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Syyskuun ensimmäisenä
lauantaina 3.9. Haagan to-
rilla järjestetyt Haagan
markkinat onnistuivat erin-
omaisesti, osasyynä var-
masti poikkeuksellisen
lämmin ja kesäinen sää.
Kaupunginosayhdistys Pro
Haagan puheenjohtaja ja
suurimman työn markki-
noiden eteen tehnyt Tuula
Salo olikin silminnähden
tyytyväinen tulokseen, ylei-
söä ja yhteisöjä oli paikalla
enemmän kuin vuosiin.

Markkinoilla oli kirppu-
torimyyntiä, monet haaga-

laiset yhteisöt möivät jäsen-
tensä lahjoittamaa tavaraa.
Etelä-Haagan kirjasto puo-
lestaan myi erittäin koh-
tuullisilla hinnoilla poisto-
kirjoja. Haagalaisista jär-
jestöistä mm. Haagan Ko-
koomus, Mannerheimin
Lastensuojeluliiton Haagan
paikallisyhdistys, Haagan
taideseura ja lionsit esitteli-
vät toimintaansa.

Poliisi puolestaan esitteli
poliisiauton varusteita ja
keskusteli monen kävijän
kanssa Haagan turvallisuu-
desta.

Toiminnallisempaa teke-
mistä tarjosi Haagan VPK,
joka esitteli paloautoaan ja
koulutti halukkaita sammu-
tuspeitteen käyttöön. Säh-
köhellalla tuleen syttynyt
kattilan sisältö sammutet-
tiinkin moneen kertaan ja
monella tyylillä, ammatti-
maisimmin tietysti vapaa-
palokuntalaisten itsensä toi-
mesta.

Mukavasta musiikista ja
laulusta huolehtivat edellis-
ten vuosien tapaan Esa Pa-
karinen jr. ja Matti Räsä-
nen.

Haagan markkinat 
onnistui yli odotustenTunnettu haagalainen vai-

kuttaja, kehitysyhteistyö-
neuvos Ilari Rantakari
täytti 60 vuotta 5. syyskuuta.

Vuodesta 1970 alkaen
Etelä-Haagassa vaimonsa
Birgitan ja sittemmin myös
neljän lapsensa kanssa asu-
nut Rantakari on toiminut
pitkä aikoja diplomaattina
ulkomailla, 1982–85 Intias-
sa, 1989–98 Afrikassa Sam-
biassa ja Tansaniassa.
Vuonna 2000 hän toimi ul-
koministerin erityisedustaja-
na Filippiineillä Jolon pant-
tivankikriisissä, tällä hetkel-
lä hän on Helsinki- proses-
sin Suomen suurlähettiläs.
Rantakari on syntyisin Kyl-
mäkoskelta, vaatturimesta-
rin ja kunnankätilön nelilap-
sisesta perheestä.

Rantakari kertoo Haagan
olleet koko ajan hänen ja hä-
nen perheensä Suomen ”tu-
kikohtana” ja nyttemmin
pysyvä asuinpaikka 1998 lo-
pusta Afrikan komennuksen
päätyttyä. Pitkien ulko-
maankomennusten jälkeen
on aina ollut mukava palata
tuttuun ympäristöön Haa-
gassa.

”Olen ollut Pro Haagan
jäsen 1970-luvulta lähtien,
mutta en ole matkojen ja
poissaolojen vuoksi ollut
yhdistyksessä luottamusteh-
tävissä, mutta osallistunut
aiemmin aktiivisesti sen toi-
mintoihin, Rantakari jatkaa.
Aina 1970-luvulta vuoteen
1982 olin Huopalahden seu-
rakunnan luottamustehtävis-
sä eli valittuna seurakunta-
neuvoston jäsenenä sekä
myös yhteisen kirkkoval-
tuuston jäsenenä, yhteiskun-
nallisen ja aikuistyön toimi-
kunnassa, lähetystoimikun-
nassa ja monissa muissa

luottamustehtävissä. Viime
vuosina olen ollut mukana
mm. diakoniatyön ryhmäs-
sä. Etelä-Haagan aluefooru-
min toimintaa olen seuran-
nut tiiviisti ja osallistunut
matkojen rajaamissa puit-
teissa tilaisuuksiin.

Työurallani olen keskei-
sesti toiminut ensin Kuntien
Keskusjärjestön/Kaupunki-
liiton, nykyisen Kuntaliiton
tehtävissä 1970-luvulla,
Eduskunnassa valtiontilin-
tarkastajain kansliassa sekä
kansainvälisissä järjestöissä
kuten mm. Luterilaisen
Maailmanpalvelun palve-
luksessa Kalkutassa Intias-
sa. Pisin työrupeama ulko-
ministeriössä alkoi vuodesta
1986 ja vuodesta 1989 läh-
tien olin suurlähettiläänä en-
sin Sambiassa ja sen jälkeen
Tansaniassa. Työni paino-
piste oli Itä-Afrikassa ja mi-
nut oli akkreditoitu noina
vuosina Angolassa, Botswa-
nassa, Malawissa, Mosam-

bikissa, Madagaskarilla, Bu-
rundissa ja Zimbabwessa.
Tiivisti tuli seurattua tapah-
tumia myös Afrikan Unio-
nissa sekä Eteläisen Afrikan
Kehitysyhteisössä”, Ranta-
kari kertoo työurastaan.

”Kansainväliset luotta-
mustehtäväni ovat useimmi-
ten liittyneet kehityskysy-
myksiin, rauhan edistämi-
seen ja konfliktien ratkai-
suun samoin kuin luotta-
mustehtäväni evankelis-lu-
terilaisen kirkon ja ekumee-
nisten järjestöjen piirissä”,
Rantakari jatkaa.

Merkkipäiväänsä Ilari
Rantakari vietti Kannelta-
lossa syntymäpäivävastaa-
noton ja konsertin muodossa
laajan ja kansainvälisen ys-
täväpiirinsä keskellä 5.
syyskuuta. Haagalainen-leh-
ti onnittelee merkkipaalun
saavuttamisesta näin jälki-
käteen.

KK

Ilari Rantakari 60 vuotta

Ilari ja Birgitta Rantakari onnittelujen kohteena Kannel-
talolla 5.9. Kuva KK.

Erkki Pulkki Haagan VPK:sta koulutti sammutuspeitteen käyttöä halukkaille. Kuvat KK. 

Haagan Kokoomuksen väkeä yhteiskuvassa, vasemmalta Elie El-Khouri, Kai Gröndahl,
Sari Sarkomaa, Juha Peltonen, Jouko Huttunen ja Mirjami Tuomikoski.

Riikka Laine-Tolonen (vas.) ja Tiina Oksanen esittelivät markkinoilla Mannerheimin
Lastensuojeluliiton toimintaa. Molemmat toimiva liiton Haagan paikallisyhdistyksessä,
Oksanen puheenjohtajana.

Lauantaina 24.9. klo 16
Kanneltalon konserttisalis-
sa lauletaan niin hammas-
peikosta, hätänumerosta
kuin leppoisasta lauantai-
päivästäkin, kun lasten oma
hevibändi Moottörin Jyrinä
valtaa konserttisalin lavan.
Luvassa on tukanheilutusta
ja tyylitajuista lavaliikeh-
dintää niin lapsille kuin lap-
senmielisillekin musiikkifa-
neille.

Moottörin Jyrinä perus-
tettiin viitisen vuotta sitten.
Tarhansetä Janne soitteli
itäpakilalaisessa lastentar-
hassa huvikseen heviä, ja
huomasi lasten pitävän kuu-
lemastaan. Syntyi idea yh-
tyeestä, joka soittaisi heviä
– lapsille. Mukaan oli help-
po houkutella kaksi mu-
sisoivaa tarhansetää sekä
kaksi lapsenmielistä muu-
sikkoa. Laulusta vastaa Jan-
ne Hirvonen, kitaroista
Jaakko Halttunen ja Kimmo
Kovanen, bassosta Marko

Skou ja rummuista Harri
Tuhkio.

Jyrinän ensimmäiseen
kappaleeseen lainattiin sa-
nat tutusta lastenlaulusta
Jos sul lysti on. Sävel löytyi
Motörheadin klassikosta
Killed by Death. Mausteek-
si lisättiin omaa sanoitusta,
ja ensimmäinen biisi Kil-
pailu oli syntynyt. Yhtyeen
kappaleissa käsitellään
usein tärkeitä asioita, esi-
merkiksi sitä, mitä pitää
tehdä jos täytyy soittaa hä-
tänumeroon. Hammaspeik-
ko tulee muistuttaa puoles-
taan hammashoidon tärkey-
destä, alkuperäisen kappa-
leen ollessa Motörheadin ja
Girlschoolin Please Don’t
Touch. Iron Maidenin The
Trooper -klassikon versios-
sa Siivouspäivä heilutellaan
miekkojen asemesta mop-
pia ja rättiä.

Yhtye alkoi keikkailla
helsinkiläisissä lastentar-
hoissa saaden innostuneen

vastaanoton: ohjaajat iloit-
sivat siitä, että lapsille oli
vihdoinkin tarjolla uuden-
laisia musiikkielämyksiä.
Lapsia kiehtoo musiikki,
hauskat sanoitukset ja lava-
esiintyminen leikkeineen.
Nimikirjoituksen pyytämi-
nen keikan jälkeen on iso
elämys, ja hittibiisejä ralla-
tellaan vielä monta päivää
keikan jälkeenkin.

Konsertti soveltuu lapsil-
le ja lapsenmielisille 3-vuo-
tiaasta ylöspäin. Konsertin
kesto noin 45 minuuttia, ei
väliaikaa. Moottörin Jyrinä
Kanneltalossa la 24.9. klo
16: Janne Hirvonen, laulu,
Jaakko Halttunen, kitara,
laulu, Kimmo Kovanen, ki-
tara, Marko Skou, basso,
laulu, Harri Tuhkio, rum-
mut. Järjestäjänä Kannelta-
lo. Liput: 4 euroa, Kannelta-
lon lipunmyynti (09-
73124111, lipunmyynti.
kanneltalo@hel.fi) ja Lip-
pupalvelu.

Lasten oma hevibändi 
Moottörin Jyrinä
Kanneltalossa la 24.9. klo 16


