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Lassi Tiittanen 

Puhe "Kuka kuuntelee köyhää?" –seminaarissa. 
 
10.12.2008, Helsinki 

Arvoisat henkilöt!  
 
Kuka kuuntelee yksinelävää köyhää?  
 
Voin kertoa lähinnä omista kokemuksistani, mutta myös sellaisten henkilöiden kokemuksista 
jotka ovat minulle luvan siihen antaneet.  
 
Alustavasti varsin oudolta tuntuu se, että Kansaneläkelaitos (Kela) vaatii työttömiltä aina 20 
% veroa, vaikka työttömän tosiasiallinen veroprosentti on 14 %!  
 
Mutta joulukuussa, kun veronpalautukset tulevat, niin minä EN SAAKAAN PITÄÄ TUOTA 
LIIKAA MAKSAMAANI SUMMAA, vaan minun sosiaalietuuksiani leikataan siten, etten 
voi lähteä joulua viettämään mihinkään muualle, vaan on edelleenkin oltava yksin!  
 
Sitten ollaan muka armahtavinaan minua tarjoamalla yhteistilaisuuksia, joissa tuodaan esiin 
miten minä voin huonosti ! Eikö asiallisempaa olisi Suomen valtion taholta antaa minulle 
köyhälle mahdollisuus edes joulukuussa pitää OMAT RAHANI Ja antaa minun itse päättää 
mitä niillä teen ?  
 
Eräänä asiana minua myös mietityttää ikänsä töitä tehneen henkilön tapaus, kun hän noin 
viisi vuotta sitten lonkkavian takia joutui rollaattorin käyttäjäksi, mutta hänen talossaan ei ole 
hissiä, eikä hänen avukseen lähetetyt kävelyttäjät yleensä kantaneet rollaattoria alas, joten 
yksinelävä vanhempi henkilö usein soittaa minulle hätääntyneenä ja kertoo tilanteestaan.  
 
Asun vastapäätä entistä Maatalousemäntien opettajien koulutuslaitosta ja yhtä vuotta lukuun 
ottamatta tämä koulutuslaitos on ollut juuri tuon viisi vuotta tyhjillään, mutta Helsingin 
kaupungilla on ollut varaa lämmittää sitä, sen sijaan, että siitä oltaisiin tehty vanhusten 
palvelutalo tai asuntoja suhteellisen hyväkuntoisille vanhuksille.  
 
Olen itse nähnyt sen talon, koska yhden vuoden ajan siellä oli Taidekorkeakoulun 
ensimmäinen vuosikurssi ja kurssin lopuksi he pitivät Taidenäyttelyn, mutta koska en tarkoin 
tiennyt mitkä alueet kuuluvat näyttelyn piiriin, niin kiertelin ympäri taloa, jolloin näin miten 
paljon siellä oli keittiötiloja, että vaikka joka kerroksessa olisi voinut laittaa ruokaa sen 
kerroksen väelle.  
 
Eniten minua kuitenkin suututtaa Meilahden sairaalasta saamani Stafulokokki-aureus 
bakteerin aiheuttaessa haavan vasemman jalan nilkkaan uusiutuen aina uudelleen nyt jo 
neljännen kerran, niin vielä omalääkärini kieltäytyi kirjoittamasta reseptiä Pihkavoiteeseen, 
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joka selkeästi auttoi ja tämä tuote on jo jonkin aikaa ollut apteekkituote.  
 
Tällaiset asiat köyhdyttävät minua kaikkein eniten, sillä 30 millilitraa Pihkavoidetta maksaa 
26 euroa! Ja hoitoon tarvitaan vähintään kaksi pihkavoidepurkkia.  
 
 


