
Hirvitalo tiedottaa:

Kulttuuritoimijoiden, ryhmien ja 
yhdistysten tilat on säilytettävä!

Monet kulttuuritoimijat, taiteilijat ja yhdistykset ovat kartuttaneet 
tietotaitoa jo vuosikymmeniä siitä miten toistuvasti kriisiytyvästä 
taloudesta voitaisiin päästä mielekkäästi eteenpäin. Tampereen 
kaupungin tilapolitiikka on tekemässä lopun tälle kehitykselle.

Vuoden 2007 rahamarkkinahäiriöistä alkanut globaali talouden heilahtelu 
on jatkunut jo kahdeksan vuotta. Suunta on selvä ja se on alaspäin. Krii-
si ei kosketa vain pankkisektoria ja elinkeinoelämää, vaan irtisanomiset, 
epävarmuus ja heikentyvät työehdot sekä tiukkaa talouspolitiikkaa tukeva 
yhteiskuntaihanteiden muutos vaikuttavat laajalti niin työtätekevään väes-
töön kuin opiskelijoihin, työttömiin, vanhuksiin, maahanmuuttajiin, kehitys-
vammaisiin ja moniin muihinkin. Sekä talousanalyytikot että Valtioneuvosto 
ennakoivat tilanteen pahenevan lähivuosina.

Talouden taantuma ajaa säästökuurille myös valtiot ja kaupungit. Kansan-
talouden elpymisen ehtona nähdään julkisen sektorin palvelujen supistami-
nen ja näiden vapauttamien kilpailulle. Näin on myös Tampereella. 

Vuosi sitten lokakuussa Aamulehti uutisoi miten Tampereen kaupungin ta-
louden “epätasapaino korjataan tekemällä muutoksia palveluiden määrään, 
vähentämällä henkilöstön määrää sekä hakemalla lisää tuloja mm. myymäl-
lä kaupungin palvelutuotannon kannalta tarpeetonta omaisuutta”. 

Tiistaina 30.9. Tampereen kaupungin liiketoimintajaosto päätti laittaa myyn-
tiin erinäisiä kiinteistöjä, joissa on aktiivista kansalais-, kulttuuri- ja yhdis-
tystoimintaa. Tällaisia ovat mm. Pispalan Kurpitsatalo, Hirvitalo, Rajaportin 
saunan Ompelijan talo, A-killan talo Pispalassa, Teatteri Siperian tilat, Her-
rainmäen pientalot, Onkiniemen tehtaat sekä Teerentien Steiner-päiväkoti. 
Myyntilistalle havitellaan myös sellaisia kulttuurihistoriallisia kohteita kuin 
Vanhan kirjastotalon kupeessa oleva Lehtienlukusali, Rajaportin sauna sekä 
Kauppahalli. 

”Heille kysymys on kenties rahasta, mutta meille 
kysymys on tulevaisuudesta ja tulevaisuus on nyt!”

Tämän päivän ongelmia täytyy lähestyä markkinalogiikkaa avarakatseisemmin. 
Sellaisten elintärkeiden ilmiöiden kuin ’talouden’ tai ’sosiaalisen oikeudenmu-
kaisuuden’ määrittelyprosesseja on avattava konkreettisesti muillekin tahoille 
kuin pelkille markkinavoimille, byrokraateille tai poliittiselle eliitille – heiltä kun 
tämä ei tunnu sujuvan.

Vaadimme, että kaupunki välittömästi peruu myyntiaikeensa niiden tilojen 
osalta, joissa asutaan tai joissa on muuten elinvoimaista toimintaa. Vaadimme 
kansalais-, kulttuuri- ja yhdistystoimijoiden tilakysymykseen kestävää ratkaisua, 
vuosia jatkunut epävarmuus saa riittä! Vaadimme, että kaupungin on järkeistet-
tävä niin hallintoa kuin taloudenpitoaan avoimempaan ja yhteisöllisempään 
suuntaan. Ja olemme näiden vaatimustemme kanssa joustamattomia. Heille 
kysymys on kenties rahasta, mutta meille kysymys on tulevaisuudesta ja tu-
levaisuus on nyt!

Teiltä, tämä lehtisen lukijoilta, toivomme pelottomuutta osoittaa parhaaksi 
katsomallanne tavalla kantanne niissä tulevaisuutta koskevissa kysymyksissä, 
joista talouskriisin varjolla tehdään parhaillaan hätäisiä ja pitkälle kantavia 
päätöksiä. Kutsumme teidät mukaan kamppailemaan elävän ja luovan kulttuu-
rin puolesta Tampereella ja kaikkialla!

Teidän,

Hirvitalolaiset

www.hirvikatu10.net
hirvitalo.archive@gmail.com



”Useat kansalais-, kulttuuri- ja yhdistystoiminnan 
pariin hakeutuneet ovat käsittäneet, ettei kilpai-
luun pohjaava markkinatalous kykene vastaamaan 
niihin haluihin ja toiveisiin, joita ihmisillä on hyvin-
vointia tai laadukasta elämää kohtaan”

Liiketoimintajaoston toimenpiteet tulevat luonnollisesti vahingoittamaan laajalti 
Tampereen moninaista kansalais-, kulttuuri- ja yhdistystoimintaa. Myyntiaikeet 
eivät ainoastaan uhkaa tiloissa toimivia ryhmiä, vaan palveluiden ja kolman-
nen sektorin supistaminen ja yksityistäminen tulee osumaan kivuliaasti myös 
heihin joiden elinkeinoa talouskriisi ja siihen liittyvät irtisanomiset ja työehtojen 
heikentämiset ovat jo horjuttaneet tai tulevat horjuttamaan tulevaisuudessa.

Jos kulttuuri- ja yhdistystoiminta ja erilaiset itseorganisoituneet ryhmät jäävät 
säästöjen takia vaille kaupungin edullisia vuokratiloja sekä mahdollisia muita 
tukia, on näillä kaksi vaihtoehtoa: toiminta täytyy kaupallistaa tai lopettaa se 
kokonaan. 

Useat kulttuuritoimijoiden, ryhmien ja yhdistysten aktiviteetit ja palvelut eivät 
kuitenkaan ole yksityistettävissä eli kilpailukykyisiä palvelumarkkinoilla. Eikä 
tämä suinkaan johdu toiminta-ajatusten heikkoudesta – kuten tiukan talous-
ajattelun kannattajat sen usein haluavat nähdä. Monet kansalais-, kulttuuri- ja 
yhdistystoiminnan pariin hakeutuneet ovat käsittäneet, ettei kilpailuun poh-
jaava markkinatalous yksinkertaisesti kykene vastaamaan niihin haluihin ja 
toiveisiin, joita ihmisillä on hyvinvointia tai laadukasta elämää kohtaan; elämä 
on muutakin kuin ostamista ja myymistä.

”Finanssikriisin myötä markkinakilpailun ydinaja-
tukseen kuuluva “kasvu” on vahvasti kyseenalais-
tunut – puhumattakaan niistä talousteoreetikkojen 
vakuutteluista, että tällaisesta kasvusta seuraisi 
automaattisesti “yhteistä hyvää” 

Markkinatalouden kyvyttömyydestä tarjota mielekästä elämää kertovat karua 
tarinaansa kasvavat ympäristöongelmat; lisääntyvä sosiaalinen epäoikeudenmu-
kaisuus; yksilövapauksien kaventuminen; ympärillä riehuvat resurssisodat; psyyk-
kisten ongelmien räjähdysmäinen kasvu; epävarmuus, vaihtoehdottomuus ja 
muu yleinen elämänlaadun heikkeneminen, jota siirtyminen kilpailuyhteiskuntaan 
on talouden kasvuluvuista huolimatta tuottanut. Ja onhan finanssikriisin myötä 
markkinakilpailun ydinajatukseen kuuluva “kasvu” vahvasti kyseenalaistunut – 
puhumattakaan niistä talousteoreetikkojen vakuutteluista, että tällaisesta kas-
vusta seuraisi automaattisesti “yhteistä hyvää”. 

Asioita täytyy siis tehdä ja pohtia toisella tavalla. 

Monia kulttuuri- ja yhdistystoimijoita yhdistää laajalti käsitys siitä, että kysymys 
hyvästä elämästä ja sen mielekkyydestä on ensisijaisesti laadullinen kysymys. Eli 
pyritään tuottamaan laatua taloudellisen voiton sijaan. 

”Ongelmatalous pyrkii omimaan tulevaisuuden 
määrittelyn”

Jos valtaosa tämän päivän ongelmista on yhdistettävissä vallitsevaan talous-
ajatteluun, ja suhtaudumme epäillen tällaisen talouden mahdollisuuksiin tarjota 
mielekkäitä vastauksia elämän laadullisiin kysymyksiin, on silloin aiheellista myös 
myöntää, ettei talouskriisiä ole mitään mieltä lähteä ratkomaan nykytalouden tai 
liikelaitoksiksi muuttuneen päätöksenteon keinoin, kasvattamalla entisestään tulo- 
ja luokkaeroja tai alistumalla tulosvelvolliselle politiikalle. 

Kenties ongelmavyyhtiä voisi sen sijaan lähteä lähestymään sellaisten laadullisten 
näkökulmien kautta, joista monet erilaiset itseorganisoituneet ryhmät, kulttuuritoi-
mijat, taiteilijat ja yhdistykset ovat keränneet tietotaitoa jo vuosikymmeniä? 

”Arvot ovat laatua ei määrää!”

Monet kaupallisen sektorin ulkopuolella vaikuttavat ryhmät käsittelevät jat-
kuvasti sellaisia aiheita kuin yhteisöllisyys, yhteisöllinen ongelmanratkaisu ja 
elämän merkityksellisyys, sekä panostusta on laajalti myös käytännöllisten 
vaihtoehtojen kehittämiseksi sen suhteen, mitä voisi olla paikallinen energia-
omavaraisuus, lähituotanto, vaihtoehtoiset päätöksentekomenetelmät tai vaik-
kapa vastikkeeton talous. Näissä näkökulmissa piilee myös ratkaisu kestäväm-
män elämäntavan ja eheämmän talouden kehittämiseksi.

Nykyisessä ongelmataloudessa roikkuminen ja yksityistäminen uhkaa tuhota kaikki 
edellä mainitut luovat prosessit pyrkiessään omimaan eettisesti ja ekologisesti 
kestävämmän tulevaisuuden määrittelyn tähän kykenemättömien markkinoiden 
haltuun – siten, että parhaat ideat ovat niitä, joita voidaan kannattavimmin 
tuotteistaa taloudessa, joka yskii kannattavuusoletusten murentuessa sen omiin 
talousteoreettisiin mahdottomuuksiin. Tällainen logiikka ei ole ainoastaan para-
doksaalista vaan hyvin vaarallista. 

On selvää että talouden, joka käsittää elämän viime kädessä määrällisesti (ta-
loudellinen menestyshän mitataan rahassa, eli määrässä), on mahdoton löytää 
mielekkäitä vastauksia hyvän elämän kysymyksiin, jotka ovat ennen kaikkea laa-
dullisia ja vaativat näin asioiden laadullista arviointia niin talouden kuin päätök-
senteonkin tasolla. Arvot ovat laatua ei määrää!


