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Päivähoito, koulut ja leikki-
puistot olivat teemoina Etelä-
Haagan ja Kivihaan 17. alue-
foorumissa Haagan VPK:n
talolla 31. maaliskuuta. Ai-
heet kiinnostivat suurim-
maksi osaksi nuorista naisis-
ta koostunutta yleisöä ja kes-
kustelu erityisesti päiväko-
deista olisi ilmeisesti jatku-
nut paljon pitempäänkin kuin
mitä sille varattu aika antoi
myöden.

Haagaa hoitavan päivä-
hoitoalueen päällikkö Henni
Ilmolahti esitteli tilaisuuden
aluksi erittäin perusteellisesti
ja selväsanaisesti päiväkotiti-
lannetta ja niitä reunaehtoja,
joiden puitteissa toimintaa
johdetaan. Haagan päiväko-
tiverkkoa hän piti hyvänä ja
riittävänä, joskin Keski-Haa-
gassa on aukko ja Pohjois-
Haagassa päiväkotihoito on
painottunut Lassilaan. Suun-
nitteilla on tulevan Poutun-
tien jatkeelle nykyisen Nes-
teen huoltoaseman lähelle
uusi päiväkoti, joka valmis-
tuisi noin vuonna 2008.

Päiväkotien henkilö- ja ti-
laresurssit pyritään Haagassa

kuten muuallakin Helsingis-
sä mitoittamaan kulloisenkin
tarpeen mukaan. Yleinen
suuntaus on, että lapsimäärä
vähenee ja siihen reagoidaan
vähentämällä päivähoitore-
sursseja. Haagan osalta
muistissa on päiväkoti Kylä-
nevan lopettaminen. Perhe-
päivähoidolle olisi Haagassa
paljon kysyntää, mutta per-
hepäivähoitajien määrä on
laskussa.

Päiväkodeille ongelmia
aiheuttaa mm. kausivaihtelu
hoidettavien lapsien määräs-
sä, alkuvuodesta päivähoi-
toon tulee paljon uusia lapsia
ja kevätkaudella lapsia on
runsaammin kuin syksyllä,
koska osa aina aloittaa kou-
lunsa. Toinen ongelma liittyy
kesäaikaan, koska lomakau-
den aikana lapsien määrä
saattaa vaihdella jyrkästikin
ja poiketa vanhempien en-
nakkoilmoituksista. Kesäai-
kaan myös henkilökunta pi-
tää vuosilomansa, mikä yh-
dessä lapsiluvun vaihtelun
kanssa tuo päiväkodinjohta-
jien ratkaistavaksi monimut-
kaisen ongelman.

Käydyssä keskustelussa
kyseltiin ryhmäkoosta, ihme-
teltiin päiväkotien lakkautta-
misia, pohdittiin Lapinmäes-
sä sijaitsevan päiväkodin lii-
kenteellisesti hankalaa paik-
kaa, Pohjois- Haagan päivä-
hoidon keskittymistä Lassi-
laan sekä Haagan lisäraken-
tamisen aiheuttamaa tarvetta
päivähoidolle.

Haagan kouluista alusti
opetuspäällikkö Marjo Kyl-
lönen opetusvirastosta. Hä-
nen mukaansa Läntiseen
suurpiiriin kuuluvassa Haa-
gassa koululaisten määrä las-
kee tasaisesti ja Haagan kou-
luissa on hyvin tilaa, jopa
niin paljon, että oppilaita tu-
lee Haagan ulkopuoleltakin.
Syyksi hän oletti lapsiperhei-

den muuttoa Haagasta muu-
alle. Opetusvirastossa perus-
koulu mielletään Kyllösen
mukaan peruspalveluksi, jo-
ka on taattava kaikilla alueil-
la. Koko kaupungin tasolla
koulut vähenevät, mutta syy-
nä ei ole mikään erityinen
säästökampanja vaan yksin-
kertaisesti koululaisten vähe-
neminen, jonka ennustetaan
edelleen jatkuvan. Haagan
osalta tämä on johtamassa
Haagan peruskoulun Ste-
niuksentien toimipisteen lak-
kauttamiseen, edellyttäen, et-
tä kaupunginvaltuusto näin
päättää muiden lopettamis-
ten ohella.

Käydyssä keskustelussa
esille nousivat luokkien koot
ja eräiden tilojen ahtaus.
Yleisvaikutelmaksi kuiten-
kin jäi, että tällä hetkellä
Haagan koulut herättävät vä-
hemmän pohdintoja kuin esi-
merkiksi päivähoito. Kyllö-
sen mukaan Haagan on kou-
luissa onkin runsaasti kapasi-
teettia, jota täytetään otta-
malla niihin oppilaita myös
muualta kuin Haagasta.

Haagan leikkipuistojen ti-

lanteesta kertoi johtava leik-
kipuiston ohjaaja Outi Hal-
me. Keskustelussa pohdittiin
leikkipuisto Isonevan raken-
teiden heikkokuntoisuutta,
usean leikkipuiston kesän
kiinnioloa sekä kesäajan ruo-
kailua. Halme kertoi Isone-
van osalta olevan suunnitel-
mia korjauksista 2006 –
2007 ja ehdotti samalla van-
hemmille talkoita leikkipuis-
ton kunnostamiseksi, mistä
on muualta hyviä kokemuk-
sia. Leikkipuistojen osalta
osa ongelmista näyttää ai-
heutuvan organisatorisesta
monimutkaisuudesta, mm.
kiinteät leikkivälineistä huo-
lehtii aivan eri taho kuin hen-
kilöstöstä.

Aluefoorumin aiheet oli-
vat tällä kertaa lapsiin keskit-
tyviä, mikä näytti kiinnosta-
van. Käydyt keskustelut vi-
ranhaltijoiden ja pääasiassa
äitejä käsittävän yleisön vä-
lillä olivat poikkeuksellisen
rakentavia ja molemmin-
puolista ymmärrystä ongel-
miin oli selvästi havaittavis-
sa.
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Päivähoito ja koulut puhuttivat aluefoorumia

Päivähoitoalueen päällikkö Henni Ilmolahti esitteli Haa-
gan ja sen lähiympäristön päiväkotiverkkoa.

Pohjois-Haagan Marttaker-
ho piti 50-vuotisjuhlaansa 7.
maaliskuuta Hakavuoren
kirkon seurakuntasalissa.
Poikkeuksellisen lämmin-
henkiseen juhlaan osallistui
kerhon jäsenien lisäksi run-
saasti yhteistyökumppanien
edustajia.

Juhlan avannut Pohjois-
Haagan marttojen puheen-
johtaja Salme Wikberg toi-
votti kaikille ”Iloa ja turvaa”
marttojen tunnuslauseen
mukaisesti ja kehaisi kaiken
tarjottavan olevan marttojen
itsensä tekemää, kuten asi-
aan kuuluukin.

Juhlapuheen pitänyt ja
seurakunnan terveiset juhli-
ville martoille tuonut Haka-
vuoren seurakunnan kappa-
lainen Seppo Lappalainen
puhui marttaliikkeen syn-
nystä ja sen taustoista kertoi
järjestön alkuajoista mm:

”Suomen kansa on aina
tarvinnut jonkin vision ja sen
toteutumisen. Visio, jonka
suomalainen vastine on nä-
ky, sisältää ajatuksen muut-
tumisesta, kasvamisesta tai
kehittymisestä. Visiossa kat-
sotaan eteenpäin, tulevaisuu-
teen.

Keväällä 1899 perustettiin
maahamme Sivistystä ko-
deille -niminen järjestö. Yh-
distyksen avajaispuheessa
Lucina Hagman tuli lausu-
neeksi vision: Semmoiseksi
kuin kansa kasvatetaan,
semmoinen se on. Hagma-
nin ja muiden voimakkaiden
helsinkiläisnaisten tavoite
oli rakentaa kansanvalistus-
järjestö torjumaan venäläis-
tämisuhkaa ja Venäjän val-
lan sortotoimenpiteitä.

Visio alkoi elää nopeasti
kasvavan järjestön myötä.
Helsingin koulutetut perus-
tajanaiset matkustivat eri
puolille Suomea kertoen uu-
desta järjestöstä ja värväten
lähettejä viemään tietoa ky-
lästä kylään. Pyrkimyksenä
oli saada aikaan omia paikal-
lisosastoja eri puolille maa-
tamme.

Jalo hanke uhkasi kariu-
tua siihen, että Venäjän tsaa-
ri ei myöntänyt järjestölle
perustamislupaa.

Niinpä neuvokkaat naiset
muuttivat kansalaisjärjestön
säännöstöä. Järjestön nimek-
si tuli sopivasti uskontoon
viittaava Martta. Nimi on
Raamatusta tuttu talouden-
hoidon ja käytännöllisyyden
symboli. Martta -nimi kelpa-

si myös viranomaisille ja
niin Marttajärjestö oli rekis-
teröitynyt virallisesti ja lailli-
sesti. Tosin ensimmäisinä
vuosina yhdistyksen ko-
kouksissa oli mukana poliisi
valvomassa tilannetta.

Järjestö kasvoi 1920- ja
1930-luvulla Suomen suu-
rimmaksi kotitalousneuvon-
tajärjestöksi.

Tunnusomaista Pohjois-
Haagan Marttakerholle on
yhteistyö Hakavuoren seura-
kunnan kanssa. Yhteistyö on
alusta asti rakentunut kestä-
vien arvojen pohjalle. Tästä
ilmauksena on ollut Martto-
jen tiivis tuki seurakuntaelä-
mää kohtaan. Iloiset ja avuli-
aat siniruutupaitaiset on ollut
tuttu näky lähetys- ja diako-
niatyön hyväksi tehdyssä

työssä samoin kuin yhteis-
vastuukeräyksissä, vanhem-
man väen joulujuhlissa tai
vaikkapa kuluneen helmi-
kuun alussa vietetyn piispan-
tarkastuksen tarjoilutehtä-
vissä. Vähäeleinen, mutta
sydämellisen lämmin palve-
lualttius on pettämätön tun-
tomerkki kaikkialla siellä,
missä Martat toimivat.”

Musiikillinen puoli juh-
lassa oli vahva ja ammatti-
taitoinen, siitä piti huolen te-
nori Arto Seppänen, jota
säesti Sanna-Liisa Unta-
mala pianolla. Seppäsen
laulut olivat tilaisuuden hen-
keen mainiosti sopivia ja
naisille osoitettuja ja ne esi-
tettiin mukavalla tyylillä.
Nuoremman polven musi-
sointia esittivät Amanda ja

Ida Palén, marttakerhon pu-
heenjohtajan tyttärentyttäret.

Kerhon historiaan pereh-
tynyt Airi Vesterinen loi
katsauksen Pohjois-Haagan
Marttakerhon historiaan.
Pohjois-Haagan Marttaker-
hon toiminta alkoi maalis-
kuussa 1955 ja ensimmäinen
kokous pidettiin Pietari Han-
nikaisentie 3:ssa. Kerhon
syntysanat lausui sen ensim-
mäinen puheenjohtaja Sylvi
Aspa. Ensimmäisen toimin-
tavuoden lopussa kerholaisia
oli jo 40, joista juhlassa oli
mukana vielä kaksi. Jäsen-
määrän noustessa vaihtui
kokoontumispaikaksi ”Osta-
ri” Näyttelijäntie 14:ssa,
vuodesta 1975 alkaen kerho
on kokoontunut Hakavuoren
kirkolla. Vuonna 1963 ker-
hon jäsenistä osa perusti
edelleen aktiivisesti toimi-
van marttakerhon Konalaan.
Pohjois- Haagan Marttaker-
hon jäsenmäärä on nykyisin
noin 60 marttaa.

Juhlan lopuksi marttoja
muistivat yhteistyökumppa-
nit seurakunnasta alkaen ja
marttojen tyyliin sopivasti
useat lahjoista olivat hyvin
käytännöllisiä.

Martat on yli satavuotias
kotitalousneuvontajärjestö,
joka edistää kotitalouden
asemaa ja lisää kotityön ar-
vostusta. Martat on puo-
lueisiin sitoutumaton, per-
heiden hyvinvointia edistävä
järjestö, joka tarjoaa jäsenil-
leen yhteiskunnallisen vai-
kuttamisen mahdollisuuksia
ja monipuolista toimintaa.

Marttojen ohjelmaan on
kuulunut ja kuuluu edelleen-
kin erilaiset kotitalouteen

liittyvät havaintoesitykset ja
esitelmät. Helsingin Martta-
yhdistyksestä sekä Uuden-
maan Martoista käy kotita-
lousopettajia kertomaan ja
maistattamaan uusimpia re-
septejä kasviksista, kalasta ja
lihasta. Käsityöt ja askartelu
kuuluvat myös marttojen il-
toihin. Myyjäiset ovat tärkei-
tä tapahtumia, joissa martat
yhteisin ponnistuksin kerä-
tään varoja toimintaan. Käsi-
työt, leivonnaiset, ruokaval-
misteet, kahvit leivonnaisi-
neen ja riisipuuro hedelmä-
keittoineen ovat normaaleja
myyntiartikkeleita unohta-
matta perinteisiä arpajaisia.

Yhteiskunta- ja kulttuuri-
asiat kiinnostavat marttoja.
Kerhoiltojen esitelmöitsijöi-
nä ovat eri alojen edustajat.
Martat tekevät säännöllisesti
teatterimatkoja ja jokavuoti-
nen kevätretki tehdään muu-
alle Suomeen. Marttojen tee-
ma on ”Iloa ja turvaa mar-
toissa”. Nuoremmille uudet
tiedot ja taidot ovat tervetul-
leita kotikeittiöön. Usealle
yksinäiselle kerhoillat ovat
mukavia ja turvallisia tapaa-
misia. Marttoihin mukaan
tulemiseen ei tarvita erikois-
taitoja.

Marttajärjestöön kuuluu
noin 50.000 henkilöjäsentä,
1.600 marttayhdistystä ja -
kerhoa, 16 maakunnallisesta
toiminnasta vastaavaa mart-
tapiiriliittoa ja keskusjärjestö
Marttaliitto. Tähän jouk-
koon kuuluu myös Pohjois-
Haagan Marttakerho, joka
on rekisteröimätön yhdistys.
Se kokoontuu Hakavuoren
kirkon seurakuntasalissa jo-
ka maanantai klo 18.00.

Pohjois-Haagan Marttakerho 50-vuotias

Pohjois-Haagan Martat palkitsivat juhlassaan pitkäaikaisia jäseniä, kuvassa vasemmal-
ta Tuulikki Lehtinen (10-vuotismerkki), Toini Bergman (50-vuotismerkki), Angelica Sä-
teri (Marttaliiton hopeinen ansiomerkki), Terttu Backman (10-vuotismerkki), Maire Ant-
tila (10-vuotismerkki), Eila Hovi (kutsuttiin kunniapuheenjohtajaksi), Irja Jantunen (10-
vuotismerkki), Aira Kähkönen (10-vuotismerkki), Inkeri Miettinen (10-vuotismerkki) ja
Eva Nokelainen (10-vuotismerkki). Kuva KK


