
HELSINKI

Helsinkiläisten 
lähipalvelut turvattava

ASUKKAIDEN 

Mitä tekisit 500 miljoonalla?
Helsinki teki viime vuonna ylijäämää 500 miljoonaa euroa. 
www.asukkaidenhelsinki.fi/uutiset/mita-tekisit-500-miljoonalla/

Aloite viheralueiden ja 
kulttuuriympäristöjen säästämiseksi

Työllisyys ja palkkaus kuntoon
www.asukkaidenhelsinki.fi/etusivu/asukkaiden-helsinki-vaaliohjelma/

Aloite 
lähidemokratiasta 
vaihtoehtona 
pormestarinvallalle 
www.asukkaidenhelsinki.fi/uutiset/
lahidemokratia-vaihtoehtona-
pormastarinvallalle/

Tekoja tasa-arvon 
puolesta
www.asukkaidenhelsinki.fi

1/2021

www.asukkaidenhelsinki.fi/etusivu/aloite-
viheralueiden-ja-kulttuuriymparistojen-saastamiseksi/

Allekirjoita kuntalaisaloite 
peruspalvelujen turvaamiseksi

Asumismenot kuriin
www.asukkaidenhelsinki.fi/uutiset/uusi-
suunta-helsingin-asuntopolitiikkaan-
asumismenot-kuriin/

kävelyetäisyydellä.

www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/19143
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Helsingissä on paljon hienoja asioita 
ja mahdollisuuksia. Mutta yhtä puut-
tuu: asukkaiden ääni ei kuulu kau-
pungin päätöksenteossa. 

Koulutusta, osaajia ja rahaa on 
Helsingissä enemmän kuin mis-
sään muualla Suomessa. Samalla 
täällä on myös eniten työttömyyt-
tä, hoito- ja hoivavajetta, asunnotto-
muutta, köyhyyttä, syrjäyttämistä ja 
eriarvoisuutta. 

Onko tärkeysjärjestys Sinusta oi-
kein, kun kaupunki tekee satoja mil-
joonia ylijäämää, mutta kouluis-
sa, terveysasemilla, kotihoidossa ja 
muissa palveluissa on jatkuva pula 
resursseista? 

*****

Helsinki on Itämeren helmi ja har-
voja pääkaupunkeja, jossa luonto on 
todella lähellä ihmistä. Täällä ovat 
myös monet Suomen merkittävistä 
kulttuuriympäristöistä. Toistuvasti 

Tule viemään 

joudumme kuitenkin kuulemaan ja 
lukemaan uutisia rakentamisesta tär-
keille luontoalueille, puistoihin, au-
kioille ja rannoille. 

Eikö viimeistään Östersundomin 
poikkeuksellisen merkittävän, noin 
100 000 asukkaan alueen yleiskaa-
van kaatumisen lainvastaisena pitäi-
si johtaa linjan tarkistamiseen. Hel-
sinki ei voi tavoitella kasvua piittaa-
matta luontoarvoista.

*****

Suomen suurimpana työnantajana 
Helsinki voisi olla edelläkävijä työ-
elämän parantamisessa. Kaupunki 
jätti kuitenkin työntekijät vaille tu-
lospalkkioita, vaikka ylijäämää ker-
tyi 500 miljoonaa. Sen sijaan jätti-
palkkaisille pormestareille puuha-
taan palkankorotuksia. 

Lapinlahden myymistä NREP-yh-
tiölle ajaneen Jan Vapaavuoren siir-
tyminen seuraavaksi samaisen sijoi-

tusyhtiön palkkalistoille kertoo Hy-
vä veli -verkoston pyöröovi-ilmiös-
tä, joka on voimissaan etenkin ko-
koomuksen piirissä. Tällainen peli 
on aika puhaltaa poikki.

*****

Asukkaiden Helsinki -yhteislis-
ta on syntynyt avaamaan asuk-

kaille lisää vaikuttamisen väyliä 
päätöksentekoon. 

Olemme puolueisiin sitoutuma-
ton lista. Ehdokkaamme ovat asu-
kas- ja ympäristöliikkeiden aktiiveja, 
monien alojen asiantuntijoita ja po-
liittisilta taustoiltaan erilaisia ihmi-
siä. Meitä yhdistää tahto toimia lähi-
luonnon, lähipalvelujen, lähidemo-
kratian ja tasa-arvon puolesta.

Ota yhteyttä, tule mukaan vie-
mään asukkaiden ääni valtuustoon. 
Annetaan uusi suunta Helsingille: 
asukkaat ja luonto ensin. 

YRJÖ HAKANEN, 
MERIKUKKA KIVIHARJU, 

HELENA SAARIKOSKI, 
OLLI SALIN

Asukkaiden Helsinki -lehden toimitus

-yhteislista

asukkaiden ääni valtuustoon

Helsinki ei ole tarttunut toimeen 
nuorisotyöttömyyden vähentämi-
seksi, vaikka kaupungilla on sato-
ja miljoonia ylimääräistä rahaa ja 
tarvetta saada lisää työntekijöitä. 
Nuorten työttömyys on erityisen on-
gelmallista siksi, että tutkitusti juuri 
työuran alkuun osuvat työttömyys-
jaksot vaikuttavat voimakkaasti ko-
ko tulevaan työuraan.

Helsingissä oli maaliskuun lopus-
sa työ- ja elinkeinoministeriön tilas-
tojen mukaan yli 11 000 alle 30-vuoti-
asta työtöntä. Se on kaksi kertaa niin 
paljon kuin viime vuoden alussa. 
Nuorten ohella koronakriisi on iske-

Nuorten hurja

nyt erityisesti palveluihin ja kulttuu-
rialoihin. Kaikkiaan työttömiä on yli 
51 000 ja työttömyysaste oli selvästi 
maan keskitasoa korkeampi, 14,5 %. 

Lukemattomia 
työhakemuksia

Nuori työnhakija Sante Ngiesi on 
huomannut omakohtaisesti, miten 
vaikeaa työn löytäminen on juuri 
nyt.

- Olen lähettänyt kevään aika-
na lukemattomia työhakemuksia ja 
saanut vain kaksi haastattelupyyn-
töä. Se on ollut aika lamaannuttava 

kokemus, kertoo Ngiesi.
Hän kaipaisi kaupungilta li-

sää panostuksia nuorten aseman 
parantamiseen.

– Sellaiset palvelut kuin Ohjaa-
mo, jotka löytää helposti ja joissa 
annetaan henkilökohtaista ohjaus-
ta, olisivat todella tarpeen.

Ngiesin mielestä kaupunki voi-
si tarjota nuorille paljon enemmän 
palkkatukipaikkoja, joista kertyisi 
työkokemusta.

– Työkokemuksen puute on iso 
ongelma. Sen kartuttamisessa kau-
punki voisi tehdä paljon.

Puheet ja teot 
ristiriidassa

Terminaalimies Hannu Aaltonen 
ei enää ikänsä puolesta kuulu nuo-
risotyöttömyyden piiriin, mutta 
kaupungin työvoimapolitiikasta 
hänellä on paljon sanottavaa.

– Pormestari Jan Vapaavuori 
puhuu kauniisti, miten kaupunki 
ei irtisano työntekijöitään. Tiedän 
kokemuksesta, että se ei pidä paik-
kaansa. Kun itse sain laittomas-
ti kenkää satamasta, niin samaan 
työpaikkaan otettiin tilalle vuokra-
työntekijöitä, kertoo Aaltonen.

– Rahojahan kaupungilta ei 
puutu. Ne pitäisi ehdottomasti ot-
taa käyttöön, palkata lisää työnte-
kijöitä, tehdä muita työllisyystoi-
mia ja laittaa syrjäytyneiden asiat 
kuntoon.

Nuorisotyöttömyyteen Aalto-
nen puuttuisi esimerkiksi lisää-
mällä oppisopimuskoulutusta ja 
sen hyödyntämistä kaupungin 
rekrytoinnissa.

- Oppisopimuksella saataisiin 
tekijöitä, jotka on koulutettu juu-
ri kaupungin toimintoihin. Se tar-
joaisi mahdollisuuden työpaik-
kaan myös niille, joille opiskelu on 
vaikeaa, mutta työnteko mieleis-
tä. Kaikki eivät opi ammattiakaan 
samalla tavalla, mutta silti kaikil-
le pitäisi tarjota mahdollisuuksia 
oppimiseen.

TIINA SANDBERG
Pääsihteeri

Suurimmat puolueet ja media käyvät 
Helsingissä ”pormestarivaalia”. Asuk-
kaiden Helsinki -yhteislista ei osallistu 
tähän harhaanjohtavaan peliin. Kun-
tavaaleissa ei valita pormestaria vaan 
valtuusto, joka linjaa myös pormesta-
rin toimintaa. 
– Puhumalla ”pormestarivaalista” 
johdetaan huomiota pois asioista ja 
vaihtoehdoista, joihin vaaleissa on 
tärkeintä ottaa kantaa. Se suosii nii-
tä puolueita, jotka ovat päävastuus-
sa muun muassa vanhuspalvelujen, 
terveysasemien, koulujen ja muiden 
peruspalvelujen resurssipulasta, vi-
heralueille rakentamisesta ja työllis-
tämisen laiminlyömisestä, kommen-
toi Asukkaiden Helsinki -listan Yrjö 
Hakanen. 

Pienen piirin valta

Neljä vuotta sitten tehty Helsingin 
johtamisjärjestelmän uudistus on se-
kä tutkijoiden että tarkastuslautakun-
nan mukaan keskittänyt valtaa pie-
neen piiriin, etenkin pormestarille. Li-
säksi jättikokoisten toimialojen muo-
dostaminen on irrottanut päätöksen-
teon entistä enemmän asukkaista ja 
työntekijöistä. 
– Näistä arvioista samoin kuin asuk-
kaiden ja työntekijöiden esittämästä 
kritiikistä pitää tehdä johtopäätökset, 
esittää Hakanen. 

Asukkaille todellista 
päätösvaltaa

Asukkaiden Helsinki -lista haluaa teh-
dä Helsingistä lähidemokratian ja 
asukkaiden itsehallinnon edelläkävi-
jän. Se esittää seitsemän suuntaa de-
mokratian lisäämiseksi:
– Lähidemokratia, jossa asukkaiden 
valitsemat kaupunginosavaltuustot 

Lähidemokratia 
vaihtoehtona 

pormestarivallalle

päättävät aluefoorumien keskuste-
lujen pohjalta alueelliset budjetit ja 
kehittämissuunnitelmat. Aluebud-
jetit voisivat olla 10 prosenttia kau-
pungin koko budjetista. 
– Asukkaiden osallistuminen kaavo-
jen valmisteluun jo ennen kuin pe-
riaatelinjauksia tai tonttivarauksia 
tehdään. Asukkaiden pitää saada 
käyttöön myös tarvittavat resurssit 
vaihtoehtojen esittämiseen.
– Nuoriso-, vanhus- ja vammaisneu-
vostojen edustajien puhe- ja esitys-
oikeus valtuuston ja lautakuntien 
kokouksissa.
–  Ylisuurten lautakuntien jakaminen 
niin, että kaupunkiympäristölauta-
kunta jaetaan kahteen ja kulttuuri- 
ja vapaa-aikalautakunta kolmeen.
– Vuokralaisdemokratia, jossa asuk-
kailla on todellista päätösvaltaa 
Helsingin kaupungin asunnot Heka 
-yhtiössä.
– Suomen suurimpana työnantajana 
Helsingin pitää olla työpaikkademo-
kratian edelläkävijä.
– Valtuuston aseman vahvistami-
nen niin, että isot asiat, kuten pal-
veluverkot, päätetään valtuustossa.

www.asukkaidenhelsinki.fi/uutiset/
lahidemokratia-vaihtoehtona-por-

mestarivallalle/

työttömyys

Ohjaamo tarjoaa nuorille tietoa ja palvelua. Mutta missä ovat työpaikat?
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Kenelle Helsinkiä

Helsinkiläiset ovat nousseet puolus-
tamaan tärkeitä viheralueita ja kult-
tuuriympäristöjä. Uhkia on monen-
laisia: vuoden 2016 yleiskaavan yli-
mitoitetut tavoitteet, sijoittaja- ja 
grynderivetoinen kaavoitus, yksi-

Helsinki on muutoksessa. Suuri kas-
vutavoite, neljännesmiljoona lisää 
asukkaita kolmenkymmenen vuo-
den kuluessa, ja tätä enemmänkin 
mahdollistava yleiskaava (2016) ovat 
nyt purkautumassa uusiksi asema-
kaavoiksi ja rakennushankkeiksi jo-
ka puolella kaupunkia. Kun jo raken-
netuille alueille kaavoitetaan lisää ra-
kentamista ja kun uusia rakentamat-
tomia alueita otetaan rakentamisel-
le, ovat asukkaat nousseet puolusta-
maan lähiluontoaan.

Uuden yleiskaavan toteuttaminen 
on aiheuttanut ennen näkemättömän 
määrän konflikteja kaupunkilaisten 
ja kaupungin hallinnon välille. Jois-
sakin tapauksissa asukasliikkeet ovat 
onnistuneet – usein vuosien raskaal-
la ja kalliilla työllä – muuttamaan ra-
kentamissuunnitelmia, kuten Me-
ri-Rastilan länsirannan metsän koh-
dalla. Usein asukkaat ja järjestöt ovat 

joutuneet viemään kaupungin oikeu-
teen, kun luontoarvot ja virkistys-
tarpeet on kaupunkisuunnittelussa 
sivuutettu.

Asukkaiden 
ääni kuuluviin 
kaavoituksessa

Laittomat kaavasuunnitelmat ja jo-
pa oikeudettomat rakentamistoi-
miin ryhtymiset, metsien raivaukset 
ja kallioiden räjäyttämiset, hämmäs-
tyttävät. Ketä varten kaupunkia oi-
kein suunnitellaan ja rakennetaan? 
Kuka omistaa Helsingin – asukkaat, 
virkamiehet vai peräti sijoittajat, ra-
kennuttajat ja rakennusliikkeet? 
Miksi asukkaiden tietoa omasta 
asuinympäristöstään ei pystytä käyt-
tämään suunnittelun hyväksi alusta 
lähtien, jo kun alueiden suunnitelmia 

Kovat asumiskustannukset ovat 
helsinkiläisten ja myös kaupun-
gin kehityksen suurimpia ongel-
mia. Asumisen kalleutta ei rat-
kaista vain rakentamalla lisää, ku-
ten Helsingin asunto-ohjelmassa 
esitetään.

– Kyse ei ole pelkästään asunto-
jen määrästä, vaan asumisen alis-
tamisesta sijoittajien ja rakennus-
liikkeiden voitontavoittelulle. Sa-
mat taloudelliset intressit uhkaa-
vat viheralueita ja kulttuuriym-
päristöjä, todetaan Asukkaiden 
Helsinki -listan aloitteessa Hel-
singin asuntopolitiikan suunnan 
muuttamiseksi.

Vuokra-asuntojen osuus on 
Helsingissä kansainvälisesti ver-
taillen vähäinen ja vuokralla asu-
minen Euroopan kalleinta. Sään-
neltyjen ara-vuokra-asuntojen 
osuus tuotannosta on Helsingissä 
enää vain 18 %.

Tarvitaan edullisia 
vuokra-asuntoja

Asukkaiden Helsinki esittää asun-
totuotannon painopisteen siirtä-
mistä kalliista kovan rahan asun-
noista edulliseen, pitkäaikaisesti 
säänneltyyn vuokra-asuntotuo-

Asumismenot kuriin
tantoon. Koska se ei kiinnosta yk-
sityisiä rakennusliikkeitä, tarvitaan 
kaupungin oma, voittoa tavoittele-
maton rakennusliike.

Vuokrien nostamisen rajoittami-
seksi tarvitaan ainakin pääkaupunki-
seudulla vuokrasäännöstelyä. Lisäk-
si kaupungin pitää lopettaa asumis-
menojen nousua kiihdyttävä tonttien 
myyminen ja kohtuuttomat tontti-
vuokrien korotukset.

Viheralueet eivät ole 
rakennusmaata
Helsingin yleiskaavassa on osoitet-
tu rakentamiseen noin kaksi kertaa 
enemmän alueita kuin tarvitaan kaa-
van kiistanalaisen nopean kasvun ta-
voitteen toteuttamiseen. Asukkaiden 
Helsinki -lista esittää viheralueil-
le rakentamisen lopettamista ja täy-
dennysrakentamisen mitoittamista 
maltillisesti niin, että kunnioitetaan 
vanhojen alueiden ominaispiirteitä, 
luonto- ja kulttuuriarvoja. 

– Kaupunkisuunnittelussa ei pi-
dä hukata ihmisen mittakaavaa, lähi-
palveluja, viihtyisyyttä ja luonnonlä-
heisyyttä. Helsingin kasvun kiihdyt-
täminen ei ole helsinkiläisten eikä 
myöskään muun Suomen etu, aloit-
teessa todetaan.

Turvaa viheralueille ja kulttuuriympäristöille

ja kaavoituksia aletaan valmistella? 
Helsinki on liian suuri kaupunki 

hallittavaksi vain keskustasta käsin. 
Asukkaiden paikallista tietoa on voi-
tava hyödyntää ja asukkailla on olta-
va sananvaltaa, kun tehdään heidän 
elinympäristöään koskevia suunni-
telmia ja päätöksiä. 

Asukkaiden Helsinki -yhteis-
lista on muodostettu kuntavaalei-
hin, jotta asukkaiden ääni saataisiin 
kuulumaan vahvemmin kaupungin 
päätöksenteossa. Tarkoitus on ava-
ta asukkaille lisää väyliä vaikuttaa 
myös vaalien välillä. 

Asukkaiden Helsinki -yhteislistan 
aloite viheralueiden ja kulttuuriym-
päristöjen säästämiseksi on laadittu 
laajassa yhteistyössä asukas- ja ym-
päristöliikkeiden edustajien ja asian-
tuntijoiden kanssa. Aloitteessa osoi-
tetaan, että asumisen, palveluiden ja 
työpaikkojen todellinen tarve voi-
daan tyydyttää Helsingissä ilman, et-
tä tärkeitä luontoalueita ja arvokkai-
ta kulttuuriympäristöjä otetaan uu-
disrakentamisen käyttöön.

HELENA SAARIKOSKI
Kallahti Kallvik ry:n puheenjohtaja

suunnitellaan?

puolinen tiiviin kaupunkirakenteen 
ihannoiminen, monet liikennehank-
keet, kiinteistöjen myynti ja joskus 
myös metsienhoito.

Asukkaiden Helsinki -yhteislistan 
mielestä Helsingin tulee kantaa vas-

tuuta luonnon monimuotoisuudesta 
ja kansallisen kulttuuriperinnön kan-
nalta tärkeiden rakennettujen ympä-
ristöjen säilyttämisestä. Koronavuosi 
on nostanut entistä vahvemmin esil-
le lähiluonnon merkityksen tervey-

delle ja hyvinvoinnille.
Tärkeiden viheralueiden säästä-

minen rakentamiselta ei estä asumi-
sen, palveluiden ja työpaikkojen tar-
peiden toteuttamista, esittää Asuk-
kaiden Helsinki -lista aloitteessaan 
rakentamiselta säästettävistä viher-
alueista ja kulttuuriympäristöistä.

Kuusi ehdotusta

- Niissä kaupunginosissa, joissa on 
erityisen vähän viheralueita asukas-
ta kohti, jätetään viheralueet raken-
tamisen ulkopuolelle.

- Luovutaan arvokkaiden kult-
tuuriympäristöjen sijoittajavetoisista 
suunnitteluvarauksista, konseptikil-
pailuista ja massiivisesta lisäraken-
tamisesta. Myöskään lähiöitä ei saa 
pilata niiden luonteeseen sopimatto-
malla lisärakentamisella.

- Perustetaan kaupunginval-
tuuston vuonna 2017 yksimielises-
ti hyväksymän tavoitteen mukai-
nen laaja idästä länteen ja eteläs-
tä pohjoiseen ulottuva kansallinen 
kaupunkipuisto.

- Korkeimman hallinto-oikeuden 
kumoamat yleiskaavan osat jätetään 

rakentamisen ulkopuolelle myös tu-
levaisuudessa. Kaupunkibulevardi-
en konsepti arvioidaan uudelleen.

- Saariston virkistyskäytön ke-
hittämisessä tulee pidättäytyä yli-
mitoitetusta rakentamisesta. Myös 
kaupungin metsäomaisuudet ul-
kopaikkakunnilla tulee säilyttää 
virkistyskäytössä.

- Aloitteessa listatuille 55 viher-
alueelle ei kaavoiteta uutta rakenta-
mista. Metsä- ja viherverkoston yh-
tenäisyyden lisäksi erityistä huomi-
ota kiinnitetään laajojen viheraluei-
den säästämiseen pirstomatta niitä.

Kyse ei ole vain yksittäisistä tapa-
uksista vaan tarpeesta arvioida uu-
delleen yleiskaavan toteuttamisoh-
jelma niin, että rajataan rakentami-
sen ulkopuolelle asukkaille tärkeät 
viher- ja virkistysalueet sekä kulttuu-
riympäristöt. Asukkaiden ja luonnon 
hyvinvointia ei pidä uhrata yksipuo-
lisille määrällisille kasvutavoitteille.

MAIJA HAKANEN
Keskuspuistoryhmän aktiivi

www.asukkaidenhelsinki.fi/uutiset/
helsingin-tarkeat-viher-ja-virkistysalueet-

seka-kulttuuriymparistot-tulee-saastaa-
rakentamiselta/

Asukasliike on puolustanut Vuosaaren Pohjavedenpuistoa. Kaupunki on tehnyt sinne tonttivarauksia muun muassa NREP-sijoitusyhtiölle, 
pormestari Jan Vapaavuoren uudelle työnantajalle.

Oma koti kuuluu kaikille, mutta kaikilla ei ole siihen varaa. Kuva Asunnottomien yöstä 
2020 Harjutorin puistikossa.
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 Hannu Aaltonen 

Satamatyömies (terminaali-
mies)
Roihuvuori 

Pidän erittäin tärkeinä ja pikaista 
korjausta vaativina nuorten ja huo-
no-osaisten sekä vanhusten ja vam-
maisten asioiden kuntoon saatta-
mista. Helsinki on varakas kaupun-
ki ja voi panostaa syrjäytyneiden ja 
syrjäytymisvaarassa olevien nuor-
ten hyvinvointiin, koulutukseen, 
työpaikkoihin ja oppisopimuskou-
lutukseen. Nyt monen nuoren ti-
lanne on kestämätön ja ihmisarvon 
vastainen. Tämä koskee myös van-
huksia, vammaisia ja köyhää kansaa. 
Nämä asiat minä ensin korjaisin, jos 
minulla siihen mahdollisuus olisi. 
haaltonen5@gmail.com

LÄHILUONTO.  LÄHIPALVELUT.

 Arto Aijala

Työsuojelun asiantuntija, 
linja-autonkuljettaja
Konala

Viidellä vuosikymmenellä keskeyty-
mätöntä kolmivuorotyötä tehneenä 
ei ollut juuri aikaa eikä tarmoa muu-
hun kuin perhe- ja työelämään. Nyt 
lapset ovat aikuisia ja lapsenlapsis-
takin nuorin on ajokortti-iässä. Ukil-
la tarmoa riittää ja ollessani puolue-
politiikassa ryvettymätön hoitaisin 
mielelläni puhtaalta pöydältä myös 
meille tärkeitä yhteisiä asioita. Ter-
vettä järkeä käyttävä oman kylän 
poika. Työtä hartiavoimin kaikki-
en helsinkiläisten parhaaksi, ikään 
katsomatta vauvasta senioriin. 
arto.aijala@pp.inet.fi

 Wael Cheblak

Nuoriso-ohjaaja ja kotoutta-
misen asiantuntija
Mellunmäki

Helsinkiläiset ansaitsevat parem-
man elämänlaadun. Turvallisuus, 
laadukkaat ja kohtuuhintaiset asun-
not, terveys, hyvinvointi ja lähipal-

velut kuuluvat jokaiselle helsinki-
läiselle. Maahanmuuttajille tosiasi-
allisen kotoutumisen ohjelman, joka 
auttaa pääsemään työmarkkinoille. 
Oletko valmis rakentamaan parem-
paa huomista? Äänestä oikein! Esi-
merkillinen, moninainen Helsinki ja 
yhtäläiset oikeudet kaikille!
waelche@gmail.com
facebook.com/facebook.com/waelche2021

 Maija Hakanen

Ympäristöasiantuntija, 
Keskuspuistoaktiivi, 
filosofian tohtori
Pirkkola

Minulle tärkeitä kunta-asioita ovat 
lähimetsät, lähipalvelut, lähidemo-
kratia ja julkinen liikenne. Harrastan 
valokuvausta ja paikallishistoriaa. 
Olen julkaissut kirjat yhdyskuntien 
ekologisesti kestävästä kehityksestä 
sekä Pakilan työväentalon ja Pakin-
kylän punakaartin historioista. Har-
rastuksiini kuuluvat myös retkei-
ly kävellen & pyöräillen ja leivonta. 
Olen naimisissa ja minulla on kaksi 
aikuista lasta.
facebook.com/maija.hakanen.18/
instagram.com/maijahakanen/

 Yrjö Hakanen

Toimittaja, VTM
Pirkkola

Toimin kaupunginvaltuutettuna 
2005–2017. Olen mukana Asukas-
talojen puolesta -verkostossa, Kes-
kuspuistoryhmässä, Rauhanpuo-
lustajissa, Vapaus valita toisin ry:n 
hallituksessa, Euroopan vasemmis-
tossa ja SKP:n Helsingin piirin pu-
heenjohtaja. Olen kirjoittanut ja toi-
mittanut kirjoja mm. kunta- ja sote-
uudistuksesta, marxilaisuudesta ja 
Urho Kekkosesta. Olen naimisis-
sa, meillä on kaksi aikuista lasta. 
facebook.com/hakanenyrjo
twitter.com/YrjoHakanen
instagram.com/yrjohakanen/ 
www.yrjohakanen.fi

 Päivi Hedman

Terveydenhoitaja
Mellunmäki

Olen kahden aikuisen pojan äiti ja 
kahden lapsen isoäiti Mellunmäestä. 
Minulle tärkeitä asioita ovat yhden-
vertaisuus, terveys ja hyvinvointi, 
koulutus ja turvallisuus. Näihin si-
sältyy ihmisten, eläinten ja luonnon 
asettaminen etusijalle. Asukkaiden 
tarpeisiin mitoitetut lähipalvelut on 
turvattava. Lasten ja nuorten hyvin-
vointiin on resursoitava nyt. Kau-
punkimetsien ja lähiluonnon kar-
siminen on pysäytettävä. Helsinki 
vapaaksi syrjinnästä ja rasismista.  
hedmanpaivi@gmail.com

 Joonika Kaukoranta 

Kulttuurituottaja, galleristi, 
kaupunkiaktivisti 
Merihaka

Olen kulttuurin parissa kasvanut ja 
työskennellyt stadilainen. Helsin-
ki on kolmatta polvea tullut tutuk-
si ja siksikin koen paikallishistori-
an erityisen tärkeäksi. Haluan suo-
jella lähiluontoa ja kulttuurihistori-
allisia alueita, joita pitää kunnostaa 
asukkaiden ja kulttuurin käyttöön. 
Näin rakennamme kestävää itsem-
me näköistä yhteistä tulevaisuutta. 
Meidän kaupunki ei ole myynnissä! 
vivalahelsinki@gmail.com

 Katja Kiuru

Näyttelijä, psykoterapeutti
Kulosaari

Olen syntyperäinen helsinkiläinen 
vuosimallia 1965, psykoterapeutti ja 
näyttämötaiteen maisteri. Opiskelin 
Teatterikorkeassa 80-luvulla ja 90-lu-
vulla maailmalla. Taiteilijoille tuttui-
na työttömyysaikoina aktivoin itseä-
ni kolmannen sektorin kulttuuritoi-
minnassa. Vuosituhannen vaihteessa 
opiskelin psykoterapeutiksi. Molem-

missa ammateissani tavoitellaan oi-
valluksia, joiden varassa ymmärtää 
paremmin ihmistä: itseään ja kanssa-
kulkijoitaan. Sillä tiellä.
katjakkv@gmail.com

 Merikukka Kiviharju

Laulaja
Kallio 

Lähipalvelut, lähiluonto, kulttuuri-
tarjonta, työpaikat, varhaiskasvatus, 
koulutus, toimiva joukkoliikenne, 
kohtuuhintainen asuminen, ja tasa-
arvo ovat avainasemassa, kun lähde-
tään kehittämään toimivaa ja viihtyi-
sää kaupunkia. Asukkaiden hyvin-
vointi pitää laittaa etusijalle budje-
tointia tehdessä ja Helsingin kau-
pungilla tähän on varaa. Kalliolaise-
na laulajana musiikki on sydäntäni 
lähellä. Ilman taidetta ja kulttuuria 
ihmiset ovat vain lauma apinoita. 
merikukka.kiviharju@hotmail.com

 Anneli Korhonen

Byråsekreterare/toimis-
tosihteeri, förtroendeman 
Gamlas, Kannelmäki

Jag är med på kommunalvallistan In-
vånarnas Helsingfors. Jag är JHL:s 
förtroendeman hos Helsingfors stads 
SOTE och arbetar som byråsekretera-
re på hemvården idag. Jag anser att 
fackföreningsrättigheter är mänskli-
ga rättigheter och att alla människor 
har rätt till hyfsad boende. Jag är 
med och stödjer JHL:s kommunre-
novering, som innebär att kommu-
nen huvudsakligen producerar sina 
tjänster själv.

Olen kaksikielinen pitkän linjan so-
siaalialan toimistotyöläinen. Toimin 
JHL:n luottamusmiehenä Helsingin 
SOTEn hallinnossa. Syntyjäni olen 
savolainen ja kommunisti-Ukin lel-
lityttö. Hyvästä lapsuudesta kum-

puaa optimismini toimia yhteiseksi 
hyväksi.
Teemojani ovat ay-oikeudet ihmisoi-
keuksina ja asunto jokaisen ihmisen 
perusoikeutena. Olen mukana JHL- 
kampanjassa Kuntaremontti, jossa 
painotetaan kunnallisten palvelujen 
omaa tuotantoa.
annelihaili@hotmail.com

 Jenni Korhonen

Tradenomi
Itäkeskus

Useamman lapsen kasvattanee-
na ajan perheellisten asiaa. Ha- 
luan säilyttää luontoa sekä historiaa 
Helsingissä. 

 Mikko Korhonen

Opiskelija
HuK, Malmi

Toimivien lähipalveluiden, lähiluon-
non ja lähidemokratian puolustami-
nen ovat syitä, miksi olen Asukkai-
den Helsinki -listan ehdokkaana.
twitter.com/KorhoMikko

 Matti Laitinen

Kirjailija, omaishoitaja, 
tietoliikenneteknikko 
Vallila

Olen asunut koko ikäni Stadissa. Per-
heeseemme kuuluu kehitysvammai-
nen kundi, joka asuu yhä lapsuuden-
kodissaan. Ehdin seurata duunielä-
mässä 36 antoisaa vuotta ammatilli-

-yhteislista
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 Jani Saksa

Datanomi
Puotila

Terveys- ja päihdehuollon palvelut 
kuntoon. Vanhusten hoivakoteihin 
ja kotihoitoon lisää resursseja. Kou-
luihin pienemmät ryhmät. Kaupun-
kimetsiä ja kallioita ei saa jyrätä.
robsku@kapsi.fi
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 Heikki Männikkö

Laborantti, 
Kansan ääni -lehden toimi-
tussihteeri
Hermanni

Asukkaiden Helsingin vaaliohjel-
man ohella painotan seuraavia asi-
oita: Kuntien itsenäisyys säilytet-
tävä ja maakuntajako haudattava. 
Kuntien tehtävien ulkoistaminen ja 
yksityistäminen lopetettava. SOTE-
palvelut kuntien vastuulle. Peruste-
taan yhteiskunnallinen energiayh-
tiö ja asukkaille samat sähkötarif-
fit. Perustetaan yhteiskunnallinen 
kansanpankki. 
www.facebook.com/heikki.mannikko.1/

 
 Mika Nyman 

Toimittaja, yrittäjä
Suomenlinna 

Työskentelen kulttuuriperinnön 
parissa kansainvälisissä yhteyksis-
sä. Erityisenä kiinnostuksen koh-
teenani on alue Iranista Intiaan. 
Kehitän kulttuuriperintöön liitty-
viä IT-järjestelmiä. Tärkeimmät ta-
voitteeni politiikassa liittyvät kan-
salaisvaikuttamisen edistämiseen. 
Kannatan lähipalveluja ja suoria 
kohtaamisia ihmisten kesken. Py-
rin löytämään vastavoimia Helsin-
gin itsetarkoitukselliselle kasvulle 
ja nostamaan esiin pienten asioiden 
tärkeyttä viihtyvyydelle ja matkai-
lulle. Haluan tukea pienyrittäjyyt-
tä mukaan lukien taiteet ja käsityö.
mika.nyman@gmx.com

 Sante Ngiesi 

Opiskelija
Kontula

 
Olen 20-vuotias opiskelija, asun Kon-
tulassa. Haluan tuoda esiin etenkin 
nuorten ongelmia, kuten kasvanut 
työttömyys ja mielenterveysongel-
mat. Haluan myös tuoda esiin kau-
pungin lähiympäristöön liittyviä on-
gelmia, kuten tärkeiden viheraluei-
den ja arvokkaiden kulttuuriympä-
ristöjen käyttöä asuntorakentamises-
sa. Koronavuosi on näyttänyt, että 
nämä ovat tärkeitä asukkaille.
sante.ngiesi@gmail.com

 Marjut Ollitervo

Tanssitaiteen maisteri, 
kaupunkifillaristi
Oulunkylä

 
Kansalaisaktiivi ja luovan työn te-
kijä. Toimin aikaisemmin pyöräjär-
jestöjen luottamustehtävissä liki 10 
vuoden ajan. Minulle polkupyörä 
on liikenneväline ja pyöräilyn edis-
täminen keino saavuttaa terveelli-
sempi, tasa-arvoisempi ja ihmisystä-
vällisempi kaupunki. Arvoiltani olen 
vasemmalla. Minulle tärkeitä teemo-
ja ovat tasa-arvo, hyvinvointi ja luon-
to. Niiden edistäminen on välttämä-
töntä sivistyneen ja rauhanomaisen 
yhteiskunnan säilyttämiseksi nyt ja 
tulevaisuudessa. 
www.marjutollitervo.fi/
twitter.com/cyclite

 Ville Rahikainen

Leipomotyöläinen,
luottamusmies

Vuokrien korotusten hillitsemi-
nen. Kehäradan muuttaminen ko-
konaan A/B alueeksi, sekä lisä-
vyöhykelipun hinnan laskeminen. 
Malmin lentokentän säilyttäminen 
lentotoiminnassa.

 Laura Rontu

Tutkija 
Tammisalo

Olen paljasjalkainen itähelsinki-
läinen kommunisti, ihmiskunnan, 
maapallon ja Helsingin ystävä. Kou-
lutukseltani olen meteorologian do-
sentti ja työkseni kehitän kansainvä-
listä ilmakehämallia, jolla ennuste-
taan säätä ja ilmastoa. Arvoni ovat 
kokeellisuus, myönteisyys, tieteelli-
syys, kuten jo Pariisin kommuunissa 
150 vuotta sitten. 
facebook.com/laura.rontu/ 

 Helena Saarikoski 

Vuosaari
FT, tutkija, tietokirjailija, 
Kallahti Kallvik ry:n pj.

Helsinki on liian suuri kaupunki 
hallittavaksi vain keskustasta käsin. 
Asukkaiden paikallista tietoa on voi-
tava hyödyntää ja asukkailla on ol-
tava sananvaltaa alueiden suunni-
telmiin ja päätöksiin. Haluan, että 
kotikaupunkini on kestävä, kaikille 
turvallinen, viihtyisä ja kaunis kau-
punki, joka on edelläkävijä ilmas-
tonmuutoksen torjunnassa ja luon-
non monimuotoisuuden suojelussa.
facebook.com/helena.saarikoski/

sen ja sosiaalisen kuntoutuksen pa-
rissa. Tajusin, että ihminen on aina 
ensisijaisesti ihminen ja vasta tois-
sijaisesti vammainen. Ihmisarvon 
kunnioitus alkaa jokaisen yksilön ta-
savertaisesta ja oikeudenmukaises-
ta kohtelusta. Olen funtsannut näitä 
kirjoittamissani lehtiartikkeleissa, ru-
nokokoelmissa ja romaaneissa.

masanlaari.blogspot.com/
facebook.com/matti.laitinen3/

 Juri Saarikoski

Taidemaalari, 
Taidemaalariliiton 
hallitus 2018-2021
Vallila

Olen 60 -vuotias helsinkiläinen tai-
demaalari ja kuvataideopettaja, 
eronnut kahden lapsen isä. Olen 
toiminut aktiivisesti taiteilijana ja 
opettajana vuodesta 1988 sekä ol-
lut siitä lähtien aktiivinen myös 
kulttuuripolitiikassa.
juri.saarikoski@gmail.com

 Olli Salin

Asukas- ja eläkeläisaktivisti
Hermanni

Hermanni-Vallila-seuran ja Kallion-
Vallilan eläkeläisten puheenjohtaja, 
kaupungin vanhusneuvoston jäsen. 
Työskentelin 30 vuotta Helsingin so-
siaali- ja kriisipäivystyksen päällik-
könä, 20 vuotta Tapaturma- ja sai-
rausinvalidien liiton toiminnanjoh-
tajana ja puheenjohtajana. Vuodesta 
1993 kaupunginvaltuustossa ja luot-
tamuselimissä 25 vuotta (työväen-
opiston johtokunnan pj, Liikepalve-
lulautakunnan, Helsingin sataman 
johtokunnan ja Työllistämistoimi-
kunnan jäsen, YTV:n edustajiston ja 
hallituksen jäsen) 
salinol@outlook.com

 Tiina Sandberg

Pääsihteeri, ympäristösuun-
nittelija (AMK)
Puistola

Olen 47-vuotias kansalaisaktivisti ja 
SKP:n pääsihteeri Puistolasta. Toi-
min kaupungin liikuntalautakun-
nan varajäsenenä edellisellä valtuus-
tokaudella sekä aiemmin Helsingin 
kaupungin asuntojen yhtiöiden hal-
lituksissa, Asukasliiton järjestösih-
teerinä, Kuluttajariitalautakunnan 
vuokra-asiajaostossa ja Euroopan 
vasemmiston hallituksessa. 
Toimin HEKA:n asukasdemokra-
tiassa talotoimikunnan puheenjoh-
tajana, VTK:n jäsenenä ja VNK:n 
varajäsenenä. 
tiinasandberg.info
tiina.maria.sandberg@gmail.com
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 Antti Seppänen

Tanssitaiteilija-freelancer
Teatteri- ja 
mediatyöntekijöiden liiton 
hallituksen jäsen
Pohjois-Haaga

Kun ajattelen kuntavaaleja, ajatte-
len kaikille anteliasta ja viihtyisää 
kaupunkia, missä on tilaa hengittää. 
Ajattelen, että siinä kaupungissa ar-
vostetaan viheralueita yli lyhytnä-
köisen kaavoituspolitiikan. Ajatte-
len myös, että siinä kaupungissa ar-
vostetaan kulttuuria ja sivistystä, tai-
teilijoita ja koulutusta. Ajattelen, että 
siinä on julkinen liikenne ja kaikille 
turvalliset hyvät pyörätiet. Tässä sa-
massa Helsingissä myös toteutetaan 
reilua meininkiä ja kaikkia kunnille 
lain säätämiä tehtäviä.
anttiseppanen2021@gmail.com

 Juha-Pekka Väisänen
 

Puheenjohtaja, käsitetaitei-
lija 
Kluuvi 

Uskon ihmisen hyvään ja yhteiseen 
osallistumiseen. Olen käsitetaiteilija 
ja SKP:n puheenjohtaja. Asun mie-
heni, Mikan kanssa Kluuvissa. Tai-
teilijana teen performansseja ja kol-
laaseja, joita olen jo 27 vuoden ajan 
antanut ihmisille maksutta satunnai-
sissa paikoissa. Olin edellisellä val-
tuustokaudella kulttuuri- ja kirjasto-
lautakunnassa. Haluan palata raken-
tamaan osallistuvaa kulttuuria. Kult-
tuuri ei voi tarkoittaa vain yläkerran 
bileitä. Myös vähemmistöillä on oi-
keus omaan kulttuuriin ja kulttuuri-
työntekijöillä oikeus saada palkkaa 
työstään. 
jpvaisanen.blogspot.com/ 
twitter.com/JPVAISANEN 
facebook.com/jpvaisanen.jpvaisanen 
instagram.com/jpvaisanen/ 
juha-pekka.vaisanen@skp.fi

 LÄHIDEMOKRATIA. TASA-ARVO.
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Lähikaupan ja 
REILUN OSUUSTOIMINNAN

Vittu ku vituttaa! On käsittämätön-
tä, että edelleenkin me kulttuuri- ja 
taidealojen työntekijät joudumme to-
distamaan, että teemme oikeita töitä.  
Ymmärrän, että pandemia on hanka-
loittanut työntekoa ja elämää, mut-
ta samat säännöt pitää olla kaikilla. 
Taide on helpottanut elämää, tuonut 
lohtua ja valanut toivoa näinä vaikei-

Kulttuuri ja taide 
kuuluu kaikille

na aikoina.
Talouskasvusta käydään pal-

jon keskusteluja, mutta miksi em-
me puhuisi ihmisen kasvusta ja mi-
tä se pitää sisällään? Mikä elämässä 
on tärkeää?

Tällä hetkellä näköalattomuus jy-
rää: leikataan tieteestä, koulutukses-
ta ja taiteesta, hyvän tulevaisuuden 

kulmakivistä. Kulttuurin ja taiteen 
arvostus on nostettava paikalle, jo-
hon se kuuluu. Tämä ei tapahdu esi-
merkiksi sillä, että vähennetään kou-
luissa taideaineiden opetusta.

Kulttuurin ja taiteen tekemiseen 
tarvitaan rahaa. Sitä ei Helsingin 
kaupungilta tunnu löytyvän, vaikka 
500 miljoonan ylijäämä kertoo jotain 
aivan muuta. Helsinki voisi aloittaa 
palkkaamalla eri kaupunginosiin 
paikallisia taiteilijoita tuomaan vi-
rikkeitä, iloa ja yhteisöllisyyttä. 

Kaikukortti 
myös Helsinkiin

Kulttuuri ja taide kuuluu kaikille. 
Muun muassa Espoossa on käytössä 
Kaikukortti, jolla kunta tarjoaa vähä-
varaisille maksuttomia lippuja festa-
reille, teatteriin ja konsertteihin. Mik-
si ei myös Helsingissä?

Taide ja tapahtumatuotanto työl-
listää kymmenen kertaa enemmän 
kuin esimerkiksi turvetuotanto ja 
on ihmisen kasvun ja hyvinvoinnin 
kannalta erityisen tärkeää. Miten on 
mahdollista, että suurille yrityksille 
rahahanat ovat auki, mutta kulttuu-
rilta ja taiteelta leikataan taas?

Miksi emme sijoittaisi kulttuu-
riin ja taiteeseen? Kulttuuriin ja tai-
teeseen sijoittaminen on sijoitus ih-
misyyteen ja kestävään kehitykseen. 
Ilman kulttuuria ja taidetta ihmiset 
ovat vain lauma apinoita.

MERIKUKKA KIVIHARJU
Laulaja, Kallio

KUKA 
KUNTAVAIKUTTAA 

JA MITÄ, HÄH?
Yle, meidän verovaroillamme kustannettu, kertoo helsinkiläisil-
le tehdyn kyselyn tuloksista: kuka johtaa pormestarikisaa. Asial-
la Taloustutkimus. Naurahtaisin ellen jo vuodattaisi kiukun kyy-
neleitä: emme me valitse kuntavaalissa pormestaria! Kuinkahan 
moni vastaaja kuvittelee toisin?

Menemättä tässä pormestarivaalin yksityiskohtiin huokaan hel-
potuksesta ääneen: Asukkaiden Helsinki -yhteislista ehdottaa 
lähidemokratia-aloitteessaan pormestarivallan ja sen ympärille 
kasvaneen vallan purkamista. Tilalle lähidemokratiaa. 

Lähidemokratia käy ilmaisesta harrastuksesta vertaistukiryhmäs-
sä. Se parantaa osallistujiensa elämänlaatua. Tässä on jo riittävän 
hyvä syy sen käyttöönottamiseen.

*****

Asukkaiden Helsinki -lista on minulle uusi tuttavuus, vain viime 
pääsiäisestä asti. Havaitsin heti maailmankuvassamme paljon 
yhteneväisyyksiä ja siksi oli helppoa heittäytyä surutta mukaan. 

Lähdin yhteislistan ehdokkaaksi vaaleihin ajaakseni kunnallispo-
litiikkaan tärkeäksi kokemiani asioita. Yksi niistä on juurtunut mi-
nuun lapsuudesta asti: ”rötösherrat kuriin”. Lause yhdistyy lap-
suudenmuistoissani pehmeä-ääniseen shampoomainokseen sa-
moilta ajoilta: hellä mietonen. 

Muutaman vuosikymmenen ajan ehdin ajatella kyseisten aihei-
den jääneen historiaan, poistuneen tuotevalikoimasta ja vain hu-
misevan muistoina päässäni. Toisen kohdalla onkin niin, mutta 
toinen tuote vaikuttaa vain voimistaneen asemaansa. Eikä siis 
vain päässäni, ikävä kyllä, vaan reaalimaailmassa. (Mieluummin 
olisin pitänyt Hellä Mietosen!)

*****

Herrojen rinnalla on myös nykyään ehdottomasti mainittava rou-
vat, rötöstelykään ei ole sukupuolisidonnaista. Ja se sopii yhteen 
ikuiseen kärkiteemaan elämässämme: tasa-arvoon. 

Asukkaiden Helsinki -yhteislistalla on vahva aloitepaperi myös 
tasa-arvosta. Sukupuolten tasa-arvon rinnalla kaipaan tasa-ar-
voa yhteiskunnan palveluihin. Esimerkiksi verohallintoon voin 
soittaa, saada palvelualttiin ihmisen langan päähän ja asiat sel-
vitettyä. Jokaisen puhelun jälkeen maksan entistä iloisempana 
veroni. Samaa ei voi aina sanoa tästä ”maailman toimivimmas-
ta kaupungista”. 

Kunnallispoliitikkona voin pikkuriikkisen vaikuttaa siihen, miten 
verovaroja Stadissa käytetään.

KATJA KIURU
Näyttelijä, psykoterapeutti

Helsinkiläiset ansaitsevat paremman 
elämänlaadun, paremman ja välittä-
vämmän terveydenhuollon, laaduk-
kaat ja kohtuuhintaiset asunnot, lä-
heiset viheralueet sekä ennen kaik-
kea osallistumisen päätöksentekoon.

Kuva Itä-Helsingistä ei aivan vas-
taa totuutta. Alue ansaitsee enem-
män huomiota ja huolenpitoa. Asuk-
kaiden ja luonnon hyvinvointia ei pi-
dä uhrata yksipuolisille määrällisille 
kasvutavoitteille.

Haluan olla rakentamassa kau-
punkia, jossa jokaisen helsinkiläi-
sen on turvallista ja hyvä asua. Mei-
dän on investoitava erityisesti lasten 
ja nuorten koulutuksen parantami-
seen. Koronakriisi on osoittanut, et-
tä digipalveluja ja lähipalveluja tu-
lee kehittää, etenkin opiskelijoille ja 
ikääntyville.

Maahanmuuttajat tarvitsevat tosi-
asiallisen kotoutumisen ohjelman, jo-
ka auttaa pääsemään sopivaan kou-
lutukseen ja työmarkkinoille. Meil-
lä on tietoa ja osaamista, jota pitää 
hyödyntää. 

Tieto mahdollisuuksista ja pal-
veluista on saatava kulkemaan kai-
kille kaupunkilaisille. Turvallisuus, 
hyvinvointi ja lähipalvelut kuulu-
vat jokaiselle helsinkiläiselle. Oletko 
valmis rakentamaan parempaa huo-
mista? Äänestä oikein! Esimerkilli-
nen, moninainen Helsinki ja yhtäläi-
set oikeudet kaikille!

WAEL CHEBLAK
Nuoriso-ohjaaja ja kotouttamisen asiantuntija

Residents of Helsinki deserve a bet-
ter quality of life, better quality and 
more caring health services, good 
and affordable housing with green 
spaces nearby, and above all partici-
pation in decision-making.

East Helsinki area’s social image 
does not quite match the truth. This 
area deserves more attention and 
care. The well-being of residents and 
nature must not be sacrificed to uni-
lateral quantitative growth targets. 

I want to be involved in building 
a city where every Helsinki resident 
can live safely and well. We should 
invest especially in improving the 
education of children and young 
people. The corona crisis has shown 
that digital and local services should 
be developed, especially for students 
and the elderly.

People with an immigrant back-
ground need an effective integra-
tion plan to help them to get appro-
priate training and enter the labour 
market. Immigrants have knowledge 
and skills that should be exploited.

We must strive to make informa-
tion about opportunities and servic-
es available to all citizens.

Safety, well-being, and local 
services belong to every Helsinki 
resident.

Are you ready to build a better to-
morrow? Vote for an exemplary mul-
ticultural Helsinki with equal rights 
for all!

WAEL CHEBLAK
Youth counsellor & integration specialist

Katja Kiurun muistetaan Ruusun ajasta, Sorjosesta, Vareksesta 
ja muista tv- ja elokuvarooleista. Nykyisin hänet tunnetaan myös 
kehopsykoterapeuttina.

Kallio kukkii ja Diamond Edge.

Solidaariseen 
Helsinkiin
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حو هلسنكي متض امنةن  
 

يستحق سكان هلسنكي حياة أفضل 
ية أكثر جوده ورعاية. وخدمات صح 

مساكن جيًدة بأسعار معقولة مع وجود 
ء   ي

اء قريبة ، وقبل كل ش  مساحات خضر
ي اتخاذ القرار لتقرير  

المشاركة فر
 شؤونهم. 

ق     الصوره االجتماعيه هلسنكي ال   لش 
تعكس الحقيقة وهي تستحق المزيد من  

 االهتمام والرعاية. 
يجب عدم التضحية برفاهية السكان 

. والطبيعة أل ي الكمي
هداف النمو العمرانر  

ي بناء مدينة حيث يمكن  
أريد أن أشارك فر

ي هلسنكي العيش بأمان  
لكل مقيم فر

وبصحة جيدة. يجب أن نستثمر بشكل  
ر تعليم األطفال   ي تحسي 

خاص فر
أظهرت أزمة كورونا أنه     والشباب ،

يجب تطوير الخدمات الرقمية  
والخدمات عن بعد خاصة للطالب 

اك حاجة إىل شبكة هن . وكبار السن 
.   إدارة أزمات أكثر فعالية  ي هلسنكي

فر   
من المهم تطوير برنامج اكثر فعالية  

لدمج المهاجرين لتأهيلهم للعمل ، لدى  
المهاجرين تعليم ومهارات مختلفة, 

يجب علينا تعزيز وصول المهاجرين إىل 
يد من ر   سوق العمل والتعليم الذي سث 

  . مهاراتهم وفرص عملهم
 جاهدين لجعل  يجب أن نسىع

المعلومات حول الفرص والخدمات  
 . ر   متاحة لجميع المواطني 

األمان والرفاهية والخدمات المحلية  
ي هلسنكي 

  ملك لكل مقيم فر
هل أنت مستعد لبناء غد أفضل؟  

صوت الجل هلسنكي نموذجية متعددة  
ية للجميع الثقافات وحقوق متسا   

 
 وائل شبالق 

ر في  مستشار شؤون الشباب, باحث وخبي 
 االندماج

 

 نحو هلسنكي متضامنة  
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Helsingin suuntaan vaikutetaan 
nyt. Huhtikuussa valittavan val-
tuuston kausi tulee olemaan hyvin 
tärkeä. Helsinki muuttuu ja nyt rat-
kotaan, millaista kaupunkia haluam-
me rakentaa. Koronakriisi on kärjis-
tänyt terveys- ja hyvinvointieroja. 
Palvelujen keskittäminen, karsimi-
nen ja yksityistäminen lisäävät eri-
arvoisuutta ja uhkaavat myös niiden 
elämää, joiden elo on ollut turvat-
tua. Samaan aikaan kaupunkimme 
on muuttumassa rakennustyömaak-
si, joka peittää alleen meille rakkaat 
kaupunkimetsät, rannat ja lähiluon-
non. Helsingin kasvua ei pidä tavoi-
tella asukkaiden ja luonnon hyvin-
voinnin kustannuksella.
Haluamme elää ja toimia Helsingis-
sä, jossa päätöksentekijät eivät si-
vuuta asukkaita ja asukkailla on to-
dellista sananvaltaa. Helsingissä on 
paljon kansalaistoimintaa viheralu-
eiden, lähipalvelujen ja monien mui-
den asioiden puolesta. Sillä on saa-
tu tuloksia, mutta usein on päätök-
senteossa kuulunut asukkaita vah-
vemmin suurten yritysten ja sijoitta-
jien ääni. Puolueisiin sitoutumaton 
Asukkaiden Helsinki -yhteislista on 
syntynyt avaamaan asukkaille lisää 
väyliä vaikuttaa myös vaalien välillä. 

Pormestarivallan sijaan haluam-
me kehittää lähidemokratiaa, ku-
ten osallistuvaa budjetointia, nuo-
risoneuvostoa ja kaupunginosa-
valtuustoja, joilla on todellista pää-
tösvaltaa. Haluamme tuoda pää-
tösten valmisteluun vaihtoehto-
jen vertailun ja asukkaille lisää re-
sursseja osallistua ja vaikuttaa. 

Ilmastotekoja ja 
loppu viheralueille 
rakentamiselle

Onnistuminen ilmastonmuutoksen 
hillitsemisessä ratkaistaan meidän 
elinaikanamme ja ilmastoteoilla on 
kiire. Ilmastonmuutoksen edetes-
sä ja luonnon monimuotoisuuden 
köyhtyessä radikaalit muutokset 

ovat välttämättömiä. Helsinkiin on 
perustettava laaja kansallinen kau-
punkipuisto turvaamaan arvokasta 
kaupunkiluontoa ja kulttuuriympä-
ristöjä. Viheralueille rakentaminen 
on lopetettava. 

Haluamme vauhdittaa Helen Oy:n 
luopumista kivihiilen polttamisesta 
ja siirtymistä hiilineutraaliin energi-
an ja lämmön tuotantoon. Helen on 
säilytettävä kokonaan kaupungin 
omistuksessa. Ilmasto- ja ympäristö-
tavoitteiden pitää ohjata myös raken-
tamista, liikenneratkaisuja, hankin-
toja ja kaupungin muuta toimintaa.  

Eroon hoito- 

ja hoivavajeesta

Koronapandemia ja vanhuspalvelu-
jen skandaalit hälyttävät terveys- ja 
sosiaalipalvelujen resurssien riittä-
mättömyydestä. Samalla on korostu-
nut lähipalvelujen merkitys. 

Helsingin kaupungin ylijäämis-
tä on ohjattava lisää rahaa sote-pal-
veluihin, erityisesti terveysasemil-
le ja lastensuojeluun sekä vanhus-
ten, vammaisten, mielenterveys- ja 
päihdehuollon palveluihin. Sote-in-
tegraation varjolla ei saa lopettaa lä-
hiterveysasemia ja neuvoloita eikä 
keskittää palveluja jättikeskuksiin. 
Tarvitaan matalan kynnyksen yh-
teisöllistä toimintaa syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi. Lakisääteisiä palve-
luja ei pidä alistaa yksityiseksi bis-
nekseksi. On laajennettava terveys-
palvelujen maksuttomuutta ja alen-
nettava sosiaalipalvelujen maksuja. 
Ikäihmisille tarvitaan lisää palvelu-
ja kotiin ja tarpeen mukaisia hoito-
paikkoja. Omaishoitajien tukea on 
parannettava. 

Koulutus ja kulttuuri 
kuuluvat kaikille

Koulutus ja kulttuuri ovat Helsin-
gin rikkaus. Niukkuuden sijasta 
kaupungin tulee panostaa lisää var-

haiskasvatukseen, koulutukseen, 
nuorisotyöhön, taiteisiin, kulttuuriin 
ja yhteistyöhön yliopistojen kanssa. 

Haluamme kehittää pedagogises-
ti korkeatasoisista ja monipuolista 
koulutusta. Vastustamme ryhmäko-
kojen suurentamista. On vahvistetta-
va oppimisen tukea ja oppilashuol-
lon resursseja. Päiväkoti, peruskou-
lu, kirjasto, nuorisotalo ja lähiliikun-
tapaikka tulee olla kävelyetäisyy-
dellä. Tarvitaan lisää asukastaloja ja 
muita ei-kaupallisia julkisia tiloja. 

Helsinki on maamme taiteen ja 
kulttuurin keskus. Koronapande-
mia on erityisen raskaasti rajoittanut 
juuri näiden alojen toimintamahdol-
lisuuksia. Kaupungin on kannettava 
osavastuunsa taiteen ja kulttuurin pi-
kaisesta elvyttämisestä. Kulttuurille 
ja taiteelle tarvitaan lisää avustuksia 
ja tiloja.

Asumismenot ja 
joukkoliikenteen 
maksut alas

Asuminen Helsingissä on kohtuut-
toman kallista. Erityisen suuri puu-
te on edullisista vuokra-asunnoista ja 
vanhusten palveluasunnoista.  Asun-
not ovat ihmisten koteja, eivät pää-
oman sijoituskohteita. Asunto-ohjel-
man painopiste on siirrettävä pitkä-
aikaisesti säänneltyyn ara-vuokra-
asuntotuotantoon. Samalla tulee li-
sätä vanhusten, mielenterveyspoti-
laiden ja vammaisten asuntoja. Asu-
mismenojen hillitseminen edellyttää 
myös vuokrasääntelyä, vuokrakatto-
ja ja tonttivuokrien korotusten koh-
tuullistamista. Lisäksi tarvitaan kun-
nallinen voittoa tavoittelematon ra-
kennusliike. Rakentamisella ei saa 
hävittää lähiluontoa eikä hylätä ih-
misen kokoista mittakaavaa. Kanna-
tamme kunnallista kansanäänestystä 
Malmin lentokentän säilyttämisestä.

Liikenteen haasteita 
Helsingissä ei 
ratkaista lisää 
väyliä ja tunneleita 
rakentamalla. 

On kehitettävä joukkoliikennettä 
ja parannettava pyöräilyn ja jalan-
kulun olosuhteita. Kyse on myös 

Lähiluonto, 
lähipalvelut, 

lähidemokratia 
ja tasa-arvo

liikenteen tarpeen vähentämises-
tä huolehtimalla lähipalveluista ja 
työpaikkojen sijoittumisesta tasai-
sesti koko kaupunkiin. On edettävä 
kohti maksutonta joukkoliikennettä.  

Palkkaus ja 
työllisyys kuntoon

Helsingin pitää olla hyvä työnan-
taja ja aktiivinen työllistäjä. Työs-
tä pitää maksaa kunnon palkka, jolla 
tulee myös toimeen. Kaupunki ei saa 
polkea palkkoja työehtoshoppailulla. 
Yksi koronakriisin opetus on työnte-
kijöiden vaikutusmahdollisuuksien 
lisääminen. Työpaikkademokratial-
la luodaan myös parempia palvelu-
ja ja toimivampaa kaupunkia. Kau-
pungin tulee edistää työllisyyttä li-
säämällä omia työpaikkoja ja kehit-
tämällä työttömien palveluja. Ehdo-
tamme kokeiluja työajan lyhentämi-
sestä ansioita alentamatta esimerkik-
si 6 + 6 tunnin työaikamallilla. 

Helsingin on syytä parantaa it-
sensä työllistäjien ja pienyritys-
ten toimintaedellytyksiä. Kaupun-
gin etu on toimiva ja elinvoimai-

nen mikro- ja pienyritysverkosto. 

Solidaariseen 
Helsinkiin

Helsinki on ja on aina ollut moni-
en kielten ja kulttuurien kaupun-
ki. Haluamme kehittää tasa-arvois-
ta, kaikenlaisesta syrjinnästä ja rasis-
mista vapaata kaupunkia. Helsingin 
tulee edistää kansainvälistä yhteis-
työtä oikeudenmukaisen ja turval-
lisen Suomen ja maailman hyväksi.  

Kaupungin 
ylijäämät asukkaiden 
hyvinvointiin

Helsinki on poikkeuksellisen ri-
kas kaupunki, jolla on rahaa paran-
taa asukkaiden hyvinvointia. Kau-
punki on tehnyt lähes kaksikymmen-
tä vuotta jatkuvasti ylijäämää. Sen 
pankkitileillä makaa toista miljardia 
euroa. Lainasaatavia on enemmän 
kuin velkoja. 

Helsinki voi vastata koronakrii-
siin ohjaamalla ylijäämistä lisää ra-
haa palvelujen parantamiseen. Myös 
valtiovallan on syytä ohjata lisää ra-
haa kuntien palveluihin niin, et-
tä sote-uudistus ei leikkaa Helsin-
gin tai muiden alueiden rahoitusta. 
90-luvun laman virheitä ei pidä tois-
taa palaamalla leikkauspolitiikkaan.
 
Asukkaiden ääni 
valtuustoon

Kutsumme mukaan Asukkaiden 
Helsinki -listan vaalikampanjaan ja 
yhteistyöhön, jotta Helsingin kehi-
tykselle annetaan uusi suunta asuk-
kaiden ja luonnon hyväksi. 

Residents’ Helsinki 
common list 

For the municipal elections, we have 
gathered an independent and non-
partisan electoral associations’ com-
mon list. The list wants to change 
the direction of Helsinki and open 
up to the residents new possibilities 
for making an impact. The common 
list works for the causes of local na-
ture, local services, local democracy 
and equality. www.asukkaidenhel-
sinki.fi/in-english/

Invånarnas 
i Helsingfors 
valmansförening

En av partierna obunden valmans-
förening i Helsingfors har ställt upp 
en gemensam kandidatlista för kom-
munalvalen. Vi vill förändra utveck-
lingen i Helsingfors och skapa mera 
påverkningsmöjligheter för invånar-
na. Den gemensamma listan arbe-
tar för den närliggande naturen, nä-
ra tjänster, närdemokrati och jäm-
likhet. www.asukkaidenhelsinki.fi/
pa-svenska/

Raha ei kasva puussa
Asukkaiden Helsinki -yhteislista ei 
saa valtion tai kaupungin rahoitusta 
toimintaansa, toisin kuin eduskun-
tapuolueet ja nykyiset valtuustoryh-
mät. Toimimme ja kampanjoimme 
talkoohengessä.
Vaaleja ei kuitenkaan käydä ilman ra-
haa. Tarvitsemme tukea vaalijulistei-
siin, vaalilehteen ja muuhun viestin-

tään. Pienikin tuki on tärkeä.
Keräämme vaalirahoitusta poliisin 
pienkeräysluvalla vaalitoiminnan ku-
lujen kattamiseen. Keräysluvan nume-
ro on RA/2021/200.

Asukkaiden Helsinki -yhteislistan tu-
kitili on FI26 5780 0720 5890 89.



Ehdokasnumerot 1 106 - 1 131
www.asukkaidenhelsinki.fi

Tekoja lähiluonnon, lähipalvelujen, lähidemokratian ja tasa-arvon puolesta

Helsinki teki koronavuonna 500 miljoonaa ylijäämää
Helsingin viime vuoden tilinpää-
töksen luvut hätkähdyttivät. Miten 
on mahdollista, että kaupunki teki 
keskellä koronakriisiä 500 miljoonaa 
euroa ylijäämää? Kaiken lisäksi kau-
pungin pankkitileillä makaa yli 1 600 
miljoonaa euroa ylimääräisiä rahava-
roja samaan aikaan kun terveyden-
huollossa, vanhuspalveluissa, kou-
luissa ja monissa muissa palveluissa 
on huutava pula resursseista, työttö-
miä ennätysmäärä ja monet alat kult-
tuurin tavoin suurissa vaikeuksissa.

Kun Asukkaiden Helsinki -lista 
nosti ylijäämän julkisuuteen, selitti-
vät vihreiden, SDP:n ja Vasemmisto-
liiton edustajat ylijäämän tulleen ”yl-
lätyksenä” ja lupasivat siirtää ylijää-
mistä rahaa palveluihin ja työnteki-
jöiden tulospalkkoihin. Jo seuraaval-
la viikolla kaupunginhallitus päätti 
kuitenkin yksimielisesti esittää val-
tuustolle, että koko ylijäämä siirre-
tään kaupungin taseen omaan pää-
omaan eikä siitä ohjata yhtään euroa 
tämän vuoden toimintamenoihin. 

Pankkitileillä makaa 
1,6 miljardia

Tilinpäätöksen ylijäämäisyys ei tul-
lut yllätyksenä. Kaupunginhallitus 
oli yksimielisesti hyväksynyt viime 
vuodelle talousarvion, jonka tavoit-
teena oli satojen miljoonien ylijäämä.

Ylijäämien kasaaminen on jo pit-
kään ollut Helsinkiä riivaava ”Roo-
pe Ankan tauti”. Kaupunki on teh-
nyt vuodesta 2003 alkaen vuosittain 

Vuosi      Kaupungin ylijäämä      Kaupunkikonsernin ylijäämä

2016           465 milj.euroa                  598 milj.euroa

2017           481 milj.euroa                  648 milj.euroa

2018           407 milj.euroa    528 milj.euroa 

2019           379 milj.euroa    504 milj.euroa 

2020           499 mil.euroa    569 milj.euroa

Helsingin kaupungin ylijäämät

satojen miljoonien ylijäämää. 
Pormestari Jan Vapaavuori (kok) 

selitti, että ylijäämät menevät inves-
tointeihin eikä niitä laiteta ”sukan-
varteen” (HS 24.3.). Todellisuudessa 
vain osa ylijäämistä on käytetty in-
vestointeihin. Pankkitileillä maka-
si tämän vuoden alussa jo 1 628 mil-
joonaa euroa, jota ei ole sidottu mi-
hinkään tarkoituksiin. Lisäksi kau-
pungilla on lainasaatavia kaksi ker-
taa enemmän kuin velkoja. Lainaa oli 
992 miljoonaa ja lainasaatavia 1 895 
miljoonaa. 

Alibudjetointi ja 
ylitysvaltuudet

Kaupunginhallitus on luvannut vain 
koronakriisistä suoraan aiheutuviin 
menoihin joillekin toimialoille val-
tuudet ylittää tämän vuoden budjet-
ti. Näillä ylitysvaltuuksilla ei korja-
ta palvelujen jo pitkään jatkunutta 
määrärahojen ja henkilöstöresurs-
sien systemaattista alimitoittamis-
ta. Tästä julkisten palvelujen alibud-
jetoinnista hyötyy vain yksityinen 
bisnes.

Miksi ylijäämien kasaaminen on 
kaupunginhallitukselle tärkeämpää 
kuin asukkaiden hyvinvointi?

Mitä tekisit 500 
miljoonalla?

Mihin Sinä ohjaisit ylijäämistä lisää 
rahaa kaupungin palvelujen ja toi-
minnan parantamiseksi? Asukkai-
den Helsinki -yhteislista kerää ehdo-
tuksia ja toimittaa ne kaupunginval-
tuustolle ennen kuin se päättää tilin-
päätöksestä juhannuksen alla. 

YRJÖ HAKANEN
Toimittaja

asukkaiden.helsinki@gmail.com
facebook.com/asukkaidenhelsinki
twitter.com/AsukkaidenHki

Hoitoon päästävä lähelle ja nopeasti
Helsinkiläiset tarvitsevat lähellä ko-
tia sijaitsevia terveyspalveluita, joita 
koronapandemian aikana on supis-
tettu entisestään. Erityisesti lapsiper-
heet, vammaiset ja ikäihmiset tarvit-
sevat kävelymatkan päässä olevia so-
siaali- ja terveyspalveluja.

”Terveystehdas” 
toimii huonosti

Kaupunki on viime aikoina lakkaut-
tanut hyvin toimivia lähiterveysase-
mia, hammashoitoloita ja neuvo-
lapalveluja. Palveluita on keskitet-
ty isoihin ”terveystehtaisiin”, kuten 
Kalasataman ja Vuosaaren terveys- ja 
hyvinvointikeskuksiin.

– Uusien terveys- ja hyvinvointi-
keskusten pidentyneet jonotusajat, 
lääkäripula ja ihmisten juoksuttami-
nen ympäri kaupunkia lisäävät eri-
arvoisuutta ja syrjäytymistä. Kalasa-
tamasta meillä on juuri tällaisia ko-
kemuksia liiasta keskittämisestä, ker-

too Olli Salin, Kallion-Vallilan elä-
keläisten puheenjohtaja.

Lähipalveluihin 
on varaa

Kaupungin tilinpäätökset ovat viime 
vuosina olleet jatkuvasti ylijäämäisiä 
(500 miljoonaa euroa vuonna 2020). 
Lähipalvelujen turvaaminen ei ole 
siis rahasta kiinni, vaan poliittisen 
eliitin linjasta. Asukkaat haluavat 
parempia ja ihmisen kokoisia lähi-
palveluita, joissa ihmiset kohdataan 

Palvelujen keskittäminen jättikeskuksiin uhkaa lopettaa Kannelmäen Kivikon, 
Puistolan, Suutarilan, Pihlajamäen, Paloheinän, Maunulan, Haagan, Pitä-
jänmäen, Munkkiniemen, Laakson, Töölön ja Viiskulman terveysasemat. 

Lähiterveysasemat jäisivät Jakomäkeen, Lauttasaareen ja Malminkarta-
noon. Suunnitelman mukaan Laajasalossa olisi ”satelliitti” ja Kontulassa 
sivupiste. 

ystävällisesti tutussa ympäristössä ja 
heidän tarpeitaan kuunnellaan hy-
vässä vuorovaikutuksessa.

– Tästä syystä olen tehnyt kau-
pungille aloitteen näiden lähipalve-
lujen turvaamiseksi, kertoo Asukkai-
den Helsinki -listan ehdokas Olli Sa-
lin. Aloitteen voi allekirjoittaa pape-
rilomakkeella ja verkossa www.kun-
talaisaloite.fi/fi/aloite/19143.

Asukkaiden Helsinki esittää, että 
terveysasemia ei karsita vaan inves-
tointiohjelmassa varaudutaan raken-
tamaan uusia terveysasemia. Myös 

UHANALAISET TERVEYSASEMAT

-yhteislista
Asukkaiden Helsinki 1/2021

Vastaava toimittaja Yrjö Hakanen. Taitto Outi Mentula. 
Julkaisija Asukkaiden Helsinki ry, puheenjohtaja Olli Salin, 

varapuheenjohtaja Helena Saarikoski. Paino UPC Print Vaasa.  

sosiaalipalveluja tulee saada katta-
vasti. Palvelusetelien ja ostopalve-
lujen laajentamisen sijasta on panos-
tettava kaupungin omien palvelujen 
kehittämiseen.

Hoito- ja 
terapiatakuun 
aika on nyt

Koronan takia on suljettu monia pal-
veluja ja venytetty hoitoon pääsyä. 
Lakisääteiset määräajat on ylitetty 
niin hammashoidossa, terveysase-
milla kuin erikoissairaanhoidossa.

– Monet eristyksissä olleet ovat 
saaneet mielenterveysongelmia, joi-
hin pitää vastata toteuttamalla nope-
asti niin sanottu terapiatakuu. Hoi-
to- ja hoivavajeet tulee kiireellisesti 
korjata kaupungin omilla palveluil-
la. Myös kotihoitoa ja omaishoidon 
tukea tulee olennaisesti lisätä, vaatii 
Olli Salin, joka on myös kaupungin 
vanhusneuvoston jäsen.

www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/tilipaatos/

Olli Salin Kalasataman jättikeskuksen ovella.
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