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Lumettomat talvet kerto-
vat ilmastonmuutokses-
ta. Enää ei ole kyse siitä, 

pitäisikö tehdä jotain vaan mi-
tä tehdään ilmastonmuutoksen 
pysäyttämiseksi. 

Helsingissä suurimmat ilmas-
tonmuutoksen aiheuttajat ovat 
energiantuotanto ja liikenne. 

On ilmastotekojen aika

Ilmastohiihto joulukuussa 2007.

Kumpaankin niistä kaupunki vai-
kuttaa ratkaisevasti. 

Julkisuudessa kaupungin joh-
to haluaa nyt ”profiloitua ympä-
ristöystävälliseksi”. Mutta missä 
ovat ilmastoteot?

Kaupungin uusissa energia- 
ja ilmastolinjauksissa tyydytään 
vain ”selvittämään keinoja” pääs-

töjen vähentämiseen. Kaupun-
ginvaltuuston enemmistö torjui 
konkreettiset sitoumukset pääs-
töjen vähentämisestä, investoimi-
sesta uusiutuvaan energiaan ja 
joukkoliikenteen kehittämisestä. 

Ovatko valtapuolueiden ilmas-
topuheet vain ”viherpesua”? 

n  Hyvä veli –verkosto pelaa  n  Kenkää keskustatunnelille  n  Tonttivuokralaiset-asukasliike 

n  Lopetetaanko terveysasemia?  n  Lähi-itä ja Etelä-Amerikka  n   Santahaminan leiri 1918
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Pääkirjoitus

RaTas
Nimimerkki seuraa näköala-
paikalta kaupunkimme johdon 
ihmeellisiä seikkailuja demo-
kratian viidakossa.

”arvoisat kaupunkilaiset, aluk-
si haluamme kiittää arvoisaa 
delegaatiota merkittävästä kan-
salaisaktiivisuudesta, jolla olet-
te asiaan tarttuneet ja tuoneet 
huolenne tiedoksemme. Puolu-
eemme on kanssanne lähes sa-
moilla linjoilla siitä, että tämä 
tärkeä asia on otettava mitä pi-
kimmiten lähemmän tarkaste-
lun ja arvioinnin, sanoisin jopa 
uudelleen arvioinnin kohteeksi. 
Ei niin, että suoralta kädeltä 
voisimme yhtyä ehdotukseenne 
tai sen osa- ja alakohtiin tai että 
voisimme kommentoida siihen 
esittämänne kannan mukaisia 
muutoksia, joiden yksilöity tar-
kastelu kuitenkin ryhmässämme 
jatkuu mitä huolellisimman val-
mistelun tärkeänä, elimellisenä 
osana. Tämän jälkeen tulemme 
esittämään keskustelujemme ja 
omien visioidemme, strategioi-

Vastauksena ehdotukseenne
demme ja ideologiamme perusteis-
ta nousevien ja yhteistyön pohjalta 
synnytettyjen workshoppien käsit-
tely- ja kokoontumisaikataulua, 
jolla saavuttuja tuloksia voimme 
mahdollisesti viedä tiedoksi joh-
toryhmälle. Mikäli vielä tämän 
jälkeen näemme mahdollisuuksia 
jatkokäsittelylle, tulemme esittä-
mään puoluehallinnolle sellaisen 
mahdollisuuden tarkastelua, jossa 
kyseisen asian sisältämät asiako-
konaisuudet alistetaan sitä var-
ten perustettavan työvaliokunnan 
tarkasteltavaksi samankaltaisten 
asiakokonaisuuksien tullessa 
ajankohtaisiksi. asian käsittelyn 
edetessä pyrimme tutkimaan ja 
mahdollisesti ehdottamaan toisen-
laista mahdollisuutta tai jopa usei-
ta vaihtoehtoisia malleja sellaisen 
toimintatavan edelleen kehittä-
miseksi, jossa pyritään luomaan 
tarkastelukulmaa harkittavaksi 

ja edelleen kehitettäväksi sekä 
mahdollisten resurssien kartoit-
tamiseksi jatkoneuvonpitoa var-
ten. Emme luonnollisestikaan 
tällä aikataululla pysty vielä 
esittämään arvioitua aikataulua 
käsittelyn etenemisestä, mutta 
sen voin luvata, että vaalien alla 
tulemme kyllä taas lupaamaan 
jotakin.”  

Yhteistyöterveisin,
tiedotusvastaava

asumiskustannusten nousu Hel-
singissä on viime aikoina ollut 
käsittämättömän nopeaa. sekä 
vuokralla että omistusasunnossa 
asuminen ovat kallistuneet niin, 
ettei kaupungista tahdo enää 
löytyä asuntoja keski- saatikka 
pienituloisille. 

viimeisin niitti asumiskustan-
nusten nousuun ovat kaupungin 
kiinteistöviraston esittämät ton-
tinvuokrien korotukset. satojen 
asuinkiinteistöjen tonttien vuokrat 
aiotaan nostaa lähivuosina noin 
15-kertaisiksi. 

Herttoniemeläisten asukkai-
den aloitteesta on syntynyt laaja 
kansalaisliike vaatimaan tontti-
vuokrien kohtuullistamista. se vei 
puheenjohtajansa, Heikki Terva-
hatun johdolla kaupunginvaltuus-
tolle kirjelmän, jossa vaadittiin 
tonttivuokrien määräytymisperus-
teiden kohtuullistamista. 

Kansalaisliikkeen selvitykset 
paljastivat, että Helsinki perii mon-
ta kertaa korkeampia tonttivuok-
ria kuin monet muut suuret kau-
pungit suomessa ja Ruotsissa. 

Ulkoistaako kaupunki 
pienituloiset?
Korkeat tonttivuokrat tulevat sekä 
vuokralla että omassa asunnossa 
asuvien maksettavaksi vuokrissa 
ja yhtiövastikkeissa sitä mukaan, 
kuin vanhat tonttien vuokraso-
pimukset tulevat uusittavaksi. 
Ne koskevat myös rakennetta-
via uusia asuntoja, omistaahan 
kaupunki noin 70 % kaikesta 
tonttimaasta. 

Kansalaisliikkeen mielestä on 
vähintäänkin omituista, että kau-
punki vakuuttaa juhlapuheissaan 
pyrkivänsä asumiskustannusten 
alentamiseen, mutta toimii kui-
tenkin käytännössä tätä periaa-
tettaan vastaan. Heikki Terva-
hattu kysyikin päättäjiltä, onko 
tarkoitus ulkoistaa pienituloiset 
asukkaat?

satojen asuintalojen tonttien 
– muun muassa Herttoniemen, 
Käpylän, Maunulan, Mellunmä-
en, Myllypuron, Puotilan, Ruskea-
suon, Roihuvuoren, vartiokylän, 

Kiskontaa vai kohtuullisuutta?
– miten käy Helsingin tonttivuokrien

vuosaaren ja Jakomäen alueilla 
– sopimukset tulevat uusittaviksi 
2010-luvulla. 

Kiinteistöviraston esittämät ko-
rotukset nostaisivat tonttivuokria 
niin, että niiden osuus asumisku-
luista olisi noin 1,70 euroa asun-
toneliöltä kuukaudessa. 

Kaupungin nykyiset tonttivuok-
rien perusteet lähtevät siitä, että 
vuosivuokra on 4 % tontin arvi-
oidusta hinnasta. Käytännössä 
tämä tarkoittaa, että asukkaat 
maksavat aina 25 vuoden välein 
tontin hinnan, joka Helsingissä 
nousee jatkuvasti. 

Allekirjoita adressi
Kansalaisliike kerää adressia, 
jossa vaaditaan kaupunkia koh-
tuullistamaan tonttivuokraa niin, 
että se on vuodessa 1-2 % tontin 
laskennallisesta hinnasta nykyi-
sen 4 % sijasta. Kun Helsinki ke-
räsi asuintonttien vuokrilla viime 
vuonna yhteensä alle 70 miljoonaa 
ja kaupungin talouden ylijäämä oli 
lähes 300 miljoonaa, ei vuokrien 
alentaminen aiheuttaisi kaupun-
gille taloudellisia vaikeuksia.

Päätösvalta asiassa kuuluu 
viimekädessä Helsingin kaupun-
ginvaltuustolle. sKP:n ja asukas-

listan valtuutettu Yrjö Hakanen 
jätti heti korotusesitysten tultua 
julkisuuteen valtuustoaloitteen 
korotuksista luopumiseksi ja 
vuokrien määräytymisperusteiden 
muuttamiseksi niin, että korkeita 
vuokria alennetaan muidenkin 
tonttien osalta. aloitteen alle-
kirjoitti 21 valtuutettua viidestä 
valtuustoryhmästä. 

Mikäli asukkaat ympäri kau-
punkia lähtevät liikkeelle, voidaan 
valtuuston enemmistö saada tont-
tivuokrien kohtuullistamisen kan-
nalle. Kunnallisvaalien läheisyys 
antaa asukkaiden toiminnalle li-
sää painoa. Näin vaalien alla po-
liitikot perinteisesti liikkuvat kan-
san keskuudessa ja käyvät hyvin 
pyydykseen.

TiiNa saNDBERG
Asukasliiton järjestösihteeri 

(äitiyslomalla)

Adressin tonttivuokrien alenta-
miseksi voi allekirjoittaa netissä 
www.adressit.com/tonttivuokra

Tontt ivuokraajat -kansa-
laisliikkeen sähköposti osoi-
te j1106h@hotmail.com. Ad-
ressia saa myös Asukasliiton 
toimistosta.

Herttoniemeläisten asukkaiden tonttivuokratoimikunta vetosi kau-
punginvaltuustoon tonttivuokrien kohtuullistamiseksi. 

Kansalaisliike saavutti loistavan voiton tämän vuoden alku-
metreillä, kun kaupunginvaltuuston enemmistö asettui vas-
tustamaan keskustatunnelihanketta Tuo jo miljardin hinta-

luokkaa lähestynyt projekti sai asiallisen päätöksen. Kiitos tästä 
kuuluu sille sitkeälle kansalaisjoukolle, joka ei antanut periksi 
kolmivuotisen kamppailun aikana.  

Keskustelemalla, asiallista tietoa jakamalla, keräämällä kaduilla 
ja tilaisuuksissa tuhansia nimiä sekä järjestämällä keskusteluti-
laisuuksia ja mielenosoituksia, he saivat pikkuhiljaa päättäjät va-
kuuttuneiksi. Tässä toiminnassa kommunistit ja Eespäin-lehti ovat 
olleet mukana alusta alkaen.

Yksipuolista sananvapautta
Eduskuntapuolueet ovat jakaneet itselleen veronmaksajien rahoista 
miljoonatukiaiset kunnallisvaalityöhön nostamalla puoluetukeaan 
viime vuonna 44 prosentilla Ne ovat keskittäneet lehdistötuen vain 
eduskuntapuolueiden lehdille. Eduskuntapuolueita lähellä olevil-
le järjestöille on kahmittu myös pääosa nais-, nuoriso-, opinto- ja 
monien muiden järjestöjen tukirahoista. 

Tähän päälle tulevat vielä palkkiot, joita suurfirmat jakavat näitä 
firmoja tukevaa politiikkaa noudattaville valtapuolueille. 

Helsingin sanomien omistaja, Erkon sanoma-osakeyhtiö omis-
taa myös Metron ja 100-lehden, Radio-Helsingin ja Nelosen tele-
vision. valtamedian myötäilee kulloinkin vallassa olevia – samal-
la kun se kerää lisää mainosrahoja valtapuolueiden kasvaneista 
vaalibudjeteista.

Sinä voit vaikuttaa
Terveydenhoitoalan mahtava kamppailu viime syksynä osoitti, että 
naisissa on muutosvoimaa. vaikuttamisen mahdollisuuksista ker-
tovat myös asukasliikkeet saavutukset monien koulujen, terveys-
asemien ja lähipalvelujen puolustamisessa. 

Tonttivuokrien korotuksia vastaan Herttoniemestä noussut liike 
on jo herättänyt keskustelua vuokrien laajemmastakin kohtuullis-
tamisesta. Taiteilijat ja tutkijat laittoivat ministeriön suunnitelmat 
sosiaaliturvasta uuteen harkintaan.

suomen kommunistinen puolue tarjoaa väylän vaikuttaa toisen-
laisen Helsingin rakentamiseksi. 

Toivo KoivisTo
SKP:n Helsingin kaupungin 

piirijärjestön puheenjohtaja

Kansalaistoiminnan voitto

H Tutustumistilaus 3 kk vain 25 e (opiskeli-
jat ja työttömät 20 e) H Normaalitilaus 12 kk 
vain 70 e (opiskelijat, työttömät 52 e) H Tilauk-
set puh (09) 7743 810 / www.tiedonantaja.fi
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sen jälkeen kun vuokrasäänte-
ly lopetettiin vuonna 1995, ovat 
vuokrat nousseet Helsingissä 
aravataloissa keskimäärin 65 
prosenttia ja vapaarahoitteisissa 
asunnoissa 70 prosenttia. omis-
tusasuntojen hinnat ovat samaan 
aikaan yli kaksinkertaistuneet. 

asumiskustannusten nousu on 
Helsingin suurin asunto-ongelma. 
sitä ei kuitenkaan edes mainita 
helmikuussa hyväksytyssä kau-
pungin maankäytön ja asumisen 
ohjelmassa 2008-2017. Kaupun-
ginvaltuustossa vain sKP:n ja asu-
kaslistan valtuutettu Yrjö Haka-
nen esitti ohjelmaan lisättäväksi 
asumiskustannusten nousun hil-
litsemisen tavoitteet. Muut ryhmät 
kokoomuksesta vasemmistoliit-
toon ja perussuomalaisiin hyväk-
syivät ohjelman muutoksitta.

Vuokra-asuntojen osuus 
vähenee
Toinen iso ongelma on vuokra-
asuntojen puute ja asuntotuotan-
non painottuminen omistusasun-
toihin. ohjelman tavoitteena on 
lisätä vuokra-asuntojen tuotan-
toa, mutta silti vuokra-asuntojen 
osuus vähenee, koska omistus-
asuntojen rakentamista lisätään 
vielä enemmän. 

— omistusasumisen painot-
taminen on paitsi epäsosiaalista 
myös ristiriidassa työmarkkinoi-
den ja ihmisten tarpeiden kanssa. 
Pätkätöiden yleistyminen ja pakko 
liikkua työn perässä korostavat 
vuokra-asuntojen tarvetta, muis-
tutti Hakanen ja esitti vuokra-

Grynderit ja keinottelijat rosvoavat 
Helsingin asuntomarkkinoilla

asuntotuotannon osuuden lisää-
mistä ohjelmassa. 

Jättipotti keinottelijoille
Maankäytön ja asumisen ohjelma 
avaa gryndereille ja keinottelijoille 
entistä laajemmat markkinat. 

ohjelmaan sisältyy uusi vuok-
ra-asuntotuotannon ns. välimalli, 
jossa kaupunki luovuttaa tontit 
alennettuun hintaan rakentajille, 
ja nämä saavat myydä tontit ja 
asunnot vapaasti kovalla hinnalla 
20 vuoden kuluttua. Tätä perus-
teltiin ”sijoittajien kiinnostuksen 
herättämisellä”.

Lisäksi kaupunki luovuttaa 
suuria aluekokonaisuuksia ns. 
sopimusrakennuttajille sen sijaan, 
että rakennuttaisi ne itse. 

— Tämä antaa isoille raken-
nusliikkeille entistä vahvemman 
aseman, vähentää pienempien yri-
tysten mahdollisuuksia, vähentää 
kaupungin mahdollisuuksia ohja-
ta alueiden rakentamista ja nostaa 
asumisen hintaa, perusteli Haka-
nen esittäessään näiden mallien 
hylkäämistä.

Asumiskustannuksia 
alennettava
sKP:n ja asukaslistan ryhmä toisti 
esityksensä kaupungin oman ra-
kennusosaston tai pääkaupunki-
seudun kuntien yhteisen raken-
tamisen liikelaitoksen perusta-
misesta. Kaupungin oman raken-
nustoiminnan tarvetta korostaa 
se, että uusien asuntojen hinnat 
nousevat nykyisin selvästi nope-
ammin kuin rakennusalan palkat 

ja materiaalikustannukset. 
Lisäksi Hakanen esitti kaupun-

gin tonttivuokrien tason alenta-
mista ja poistettavaksi ohjelman 
kohdan, joka antaa mahdolli-
suudelle myydä osa aravarajoi-
tuksista vapautuvista kaupungin 
vuokrataloista.

Metsiä ja rantoja suojeltava
Kaupunkisuunnittelulautakun-
nan lausunnon mukaan ohjelman 
toteuttaminen edellyttää Kivino-
kan, Malmin kentän, Koivusaa-
ren ja vartiosaaren rakentamista. 
se uhkaa myös Mustavuoren, si-
poonkorven ja Kruunuvuorenran-

nan arvokkaita luontoalueita. 
sKP:n ja asukaslistan ryhmän 

mielestä tällaisia arvokkaita alu-
eita ei pidä uhrata gryndereiden 
voitontavoittelulle. 

Helsingin asuntotuotantoa hallitsevat isot rakennusliikkeet, kuten NCC, Skanska, SRV ja YIT.

Helsingin kaupungin johdossa 
vaikuttava Hyvä veli –verkosto on 
junaillut viime aikoina lukuisia ar-
votontteja alehintaan kavereilleen. 
Niitä on myyty kiihtyvää vauhtia, 
vaikka kaupungin omienkin selvi-
tysten mukaan tonttien vuokraa-
minen olisi kannattavampaa kuin 
myyminen.

Kaupunginvaltuustossa vain 
sKP:n ja asukaslistan ryhmä on 
johdonmukaisesti vastustanut 
näitä kauppoja.

Lampan talo

Helsingin paraatipaikalta, Kaup-
patorilta myytiin presidentinlin-
nan ja Ruotsin suurlähetystön 
välissä oleva Lampan talo Espoon 
kaupunginhallituksen kokoomus-
laisen ex-puheenjohtaja Ilkka J. 
Karin firmalle. 

Kauppa valmisteltiin kokoo-
muslaisen kaupunginjohtaja Jus-
si Pajusen ja kiinteistölautakun-
nan puheenjohtaja Kai Hagelber-
gin, entisen kokoomuksen piiri-
järjestön puheenjohtajan johdolla. 
Kari on kokoomuksen asuntotoi-
mikunnan ex-puheenjohtaja. 

Jugendsali

Helsinkiläisten suosima Jugend-
sali Kauppatorin ja Esplanadin 

Näin pelaa Hyvä veli –verkosto
kulmauksesta siirtyy bisnesmie-
hille. salissa on järjestetty kaikille 
avoimia, maksuttomia näyttelyitä 
ja konsertteja. Kaupunginjohtaja 
Pajunen junaili ratkaisun ohi kau-
punginvaltuuston ja piittaamatta 
asukkaiden vastustuksesta.

Talin kartano

Helsingin Golfklubille kaupunki 
on vuokrannut Talin kartanon ar-
vokkaat alueet 6 700 eurolla vuo-
dessa, vaikka liikuntavirasto mak-
saa alueesta ns. sisäistä vuokraa 
kiinteistövirastolle 516 000 euroa. 
Tämän tuen lisäksi kaupungin an-
toi klubille 200 000 euron lainan 
kahdeksaksi vuodeksi vakuuksil-
la, jotka ovat voimassa vain run-
saan vuoden, ja 98 000 euroa ra-
kennusten korjaamiseen.

samalla valtuuston kädet si-
dottiin niin, että kokoomuslaisen 
asuntoministeri Jan Vapaavuo-
ren suosima suljettu golfklubin 
saa jatkoajan vuokrasopimukselle, 
jota ei edes kilpailuteta.

Sonckin makasiinit

SRV-yhtiöt ja Tallink saivat ale-
hintaan Länsisatamasta arvoton-
tin ja suojellut sonckin makasiinit 
hotellia ja laivayhtiön pääkontto-
ria varten. Myyntihinta oli yli 40 

% alempi kuin alueella yleensä 
tehdyissä toimitilatonttien kau-
poissa. Tätäkään kauppaa ei 
kilpailutettu.

Veritasin talo

Länsi-Pasilassa olevan Tekesin 
toimistotalon omistava vakuu-
tusyhtiö Veritas halusi muuttaa 
kaupungin tontilla olevan talon 
vuokrasopimuksen rahaksi. se sai 
saksalaiselta DEGI-kiinteistöra-
hastolta lisävoittoa, kun kaupunki 
myi samalla tontin. 

Hinta nousi 63 % runsaassa 
vuodessa

Kaupungin rakennuttaman, Stock-
mania ja eräitä muita keskustan 
kiinteistöjä palvelevan huoltotun-
nelin hinta nousi 18 kuukaudessa 
yli 63 %. Urakkatarjouksen jätti 
vain kaksi tunnelin alkuosaa jo 
rakentavaa firmaa. Toinen on as-
falttialan hintakartellista tuomit-
tu Lemminkäinen, joka kasvatti 
voittojaan vuodessa 45 %. Toinen 
on sRv-yhtiöt, jonka voitto kasvoi 
40 %. Tätäkin hintojen vedätystä 
vastusti vain sKP:n ja asukaslis-
tan edustaja.

Lisätietoja:
www.skp.fi/asukaslista

Lampan talo on vuodelta 1817.

Golfseura maksaa 6 700 euroa 
vuodessa vuokraa Talin karta-
non alueesta rakennuksineen.

Stockmannin huoltotunnelin 
hinta nousi 18 kuukaudessa 
63 %.
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Helsingin kaupunginvaltuutet-
tujen enemmistö on ilmoittanut 
vastustavansa keskustatunnelin 
rakentamista ja rakentamisen 
mahdollistavaa asemakaavaa. 
Keskustatunnelin hautaaminen 
on ennen muuta Kenkää keskus-
tatunnelille –kansalaisliikkeen 
voitto. 

Kun joukko ympäristö- ja asu-
kasaktiiveja alkoi syksyllä 2005 
toimia keskustatunnelin rakenta-
mista vastaan ja perusti seuraa-
vana keväänä Kenkää keskusta-
tunnelille -liikkeen, oli kaupunki-
suunnittelulautakunta esittänyt 
keskustatunnelin suunnittelun 
aloittamista.

Ympäristö- ja asukasjärjestöt 
luovuttivat vuoden 2006 alussa 

Kansalaisliike kaatoi keskustatunnelin
- on joukkoliikenteen kehittämisen aika

valtuustoryhmille kannanoton, 
jossa vastustettiin keskustatun-
nelin rakentamista. vain sKP:n 
ja asukaslistan ryhmä, vihreät, 
vasemmistoliitto ja keskusta oli-
vat vielä silloin järjestöjen kanssa 
samaa mieltä.

Yli 10 000 allekirjoitti 
kunnallisaloitteen
asukkailta saatu palaute keskus-
tatunnelia vastaan muutti päättä-
jien enemmistön mielipiteet. Tä-
hän vaikutti myös se, että tunnelin 
kustannusarvio paisui moninker-
taisiksi, aivan kuten kansalaisliike 
oli varoittanut. 

Kenkää keskustatunnelille 
-liike luovutti viime joulukuussa 
kaupunginvaltuustolle yli 10 000 

helsinkiläisen allekirjoittaman 
kunnallisaloitteen, jossa esitetään 
keskustatunnelin suunnittelusta 
luopumista. 

Kunnallisaloitteen lisäksi Ken-
kää keskustatunnelille -liike on 
jakanut tuhansia esitteitä, pitänyt 
yllä kotisivuja www.keskustatun-
neli.fi, järjestänyt keskusteluti-
laisuuksia, jättänyt lausuntoja ja 
muistutuksia, kirjoitellut lehtiin ja 
ollut mukana järjestämässä kriit-
tisiä pyöräretkiä.

Uusi suunta liikennepolitiikalle
Harvoin on kansalaisliike saanut 
taloudellisesti näin suurta voittoa 
Tunnelin kokonaishinta olisi ollut 
vähintään 700 miljoonaa euroa, 
todennäköisesti lähempänä mil-

jardia euroa. 
Helsingin kaupungin liikenteen 

investointiohjelman määrärahois-
ta on vuosille 2007-2012 varattu 
henkilöautoliikennettä palveleviin 
hankkeisiin yli 900 miljoonaa eu-
roa Lisäksi tulevat vielä investoin-
nit pysäköintilaitoksiin. sen sijaan 
joukkoliikenteen, kävelykeskustan 
ja kevyen liikenteen hankkeisiin 
on varattu vain 365 miljoonaa. 

Kenkää keskustatunnelille -lii-
ke on ehdottanut, että nyt tulee 
käynnistää laaja keskustelu toi-
mista, joilla parannetaan joukko-
liikennettä ja alennetaan lippujen 
hintoja. 

Kaupungin ja YTv:n suunnitte-
lupöydillä on jo Länsimetron lisäk-
si paljon aineistoa Raide-Jokerista 

ja Jokeri ii:sta, lentoasemalle me-
nevästä Kehäradasta, vR:n lähi-
liikennettä parantavasta Pisaras-
ta, Töölön metrosta, raitioteistä, 
pyöräteistä ja ruuhkamaksuista. 
Kävelykeskustasta on monia eh-
dotuksia. alkamassa on itämetron 
suunnittelu.

Nyt tarvitaan päätöksiä tällais-
ten hankkeiden toteuttamisesta. 
Joukkoliikennettä on edistettävä 
myös alentamalla lippujen hintoja. 
Myös ruuhkamaksut tulee ottaa 
käyttöön pääkaupunkiseudulla ja 
käyttää niillä kerätyt rahat jouk-
koliikenteen kehittämiseen.

MaiJa HaKaNEN
Kenkää keskustatunnelille 

–liikkeen perustajäseniä

Helsingin Energia nosti hintoja 
taas helmikuussa. Hinnat ovat 
nyt 7,3 – 9,3 % korkeimmat kuin 
viime talvena. 

— Kaupungin energialaitoksen 
kuluttajahinnat on saatava irti 
niin suuresta markkinavoimien 
ohjauksesta kuin nyt on tilanne, 
sanoo teknisen lautakunnan jä-
sen, erikoistutkija Teuvo Junka 
sKP:n ja asukaslistan ryhmästä. 

— Energialaitosta ohjaava luot-
tamuselin, tekninen lautakunta, 
ei nykyisin päätä tariffeista vaan 
toimiva johto tekee hintojen ko-
rottamis- tai alentamispäätökset 
kulloisenkin markkinatilanteen 
pohjalta.

Teuvo Jungan mielestä kunnal-
linen liikelaitos on sinänsä kau-
punkilaisten ja energiatalouden 
kannalta hyvä asia. 

— Liikelaitoksen yhtiöittämi-
seen, jolla EU näyttää uhkailevan, 
ei ole tarvetta. se vain huonon-
taisi tilannetta. Markkinavoimien 
vallankäyttöä energiatuotannossa 
pitää vähentää eikä lisätä.

Esimerkiksi ilmastotalkoiden 
vaatimat investoinnit uusiutuvaan 

ilmastoasioissa ei enää keskus-
tella siitä, pitäisikö tehdä jo-
tain. Nyt on kyse siitä, mitä teh-
dään ja kuka maksaa. Tämä nä-
kyi, kun Helsingin kaupungin-
valtuusto päätti vuoden alussa 
energialinjauksista. 

— Linjaukset jäävät useissa 
kysymyksissä vain selvittelyksi ja 
”viherpesuksi”. Puuttuu konkreet-
tisia sitoumuksia ja tekoja, totesi 
Yrjö Hakanen sKP:n ja asukaslis-
tan ryhmän puheenvuorossa.

Selvitetään, selvitetään…
YK:n ilmastokokouksessa on so-
vittu teollisuusmaiden tavoitteek-
si kasvihuonepäästöjen vähentä-
minen 25 – 40 prosentilla vuoden 
1990 tasosta vuoteen 2020 men-
nessä. Kansainvälisen ilmasto-
paneelin mukaan ilmastonmuu-
toksen pysäyttäminen edellyttää 
päästöjen vähentämistä 50 – 80 
prosentilla vuoteen 2050 men-
nessä. Tukholma aikoo olla silloin 
”kivihiilivapaa”.  

Helsingin linjauksissa todetaan 
vain, että ”selvitetään keinot” vä-
hentää päästöjä 20 prosentilla 
vuoteen 2020 mennessä.

— Puheet profiloitumisesta ym-
päristöystävälliseksi jäävät suu-
relta osin tyhjän päälle, kun ei 
sitouduta konkreettisesti vähen-
tämään päästöjä ja viittauksetkin 
siihen jäävät alle Balin kokouksen 
vähimmäistavoitteiden, kritisoi 
Hakanen.

Uusiutuvaan kannattaa 
investoida
Helsingin energialaitos on edellä-
kävijöitä lämmön ja sähkön yh-
teistuotannossa. sen sijaan uu-
siutuvan energian osuus on sen 
tuotannossa vain pari prosenttia. 
se on nostanut paineita investoida 
tuulivoimaan ja biopolttoaineiden 
käyttöön.

Kaupunginjohtaja Jussi Paju-
nen ja kokoomus esittivät tällä pe-
rusteella, että Helsingin Energian 
satojen miljoonien voitoista ei voi 
enää siirtää osaa muiden palvelu-

jen rahoitukseen. 
Hakanen oli eri mieltä.
— investoinneissa uusiutuvaan 

energiaan on kyse tuottavasta toi-
minnasta, joka maksaa itsensä 
takaisin ja tuo voittoa pidemmällä 
aikavälillä, Hakanen muistutti.

— Energialaitoksen laskelmien 
mukaan Hanasaaren B-voimalan 
muuttaminen biomassaa, kuten 
pellettejä, käyttäväksi maksaisi 
kuljetusjärjestelyineen 300 mil-
joonaa. se on iso summa, mutta 
vain vähän enemmän kuin ener-
gialaitoksen viime vuoden liike-

Ilmastotekoja vai ”viherpesua”?
voitto. Usean vuosikymmenen 
investointina se kertyisi takaisin 
energian hinnan nousun tuomilla 
lisätuloilla.

— Pelkästään tällä investoinnil-
la uusiutuvan energian osuus nou-
sisi Helsingin Energiassa tavoittei-
den mukaiseen 20 prosenttiin. 
Puheita pellettien tuomasta mah-
dottomasta rekkarallista Hakanen 
kommentoi todeten, että suomen 
pellettituotannosta 70 % viedään 
junilla ja laivoilla ulkomaille, mm. 
Tukholmaan. Kuljetus satamassa 
sijaitsevaan Hanasaareen ei ole 
sen vaikeampaa.

Missä vihreiden teot?
valtuusto asetti tavoitteeksi uu-
siutuvan energian osuuden lisää-
misen 20 prosenttiin vuoteen 2020 
mennessä, mutta jätti auki sen, 
miten tähän päästään.

Erityisesti vihreiden ja sDP:n 
sanat ja teot olivat valtuustossa 
ristiriidassa He sopivat oikeiston 
kanssa linjaukset, joihin sisältyy 
kivihiilen käytön jatkaminen ja 
mahdollisuus ydinvoiman hankin-
taan. samalla he torjuivat sKP:n 
ja asukaslistan ehdotukset tuuli-
puiston perustamisesta, Hanasaa-
ren voimalan muuttamisesta bio-
polttoainelaitokseksi, ydinvoiman 
lisähankintojen torjumisesta ja 
sitovista päästövähennyksistä.

Energian hinnat kuriin

Kansalaisliikkeen kaatama keskustatunneli olisi maksanut ainakin 700 miljoonaa. Nämä rahat pitää ohjata nyt joukkoliikenteen ja kävelykeskustan kehittämiseen.

Hanasaaren B-voimala voi-
taisiin muuttaa biopolttoai-
netta käyttäväksi.
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energiaan on varmempi toteuttaa 
demokraattisessa valvonnassa toi-
mivan liikelaitoksen kuin markki-
navoimien ehdoilla toimivan yhti-
ön toimesta, Junka huomauttaa. 

Helsingin Energian liikevoitto 
oli viime vuonna 260 miljoonaa 
euroa. sKP:n ja asukaslistan ryh-
mä esitti kaupungin budjetista 
päätettäessä luopumista uusista 
kuluttajahintojen korotuksista. 
osan voittovaroista ryhmä inves-
toisi uusiutuvaan energiaan ja 
osan ohjaisi kaupungin muihin 
palveluihin. 

Ilmastotekoja vai ”viherpesua”?

Energian hinnat kuriin

Helsingin terveyskeskuksen joh-
to aikoo jatkaa terveysasemaver-
kon supistamista. se lakkauttai-
si useita terveysasemia, joihin 
asiakkaat ja työntekijät ovat 
tyytyväisiä. 

Palvelujen keskittäminen vai-
keuttaa niiden saatavuutta. 
Terveysasemilla on lääkäripal-
velujen lisäksi mm. neuvola- ja 
hammaslääkäripalveluja. Pienet 
koululaiset joutuvat kulkemaan 
hammashoitoon pitkiä matko-
ja ja bussista toiseen vaihtaen. 
Myös vanhusväestö, lapsiperheet 
ja mielenterveyspotilaat tarvitse-
vat lähiterveysasemia.

Terveysasemien vähentämisel-
lä ei terveyskeskuksen toimitus-
johtaja Matti Toivolan mukaan 
tavoitella säästöä vaan ”palvelu-
tason parantamista”. 

— Palvelujen keskittämisen 
taustalla kummittelee yksityistä-
misen ohjelma. Julkisten lähipal-
velujen karsiminen lisää yksityis-
ten lääkärifirmojen markkinoita. 
Porvarihallituksen mukaan kun-
tasektorille pyritään luomaan 
suurempia yksiköitä, jotta palve-
luja on helpompi kilpailuttaa eli 
ostaa enemmän yksityisiltä mark-
kinoilta, kommentoi kontulalai-
nen asukasaktivisti Irene Auer. 
aikuisten hammashoidon kau-
punki on jo jättänyt suurelta osin 
yksityisille firmoille.

Länsi-Sipoon pakkoliitos 
ruuhkauttaa terveyspalveluja
Helsinkiin pakkoliitetyn Lounais-
sipoon asukkaat on tarkoitus oh-
jata ensi vaiheessa itäkeskuksen 
terveysasemalle. se on koko lailla 

Terveysasemien alasajo uhkaa 
jatkua Helsingissä

tukossa jo nyt. Jatkossa itäkes-
kuksen terveysasema yhdistetään 
Myllypuroon suunniteltuun ter-
veysasemaan. Tiettävästi harkin-
nassa on myös Kivikon ja Kontu-
lan terveysasemien yhdistäminen 
Myllypuroon.

irene auer on huolissaan itä-
Helsingin terveysasemista.

— Jo nyt joutuvat sairaat raa-
hautumaan esimerkiksi Kivikosta 

Kontulan labraan. Jatkossa saat-
tavat terveyspalvelut keskittyä 
entisestään.

Lakkautuslistoja Pohjois-
Helsingissä
Terveyskeskuksen johto esittää 
hyvästä toiminnasta palkitun 
Paloheinän terveysaseman lopet-
tamista ja palvelujen siirtämistä 
Maunulan terveysasemalle. Mau-

nulasta on tarkoitus siirtää nykyi-
set neuvolatoiminnat suursuon 
sairaalaan ja hammasklinikka 
oulunkylään. 

Pohjoisten kaupunginosien 
asukkaiden psykiatriset palve-
lut on tarkoitus keskittää Kos-
kelaan, jonne vielä vähän ai-
kaa sitten terveyskeskus aikoi 
siirtää oulunkylän asukkaiden 
terveyskeskuspalvelut. 

Asukasliikkeiden kamppailu 
tuo tuloksia
suunnitelmiin on tullut mutkia 
matkaan aktiivisen kansalaistoi-
minnan vuoksi. Koskelan ja ou-
lunkylän terveysasemia puolus-
tamaan kokoontuneet sadat ih-
miset saivat terveyslautakunnan 
pyytämään lisäselvityksiä. 

— asia oli jo menossa lähes 
huomaamatta lautakuntaan 
esittelijän lakkautussuunnitel-
man mukaisesti. alueella virisi 
kuitenkin voimakas asukasläh-
töinen vastarinta, jonka ääni 
lopulta alkoi kuulua myös asi-
an valmistelijoille ja päättäjille. 
asukaskokousten vaatimukset 
siirsivät hankkeen uudelleen 
valmisteltavaksi, kertoo käpy-
läläinen asukasaktivisti Heikki 
Takkinen. 

— Keskeinen perustelu asemi-
en yhdistämiselle on valmisteli-
joiden mukaan se, että lääkärit 
viihtyvät paremmin suurilla ter-
veysasemilla. onkin syytä ihme-
tellä, keitä varten terveysasema-
verkosto on olemassa, lääkäreitä 
vai asukkaita, Takkinen kysyy. 

sKP:n ja asukaslistan val-
tuustoryhmä on esittänyt kaik-
kien nykyisten terveysasemien 
toiminnan jatkamista. samalla 
ryhmä parantaisi terveysasemi-
en työntekijöiden palkkausta, 
pienentäisi lääkäreiden vastuu-
väestöjä, lisäisi mahdollisuuk-
sia koulutukseen ja kehittäisi 
sijaisjärjestelmiä. 

KaLLE HERNBERG
Opettaja, Viikki

Helsingin kaupungin virastojen ja 
liikelaitosten yhteenlaskettu tulos 
viime vuodelta on 295 miljoonaa 
euroa ylijäämäinen. Näin kertoo 
Helsingin talouden ja toiminnan 
seurantaraportti 4/2007.

Myös tulos ilman kaupungin 
liikelaitoksia oli ylijäämäinen ja 
145 miljoonaa euroa budjetissa 
arvioitua parempi. 

Kaupungin kassavarat ylittivät 
jo miljardin euron maagisen rajan. 
sillä olisi voinut maksaa kaikki 
kaupungin lainat ja jäljelle olisi 
jäänyt vielä 300 miljoonaa riihi-
kuivaa rahaa. 

Helsinki teki viime vuonna 
voittoa 295 miljoonaa

Tällaista tulojen aliarvioimista 
ei voi selittää vain ennakoimisen 
vaikeudella, etenkin kun sama on 
toistunut jo vuosia. Kyse on tulo-
jen tietoisesta alimitoittamisesta, 
jolla yritetään perustella palvelu-
jen määrärahojen alibudjetoimista 
ja työntekijöiden palkkojen alhaal-
la pitämistä. 

Peruspalveluja alibudjetoidaan
Kaupungin johto on jo vuosia ali-
budjetoinut peruspalveluja. vii-
me vuonna sosiaalitoimen menot 
ylittivät budjetin 30 miljoonal-
la, terveyspalveluissa 15 miljoo-

nalla ja sivistystoimessa yli 14 
miljoonalla. 

Tästä huolimatta lastensuoje-
lussa puuttuu kymmeniä työnte-
kijöitä, vanhusten kotipalvelut on 
ajettu alas, terveydenhoidon hoito-
takuu ei toteudu, päiväkotien lap-
siryhmät ovat liian isoja, toimeen-
tulotukea joutuu odottamaan koh-
tuuttomasti…Joukkoliikenteen 
tuen riittämättömyys näkyy mat-
kustajamäärien vähenemisenä.

alibudjetoiminen näkyy myös 
työntekijöiden uupumisena, sai-
rastumisena ja vaikeutena saada 
uusia työntekijöitä. 

Helsingin oma ”kupru”
Kaupunginvaltuustossa on peri-
aatteessa vasemmiston ja vihrei-
den enemmistö, joka sanoo halu-
avansa lopettaa palvelujen alibud-
jetoimisen. Käytännössä kuitenkin 
vain sKP:n ja asukaslistan ryhmä 
esitti muutoksia, kun budjetista 
päätettiin. Kaikki muut valtuute-
tut hyväksyivät alibudjetoimisen.

Lisäksi muut ryhmät hyväksyi-
vät kaupunginjohtaja Jussi Paju-
sen esityksen siitä, että valmistel-
laan ”talouden tervehdyttämisoh-

Helsingin lukuja

o Tulot vuodessa 3,7 miljardia

o Tulos vuonna 2007 yhteensä + 295 milj.euroa

o Kassavarat 30.11.2007 1007 milj.euroa

o Lainaa 31.12.2007 716 milj.euroa 

(Helsingin talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2007)

jelma”, jolla energialaitoksen voi-
toista tehdyt tulonsiirrot muiden 
palvelujen rahoitukseen ”puretaan 
asteittain” samalla asetettiin ta-
voitteeksi alentaa palvelujen asu-
kaskohtaiset kustannukset kohti 
viiden seuraavaksi suurimman 
kaupungin tasoa, vaikka pääkau-
pungin kustannustaso on mones-
ta syystä korkeampi.

Tämä on helsinkiläinen versio 
eduskuntapuolueiden yksimie-
lisesti hyväksymästä kunta- ja 
palvelurakennehankkeesta, jonka 
keskeisiä tavoitteita on kuntien 
menojen rajoittaminen ja yksityis-
ten palvelumarkkinoiden osuuden 
laajentaminen.

Tällaiseen menoon ei tarvitse 
eikä pidä alistua. asukkaiden ja 
työntekijöiden vaatimusliikkeillä 
on torjuttu lähes 20 koulun lopet-
tamislista, saatu jatkoaikaa Kos-
kelan ja oulunkylän terveysase-
mille, säilytetty monia bussilinjoja, 
pelastettu lähikirjastoja ja avattu 
tietä muidenkin kuin hoitajien 
palkkojen korotuksille. 

YRJÖ HaKaNEN
SKP:n ja asukaslistan 
kaupunginvaltuutettu

Asukkaiden vastalauseet pysäyttivät syksyllä ensin Oulunkylän ja sitten Koskelan terveysaseman lo-
pettamisen. Irene Auer pelkää kaupungin johdon aikovan silti jatkaa terveysasemien vähentämistä.

Helsingin Energia

o Helsingin kaupungin liikelaitos
o Liikevaihto vuonna 2007 noin 625 
milj.euroa
o Ylijäämä vuonna 2007 noin 220 
milj.euroa
o Työntekijöitä noin 1 200
o Asiakkaita noin 300 000
o Suomen 3. suurin sähköyritys ja 
suurin kaukolämmön tuottaja

Toivo KoivisTo
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Helsinkiä vuosikaudet johta-
neet puolueet puhuvat vaalien 
alla yhtä, mutta tekevät toista. 
Kaupunginvaltuustoon tarvitaan 
edustajia, jotka pitävät sanansa 
ja puolustavat helsinkiläisille tär-
keitä julkisia palveluja. 

Ratkaisevat päätökset Helsin-
gissä tehdään pienessä piirissä. 
Monet haluavat toisenlaista ke-
hitystä, mutta heidän äänensä ei 
kuulu valtapuolueissa. 

Lokakuun kunnallisvaaleihin 
on tulossa uudenlainen ehdo-
kaslista, joka yhdistää erilaisia 
ihmisiä ja ryhmiä yli puoluera-
jojen. Nykyistä pienen piirin val-
lankäyttöä lähtee haastamaan 

Asukaslista
Käpylän asukasaktiivi Heikki 
Takkinen kertoo, että kunnallis-
vaaleihin on tarkoitus koota yh-
teen erilaisia ehdokaslistoja. 

— Haluamme koota aktiivisia 
ihmisiä, jotka toimivat eri puo-
lella kaupunkia samojen asioi-
den puolesta. Helsingissä on esi-
merkiksi paljon palveluja, joita 
ihmiset haluavat puolustaa ja 
parantaa. on myös monia, jot-
ka eivät halua sitoutua puoluei-
siin, mutta haluavat vaikuttaa. 
— sKP:n ja asukaslistan valtuus-
toryhmällä on jo merkittäviä saa-
vutuksia, vaikka kyse on pienestä 
ryhmästä. Nyt on myös mahdollis-
ta nostaa ryhmämme valtuutet-
tujen määrää, ennustaa viimeksi 
asukaslistalta varavaltuutetuksi 
valittu Takkinen.

Eliitin puuhat julki
Esikoisromaania kirjoittava Sep-
po Lampela tunnetaan paremmin 
hiphop-artistinimellä Steen1. Hän 
epäilee, mahtavatko ihmiset yleen-
sä edes tietää, mitä Helsingin her-
rat kabineteissaan puuhailevat.

— Pitää tuoda eliitin lähes ri-
kolliset puuhat kärjekkäästi jul-
kisuuteen ja paljastaa yläkerran 
bileet. sitä kautta ihmiset saadaan 
aktivoitumaan poliittisesti ja osal-
listumaan keskusteluun, kehottaa 
uudenlaisen listan mahdollisuuk-
sia pohtineeseen keskusteluun 
kutsuttu Lampela. 

Näköala vaalivoittoon
sKP:n ja asukaslistan kaupungin-
valtuutettu Yrjö Hakanen koros-
taa, että tarvitaan vaihtoehto.

— ihmiset ovat tyytymättömiä 
valtapuolueisiin, jotka laiminlyö-
vät asukkaiden palveluja samaan 
aikaan kun kaupunki tekee satoja 
miljoonia voittoa. Muutokselle pi-
tää avata uusia väyliä 

— Jos viime kunnallisvaaleis-
ta alkanut ja eduskuntavaaleissa 
jatkunut sKP:n ja asukaslistan 
ehdokkaiden äänimäärän nousu 
jatkuu, saamme läpi enemmän 
kuin yhden valtuutetun. vaihto-
ehdot tulevat silloin useammin 
äänestykseen ja se synnyttää vi-
pinää muissakin ryhmissä, Ha-
kanen arvioi.

Tehyn työtaistelu innosti
Ritva Kosonen, Tehyn pääluot-
tamusmies HUs:sta, pitää sel-
vänä, että hän lähtee mukaan 
ehdokkaaksi.

— Useaan vuoteen en jaksanut 
innostua vaaleista, mutta viime 
syksyn Tehyn työtaistelu, jossa 
toimin yhtenä HUs:n neuvottelija-
na, sai minut innostumaan, sanoo 
Kosonen.

Laboratoriohoitajana Helsingis-
sä pitkään työskennellyt Kosonen 
haluaa estää julkisen terveyden-
huollon alasajoa. Hän tuntee myös 
pääluottamusmiehen tehtävien 
kautta laajasti terveydenhuollon 
kipupisteet.

— suuri ongelma on tällä het-
kellä henkilöstön riittämättömyys, 
joka asettaa kyllä isoja haasteita 
sekä politiikan että edunvalvon-
nan rintamille.

Paikallisten palvelujen puo-
lesta on kamppailtu jo vuosi-
kymmeniä. sosiaalipäivystyksen 
päällikkö, sKP:n ja asukaslistan 
varavaltuutettu Olli Salin ker-
too esimerkiksi asukastoimin-
nalla saaduista Pitäjänmäen, 
Malminkartanon ja Kannelmäen 
terveysasemista, joiden toimin-
nan jatkoa pitää nyt puolustaa. 
— Julkisten lähipalvelujen tule-
vaisuus on kamppailukysymys, 
toteaa salin, joka on liikepalvelu-
lautakunnan jäsenenä kampaillut 
viime aikoina mm. päiväkotien ja 
Kustaankartanon ruokapalvelujen 
ulkoistamista vastaan.

Peitsamo pyöräilee
Tampereelta Helsinkiin muutta-
nut rockmuusikko Kari Peitsamo 
on lähdössä kunnallisvaaleihin 
tavoitteenaan sosiaalipuolen ra-
hoituksen remontti. se on hänen 
mielestään jokaisen helsinkiläisen 
kannalta ensimmäinen ja tärkein 
asia.

— alibudjetointi on lopetetta-
va ja varoja suunnattava julkisiin 
palveluihin, niin terveydenhoi-
toon, kouluihin kuin esimerkiksi 
julkiseen liikenteeseen. Rikkaalla 
Helsingillä on varaa pitää huolta 
jokaisesta asukkaastaan, vähä-
osaisimmista etenkin, korostaa 
Peitsamo.

Tuoreena helsinkiläisenä polku-

Helsinki-listaa kootaan 
kunnallisvaaleihin

puolueisiin sitoutumaton asukas-
lista, julkisia palveluja puolusta-
va naislista, kulttuuriväen lista ja 
sKP:n lista. 

Uudenlaista Helsinki-listaa 
myös tehdään uudella tavalla. Mi-
tään ei ole otettu valmiiksi annet-
tuna. Eri tahoilla toimivat ihmiset 
ovat ryhtyneet hakemaan yhteisiä 
tavoitteita ja toimintatapoja. vaa-
liohjelmaa ei tilata mainostoimis-
tosta vaan evästyksiä kerätään 
asukastilaisuuksista, kiertämällä 
lähiöissä ja pian avattavien net-
tisivujen kautta. Ehdokkailta ei 
vaadita sitoutumista mihinkään 
puolueeseen, jos kohta tarkoitus 
onkin jatkaa viime vaaleissa val-

tuustoon nousseen sKP:n ja asu-
kaslistan työtä entistä isommalla 
valtuustoryhmällä. 

Tule mukaan
Jos olet kiinnostunut tulemaan 
mukaan, ota yhteyttä: asukaslista 
Heikki Takkinen 0500-504451, 
h e i k k i . t a k k i n e n @ l u u k k u .
com;  naislista Tytti Kotilainen 
t y t t i k o t i l a i n e n @ y a h o o .
co.uk;  kulttuurilista Juha-
Pekka väisänen puh 045-657 
7215, juha-pekka.vaisanen@
manifesti.fi; sKP:n Helsingin 
piiri Toivo Koivisto 050-3412590, 
helsinginpiiri@skp.fi

pyöräilijänä hän haluaa puolustaa 
kevyttä liikennettä.

— Lisää pyöräteitä! kuuluu 
Peitsamon lyhyt ja ytimekäs 
vaatimus.

Naiset liikkeelle
Pääkaupunkiseudun Demokraat-
tisen naisverkoston puheenjohtaja 
Tytti Kotilainen toteaa monien 
kunnallisvaalin keskeisten kysy-

mysten olevan naisten sydäntä 
lähellä: kouluasiat, terveydenhoi-
to, päivähoito ja muut perheiden 
elämään vaikuttavat asiat.

— Kutsumme mukaan vaalityö-
hön omalle naislistalle monenlais-
ten järjestöjen naisia. Eikä sohva-
perunankaan ole myöhäistä herä-
tä, muistuttaa Kotilainen.

opiskelija Aleksi Auer koros-

taa tietoverkkojen merkitystä. 
— internetin käyttö on lisään-

tynyt. Myös politiikan ja vaali-
työn on mentävä rohkeasti niille 
areenoille, joilla ihmiset liikkuvat 
eli tietoverkkoihin, sanoo auer.  
Esimerkiksi nettipäiväkirjat eli 
blogit ovat hänen mukaansa hyvä 
ja helppo tapa tehdä vaalityötä.

Lisäarvoa kulttuurille ja 
politiikalle
Käsitetaiteilija Juha-Pekka Väi-
säsen mukaan kunnallisvaalei-
hin suuntaavassa joukossa val-
litsee erittäin hyvä yhteishenki. 
Yhteistyötä tekevät niin sKP:n 
jäsenet, muut vasemmistolaiset 
ja punavihreät kuin sitoutumat-
tomat kansalaisjärjestöjen aktiivit.  
väisänen on yhdessä näyttelijä 
Anneli Saulin kanssa koolle-
kutsumassa Koo plus -ryhmää, 
jonka on tarkoitus kerätä yhteen 
kulttuuripolitiikasta ja laajemmin 
kulttuurista kiinnostuneita.

— Koo plussan puitteissa voi-
daan keskustella esimerkiksi si-
vistyksestä, vähemmistöistä ja 
kaikenlaisista aikamme ilmiöistä. 
se tuo lisäarvoa kulttuurille ja po-
litiikalle, uskoo väisänen.

MaRKo KoRvELa
Kalliossa asuva 

Tiedonantajan toimittaja
Kuvat vEiKKo KoivUsaLo

Ei meillä ole aina helppoa, meillä 
poliittisilla päättäjilläkään. Koko-
uksissa on aina tylsää, on pakko 
olla aina paikalla ja vieläpä siis-
tisti pukeutunut ja hereillä, ai-
nakin silloin, kun äänestetään. 
Jatkuvasti on kiire, joskus on 
jäänyt jopa kanttiinin jälkiruoka 
syömättä, kun on pitänyt kiireh-
tiä valtuustosaliin äänestämään. 
Ja aina pitää muistaa, mitä puo-
lueen johto on määrännyt, että 
mitä nappia sitä milloinkin pi-
tää painaa. Jos en oikein muis-
ta, painan tyhjää ja perustelen 
myöhemmin, että se oli vain pieni 
sormen lipsahdus. 

H H H

Joskus sitä joutuu vahingossa 
– ja tietenkin vaalien alla - jopa 
kuuntelemaan kansalaisten va-
lituksia. ainahan ne ovat jotain 
vaatimissa; vaaditaan terveysase-
mien säilyttämistä, kirjastojen ja 

Politiikan karkeaa arkea
koulujen säilyttämistä, vanhus-
ten sairaalapaikkojen lisäämistä, 
joukkoliikenteen kehittämistä, 
tuulivoiman ja bioenergian hank-
kimista… Ja rahaa, sitä vaaditaan 
milloin mihinkin; lapsille, sairaille, 
vanhuksille, lähipalveluille, kult-
tuuriin, opetukseen, metsien ja 
rantojen suojeluun… Ja ties mi-
hin vielä.

H H H

onneksi puolueeni ylin johto on 
kouluttanut meidät hyvin. osaam-
me vastata kaikille vaatijoille 
tasapuolisesti:

”Kiitämme saamastamme huo-
miosta ja tärkeän asian esille otta-
misesta. vien tämän tiedoksi ryh-
mällemme ja otamme lähiaikoina 
kantaa asiaan. Lupaan, että puo-
lueemme tulee tarkoin tutkimaan 
asianne ja pohtimaan sen kaikin 
puolin objektiivisesti ja ryhtymään 
tämän jälkeen oikeaksi katsomiin-

sa toimenpiteisiin.”
Että rankkaahan tämä on. Jos-

kus sitä joutuu oikein pinnistele-
mään, että muistaa sanat oikein, 
eikä mene vahingossa möläyt-
tämään jotain oikeaa lupausta. 
siitä puolueen johto ei pidä ollen-
kaan. onneksi sentään korvaus 
tästä kaikesta on kohtuullinen.

Vaali- ja valtuustoterveisin,
nimim. ”Lähes kaiken kokenut”

Nimimerkki seuraa näköala-
paikalta kaupunkimme johdon 
ihmeellisiä seikkailuja demo-
kratian viidakossa.

RaTas

Heikki Takkinen

Asukaslistan, naislistan, kulttuurilistan ja SKP:n aktiiveja kokoon-
tui tammikuun lopulla keskustelemaan voimien yhdistämisestä 
26.lokakuuta pidettävissä kunnallisvaaleissa.

Internetil lä on entistä tärkeämpi rooli  etenkin nuorten 
tavoittamisessa. 
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OTA YHTEYTTÄ,
LIITY MUKAAN!
Suomen kommunistisen puo-
lueen Helsingin kaupungin 
piirijärjestö ry
Haapaniemenkatu 7–9 B, 9 krs, 
00530 Helsinki
Puh 09–774 38140
helsinginpiiri@skp.fi
www.skp.fi./helsinki
Puheenjohtaja Toivo Koivisto  
050-3412590
toivo.koivisto@gmail.com
Piirisihteeri olavi Nurminen 
040–518 7654
olavi.nurminen@pp1.inet.fi
SKP:n Etelä-Helsingin osasto 
Heikki väisänen 046-8806606
heikkiheikki@netti.fi
SKP:n Etu-Sörkan osasto
Kristiina Haavisto 050–373 
6619
kia.haavisto@luukku.com
SKP:n Helsingin posti– ja lo-
gistiikka-alan osasto
Lasse Nevalainen  09–854 
0205
lnevalainen@netti.fi 
SKP:n Kaakkois–Helsingin 
osasto
Laura Rontu 050–362 6011
lauron2008@aitta.net
SKP:n Koil lis-Helsingin 
osasto
Jorma Heinonen 09-351 5568
helsinginpiiri@skp.fi
SKP:n Käpylän ja Kumpulan 
osasto
Kari Lindström 09-777 3321
helsinginpiiri@skp.fi
SKP:n Maunulan-Pakilan 
osasto
Maija Hakanen 050–570 4368
maija.hakanen@kolumbus.fi
SKP:n Myllypuron osasto
osmo Tolvanen 040–041 5984
osmo.tolvanen@pp1.inet.fi
SKP:n Pitäjänmäen osasto
Heikki vuorinen 09-566 4408
heikki.vuorinen@helsinki.fi

SKP:n  j a  asukas l i s tan 
valtuustoryhmä
www.skp.fi/asukaslista
Yrjö Hakanen 050–341 2320
yrjo.hakanen@valtuusto.hel.fi
www.yrjohakanen.fi
varavaltuutetut:
Heikki  Takkinen  0500-
504 451
heikki.takkinen@luukku.com
Olli Salin 050–599 1210
olli.salin@hel.fi
valtuustoryhmän sihteeri:
Kalle Hernberg 040-743 
3473
kalle.hernberg@gmail.com

Pääkaupunkiseudun demo-
kraattinen naisverkosto
Tytti Kotilainen 050-557 3537
tyttikotilainen@yahoo.co.uk
www.naisverkosto.org

Helsingin kommunistiset 
nuoret
Puheenjohtaja irene auer 050- 
528 6789
ireneauer@gmail.com

Eespäin -lehti 1/2008
Julkaisija sKP:n Helsingin kau-
pungin piirijärjestö ry
Päätoimittaja Toivo Koivisto
Painatus Ta-Tieto oy, Helsinki

suomen suurimman osuusliik-
keen, HOK-Elannon jäsenet va-
litsevat 22.2.-7.3. liikkeelle edus-
tajiston seuraavaksi neljäksi vuo-
deksi. Jäsenet saavat kirjeitse 
äänestyslipun, joka tulee postittaa 
viimeistään 5.3. Netissä voi ää-
nestää osoitteessa www.s-osuus-
kauppavaalit.fi omilla pankkitun-
nuksilla 22.-27.2.

Kommunistien ja edistysmie-
lisen osuustoiminnan ehdokas-
lista tarjoaa vaikuttamisen väy-
län jokaiselle, joka haluaa, että 
HoK-Elanto kehittää edullista ja 
laadukasta lähikauppaa, turvaa 
työntekijöille kunnolliset työehdot, 
kantaa vastuuta ympäristöstä ja 
on vaihtoehto koville kapitalisti-
sille arvoille.

sKP:n Helsingin piirin pu-
heenjohtaja Toivo Koivisto on 
tyytyväinen siitä, että kommu-
nisteilla on yhteinen lista ja 75 
ehdokkaan joukossa on myös 
sitoutumattomia. 

Lähikaupan puolesta
Ehdokaslistan ohjelmassa on en-
simmäisenä vaatimus Alepa-lähi-
kauppojen valikoimien monipuo-
listamisesta ja hintojen edullisuu-
desta. HoK-Elannon edustajiston 
jäsen Yrjö Hakanen kertoo, että 
vaikka alepat pärjäävät vertailuis-
sa muihin kauppaketjuihin, on 
hintataso usein korkeampi kuin 
s-marketeissa ja Prismoissa.

— on väärin, että vähävarais-
ten lapsiperheiden, eläkeläisten ja 
työttömien muita enemmän käyt-
tämät lähikaupat ovat suhteelli-
sesti kalliimpia.

Vastuu ympäristöstä
ohjelmassa vastustetaan palvelu-

Voitontavoittelua vai 
osuustoimintaa?

jen keskittämistä suuriin kauppa-
keskuksiin etäälle asuinalueista. 
siinä ehdotetaan myös joukko-
liikenteen käyttäjille bonusetuja, 
joita nyt kertyy vain tankatessa 
yksityisautoa.

Lisäksi ohjelmassa vastuste-
taan geenimuunneltujen elin-
tarvikkeiden ottamista myyn-
tiin ja vaaditaan S-ryhmää ir-
taantumaan Fennov oiman 
ydinvoimalahankkeesta.

Vastuu työnantajana
Kun HoK ja Elanto yhdistyivät 

HOK-Elannon vaali 22.2.-7.3.
Lista A numerot 2 – 76

2. aaltonen arja, myyjä. 3. alhojärvi 
Lauri, opiskelija, muusikko. 4. Haa-
pala Elina, toimistonhoitaja. 5. Haa-
pala sanelma, sairauskassanhoi-
taja. 6. Haavisto Kristiina, toimis-
tonhoitaja. 7. Hakanen Yrjö, HoK-
Elannon edustajiston jäsen, sKP:n 
puheenjohtaja. 8. Hannikainen ari, 
vartija. 9. Harju Hannu, sähköasen-
taja, KTP:n puheenjohtaja. 10. Har-
ju Raakel, piirtäjä. 11. Harjunpää 
seppo, työkyvyttömyyseläkeläinen. 
12. Hartzell Ritva, äidinkielen lehto-
ri. 13. Hautala irma, yo-merkonomi. 
14. Heikkinen viljo, kirvesmies. 15. 
Huldén Larry, fil.tri. 16. Julin sep-
po, päätoimittaja. 17. Junka Teuvo, 

erikoistutkija. 18. Juutilainen Pir-
jo, psykoterapeutti. 19. Järvenpää 
Elina, diplomi-insinööri. 20. Karhu 
Eino, rakennusalan monitoimimies. 
21. Karineva Hannu, sosiaalityönte-
kijä.  22. Karvonen-Motsakov Mai-
ja, kielenkääntäjä. 23. Kauhanen 
Teuvo, leipuri/ taikinantekijä. 24. 
Knuutila Jarmo, eläintenhoitaja. 
25. Koivisto Martta, rakennustyöläi-
nen. 26. Koivisto Toivo, työttömyys-
eläkeläinen. 27. Kokko Hannele, 
sairauskassanjohtaja. 28. Kopiloff 
igor, erikoisasiantuntija. 29. Korho-
nen Pirjo, kirjastonhoitaja. 30. Koti-
lainen Tytti, toimittaja. 31. Kovanen 
Juha, insinööri. 32. Kurtti Kaarlo, 
suunnittelija. 33. Kurttila Heikki, 
TkT. 34. Lehtonen Raini, toimitta-
ja. 35. Leppänen Mikko, rakennus-
työläinen. 36. Lindström Kari, tai-

degraafikko. 37. Meriläinen Paula, 
ostosihteeri. 38. Mångård Johan, 
musiker. 39. Nieminen Rita, kontto-
risti. 40. Nikoskinen Panu, logistiik-
katyöntekijä. 41. Nevalainen Las-
se, postimies. 42. Nurminen Eeva, 
tuotesuunnittelija. 43. Nurminen 
olavi, keittiömestari. 44. Nurminen 
Pentti, kirvesmies. 45. Nylund Pet-
ter, postimies. 46. ojanperä Timo, 
eläkeläinen. 47. Paananen antti, 
yliluutnantti, merkantti. 48. Perä 
Mauri, kirvesmies. 49. Piirainen 
Matti, kirvesmies. 50. Porspakka 
Jori, taxi-autoilija. 51. Rauhala Jen-
ni, opiskelija. 52. Rautiainen inga, 
eläkeläinen. 53. Repo Eila, myy-
jä, kalamestari. 54. Ryömä Leena, 
markkinointitutkimusassistentti. 
55. saarinen seppo, kirvesmies. 
56. salin olli, vTK, sosiaalipäivys-

tyksen päällikkö. 57. siira Marjalii-
sa, toimittaja. 58. siirilä Tapio, työ-
suojeluinsinööri. 59. simukka seija, 
eläkeläinen. 60. siren Lasse, diplo-
mikielenkääntäjä. 61. storm Eira, 
ravitsemispäällikkö. 62. suonperä 
arjo, varatuomari. 63. susi Erkki, 
päätoimittaja. 64. Tallbacka Helmer, 
leipomotyöntekijä. 65. Tiittanen 
Lassi, monialasekatyömies. 66. Ti-
monen seija, eläkeläinen. 67. Tulkki 
Esa, lääkäri. 68. Tuominen Hannu, 
pääluottamusmies. 69. vaahte-
ra Jukka, maalari. 70. vesterinen 
Bertta, leipuri. 71. viitaniemi ar-
to, sKP:n pääsihteeri. 72. virtanen 
Pentti, sähköasentaja. 73. vuorinen 
Heikki, dosentti. 74. väisänen Juha-
Pekka, käsitetaiteilija, yrittäjä. 75. 
Zaki soran, tulkki. 76. Åsnabrygg 
Jarmo, palveluvastaava.

Kommunistien ja edistysmielisen osuustoiminnan ehdokaslista

vuonna 2004, oli työntekijöistä 
kokoaikaisia vain 38 %. Hakanen 
on edustajistossa vaatinut koko-
aikaisten työsuhteiden lisäämistä. 
Nyt niiden osuus on 45 %. 

vaaliohjelmassa esitetään, että 
työsuhteiden tulee olla ensisijassa 
kokoaikaisia. 

s-Pankin perustaminen on esi-
merkki osuustoiminnan kehittä-
misen mahdollisuuksista. s-ryh-
män johto jätti kuitenkin pankkien 
perustettaessa sopimatta työeh-
doista. Niiden pitää tietysti olla 
vähintään alan yleistä tasoa.

Reilua kauppaa
HoK-Elannon tulee suosia reilua 
kauppaa suoraan kehitysmaiden 
tuottajien kanssa, ohi ylikansallis-
ten yhtiöiden. sen tulee huomioida 
monikulttuuriset tarpeet ja torjua 
rasismia.

Pyrkimys yhä vahvempaan 
markkina-asemaan ei saa syr-
jäyttää osuustoiminnan ja työvä-
enliikkeen ihanteita, ohjelmassa 
korostetaan.

Hok-Elannon vaalisivut: 
www.s-osuuskauppavaalit.fi

Tapahtumia
SKP:n valtakunnallinen kun-
nallisvaalitapaaminen la 16.2. 
klo 11 – 16 Kirjan talo, Kirja-
työntekijänkatu 10. 
SKP:n piirin teatteriryh-
mä Kansallisteatterissa 16.2.: 
Kristian smedsin Tuntematon 
sotilas.

Helsingin Työttömien viik-
kotapaamisessa ma 18.2. Yrjö 
Hakanen

HOK-Elannon vaali 22.2.-
7.3. 

Marxismin kurssi to 28.2. 
klo 18 Haapaniemenkatu 7-9 B

Sosiaalisen oikeudenmukai-
suuden puolesta karkauspäivä-
nä pe 29.2., kulkue klo 11 Erot-
tajalta eduskuntatalolle. Järj. 
sosiaaliasiamiehet ry ja useat 
kansalaisjärjestöt.

Maanantaiklubi 3.3. klo 19 
ravintola Milenka, Haapaniemen-
katu 3-5.

Silta Kuubaan -konsertti to 
6.3. klo 19 vuotalo.

Kansainvälinen naisten päivä 
la 8.3., Demokraattisen naisver-
koston juhla.

Asukastilaisuus tonttivuok-

rista Maunulan saunabaarilla ti 
11.3. klo 18, Metsäpurontie 25.

Helsinki-politiikan kurssi 13.3. 
klo 18 Haapaniemenk. 7-9B

SKP:n historiaseminaari Hä-
meenlinnassa la 15.3. linnan lu-
entosalissa klo 11 – 16. alustavat 
Erkki susi, Ensio Laine, Pirjo Kai-
hovaara ja Timo Kallinen.

Irakin sodan alkamisesta 5 
vuotta 20.3.

Balilta paikallisiin aloittei-
siin. seminaari energia- ja ilmas-
topolitiikasta la 5.4. klo 10 – 15. 
alustavat Greenpeacen ilmasto-

kampanjavastaava Kaisa Koso-
nen, biokaasuyhdistyksen vpj 
ari Lampinen, Di antero alku, 
ympäristöpäällikkö Maija Haka-
nen, projektitutkija Kari  aarnos, 
erikoistutkija Teuvo Junka.

Maanantaiklubi 7.4. klo 19 
ravintola Milenkassa.

Vuoden 1918 ja Santa-
haminan vankileirin muis-
to. seminaari ja muistotapah-
tuma su 13.4. klo 13 alkaen 
santahaminassa.

Työväen vappumarssi tors-
tai 1.5.

Hukkaako osuusliike edistykselliset perinteensä kovaan markkinakilpailuun? 

Toivo KoivisTo
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Kriittistä keskustelua ja 
kulttuuria jo yli kuuden 
vuoden ajan menestyksek-

käästi yhdistellyt Maanantaiklu-
bi sai uudet puitteet helmikuun 
alussa, kun se siirtyi olutravintola 
Milenkaan. 

Tšekkiläistyylinen Pivnice Mi-
lenka sijaitsee sörnäisten ranta-
tien ja Hämeentien välissä osoit-
teessa Haapaniemenkatu 3-5. 
Maanantaiklubin intiimin vuoro-
vaikutuksen kannalta ravintola on 
mainio valinta. Tämän saivat ko-
kea kaikki ne kuutisenkymmentä 
henkeä, jotka helmikuun neljän-
nen päivän iltana saapuivat kodik-
kaaseen Milenkaan keskustelun ja 
musiikin houkuttelemina.

illan aloitti teatteriohjaaja Rau-
ni Salminen esittämällä espanja-
laisen lakkolaulun Tehyn työtais-
ton kunniaksi. akustisella kita-
ralla itseään säestänyt salminen 
lauloi tunteikkaasti myös mm. 
veljeydestä sekä kapitalismista 
Ángel Parran ja Joan Baezin sa-
noin ja sävelin.

Irakin sodan miljoonat uhrit
Kapitalismi ja imperialismi olivat 
vahvasti läsnä myös keskustelun 
ensimmäisessä avauksessa, jonka 
piti Helsingin yliopiston kehitys-
maatutkimuksen laitoksen lehtori, 
dosentti Pertti Multanen. Multa-
nen pohti Lähi-idän räjähdysherk-
kää tilannetta ja Yhdysvaltain toi-
mia alueella. 

Hänen mukaansa irakissa on 
Persianlahden sodasta lähtien, 
1990-luvun alun jälkeen kuol-
lut sotien ja pakotteiden seu-
rauksena jo kaksi-kolme miljoo-
naa siviiliä. Tämä tulee heijastu-
maan koko Lähi-idän kehitykseen 
vuosikausiksi. 

Usa ja israel pyrkivät muok-

Maanantaiklubi 
– vaihtoehtoista keskustelukulttuuria

kaamaan alueen kartan uuteen 
uskoon pilkkomalla nykyiset Lähi-
idän valtiot pienemmiksi etnisten 
ja uskonnollisten rajalinjojen mu-
kaisesti. Tällöin ne ovat helpom-
min hallittavissa, ja myös israel voi 
uskontoon pohjautuvana valtiona 
perustella paremmin arabien ja 
palestiinalaisten karkoittamisen 
alueeltaan. 

Multanen uskoo, että pitkäl-
lä tähtäimellä syy Yhdysvaltojen 
aggressiiviseen aktiivisuuteen 
Lähi-idässä löytyy Kiinan, intian 
ja venäjän kasvavasta mahdista. 
vaikka Usa:n miehitysjoukkojen 
mandaatti irakissa umpeutuu pi-
an, arvelee Multanen sotilaiden 
jäävän maahan vuosikausiksi. 
Uudet konfliktit alueella ovat mah-

dollisia. Maallisten johtajien valta 
vähenee protestien kanavoituessa 
uskonnollisten liikkeiden kautta.

Etelä-Amerikan vasemmisto
Etelä-amerikan kehityksestä pu-
hui illan toinen alustaja, Helsingin 
yliopiston valtio-opin professori 
Teivo Teivainen. Kansainvälinen 
finanssipääoma näyttelee alueel-
la niin vahvaa roolia, että vasem-
mistolaisten presidenttien on vai-
kea toteuttaa siitä riippumatonta 
politiikkaa. 

Esimerkiksi Luiz Inácio Lu-
la da Silvan ensimmäinen kausi 
Brasilian presidenttinä oli petty-
mys monille, jotka odottivat hänen 
nostavan maan vihdoin Maailman-

pankin ja Kansainvälisen valuut-
tarahaston ikeen alta. 

Hugo Chávezin ideoima, vasta 
perustettu Etelän pankki pyrkii 
vähentämään näiden organisaati-
oiden valtaa rahoittamalla alueel-
lisia kehityshankkeita. Teivainen 
ei usko pankin perustamisen vai-
kuttavan suuresti kansainvälisten 
rahoituslaitosten valtaan, mutta 
sanoo sen olevan tärkeä askel mat-
kalla kohti kansallista itsemää-
räämisoikeutta. Teivainen pitää 
positiivisena vaatimuksia talouden 
politisoimisesta. Hänen mukaansa 
ihmiset alkavat ymmärtää, että ta-
lous ei olekaan demokratian ulko-
puolinen, itsenäinen toimija.

alustuksista virinnyt keskus-
telu virtasi vuolaana. siinä sivut-

tiin niin Usa:n sotilastukikohtien 
asemaa kuin Kiinan investointeja. 
Lopuksi kaikki poistuivat kotei-
hinsa hyvillä mielin päät täynnä 
uusia ajatuksia. 

Kuukauden ensimmäinen 
maanantai
Maanantaiklubia yhdessä Yrjö 
Hakasen kanssa vetävä Irene 
Auer oli tyytyväinen illan antiin. 
Joka kuukauden ensimmäisenä 
maanantaina pidettävä klubi on 
vakiinnuttanut asemansa vaihto-
ehtoisena keskustelufoorumina. 
Toimintaa kuitenkin kehitetään 
jatkuvasti, ja auer toivoo lukijoilta 
ehdotuksia aiheiksi, alustajiksi ja 
artisteiksi. Maanantaiklubille on 
vapaa pääsy ja sen kotisivut löy-
tyvät osoitteesta http://maanan-
taiklubi.blogspot.com/

LaURi aLHoJÄRvi
Kirjoittaja on Alppilassa asuva 
muusikko ja Afrikan-tutkimuk-

sen opiskelija 

santahaminassa järjestetään 
sunnuntaina 13.huhtikuuta se-
minaari ja tapahtuma vuoden 
1918 vankileirillä kuolleiden pu-
naisten muistosta. silloin tulee 
kuluneeksi 90 vuotta siitä, kun 
saksalaiset joukot valtasivat Hel-
singin ja perustettiin santahami-
nan, suomenlinnan ja isosaaren 
vankileirit.

vankileirien historiasta vai-
ettiin Helsingissä pitkään. Edes 
leireillä kuolleiden määrästä ja 
nimistä ei ole ollut täsmällistä 
tietoa. Työväen arkistosta löyty-
neen, leirien pastorin Johannes 
Kunilan kokoaman luettelon 
mukaan kuolleita on ainakin 
1413. Heistä suurin osa, lähes 
1 300 on haudattu santahami-
naan joukkohautaan. 

Kaupunginvaltuutettu Yrjö 
Hakasen aloitteesta on käynnis-
tynyt projekti, jonka tarkoitus on 

selvittää vankileirien historia ja 
vainajien nimet sekä kehittää san-
tahaminan joukkohaudan muis-
topaikkaa. Kaupunki on myöntä-
nyt siihen vähän avustusta. se-
minaari toteutuu sekin Hakasen 
aloitteesta.

Seminaari vankileirin 
historiasta
santahamina-seuran, Työväen 
arkiston, Kansan arkiston ja De-
mokraattinen sivistysliiton järjes-
tämän seminaarin avaa kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja Ra-
kel Hiltunen. 

Luvassa on kiinnostavia alus-
tuksia. sotasurmat-projektiin tut-
kijana osallistunut ja viime vuon-
na kirjan valkoisten väkivallasta 
julkaissut Aapo Roselius kertoo 
vuoden 1918 muistosta Helsingis-
sä. Punavankileireistä Seppo Rus-
taniuksen kanssa kirjan tehnyt 

Tuulikki Pekkalainen tarkaste-
lee naisten ja lasten asemaa van-
kileirillä. sotahistorian laitoksen 
johtaja Jarmo Nieminen selvittää 
santahaminan ja suomenlinnan 
vankileirialueiden historiaa. Tut-
kijat Jari ja Jouni Eerola puo-
lestaan selvittävät mm. Helsingin 
punakaartin vaiheita. 

Ilmoittaudu ennalta
sunnuntaina 13.4. klo 13 santa-
haminassa, Maanpuolustuskorke-
akoulun auditoriossa alkavan se-
minaarin jälkeen on ohjattu tutus-
tumiskierros entisen vankileirin 
alueella. Lopuksi lasketaan kukkia 
punaisten muistomerkille.

sotilasalueelle pääsyn takia 
tapahtumaan tulee ilmoittautua 
ennalta sen voi tehdä sKP:n Hel-
singin piiriin puh (09) 7743 8140 
tai helsinginpiiri@skp.fi

Vuoden 1918 muistotapahtuma Santahaminassa
SKP:n Helsingin piirikoulu

Avaimia marxilaisuuteen
Kuukauden neljäntenä 
torstaina klo 18 – 20. 
vetäjänä toimittaja 
Marko Korvela. 

Helsinki-politiikan 
kurssi

Kuukauden toisena torstaina. 
alustajina mm. asukasaktii-
vi Heikki Takkinen, taitei-
lija Juha-Pekka Väisänen, 
kaupunginvaltuutettu Yrjö 
Hakanen, toimittaja Mar-

ko Korvela. vetäjänä Maija 
Hakanen

Kurssit ovat avoimia 

kaikille kiinnostuneille.

osoite 
Haapaniemenkatu 7 – 9 B 

(Merihaka, korkein tornitalo). 
Järj. SKP:n Helsingin piiri 

ja DSL:n opintokeskus 

Maanantaiklubi on kriittisen keskustelun ja kulttuurin avoin kohtaamispaikka. 

Tutkijat Teivo Teivainen ja Pertti 
Multanen.

Vuosina 1918 -1919 vankileirillä 
menehtyneiden punaisten muis-
tomerkki Santahaminassa.

Toivo KoivisTo


