
Työväenopiston syysluku-
kausi on alkanut. Esimerkiksi
kuvataiteessa vapaita paikko-
ja löytyy vielä monelta vasta
pari kertaa kokoontuneelta
pitkältä kurssilta sekä syksyn
aikana käynnistyviltä lyhyt-
kursseilta.

Opettajat ovat palanneet
kesälaitumilta tai -vesiltä, ku-
ten pitkäaikainen kuvataiteen
opettajamme, taidemaalari
Esa Hämäläinen, jonka ta-
voitin Oittaan ulkoilualueelta
Bodom-järveltä rakkaan har-
rastuksensa Kite-Boardingin
eli leijasurffauksen parista.

”Tuulta tuntuu riittävän?
– Vähän liikaakin, on niin

puuskittaista välillä täällä jär-
vellä.

Näinkin hurja harrastus,
antaako se jotain erityistä
työskentelyysi taidemaalarina
ja opettajana?

– Kyllä tuolla järvellä me-
no on välillä melkoista taitei-
lua. Niin ja onhan se myös hy-
vää vastapainoa viilettää raik-
kaassa ilmassa ja fyysisesti tä-
mä on haastavampaa kuin
maalaushommat. Vaikka en-
pä ole malttanut olla yhdistä-
mättä tähän maalaamista.
Olen itse tehnyt suurimman
osan laudoistani ja tietysti ha-
lusin myös maalata ne mielei-
sikseni. Pidin jopa kerran
näyttelyn jossa taulujen sijaan
ripustin seinälle surffilautoja.
Lautailuvideoiden tekeminen
on myös mukava lisämauste
tässä harrastuksessa.

Läntisessä alueopistossa
Esa opettaa piirustusta ja maa-
lausta Meilahden virkistys-
keskuksessa sekä torstaisin
Kanneltalossa elävän mallin
maalausta, johon sopisi vielä
muutama jonkin verran maa-
lausta aikaisemmin harrasta-
nut opiskelija. Lisäksi syksyn
aikana Esalla on suunnitteilla
kahden viikonlopun kurssi

”Koristemaalaustekniikat
taiteilijan välineenä”
25.11.–10.12. Sitä ei kuiten-
kaan löydy kirjastoista saata-
vasta syksyn opetusohjel-
masta. Tästä kuten muista-
kin kursseista löytyy ajan-
kohtaista tietoa työväenopis-
ton nettisivuilta osoitteesta
www.hel.fi/tyovaenopisto.

Nojatuolimatkalle
ympäri maailmaa
Keskiviikkoisin klo 19 on
Merja Ilolan taidehistorian
luentoja, joilla tutustutaan
taidemuseoihin ja taidekoko-
elmiin eri puolilla maailmaa.
Loppusyksyn aiheina ovat
4.10. Eremitaashin ja Pushki-
nin taidemuseon länsimaisen
taiteen kokoelmat. 11.10.
Berliinin taidemuseoita ja tai-
dekokoelmia. 25.10. Espan-
jan kuninkaat ja Prado. 1.11.
Nykytaiteen museot kassa-
magneetteina – Bilbao-ilmiö.
8.11. Louvren lasipyramidi ja
Mona-Lisa. 15.11. Kiinan pe-
rinteinen taide, nykytaide –

Shanghain ym. kaupunkien
museoita. 29.11. Taiteilijan
koti ja hänen taiteensa – mu-
seoitu elämä. 13.12. Kumu –
Viron uusi taidemuseo. Luen-
noille on vapaa pääsy. Terve-
tuloa!

Avoin ateljee
Etkö mahtunut haluamallesi
jatkokurssille, tarvitsetko vain
tilan kehittääksesi ilmaisuasi,
osaatko jonkin grafiikan tek-
niikan, mutta sinulla ei ole
prässiä käytössäsi, jäikö kurs-
sikerta väliin jollain muulla
kurssilla tms.? Työväenopis-
tossa on eri oppiaineisiin ku-
ten kieliin ja tietotekniikkaan
perustettu ns. avoimia oppi-
misympäristöjä. Kuvatai-
teen ”Avoin ateljee” perjan-
taisin klo 12–15.15 Kannelta-
lon taideluokassa mahdollis-
taa itsenäisen työskentelyn
omin välinein ja materiaalein
kunkin itse haluamalla teknii-
kalla. Ateljeehen tulijan tulee
hallita perustaidot käyttämäs-
tään tekniikasta. Käytössä on

luokan varustus, mm. grafii-
kan prässi. Keramiikkauunia
luokassa ei ole mutta savi-
työskentely on muuten mah-
dollista, mikäli hoitaa poltot
opiston ulkopuolisissa poltto-
palveluissa. Allekirjoittanut
toimii ”pajamestarina” antaen
tarvittaessa apua ja palautetta
työskentelystä. Ateljee on il-
mainen työväenopiston jol-
lain kuvataidekurssilla sama-
na lukukautena opiskelevalle,
muut maksavat 5 euron luku-
kausimaksun. Varaukset joka
kerralle erikseen puh.
31088520.

Muita 
kuvataidekursseja
Perinteisesti hyvin suosituilla
lyijylasikursseilla on vielä
jonkin verran tilaa sekä Mei-
lahdessa että Kannelmäessä.
Samoin valokuvaus ja ku-
vanvalmistuskurssilla, joka
on ilmestyneestä ohjelmasta
poiketen nyt yhdistetty al-
keis/jatkoryhmä. Ryhmä ko-
koontuu maanantaisin klo
19–20.30.

Ilmeisesti digitaalikame-
roiden yleistyminen on vai-
kuttanut tämän perinteiseen
filmikameratekniikkaan kes-
kittyvän kurssin suosioon.
Uutta tekniikkaa pääsee har-
joittelemaan kuutena tiistai-il-
tana 31.10 alkaen Kannelta-
lon mikroluokassa kurssilla
Kuvankäsittelyn perusteet B,
jossa opetellaan kuvankäsitte-
lyn perustaitoja Photoshop
Elements -ohjelman avulla.

Kaikille yllä mainituille
kursseille voi ilmoittautua pu-
helimitse p. 31088520.
Ari Myllymäki
Kuvataiteen
suunnittelijaopettaja
Helsingin suomenkielinen
työväenopisto, Läntinen
alueopisto

Haagan partiolaisten kesäleiri
nousee ohikulkijoiden huo-
maamatta Teijon metsän kes-
kelle. Haagalaisten partiolip-
pukuntien, Haagan Eräveik-
kojen, Haagan Sirkkujen ja
Suosirrien partiojohtajat ovat
tulleet Teijon retkeilyalueelle
valmistelemaan 25.7.–1.8. pi-
dettävää yhteistä kesäleiriään.
Muutamaa päivää ennen lei-
rin alkua partiojohtajat pys-
tyttävät leirillä tarvittavia ka-
toksia, ilmoitustaulun, sau-
nan, vesilabyrintin ja muita
leirirakennelmia. Valmistelu
on tarpeen, sillä yli 100 ihmi-
sen majoittaminen viikoksi
metsään ei ole mikään helppo
tehtävä. Valmistuttuaan par-
tioleirin toimii omana pie-
noisyhdyskuntanaan, jossa
toimivat monenlaiset arkipäi-
väiset palvelut ruokahuollon
ja kanttiinin tapaisista perus-
palveluista aina postien toimi-
tukseen ja itse tuotettuun säh-
köön asti. Kaikkia muka-
vuuksia ei metsässä kuiten-
kaan ole – esimerkiksi suih-
kun korvaa läheinen järvi.

Leiriläiset saapuvat leiril-
le muutamaa päivää johta-
jien jälkeen, minkä jälkeen
touhua ja tohinaa riittää joh-
tajille ja leiriläisille kuin

muurahaispesässä ikään.
Kaikilla tuntuu olevan teke-
mistä; leiriläiset pystyttävät
telttojaan ja painavat itsel-
leen leirihuivin, samalla kun
jo aiemmin saapuneet van-
hemmat partiolaiset viimeis-
televät rakennelmiaan ja oh-
jaavat nuorempiaan. Ensim-
mäinen leiripäivä rauhoittuu
iltaa kohden, ja iltanuotion
viihteellisten esitysten jäl-
keen leiriläiset käpertyvät
omiin makuupusseihinsa.
Johtajien ahkerointi jatkuu
kuitenkin vielä yömyöhään,
sillä seuraavan päivän aika-
taulu ja tehtäväjaot on käytä-
vä läpi.

Kesäleirillä partiolaisille
on tarjolla monenlaisia elä-
myksiä ja seikkailuja perin-
teisten partiotaitojen opette-
lun lomassa. Perinteisempiä
partiotaitoja edustavat leirin
kolme ohjelmalaaksoa, ret-
keilylaakso, ensiapulaakso ja
vesilaakso. Retkeilylaaksossa
leiriläiset tutustuvat mm. rin-
kan oikeaoppiseen pakkaami-
seen, karttamerkkeihin, nuo-
tion sytyttämiseen, retkikeitti-
men käyttöön ja laavun pys-
tyttämiseen. Ensiapulaaksos-
sa harjoitellaan kaikille tär-
keitä ensiaputaitoja, esimer-

kiksi viiltohaavan ja rakkulan
oikeaoppista hoitoa. Leiriläis-
ten suosikki on kuitenkin ve-
silaakso, jossa pääsee ampu-
maan kaveria vesipyssyillä
suuressa vesisotalabyrintissä.
Tottahan toki vesilaaksossa
harjoitellaan myös hengenpe-
lastusta ja oman lautan tekoa.

Leirillä kilpaillaan myös
leikkimielisessä tunnelmassa
leirin olympialaisten mesta-
ruudesta. Lajeina on perin-
teikkäitä lajeja saappaanhei-
tosta puujalkakävelyyn, mut-
ta joukkoon mahtuu myös
uusia lajeja merenneitopallos-
ta ruokaviestiin. Leirin todel-
linen urheilusuosikki on kui-
tenkin iso jalkapallo, jota voi
huoletta potkia vaikka kave-
ria päin. Pallon suuri koko ja

kevyt rakenne takaavat, ettei
haavereita satu. Puujalat ovat
myös ahkerassa käytössä.
Pienin harjoitusaskelein ete-
nee leiriläisen puujalkakäve-
ly. Kun oikea ote on hallussa
ja uskoa omiin taitoihin, pää-
see etenemään pidemmänkin
matkan.

Leirin huipentaa köysirata,
jolla leiriläiset saavat laskea.
Kypärä päähän, valjaat tiukal-
le ja menoksi. Köysiradalla
voi voittaa oman korkean pai-
kan kammonsa. Vierailupäi-
vän vetonaula kyyditsee leiri-
läisiä ja leiriläisten sisaruksia.
Uskaltaakohan yksikään van-
hemmista köysiradalle?

Lissu Heikkilä
ja Antti Halonen
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Oikeudenmukaisuus ja kohtuullisuus ovat ominai-
suuksia, joita verotukselta on jokaisen lupa odot-
taa. Onkin perusteltua, että eläketulosta ei millään
tulotasolla makseta enempää veroa kuin palkkatu-
losta. Nyt näin ei nimittäin ole. Vuodessa
13.000–37.000 euroa eläkettä saavat eläkeläiset
maksavat tuloistaan korkeampaa veroa kuin yhtä
paljon tienaavat palkansaajat.

Veronmaksajain Keskusliitto on nostanut asian
aivan oikein näkyvästi esille. Veronmaksajat esit-
tävät eläkkeensaajien verotuksen korjaamista uu-
della verosta tehtävällä vähennyksellä, joka olisi
enimmillään 500 euroa vuodessa. Viime vuosina
väliinputoajiksi jääneille eläkkeensaajille kohdis-
tettava vähennys alentaisi enimmillään eläkkeen-
saajan tuloveroa lähes kolme prosenttiyksikköä.

Veronmaksajien puheenvuoro oli tervetullut.
On aivan oikein, että Veronmaksajain Keskusliit-
to valvoo myös eläkkeellä olevien verotuksen
kohtuullisuutta. Ero verotuksessa johtuu siitä, että
eläkkeensaajilla ja palkansaajilla on eri vähennyk-
set verotuksessa. Ero on syntynyt, kun palkansaa-
jien vähennyksiä on nostettu työnteon kannatta-
vuuden parantamiseksi. On perusteltua, että työn
teosta ei rangaista eläkkeellä ollessakaan. Edus-
kunnan pitää puuttua epäkohtaan jo ensi vuoden
talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kokoomus
hyväksyi jo viime kesäkuun puoluekokoukses-
saan seniorikannanoton, jossa vaaditaan veroeron
poistamista ja eläkkeiden ostovoiman turvaamis-
ta.

Pienituloisimpien, pääasiassa pelkkää kansa-
eläkettä saavien ja paljon sairastavien eläkeläisten
tilanne on taloudellisesti vaikein. Siksi kansan-
eläkkeiden ja eläkkeensaajien hoitotukien tasoko-
rotukset ovat oikeudenmukaisen eläkepolitiikan
perusta. Eläkeläiset ovat perustellusti kokeneet,
että eläkeindeksi ei riittävästi turvaa heidän osto-
voimaansa. Niin työeläkeindeksiin kuin kansan-
eläkeindeksiin vaikuttavaa elinkustannusindeksiä
onkin korjattava siten, että se nykyistä paremmin
ottaa huomioon eläkeläisen kannalta olennaiset
kustannukset, kuten terveydenhuollon menot ja
lääkekustannukset.

Mutta yhtä lailla on tärkeää arvioida maksupo-
litiikan oikeudenmukaisuutta. Maksujen, tulon-
siirtojen ja verotuksen yhteisvaikutuksesta eläke-
läisen käytettävissä olevat tulot voivat olla sitä
pienemmät mitä suurempi eläke on. Tällaiset tulo-
loukut on purettava. Maksut eivät saa olla vero-
tuksen kanssa päällekkäinen tulontasausjärjestel-
mä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksupolitiikkaa
on myös uudistettava tukemaan avohoitoa. Tilan-
ne on järjetön, jos vanhuksen on siirryttävä laitos-
hoitoon avopalveluiden käytön muodostuessa lii-
an kalliiksi. Palvelumaksuja on korjattava niin, et-
teivät kotipalvelut tule kohtuuttoman kalliiksi.
Kiireellisintä on luoda avohoitopalveluita käyttä-
ville käytettävissä olevien tulojen suojaosuus sa-
malla tasolle kuin laitoshoidossa.

Kokoomus ei ole jäänyt odottelemaan hallituk-
sen mahdollisia toimia, vaan on asettanut oman
työryhmänsä valmistelemaan eläkeläisten palve-
lujen kehittämistä ja selvittämään taloudellista
asemaa – myös indeksiä. Työryhmän esitys tulee
kokoomuksen puoluevaltuuston päätettäväksi.

Eduskunnan tärkein tehtävä on luoda edellytyk-
set oikeiden työpaikkojen syntymiselle ja yrittä-
jyydelle. Vain hyvä työllisyys voi turvata laaduk-
kaat palvelut ja kaikenikäisten helsinkiläisten hy-
vinvoinnin edellytykset.

Sari Sarkomaa
kansanedustaja (kok)

Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja
www.sarisarkomaa.fi

Ajatuksia 
eläkkeiden 

ostovoimasta ja 
vero-erosta

Haagan 
partiolaisilla yli 100
hengen kesäleiri

Työviksen kuvataidesyksyn kuulumisia

Piirustuksen ja maalauksen opettaja Esa Hämäläinen
harrastuksensa parissa.

Haagalaiset partiolaiset saapuvat leirille, etualalla Sami
Väisänen, Juho Nurmi ja Maria Stirkkinen. Kuva Antti
Halonen.


