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KAUPUNKI

Tom of Finland -patsas repii
Helsingin perussuomalaisia
Seppo Kanerva
ehdotuksesta:
”Vääränlaisia
vaikutteita lapsille”
Joonas Laitinen HS

Ryhmänjohtaja Seppo Kanervan, entisen johtajan Harri Lindellin sekä Rene Hurstin mielestä ehdotus on täysin perussuomalaisten arvojen vastainen.
”Ehdotus tällaisen patsaan
asettamisesta valtakunnan paraatipaikalle kuvastaa täydellistä
harkintakyvyn puutetta”, Kanerva sanoo.

HOMOIKONI Tom of Finland on

aiheuttanut riidan Helsingin perussuomalaisissa.
Kaikki alkoi siitä, kun varavaltuutettu Nuutti Hyttinen (ps) teki helmikuussa aloitteen, jossa
hän ehdotti Helsingin tulevan
keskustakirjaston
yhteyteen
Tom of Finland -patsasta.
Hyttisen mielestä Helsingin
olisi syytä kunnioittaa kuvataiteilija Touko Laaksosen elämäntyötä joko patsaalla tai perustamalla keskustakirjastoon kirjaston aulatiloihin hänen töistään
koostuva pysyvä näyttely. HS uutisoi aloitteesta torstaina.
Helsingin perussuomalaisten valtuustoryhmän
johtohahmot älähtivät Hyttisen
aloitteesta HS:lle.

LAUANTAINA

KANERVA sanoo, että Hyttisen
ehdottama patsas antaisi ”vääränlaisia vaikutteita lapsille” ja
saattaisi ärsyttää myös vanhempaa väestöä.
”Asiasta tullaan keskustelemaan Hyttisen kanssa.”
Myös Lindell sanoo olevansa
Hyttiseen ”todella pettynyt”.
”Olemme sosiaaliskristillinen
liike. Tämä ei sovi meille. Otamme asian esiin seuraavassa valtuustoryhmän kokouksessa.”

1991 kuollut Touko
Laaksonen oli sarjakuvapiirtäjä,
joka tunnetaan erityisesti homoeroottisesta tuotannostaan.
Hän on vaikuttunut voimakkaasti homokulttuuriin ympäri
maailmaa ja muun muassa britti-

VUONNA

läisen Queen-yhtyeen edesmennyt laulaja Freddie Mercury otti
Tom of Finlandilta vaikutteita.
Taiteen ohella Laaksonen tunnetaan myös sotilaana. Hän taisteli jatkosodassa tulenjohtajajana ilmatorjunnassa. Laaksonen
sai ansioistaan vapaudenristin.
HYTTINEN kertoi torstaina HS:lle
tehneensä aloitteen pitkälti sen
takia, että häntä turhauttaa kaupungin taannoinen MTV Push
-tapahtuma sekä Guggenheimin
taidemuseon suunnittelu Helsinkiin.
”Rahaa tuntuu olevan melkein
kaikkeen muuhun paitsi suomalaiseen taiteeseen. Aloite on siinä mielessä Touko Laaksosta
laajempi. Haluaisin, että Helsinki tukisi kotimaisia taiteilijoita
nykyistä paremmin”, Hyttinen
sanoi torstaina.
Hyttinen sanoo nostaneensa
aloitteessaan esiin juuri Laaksosen taiteen, sillä tämä on
Suomessa melko tuntematon
verrattuna hänen maineeseensa
ulkomailla.
Hyttisen aloitteen on allekirjoittanut 36 valtuutettua.

Joutsen törmäsi
sillankaiteeseen ja
pääsi hoitoon
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LÄNSISATAMA. Joutsen työllisti
pelastuslaitosta lauantaiaamuna
kuuden jälkeen Helsingin Länsisatamassa. Pelastuslaitos sai
hälytyksen Crusellin sillalle ja
lähetti paikalle eläinten pelastukseen erikoistuneen yksikön.
”Ilmeisesti eläin oli törmännyt
lentäessään sillankaiteeseen. Se
oli rimpuillut kovasti, kun se
otettiin kiinni”, kertoi Pekka
Lähdesniemi Helsingin pelastuslaitoksen tilannehuoneesta.
Sillalta pelastettu lintu vietiin
hoitoon Korkeasaareen.

Pelastulaitos nouti loukkaantuneen joutsenen Crusellin sillalta.

HS

Miksi?

Miksi koulussa saa pitää pipoa?
Essi Turunen
KEVÄT on tullut, mutta pipo
pysyy monen koululaisen
päässä – sisälläkin. Useimmissa kouluissa päähinettä ei
suvaita, mutta Vartiokylän
yläasteella hatun pitäminen
on sallittua käytävillä. Rehtorin mukaan on parempi antaa
oppilaiden pitää hattua kuin
käydä asiasta jatkuvaa kinaa.

Rehtori Kati Aaltio, miksi
Vartiokylän yläasteella saa
pitää hattua?
”Nykyään hattu on osa pukeutumista. Meidän koulussa
saa olla hattu päässä käytävällä. Olen kuitenkin sillä tavalla vanhanaikainen, että
mielestäni esimerkiksi ruokaillessa ja oppitunnilla hattu
on otettava pois päästä. Hattu
antaa oppilaalle kuvan siitä,
että ollaan lähdössä johonkin. Silloin oppilaat eivät keskity kunnolla. Onhan hattu
hiostavakin.”
Miksi monissa kouluissa
ei saa pitää päähinettä?
”Ajatellaan, että hyviin tapoihin kuuluu hatun ottaminen
pois päästä sisätiloissa. Luulen, että se on vanha tapa, joka perustuu erilaisiin sukupuolirooleihin ja käyttäytymissääntöihin. Ennen arvostettiin sitä, että mies avaa naiselle oven ja että erityisesti
miehet ottavat päähineen
pois sisätiloissa. Me koulussa
haluamme kasvattaa ja pitää
kiinni tällaisista hyviksi koetuista käytöstavoista. Joissain
kouluissa niistä pidetään kiinni vielä tiukemmin.”
Onko opettajien kesken käyty keskustelua tavan säilyttämisestä?
”Siitä käydään paljon keskustelua. Aikaisemmissa työyhteisöissä on ollut sellainen

Milot Kastratin, 14, mielestä
päähinettä tulisi saada käyttää koulussa, sillä se ei aiheuta ongelmia. Itse hän käyttää
sitä "bad hair dayn” takia.

sääntö, etteivät oppilaat saa
pitää hattua sisällä ollenkaan.
Kun tulin tänne, olin vähän
hämmentynyt siitä, että täällä se on sallittua. Suhtaudun
nykyään asiaan joustavammin kuin ennen.”
Olisiko parempi, että kouluissa hellitettäisiin säännön
suhteen?
”Mielestäni on hyvä, että jokainen koulu sopii itse oppilaiden kanssa periaatteista.
Kaikki voivat toimia omalla
tavallaan, kunhan koulun sisällä toimitaan johdonmukaisesti ja kaikki ovat tietoisia
periaatteista. Minulle sopii oikein hyvin, että täällä saa pitää hattua, eikä minua haittaa
se, että jossain toisessa koulussa ei saa.”
Mikä määritellään koulussa
hatuksi?
”Kaikki päähineet, paitsi
muslimityttöjen huivit.”
G Kirjoittaja on Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimituksen toimittaja.
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