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Lähiö on Suomi pienoiskoossa
Vilppu Rantanen

TUOMAS RANTANEN
• 49-vuotias Voima-lehden
kustannuspäällikkö ja
kaupunginvaltuutettu
• Asuu Itä-Helsingin Roihuvuoressa
• Lue lisää: tuomasrantanen.fi
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Tuomas Rantanen on pitkän linjan kansalaisaktivisti,
mediakustantaja ja neljännen kauden kaupunginvaltuutettu Itä-Helsingin Roihuvuoresta.

R

ANTANEN HEHKUTTAA lapsuu-

desta asti tuttua asuinympäristöään: ”Keskustassakin
oli kiva asua, mutta lähiössä
tiivistyy Suomi pienoiskoossa. Erilaisista taustoista tulevat ihmiset
kohtaavat kouluissa, lähikaupoissa
ja kirjastoissa. Aktiiviset asukasliikkeet opettavat vaikuttamaan, ja
kaupunkimetsissä lomittuvat rakennettu ympäristö ja luonto.”

ERIARVOISTUMISEN torjuminen ja so-

siaalisen oikeudenmukaisuuden
ajaminen ovat olleet aina Rantasen
politiikan kärjessä. Hänelle eduskuntavaaleissa on kyse siitä, miten
kaikkein heikoimmassa tilanteessa
elävien asemaa voidaan parantaa,
julkisten palvelujen taso turvata ja

sosiaaliturvajärjestelmä päivittää
tavalla, joka helpottaisi työn, opiskelun, yrittämisen ja tukien yhdistämistä.
”Keskellä kriisiä oikeisto runttaa
leikkauksia ideologisin perustein ja
vasemmisto on liian sidottu työelämässä jo olevien saavutettuihin
etuihin. Juuri tämän solmun avaamiseen tarvitaan nyt vihreitä ja perustuloa. Vihreät on tietyssä mielessä uusi vasemmisto, joka palauttaa
tasa-arvon hyvinvointivaltioon. Lisäksi vihreistä löytyy myös uskoa
yrittäjyyteen”, Tuomas linjaa.
ENTISELLE LUONTO-LIITON pääsihtee-

rille Vihreät oli varmaan puolueena
helppo valinta?
”Ympäristön tilasta välittävälle

”Talvivaaran
tapahtumat havahduttivat kaivoslain
puutteisiin.”
äänestäjälle Vihreät on edelleen se
varmin vaihtoehto. Minulle tärkeitä
asioita ovat ydinvoiman ja ilmastonmuutoksen torjumisen rinnalla viimeisten vanhojen metsien suojelu,
Itämeren saastumisen pysäyttäminen ja kokoomuksen hyllyttämän
soidensuojeluohjelman läpi vieminen”, Tuomas sanoo.
”Lisäksi Talvivaaran tapahtumat
havahduttivat kaivoslain puutteisiin
ja alueellisen ympäristöhallinnon
alasajosta johtuviin ongelmiin.”
KUNNALLISPOLITIIKASSA Rantanen on
kuulunut pitkään vihreiden kaupun-

ginhallitusryhmään, ja hän aloitti
helmikuussa Helsingin kaupungin
liikennelaitoksen HKL:n puheenjohtajana. Hän on näkynyt etenkin
kaupunkisuunnitteluun ja asuntokysymyksiin liittyvissä aiheissa. Miten
tämä näkyisi kansanedustajan toimessa?
”Haluaisin varmistaa, että valtio lisää asuntopolitiikallaan kaupunkien vuokratalojen rakentamista. Myös vanhusten asumisen ja
tukipalvelujen järjestämiseen voisi
löytyä uutta ideaa valtion tukemien
yhteisöllisempien asumismuotojen
kautta. Alueellisen eriarvoisuuden
kasvun suhteen pitää olla varuillaan niin valtakunnallisesti kuin
kuntienkin sisällä”, Tuomas visioi.
”Toisaalta pääkaupunkiseudun
joukkoliikenneratkaisuissa valtiolla
on avainasema, ja siihen hutunkeittoon haluan lähteä mukaan.”
RANTANEN ON työkseen kustantanut

yhteiskunnallista Voima-lehteä jo
15 vuotta. Rantasen puoliso Henni
Oksman pyörittää taitelijayhteisön
ylläpitämää Huuto Galleriaa, ja
teini-ikäiset pojat käyvät lähikoulua. Perheeseen kuuluu myös Helka-koira.
”Emme ole erityisen hyvätuloisia,
mutta meillä on ollut etuoikeus tehdä itsellemme merkityksellistä työtä.
Eduskunnassa ajaisin luonnollisesti
myös taiteilijoiden aseman vahvistamista ja nykyistä monipuolisemman
median asiaa”, Tuomas kertoo.
”Koen, että minulla on jo nyt
paljon valtaa kunnallispoliitikkona
ja mielipidevaikuttajana. Tällä kokemuksella ei kansanedustajan työtä
tarvitsisi erikseen harjoitella. Voin
hypätä suoraan hommiin.”
Sallamaari muhonen

