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Vesku lyhyesti

Olen 47-vuotias. Vuodesta 1986 saakka olen asunut Helsingissä, josta suurimman osan 
perheen kanssa Pihlajamäessä.

Nuorena kävin lukion. Huonon kielipää vuoksi en päässyt ylioppilaaksi, enkä jatko-opintoi-
hin, joten olen koulutuksenkin saralla oman tien kulkija. Olen opiskellut Markkinointi-insti-
tuutissa Mainonnan perustutkinnon sekä Tiedottajan tutkinnon. Näyttökokeena olen suo-
rittanut Yrittäjän ammattitutkinnon. Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa olen suorit-
tanut perusopinnot (25 op) kasvatustieteestä, viestinnästä ja sosiaalipsykologiasta.

Kun muutama vuosi sitten ruotsin kielen pakollisuus poistui ylioppilaskirjoituksissa, menin 
Mäkelänrinteen aikuislukioon kertaamaan. Keväällä 2008 kirjoitin ylioppilaaksi. Opiskelen 
nyt Avoimessa yliopistossa Viestinnän aineopintoja (35 op).

Säännöllisen toimeentulon turvaamiseksi toimin aamuöisin lehdenjakajana. Lisäksi valoku-
vaan ja teen erilaisia viestintäalan töitä.

Harrastan liikuntaa, etenkin lenkkeilyä. Vuodesta 1989 lähtien olen juossut muistaakseni 
yhdeksän maratonia, joista viisi 2000-luvulla. Osallistun vuosittain valtakunnalliseen päivä-
perhosseurantaan.

Luottamustoimet

Olen nyt kolmatta vuotta Pihlajamäki-Seura ry:n puheenjohtaja, mutta jätän puheenjohta-
juuden vuoden 2008 jälkeen. Säännöissä määritelty kolme peräkkäistä vuotta tulee täy-
teen ja muutenkin on syytä vähentää vapaaehtoistyön määrää.

Vuoden 2007 alusta olen ollut Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan hallituksen 
varajäsen. Vuoden 2009 alusta siirryn Helkan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

Olen ollut Pihlajiston ala-asteen johtokunnan jäsen vuodesta 2000, puheenjohtajana 
2005-2008. Poikani ovat nyt jo lukiossa ja yläasteella, joten tämä pesti on siksikin ohi.

Tavoitteeni näissä vaaleissa

Syksyn 2004 kunnallisvaalien äänimääräni (93 ääntä) riitti siihen, että minut valittiin Korkea-
saaren eläintarhan johtokunnan jäseneksi. Valinnan jälkeen suoritin Maaseudun Sivistyslii-
tossa 8 opintoviikon Kansalaisopinnot-koulutuksen.

Syksyn 2008 kunnallisvaaleissa vahimmäistavoitteeni on saada niin paljon ääniä, että pää-
sen jonkin itseäni kiinnostavan lautakunnan varsinainen jäseneksi. Minua kiinnostaa mm. 
ympäristö-, liikunta- tai opetuslautakunta. Valtuustopaikka on tietenkin tavoitteena, mut-
ta todennäköisesti sen saavuttamiseksi täytyisi olla ainakin kymmenkertainen vaalibudjetti. 
Mutta, mutta: onneksi äänet ratkaisevat!!!

Kolme viimeisintä valoku-
vanäyttelyä sekä kesän 2008 
kuvasadon parhaimmistoa voit 
katsoa kotisivuiltani.
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             len iloinen, että Viikin tutki-    
             mus- ja opetustilalla navet-               
tatoiminta jatkuu ja kesäisin lehmät lai-
duntavat. Tämä Helsingin yliopiston 
muutama vuosi sitten tekemä päätös 
on tärkeä luonnon monimuotoisuuden 
säilymisen sekä myös Viikki-Vanhan-
kaupunginlahden luonnonsuojelualu-
een linnuston kannalta.

En voi hyväksyä, että Helsingin kau-
punki koko ajan pyrkii omilla suunni-
telmillaan ja päätöksillään pienentä-
mään Viikki-Vanhankaupunginlahden 
luonnonsuojelualueen suojavyöhyket-
tä. Joka puolelta asutus lähenee, mikä 
lisää väistämättä myös häiriötekijöitä 
luonnonsuojelualueella. Kivinokallekin 
suunnitellaan asuntorakentamista, jota 
en voi hyväksyä.

Pohjoinen liittymä sekä viher-
silta ja alikulkutunneli 

Nyt kun Viikin paikalliskeskukseen Lah-
denväylän varteen on rakennettu Vii-
kin kauppakeskus, toivon, että Helsin-
gin kaupunki on aloitteellinen ja omalta 
osaltaan osallistuu pohjoisen liittymän 
rakentamiseen, joka on jo kaavoitettu. 
Kaupungin ja valtion lisäksi sen kustan-
nuksia maksamaan tulisi saada kaup-
pakeskusta siihen halunnut HOK-Elan-
to. Pohjoisen liittymän rakentaminen 
on tärkeää henkilöautoliikenteen suju-
vuuden kannalta, mutta se vähentäisi 
liikennettä myös mm. Pihlajamäentiellä 
ja Viikintiellä.

Kun Viikin Latokartanon asuntoaluetta 
suunniteltiin, sinne kaavoitettiin myös 
ekologinen vihersilta, joka turvaisi mm. 
nisäkkäiden luontaisen kulkureitin Vii-
kistä Kivikon kautta Sipoonkorpeen 
(jonne ei tule rakentaa asuntoja). Asuin-
alueen rakentaminen on loppusuoralla, 
ja samalla Helsingin paljon mainosta-
mien vihersormien yksi vihersormi al-
kaa olla ohentunut olemattomiin. Ettei 
vihersormi täysin katkea, niin pääasias-
sa ihmisille tarkoitetun vihersillan lisäk-
si todennäköisesti tarvittaisiin nisäkkäil-
le toimivan kulkureitin varmistamiseksi 
myös alikulkutunneli, johon hankkee-
seen täytyy saada myös valtion rahoi-
tusta.

Ei auta, että Lahdenväylän pohjoinen 
ramppi sekä vihersilta Kehä I:n yli on 
merkitty hyväksyttyihin kaavoihin. Ne 
tulee myös rakentaa. Jos pääsen kau-
punginvaltuustoon, pyrin erilaisin aloit-
tein vauhdittamaan näiden hankkeiden 
toteutumista. Jo näin ehdokkaana ha-
luan nostaa näitä tärkeitä, mutta unoh-
dettuja  asioita ihmisten tietoisuuteen.

Asukkaiden kohtaamispaikka 
ja kaupungin työntekijä jokai-
seen kaupunginosaan 

Nykyisin vain hyvin harvoissa kaupun-
ginosissa on kaupungin ylläpitämä kai-
kille avoin kohtaamispaikka. Esimerkik-
si Koillis-Helsingin alueella Pihlajamäen 
lähiöasema on ainoa sosiaaliviraston 
ylläpitämä tila, jossa työskentelee myös 
aluetyöntekijä. Joissakin kaupungin-

osissa ei ole tilaa ollenkaan. Joissakin 
tilaa ylläpitävät pelkästään vapaaehtoi-
set, joka ei ole kestävä ratkaisu.

Jos yhteisöllisyyttä halutaan lisätä, niin 
jokaiseen kaupunginosaan tarvitaan tila 
ja sinne kaupungin työntekijä, joka voi 
olla esim. sosiaaliviraston tai kulttuuri-
asiainkeskuksen palkkalistoilla.

Kohtuuhintaisten vuokra-
asuntojen rakentaminen Hel-
singin kaupungin työntekijöille 

Helsingissä asumiskustannukset ovat 
korkeammat kuin muualla Suomes-
sa. On tärkeää, että Helsingin kaupun-
ki turvaa työntekijöiden saatavuuden 
esim. terveys-, sosiaali- ja opetusalal-
le. Yksi tärkeä toimenpide tulisi olla se, 
että kaupunki rakentaa tai rakennuttaa 
kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, jot-
ka olisi tarkoitettu Helsingin kaupungin 
työntekijöille.

En voi myöskään hyväksyä Helsingin 
kaupungin roimia tontinvuokrankoro-
tuksia, jotka lisäisivät hyvin monien ih-
misten asumiskustannuksia entises-
tään.

Erityisoppilaiden huomioimi-
nen oppilashuoltoresurssien 
määrittelemisessä

Helsingissä on oppilashuoltoresurssit 
jaettu suunnilleen niin, että 600 oppi-
lasta kohden on yksi kouluterveyden-
hoitaja, -kuraattori ja -psykologi. Oppi-

lasmäärien vähenemisen vuoksi muu-
tama vuosi sitten monille työntekijöille 
entisten kahden koulun lisäksi tuli kol-
mas koulu.

Suurin epäkohta tällä hetkellä on se, 
että oppilashuoltoresursseja määritel-
täessä ei ole mitenkään huomioitu sitä, 
että joissakin harvoissa kouluissa mm. 
sopivien pienten luokkatilojen vuok-
si on lähes kaikki kunkin suurpiirin eri-
tyisluokat. Siis ne oppilaat, jotka eniten 
tarvitsevat oppilashuoltoresursseja on 
kerätty muutamaan harvaan kouluun, 
mutta ei ole annettu sen mukaisia re-
sursseja. Tämä epäkohta on syytä kor-
jata välittömästi.

Kaupungit yhteen ja suurpiiri-
valtuustot päättämään

Kannatan Helsingin, Vantaan, Espoon 
ja Kauniaisen yhdistymistä, koska ih-
misten arki jo nyt ylittää kuntien rajat. 
Koska jo nykyisessä Helsingissä päät-
täjät ovat liian kaukana asukkaista, 
kannatan kaupunkien yhdistyessä ku-
takuinkin nykyisten seitsemän Helsin-
gin suurpiirin kokoisten alueiden val-
tuustojen perustamista.

Kun nykyinen moninkertainen ja moni-
mutkainen hallinto poistuu, tilalle tule-
va suurpiirivaltuusto budjettimäärära-
hoineen olisi selkeä, edullinen ja lähellä 
asukkaita. Mielestäni kaupunginosaval-
tuustot eivät ole toimiva ratkaisu, kos-
ka kaupunginosa on liian pieni kunnalli-
sen päätöksenteon alue.
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Kotisivuillani www.vesakoskela.net on linkit vaalikoneisiin sekä myös suoraan vaalikoneiden vastauksiini.
Tutustu lisää ajatuksiini ja raapusta äänestyskorttiin numero 913, jos ajatuksemme kohtaavat.

Katso kotisivuiltani kampanja-aikataulu tai soita ja kysy, missä ja milloin olen tavattavissa.




