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AJANKOHTAISKATSAUS TAMMIKUU 
 

Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry 
Itä-Hakkilan Nuoret Kotkat 

Ajankohtaista asiaa jäsenillemme ja muillekin 
Tarja Eklund 
 
Vuosi 2009 vaihtui surullisissa merkeissä, kun kauppakeskus Sellossa mustasukkainen 
Ibrahim Shukupolli ampui entisen naisystävänsä, itsensä ja neljä Prisman työntekijää. 
Koston välikappaleiksi joutuivat syyttömät ja heidän perheensä sekä sukulaisensa.  
Syvä osanotto heidän suureen suruunsa. 
 
Kysymyksiä on paljon kuten aina tragedian kohdatessa. Olisiko tämä voitu välttää, miksi ei 
toimittu toisin ja voidaanko tällainen jatkossa saada estettyä. Toivottavasti ei etsitä syyllisiä 
kaikista maahanmuuttajista, ulkomaalaisista tai vieraskielisistä maassa olevista henkilöistä. 
Parisuhdeväkivallan uhreja on vuosittain liian paljon. Ongelmat ovat todellisia ja apua pitäisi 
saada heti ongelmien alkaessa ennen kuin on liian myöhäistä. Tuija Braxin esittämät 
turvatoimet ennaltaehkäisevään toimintaan väkivaltaisissa uhkailutapauksissa ja seurannan 
aloittaminen heti ennen ratkaisevaa väkivallantekoa on otettava pian käytäntöön. 
 
Käsiaseiden luvanmyöntämisperusteiden tarkennetut määräykset ja tarkempi valvonta ovat 
oikeansuuntaisia toimenpiteitä, mutta eivät ratkaise ihmissuhdeongelmaisten ja itsetuhoisten 
ihmisten väkivaltaongelmia. Siksi määrärahojen karsiminen mielenterveys- ja 
päihdeongelmaisten hoito- ja tukipalveluista on yhä lisääntyvä vaaratekijä 
yhteiskunnassamme. Myös Vantaalla on syytä varautua näiden ongelmien kasvuun 
lisääntyvän nuorisotyöttömyyden, yhteiskunnan eriarvoistumisen ja kunnallisen palvelu- ja 
tukiverkoston karsimisen vuoksi. Nuorten ja lasten häiriökäyttytyminen ja huostaanottojen 
määrän lisääntyminen ovat todellisuutta.  
 
Silti positiivisiakin asioita tapahtuu koko ajan. Lasten syntyvyys on lisääntynyt ja Vantaan 
talouskehitys on ollut luultua parempi. 
Vantaan viime vuoden verotulot olivat selvästi paremmat kuin vielä syksyllä budjettia 
tehdessä arvioitiin. Kunnallisverot kasvoivat edellisvuodesta 4,1 prosenttia ja 
kokonaisverotulotkin prosentin, vaikka yhteisöverot romahtivat kolmanneksen. Maltillinen 
veronkorotus oli silti paikallaan koska sosiaali- ja terveystoimeen budjetoidut rahat eivät tule 
riittämään ja näitä menoja on vaikea ennustaa. Lisäraha on tarpeen kunnallisten 
lakisääteisten - ja inhimillisten palvelujen säilyttämiseksi. 
 
Kirjoittaja on Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry:n  puheenjohtaja  
 
Katso myös 2.sivu ==> 
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AJANKOHTAISKATSAUS TAMMIKUU 
 

Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry 
Itä-Hakkilan Nuoret Kotkat 

Muitakin vaaroja 
Osmo Peltonen  
 
Olen viime syyskaudella puhunut Eläkkeensaajien tilaisuuksissa ”Vaaranaiheuttajista”, 
kuten esim. asuntomurroista ja niiden estämisestä. Alueellamme on valitettavasti tehty useita 
asuntomurtoja, joissa on aiheutettu taloudellista vahinkoa sekä mielipahaa omistajille 
rikkomalla ja sotkemalla asuntoja, puhumattakaan varastetuista arvoesineistä.  
 
En halua lietsoa kauhukuvaa näistä tapahtumista, vaan tuoda tiedoksi tosiasiat siitä, mitä 
meidän ennen niin rauhallisessa yhteisössä voi ja on tapahtunut. Suosittelisin kotien 
suojaamista turvalaittein, joita tänä tekniikan aikana on tarjolla pilvin pimein.  
 
Miksi tartuin aiheeseen oli ylläoleva teksti, mutta myös varoituksen sana 
TURVALAITEKAUPPIAISTA, jotka tulevat soittelemaan o villenne. Heillehän on tärkeintä 
oma ansainta, eikä niinkään aina asiakkaan paras.  
 
Ottakaa selvää useista alan liikkeistä, mikä olisi paras vaihtoehto nimenomaan teille. 
Ostatteko omat laitteet vai vuokraatteko ne ko. palvelun tarjoajilta? 
 
Kuitenkin ja kaikesta huolimatta,  
 

HYVÄÄ UUTTA VUOTTA KAIKILLE ! 
 
Kirjoittaja on  
Itä-Hakkilan Eläkkeensaajat ry:n puheenjohtaja ja  
Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry:n johtokunnan jä sen  


