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Kokoomuksen johdolla aiotaan Helsingissä jatkaa terveysase-
mien vähentämistä. Kaupungin omaa terveydenhuoltoa aje-
taan alas. Sairaita ohjataan tietoisesti yksityisten palvelujen 

varaan. Vanhusten kotipalveluja on karsittu ja ikä-ihmiset jätetään 
omaisten tai oman onnensa varaan.

Ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa hoidon saamisessa – lompa-
kon paksuus ratkaisee. MedOne ja muut isot lääkärifirmat ovat jo 
apajilla kaapatakseen Vantaan ja Turun tapaan myös Helsingistä 
terveyskeskuspäivystyksen.

Kaupungin johto ei piittaa edes lailla säädetyistä velvoitteista. 
Esimerkiksi lastensuojelussa rikotaan tietoisesti lakia, kuten apu-
laiskaupunginjohtaja Paula Kokkonen myönsi vastatessaan SKP:n 
ja asukaslistan valtuustokyselyyn. Lastensuojelusta puuttuu kym-
meniä sosiaalityöntekijöitä ja heitä on vaikea saadakaan, kun kau-
punki maksaa liian pientä palkkaa.

Joukkoliikenne edullisemmaksi

Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL on haalinut ympäri Euroop-
paa vanhoja raitiovaunuja, pistänyt uudet tarrat ja vähän maalia, 
kilpailuttanut työntekijöitä sekä nostanut lippujen hintoja. Näillä 
tempuilla ei saada joukkoliikenteen osuutta nousemaan vaan mat-
kustajamäärät ovat alentuneet.

Jos ilmastopäästöjä halutaan todella vähentää ja joukkoliikenteen 
matkustajavirrat kääntää nousuun, on otettava suunta kohti mak-
sutonta joukkoliikennettä. Ensimmäisenä askeleena voisi olla alle 
18-vuotiaiden, eläkeläisten ja työttömien oikeus ilmaisiin matkoihin. 
Kyllä tämä oikeus kuuluu heille siinä missä ökypalkkaa nostavalle 
kaupunginjohtaja Jussi Pajusellekin.

Tontinvuokrat alas kansalaistoiminnalla

Herttoniemeläisten aloitteesta käynnistynyt kansalaisliike kaupun-
gin kohtuuttomien tonttivuokrien alentamiseksi on saanut laajaa 
kannatusta. Nykyinen systeemi nostaa tonttivuokrat pilviin. Jo nyt 
peritään Arabianrannassa 2,66 euroa asuntoneliöltä pelkästään tont-
tivuokraa. Tämä korotusautomaatti koskee suoraan noin 300 000 
helsinkiläistä, joiden asunnot ovat kaupungin tonttimaalla. 

Helsingissä kaupungin johdon ja gryndereiden toiminnan tulok-
sena kohtuuhintainen vuokra-asuntotuotanto on ajettu miltei alas. 
Tavoiteohjelmissa puhutaan 2 000 vuokra-asunnon rakentamisesta 
vuodessa, mutta viime vuonna kaupungin vuokra-asuntotuotanto 
jäi alle 200:aan. Samaan aikaan kokoomuslaisen asuntoministe-
ri Jan Vapaavuoren johdolla on lopetettu kokonaan aravalainojen 
myöntäminen.

Kaupunkimme asukkaiden valppaudesta ja aktiivisuudesta riip-
puu, saako suurten firmojen, eduskuntapuolueiden johtajien ja 
kaupunginjohtajien ohjastama koneisto jauhaa kansalaisten toi-
meentuloa ja perusturvaa rikki. 

Valtaeliitti valmistelee kulisseissa päätöksiä rikkaiden hyväksi. 
Kesällä eliitti pyörii Porin jazzeissa ja Savonlinnan oopperajuhlilla, 
syö, juo ja pelaa golfia meidän muiden laskuun. 

Tätä lehteä ei ole tehty edus-
kuntapuolueiden saamilla puo-
luetukiaisilla eikä firmojen spon-
sorirahoilla. Siksi on syytä kiit-
tää kaikkia lehtemme tekemi-
seen ja jakamiseen talkootyönä 
osallistuneita. Samalla toivotan 
Eespäin-lehden lukijoille hyvää 
kesää.

ToIVo KoIVISTo
SKP:n Helsingin kaupungin 
piirijärjestön puheenjohtaja

Pääkirjoitus

Ratas

Nimimerkki seuraa näköalapai-
kalta kaupunkimme johdon ih-
meellisiä seikkailuja demokrati-
an viidakossa.

Kauniin kaupungin puolesta
Arvoisa kaupunginjohtaja, 
Hyvä Veli,

olen katsellut usein purjehti-
masta tullessani mereltä käsin 
kauniin kaupunkimme kasvoja 
ja havainnut, että nyt on aika 
kauneusleikkaukseen. Siksi tar-
joudun ja uhraudun sen puoles-
tamme tekemään. 

Nykyisin mereltä tulijan kas-
voja vasten ryöpsähtää kuva 
kaupungintalosta, Ruotsin lähe-
tystöstä ja presidentinlinnasta 
sekä vanhasta lässähtäneestä 
Kauppahallista. Tämäkö on se 
kuva, jonka eteenpäinpyrkivä, 
dynaaminen metropoli haluaa 
itsestään antaa? Ei toki, senhän 

me molemmat tiedämme.
Dynaaminen metropoli vaatii 

dynaamiset kasvot. Niinpä ehdo-
tankin, että nämä vanhat jäänteet, 
nämä historiasta turhaan muis-
tuttavat rumilukset jyrätään maan 
tasalle ja tilalle rakennetaan uusi, 
kilpailua syventävä ja laajentava 
kauppakeskus, EU:n mittavin os-
toskaupunki: MetroCityPoli.

Tuomiokirkon t i la l le  voi-
daan helposti rakentaa Met-
roCity Parking Heaven lähes 
omakustannushintaan.

Vaikka hanke saattaa asiaan 
vihkiytymättömistä tuntua mitta-
valta, olen valmis sen tekemään. 
onhan metropolimme tulevaisuus 

meidän kaikkien yhteinen asia. 
Ja onhan korvaus työstä tieten-
kin sekin metropolillista luok-
kaa. Palkkioista me pääsemme 
varmaan yhteisymmärrykseen, 
niin kuin aina ennekin.

Ystävällisin talkooterveisin,
pikaista tilausta odottaen,

Metroveljesi

Helsinkiläisten julkisia palvelu-
ja ja yhteistä omaisuutta rosvo-
taan häikäilemättömästi. Helsin-
gin kaupunki ja sen liikelaitok-
set tekivät viime vuonna voittoa 
258 miljoonaa euroa, mutta tästä 
huolimatta kaupungin johto hei-
kentää edelleen julkisia palvelu-
ja. Samalla palveluja muokataan 
uudelleen tuottavuutta ja liikevoit-
toja, ei ihmisten tarpeita silmällä 
pitäen. Grynderit ja suursijoitta-
jat rohmuavat kaupungin johdon 
suostumuksella kaupungin arvok-
kaimpia tontteja ja kiihdyttävät 
asumiskustannusten nousua.

Helsingissä toteutetaan jo pit-
kälti pääministeri Matti Vanhasen 
äskeisessä linjapuheessaan kun-
nille esittämää markkinaehtois-
ta linjaa. Pääministerin mukaan 
kuntien päätöksenteko on muo-
kattava tilaaja-tuottajamalliksi, 
jossa kunta on vain maksaja ja 
asiakas. Vanhanen vuokraisi esi-
merkiksi kunnan terveyskeskuk-
set jatkossa yksityisille lääkärifir-
moille ja yksityistäisi vanhuspal-
veluja. Viime kädessä Vanhasen 
mukaan julkisen vallan pitäisi 
rajoittua vain ”huolehtimaan sel-

laisista asioista, joista yksityinen 
sektori ei pysty huolehtimaan”. 

Lähipalvelujen puolesta

SKP:n Helsingin kaupungin piiri-
järjestön vuosikokous vastustaa 
porvarihallituksen ja Helsingin 
kaupungin johdon ajamaa julkis-
ten palvelujen heikentämistä, päi-
vähoito- ja terveyskeskusmaksu-
jen korottamista sekä palvelujen 
yksityistämistä.

Ihmisten perusoikeuksia ei saa 
alistaa markkinoiden saalistuksel-
le. Helsingin kaupungin on lope-
tettava terveysasemien, koulujen, 
päiväkotien, vanhusten palvelujen 
ja muiden peruspalvelujen karsi-
minen. Kaupungin kaavailemista 
tonttivuokrien korotuksista on 
luovuttava ja vuokria on päinvas-
toin alennettava. 

Lisää rahaa ylijäämistä

SKP:n Helsingin kaupungin pii-
rijärjestö vaatii, että kaupungin 
keräämistä satojen miljoonien yli-
jäämistä on ohjattava lisää rahaa 
ennen kaikkea peruspalveluihin, 

Helsingin asukkaiden  

palveluja ja varoja rosvotaan

Kulissien takana valmistellaan 
terveysasemien lopettamista 
Tällä vuosikymmenellä terveyden 
eriarvoisuus on lisääntynyt. Köy-
hien ja rikkaiden sairastuvuuden 
ja eliniän odotteen ero on paisunut 
entisestään. Helsingin kaupungin 
johto on vastaamassa tähän lak-
kauttamalla lisää terveysasemia. 

Terveyskeskuksen johto on esit-
tänyt Koskelan ja Paloheinän ter-
veysasemien lopettamista. Lisäksi 
yhdeksän muun terveysaseman 
johtajien virat on jätetty täyttä-
mättä ja tehtävien hoito järjestetty 
vain tämän vuoden loppuun jat-
kuvin määräaikaisin sopimuksin. 
Tätä perustellaan terveysasemien 
johtamisen uudelleenjärjestelyl-
lä, mutta samalla se helpottaa 
terveysasemien vähentämisen 
jatkamista.

Asukkaiden toiminnalla voi-
daan asiaan kuitenkin yhä vai-
kuttaa. Esimerkiksi oulunkylän 
terveysaseman lopettamishanke 
kaatui syksyllä asukkaiden vas-
tustukseen. Nyt terveyskeskuksen 
johto on luvannut, että myöskään 
Koskelan ja Paloheinän terveys-
asemien lopettamisesitystä ei ole 
tulossa uudelleen lautakuntaan 
ainakaan lähikuukausina. 

Kokoomus ajaa yksityistämistä

Lähipalvelujen karsimispolitiikan 
veturina toimii Kokoomus – yli-

pormestari Jussi Pajunen, sosi-
aali- ja terveystoimen apulaiskau-
punginjohtaja Paula Kokkonen 
ja terveyskeskuksen johtaja Mat-
ti Toivola. Terveyslautakunnan 
puheenjohtajina toimineet Kalle 
Könkkölä ja Suzan Ikävalko ovat 
olleet tämän leikkaus- ja säästö-
linjan takuumiehinä eivätkä so-
siaalidemokraatitkaan ole juuri 
vastaan panneet. Valtuustossa 
terveysasemien lopettamista on 
vastustanut vain SKP:n ja asukas-
listan ryhmä.

Vallilalainen Olli Salin näkee 
kaupungin johdossa hyväksytyn 
linjan tuhoisana. Jo nyt voi nähdä 
Alppiharjun terveysaseman lak-
kauttamisen jäljet Vallilan terveys-
aseman ruuhkissa ja jonoissa.

– Varsinainen hullunmylly al-
kaa, jos kaikki Toukolan-Ara-
bianrannan, Pasilan, Vallilan ja 
Hermannin asukkaat ohjataan 
suunnitellulla tavalla Kalasa-
taman alueelle rakennettavalle 
terveysasemalle, jonne ei ole juu-
ri mistään esteetöntä ja suoraa 
joukkoliikenneyhteyttä.

– Eniten terveyspalveluja tar-
vitsevien vanhusten, vammaisten 
ja lapsiperheiden tarpeet sivuute-
taan ja heidät suorastaan pako-
tetaan hakeutumaan yksityisen 
terveysbisneksen uhreiksi, pelkää 
sosiaalipäivystyksen päällikkönä 

työskentelevä Salin. 

Lähipalvelut  
lapsiperheille tärkeitä

Malminkartanolainen Asukaslii-
ton järjestösihteeri Tiina Sand-
berg tuntee omakohtaisestikin 
joukkoliikenteen ongelmat lapsen 
kanssa liikuttaessa. 

– Kun sairaan lapsen kanssa 
pitää lähteä lääkäriin bussilla, ei 
voi koskaan olla varma vaunujen 
mahtumisesta mukaan. Terve-
ysaseman siirtäminen Konalaan 
tarkoittaisi lisäksi muiden lähi-
palvelujen kuihtumista Malmin-
kartanosta, koska terveysasema 
elävöittää keskustaa.

Kivikossa asuvan Rafael Lehti-
sen mielestä terveysaseman siir-
täminen Myllypuroon paisuttaisi 
alueen ongelmia entisestään.

– Tällä alueella pitäisi panostaa 
sosiaaliseen työhön köyhyyden, 
suoranaisen nälän poistamiseksi, 
sekä mielenterveys- ja päihdetyö-
hön, Lehtinen korostaa.

Lehtisen mielestä tarvittaisiin 
päinvastoin lisää paikkoja, joissa 
ihmiset voisivat kohdata kaupal-
listen intressien ulkopuolella.

– Ihmettelen, mitä hienolle, noin 
yhdeksän vuotta vanhalle raken-
nukselle tulee tapahtumaan, jos 
terveysasema muuttaa pois. Sa-

Porvarihallitus ajaa kunnallis-
ten sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksujen korottamista. 
Korotushanke koskee muun mu-
assa terveyskeskusmaksuja ja 
päivähoitomaksuja. 

Keskimäärin maksut   nousisi   vat 
16,6% ja hammashoidossa 19,7%  .     
Lisäksi maksuja ollaan sitomassa 
indeksiin, joka nostaa niitä auto-
maattisesti joka toinen vuosi. Sen 
sijaan lapsilisiä tai sosiaali- ja 
terveydenhoidon maksukattoja ei 
sidota indeksiin. 

Korotusten toteutuminen edel-
lyttää eduskunnan säätämän lain 
lisäksi kunkin kunnan päätöstä. 
Kunnille maksujen korotukset ei 
tuo kuitenkaan lisää rahaa palve-
luihin, koska korotusten tuomat 
lisätulot vähennetään kuntien 
valtionosuuksista.

Adressikeräys alkanut

Maksujen korotukset rasittaisivat 
erityisesti pienituloisten lapsiper-
heiden, eläkeläisten, vammaisten 
ja työttömien toimeentuloa, arvos-
telee korotushanketta Helsingin 
Tapaturma- ja sairausinvalidien 
yhdistyksen puheenjohtaja Ti-
mo Piippo. Esimerkiksi eläkkei-
siin tulleet vähätkin korotukset 
kuittaantuvat nyt pois maksujen 
korotuksilla.

Yhdistys on käynnistänyt alle-
kirjoitusten keräämisen kunnal-
lisaloitteeseen sosiaali- ja terveys-
palvelujen maksujen korottamista 
vastaan. Mukaan adressikeräyk-
seen kutsutaan myös muita elä-
keläis- ja vammaisjärjestöjä.

Piipon mielestä suunnaksi pitää 
ottaa maksuttomat sosiaali- ja ter-
veydenhuollon peruspalvelut. 

Perusturvaa parannettava

Malmilla asuva Arto Lindqvist 
on lukenut lehdestä, että Suomi 
on pudonnut EU:n kolmannek-
si huonoimmaksi sosiaaliturvan 
tasossa. 

– Tässä eletään nyt sitä ”työväen 
presidentin” puolueen eli kokoo-
muksen valtakautta. Voi sanoa, 
että kokoomus on valehtelijoiden 
klubin johtaja. Porvarihallituksen 

Terveyskeskus- ja päivähoitomaksuja 

ei saa korottaa
valtakausi on saatava loppumaan, 
ja nopeasti!

Myös Lindqvist, joka käyttää cp-
vammansa takia terveyspalveluja 
usein, kannattaa maksuttomia 
terveyspalveluja.

– Kaikkien on saatava sama pal-
velu, eikä mitään viiden minuutin 
keskustelu ja pilleripurkki kou-
raan -systeemiä!

– Itse joudun puolen vuoden 
välein paperirumbaan, jossa ky-
sytään muun muassa ”onko vam-
man laatu parantunut?” Luulisi 
kaavakkeiden laatijoilla olevan 
sen verran tietoa, että cp-vamma 
ei parane!

Palvelutalossa asuvan Lindqvis-
tin oma toimeentulo on 530 euron 
ja asumistuen varassa. 

– SKP:n vaatimus 850 euron 
perusturvasta on tärkeä kaikille 
vähävaraisille.

Haaste Helsingin valtuutetuille

Porvarihallitus yrittää pakottaa 
kunnat nostamaan maksuja sillä, 
että valtionosuuksia leikataan jo-
ka tapauksessa. Satoja miljoonia 
vuodessa ylijäämää tekevä Hel-
sinki on niin rikas, että täällä on 
varaa vaikka menettää vähän val-
tionosuuksia palvelujen tasaver-
taisten käyttömahdollisuuksien 
turvaamiseksi.

SKP:n ja asukaslistan kau-
punginvaltuutettu Yrjö Hakanen 
on haastanut kaikki muutkin 
valtuutetut torjumaan sosiaa-
li- ja terveydenhuollon maksujen 
korotukset.

kaupungin työntekijöiden palk-
kojen nostamiseen ja henkilöstön 
lisäämiseen, asumiskustannusten 
alentamiseen ja uusiutuvan ener-
gian osuuden lisäämiseen Hel-
singin energiatuotannossa sekä 
joukkoliikenteen lippujen hintojen 
alentamiseen. 

SKP:n Helsingin kaupungin piirijär-
jestön vuosikokous 12.4.08

massa rakennuksessa toimii Ki-
vikon nuorisotalo, joka myös on 
lakkautuslistalla ihan lähitulevai-
suudessa. Ihan älytöntä puuhaa! 
Lehtinen tiivistää.

– Kaikissa kaupunginosissa  on 
syytä käynnistää laajaa  toimintaa 
täyden palvelun ter veysasemien 
säilyttämiseksi tai palauttamisek-
si, esittää Salin vedoten Käpylän, 

Kumpulan ja Koskelan asukkai-
den terveysasemansa puolesta 
käymän kamppailun tuomiin en-
simmäisiin tuloksiin.

Kaupungin terveyspalveluja 
ei pidä siirtää MedOnen kaltais-
ten pörssiyhtiöiden rahastamisen 
kohteeksi, Salin linjaa. 

KALLE HERNBERG

Malminkartanolaisen Tiina Sandbergin mukaan terveysaseman siirtämi-
nen kuihduttaisi myös muita lähipalveluja.

Porvarihallituksen valtakausi on 
saatava loppumaan, vaatii Arto 
Lindqvist.
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Kaappaako MedOne 
yhteispäivystykset?
Yksityistä lääkäribisnestä pyö-
rittävä MedOne kaappasi tä-
män vuoden alusta Vantaan 
terveyskeskuspäivystyksen. 
Sopimuksen päivystystoimin-
nan ulkoistamisesta valmis-
teli Vantaan päivystystoimin-
nan johtajana toiminut Jarmo 
Kantonen, joka siirtyi itse heti 
sopimuksen tekemisen jälkeen 
Medone-yhtiön palvelukseen. 
Medonen vaatimuksesta salai-
seksi julistettu sopimus antaa 
yhtiölle oikeuden rajoittaa päi-
vystyspotilaiden määrää. 

Samainen Jorma Kantonen 
on puheenjohtajana pääkau-
punkiseudun kuntien työryh-
mässä, joka selvittää pääkau-
punkiseudun yhteispäivystys-
hanketta, jonka vetovastuu on 
Espoon terveysjohdolla. 

Päänavausta pohjustetaan

Toukokuussa ilmestyneessä 
MediUutisissa Kantonen esit-
tää perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon yhteis-
päivystysten ulkoistamista. 
Hänen mielestään ”ulkoista-
misen kokeilu istuisi hyvin 
pääkaupunkiseudulle”. 

Espoon kaupungin terveys-
palveluissa projektipäällikkö-
nä toimiva Ricardo Menezes 
on ajanut samaa linjaa esit-
tämällä kuntien työryhmän 
loppuraporttiin yhteispäivys-
tyksen ulkoistamista koskevia 
lisäyksiä. 

Projektipäällikkö Menez on 
myös kunnallisten yhteispäi-
vystysten konsultointiin ja ul-
koistamiseen erikoistuneen Me-

dividan pääomistajia. Medivida 
puolestaan osti keväällä verotta-
jan konkurssiin hakeman Medi-
talon vuokralääkäritoiminnan.

Mitä tekee Helsinki?

Helsingissä Medone on jo saa-
nut jalansijaa keikkalääkärei-
den välittämisessä. Nyt se ha-
vittelee kuitenkin todella isoa 
kaappausta, onhan Helsinki 
parhaillaan rakentamassa Mei-
lahteen uutta päivystyssairaa-
laa. Vantaan ohella Medone on 
jo kaapannut kokonaan Turun 
terveyskeskuspäivystyksen.

Yksityinen terveysbisnes ha-
vit telee myös terveysasemia. 
Hel singin terveyskeskuksen 
joh don teettämässä konsultti-
sel vityksessä (Seppo Tuomola 
/ Via Group) esitetään jo 1 – 2 
terveysaseman kilpailuttamis-
ta ja ns. strategista kumppa-
nuutta yksityisten tuottajien 
kanssa.  

Pörssiyhtiö Medonen pää-
omistaja on pohjoismainen 
Attendo-konserni, jota puoles-
taan hallitsee sijoitusyhtiö In-
dustri Kapital. Sijoittajat kas-
vattavat voittojaan ihmisten 
terveyden ja veronmaksajien 
kustannuksella.

SKP vastustaa julkisten ter-
veyspalvelujen yksityistämistä 
niin Helsingissä, Vantaalla, Tu-
russa kuin muuallakin. SKP:n 
ja asukaslistan valtuustoryhmä 
vaatii Helsingin kaupungin joh-
toa irtisanoutumaan päivystys-
toiminnan ja terveyskeskusten 
ulkoistamishankkeista. 

Terve Helsinki?
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Alex asuu tuttavaperheessä Sys-
mässä. Siellä maatilalla pikku 
mussukan on parempi olla kuin 
täällä muuttamassa kämpästä 
toiseen, Tuomo sanoo.

Politiikka alkoi kiinnostaa tä-
tä nuorta miestä jo 2000-luvun 
alussa.

- olin huolissani helsinkiläis-
nuorten tulevaisuudesta. SKP:n 
valitsin puolueekseni vajaa vuo-
si sitten, koska se on heikkojen 
puolella. Muut puolueet ovat ku-
rapöksyjä, jotka vain menevät ko-
koomuksen talutusnuorassa.

Tuomo toimii puolueosastossa, 
kommunistinuorissa ja oikeutta 
siivoojille -liikkeessä. Tänä kevää-
nä hän on ollut ahkerasti liikkeellä 
keräämässä nimiä Tontinvuokraa-
jat -adressiin, jolla vastustetaan 
Helsingin kaupungin tonttivuok-
rien korotusaikeita. Asumisen 
kalleuteen liittyvät asiat ovat kes-
keisiä kaikille ja kipeästi pinnalla 
Tuomon omassa elämässä.

MARJALIISA SIIRA

Kommunistisen puolueen vete-
raani Veikko Porkkala täyttää 
marraskuussa 100 vuotta. Hän 
on tehnyt mittavan elämäntyön 
puolueessa ja ammattiyhdistys-
liikkeessä sekä kansainvälisten 
ay-järjestöjen johtotehtävissä.

- Täällä minä yksinäni asus-
telen, Porkkala sanoo avattuaan 
kotinsa oven. Edessäni seisoo 
suoraryhtinen ja pystypäinen sa-
tavuotias, jonka olemuksessa on 
sisäistä voimaa. - Pari viime vuot-
ta olen ollut hiukan raihnainen, 
mutta vain fyysisesti.

Elämän ensimmäinen 
käännekohta 

Tänä keväänä Veikko Porkkalan 
mielessä on erityisesti pinnalla 
luokkasodan loppuvaiheissa teloi-
tetun isän kohtalo. Hän piti liikut-
tavan puheen isästään Punavanki-
leiriseminaarissa, joka järjestettiin 
huhtikuussa Santahaminassa. 

Loviisassa vietetty onnellinen  
ja huoleton lapsuus katkesi 
7.4.1918. Tuo päivä on piirtynyt 
tarkasti mieleen.

- Isä oli tullut kotona käymään 
Lahden rintamalta, jossa hän toi-
mi välskärinä (lääkintämiehenä). 
Meille tuli tieto, että saksalaiset 

ovat nousseet maihin Valkon sa-
tamassa. Ennen pakoon lähtöään 
isä otti meidät molemmat pojat 
polvelleen ja sanoi: jos en enää 
palaa, olkaa kilttejä äidille.

Isä ei palannut. Valkoiset ja 
saksalaiset saivat hänet kiinni ja 
teloittivat tutkimatta.

- Parin tunnin kuluttua meil-
le kerrottiin, että isä makaa am-
muttuna metsässä. Lähdimme 
äidin kanssa vesikelkalla häntä 
hakemaan. Kyllä äidille oli tavat-
toman raskasta pestä ja laittaa isä 
arkkuun.

Porkkala korostaa, että isä oli 
utopistisosialisti, vapaa-ajattelija 
ja rauhan mies. - Hän ei ollut teh-
nyt minkäänlaisia väkivallan te-
koja, hänhän oli rintamalla vain 
lääkintämiehenä.

Muutamia muita käänteitä

Sodan jälkeen yksinhuoltajaäidillä 
oli tietysti taloudellisesti tiukkaa, 
mutta pahempaa oli painostus ja 
uhkailu, jota punaisten perheet 
saivat kokea valkoisten voittajien 
taholta.

- Äitiäni painostettiin muun 
muassa kastamaan lapsensa. 
Uhkailtiin, että emme saisi käy-
dä koulua ilman kastetta. Tämän 
kiusaamisen vuoksi jouduim-

”Parasta on  
elämä itse”
Veikko Porkkala täyttää 100 vuotta

Kuuntelen neljää nuorta, jotka 
kaikki ovat ehdokkaina ensi syk-
syn kunnallisvaaleissa. He ovat 
liittyneet Suomen kommunisti-
seen puolueeseen viimeisen vuo-
den aikana, kukin omia teitään. 

Miksi tämän päivän nuori va-
litsee vaikutuskanavakseen juuri 
SKP:n?

Valtapolitiikka on mediapeliä 
ja kabinettipäätöksiä

opiskelija ja muusikko Lauri Al-
hojärvellä, 24, on meneillään mo-
nenlaista. Hän opiskelee Helsingin 
yliopistossa Afrikan tutkimusta, 
tekee pätkätöitä lastenhoitaja-
na ja koulukäynnin avustajana, 
soittaa eri yhtyeissä kosketin- ja 
lyömäsoittimia, säveltää ja sa-
noittaa omia biisejä. Lauri asuu 
Alppilassa.

Viime eduskuntavaalit kypsytti-
vät Laurissa ajatuksen, että jotain 
on tehtävä.

- Vaalit olivat lähinnä mediape-
liä, jota valtapolitiikka on muu-
tenkin aika suurelta osalta, Lauri 
sanoo. - Puheet ovat toista kuin 
teot.

Ennen puolueeseen liittymis-
päätöstä Lauri lueskeli eri puolu-
eiden ohjelmia.

- SKP:n ohjelma oli ainoa, jossa 
selkeästi otettiin kantaa militaris-
mia vastaan. Se ratkaisi asian lo-
pullisesti. olen kyllä aina pitänyt 
kommunismin ideologiaa valta-
van kauniina. ”Kullekin tarpeensa 
mukaan, kultakin kykyjensä mu-
kaan” on hieno ajatus.

Kunnallispolitiikassa Lauria 
harmittaa muun muassa se, pää-
töksistä ei keskustella julkisesti.

- Emme tiedä, mitä kaikkea on 
päätetty ja kuka on päättänyt. 
Kaupungin nettisivut ovat moni-
mutkaiset ja sekavat. Niistä saa 
vaikutelman, että halutaan salata, 
mitä oikeasti tapahtuu.

Laurin mielestä Helsingin poli-
tiikassa kaikki näyttää menevän 
yhteisten sopimusten mukaan. 
SKP:n ja asukaslistan ryhmä on 
ainoa, joka on yrittänyt muuttaa 
jossain lukkoon lyötyä linjaa.

Lauri kertoo harrastavan-
sa aktiivisesti ihmisten kanssa 
keskustelua.

- Minulla on tapana jossain 
vaiheessa kertoa, että olen kom-
munisti. Yleensä ihmiset häm-
mästyvät, ja sanovat, että ethän 
sinä ole vanha. Minulla onkin oma 
missio: SKP:n imagon muuttami-
nen. Vanhoista ennakkoluuloista 
pitää päästä eroon. Ilman entisten 
aikojen painolastia minun on hyvä 
olla sitä työtä tekemässä.

Älä tyydy siihen  
miten asiat ovat

Anna-Mili Tölkkö, 21, opiskelee 
ensimmäistä lukuvuotta Helsin-
gin yliopistossa erityispedago-
giikkaa. Hän muutti viime syksy-
nä kotikaupungistaan Lahdesta 
Helsinkiin ja asuu opiskelija-
asunnossa.

Anna-Mili sanoo kasvaneensa 
kommunistiksi. Hänen vanhem-
pansa ovat aktiivisia puolueen 
jäseniä. Hän on osallistunut lap-
sesta alkaen monenlaisiin kokouk-
siin ja tapahtumiin vanhempiensa 
mukana.

- Mutta ei minua niihin koskaan 
pakotettu, Anna-Mili korostaa. - 

Enkä halua pelkästään seurata 
vanhempieni jalanjälkiä, vaan olen 
yrittänyt objektiivisesti arvioida eri 
puolueita. Ei voi muuta kuin to-
deta, että muut puolueet tekevät 
päinvastaisia päätöksiä kuin mistä 
puhuvat. Miksi ihmeessä?

Tärkeää on myös se, että SKP 
ei tyydy hyväksymään vallitse-
vaa tilannetta, vaan etsii keino-
ja millä maailmaa voisi muuttaa 
paremmaksi.

Anna-Mili toimii aktiivisesti 
kommunistisessa nuorisoliitossa.

- Vastaan siellä tapahtumista 
ja pidän yhteyttä uusiin jäseniin. 
Keskustelen paljon ihmisten kans-
sa ja yritän saada lisää nuoria 
mukaan.

mitä nyt talvisin joutuu tekemään 
muutakin. Katja asuu Sörnäisissä 
avomiehensä kanssa asunnossa, 
”josta me kai omistetaan vasta 
yksi nurkka”.

- olen ollut aina kiinnostunut 
politiikasta ja osallistunut vappu-
marsseihin ja mielenosoituksiin. 
olen ollut tyytymätön siihen, mi-
ten asiat ovat. En voi hyväksyä 
eriarvoisuutta Suomessa ja koko 
maailmassa, sitä että toisilla on 
tajuttoman paljon rahaa ja toiset 
ovat järkyttävän köyhiä.

Katja on aina äänestänyt kom-
munisteja, koska hänen mie-
lestään muut puolueet eivät ole 
luotettavia. - Muilla puheet ja te-
ot eivät vastaa toisiaan. Vaaliko-
neissakin minulla on aina tullut 
ensimmäisiksi kommunisteja. Vih-
doin sitten päätin, että kun kerran 
olen samaa mieltä asioista, voin 
myös sitoutua puolueeseen. Siinä 
kyllä tarvittiin vielä erään kaverin 
kannustusta.

Puoluetoiminnan lisäksi Katja 
osallistuu aktiivisesti partiotoi-
mintaan. Hän on ”laumanjohta-
ja”, mikä tarkoittaa, että hänen 
ryhmässään on 7 - 9 -vuotiaita 
lapsia. Kunnallispolitiikassa Katja 
haluaisikin edistää ennen kaikkea 
lasten palveluja ja hyvinvointia.

Muut puolueet ovat 
kurapöksyjä

Tuomo Westerberg, 22, on hank-
kinut logistiikka-alan peruskoulu-
tuksen näyttötutkintoina. Hän on 
suorittanut muun muassa varas-
totyöntekijän perustutkinnon ja 
on nyt koulutustaan vastaavassa 
työssä, tukkuliikkeessä tavaroi-
den keräilijänä. Perheeseen kuu-
luu vaimo ja 1,5 -vuotias Alex. 
Asuntoa Tuomon perheellä ei tällä 
hetkellä ole. Helsingin kaupungin 
vuokra-asuntojonossa odotellaan 
aikaa parempaa.

- Sukulaisten ja tuttavien nur-
kissa asutaan vaimon kanssa. 

Nuoret eivät hyväksy  
politiikan vilpillisyyttä

OTA YHTEYTTÄ,
TULE MUKAAN!
Suomen kommunistisen 
puolueen 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 
050 341 2590
toivo.koivisto@gmail.com
Piirisihteeri olavi Nurminen 
040 518 7654
olavi.nurminen@pp1.inet.fi
SKP:n Etelä-Helsingin 
osasto
Heikki Väisänen 046 880 6606
heikkiheikki@netti.fi
SKP:n Etu-Sörkan osasto
Kristiina Haavisto  
050 373 6619
kia.haavisto@luukku.com
SKP:n Helsingin posti- ja 
logistiikka-alan osasto
Lasse Nevalainen  
040 462 3285
lnevalainen@netti.fi
SKP:n Kaakkois-Helsingin 
osasto
Laura Rontu 050 362 6011
lauron2008@aitta.net
SKP:n Koillis-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 Itä-Helsingin osasto
Juhani Lilja 0400 722 706
jussi.lilja@iki.fi
SKP:n Pitäjänmäen osasto
Heikki Vuorinen 09-566 4408
heikki.vuorinen@helsinki.fi

SKP:n ja asukaslistan 
valtuustoryhmä
www.skp.fi/asukaslista
Kaupunginvaltuutettu  
Yrjö Hakanen 050 341 2320
yrjo.hakanen@valtuusto.hel.fi
www.yrjohakanen.fi
Varavaltuutetut
Heikki Takkinen  
050 050 4451
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 
demokraattinen 
naisverkosto
Tytti Kotilainen 050 557 3537
tyttikotilainen@yahoo.co.uk
www.naisverkosto.org

Helsingin kommunistiset 
nuoret (Punainen Tähti)
Asko Toivanen 044 091 1210
helsinki@komnl.fi

Eespäin -lehti 2/2008
Julkaisija SKP:n Helsingin 
kaupungin piirijärjestö ry
Päätoimittaja Toivo Koivisto
Taitto Irene Auer
Painatus TA-Tieto oy, Helsinki

opiskelijat valtasivat Vanhan yli-
oppilastalon Euroopan ”hullun 
vuoden” 1968 syksyllä. Elokuun 
lopulla tänä vuonna Vanhan yli-
oppilastalon valtaavat jälleen ra-
dikaalit ja vallankumoukselliset 
aatteet, vastarinnan kulttuuri ja 
maailman muuttaminen.

Vastavirtafestivaali tuo Van-
hal le ja sen ympäristöön 30.–31. 
elo kuuta toista kymmentä kes-
kustelutilaisuutta, konsertteja, 
näyttelyitä, katutapahtumia ja 
iltaklubin. Lauantaina aamupäi-
vällä alkava tapahtuma päättyy 
sunnuntaina iltapäivällä Suomen 
kommunistisen puolueen 90-
vuotisjuhlaan.

Vastarinnan kulttuuria

Festivaalin konserttien ja juhlan 
esiintymislavalle nousevat muun 
muassa Agitpropista tuttu Mon-
na Kamu, uuden polven poliitti-
sen laulun ja teatterin tekijä Lau-
ri Maijala & Eespäin Ensemble, 

me lopulta muuttamaan pois 
Loviisasta. 

Siihen jäivät myös Veikon haa-
veet päästä Loviisan ruotsinkieli-
seen oppikouluun, vaikka hän oli 
käynyt siihen valmistavan koulun. 
Perhe muutti mutkien kautta Hel-
sinkiin ja Porkkala hankki huo-
nekalupuusepän ammatin. omaa 
perhettä hänellä oli jo kaksikymp-
pisenä, vaimo ja kaksi tytärtä.

Sirkkeli vei Porkkalan oikeasta 
kädestä neljä sormea, kun hän oli 
vain 30-vuotias. Se muutti puu-
sepän elämän suunnan. oli opis-
keltava uusi ammatti, ja lopulta 
järjestötyö vei miehen kokonaan. 
Vuonna 1960 hänet valittiin Kan-
sainvälisen rakennusalan ja puu-
työväen liiton pääsihteeriksi. Se 
merkitsi jatkuvaa matkustamista 
ympäri maailmaa. Tästä työstä 
hän jäi eläkkeelle vasta 75-vuoti-
aana vuonna 1983.

Puuseppä taiteilijana

Veikko Porkkalan kotona on mon-
ta seinää täynnä tauluja. Niistä 
suurimman osan hän on itse maa-
lannut ja myös kehystänyt - ilman 
oikean käden sormia, sivellintä 
peukalon hangassa pitäen.

- Tuo on maisema Madeiralta, 
tuossa on kaksi perulaista orpo-

poikaa, nuo kolme laveerausta 
tein poliittisena vankina ollessani, 
Porkkala esittelee kymmeniä tau-
lujaan yksi kerrallaan. Seiniltä käy 
ilmi todellisen internationalistin 
kirjavia elämänvaiheita.

Porkkala on viime vuosina me-
nettänyt näkönsä lähes kokonaan. 
Hän ei siis näe taulujaan kovin sel-
västi, vaan luettelee niiden aiheet 
ulkomuistista.

Nuoret liikkeelle 
agitointityöhön

Porkkalalla on viesti tämän päivän 
nuorille kommunisteille.

- Nuoria tarvitaan agitointi-
työssä kaduilla ja työpaikoilla, 
ammattiyhdistysliikkeessä ja kan-
salaisjärjestöissä. Puolueelle pi-
tää saada lisää kannattajia, hän 
huolehtii. 

- Me teimme puolueen maan-
alaisuuden aikana työtä kaikissa 
mahdollisissa järjestöissä ja kult-
tuuriseuroissa ja keskustelimme 
aktiivisesti ihmisten kanssa asi-
oista. Tämä työ vaatii kyllä paljon 
sitkeyttä ja pitkäjänteisyyttä.

Porkkala liittyi maanalaiseen 
kommunistiseen puolueeseen 
1932. Kun SKP tuli maan alta so-
tien jälkeen, se oli pian merkittä-
vä vaikuttaja suomalaisessa po-

litiikassa. Porkkala toimi SKP:n, 
SKDL:n ja sitten Puutyöväenliiton 
johtotehtävissä.

Machu Picchulle 90-vuotiaana

Kymmenen vuotta sitten Veikko 
Porkkala matkusti viettämään 90-
vuotispäiväänsä Peruun, inkojen 
pyhälle vuorelle Machu Picchulle. 
- Kiipesin sinne ylös asti, mutta 
silloinhan minä olin vielä hirveän 
hyvässä kunnossa. Samoihin ai-
koihin kirjoitin myös omaelämä-
kertani Puuseppä työväenliikkeen 
palvelijana. 

Porkkala harmittelee, että lä-
heskään kaikki asiat eivät mahtu-
nut elämäkertakirjaan. - Minulla 
on täällä tallella vaikka kuinka 
paljon yli jäänyttä materiaalia.

Porkkala on verrannut elä-
määnsä värikkääseen tilkkutäk-
kiin. Tilkkuja on kaikenvärisiä, 
alkaen surun ja menetyksen tum-
mista sävyistä. Mutta kun elämän 
monet käänteet on ommeltu yh-
teen elämänhalun ja positiivisuu-
den langoilla, hän voi todeta:

- Parasta on aina ollut itse elä-
mä. Ei siinä voi erotella parempia 
ja huonompia aikoja.

MARJALIISA SIIRA

Vastavirtafestivaali ja SKP:n 90-vuotisjuhla
Vanha ylioppilastalo 30.–31.8.

sukupuoli- ja ikärajoja murtava 
kabareehenkinen Kitkerät Neit-
syet, helsinkiläistynyt rock-muu-
sikko Kari Peitsamo, laulaja ja 
lauluntekijä Mikko Perkoila sekä 
poliittisen laululiikkeen perinteitä 
jatkava Ritva Sorvali & Vanhan 
Jukon kvartetti. Ja esiintyjälista 
täydentyy jatkuvasti.

Miten muuttaa  
maailmaa tänään?

Seminaareissa ja tapaamisissa 
keskustellaan globaalista kapita-
lismista ja maailman muuttami-
sesta, 2000-luvun sosialismista, 
Nokian kaltaisten suuryhtiöiden 
roolista, julkisten palvelujen yk-
sityistämisen pysäyttämisestä, 
EU:n uhkista työehtosopimuksil-
le, perusturvasta, mediasta, so-
dan ja Naton vastaisesta toimin-
nasta, naisten roolista ja SKP:n 
historiasta. 

Keskustelijoina ovat niin kir-
jailija Marja-Leena Mikkola kuin 

suomalaisen hyvinvointivaltion ra-
kentamisesta kertovan kirjan ”Kun 
Suomi punastui” tekijä Päivi Ul-
jas, tämän päivän nuoria radikaa-
leja ja syksyllä 100 vuotta täyttävä 
SKP:n veteraani Veikko Porkkala, 
ay-liikkeen ja ympäristöliikkeiden 
aktiiveja kuin kansainvälisiä vie-
raita Latinalaisesta Amerikasta, 
EU-maista ja Venäjältä. 

Lippujen ennakkomyynti

Keskustelutilaisuuksiin on vapaa 
pääsy. Lauantai-illan konsert-
tiin ja klubille liput maksavat 12 
e (ennakolta 10 e / työttömät ja 
opiskelijat 8 e). Liput SKP:n 90-
vuotisjuhlaan sunnuntaina ilta-
päivällä maksavat 10 e (ennakolta 
8 e / 6 e). 

Lippuja ja lisätietoja saa mm. 
SKP:n Helsingin kaupungin piiris-
tä Haapaniemenkatu 7-9 B (Meri-
haan korkein torni), puh 09 – 7743 
8140, www.skp.fi.

Tuomo Westerberg on kerännyt 
ahkerasti nimiä tonttivuokrien ko-
rotusta vastaan.

Katja Wallin haluaa edistää en-
nen kaikkea lasten palveluja ja 
hyvinvointia.

Maailman epäoikeudenmukai-
suutta ei voi hyväksyä

Puutarhuri Katja Wallin, 28, 
on erilainen nuori aikuinen siltä 
osin, että hänellä on vakituinen 
työpaikka kaupungin rakennus-
viraston puisto-osastolla. Työ on 
pääosin koulutusta vastaavaa, 

Lauri Alhojärvi ja Anna-Mili Tölkkö pitävät tärkeänä, ettei SKP tyydy hyväksymään vallitsevaa tilannetta, vaan 
etsii keinoja maailman muuttamiseksi parempaan.
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”Ei oikeutta maassa saa, ken itse sit´ei hanki”, muistuttaa Veikko Pork-
kala työväenliikkeen taistelun välttämättömyydestä. 

Kari Peitsamo

Kitkerät Neitsyet

Mikko Perkoila

Ritva Sorvali ja Monna Kamu

Lauri Maijala & Eespäin Ensemble
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Helsingin kaupungilla on oma 
yhteisesti hyväksytty työllisyys-
strategiansa, jonka pitäisi eh-
käistä työttömyyttä sekä kehit-
tää varhaista tukea. Erityisen 
tärkeänä painopisteenä ovat 
vaikeasti työllistyvät. Työllistä-
misasioita hoitaa sosiaaliviras-
ton, opetusviraston ja henkilös-
tökeskuksen yhteensä yli 150 
työntekijää, jotka ovat tähän 
asti ohjanneet tukityöllistettäviä 
kaupungin virastoihin, järjes-
töille ja yrityksille.

Strategia ja sen tavoitteet ovat 
selkeitä, mutta tulkinta tuntuu 
kuitenkin elävän aivan omaa 
elämäänsä. Joustavuus on hyvä 
asia, jos sen avulla saavutetaan 
parempia tuloksia. Tämän het-
kiset tulokset kaupungin omas-
sa työllistämisessä ja strategian 
tulkinnassa osoittavat kuitenkin 
aivan muuta.

★ ★ ★

olen vetänyt osa-aikaisena eri-
laisia kaupungin työllistämis-
hankkeita yli kymmenen vuot-
ta ja nähnyt läheltä, kuinka 
poukkoileva ja ristiriitainen 
toiminta vaikeuttaa strategian 

Kaupungilla on työllisyysstrategiansa  
ja sillä tulkintansa

toteuttamista. Työllistämisyksi-
köitä organisoidaan perusteetto-
masti uudelleen aina 1-2 vuoden 
välein, siirretään kalliilla uuteen 
toimipisteeseen, muutetaan yksi-
kön nimi, hajoitetaan ja hallitaan. 
Muutoksiin syytön henkilökunta 
haahuilee käytävillä silmät ym-

myrkäisinä ellei ole uupumuksen 
vuoksi sairaslomalla.

Työllistämisyksiköiden liian 
pieni henkilökunta elää jatku-
vasti kiihtyvässä tulospaineessa 
suurennuslasin alla. Asiakastyön 
laadusta tingitään, sillä työtä mi-
tataan vain asiakasmäärillä, ei si-
sällöllä tai todellisilla tuloksilla.

★ ★ ★

Työllistämisyksiköiden henkilö-
kunta on resursoitu tämän vuo-
den alusta alkaen palvelemaan 
lähinnä yksityissektoria kunta-
sektorin jäädessä virastojen oman 
rekrytoinnin varaan. Tämä johtaa 
helposti siihen, että yksityissekto-
ri saa ammattitaitoista ja koulu-
tettua työvoimaa edullisesti kau-
pungin tuella, järjestöt ja kunnan 
virastot eivät.

Yksityissektoria palveleva toi-
minta jättää vaikeasti työllistettä-
vät pitkäaikaistyöttömät rannalle 
ja sossun luukulle. Liekö se on 
tarkoituskin?

★ ★ ★

Tärkeä osa työllisyysstrategiaa 
ovat nuoret; varhainen tuki, en-

”Sosiaalinen omatunto on ulkoistettu  
valtuuston ainoalle kommunistille”
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Helsingin kaupungin  
vi  r astojen, laitosten ja  
lii kelaitosten yhteen-
las kettu tulos viime  
vuo  delta oli peräti 363 
mil joonaa euroa yli jää -
mäinen. 

Tilinpäätöksen yhtey-
dessä tehdyillä ylimääräisillä 
varausten ja rahastojen lisäyk-
sillä on ylijäämä saatu näyttä-
mään vähän pienemmältä. Silti 
tilikauden voitto on näinkin las-
kettuna 258 miljoonaa euroa. 

Myös kaupungin varsinaisen 
palvelutoiminnan tulos ilman 
liikelaitoksia (Helsingin Ener-
gia, Satama, HKL ym) oli yli 66 
miljoonaa ylijäämäinen. 

Samaan aikaan sosiaali-, ter-
veys- ja muista peruspalveluis-
ta puuttuu jatkuvasti rahaa ja 
työntekijöitä.

Helsinki teki voittoa 
363 miljoonaa

Yli miljardi 
kassatalletuksia

Talouden ja toiminnan 
seurantaraportin 1/2008 
mukaan kaupungilla on 
kassatalletuksissa ja si-
joituksissa riihikuivaa 

rahaa miljardi euroa. Se on pal-
jon enemmän kuin lainoja, joita 
oli 588 miljoonaa ja sataman 
rakentaminen mukaan lukien 
718 miljoonaa. 

SKP:n ja asukaslistan ryhmä 
on tehnyt lukuisia esityksiä sii-
tä, että kaupungin ylijäämistä 
ohjattaisiin lisää rahaa sosiaa-
li-, terveys-, sivistys- ja muihin 
peruspalveluihin, joukkoliiken-
teen kehittämiseen, tonttivuok-
rien alentamiseen sekä työnte-
kijöiden palkkojen ja vakanssi-
en lisäämiseen. 

Asumiskustannukset ovat hel-
sinkiläisten suurimpia ongel-
mia. Tonttivuokrien korotuksilla 
kaupunki aikoo vielä pahentaa 
tilannetta.

Tonttivuokrien osuus on uu-
silla asuinalueilla ja uusittavaksi 
tulevissa vanhoissa sopimuksis-
sa jo 1,7–2,7 euroa asuinneliöl-
tä. Tonttimaan hintaan sidotut 
asuintalojen tonttivuokrat nouse-
vat nykyvauhdilla kuuden vuoden 
kuluttua tehtävissä sopimuksissa 

Tolkuttomia tonttivuokria
jo yli 5 euroon neliöltä. 

Samaan aikaan kaupungin lii-
kuntavirasto perii Talin Golfseu-
ralta tonttivuokraa vain 12 senttiä 
neliöltä. Liikuntavirasto itse mak-
saa samasta kentästä kiinteistövi-
rastolle kymmenen kertaa korke-
ampaa ns. sisäistä vuokraa. 

Eli pienituloisia asukkaita aje-
taan ahdinkoon, mutta muilta 
suljetun eliittiseuran golfkenttää 
tuetaan kaupunkilaisten varoilla. 
Talin Golfseuran jäseninä kau-

Ylioppilasteatterin Valtuusto-näy-
telmä oli poliittista satiiria parhaim-
millan. Kuvassa Lukas Priklopil 
Yrjö Hakasena.

Saksalaisten joukkojen val-
lattua Helsingin huhtikuussa 
1918 perustettiin kaupungin 
edustan saariin useita vanki-
leirejä. Punavankeja oli Suo-
menlinnan, Santahaminan, Iso-
saaren, Melkin ja Katajanokan 
leireillä enimmillään yhtä aikaa 
13 500. 

Punavankileirien historiasta 
järjestettiin huhtikuussa San-
tahaminassa seminaari, jossa 
alustivat Santahaminaseuran 
puheenjohtaja Jarmo Niemi-
nen ja tutkijat Jouni Eerola ja 
Aapo Roselius sekä tietokirjai-
lija Tuulikki Pekkalainen. Se-
minaarin 250 osanottajaa tu-
tustuivat myös entiseen vanki-
leirialueeseen ja laskivat kukat 
punaisten muistomerkille.

Tapahtuman järjestivät San-
tahaminaseura, Kansan Arkis-
to, Työväen Arkisto ja Demo-
kraattinen sivistysliitto. 

Ainakin 1450 
joukkohaudassa

Helsingin vankileireillä kuoli 
nälkään ja sairauksiin tai teloi-
tettiin yli 1 500 punaista naista 
ja miestä. Heistä ainakin 1 450 
on saanut viimeisen leposijansa 
Santahaminan joukkohaudas-
ta. Leirien kauhistuttaviin oloi-
hin tuli korjausta vasta vuoden 
1918 lopulla, kun asiasta nousi 
kansainvälinen kohu.

Valkoiset voittajat pyrkivät 
juurimaan työväenliikkeen iki-
ajoiksi jopa kieltämällä punais-
ten muistopaikat. Esimerkiksi 
taisteluissa kaatuneiden pu-
naisten sankarihaudat siirret-
tiin sodan jälkeen kaupungin 
laidalle eikä sinne saanut lait-
taa esille edes vainajien nimiä, 
kertoi Aapo Roselius. 

Vieläkään ei ole tarkkaa tie-
toa kaikista vainajista. Kaupun-
ginvaltuutettu Yrjö Hakasen 
aloitteesta on kuitenkin käyn-
nistynyt tutkimus, jonka perus-
teella nimet on jo saatu suurim-
maksi osaksi selville. Tutkimi-
seen on saatu myös pieni avus-
tus kaupungin budjettiin.

Hakanen on tehnyt valtuus-
tossa uuden aloitteen punavan-
kileirien historiantutkimuksen 
edistämiseksi ja Santahaminan 
muistopaikan kehittämiseksi 
niin, että joukkohaudassa le-
päävien nimet saadaan sopi-
valla tavalla esille. Aloitteelle il-
maisi tukensa myös seminaarin 
avannut valtuuston puheenjoh-
taja Rakel Hiltunen. 

Lisäksi Hakanen teki valtio-
neuvoston järjestämässä vuo-
den 1918 kutsuseminaarissa 
ehdotuksen valtakunnallisen 
Sotasurmat-projektin jatkami-
seksi, jotta kaikkien vainajien 
nimet selvitetään ja muistopai-
kat kunnostetaan. 

Vankileirien 
saaristo 1918

SKP:n Helsingin piirin edus ta-
jat laskivat seppeleen pu     nais -
ten muistomerkille Santa ha mi  -
nassa. 

Helsinkiä vuosikausia johta-
neet puolueet puhuvat vaalien 
alla yhtä, mutta tekevät toista. 
Kaupunginvaltuustoon tarvitaan 
edustajia, jotka pitävät sanansa, 
puolustavat kunnallisia palvelu-
ja ja avaavat asukkaille lisää vai-
kuttamisen mahdollisuuksia.

Lokakuun 26. päivä pidettä-
viin kunnallisvaaleihin kootaan 
uudenlaista vaihtoehtoa, Helsin-
ki-listoja. Eliitin vallankäyttöä 
lähtevät yhdessä haastamaan 
puolueisiin sitoutumaton Asu-
kaslista, taustoiltaan erilaisia 
naisia yhdistävä Naislista, kai-
kille kuuluvaa oikeutta sivistyk-
seen ja omaan kulttuuriin puo-
lustava Kulttuurilista ja Suomen 
kommunistisen puolueen lista.

Millaisen Helsingin  
Sinä haluat?

Helsinki-listojen vaaliohjelmia ei 
tilata mainostoimistoista. Eväs-
tyksiä listoille on kerätty kier-
tämällä joka viikko lähiöissä ja 
asukastilaisuuksissa. 

Keskeisiksi teemoiksi ovat 
tähän mennessä nousseet lä-
hipalvelujen puolustaminen, 
hoitotakuun ja hoivatakuun 
toteuttaminen, yksityistämisen 
lopettaminen, joukkoliikenteen 
kehittäminen ja lippujen hinto-

jen alentaminen, kohtuuhintainen 
asuminen, uudenlainen kaupun-
kikulttuuri, maahanmuuttajien 
oikeudet ja kaupungin työnteki-
jöiden palkkojen jälkeenjääneisyy-
den korjaaminen. 

Ehdotuksia ja kommentteja voi 
lähettää myös kotisivujen kautta: 
www.helsinki-listat.fi.

Ehdokkaiden asettaminen

Helsinki-listojen ehdokkaiden 
asettaminen on käynnissä ja lis-
tat jätetään 16. syyskuuta men-
nessä.

Sitoutumattoman asukaslistan 
ehdokkaita ovat mm. käpyläläinen 
asukasaktiivi Heikki Takkinen 
ja Pro kuntapalvelut -verkostos-
sa toimiva sosiaalipäivystyksen 
päällikkö Olli Salin. Kulttuuri-
listalla ovat mukana rock-artisti 
Kari Peitsamo ja käsitetaiteilija 
Juha-Pekka Väisänen. Naislis-
taa kokoavat pääkaupunkiseudun 
naisverkoston puheenjohtaja Tyt-
ti Kotilainen ja psykologi Emmi 
Tuomi. SKP:n listalla ovat mm. 
kaupunginvaltuutettu Yrjö Ha-
kanen, HUS:n pääluottamusmies 
Ritva Kosonen, oikeutta siivoojil-
le -liikkeen aktivisti Jarmo Åsnab-
rygg ja kommunistisen nuorisolii-
ton pääsihteeri Irene Auer.

Helsinki-listat  
– asukkaiden ääni valtuustoon

Ota yhteyttä, tule mukaan viemään asukkaiden ääni valtuustoon:

Asukaslista Heikki Takkinen, heikki.takkinen@luukku.com,  
	 	 puh.	050	504	451	ja	Olli	Salin,	olli.salin@hel.fi
Naislista Emmi Tuomi, emmi.tuomi@gmail.com ja 
  Tytti Kotilainen, tyttikotilainen@yahoo.co.uk
Kulttuurilista Juha-Pekka Väisänen,  
	 	 juha-pekka.vaisanen@manifesti.fi
SKP	 	 Toivo	Koivisto,	helsinginpiiri@skp.fi,	
  puh. 09 – 7743 8140

Yrjö Hakanen istuu uutena valtuutettuna takarivissä vasemmalla. Muilta 
takapenkkiläisiltä löytyy välillä myös kannatusta, vaikka isoissa asiois-
sa muut seuraavatkin yleensä kokoomusta.  

Käpyläläinen asukasaktiivi Heikki 
Takkinen on ollut mukana lukuisis-
sa työllistämishankkeissa. Niissä 
on saatu hyviä tuloksia myös päih-
dekuntoutujien työllistämisessä. 

nalta ehkäisy, korjaavat toimen-
piteet ja syrjäytymisen ehkäisy. 
Käytäntö ja strategia ovat kau-
kana toisistaan. 

Nuorten työpajatoimintaa ol-
laan ajamassa alas. Nuorisoasi-
ainkeskus lopetti kaikki omat 
pajansa ja on juuri lakkautta-
massa pohjoismaisen parhaita 
tuloksia saavuttanutta kokei-
lua nuorten päihdekuntoutujien 
poluttamisessa. 

Yhteistyö kolmannen sektorin 
sai tuloksia mm. maahanmuut-
taneiden ja monien muiden vai-
keasti työpaikan saavien työllis-
tämisessä ja kotouttamisessa. 
Nyt tämäkin toiminta on lopetet-
tu ilman selityksiä tai selvityksiä 
toiminnan tuloksista.

Työttömyys Helsingissä on 
jonkin verran vähentynyt aina-
kin joksikin aikaa. Se on totta. 
Mutta työttömyys ei ole poistu-
nut ja uusi taantuma uhkaa. 
Työllisyysstrategia ja sen pai-
nopisteet ovat edelleen tärkeitä. 
Tämänhetkinen tulkinta ja käy-
täntö eivät kuitenkaan noudata 
strategian tavoitteita. Miksi?

HEIKKI TAKKINEN

pungin vuokratukea nauttivat 
mm. kentän vuokrasopimuksen 
esittelijä, liikuntaviraston johtaja 
Anssi Rauramo, asuntoministeri 
Jan Vapaavuori, kiinteistölauta-
kunnan puheenjohtaja Kai Hagel-
berg ja ulkoministeri Alexander 
Stubb – kaikki kokoomuslaisia. 

Jos haluat kohtuullisempia 
tonttivuokria myös asunnoille, al-
lekirjoita Tontinvuokraajien kan-
salaisliikkeen adressi http://tont-
tivuokrat.wordpress.com/

Talin Golf:
tonttivuokra 0,12 e / m2

Arabianranta:
tonttivuokra 2,7 e/m2 
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Ylioppilasteatteri esitti koko kevään 
täysille katsomoille näytelmää 
”Valtuusto”. Käsikirjoitus oli suo-
raan kaupunginvaltuuston yhden 
kokouksen pöytäkirjasta – ja po-
liittista satiiria parhaimmillaan. 

Valitettavasti samanlainen näy-
telmä toistuu kaupungintalolla jo-
ka toinen viikko. Pienistä asioista 
tulee suuria ja suurista pieniä. Pu-
hutaan yhtä ja tehdään toista. 

”Sosiaalinen omatunto on ul-
koistettu valtuuston ainoalle kom-
munistille”, kuvasi näytelmän oh-
jaaja Susanna Kuparinen tilannet-
ta television Voimala-ohjelmassa.  

Alibudjetointia arvostellaan  
– ja jatketaan

Helsingin kaupunki tekee jatku-
vasti ylijäämää, mutta silti perus-
palvelujen määrärahoja alimitoi-
tetaan. Ensi vuoden talousarvion 
valmistelusta käydyssä lähetekes-
kustelussa SDP:n, vihreiden ja Va-
semmistoliiton edustajat vaativat 
erityisesti sosiaali- ja terveyspalve-

luihin kohdistuvan alibudjetoimi-
sen lopettamista. Mutta kaupun-
ginhallituksessa ne hyväksyivät 
yksimielisesti talousarvion val-
mistelulle raamin, joka supistaa 
reaalisesti sosiaali- ja terveyden-
huollon määrärahoja.

Valtuustossa vain Suomen 
kom munistisen puolueen ja asu-
kaslistan edustaja Yrjö Hakanen 
on esittänyt talousarviosta pää-
tettäessä muutoksia palvelujen 
alibudjetoimisen lopettamiseksi. 
Kaikki muut valtuutetut ovat hy-
väksyneet palvelujen määräraho-
jen alimitoittamisen. 

Ketään ei jätetä heitteille?

Näin vaalien lähestyessä puolueet 
lupaavat kehittää terveydenhoitoa, 
vanhustenpalveluja ja muita pal-
veluja. Mutta kun valtuusto päätti 
budjetista, vain SKP:n ja asukas-
listan edustaja esitti lisää määrä-
rahoja lastensuojeluun, päivähoi-
toon, vanhustenpalveluihin, mie-
lenterveyspalveluihin, hammas-
hoitoon, terveysasemille, kouluille 
ja muihin peruspalveluihin. 

Työntekijät palkkakuopassa

Kaupungin työntekijöiden palkat 
ovat jääneet jälkeen elinkustan-
nusten noususta ja yksityisen 
sektorin, osin jopa naapurikuntien 
palkoista. Henkilöstöryhmät ovat 
toistuvasti vaatineet palkkojen ko-
rottamista ns. Helsinki-lisällä. 

Vasemmisto ja myös osa muista 
valtuutetuista on luvannut palk-
koihin tasokorotusta. Kun asiasta 

on päätetty valtuustossa, on palk-
kojen korottamista kannattanut 
kuitenkin vain Yrjö Hakanen.

Tonttivuokrat ja vuokra-
asunnot

Monet puhuvat kohtuuhintaisen 
vuokra-asuntotuotannon lisää-
misen ja tonttivuokrien alentami-
sen puolesta. Kun valtuusto hy-
väksyi alkuvuodesta maankäytön 
ja asumisen ohjelman, siihen ei 
kuitenkaan hyväksytty edes ta-
voitetta asumiskustannusten nou-
sun hillitsemisestä. Vain SKP:n ja 
asukaslistan edustaja esitti sitä 
ja asuntotuotannon painopisteen 
siirtämistä kovan rahan asun-
noista kohtuuhintaisiin vuokra-
asuntoihin.

Hakanen on tehnyt jo kahtena 
vuonna esitykset asuntojen tontti-
vuokrien alentamiseksi. Muut val-
tuutetut ovat torjuneet ne. Vasta 
Tontinvuokraajien kansalaisliike 
herätti muitakin ryhmiä selvitte-
lemään asiaa.

Maksuton joukkoliikenne?

Valtuusto on asettanut tavoitteek-
si joukkoliikenteen osuuden kas-
vattamisen yleensä ja erityisesti 
poikittaisessa liikenteessä. Käy-
tännössä joukkoliikenteen mat-
kustajamäärät ovat supistuneet ja 
poikittaisessa liikenteessä joukko-
liikenteen osuus on pudonnut vain 
vähän yli 10 % tasolle.

SKP ja asukaslistan valtuutet-
tu on vastustanut HKL:n lippujen 
hintojen korotuksia ja esittänyt 
hintojen alentamista. Muut ryh-
mät ovat siunanneet hintojen ko-
rotukset. Samoin kuin sen, että 
liikenneinvestoinneista suurin osa 
menee yksityisautoilua edistäviin 
hankkeisiin. 

Keskustatunnelin torjuminen 
onkin iso voitto, josta ansio kuu-

luu ennen muuta Kenkää keskus-
tatunnelille –kansalaisliikkeelle.

Energian päästöt ja hinnat

Valtuusto on asettanut tavoitteek-
si vähentää ilmastopäästöjä 20 
prosenttia vuoden 1990 tasosta ja 
nostaa uusiutuvan energian osuu-
den 20 prosenttiin vuoteen 2020 
mennessä. 

Mutta kun olisi pitänyt ryhtyä 
sanoista tekoihin, enemmistö tor-
jui SKP:n ja asukaslistan esitykset 
tuulipuiston perustamisesta, Ha-
nasaaren voimalan muuttamisesta 
biopolttolaitokseksi ja ydinvoima-
hankkeista irtaantumiseksi. Muut 
ryhmät ovat torjuneet myös esityk-
set Helsingin energian kuluttaja-
hintojen kohtuullistamisesta. 

Pääkaupunkiseudun yhteistyö

Kaikki eduskuntapuolueet ovat si-
toutuneet kuntapuitelain toteutta-

miseen. Pääkaupunkiseudulla se 
on merkinnyt monien palvelujen 
yhtiöittämistä, suurten alueiden 
tarjoamista gryndereiden rahas-
tettavaksi ja Lounais-Sipoon pak-
koliittämistä Helsinkiin.

Muut valtuustoryhmät hyväk-
syivät vallan keskittämisen pää-
kaupunkiseudun yhteistyössä 
kaupunkien johtajien pieneen 
piiriin. Useimmat ryhmät ajavat 
kuntien yhdistämistä, vaikka se 
johtaa lähipalvelujen karsimi-
seen ja heikentää asukkaiden 
vaikutusmahdollisuuksia. 

SKP:n ja asukaslistan ryhmä 
on esittänyt kuntien yhdistämi-
sen vaihtoehtona lähidemokrati-
aa ja kunnallisvaalien yhteydessä 
valittavaa seutuvaltuustoa, joka 
ohjaisi pääkaupunkiseudun yh-
teisiä hankkeita. 

SKP:n ja Asukaslistan valtuusto-
ryhmän kotisivut:
www.skp.fi/asukaslista
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Kuuban luonto on   
suojelemisen  
arvoinen

Spartacus-säätiön ja Suomen 
kommunistisen puolueen 
kehitysyhteistyöprojekti 

aut taa kuubalaisia suojelemaan 
erikoislaatuista luontoaan. Kor-
kealaatuiset luontokirjat ovat osal-
taan tukemassa vallankumouksen 
vihertymistä.

Kuuba kuuluu maailman laji-
rikkaimpiin alueisiin. Saaren si-
jainti lähellä päiväntasaajaa ja 
meren eristävä vaikutus ovat saa-
neet aikaan hyvin monimuotoisen 
eliölajiston kehittymisen. Yli puo-
let Kuubassa tavattavista kasvi- ja 
eläinlajeista on endeemisiä, eli nii-
tä esiintyy koko maailmassa vain 
tällä saarella. 

Kuubalaiset ovat ylpeitä maan-
sa ainutlaatuisesta luonnosta ja 
pyrkivät suojelemaan sitä niin, 
että myös tulevat sukupolvet voi-
sivat nauttia siitä. Vaikka saarella 
on toteutettu monia ympäristöys-
tävällisiä uudistuksia ja muun 
muassa onnistuttu uudelleen 
met sittämään laajoja alueita, tar-
vitaan lisää materiaalia luontokas-
vatuksen tueksi. 

Yhdysvaltojen ylläpitämä kaup-
pasaarto on saanut aikaan sen, 
että Kuubassa on resurssipulan 
takia ollut vaikea painaa korkea-

laatuisia luontokirjoja ja hankkia 
ympäristöjärjestöille uutta tekniik-
kaa. Erityisen harmillista tämä on 
siksi, että saatavilla kyllä olisi tut-
kijoiden keräämää korkealaatuista 
materiaalia.

Projekti levittää 
luontotietoutta

Spartacus-säätiö on yhteistyössä 
SKP:n kanssa käynnistänyt kehi-
tysyhteistyöprojektin luontokir-
jojen ja muun aineiston tuotta-
miseksi kuubalaisten luontokes-
kusten, oppilaitosten ja kirjasto-
jen käyttöön. Ensimmäiset kaksi 
kirjaa – Kuuban linnuista sekä 
matelijoista ja sammakkoeläimis-
tä – ovat olleet laadukkaita ja he-
rättäneet huomiota myös Kuuban 
ulkopuolella.

Tärkein vaikutus hankkeella on 
kuitenkin ollut alueellisissa luon-
tokeskuksissa, joissa on kirjojen 
valmistelun yhteydessä kootun 
aineiston avulla voitu kertoa ih-
misille uhanalaisten lajien säilyt-
tämisen tärkeydestä ja niiden eri-
tyispiirteistä. Projektin tuloksena 
on myös päätetty eräistä uusista 
suojelualueista. Lisäksi projekti 
on parantanut köyhien alueiden 

mahdollisuuksia hyödyntää luon-
toa kestävästi luontomatkailun 
avulla. 

Luontokirjoja on hyödynnetty 
kuubalaisessa Universidad para 
todos – Yliopisto kaikille – kam-
panjassa, jonka tarkoituksena 
on mahdollistaa kiinnostuneil-
le etäopiskelu muun muassa 
luonnontieteessä. 

Ojenna auttava kätesi

Kuuba-projektiin on nyt luvassa 
jatkoa: Seuraavaksi valmisteilla on 
kirja vähemmän vetoavista, mutta 
biosysteemilleen korvaamattomis-
ta eläimistä, kuten nilviäisistä. 
Myös neljäs kirja Kuuban nisäk-
käistä on jo valmisteilla.

Kuubalaiset tutkijat ja opiskeli-
jat tuottavat kirjojen aineistot, ku-
vituksen ja taiton. Spartacus-sää-
tiön ja SKP:n tukea tarvitaan lä-
hinnä painattamiseen ja joihinkin 
laitehankintoihin. Kirjoja ja niiden 
pohjalta tehtyjä muita aineistoja 
jaetaan ilmaiseksi luontokeskuk-
sille, kouluille ja kirjastoille. 

Projektia voi tukea Spartacus-
säätiön solidaarisuustilin kautta.

TIINA SANDBERG

SKP:n ja Spartacus-säätiön  
kehitysyhteistyöprojektin avulla on tuotettu  
jo kaksi kirjaa, ja lisää on tekeillä.

Tue Kuuban ympäristökasvatusta 

Spartacus-säätiön solidaarisuusprojektilla  
tuetaan kuubalaisten ympäristöjärjestöjen 
ekologista kasvatustyötä. Voit tukea hanketta 
Spartacus-säätiön solidaarisuustilin kautta:

800018 – 71138419

«


