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Äskettäin julkaistiin suuriin ikäluok-
kiin kohdistunut kysely. Kyselyyn
osallistuneiden joukko oli varsin pie-
ni, eikä vastausten antamaa kuvaa
voida pitää kattavana. Kyselyn vas-
tauksista nousi kuitenkin esiin mie-
lenkiintoinen näkökohta. Yli puolet
vastanneista kertoi katuvansa liian vä-
häistä opiskelua.

Kuusi- ja seitsemänkymmenluku-
jen opiskelijat elivät kovin erilaisessa
yhteiskunnassa kuin tämän päivän
nuoret. Tuolloin opiskelijat pitivät
työpaikan saantia lähes itsestään sel-
vyytenä. Osittain hyvän työpaikan
löytyminen saattoi olla jopa syynä
opiskelun keskeyttämiseen. Opiske-
lun merkitystä työuran muodostumi-
sessa korostetaan tänä päivänä aivan
erilailla, sillä työpaikan löytyminen
ilman asianmukaista ammattikoulu-
tusta on lähes mahdotonta. Eikä edes
koulutus takaa enää uraputken avau-
tumista.

Suurten ikäluokkien lapset ja lap-
senlapset ovat opiskelu- ja kouluiässä.
Viisikymppiset voivat omalta osal-
taan tukea ja kannustaa uusia suku-
polvia opiskelemaan määrätietoisesti.
Ehkäpä silloin 2040-luvun viisikymp-
piset eivät joudu haikailemaan omien
opiskelujensa perään.

Pohjois-Haaga Seuran joh-
tokunta on pohtinut alueen
turvallisuustilannetta hil-
jattain sattuneen henkiri-
koksen jälkeen. Sattunees-
ta yksittäisestä vakavasta
rikoksesta huolimatta Poh-
jois- Haagaa pidetään edel-
leenkin rauhallista seutuna
ja siellä sattuu rikoksia vä-
hemmän kuin monessa
muussa Helsingin kaupun-
ginosassa. Tätä tukevat
myös poliisin keräämät ti-
lastot rikosilmoituksista,
muutosta huonompaan
suuntaan ei ole tapahtunut.
Esimerkiksi varkauksien ja
niiden yritysten määrä on
itse asiassa laskenut kulu-
van vuoden aikana miltei
puoleen verrattuna vuoteen
2004. Pohjois-Haagassa ja
Lassilassa sattuu esimer-
kiksi pahoinpitelyjä vä-
hemmän kuin yksi viikossa

ja ryöstöjä tai niiden yri-
tyksiä noin kerran kuussa.

Taannoin tutkittaessa
kyselymenetelmällä alueen
ihmisten turvallisuuden-
tunnetta YKS-projektissa
todettiin sen viimeisen kol-
men vuoden aikana josta-
kin syystä heikentyneen.
Todellista, tosiasioihin pe-
rustuvaa syytä tähän ei kui-
tenkaan pitäisi olla. Ihmis-
ten mielikuviin vaikuttaa-
kin mitä ilmeisimmin jokin
muu syy, esimerkiksi me-
diassa jatkuvasti suurta
huomiota saavat rikokset.

Pohjois-Haaga Seuran
johtokunta on päättänyt
syyskokouksensa yhtey-
dessä käsitellä alueen tur-
vallisuutta esimerkiksi kes-
kustelun muodossa, tarkka
muoto on kuitenkin vielä
avoin.
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