
Ei vaikkapa eiralainen ole asiantuntija MaTaPuPu-
alueen asioissa. Itse väitän olevani, ja onneni ja iloni on 
ollut myötävaikuttaa moniin elämänlaatua parantaviin 
uudistuksiin Koillis-Helsingin kaupunginosissa. Kunta-
vaalit eivät ole puoluevaalit, ne ovat vahvasti aluevaalit.

Olen aina äänestänyt Malmin lentokentän säilyttämisen 
puolesta. Olisi ihanteellista jos löydetään ratkaisu 
lentämisen jatkamisesta yhdellä kiitoradalla, ja samalla 
tiivistäen rakentamista reunamilla.

Itse kannatan kokoomuslaisia arvoja, mm. kaupungin 
terveessä taloudenhoidossa, huomioiden tasa-arvoi-
suus kaupungin eri osissa. Koillisella Helsingillä on ollut 
pysyvästi aliedustus kaupunginvaltuustossa, ja se on 
näkynyt päätöksissä.

Kehotankin sinua äänestämään omalta alueeltasi olevaa 
ehdokasta.

Toivon sinun äänestävän minua. Olen asunut täällä 
koko ikäni ja ollut kolmen alueemme johtavan 
paikallislehden päätoimittaja 1981–2012. 
Tunnen siis alueen läpikotaisin. Olen henkeen ja 
vereen koillis-helsinkiläinen, ja tulen aina puolustamaan 
alueemme etuja.

Minuun saa aina ottaa yhteyttä. 
Lähikulmilla voit nykiä hihasta. 
Sähköpostini hemppa.laaksonen@kolumbus.fi
Kotisivuni heimolaaksonen.fi

Lähiterveisin

Heimo Laaksonen
kotiseutuneuvos
kaupunginvaltuutettu

MaTaPuPulaisten palveluksessa

298

VIELÄ 
RIITTÄÄ 
VIRTAA 
JATKOON!

Heimo 
”Hemppa” 
Laaksonen
Yli 30 vuotta tekoja ja työtä 
Koillis-Helsingin parhaaksi
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MMaaTTaaPPuuPPuu.fi.fi
Heimo Hemppa Laaksosen vaalilehti koillishelsinkiläisille N:o 298/ 13.6.2021 kuntavaaleissa

NUMERO  298  ON ÄÄNI KOTISEUDULLEMME!

Takanani on yli 1 500 pääkirjoitusta yli 30 vuoden ajalta Koillis-Helsingis-
sä, ns. MaTaPuPu-alueella ilmestyneissä paikallislehdissä. On nostalgista 
ja miellyttävää julkaista nyt minivaalilehteni MaTaPu-Pu.fi nimissä vaale-
ja koskettava pääkirjoitus. Linjani mukaisesti tarkoituksenani ei ole kir-
joittaa vain omaan pussiini, vaan vahvana pyrkimyksenä on tavoitella vaa-
litulosta, joka kehittäisi omaa kotiseutuamme lisäten viihtyisyyttä, turval-
lisuutta ja palvelujen helppoa saatavuutta.

Linjanani on ollut vuosikymmenten ajan median avulla yhdistää 
alueemme yritykset ja asiakkaat. Menneissä pääkirjoituksissa kiteytin yh-
teisen hyvän toiveeni iskulauseella: ”Osta omilta!” Vahvana ajatuksena se, 
että kun suuntaamme omat hankinnat lähiseudun yrityksiin, niin samalla 
varmistamme lähipalvelujen tarjoajien toimintakyvyn ja turvaamme ym-
pärillemme monipuoliset palvelut. Tasapuolisesti Helsingin muiden suur-
piirien kanssa.

Mutta lähestyvissä kuntavaaleissa ei osteta omilta, vaan saman kotiseu-
tuhengen mukaisesti koillishelsinkiläisten äänestäjien edun mukaista olisi 
tukea, äänestää omalla alueella asuvia kuntavaaliehdokkaita. Pienellä vai-
valla jokainen voi tarkistaa, varmistaa ja löytää omille arvoilleen sopivan 
lähiehdokkaan, joka on päätöksenteossa paras asiantuntija etenkin Koil-
lis-Helsinkiä koskevissa asioissa. Itse kuulun tähän porukkaan ehdokas-
numerollani 298.

Perinteisesti Koillis-Helsingillä on masentavan hurja aliedustus kau-
punginvaltuutettujen määrässä suhteessa asukaslukuumme. Meitä koil-
lis-helsinkiläisiä on likimain 100 000, mutta nyt päättyvällä valtuustokau-
della valtuustossa istuu vain 7 täkäläistä. Osuus väestöstämme on 15.4 
%:a, mutta osuutemme valtuuston jäsenistä on onnettomasti 8.2 %:a. 
Huh, huh! Nyt on paikka korjata paha takamatkamme, ja tukea äänestys-
kopeissa lähiehdokkaitamme. Mainio tavoite olisi nostaa paikkalukum-
me yli 10:een.

Moni äänestäjä saattaa olla ymmällään valtamedioiden hehkuttaessa vah-
vasti Helsingissä olevan pormestarivaalit. Totta ja ei! Vaalituloksen selvittyä 
kaupunginvaltuusto äänestää valituista kaupunginvaltuutetuista pormesta-
rin, totutusti suurimmasta valtuustoryhmästä. Kuntalaiset eivät valitse äänil-
lään pormestaria, vaan 85 kaupunginvaltuutettua. On hyvä muistaa, että tu-
levassakin kaupunginvaltuustossa valitulla pormestarilla on valtuustosalissa 
vain yksi ääni, kuten muillakin 84:llä valtuutetulla.

Luottamustehtävien hoitaminen kaupunginvaltuustossa ja lautakunnis-
sa ei ole yksin puurtamista. On tehtävä yhteistyötä muiden toimijoiden 
kanssa puoluekannoista välittämättä. Moni arjen asia ei ole poliittinen. Tä-
män olen kahdella valtuustokaudellani oppinut. Juuri koillisen asiantunti-
jana olen saanut perustelujen pohjalta tukea aluettamme koskettaviin pää-
töksiin. Erityisesti lautakuntatyössä olen onnistunut saamaan liikunnal-
lisia päätöksiä, joita on tervehditty ilolla alueemme suurissa liikuttajissa 
Malmin Palloseurassa, Puistolan Urheilijoissa ja Tapanilan Erässä.

Yhteistyö on myös voimaa. Meillä koillisen 7:llä valtuutetulla on keske-
nämme hyvä yhteishenki, vaikka onnistuimmekin kuluvalla kaudella vain 
kerran kokoontumaan saman pöydän ääreen. Parannettavaa riittää, mut-
ta liki sataprosenttisesti olemme aina tukeneet toistemme aloitteita, sem-
minkin jos ne ovat koskettaneet yhteistä Koillis-Helsinkiämme.

Yhteistyön ketju alkaa äänestäjien tukemisella lähiehdokkaita. Tämän 
jälkeen yhteistyön painoarvosta vastaavat toivottavasti yli 10 läheistä kau-
punginvaltuutettuamme. Itse olen mielelläni terhakkaana tuossa porukas-
sa mukana. Numeroni 298 takaa osaltaan vahvan paikallismahdin!

Heimo ”Hemppa” Laaksonen
kotiseutuneuvos

kaupunginvaltuutettu

Äänet lähiehdokkaille!
26.5.2021

PÄÄKIRJOITUS

Helsingin nykyisen valtuuston 85:sta kaupungin-
valtuutetusta peräti 37 asuu Eteläisessä suurpiirissä, 
joka muodostuu Töölönlahden ja Pitkänsillan ete-
lä- ja länsipuolella olevista osista kantakaupunkia ja 
Lauttasaaresta. Nämä 37 valtuutettua kahmaisevat 
43,5 %:n osuuden koko valtuuston päättäjistä.

Eikä tässä vielä kaikki kantakaupungin painoar-
vosta päättäjien keskuudessa. Keskisessä suurpiiris-
sä, joka koostuu Kallion, Alppiharjun, Vallilan, Pa-
silan ja Vanhankaupungin peruspiireistä, asustaa 18 
nykyvaltuutettua, jolla joukolla on 21,2 %:n osuus 
valtuustopaikoista. Eteläinen- ja Keskinen suurpiiri 
eivät väestömäärältään mitenkään huikeasti poik-
kea koillisen asukasmäärästä. Asukkaita on etelässä 
119 175 ja keskisessä Helsingissä 94 909.

VAIKUTUS PÄÄTÖKSENTEKOON

Matemaattisesti edellä mainittujen kahden 
kantakaupungin alueen kaupunginvaltuutetut hal-
litsevat kaupunginvaltuuston enemmistöä 64,7 %.n 
osuudella. Kaikki kunnia tälle enemmistölle, hoita-
vat varmasti luottamustehtäviään täysillä äänestäji-
en myöntämillä valtakirjoilla. Mutta kysyä voi, 
miten tällainen tilanne palvelee alueellista tasa-ar-
voa, ovathan kuntavaalit tunnetusti aluevaalit.

On eittämättä selvää, että kantakaupungin val-
tuutetut varmasti ovat tietämyksessään askeleen 
edellä muita silloin kuin käsitellään ja päätetään 

nimenomaan kantakaupungin kaavoista ja pal-
veluista. Toisinpäin, yhtä varmasti koillishelsinki-
läiset valtuutetut ovat asiantuntemuksellaan kirk-
kaalla etumatkalla silloin kun otetaan kantaa ja 
päätetään Koillis-Helsinkiä koskettavista asioista, 
moni kantakaupunkilainen valtuutettu kun ei lie-
ne koskaan kulkenutkaan tanhuvillamme.

ÄÄNI OMAKSI EDUKSI

Liian usein kulmillamme kuulee ihmisten koke-
van aliarvoisuutta kaupungin toimissa ja päätök-
senteossa. Totta usein, ääntämme ei kuulla riittä-
västi. Jospa meillä olisikin nykyisen 7:n valtuutetun 
sijasta vaikkapa 14 edustajaa kaupunginvaltuustos-
sa, niin takuuvarmasti ottaisimme melkoisen kehi-
tysloikan Koillis-Helsingin viihtyisyyden, turvalli-
suuden ja palveluiden paranemisessa.

Vahva suositus sinulle äänestäjä, omaksi ja mei-
dän kaikkien naapurien eduksi pyri löytämään eh-
dokaslistoilta juuri sinulle sopiva ehdokas, joka 
asustaa Koillis-Helsingin kaupunginosissa.

Vedetään kotiinpäin! Itse annan käyttööni yli 30 
vuotisen kokemukseni Koillis-Helsingin kehityk-
seen vaikuttaneena. Numeroni on 289.

Lähteinä valtuutettujen asuinpaikat 12.4.2017/HS, 
väestötilastot ja Eric Carver.

Heimo ”Hemppa” Laaksonen

Nyt jos koskaan on aika
äänestää omia ehdokkaita

Eteläisessä suurpiiristä 37 valtuutettua, koillisesta vain 7 

Herätys! Meitä koillis-helsinkiläisiä on vuoden 2019 väestölaskennan mukaan 100 344, 
15,4 %:a Helsingin väestöstä. Koillis-Helsingissä asuvia kaupunginvaltuutettuja on 
7, joka on 8,2 %:a valtuuston jäsenistä. Epäsuhta on raju, joka korjaantuu sillä, että 
koillishelsinkiläiset antavat äänestämällä tukensa lähiehdokkaille.

Kaupunginvaltuustossa ja lautakunnissa ei 
yksin saa aikaiseksi juuri mitään, korkeintaan häiri-
kön, sooloilijan tai populistin maineen. Tarvitaan 
yhteistyötä! Kuntapolitiikassa yhteistyön tarpeen 
voi lohkaista kolmeen osaan.

Ensimmäisen ja ehkäpä tärkeimmän yhteistyön 
akselin muodostavat kotiseutunsa parhaat asian-
tuntija-asukkaat ja heitä aktiivisesti ja tarkalla kor-
valla kuunteleva kaupunginvaltuutettu. Itse uskon 
olevani tässä vuoropuhelussa vahvoilla. Repussa-
ni on yli 30 vuotta töitä MaTaPuPu-alueen kehit-
tämisen eteen, yhdessä aktiivisten koillis-helsinki-
läisten kanssa.

Toiseksi poliittisessa päätöksenteossa on osattava 
toimia ja neuvotella kollegoiden kanssa yli puolue-
rajojen enemmistöpäätösten aikaansaamiseksi. 8:n 
vuoden kokemukseni poliittisissa luottamustehtä-

vissä on opettanut olla olematta vastarannan kiiski, 
ja avannut luontevan rakentavat keskustelumah-
dollisuudet eri puolueiden edustajien kanssa.

Kolmas, mutta ei vähäisin yhteistyön pelikent-
tä rakentuu oman alueen kaupunginvaltuutettu-
jen keskuuteen. Meidän tapauksessa Koillis-Hel-
singin 7:n valtuutetun välillä. Nyt päättyvällä kau-
della kutsuin mm. kerran koko porukan kotiimme 
pohtimaan Koillis-Helsingin parasta. Yhteistyön 
nimissä olemme myös tukeneet toistemme ehdo-
tuksia ja ajatuksia, jotka koskettavat yhteistä koti-
seutuamme. Paikalliset kehitystarpeet ovat harvoin 
poliiittisia, yhteinen näkemys on helposti löydettä-
vissä. Vielä kun saadaan valtuutettujen määrämme 
tuplattua, niin aurinko paistaa nurkillemme entis-
tä terhakammin!

Heimo ”Hemppa” Laaksonen

Ilman yhteistyötä ei Koillinen kehity

Takana tuhansia tekoja MaTaPuPu-alueen hyväksi !  Äänestä Hemppa jatkamaan numerolla 298 !


