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”POLITIIKKA” sanan  
merkitys ja sen käyttötapa  
 

A ikanaan, kun alettiin ihmisten yhteisiä 
asioita ajamaan, puhuttiin todella pitkästä  
sanahirviöstä ”YHTEISTEN ASIOIDEN  
HOITAMINEN.” Hoidettiinpa sitten mitä  
tahansa kuten puolueiden ym. ammatti-, 
urheilu-, eläkeläis- jne. asioita.  
Ko. sanahirviölle keksittiin vastine kreikan  
kielestä politik, jota käytetään, kun yhteisiä 
asioita ajetaan, hoidetaan tai toteutetaan.  
Tänä päivänä politiikka sana on saanut 
huonon maineen, koska sitä käytetään väärin.  
Sen on suuri yleisö mieltänyt  
PUOLUEPOLITIIKAKSI.  
 

Moni yhteiskunnan vaikuttajakin lietsoo 
sanaa tahallaan? Laiskuuttaan? Tai  
tyhmyyttään ko. kantaa? Olen sitä mieltä että 
aina, kun POLITIIKKA-sanaa käytetään: 
LIITETÄÄN AINA ETULIITE SIITÄ, 
MITÄ ASIAA KULLOINKIN AJETAAN. 
Esim. urheilu-, ammattiyhdistys-, 
eläkeläispolitiikka.jne., jolloin suuri yleisö 
hoksaisi missä mennään, eikä sulje korviaan 
sanoen: SIELLÄ JAUHETAAN TAAS SITÄ 
POLITIIKKAA. Eivätkä tule tilaisuuksiin. 
Otan esimerkin eräästä jo vuosien takaisesta  
kunnallisvaaliehdokkaasta, joka vaaliesittees-  
sään kielsi sekaantumisensa politiikkaan,  
mutta halusi ajaa yhteisiä asioita,  
Ota siinä sitten selvää, mitä siellä päässä liik-  
kui ,ensin kieltää, sitten myöntää.  
Itse monia yhteisiä asioita hoitaneena jaksan  
jankuttaa ko. asiasta niin kauan, kun  
 ”sokeri suussa sulaa!”  
 

TERVEISIN,  
Osmo Peltonen,  
johtokunnan jäsen  

VANTAA-SOPIMUS  
Pakote vai mahdollisuus?  
 

Vantaa-sopimus allekirjoitettiin kaikkien 
muiden valtuustoryhmien kesken paitsi 
perussuomalaisten. Veron korotukset eivät ole 
kenellekään mieleen, mutta kun asioista sovitaan, 
niistä myös pidetään kiinni. Poliittisten 
irtopisteiden keräily ei kuulu 
vastuulliseen sopimuspolitiikkaan. 
Ei demareillekaan sopimukseen meno ollut 
ongelmatonta mutta katsoimme että on parempi 
saada aikaan yhteinen suunnitelma talouden 
vakauttamiseksi. Ensimmäinen versio 
sopimukseksi sisälsi niin paljon 
yksityistämishankkeita ja kunnan omien 
toimintojen alasajoa mm. terveysasemaverkoston 
osalta ja toimialojen yksityiskohtaisia 
säästösuunnitelmia että vasta kolmas versio 
sopimuspaperista voitiin hyväksyä.  
 

Tärkeinä pidimme terveysasemien kehittämiseen 
tähtääviä toimia ja palveluverkon säilyttämisen 
mahdollisuutta kaikissa aluekeskuksissa. 
Vanhusten laitoshoitopaikkoja rakennetaan 
edelleen toisin kuin esitettiin. Palvelusetelin 
toimivuutta selvitetään ja aikaan on saatava 
todellisia säästöjä. Tavoitteena on kaikille alle 
25-vuotiaille työ, koulutus tai harjoittelupaikka. 
Sopimus vaatii tarkkaa seurantaa soveltamisen 
yhteydessä. Kaupungin työntekijöiden aseman 
tulee pysyä vakaana eikä henkilöstöä tule 
vähentää tai irtisanoa perusteettomasti. 
Kiinteistöjen ja tilapalvelujen organisaatio 
uudistetaan vuoden 2010 aikana. Ehdollinen 
Vantaa- lisän nostaminen alle 2v. tuo 
toivottavasti lisäsäästöjä jos perheen muut lapset 
hoidetaan kotona.  
 

Kerhotoimintaa tulee lisätä joten haasteita 
riittää. Sopimuksen kanssa on nyt vain elettävä ja 
väliarvio tehdään vuoden 2011 lopussa.  
 

TERVEISIN,  
Tarja Eklund, puheenjohtaja  
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LAPSIPERHEIDEN ARKI 
 

Suomen Kuntaliiton perhepoliittisen 
ohjelman saatteessa todetaan mm. seuraavaa: 
”Tasapainoisen alueen ja kehittyvän 
ympäristön luominen on tärkein investointi, 
minkä yhteiskunta voi tehdä perheiden 
hyväksi.”  
 

Perheiden hyvä on monin tavoin esillä 
päättäjien puheissa ja toimissa, mutta 
ohjaavatko perhettä kunnioittavat 
arvovalinnat yhteiskunnallista 
päätöksentekoa vai jäävätkö perheet ja 
lapsiväestö ”isojen investointi-” asioiden ja 
markkinavetoisten arvojen varjoon? 
Globalisoituva maailma pyrkii tehokkuuteen. 
Tätä leimaa itsekkyys ja lyhytnäköinen oman 
voiton tavoittelu. Perhe-elämän arvostaminen 
ja lastensuojelu vaatii yhteisvastuun 
politiikkaa, joka rakentuu kestävälle 
arvopohjalle. 
 

Koulutus ja varhaiskasvatuskin nähdään 
palveluna, ja perheet näiden palveluiden 
käyttäjinä. Kaupungin viranomaisten ja 
päättäjien juhlapuheissa lapsiperheille 
palveluja kyllä luvataan ja niistä puhutaan 
paljon. Valitettavasti monesti nämä käsitteet 
ja lupaukset osoittautuvat melko tyhjiksi tai 
toimimattomiksi, kun juhlapuheista 
laskeudutaan perheen arjen tasolle.  
 

Palvelujärjestelmä ei aina tietenkään voi 
toimia aivan kirjaimellisesti lapsi- ja 
perhelähtöisesti, sitä vastoin on suositeltavaa, 
että viranomaiset ja päättäjät pyrkisivät jo 
päätöksiä tehdessään  
lapsi-, nuori- tai perhelähtöisyyteen. 
 

TERVEISIN, 
Hannele Halonen, johtokunnan jäsen 

Itä-Hakkilapäivä la 29.8.09 koulun pihalla 
 

 
 

Yhdistyksen tikanheittopisteessä riitti 
heittäjiä. Päivän viettoon osallistui monta 
sataa asukasta ja sääkin suosi kävijöitä. 

 
Terveys-ilta ke 30.9.09 koululla 

 

 
 

Jukka T. Salminen, apulaiskaupunginjohtaja 
ja Eija Grönfors, sosiaali- ja 
terveyslautakunta.  
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