
Haagalaiset ovat huolis-
saan kaupunginosansa il-
meen muuttumisesta. Oma-
leimainen 1950-luvulla ra-
kennettu lähiö oli tunnettu
matalasta rakentamisesta,
runsaista viheralueistaan ja
hyvistä liikuntamahdolli-
suuksistaan. Monille uusille
asukkaille muutto Haagaan
on ollut tietoinen valinta.
Tärkeää on ollut alueen oma-
leimaisuus sekä itsenäisen
kauppalan peruja oleva vah-
va paikallistunto.

Kansalaisliike Vihreän
Haagan puolesta nousi spon-
taanisti asukkaiden keskuu-
desta. Pohjois-Haagan yh-
teiskoulussa järjestetyssä ti-
laisuudessa oli mukana sekä
vanhoja haagalaisia että kau-
punginosaan vasta hiljattain
muuttaneita lapsiperheitä.

Haagan arkkitehtonisen il-

meen kehityksestä kertoi dip-
lomi-insinööri Arvo Aho, jo-
ka on asunut yli puoli vuosi-
sataa Pohjois- Haagassa Oh-
jaajantiellä. Hänen puolison-
sa, arkkitehti Eevi Aho on
suunnitellut kodin vieressä
sijaitsevan Hakavuoren kir-
kon. Arvo Aho esitteli 1970-
luvun alussa painettua julis-
tetta, jota tuolloin käytettiin
puolustettaessa vihreää Haa-
gaa rakennussuunnitelmia
vastaan. Tuo taistelu päättyi
asukkaiden voittoon.

Rhodo-puiston tilanne
huolestuttaa
Pohjois-Haagan tunnetuim-
piin nähtävyyksiin kuuluu
1970-luvulla istutettu rhodo-
dendron-metsikkö. Helsingin
yliopiston koealue luotiin hy-
vässä yhteistyössä Helsingin

kaupungin kanssa. Suunnitte-
lussa mukana ollut professori
Peter Tigerstedt kantaa
huolta alueen tulevaisuudes-
ta.

”Rhododendronit ovat
erittäin herkkiä kosteuden
muutoksille”, Tigerstedt tote-
si alustuksessaan. ”Pienetkin
muutokset pohjaveden kor-
keudessa saattavat pahim-
massa tapauksessa kuivattaa
koko alueen.” Tigerstedt nau-
reskeli kaupungin virkamies-
ten lausumalle, jossa oli lu-
vattu, että alueen puut saavat
”todennäköisesti” jäädä pai-
kalleen. ”Puiden hakkaami-
nen tietäisi tuhoa puistolle”,
emeritus professori totesi.

Haagan Rhodo-puistoa
käydään alkukesästä, kun
pensaat kukkivat komeim-
millaan, katsomassa kaukaa-
kin. Aluetta on myöhemmin
laajennettu Atsalea-istutuk-
silla. Myös atsaleat vaativat
menestyäkseen kosteaa kas-
vuympäristöä. Haagan Rho-
do-puistossa siemenistä on
kasvanut uusia
kasveja, mikä Tigerstedtin
mukaan on harvinaista. Ti-
gerstedt on nimennyt yhden

hybridilajikkeen nimellä
”Haaga”. Puisto onkin tärkeä
rhododendronien geenipank-
ki myös kansainvälisesti.

Tigerstedt lupaa kääntyä
kansainvälisten rhododend-
ron-seurojen puoleen saadak-
seen niiltä tukea tunnetun ja
kansainvälisesti arvostetun
puiston turvaamiseksi raken-
tamisen aiheuttamilta uhkilta
pohjavedelle. Valitettavana
pidetään sitä, että kaupungin
ja yliopiston välinen hyvä yh-
teistyö on virkamiesten suku-
polvenvaihdoksen vuoksi
vaarassa kääntyä törmäys-
kurssille.

Helsingissä on 
demokratiavaje
Useissa Euroopan suurkau-
pungeissa lähidemokratia toi-
mii hyvin. Asukkailla on
mahdollisuus päättää itse
alueidensa luonteesta ja pal-
veluista. Hyviä esimerkkejä
toimivasta lähidemokratiasta
on vaikkapa Tukholmassa ja
Amsterdamissa. Niissä kau-
pungit on jaettu alueisiin,
joilla on omat, demokraatti-
sesti valitut päättäjänsä.

”Toimiva lähidemokratia
on kansalaisyhteiskunnan pe-
rusta”, totesi tilaisuuden jär-
jestäjiin kuulunut Mikael
Sjövall. ”Jos asukas kokee,
ettei hänellä ole mahdolli-
suutta vaikuttaa edes oman
ympäristönsä kehittämiseen,
ei hän voi tuntea kiinnostusta
poliittista järjestelmää koh-
taan.”

Sjövall kertoi kuulemis-
taan kommenteista ja näytti
saamistaan kirjeistä esimerk-
kejä virkamiesten vastauksis-
ta hänen kirjeisiinsä. Kansa-
laisten mielipiteeseen ja
kuuntelutilaisuuksien merki-
tykseen virkamiehet suhtau-
tuivat avoimen vähätteleväs-
ti, suorastaan pilkallisesti.
”Demokratiavaje, joka joh-
tuu lähidemokratian puuttu-

misesta, mahdollistaa virka-
miesten vallan, joka piittaa-
mattomasti ohittaa kansalais-
mielipiteen”, totesi Sjövall.

Kansalaisten mahdollisuus
päättää itse keskeisistä asuin-
ympäristöään koskevista
päätöksistä on läntisessä Eu-
roopassa koettu poliittisesta
passiivisuudesta kärsivän de-
mokraattisen järjestelmän
peruslähtökohdaksi. Helsin-
gissä eletään edelleen keski-
tetyn vallan aikaa.

Lisätietoja kansaliikkeestä
Vihreän Haagan puolesta:
Mikael Sjövall, 050-
3696202. S-posti mikael.sjo-
vall@nordic.greenpeace.org

Natalia Baer
Valokuvaaja

nbaer@welho.com
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Miksi kaupunki on olemassa? Onko kaupungin pe-
rustehtävä olla asuinpaikka, vai tarjota palveluita?
Mikä merkitys on harrastusmahdollisuuksilla? Kun-
nallispoliitikon arkea on arvottaa asioita. Asunnot vai
palvelut – harrastusmahdollisuudet vai teollisuus?

Mielestäni kaupungin tehtävä on tarjota ihmisille
monipuolisia palveluita niin asumisen, koulutuksen
kuin terveydenkin saralla. Liikunnan ja liikuntapalve-
luiden merkitystä ei kuitenkaan pidä aliarvioida. Hel-
sinki on liikuntapalveluiltaan varmasti Suomen mo-
nipuolisin kaupunki. Kansainvälisessä vertailussa
Helsinki tuskin löytää montakaan kaltaistaan. Missä
muualla voi hiihtää ja luistella suurkaupungin kes-
kustassa sekä uida lämpimissä sisäaltaissa ja pelata
vaikkapa tennistä?

Helsingin valttina onkin mielestäni monipuolisuus.
Toistaiseksi olemme vielä pystyneet löytämään tilaa
erilaisille asumismuodoille omakotiasumisesta ker-
rostaloihin. Palvelutkin pelaavat lähellä ihmisiä. Näin
lumiseen aikaan harrastusten Helsinki näyttää aktiivi-
selle liikkujalle parhaat puolensa.

Viime viikonloppuna lumesta innostuneena kävin
Malmilla hiihtämässä. Asun keskuspuiston vieressä,
joten olisin aivan yhtä hyvin voinut hiihtää siellä,
mutta Malmin lentoaseman alueen erikoisuuden
vuoksi valitsin juuri Malmin. En tosiaankaan ollut
tuona lumisena lauantaipäivänä ainoa hiihtäjä Mal-
milla. Suksi luisti hyvin ja hiihdon lomassa oli aikaa
ajatella asioita. Mietin, kuinka onnekkaita me helsin-
kiläiset olemmekaan. Yhteisillä verorahoillamme yl-
läpidetään lukuisia hiihtoreittejä eri puolilla kaupun-
kia. Hiihtomahdollisuus ei ole siis vain harvojen va-
littujen herkkua, vaan se on todellinen etuoikeus kai-
kille kaupunkilaisille.

Moni kaupunkilainen ei varmaan tule ajatelleeksi,
mitä kaikkea nykyaika ja ihmeellinen internet ovat
tuoneet tullessaan vaikkapa liikunnan saralle. Helsin-
gin latuverkoston kunnon ja huoltotilanteen voi hel-
posti tarkistaa liikuntaviraston nettisivuilta reaaliajas-
sa. Näin välttyy monilta ikäviltä tilanteilta. Itse aina-
kin olen useita kertoja seissyt tyhmänä ja turhautu-
neena ladun laidassa kun voitelu on mennyt pieleen.

Latutilanteen lisäksi kaupungin liikuntapalveluista
löytyy paljon muutakin mielenkiintoista ja hyödyllis-
tä. Miten olisi vaikkapa luistelu, uinti tai vaikkapa
hiihtokurssi? Nämä kaikki toiminnot ovat yhteisillä
verorahoilla tuotettuja ja ylläpidettyjä. Uskon vakaas-
ti liikunnan terveyttä edistävään vaikutukseen. Fyysi-
sen terveyden lisäksi ulkoliikunnasta saa pirteyttä
mieleen sekä energiaa arkiseen aherrukseen. Ystä-
vyyssuhteitakin voi liikkuen hoitaa. Moni murhe on
minultakin jäänyt keskuspuiston ladulle!

Laura Räty
Kaupunginvaltuutettu

Sosiaalilautakunnan varapj.
Pikku-Huopalahti

Eksoottinen 
Helsinki

Kuoro perustettiin yli 85
vuotta sitten Kalliossa, josta
myös kuoron  nimi on peräi-
sin. Monien vaiheiden ja yli
10 vuoden tauon jälkeen Us-
ko Salmi perusti kuoron uu-
delleen vuonna 1983. Kuoro
harjoittelee jo kolmatta
vuotta Haagassa ja siinä on
yli 20 aktiivista jäsentä.
Kuoro järjestää vuosittain
kevätkonsertin huhti- touko-
kuussa ja joulukonsertin
joulun alla. Konserteissa on
mukana myös solisteja. Pää-
konserttien lisäksi kuoro
esiintyy vanhainkodeissa
monipuolisella viihdeohjel-
malla. Äitienpäiväjuhla He-
lander-kodissa on jo tradi-
tio, johon ovat tervetulleita
kaikki seudun asukkaat.

Kallion Laulun taiteelli-
sena johtajana toimii vuo-
desta 2002 alkaen Jukka
Jokitalo. Kuoroa ovat vuo-
sien varrella johtaneet mm.
Jan Takolander, Pertti Ruo-
tanen ja Pekka Soranummi.
Kuoron ohjelmisto on moni-
puolinen: kotimaista kan-
sanmusiikkia, vanhaa ja uut-
ta kuoromusiikkia Suomesta
ja ulkomailta, musikaalisä-
velmiä sekä muuta viihteel-
listä musiikkia. Kuoron pää-
tapahtumat ovat joulun alla
järjestettävä Joulun Sävel-
konsertti sekä huhti-touko-
kuulle ajoittuva kevätkon-
sertti. Konserteissa kuoron
solisteina ovat esiintyneet
vuosien varrella mm. Anita
Välkki, Mauno Kuusisto,
Vilho Vartiainen ja Johanna
Tuomi. Kuoroa ovat vuo-
sien varrella säestäneet mm.
Tapio Tiitu, Pentti Kotiran-
ta, Ilmari Räikkönen ja Mat-
ti Karhos.

Kuoronjohtaja Jukka Jo-
kitalo kertoo kuoron olevan
sekakuoron, mutta naisvoit-
toisen. Hän toivookin lisää
miehiä mukaan kuoroon,

miesäänistä on hieman puu-
tetta. Kuoron nykyisiä har-
joitustiloja hän pitää erin-
omaisina ja uskoo kuoron
kehittyvän taidoissaan edel-
leen. Kuorossa hänen mu-
kaansa jäseniä 25-vuotiaista
aina 65-vuotiaisiin asti.

Jukka Jokitalo aloitti mu-
siikkiopinnot Kotkan-seu-
dun musiikkiopistossa in-
strumentteinaan viulu ja
piano. Vuosina 1993–95
hän opiskeli viulunsoittoa
Keski-Suomen konservato-
riossa Jyväskylässä, minkä
jälkeen hän siirtyi opiskele-
maan Sibelius-Akatemiaan
pääaineena kuoronjohto. Jo-
kitalo toimii Kallion Laulun
lisäksi Keskisuomalaisen
osakunnan Metsoforte-kuo-
ron, Lauluyhtye Incanton
sekä kamariorkesterin Refu-
gium musicumin taiteellise-
na johtajana. Hän on lisäksi
johtanut Helsingin Kated-
raalikuoroa, Ylioppilaskun-
nan Soittajia, Akateemista
puhallinorkesteria ja perus-
tamaansa Uuden vuositu-
hannen orkesteria. Laulaja-

na hän kuuluu Radion ka-
marikuoron sekä palkitun
EMO Ensemblen vakioko-
koonpanoihin.

Miksi sitten harrastaa lau-
lua? Ainakin se on voimia
antava ja mukava harrastus,
kertoo Kallion laulussa yli
kolme vuotta laulanut Ma-
rianne Lietsalmi. Haaga-
lainen myyntisihteeri Liet-
salmi on laulanut pienestä
pitäen ja viihtyy nykyisessä
kuorossaan hyvin. Koke-
musta on toki kertynyt
muistakin kuoroista. Työssä
käyvälle harjoitustilan lä-
heisyys omassa kaupungin-
osassa Haagassa on erityi-
sen hyvä asia, matkoihin ei
mene liikaa aikaa.

Kallion Laulu harjoittelee
tiistaisin Helander-kodin Il-
mari-salissa Haagassa. Li-
säksi syys- ja kevätkaudella
se järjestää oppimista tuke-
via laululeirejä, stemmahar-
joituksia sekä Niina Keite-
leen opastuksella yksityis-
laulutunteja. Kuoro ottaa
taas uusia jäseniä kevätkau-
den käynnistyttyä, kuoroon

pääsee mukaan laulunäyt-
teen perusteella.

Tänä keväänä kuoro esit-
tää musikaaleja ja konsertte-
ja on:

8.5. Äitienpäiväkonsert-
ti Helander-kodissa, esiinty-
jinä: Rovasti Jorma Paakka-
nen, Lausuntotaiteilija Iiro
Kajaste ja Jukka-Jaakko
Manki.

10.5. Kevätkonsertti
Kampin palvelutalossa: So-
listina Johanna Tuomi ja
pianistina Ilmari Räikkö-
nen.

Kallion laulu toivottaa
uudet jäsenet tervetulleiksi
mukaan laulamaan. Kuoron
voi myös tilata tai juhliin
esiintymään. Elävä musiikki
luo tunnelmaa tilaisuuteen
kuin tilaisuuteen ja ohjel-
miston kuoro lupaa tehdä
kulloiseenkin tapahtumaan
sopivaksi. Kuoroon saa par-
haiten yhteyden soittamalla
kuoron puheenjohtaja Han-
nu Koposelle, puh.
5623840 tai 0400- 315339.

KK

Nimestään huolimatta haagalainen:

Haagassa perusteilla kansanliike!

Kallion Laulu

Kallion Laulu harjoittelee Helander-kodissa Jukka Jokitalon johdolla.

Mikael Sjövall ja Liisa Nuorteva järjestivät pikavauhtia
keskustelutilaisuuden Kansanliike Vihreän Haagan puo-
lesta 27. helmikuuta Pohjois-Haagan yhteiskoululle, huo-
mattuaan mitä kaupunki alueelle suunnittelee. Tilaisuus
veti paikalle yli 30 huolestunutta haagalaista vaikka eräs
kaupunginsuunnitteluviraston arkkitehti etukäteen kertoi
järjestäjille kaikenlaisten nimilistojen keruun olevan tur-
haa.


