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Haluan äänestäjien antavan edus-
kuntavaaleissa mahdollisimman vah-
van mandaatin kunnianhimoiselle 
ilmastopolitiikalle, jonka tavoitteena 
on ilmaston lämpenemisen pysäyt-
täminen 1,5 asteeseen. Ympäristö-
järjestöjen selvitysten mukaan se 
tarkoittaa Vasemmistoliiton tai vih-
reiden äänestämistä.
 Tässä lehdessä kerromme va-
semmistonuorten vaalitavoitteista 
(s. 2), poliittisten nuorisojärjestöjen 
tuolileikistä Säätytalolla (s. 16) ja 
julkaisemme useamman ilmastopo-
litiikkaa käsittelevää kirjoitukselle. 
Vaaliteemaan liittyy myös touko-
kuisia eurovaaleja pohjustava juttu 
oikeistopopulismin vahvistumisesta 
EU:ssa (s. 22).
 Viime vaaleissa eduskuntaan va-
littiin kaksi vasemmistonuorta. Li ja 
Hanna istuvat siellä todennäköisesti 
myös seuraavan kauden, nyt tosin jo 
vasemmistoaikuisina. Mutta on Va-
semmistonuorilla näissäkin vaaleissa 
mahdolliset läpimenijänsä.
 Ainakin Helsingin, Pirkanmaan 
ja Oulun vaalipiireissä on nuoria eh-

dokkaita kansanedustajan paikassa 
kiinni. Paikan saaminen on helpom-
paa, jos vasemmisto ottaa odotetun 
vaalivoiton ja lisäpaikkoja.

Tämä on viimeinen pääkirjoitukse-
ni Liberoon. Vappuna tulisi täyteen 
kuusi vuotta lehden päätoimittajaa. 
En koskaan kuvitellut kauteni kes-
tävän näin kauan, mutta olen myös 
aika ylpeä siitä, että 32-vuotias Li-
bero on ollut melkein viidenneksen 
elämästään minun komennossa.
 Vuodet ovat opettaneet työ-
elämän valoisia ja varjoisia puolia. 
Vaaka kallistunee myönteisiin koke-
muksiin, ainakin olen saanut rakkai-
ta ystäviä ja ikimuistoisia kokemuksia 
Liberon ja Vasemmistonuorten myö-
tä.
 Pitkät jäähyväiset alkoivat ehkä 
jo kesällä 2014, kun menin vuodeksi 
eduskuntaan töihin. Viime kesänä 
siirryin osa-aikatöihin ja hyvästelin 
Vasemmistonuorten viestinnän, joka 
siirtyi tuoreisiin osaaviin käsiin. Nyt 
on aika siirtää myös Libero uudelle 
sukupolvelle. En tosin kannata ikään 

perustuvaa syrjintää edes nuorisoleh-
dissä ja -järjestöissä, joten ’sukupolvi’ 
on syytä ymmärtää kuvaannollisesti.
 Kiitos kaikille Liberon hyväksi 
työskennelleille! Kiitos Pirjolle ja 
Kaidelle siitä, miltä lehti on näyttä-
nyt! Kiitos kymmenille avustajille, 
joista voisin mainita erikseen Mikon 
ja Pontuksen – he ovat tainneet kir-
joittaa joka ikiseen toimittamaani 
Liberoon.

Viimeiseen Liberooni haastattelin 
kirjailija Laura Gustafssonia, joka 
voitti Vasemmistonuorten novellikil-
pailun vuonna 2010. Kilpailuvoitolla 
oli kauskantoisia vaikutuksia hänen 
kirjailijan uuralleen.
 Kirjoituksia luokasta ja ehkä 
uusia lauragustafssonejakin etsitään 
tällä hetkellä Vasemmistonuorten ja 
Liberon kirjoituskilpailussa, jonka 
osallistumisaika päättyy toukokuussa. 

Niko Peltokangas

Kirjoittaja on Liberon päätoimittaja 
vielä huhtikuun ajan.
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