Yhdessä paremmin!
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Puutun asioihin! Olen 45-vuotias, kouluja käynyt yrittäjä. Olen
rohkea, sisukas, idearikas, tarkka ja kokeilunhaluinen enkä luovuta
helpolla. Olen motivoitunut, ja minulla on aikaa sekä kykyä kehittää päätöksentekoa Helsingin kaupunginvaltuustossa.
Haluan löytää uudenlaisia ratkaisuja. Sellaisia, joita ei ihan
kaikki tule ajatelleeksi. Sellaisia, jotka voivat kuulostaa hulluiltakin
ensi näkemältä. Ei aivoriihtä pidä tukahduttaa ensi kierroksella.
Ilmainen netti, julkinen liikenne vai päivähoito? Ei ole ilmaista
lounasta, joku sen maksaa kuitenkin. Jos kiinnittäisimme enemmän
huomiota nykyisten palveluiden ja laitosten ylläpitoon eikä vaan
tahkoittaisi Helsinki visio 2050:ta, niin olisiko meillä yhä koulut
homeessa, luokkakoot liian suuret ja päivähoitopaikat kortilla?
Velkarahalla ja omaisuutta myymällä rakennetaan Raide-Jokeri,
Länsimetro, Kruunusillat, Pasilan tornitalot, Keskuskirjasto – ja
kohta taas vissiin Guggenheim. Mihin tämä meno päättyy? Miksi
Helsingissä viiden minuutin julkisen kulkuneuvon odotus on piinaa,
mutta maaseudulla vain tuurilla pääsee onnikalla edes tunnissa?
Helsingin tulee hillitä väestönkasvua. Mitä suuremmaksi
kaupunkiamme rakennetaan, sitä enemmän on kuntaan- ja
maahanmuuttoa. Kaupungistuminen on johtanut eriarvoistumiseen
maaseudun palvelujen kadottua ja kiinteistöjen hintojen romahdettua. Vaikka kaikki pakattaisiin Helsinkiin, ei yksi metropoli maa-

tamme kruunaisi vaan kaataisi. Suurissa asioissa, kuten laajoissa
kaavoitushankkeissa, pitää mennä Suomi eikä Helsinki edellä. Kuka
maksaa nyt viranomaisten riitelyn kaupunkibulevardeista hallintooikeudessa ja ketä kiistely hyödyttää?
Eikö asioita voi tehdä fiksummin? Tarvitsemme järkevämpää,
avoimempaa ja vastuullisempaa päätöksentekoa. Keskustellaan
enemmän muiden sidosryhmien kanssa, ennen kuin edes ryhdytään
suunnittelemaan.
Kansalaispalkka vai –velvollisuudet? Meillä on jo digi, maahanmuutto ja aivovuoto, ohjelmistorobotiikka, tekoäly, sote, e-raha,
ilmastonmuutos ja Talvivaara-Terraframe. Perinteinen palkkatyö
on muuttunut radikaalisti. Kaikki eivät voi eivätkä halua olla täysin
työllistettyjä. Kannustinloukuilla tilanne vain pahenee.
Minä ehdotan. Kokeillaan vuoden verran 1000 helsinkiläisellä kuntalaisvelvollisuutta. Saadakseen kuntalaispalkan tai muita tukia
terveen henkilön pitää tehdä suoritteita. Ei palkkatyön korvikkeena eikä kilpailuna, vaan joustavana henkilökohtaisena mahdollisuutena kokea hyödyllisyyttä, olla tärkeä. Tarjotaan vastuuta ja
työn tekemisen iloa jokaiselle! Kasvatetaan yhteenkuuluvuutta ja
poistetaan eriarvoisuutta. Velvoitetaan myös maahanmuuttajat
tekemään sellaista työtä, josta niin kunta kuin he itsekin hyötyvät
parhaiten, kotoutuen yhteiskuntaamme. Yhdessä paremmin!

Järkevämmin
Pysähdytään miettimään mitä, miksi ja vasta sitten miten. Keskustellaan ja neuvotellaan ennen kuin ryhdytään tekemään laajoja
suunnitelmia. Vähemmän kinastelua ja riitelyä jäljestäpäin!

Avoimemmin
Ei liikaa valtaa yksilölle. Varmistetaan digitaalisaatiota hyödyntäen,
että kuka tahansa pääsee netistä tarkastamaan julkisia hankintoja.
Vähemmän korruptiota, petoksia ja välistävetoa hankintoihin!

Vastuullisemmin
Oman edun tavoittelusta ja poliittisista lehmänkaupoista eroon.
Virkoihin avoin haku, tiukat pätevyysvaatimukset ja irtisanoutuminen sanktioitava. Villit siirtymiset yksityiselle sektorille kuriin!
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Teen parhaani enkä sulje korviani enkä silmiäni keneltäkään.
Kunnioitan kaikkia ja heidän mielipiteitään, vaikka olisinkin
aivan eri mieltä.
Huomioin perheeni, muiden ja oman jaksamisen, jotta emme
palaisi loppuun. Tehdään yhdessä paremmin!
Lupaan hymyillä ja nauraa enemmän. Hoidan velvollisuuteni
tosissani, mutta en ota sitä kuolemanvakavasti enkä edellytä
sitä muiltakaan.
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