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Koheneeko Vantaan talous 
palvelujen kustannuksella? 
 

Me Itä-Hakkilan Demarit olemme 
huolissamme alueemme palveluista. 
Teimme kaupunginhallitukselle 
selvityspyynnön Hakunilan terveysaseman 
huonosta asiakaspalvelusta. Puhelimeen ei 
vastata ja asiakkaat joutuvat odottamaan 
turhaan useita tunteja vain kuullakseen että 
aikaa ei enää samalle päivälle saa.  
Lääkäripalveluja on parannettava. 
Länsimäestä aiotaan lopettaa toimiva 
terveysasema, (Sos. - Dem. ryhmän 
valtuustoaloitteessa vaaditaan yhteiskäytön 
selvittämistä Helsingin kanssa) perheneuvola 
siirretään Hakunilasta Karsikkokujalle ja 
Tikkurilaan. Se on lyhytnäköistä ja tulee 
kalliimmaksi tulevaisuudessa kuten 
mielenterveys- ja päihdeongelmaisten 
tukipalvelujen supistaminenkin. 
Onko Vantaalla varaa sosiaali- ja 
terveyspalvelujen alasajoon kun niistä 
saatavat säästöt eivät auta, kuin hetkeksi ja 
seuraavana vuonna pitäisi taas säästää.  
65 milj.euron budjettialijäämää tälle vuodelle, 
mikäli se edes riittää, ei kurota kiinni 
muutamien miljoonien säästöillä.  
 

Esimerkiksi vanhus-, vammais- ja 
omaishoitajien palveluihin ja tukiin tehtävät 
säästöt ovat kohtuuttomia ja aiheuttavat vain 
ongelmien kasaantumista tuleville vuosille. 
Kuinka arvioidaan vanhusten kotiin vietävien 
ateriapalvelujen tarvetta selvittämällä 
kustannuksia ja aterioiden määrää.  
Säästöt koskettavat eniten niitä, jotka eivät 
pysty puolustamaan itseään. Omaishoidon 
tukea pienennettiin jo kaikissa paitsi 
ylimmässä maksuluokassa, mutta se ei riitä 
vaan omaishoidon tuen myöntämiskriteerejä 
tiukennetaan, eikä omaishoidon tuen 
määrärahaa ylitetä vuonna 2009.  
Jatkossa omaishoidon tarve vain lisääntyy. 
Täytyykö omainen antaa laitokseen, jossa 
hoidon laadustakin täytyy käräjöidä 

oikeudessa ennen kuin hoitajia saadaan 
tarpeeksi?  
Palveluseteleiden käyttöönottoa selvitetään, 
mutta nekään eivät ole kaupungille ilmaisia ja 
takaavat palvelut vain niille, joilla on varaa 
maksaa lisää omasta pussistaan.  
On varaa Innovaatioinstituuttiin ja kaikkeen 
mihin halutaan heikoimmin pärjäävien 
kustannuksella. 
Valtion pitäisi osallistua kustannuksiin  
seutu- ja HEVA – selvityksen tulosten 
hyödyntämiseksi metropolialuepolitiikassa. 
Lisääntyvä nuorisotyöttömyys on 
tulevaisuuden haasteista hälyttävin ja siihen 
täytyy puuttua ajoissa. Kaupungin päättäjien 
ja varsinkin suurimman puolueen vastuu on 
ilmeinen.  
 

Vakava huolenaiheemme on Kuusijärvelle 
suunniteltu bussivarikko, jota olemme 
vastustaneet mm. aluetoimikunnassa jo vuosia 
sekä valitimme rakentamisen mahdollistavasta 
kaavasta Helsingin hallinto-oikeuteen. 
Selvitysten mukaan varikon aiheuttama 
saastuttamisriski kemikaalien ja 
polttoaineiden varastoinnin ja käsittelyn takia 
on ENEMMÄN, kuin vain mahdollinen esim.  
polttoainevuodon seurauksena. 
Rankkasateiden seurauksena sadevesikaivojen 
viemärit eivät vedä ja kaivot tulvivat, kun taas 
talvella jäätyminen ja lumen sulamisvesien 
valuminen kuljettaa Kuusijärveen haitallisia 
päästöjä. Valtuustoaloite Kuusijärven valuma- 
alueen suojelusta on jätetty toimestani.  
Muistutamme, että kannatamme Porttipuiston 
kauppakeskuksen ja myös Hakunilatalon 
rakentamista. 
 

Toimimme alueemme ja sen asukkaiden 
parhaaksi. Ota meihin yhteyttä ja halutessasi 
tule mukaan toimintaan. Tulosta 
liittymislomake kotisivuiltamme ja toimita se 
meille.  

Teksti: Tarja Eklund 

 
La 29.8. klo 10 - 14 Itä-Hakkila päivä,  
koulun kentällä. Tavataan siellä! 
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JOHTOKUNTA 2009 
 

Tarja Eklund, puheenjohtaja  
Kirjeenvaihto, tiedotus, Uudenmaan naispiirivast. 
Mob. 040 827 7867  
Vyyhtitie 27, 01260 VANTAA  
tarja.eklund@kolumbus.fi  

 
Toni Heikkinen, sihteeri  
Jäsenrekisteri, varajäsen 
Mob. 050 537 3792  
Härkävuorentie 8, 01260 VANTAA  
toni.heikkinen@kolumbus.fi  

 
Ari Tahvanainen, varapuheenjohtaja  
Vaalipäällikkö, jäsenrekisteri, tiedotus  
Mob. 040 553 4994  
Kolohonganreitti 2 F 18, 01260 VANTAA 
ari.tahvanainen@kolumbus.fi  

 
Hannele Halonen, jäsen  
Koulutusvastaava  
Mob. 050 396 0210  
Riekkomäentie 10, 01260 VANTAA  
hannele.halonen@elisanet.fi 

 
Olavi Lehtonen, jäsen  
Kiinteistövastaava  
Mob. 040 500 1018  
Kehruukuja 5, 01260 VANTAA 
olavi.lehtonen@pp.inet.fi  

 
Osmo Peltonen, jäsen  
Mob. 040 413 3434  
Rukkitie 6 B, 01260 VANTAA 
k.o.peltonen@elisanet.fi  

 
Riitta Salasto, jäsen  
Mob. 040 846 5453  
Kuninkaanmäentie 30, 01260 VANTAA 
seahound@saunalahti.fi  

 
Paavo Halonen, jäsen  
Mob. 050 554 9562 
Riekkomäentie 10, 01260 VANTAA 
paavo.halonen@elisanet.fi 

Jari Eklund, varajäsen  
Jakeluvastaava  
Mob. 040 734 6472  
Vyyhtitie 27, 01260 VANTAA  
jari.eklund@netti.fi  

 
Paavo Antila, varajäsen  
Mob. 0400 508 869  
Kuninkaanmäentie 30, 01260 VANTAA  
seahound@saunalahti.fi  

 
Taimi Viiala, rahastonhoitaja  
Johtokunnan ulkopuolinen  
Mob. 0400 710 523  
Repomäentie 4, 01260 VANTAA  
taimi.viiala@vantaalainen.com  

 
Maarit Lehtonen, vastaava  
Itä-Hakkilan Nuoret Kotkat ry  
Johtokunnan ulkopuolinen  
Mob. 040 740 7190   
Kehruukuja 5, 01260 VANTAA 
maarit.lehtonen@pp5.inet.fi  

 
 
VANTAAN KAUPUNGIN ERI 
LAUTAKUNNISSA TOIMIVAT 
JÄSENEMME: 
 

- Tarja Eklund , kaupunginvaltuusto  
2. varaj., ja kaupunkisuunnittelulautakunta  
- Toni Heikkinen, Hakunilan  
aluetoimikunta, varajäsen  
- Hannele Halonen, opetuslautakunta, varaj.    
- Olavi Lehtonen, tilakeskuslautakunta  
- Niko Nousiainen, kaupunginhallitus, varaj.  
- Osmo Peltonen, Hakunilan aluetoimikunta 
- Riitta Salasto, ympäristölautakunta, varaj.  
keskusvaalilautakunta, varajäsen 
- Jari Eklund , Hakunilan aluetoimikunta,  
varajäsen  
- Taimi Viiala , sosiaali,- ja 
terveyslautakunta, varajäsen  

 
 
 


