan aikaan hallitus valmistelee kui-
tenkin Yhdysvaltojen kanssa tehtävää 
puolustussopimusta, jolla USA saisi oi-
keuden sijoittaa Suomeen aseistusta ja 

KYLLÄ RAUHANPOLITIIKALLE, 
EI NATOLLE

joukkoja tukikohtiin, joita eivät koskisi 
Suomen lait, muistuttavat SKP:n osastot 
kannanotossaan. 

Asemenot paisuneet 
kolminkertaisiksi

Sanna Marinin hallituksen kaudella Suo-
men asemenot on nostettu kolminker-
taiksi. Asekauppiaille maksettavat mil-
jardit ovat poissa terveydenhuollosta, 

vanhuspalveluista, koulutuksesta, ympä-
ristönsuojelusta ja ihmisten arjen turval-
lisuudesta. Tästäkin syystä on eduskun-
tavaaleissa syytä puhua myös rauhasta 
ja vaihtoehdoista Nato-politiikalle.

Turvallisuutta ei vahvisteta sotaisel-
la uholla, aseilla, raja-aidoilla eikä jaka-
malla maailmaa vastakkaisiin blokkeihin. 
Tarvitaan aloitteita Ukrainan sodan ja 
muiden konfliktien ratkaisemiseksi neu-
votellen ja sopien. 

Samalla kun tuomitaan Venäjän lai-
ton hyökkäyssota, on samoilla perusteil-
la arvioitava myös muita maita, esimer-
kiksi Israelin miehityspolitiikkaa Palestii-
nassa ja Turkin tekemiä iskuja Irakin ja 
Syyrian kurdialueille, toteavat läntisen 
ja pohjoisen Helsingin SKP:n osastot 
lausumassaan.

MATTI LAITINEN
Vanhukainen, omaishoitaja 

ja rauhanmies

Mielenosoittajat kertoivat Helsingissä käyneelle Naton pääsihteerille, että kaikki suomalaiset eivät toivota Natoa tervetulleeksi. 

Sante Ngiesi ja Emilia Heikkinen Tiedekulmassa.
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155
Arto Aijala
Työsuojeluasiantuntija,
Konala

Kahden lapsen isän ja kolmen isoisänä 
tiedän lapsiperheiden arjen. 

Työelämässä linja-autonkuljetta-
jana ja yli 30 vuotta keskeytymätön-
tä vuorotyötä tehneenä tiedän, mitä 
työtätekevän päivät ovat. 

Luottamusmiehenä, pääluotta-
musmiehenä ja työsuojeluvaltuutet-
tuna toimiessani tulivat työelämän 
haasteet tutuiksi. 

Nyt 69-vuotiaana tunnen myös 
eläkeläisen arkea. 
arto.aijala@pp.inet.fi

EDUSKUNTAVAALIT KÄYDÄÄN monien 
kriisien, huolten ja pelkojen keskellä. Jul-
kiset palvelut ovat rahoituskriisissä, hin-
tojen nousu on kiihtynyt, sodan vaarat 
kasvavat ja ympäristötuhot uhkaavat. Tar-
vitaan perusteellinen suunnanmuutos. 

Uuden suunnan sijasta nykyiset edus-
kuntapuolueet suorastaan kilpailevat sil-
lä, kuinka paljon julkisia menoja leika-
taan. Ne ovat korvanneet rauhanpolitii-
kan sitoutumisella Natoon ja kiihtyvään 
asevarusteluun. Ilmasto- ja ympäristölu-
pauksia ei ole lunastettu. Kansalaiset on 
sivuutettu vain laskujen maksajiksi, mikä 
on luonut pohjaa äärioikeistolle.

Sanotaan, että pääkaupunki on suun-
nannäyttäjä ja koko maan kehityksen ve-
turi. Helsinki voisikin näyttää uutta suun-
taa, mutta eduskuntapuolueiden edusta-
jat toteuttavat täälläkin eriarvoisuutta ja 
turvattomuutta lisäävää politiikkaa. 

Suomen kommunistisen puolueen 
ja sitoutumattomien ehdokaslista tuo 
vaaleihin suunnanmuutoksen tavoit-
teet. Vaihtoehto ei ole oikealla vaan 
vasemmalla!

Julkiset palvelut kuntoon

Terveydenhuolto, vanhuspalvelut, koulu-
tus ja muut julkiset peruspalvelut kuulu-
vat jokaiselle. Niiden rahoitusta heiken-
tämällä eduskuntapuolueet ovat luoneet 
lisää markkinoita yksityiselle bisneksel-
le samalla kun rikkaiden verotusta on 
kevennetty. 

Samat puolueet ovat heikentäneet 
palveluja myös Helsingissä, vaikka kau-
punki on tehnyt jatkuvasti satojen mil-
joonien eurojen ylijäämiä. Sote-uudis-
tuksessa Helsinki sai erityisaseman, mut-
ta valtuusto ei ole halunnut käyttää sitä 
ohjatakseen lisää rahaa sote-palveluihin. 
Lähiterveysasemia ollaan lopettamassa 
jopa muuta maata kiivaammin. 

SKP:n ja sitoutumattomien lista halu-
aa, että julkisia peruspalveluja kehitetään 
lähipalveluina, joista myös päätetään lä-
hellä. Vaadimme tasokorotusta julkisten 
palvelujen rahoittamiseen niin Helsingis-
sä kuin koko maassa. Rahaa on ohjattava 
ihmisten hyvinvointiin, ei liikevoittoihin ja 
asevarusteluun. Suurten tulojen ja yhtiöi-
den verotusta on kiristettävä.

Kunnon toimeentulo kaikille

Elinkustannusten raju nousu on lisän-
nyt toimeentulovaikeuksia ja köyhyyt-
tä. Perusturva ja palkat ovat reaalisesti 
alentuneet. 

Helsingissä näkyy, miten voitonta-
voittelu ja pörssikeinottelu nostavat hin-
toja. Asuntojen vuokrat ja hinnat ovat 
nousseet, vaikka asuntoja on rakennettu 
enemmän kuin ennen. Energian hinto-
ja on nostanut se, että kaupungin ener-
giayhtiö Helen myy tuottamansa sähkön 
ensin pohjoismaiseen sähköpörssiin, te-
kee sillä voittoa ja ostaa sitten kuluttajille 
myytävän sähkön takaisin pörssihinnoin.

Vaadimme vuokrasäännöstelyä, asu-
mismenojen alentamista ja energiatuo-
tannon irrottamista pörssikeinottelusta. 
Seuraavan eduskuntakauden aikana on 
toteuttava uudistus, joka takaa 1 200 
euron perusturvan kuukaudessa kaikil-
le, joilla ei ole sitä mahdollista muuten 
saada työttömyyden, opiskelun, vanhuu-

HELSINGIN PUNAINEN VAALIJULISTUS
den tai muusta syystä.  Tuemme vaati-
muksia työntekijöiden reaalipalkkojen 
nostamisesta ja halpatyövoiman hy-
väksikäytön estämisestä muun muassa 
minimipalkkalailla. 

Ympäristöpuheista tekoihin

Maapalloa uhkaavat pahenevat ympä-
ristökatastrofit ja ekologinen romahdus, 
ellei ilmastonmuutosta, luontokatoa ja 
luonnonvarojen ylikulutusta pysäytetä. 
Tarvitaan radikaaleja talouden rakentei-
siin ulottuvia muutoksia ja niillä on kiire. 
Muutokset on toteutettava oikeudenmu-
kaisella tavalla.

Energian ja luonnonvarojen kulutuk-
sen vähentämiseksi, fossiilienergiasta 
irtaantumiseksi ja kiertotalouteen siir-
tymiseksi tarvitaan tiukemman lainsää-
dännön ohella valtion ja kuntien yritys-
ten ja investointien kehittämistä. Energia-
tuotanto on otettava valtion, kuntien ja 
osuuskuntien hallintaan ja demokraatti-
seen ohjaukseen. 

Metsien hiilinielujen lisääminen ja 
luontokadon pysäyttäminen vaativat toi-
mia myös Helsingissä. Viheralueiden ver-
kostoa on laajennettava ja sen asemaa on 
vahvistettava perustamalla laaja kansalli-
nen kaupunkipuisto Helsinkiin. Joukkolii-
kenteessä on hintojen korottamisen sijas-
ta otettava Helsingissä suunnaksi maksu-
ton joukkoliikenne.

Sotapuheista siirryttävä 
rauhanpolitiikkaan

Suurvaltojen kilpailu luonnonvarojen, 
alueiden, teknologian ja markkinoiden 
hallinnasta on ajanut Euroopan suurso-
dan partaalle. Venäjän hyökkäys Ukrai-
naan uhkaa laajeta. Yhdysvallat kokoaa 
liittoutumaa Kiinaa vastaan. 

Suomen liittyminen Natoon ei lisää 
turvallisuutta vaan riskejä joutumisesta 
mukaan sotiin ja jopa suurvaltojen vä-
lisen konfliktin etulinjaan. Eduskunta ei 
ole asettanut Nato-jäsenyydelle mitään 
ehtoja. Yhdysvaltojen kanssa valmistel-
laan jopa sopimusta, joka antaisi USA:lle 
oikeuden sijoittaa tänne tukikohtia ja 
mahdollisesti jopa ydinaseita. Kurdien 
oikeudet on uhrattu Nato-jäsenyydelle. 
Asemenot ovat Sanna Marinin hallituk-
sen kaudella kasvaneet kolminkertaisiksi.

Suomen ja Euroopan turvallisuus ei 
voi rakentua Naton, kilpavarustelun, ai-
tojen rakentamisen ja Venäjän eristämi-
sen varaan. Helsinki tunnetaan vieläkin 
maailmalla Euroopan turvallisuus- ja yh-
teistyökokouksen sekä monien aseiden-
riisuntakokousten isäntäkaupunkina. 
Haluamme palauttaa Helsingille tämän 
roolin aktiivista rauhanpolitiikkaa teke-
vän Suomen pääkaupunkina. 

Sotapuheiden sijaan haluamme pu-
hua rauhasta ja poliittisista ratkaisuis-
ta sotien lopettamiseksi niin Ukrainassa 
kuin muuallakin. Ilmaisemme solidaari-
suutemme kurdeille, palestiinalaisille ja 
muille oikeuksiensa puolesta kamppaile-
ville. Tavoitteemme on Eurooppa ja maa-
ilma ilman ydinaseita ja sotilasliittoja, riis-
toa ja alistamista. 

SUOMEN KOMMUNISTISEN 
PUOLUEEN JA SITOUTUMATTOMIEN 

LISTA HELSINGISSÄ
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Maija Hakanen
Filosofian tohtori, ympäristöasiantuntija,
Pirkkola

Olen tehnyt työurani Kuntaliitossa, jos-
sa toimin ennen eläkkeelle jäämistä ym-
päristöpäällikkönä. Väitöskirjani käsit-
teli yhdyskuntien ekologisesti kestävää 
kehitystä.

Olen puolustanut ympäristöä Kes-
kuspuistoryhmässä, joka kaatoi Kes-
kuspuiston suunnitellun rakentami-
sen. Olen toiminut myös Kenkää Kes-
kustatunnelille -liikkeessä ja Maunulan 
demokratiahankkeessa. 

Hyvään elämään kuuluvat laaduk-
kaat päiväkodit, koulut, kirjastot ja ter-
veysasemat kävelyetäisyydellä, toimiva 
julkinen liikenne ja luottamus inhimil-
liseen vanhusten hoivaan. Niihin tarvi-
taan riittävät resurssit.

Harrastan Pakilan työväentaloon liit-
tyvän paikallishistorian tutkimista.
maija.hakanen@kolumbus.fi 
www.facebook.com/maija.hakanen.18
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Päivi Hedman-Ağyol
Terveydenhoitaja, 
Mellunmäki

Tulee turvata peruspalvelujen riittävyys, 
saatavuus ja läheisyys. Myös hoitajien 
palkkaus ja hoitajamitoitus edellyttävät 
lisää rahoitusta. On etsittävä todellisia 
keinoja syrjäytymisen ehkäisemiseen. 
Ympäristö ja luonto ovat kaupunkilaisten 
virkistyksen ja viihtyvyyden tärkeä läh-
de. Tarvitaan rahaa ja tiloja yhteisöllisyy-
den kehittämiseen (harrastukset, lähiö-
asemat, asukastilat, vertaistoiminta jne).
paivi.s.hedman@gmail.com
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Sante Ngiesi
Opiskelija, varastotyöntekijä, 
Kontula

Ympäristön hyvinvoinnista ja pie-
nituloisten mahdollisuuksista ei 
voi tinkiä. Nuorten syrjäytymis-
tä on ehkäistävä. Lisää mahdolli-
suuksia tukea nuorten yhteisöjen 
rakentamista. Luontoa on suojel-
tava ja kaupunkilaisten mahdolli-
suuksia käyttää sitä virkistykseen 
on lisättävä. Opiskelijoiden asemaa 
on ehdottomasti parannettava. 
Kansan ääni esiin.
sante.ngiesi@gmail.com
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Ville Rahikainen
Leipomotyöläinen, pääluottamusmies,
Malmi

Vastustan työehtojen ja työlainsäädän-
nön heikentämistä. Työntekijöiden oi-
keuksia on laajennettava. 

Julkista terveydenhuoltoa ja joukko-
liikennettä on vahvistettava. Niiden yk-
sityistäminen on torjuttava. 

Olen Natoa vastaan. Paluu puolueet-
tomuuden linjalle. 

165
Laura Rontu
Meteorologian dosentti, 
Tammisalo

Olen helsinkiläinen tutkija, meteorologi, 
rauhanpuolustaja, kommunisti. Työkseni 
rakennan malleja, jotka ennustavat sää-
tä ja ilmastoa. 

Olen marssinut rauhan, ystä-
vyyden ja solidaarisuuden puolesta 
1970-luvulta lähtien. Minulla on sukulai-
sia, ystäviä ja työkavereita Ukrainassa ja 
Venäjällä.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on 
rikkonut sen mitä Euroopassa on viimei-
sen viidenkymmenen vuoden ajan on ra-
kennettu. Suomi, Ukraina, Venäjä, maa-
ilman tiedeyhteisö, me kaikki tarvitsem-
me rauhaa, yhteistyötä, yhteydenpitoa 
joka päivä nyt ja tulevaisuudessa. Emme 
tarvitse sotaa, asevarustelua, sotilasliit-
toja ja tukikohtia, raja-aitoja. Maailman 
pitää päästä irti sodan hulluudesta.
LR_2013@aitta.net
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161
Arvo Lehtomäki
Merkonomi, 
Kallio

Kristitty ja kommunisti. SKP:n 23-vuo-
tias vaaliehdokas Stadissa 2023. Suo-
jelen luontoa ja sinua. Olet arvokas. 
Selviämme yhdessä. Olemme enem-
mistö. Talous ei voi perustua voittoon. 
#arvotkohillaan
@https://twitter.com/Arvoehdokas
www.facebook.com/OfficialARVO
www.instagram.com/arvoehdokas/
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Emilia Heikkinen
Opiskelija, 
Vartiokylä

Aloitin syksyllä opiskelun Helsingin yli-
opistossa. Koulutuksen tasa-arvo ja 
opiskelijoiden terveydenhuollon edis-
täminen ovat minulle läheisiä teemoja. 
Kyse on myös yleisemmin tarpeesta li-
sätä julkisten palvelujen, kuten mielen-
terveyspalvelujen ja joukkoliikenteen 
resursseja.  

Ympäristökriisin ratkaisemiseksi tar-
vitaan koko talousjärjestelmää koskevia 
muutoksia. Ympäristö vaatii myös rau-
haa ja asevarustelusta voidaan ohjata 
rahaa muun muassa ilmastotekoihin. 
emiliaheikkinen@outlook.com

159
Jukka Laitinen
Kokki, eläkeläinen 
Tapaninvainio

Ajan vammaisten ja vaikeavammaisten 
eläkeläisten sekä muiden pienituloisten 
asiaa. Haluan parantaa yksinhuoltaja-
perheiden asemaa ja palveluja. Julkiset 
palvelut ovat tärkeä hyvinvoinnille. Nii-
den rahoitus on turvattava valtion toi-
mesta. Helsingissä on siirryttävä mak-
suttomaan joukkoliikenteeseen. 

Aseiden lisääminen maailmassa ei 
paranna turvallisuutta, pitää siirtyä 
rauhanpolitiikkaan. Suomeen ei saa 
tuoda ydinaseita eikä Naton tai USA:n 
tukikohtia.

HELSINGIN PUNAINEN VAALIJULISTUS

160
Matti Laitinen
Kirjailija, teknikko 
Vallila 

Vastustan itsenäisenä ajattelijana ja 
rauhanmiehenä kaikkia maailmalla tällä 
hetkellä käytäviä sotia ja kansainvälisiä 
sotilaallisia konflikteja sekä niitä ylläpi-
tävää asevarustelua ja aseteollisuutta.
matti.laitinentt@gmail.com  
masanlaari.blogspot.com  
www.facebook.com/matti.laitinen3 
 

167
Ritva Sorvali
Näyttelijä, teatteritaiteen maisteri, 
Kallio

Olen 65-vuotias eläkkeellä oleva, töi-
tä edelleen tekevä näyttelijä. Kulttuu-
ri on minulle tärkeää. Se antaa monin 
tavoin lohtua, iloa ja voimaa. Minul-
la on kolme lasta ja yksi lapsenlapsi. 
Heidän ja meidän kaikkien vuoksi vii-
meistään nyt on otettava todesta ilmas-
tonmuutoksen seuraukset ja pidettävä 
kiinni ympäristölupauksista, että myös 
jälkipolvilla olisi mahdollisuus elämään.

Rauha on elinehto kaikelle. Toivon-
kin, että alamme jälleen puhua rauhan 
mahdollisuudesta emmekä lietso sotaa. 
Julkinen terveydenhuolto sekä päivä-
hoito on saatava kuntoon. Suomen pa-
ras valttikortti on korkea koulutustaso. 
ritva.sorvali@hotmail.com
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Tiina Sandberg
Pääsihteeri, ympäristösuunnittelija 
(AMK), Puistola

Olen kiinnostunut kestävän kehityksen 
mahdollisuuksien toteuttamisesta ir-
tautumalla kapitalistisista rakenteista. Li-
säksi haluan kehittää asuntopolitiikkaa ja 
muita ratkaisuja, joilla vähennetään eri-
arvoisuutta ja taataan ihmisille yhtäläi-
set mahdollisuudet niin taloudellisesti 
kuin sosiaalisestikin. Sote-uudistuksen 
toteutuminen mahdollisimman kivutto-
masti ja ihmisten elämää vähän haitaten 
on täysin kiinni rahasta. Kamppailen siis 
soten rahoituksen ja siinä toimivien rei-
lumpien työehtojen hyväksi. 

Lisäksi panostan PAMin jäsenenä ay-
politiikkaan. Vaadin isompaa siivua työn-
tekijöille työaikaa lyhentämällä ja palk-
koja korottamalla. 
www.tiinasandberg.info
Twitter @TiinaMSandberg
www.facebook.com/
TiinaSandbergPoliitikko
www.instagram.com/tiinasandberg
tiina.maria.sandberg@gmail.com
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Valo Vaeltaja
Tradenomi, Master of Science,
Itäkeskus

Totuttelen nyt 43-vuotiaana elämään, 
jossa valtaosa lapsista on muuttanut 
omilleen ja ainoastaan iltatähti asuu ko-
tosalla. Viisi lasta on uusperheessä jo ai-
kuisiksi saatettu. 

Olen poissa työelämästä näkövam-
man vuoksi. Se on niin vaikea, ettei työn-
antaja löytänyt minulle sopivaa työtä. 
Näkövamma ja eläkkeelle joutuminen 
alle 40-vuotiaana olivat suuria yllätyksiä. 

Olen opiskellut sekä tradenomin tut-
kinnon että BA in international studies 
(vapaasti kääntäen kansainvälisen poli-
tiikan kandi) ja MSc in development ma-
nagement (maisteri kehityshallinnossa). 
On minulla myös perhepäivähoitajan 
ammattitutkinto ja ammatillisen opet-
tajan pätevyys. Tietoa löytyy siis monel-
ta alalta ja osaa olen päässyt hyödyntä-
mään myös käytännössä.
valo.vaeltaja@gmail.com

Suomen kommunistisen puolueen vaali
ohjelma, vaalimanifesti ja ehdokkaat verkossa:

skp.fi/vaalit/eduskuntavaalit-2023
Helsingfors röda valmanifest på svenska
www.skphelsinki.fi/svenska/
Helsinki Red Election Manifesto in English:
www.skphelsinki.fi/english/
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Matilda Mickwitz
Studerande, 
Mårtensdal

Vi får hela tiden höra att det inte finns 
tillräckligt med pengar för att barnvårda-
re och sjukvårdare ska få högre lön och 
bättre arbetsvillkor. Samtidigt spende-
rar staten pengar på att bygga ett stäng-
sel mot ett land med tusentals flygplan, 
och går med i Nato som kostar flera 
miljarder. 

Vårt samhälle prioriterar vinst fram-
för människors välmående. Jag vill änd-
ra på det här. Vi måste börja producera 
för människors behov, istället för vinst. 
Så länge produktionen baseras på vinst 
kommer varken fattigdomen eller kli-
matförändringen att stoppas.
m13atilda@gmail.com
instagram.com/matildamickwitz/
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LÄHIKAUPAN JA 

“

Ensimmäistä kertaa ihmiskunnan histo-
riassa ihmiset ovat muuttamassa koko 
maapallon ilmakehää. Suuri muutos on 
meneillään yhden sukupolven elinaika-
na. Elinympäristön muutos näkyy joka 
puolella maapalloa. Syynä on kestämä-
tön kehitys ja luonnonvarojen riisto, jos-
ta hyödyn korjaavat planeetan uumenet 
vallannet öljy-yhtiöt kumppaneineen.

Tositoimia tarvitaan

Kesällä 2022 Suomen eduskunta hyväk-
syi ilmastolain, jossa on hyviä tavoittei-
ta. Kasvihuonekaasujen päästöjen pitäi-
si vuoteen 2030 mennessä vähentyä 60 
prosenttia vuoden 1990 tasosta. Viimeis-
tään vuonna 2035 päästöjen ja poistu-
mien olisi oltava yhtä suuria. Tositoimia 
tarvitaan, jotta Suomi täyttäisi kansain-
väliset sitoumuksensa ilmastomuutok-
sen torjunnassa. 

Ilmastotavoitteisiin päästään, kun 
energiantuotanto siirtyy hiilen ja öljyn 
poltosta uusiutuvaan energiaan, liiken-
teen ja maatalouden päästöt kutistuvat 
ja Suomen metsät vahvistuvat. Syksyllä 
osoittautui, että metsät ovatkin muuttu-
neet hiilen nielusta lähteeksi, koska pui-
ta hakataan enemmän kuin niitä kasvaa.

 Lajikato liittyy ilmastonmuutokseen. 
Kutistuva ja köyhtyvä luonnonympäristö, 
talvisin sulava lumi ja jää ahdistavat Suo-
men alkuperäisiä eläimiä, kasveja, hyön-
teisiä. EU:n jäsenmaat ovat sitoutuneet 
luontokadon pysäyttämiseen ja kehityk-
sen kääntämiseen vuoteen 2030 men-
nessä. Suomessa valtiolta odotetaan 
tositoimia: lisää suojelualueita ja elin-

ILMASTOTEOISTA RAUHANTEKOIHIN

ympäristöjen parannusohjelmia. Maan 
suurimpana metsänomistajana valtion 
pitää samantien rajoittaa hakkuita omil-
la maillaan. Kaikki jäljellä olevat kaupun-
kimetsät pitää suojella rakentamiselta.

Ympäristö ja rauha

Sota ja varustautuminen pahentavat il-
maston ja ympäristön kriisiä. Ukrainas-
sa hyökkääjän ohjukset tuhoavat voima-

Suomen metsät ovat muuttunet hiili-
nieluista hiilidioksidin päästölähteeksi. 
Kehitys on huolestuttava. Se voimistaa 
ilmastonmuutosta ja vaikeuttaa tavoit-
teen saavuttamista hiilineutraalista Suo-
mesta vuoteen 2035 mennessä. 

Ilmastonmuutos ei ole ainoa metsiin 
liittyvä huolen aihe. Suurin osa Suomen 
uhanalaisista eläimistä ja kasveista elää 
metsissä. Luontokato on yhtä lailla ih-
misten hyvinvointia uhkaava ilmiö kuin 
ilmastonmuutos.

Metsiä on hakattu aikaisempaa 
enemmän energiantuotantoon, kun on 
haluttu päästä eroon fossiilisista poltto-
aineista. Myös tavat hakata metsiä ovat 
muuttuneet. Niitä hakataan aikaisempaa 
nuorempina, säästösyistä ilman harven-
nuksia ja kertarysäyksellä avohakkuuna. 
Näin puihin ei ehdi kasvaa ilmakehän hii-
lidioksidia tehokkaasti sitovaa latvusta ja 
luonto köyhtyy.

Sanoista tekoihin

Tilannetta voidaan parantaa monin eri 
keinoin. 

– Vanhat, luonnonvaraiset metsät tu-
lisi suojella. Suojelutoimet tulee aloittaa 
valtion omistamista metsistä ja metsä-
hallituksen hakkuu- ja tuottotavoitteet 
pitää vastaavasti alentaa. Yksityisten 
omistamien metsien METSO-suojeluoh-
jelman toteuttamista on vauhditettava.

– Metsien käsittelyssä tulee siirtyä oi-
kea-aikaisiin harvennushakkuisiin ja jat-
kuvaan kasvatukseen ilman avohakkuita.

– Tämä koskee myös kaupunkeja, jot-
ka ovat usein suuria metsänomistajia. 
Kaupunkimetsillä on merkitystä paitsi 
hiilinieluina myös luonnon monimuo-
toisuuden tihentyminä. Niiden hoidos-
sa ovat virkistyskäyttö ja maisema olleet 
viime vuosiin asti usein tärkeämpiä kuin 
tuottotavoitteet. 

Kansallisen  
kaupunkipuiston aloite

Helsingin Keskuspuisto ja monet arvok-
kaat metsät, myös lähimetsät ovat esi-
merkki siitä, miten asukkaiden toimintaa 
on tarvittu ja tarvitaan, jotta rakentami-
nen ei jyrää luontoarvoja. 

On jo korkea aika toteuttaa aloite laa-
jan kansallisen kaupunkipuiston perus-
tamisesta Helsinkiin. Keskuspuistoryhmä 
on tehnyt myös konkreettisen aloitteen 
Keskuspuiston suojelualueverkoston 
täydentämisestä, kun Helsingin luon-
nonsuojeluohjelmaa päivitetään. 

MAIJA HAKANEN 
Keskuspuistoryhmän jäsen

Näpit irti eläkkeistä!

Elinkeinoelämän keskusliitto, 
Kuntatyönantaja ja ammatilli-
set keskusjärjestöt valmistelevat 
vaalien jälkeiselle hallitukselle 
esitystä ”eläkeuudistuksesta” 
(HS 25.2.). Ne perustelevat sitä 
tarpeella turvata eläkejärjestel-
män maksukyky. 

Aiemmilla ”uudistuksilla” on 
siirretty eläkkeelle pääsyä myö-
hemmäksi. Nyt etenkin työnan-
tajapuoli haluaa mahdollistaa 
eläkerahastojen varojen sijoitta-
misen riskipitoisemmin ja leikata 
eläkkeitä. 

Nykyinen ns. taitettu indek-
si ei riitä EK:lle. Se haluaa jar-
rua, joka hillitsisi vuotuisia in-
deksikorotuksia vielä enemmän, 
vaikka elinkustannukset nou-
sevat. Samansuuntaisia vaati-
muksia on esittänyt Kokoomus 
vaaliohjelmassaan. 

Eläkeläistoiminnassa mukana 
oleva Arto Aijala torjuu aikeet 
leikata eläkkeiden indeksikoro-
tuksia ja käyttää eläkerahastoi-
hin säästettyjä varoja riskisijoi-
tuksiin. Etenkin pieniin eläkkei-
siin tarvitaan päinvastoin tasoko-
rotus, sanoo eduskuntavaaleihin 
SKP:n listalla sitoutumattomana 
osallistuva Aijala. 

Mikä mättää kouluissa?

Kansainvälisissä vertailuissa Suo-
men peruskoulu on oppimistu-
loksiltaan edelleen noin kymme-
neksi paras. Mutta, kannattaa ol-
la huolissaan eriarvoistumisesta 
ja resurssien vähyydestä, todet-
tiin Maanantaiklubin koulukes-
kustelussa helmikuussa.

– Jo 90-luvulta alkaen ovat 
vähäosaiset ihan systemaatti-
sesti kärsineet. Heikommat op-
pilaat ovat pudonneet kauem-
maksi keulilta. Erityinen piirre 
on se, että pojat putoavat tyttöi-
hin verrattuna, totesi koulutus-
sosiologian emeritusprofessori 
Hannu Simola.

– 90-luvun lamassa tehtiin 
menoleikkaus, jota ei ole kos-
kaan palautettu takaisin. Silloin 
leikattiin kymmeniä prosentteja 
koulujen resursseista, muistutti 
Helsingin opettajien ammattiyh-
distyksen puheenjohtaja Timo 
Saavalainen.

Eikä kyse ole vain siitä, miten 
hyviä numeroita oppilaat saavat, 
vaan kuinka hyvin he oikeasti op-
pivat ja miten hyvä on olla kou-
lussa, totesi puolestaan opiskeli-
ja Emilia Heikkinen. 

https://maanantaiklubi.
blogspot.com/

laitoksia, tehtaita ja asuintaloja. Hiiltä ja 
öljyä kuluu toisaalla eloonjäämiseen ja 
toisaalla sotakoneisiin. Ilmastomuutok-
sen torjuntaan tarvitaan kansainvälistä 
vuoropuhelua ja yhteistyötä, joka on 
nyt sotien keskellä katkennut. Suomes-
sa ympäristöyhteistyö naapurimaiden 
kanssa on ehdoton välttämättömyys, ja 
siihen tarvitaan rauhaa. 

Suomi ei tarvitse asevarustelua eikä 
raja-aitoja, ei sotilasliittoja eikä ydinasei-
ta. Tarvitaan rauhanaloitteita ja rauhan-

työtä Euroopassa ja maailmalla. Suomi 
ja Ukraina, Ruotsi ja Itävalta olisivat Eu-
roopan kartalla hyvä alku ydinaseetto-
mien ja liittoutumattomien maiden vyö-
hykkeelle. Liittoutumattomana Suomi 
voi tässäkin maailmantilanteessa jatkaa 
rauhanrakentajana. Parasta tukea Venä-
jän hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle 
Ukrainalle on tuki rauhanponnisteluille.

LAURA RONTU
Meteorologiandosentti

PITÄISIKÖ OLLA HUOLISSAAN?

Luontokato on yhtä lailla 
ihmisten hyvinvointia uhkaava 
ilmiö kuin ilmastonmuutos.

Metsämarssillavaadittiineduskuntaavahvistamaanmetsiensuojeluajahiilinieluja.

SKPjasitoutumattomatjärjestivätlaskiaissunnuntainakävelyretkenMalminkartanon
uhanalaiseen,koskemattomaanKartanonmetsään.
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Helsingin kaupungille kertyi viime vuon-
na yli 300 miljoona euroa enemmän tu-
loja kuin budjetissa arvioitiin. Alustavan 
tilinpäätöksen mukaan viime vuoden tu-
los on 364 miljoonaa ylijäämäinen. 

Vaikka tuloja kertyi satoja miljoonia 
enemmän kuin budjetissa, piti kaupun-
gin johto palveluissa tiukkaa menokuria. 
Sen sijaan investointien tulorahoituspro-
sentti nousi ennätykselliseen 97 prosent-
tiin ja kaupunki pystyi rahoittamaan vuo-
den 2022 investointimenot käytännössä 
ilman velkarahaa. 

Muihin kuntiin verrattuna luvut ovat 
täysin poikkeuksellisia, mutta Helsingissä 
ne eivät ole yllätys. Kaupunki on tehnyt 
jo kaksi vuosikymmentä joka vuosi satoja 
miljoonia euroja ylijäämää. 

Kaupunginvaltuuston hyväksymissä 
budjeteissa on toistuvasti arvioitu tulot 
roimasti alakanttiin ja sillä on perusteltu 

HELSINGILLE 320 MILJOONAA  
BUDJETOITUA ENEMMÄN TULOJA

palvelujen määrärahojen mitoittamista 
tarpeita matalammalle tasolle. Näin ker-
tyneistä ylijäämistä kaupungin johto on 
voinut ohjata rahaa jätti-investointeihin. 

Lisäksi osa ylijäämistä on sijoitet-
tu pankkitileille ja ”rahoitusmarkki-
nainstrumentteihin”. Näitä mihinkään 
sitomattomia ”ylimääräisiä” rahavaroja 
makasi pankeissa viime vuoden lopussa 
yli 1 400 miljardia euroa. 

Tilinpäätös tulee kesäkuussa valtuus-
ton käsittelyyn. Jo alustavan tilinpäätök-
sen luvut saattavat häpeään pormesta-
reiden ja valtuutettujen puheet siitä, et-
tä rahaa ei muka riitä enempää päiväko-
teihin, kouluihin, vanhusten palveluihin, 
työntekijöiden palkkoihin tai vaikka La-
pinlahden entisen sairaalan arvoraken-
nusten kunnostamiseen.

Erityisen räikeästi on alimitoitettu so-
siaali- ja terveyspalvelujen määrärahoja. 

Arvioiden mukaan Helsingin sote-budje-
tissa on ainakin 100 miljoonan euron va-
jaus. Sitä perustellaan valtiovarainminis-
teriön budjettikehyksillä, vaikka Helsinki 
sai sote-uudistuksessa erityisaseman ja 
voisi ohjata palveluihin lisää rahaa omis-
ta ylijäämistään. 

Kyse on poliittisesta valinnasta, jol-
la valtuusto toteuttaa samaa linjaa kuin 
kaikki nykyiset eduskuntapuolueet. Se 
on valinta, jossa suurituloisten verohel-
potukset, yksityinen voitontavoittelu ja 
asehankinnat asetetaan ihmisten hyvin-
voinnin edelle. 

Onneksi on vaihtoehto. SKP:n ja si-
toutumattomien lista vaatii eduskun-
tavaaleissa lisää rahaa hyvinvointiin, ei 
aseisiin.

YRJÖ HAKANEN 

Riittämätön rahoitus, huonot työeh-
dot ja yksityistämispolitiikka ovat aja-
neet julkiset sosiaali- ja terveyspalve-
lut kriisiin. Etenkin perustason palvelu-
ja on laiminlyöty. Vaikka tehtävät ovat 
lisääntyneet, ei tekijöitä ole palkattu 
lisää. Matalat palkat ja kohtuuton työ-
määrä eivät ole houkutelleet työnte-
kijöitä alalle. Näin on luotu lisää mark-
kinoita yksityiselle terveys-, hoiva- ja 
lastensuojelubisnekselle.

Helsinki sai sote-uudistuksessa eri-
tyisaseman, jolla kaupunki voi itse päät-
tää perustason sosiaali- ja terveyspal-
velujen järjestämisestä. Tätä oikeutta 
voisi käyttää palvelujen parantamiseksi 
osoittamalla niihin lisää rahaa ylijäämis-
tä, joita kaupunki on tehnyt, katsoo Mel-
lunmäessä asuva terveydenhoitaja Päivi 
Hedman-Ağyol.

Kaupunki kaavoittaa itäiseen Helsin-
kiin paljon lisää rakentamista. Samaan 
aikaan sote-toimiala valmistelee kuiten-
kin alueen terveysasemien vähentämis-
tä. SKP:n itäisen Helsingin osaston mie-
lestä terveysasemia tarvitaan alueelle 
päinvastoin lisää, kertoo Hedman-Ağyol. 

– Kivikon ja Kontulan terveysasemia 
ei pidä lopettaa eikä supistaa miksikään 
kioskiksi. Sen sijaan Rastilaan pitää pa-
lauttaa terveysasema. 

– Kontulan ostoskeskuksen aluetta 
kehitettäessä pitää huolehtia siitä, että 
asukastalo Kontulalle ja Symppikselle tu-
lee uudistuvalle ostarialueelle riittävät ja 
nykyistä paremmat tilat. 

Palvelujen keskittäminen jättikeskuk-
siin on Päivi Hedman-Ağyolin mielestä 
virheellinen suunta. 

– Terveyskeskusten pitkät jonotus-
ajat, lääkäripula ja pidentyvät matkat 
lisäävät eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. 
Peruspalvelujen tulee olla lähellä ja nii-
hin on osoitettava riittävät resurssit, jot-
ta ihmiset voidaan kohdata niissä ystä-
vällisesti ja heidän tarpeitaan kuunnella 
ilman turhaa kiirettä. 

LÄHITERVEYSASEMIA EI SAA VÄHENTÄÄ

Helsingin kaupungin 
ylijäämät

Vuosi  Ylijäämä (tilinpäätös)

2015  29 milj.euroa

2016  465 milj.euroa

2017  481 milj.euroa

2018  407 milj.euroa

2019  379 milj.euroa

2020  499 milj.euroa

2021  357 milj.euroa

2022*  364 milj.euroa

www.hel.fi/helsinki/fi/
kaupunki-ja-hallinto/
strategia-ja-talous/

*Vuoden 2022 luku on alustava 
tilinpäätös

“Palvelujen keskittäminen 
jättikeskuksiin on Päivi 
Hedman-Ağyolin mielestä 
virheellinen suunta. 

OTA YHTEYTTÄ, 

LIITY SKP:HEN

Eliitti ei omista politiikkaa. Eikä vai-
kuttaminen tapahdu vain kabineteis-
sa, eduskunnassa ja markkinoilla. Tule 
mukaan Suomen kommunistisen puo-
lueen toimintaan. Se on kannanotto 
ihmisen ja luonnon puolesta, riistoa, 
syrjintää ja sotaa vastaan.

SKP:n Helsingin kaupungin 
piirijärjestö
Viljatie 4 B 3.krs, 00700 Helsinki (lä-
hellä 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
Heikki Ketoharju, heikki.ketoharju@
iki.fi
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 ma-
talan kynnyksen vaikuttamista monin 
eri keinoin. Ota yhteyttä kommunisti-
nuoret@gmail.com ja www.kommu-
nistinuoret.fi. 

På svenska
www.skphelsinki.fi/svenska/
skp.fi/svenska

In English
www.skphelsinki.fi/english/
skp.fi/english

EESPÄIN 1/2023

Julkaisija SKP:n Helsingin 
kaupunginpiirijärjestö ry.
Päätoimittaja Emmi Tuomi.  
Toimittaja Yrjö Hakanen.
Kuvat Toivo Koivisto, Marko 
Korvela,Veikko Koivusalo,  
Yrjö Hakanen, Emma Grönqvist 
Taitto Titta Lindström.
Julkaisija SKP:n Helsingin kaupun-
gin piirijärjestö. www.skphelsinki.fi
Painatus TA-Tieto Oy Helsinki.

Kontulan terveysasema kuuluu niihin 
lähiterveysasemiin, joita Helsingin  

sote-johto aikoo lopettaa.

STOP VaKava leikki -mielenosoituksessa vaadittiin kaupunkia ja valtiota osoittamaan lisää resursseja mm. varhaiskasvatukseen.
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TEATTERIN VAHVA NAINEN PUHUU RAUHASTA, 
ELOKAPINASTA JA PERUSPALVELUISTA

Teatterin vahva nainen puhuu rauhasta, 
Elokapinasta ja peruspalveluista

Television Syke sarjassa sairaanhoita-
jaa näyttelevä, oikeassa elämässä Helsin-
kiin Lahdesta muuttanut näyttelijä Ritva 
Sorvali parantaisi kiireesti päiväkotien 
tilannetta, perusterveydenhoitoa sekä 
mielenterveyspalveluita. Sorvali vaatii 
päättäjiä puhumaan rauhan rakentami-
sesta ja militarismin sijaan loppua Venä-
jän hyökkäyssodalle Ukrainassa.

Pitää olla sanottavaa

Matalaääninen, suoraan silmiin katsova 
ja kohti kävelevä Ritva Sorvali saa monen 
silmät pyörähtämään. Hyvässä ja pahas-
sa. Moni tuntee hänet teatterista, eloku-
vista ja tv-sarjoista. Vuoden naisnäytteli-
jäksi Sorvali valittiin kymmenisen vuotta 
sitten roolistaan Otso Kauton ohjaamas-
sa Anna Krogeruksen komediassa “Kuin 
ensimmäistä päivää”.

Palkintoroolissaan Sorvali teki työtä 
vanhusten hoitokodissa. Nyt keväällä 
2023 Sorvali nähdään sairaanhoitajana 
tv-sarjassa Syke. 

– Haluan näyttelijänä päästä vaikutta-
maan asioihin. En esittele lavalla itseäni, 
vaikka nuorempana olinkin ihan kivan nä-
köinen. Minulla täytyy olla lavalla itselle 
tärkeää sanottavaa. Lisäksi toivon, että 
esitykset, joissa olen mukana, herättäisi-
vät katsojissa jotain ajateltavaa ja ehkä ih-
miset esityksen innoittamana ryhtyisivät 
jopa toimiin, sanoo Ritva Sorvali.

”Se on hirveetä”

Pakko uskoa, että Sorvali tuntee esittä-
miensä hahmojen todellisuuden. Teat-
terin tulisielu vaatii ihan oikeassa elä-
mässä lisäresursseja etenkin varhaiskas-
vatukseen, perusterveydenhoitoon ja 
mielenterveyspalveluihin.

– Meiltä puuttuu 2 200 ammattilais-
ta lasten päiväkodeista. Se on hirveetä! 

– Päiväkotien työntekijät ovat alipal-

kattuja.  Nämä ihmiset tekevät kaikkein 
merkityksellisintä työtä, jossa pienet lap-
set kasvavat. Varhaiskasvattajien pulan 
takia päiväkoteja ei voida aina pitää edes 
auki. Päiväkotien ammattilaisten palkko-
ja on kiireesti nostettava, myös sen takia, 
että alasta tulisi houkuttelevampi. Tarvi-
taan lisää henkilökuntaa.

– Julkista terveydenhuoltoa koskee 
tämä sama haaste. Erityisesti mielenter-
veysongelmat ovat lisääntyneet eivätkä 

Min farmor Margaretha Mickwitz var 
med och skapade subjektiv rätt till barn-
vård inom Förening 9. Föreningen strä-
vade efter jämlikhet och jämställdhet 
på 60- och 70-talet. Till exempel år 1967 
definierade barndagvårdskommissionen 
kommunernas uppgift att ordna dagvård 
som vård för de barn “vars mödrar mås-
te förvärvsarbeta på grund av att de är 
ensamförsörjare eller på grund av fäder-
nas låga inkomst”. Heldagsvården för 
barn betraktades således som ett soci-
alt problem. 

Förening 9 betonade behovet av att 
utveckla barndagvårdens kvalitet, att 
minska antalet barn i grupperna, och 
att personalen skulle få en bättre utbild-
ning. De föreslog också att man skulle 
stifta en lag om dagvård för barn, och 
att finansieringen av dagvården skulle 
vara lagstadgad.

Nedskärningar och kris

Nu, ett halvt sekel senare är vi i en djup 
kris när det gäller småbarnspedagogik. 
När jag själv praktiserade på ett daghem 
för några år sedan insåg jag hur allvarligt 
problemet är. Det fanns inte tillräckligt 
med vårdare för att se till barnens be-
hov. Vårdarna var inte heller kompeten-
ta, de var överbelastade och betedde sig 
illa mot barnen. 

Tidigare har systemet fungerat tack 

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN BEHÖVER 
MERA RESURSER

vare bland annat min farmor, men nu 
har systemet gått igenom så många 
nedskärningar att det är på bristnings-
gränsen. Föräldrar ska kunna sätta sina 
barn på daghem utan att vara rädda för 
att barnen ska traumatiseras. För jäm-
ställdhetens skull ska kvinnor inte tving-
as stanna hemma med sina barn för att 
de inte har råd med privat dagvård eller 
är rädda för kommunala daghem.

För framtid

Genom att öka beskattningen för stor-
företag och höginkomsttagare kan vi ga-
rantera att den framtida generationen 

ihmiset saa tarvitsemaansa apua, sanoo 
Ritva Sorvali.

Rauha ja ympäristö

1980-luvulla valtakunnan kiistellyin teat-
teriohjaaja Jouko Turkka, joka oli myös 
Sorvalin opettaja, koulutti näyttelijöitä 
sietämään äärimmäisiä paineita. Tänään 
ihmisen sietokyky on koetuksella. Ritva 

Sorvali sanoo jaksavansa näyttelijän työn 
ja aatteensa voimalla. 

Rauha ja ympäristökriisi ovat asioita, 
joissa Sorvali ei halua tehdä kompromis-
seja. Sorvali antaa kaiken tukensa Eloka-
pinan työlle ja toiminnalle.

– Kyllä minua saa vasemmistolaisek-
si sanoa, mutta korjaan aina, että olen 
kommunisti. En voisi olla Natoa kannat-
tavan puolueen ehdokas. Ei semmoista 
kompromissia voi tehdä. Kutsun kaikkia 
mukaan puhumaan rauhasta ja sitä, et-
tä rauha on mahdollista. Nyt on aletta-
va ylläpitää uskoa siihen, että rauhan on 
mahdollista. Se tarkoittaa, että meidän 
täytyy välittää toisistamme. Jokaisen ih-
misen elämä on niin arvokasta, että me 
kaikki tarvitsemme rauhaa, sanoo Ritva 
Sorvali.

JP VÄISÄNEN

Ritva Sorvali on vuonna 1958 Jyväsky-
lässä syntynyt suomalainen näyttelijä ja 
laulaja. Sorvali palkittiin vuoden nais-
näyttelijäksi vuonna 2010. Teatterikor-
keakoulusta valmistunut Sorvali on näy-
tellyt Helsingin, Turun, Oulun ja Lahden 
kaupungin teattereissa. Sorvali oli mu-
kana Lahdessa perustamassa Teatteri 
Vanhaa Jukoa. Sorvali on myös laulaja 
ja tunnettu yhteistyöstään säveltäjä Kaj 
Chydeniuksen kanssa. Sorvali on Helsin-
gissä SKP:n ja sitoutumattomien listalla 
eduskuntavaaliehdokkaana.

får den fostran och vård de behöver. Lä-
rare inom småbarnspedagogik och barn-
skötare behöver få högre lön och bättre 
arbetsvillkor, som motsvarar det stora 
ansvar de har varje dag. 

För min farmor var social jämlikhet 
och jämställdhet viktigt. Hon jobbade 
hårt för att skapa det system som vi idag 
håller på att rasera. När ska vi inse vikten 
av vad vi håller på att förstöra?

MATILDA MICKWITZ
Studerande, 

kandidat till riksdagen

TILAA TIEDONANTAJA
Systeemi on rikki ja se vaatii vaihdoksen! 

Tiedonantaja toimii kanssasi työväen, sorrettujen, 
rauhan ja ympäristön puolesta,  

marxilaisella otteella.

Kuukausilehti paperilla ja diginä. 

Vuositilaus 100eur / 75eur 
(opiskelijat ja työttömät)
3kk tilaus 38eur / 33eur

Tilaukset
www.tiedonantaja.fi/tilaa
toimisto@tiedonantaja.fi

p. (09) 77 4 3810

11/2022  8 €

 www.tiedonantaja.fi

Nainen, vapaus, elämä! 12-13
Kansainvälinen kommunistien kokous Kuubassa 

30-33

Terveydenhuollosta, tasa-arvosta ja rauhanpyrkimyksistä  

alkaen reaalisosialismin kaatumiseen saakka.

Neuvostoliitto100 vuotta!

12/2022  8 €

 www.tiedonantaja.fi

Vasemmisto huk-

kasi hallituksessa 

rauhanpolitiikan ja 

vaihtoi Natoon 12-13 

Paluu Kazakstanin 

uudismaalle 23-25

Vaikeneminen ei ole 

vaihtoehto

Dragsvikin musiikissa työväenluokkaisuus ja 

yhteiskunnallinen kantaaottavuus on keskeisessä asemassa.

    2/2023 8 € www.tiedonantaja.fi

Kansainvälisen 
naistenpäivän numero! 

Naisen oikeus
aborttiin 15

Mikä mättää 
kouluissa? 16-17

Ei mitään lässynläätä 
vammaisista

Sanni Purhosen runoissa puhutaan toiseudesta, 
vammaisuudesta, jopa väkivallasta. 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

