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Kunnallisvaalit 2012
• Ennakkoäänestys ke 17.10.–ti 23.10.
• Vaalipäivä su 28.10.
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En kannata tornitalojen rakentamista kantakaupunkiin.

Helsinkiin
aluevaltuustot ja
kaupungit yhteen

Kannatan Helsingin,
Vantaan, Espoon ja
Kauniaisen yhdistymistä,
koska ihmisten arki jo
nyt ylittää kuntien rajat.
Kaavoitus, maankäyttö ja
liikenne on syytä päättää
yhden ja saman kaupungin
valtuustossa.
Koska jo nykyisessä
Helsingissä päättäjät ovat
liian kaukana asukkaista,
kannatan jo ennen
kaupunkien yhdistymistä,
että nykyisille kahdeksalle
Helsingin suurpiirille
perustetaan aluevaltuustot
(ja suurpiirien nimet
muutetaan Helsingissä
naapurikaupunkien tapaan
suuralueiksi).
Helsingin, Espoon,
Vantaan ja Kauniaisten

yhdistyessä aluevaltuustoja olisi hyvä
muodostaa noin 20.
Aluevaltuustot budjettimäärärahoineen olisi
selkeä, edullinen ja
tarpeeksi lähellä asukkaita.
Ne toisivat kaivattua
lähidemokratiaa sekä
paikallista asiantuntemusta
jokaisen kaupunginosan
kehittämiseen omista
vahvuuksistaan käsin.
Jokaisessa kaupunginosassa tarvitaan omat
lähipalvelut.
Mielestäni kaupunginosavaltuustot eivät ole
toimiva ratkaisu, koska
kaupunginosa on
liian pieni kunnallisen
päätöksenteon alue.

Ei asuntoja
Viikinrantaan
eikä Kivinokalle
En voi hyväksyä, että
Helsingin kaupunki
koko ajan pyrkii omilla
suunnitelmillaan ja
päätöksillään pienentämään Viikki-Vanhankaupunginlahden
luonnonsuojelualueen
suojavyöhykettä. Jos
joka puolelta asutus
lähenee, se lisää väistämättä myös häiriötekijöitä luonnonsuojelualueella.
En voi hyväksyä, että
Viikinrannan teollisuusalue tai edes
osa siitä muutetaan
asuntorakentamiseen.
Helsingissä tarvitaan
työpaikkoja, eikä
niitä synny, jos valmiita
yrityksiä siirrätetään
kaavapäätöksillä Kehä
III:n taakse. Kivinokallekin aina välillä
suunnitellaan asuntorakentamista, jota en
voi hyväksyä.
Niin Viikinrannassa
kuin Kivinokallakin on
jo nyt valmiit toimivat
toiminnot, joten niitä ei
tule purkaa sen vuoksi,
että asuntoja rakennetaan niiden tilalle.

Asukkaiden kohtaamispaikka
ja kaupungin työntekijä
jokaiseen kaupunginosaan
Nykyisin vain hyvin harvoissa kaupunginosissa on
kaupungin ylläpitämä kaikille avoin kohtaamispaikka.
Esimerkiksi Pihlajamäen lähiöasema on yksi
harvoista sosiaaliviraston ylläpitämistä tiloista, jossa
työskentelee myös aluetyöntekijä.
Joissakin kaupunginosissa ei ole ollenkaan
asukastilaa. Joissakin tilaa ylläpitävät pelkästään
vapaaehtoiset, joka ei ole kestävä ratkaisu. Jos
yhteisöllisyyttä halutaan lisätä, niin jokaiseen
kaupunginosaan tarvitaan tila ja sinne vähintäin
yksi kaupungin työntekijä, joka voi olla esim.
sosiaaliviraston tai kulttuuriasiainkeskuksen
palkkalistoilla.

Kohtuuhintaisten
vuokra-asuntojen rakentaminen
Helsingin kaupungin työntekijöille
Helsingissä asumiskustannukset ovat korkeammat
kuin muualla Suomessa. On tärkeää, että Helsingin
kaupunki turvaa työntekijöiden saatavuuden esim.
terveys-, sosiaali- ja opetusalalle.
Yksi tärkeä toimenpide tulisi olla se, että kaupunki
rakentaa tai rakennuttaa kohtuuhintaisia vuokraasuntoja, jotka olisi tarkoitettu Helsingin kaupungin
työntekijöille.

Kotisivuillani www.vesakoskela.net on linkit
vaalikoneisiin sekä jos se on mahdollista myös
suoraan vaalikoneiden vastauksiini.
Tutustu lisää ajatuksiini ja jos ajatuksemme
kohtaavat, raapusta äänestyskorttiin numero
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• Katso kotisivuiltani kampanja-aikataulu tai
soita ja kysy, missä ja milloin olen tavattavissa.
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Syksyn 2012
kunnallisvaaleissa
vahimmäistavoitteeni on saada
niin paljon ääniä,
että pääsen jonkin
itseäni kiinnostavan
lautakunnan
varsinaiseksi
jäseneksi. Minua
kiinnostaa mm.
ympäristö-, liikunta-,
opetus- tai kulttuurija kirjastolautakunta.
Valtuustopaikka on
tietenkin tavoitteena,
ja siihen riittäisi ehkä
840 ääntä.

Tervetuloa
näyttelyyn
Viimeisimmät valokuvanäyttelyni voit
katsoa kotisivuiltani.
Olen pitänyt näyttelyjä
enimmäkseen Viikki–
Vanhan-kaupunginlahden luonnosta, mutta
myös Pihlajamäestä.
Uusin näyttelyni on
Kotiniityn asukkaita II,
jossa on esillä nimensä mukaisesti eläimiä,
joita asuu niityllä.

Vesku lyhyesti
• Olen 51-vuotias. Vuodesta 1986 saakka olen asunut
Helsingissä, josta suurimman osan perheen kanssa
Pihlajamäessä.
• Nuorena kävin lukion. Huonon kielipää vuoksi en
päässyt ylioppilaaksi, enkä jatko-opintoihin, joten
olen koulutuksenkin saralla oman tien kulkija.
• Olen opiskellut Markkinointi-instituutissa
Mainonnan perustutkinnon sekä Tiedottajan
tutkinnon. Näyttökokeena olen suorittanut Yrittäjän
ammattitutkinnon. Helsingin yliopiston Avoimessa
yliopistossa olen suorittanut perusopinnot
(25 op) kasvatustieteestä, viestinnästä ja
sosiaalipsykologiasta.
• Kun ruotsin kielen pakollisuus poistui
ylioppilaskirjoituksissa, menin Mäkelänrinteen
aikuislukioon kertaamaan ja keväällä 2008 kirjoitin
ylioppilaaksi.
• Säännöllisen toimeentulon turvaamiseksi toimin
aamuöisin lehdenjakajana. Lisäksi valokuvaan,
kirjoitan ja teen erilaisia viestintäalan töitä.
• Harrastan liikuntaa, etenkin lenkkeilyä. Vuodesta
1989 lähtien olen juossut muistaakseni yhdeksän
maratonia.
Luottamustoimia
Olen tällä hetkellä Pihlajamäki-seura ry:n
puheenjohtaja. Edellinen puheenjohtajakauteni
oli 2006–2008. Nykyinen vuonna 2010
alkanut kauteni päättyy sääntöjen mukaisesti
maksimikolmivuotiskauden jälkeen vuoden 2012
lopussa.
Olin vuodet 2007–2008 koillisten kaupunginosien
edustajana Helsingin kaupunginosayhdistykset ry
Helkan hallituksen varajäsen ja vuodet 2009–2010
Helkan hallituksen varsinainen jäsen.
Olin poikieni ollessa ala-asteella Pihlajiston
ala-asteen johtokunnan jäsen 2000–2004 ja
puheenjohtajana 2005–2008.
Syksyn 2004 ja 2008 kunnallisvaalien
jälkeen olen päässyt Korkeasaaren
eläintarhan johtokunnan jäseneksi.
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