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Vuosi alkaa olla lopuillaan ja pian on aika suunnata
katseet tulevaan vuoteen. Kaupunginvaltuusto sai
valmiiksi ensi vuoden budjetin, jonka pohjalta Hel-
sinkiä ja sen palveluita kehitetään. Vaikka kaupun-
kimme talousnäkymät näyttävät jo valoisimmilta, on
työtä talouden tervehdyttämiseksi ja painopisteen
siirtämiseksi palveluihin edelleen tinkimättä tehtävä.

Valtuustoryhmien välisissä budjettineuvotteluissa
kokoomus asetti päätavoitteekseen palveluiden tur-
vaamisen. Lisäpanostuksia tulee ikäihmisten palve-
luihin, lasten päivähoitoon ja lapsiperheiden palvelui-
hin.

Lisäystä tuli myös ensimmäisten ja toisten luok-
kien tuntikehyksiin sekä perusopetuksen oppimate-
riaalimäärärahoihin. Voimavarat vaikuttavat ratkaise-
vasti siihen, miten lapset voivat koulussa ja miten
opettajat jaksavat ja onnistuvat työssään. Perusope-
tuksen laadun turvaamiseksi liian suuret luokkakoot
on saatava kuriin, jotta opettajilla olisi enemmän ai-
kaa yksittäiselle lapselle. Tuttu ja turvallinen opettaja
on kouluviihtyvyyden selkäranka.

Merkittävä lisäpanostus tehdään joukkoliikenteen
tariffitukeen, mikä merkitsi, että lipunhintojen koro-
tukset säilyivät maltillisina. Joukkoliikenne on kau-
punkimme tärkeä peruspalvelu, jonka toimivuudesta
on pidettävä huolta. Kaikilla näillä panostuksilla
olemme menossa oikeaan suuntaan.

Ensi vuoden tärkeimpiä asioita on asuntopoliittisen
ohjelman uudistaminen. Kaupunkimme elinvoimai-
suuden turvaaminen edellyttää, että helsinkiläisille –
niin nykyisille kuin tulevillekin – onnistutaan tarjoa-
maan sopivia asuntoja. Erityisesti lapsiperheille on
pystyttävä tarjoamaan riittävän suuria ja laadukkaita
asuntoja hyvien palvelujen ja kulkuyhteyksien äärel-
tä. Myös ikäihmiset tulee nykyistä paremmin ottaa
huomioon ja tukea heidän asumistaan kotona tai ko-
dinomaisissa olosuhteissa mahdollisimman pitkään.

Mieleenpainuvimpia muistoja kuluneesta vuodesta
on elokuinen uinti Töölönlahdessa yhdessä kymme-
nien helsinkiläisten ja uuden ylipormestarin Jussi Pa-
jusen kanssa. Jo seitsemättä kertaa järjestetyssä Töö-
lönlahden kuutamouinnissa aloitettiin virallisesti jo
vuosisatoja pohdittu ja tavoiteltu Töölönlahden puh-
distus aloittamalla virallisesti puhtaan meriveden
pumppaus Humallahdesta. Aikoinaan ympäristölau-
takunnan puheenjohtajana asian puolesta ponnistel-
leena tunsin todella olleeni mukana tärkeässä ympä-
ristöteossa koko kotikaupunkimme hyväksi.

Uskon, että puhdistuneen Töölönlahden symboli-
arvo Euroopan puhtaimmalle pääkaupungille on tule-
vaisuudessa suuri. Se antaa uskoa siihen, että on mah-
dollista korjata menneiden sukupolvien ympäristölle
aiheuttamia tuhoja.

Haasteita kotikaupunkimme kehittämisessä riittää,
mutta on myös annettava kiitosta. Tuorein Helsingin
terveysasemilla tehty potilaiden asiakastyytyväisyys-
tutkimus osoitti, että palveluiden laatu tyydyttää
helsinkiläisiä. Tutkimustulos antaa syyn olla ylpeitä
terveyspalveluistamme ja kiittää Helsingin henkilös-
töä hyvästä työstä. Hyvää palautetta on tullut myös
päiväkotilasten vanhemmille tehdyistä kyselytutki-
muksista. Omalta osaltani voin sanoa, että Haagan
alueen perheiden palvelut: Haagan peruskoulu ja päi-
väkoti sekä Huopalahden seurakunnan ”Tönön” ilta-
päivähoito saavat perheeltämme kiitettävän arvosa-
nan.

Syksyn sateet ovat viimein vaihtumassa lumeksi ja
joulun ajan odotukseksi. 

Haluan toivottaa kaikille Haagalaisen lukijoille
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta.
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Valtuustokuulumisia
vuoden vaihteessa

Taloyhtiöt ovat enenevästi
siirtyneet käyttämään por-
taikkojensa sisääntuloissa
ovikoodeja, jotka ovat toi-
minnassa useimmiten aa-
musta iltaan (n. klo 08/09 –
20/21), kun taas ns. pimeän
tunteina talojen ulko-ovista
pääsee sisään vain
avaimella.

Tekniikan kehittyminen
on ehkä lisännyt jonkin
verran kansalaisten turval-
lisuudentunnetta. Koodien
käytöllä on ennen muuta
pyritty torjumaan ns. kut-
sumattomia vieraita: asun-
nottomia yösijan hakijoita,
pikkuvarkaita jne.

Samalla on kuitenkin
syntynyt joltinenkin kan-
sanvallan ongelma, kun
kansalaisten tavoittaminen
mm. vaalien yhteydessä,
ns. luukkujakelujen muo-
dossa, on käynyt entistä
hankalammaksi. Postilla,
Helsingin Sanomien hallin-
noimalla Leijonajakelulla
ja ”institutionalisoituneil-
la” mainospainotuotteiden

jakajilla on kyllä tiedos-
saan talojen koodit, mutta
ei juuri muilla tahoilla ehkä
pitsatakseja lukuun otta-
matta.

Syyskokouksessaan
24.11. Pohjois-Haaga Seu-
ra päätti kääntyä muiden
Helsingin kaupunginosa-
yhdistysten ja niiden yh-
teistyöorganisaation puo-
leen esittäen, että yhdistyk-
set kukin tahollaan pyytäi-
sivät alueensa taloyhtiöitä
pitämään ovensa lukitse-
mattomina ja ”koodittomi-
na” vaikkapa kuukauden
ajan ennen eduskunta-,
kunnallis- ja presidentin-
vaaleja, jotta poliittiset yh-
teisöt (sekä valitsijayhdis-
tykset) voisivat perintei-
seen tapaan jakaa vaaliai-
neistojaan. Luonnollisesti-
kin yhteisöt perinteiseen
tapaan kunnioittanevat
luukkukohtaisia mainosja-
kelukieltoja!

Toimiva kansanvalta it-
sestään selvästi tarvitsee
puhe-, kokoontumis- ja

painovapautensa. Ne ovat-
kin suomalaisessa yhteis-
kunnassa teorian tasolla
täysimääräisesti olemassa.
Tehokkain vaikuttamisen
tapa on kautta aikojen ollut
suora kasvoista kasvoihin
kohtaaminen, vaikka kuin-
ka lyhyt.

On tärkeää, että emme
modernissa yhteiskunnassa
linnoittaudu erilaisten tek-
nisten ratkaisujen taakse,
niin että ”kotini on linnoi-
tukseni”. Terve kansanval-
ta ei voi myöskään nojau-
tua yksistään erilaisiin –
sähköisiin tai leksikaalisiin
– joukkotiedotusvälineisiin.
Median mainostyyppinen
käyttö vaatii huomattavia
määriä rahaa.

Terveessä ja ihmislähei-
sessä kansanvallassa poliit-
tista vaalityötä voidaan
tehdä muutoinkin kuin
käyttämällä suuria summia
lehti- ja sähköiseen mai-
nontaan. Normaalin poliit-
tisen perusyhdistyksen ko-
ko vuoden käyttövarat ku-

luvat yhteen keskikokoi-
seen Helsingin Sanomien
mainokseen. Postiluukkui-
hin ja kädestä käteen jaetta-
via pienpainotuotteita sen
sijaan yhdistykset voivat
hankkia yllättävän huo-
kealla. On tärkeää, että ne
voidaan luontevalla tavalla
myös jakaa potentiaalisille
äänestäjille.

Terve kansanvalta on
yhteinen asiamme. Toivot-
tavaa olisi, että vaalijakelu-
kysymys pystyttäisiin rat-
kaisemaan vapaaehtoisuu-
den tietä lainsäädäntömuu-
toksiin turvautumatta. Ta-
loyhtiöillä ja niiden halli-
tuksilla (ja käytännössä
myös isännöintitoimistoil-
la) on asiassa omistajan
päätösvalta. Uskon, että
poliittiset puolueet laidasta
laitaan ovat ”koodiasiassa”
samaa mieltä ja toivovat ta-
loyhtiöiltä ym. huoneiston-
haltijoilta myötämielisyyt-
tä!

Simo Laaksovirta

Ongelmalliset ovikoodit

Helsingin suomenkielisen
työväenopiston uusi, kevään
2006 opetusohjelma on il-
mestynyt. Voit hakea oman
kappaleesi maksutta kirjas-
toista tai Läntisen alueopis-
ton toimistoista, jotka sijait-
sevat Kannelmäen Kannel-
talossa (osoite Klaneettitie
5) ja Pohjois-Haagassa
(osoite Näyttelijäntie 14, 2.
kerros).

Ilmoittautumaan

Ilmoittautuminen kevään
kursseille alkaa ainealoittain
porrastetusti maanantaina
9.1. klo 16.30–19, jolloin ai-
neina ovat ihminen, yhteis-
kunta ja kulttuuri, kielet, tie-
totekniikka ja suomea maa-
hanmuuttajille. Tiistaina
10.1. vuorossa ovat hyvin-
vointi, terveys ja elämäntai-
dot, kotitalous, kuvataide ja
käsityö (tekstiilityö ja tekni-
nen työ). Keskiviikkona
11.1. mukaan tulevat edellis-
ten aineiden lisäksi vielä kir-
jallisuus, lausunta ja näyttä-
möilmaisu, liikunta, tanssi ja
jooga, luonto ja puutarha,
merenkulku ja musiikki. Il-
moittautua voi joko puheli-
mitse numeroon 31088610
tai käymällä alueopiston toi-
mistossa. Internetin kautta il-
moittautuminen alkaa tuntia
myöhemmin eli klo 17.30
osoitteessa www.hel.fi/ty-
ovaenopisto. Internetin kaut-
ta ilmoittautumiseen tarvi-
taan oma asiakastunnus. Li-
sätietoja ilmoittautumisesta
antaa uusi opetusohjelma ja
alueopiston toimisto, puh.
31088520 tai 31088528.

Sinäkin voit tulla 
mukaan

Aivan uusien tai syksystä

jatkuvien kurssien lisäksi
keväällä on tarjona runsas ja
monipuolinen valikoima
maksuttomia ja kaikille
avoimia yleisluentoja, joita
Kanneltalon lisäksi järjeste-
tään Meilahden ala-asteella
(Jalavatie 6) ja viidessä
ikäihmisten palvelukeskuk-
sessa tai -pisteessä eri puo-
lilla läntistä Helsinkiä.
Myös palvelukeskusten
luentoja voivat tulla kuunte-
lemaan kaikki aiheista kiin-
nostuneet.

Maanantaisin järjestetään
peräti kolme luentosarjaa:
Meilahden virkistyskeskuk-
sessa (Heikinniementie 2)
alkaa 23.1. klo 13 luentosar-
ja Välähdyksiä kirjallisuu-
teen, matkoihin ja musiik-
kiin, jonka aiheista mainit-
takoon Itävalta, Wien, To-
navan laakso (23.1.), Sha-
kespearen Hamlet (6.3.) ja
Antonio Vivaldin Vuoden-
ajat (24.4.). Anja Sarvaksen
opastuksella tutustutaan Ita-
lian historiallisiin kohteisiin
neljänä myöhäiskevään
maanantaina. Maanantain
toinen luentosarja kuullaan
Kotipirtissä (Kauppalantie
44) klo 14 alkaen aiheinaan
mm. Aristoteles (23.1.), Ei-
la Pennanen (30.1.) ja Ikäih-
misten EU (27.2.). Maanan-
tai-iltoihin on jo vuosien
ajan kuulunut Kanneltalon
kirjallisuussarja, jonka ai-
heet ulottuvat Jane Auste-
nista Ludwig Wittgenstei-
nin kautta Runar Schildtiin,
Isabel Allendeen ja John le
Carréen. Kevään ohjelmaan
kuuluu myös kaksi kirjaili-
javierailua: 6.3. Kannelta-
lossa vierailee yhteiskun-
nallisten dekkareiden ja
nuortenkirjojen kirjoittaja
Leila Simonen ja 27.3. vie-
raaksi saapuu historiallisia

romaaneita kirjoittanut Pau-
la Havaste. Kanneltalon kir-
jallisuusluennot järjestetään
klo 18.30–20 Kannelmäen
kirjastossa.

Keskiviikkoisin on niin
ikään tarjolla kolme luen-
tosarjaa: Meilahden,
Munkkiniemen ja Haagan
paikallishistoriaa tarkastel-
laan Meilahden ala-asteella
18.1.–8.2. klo 18.30–20.
Salainen ruusu – valittuja
kohtia Irlannin ja Britan-
nian taiteesta -luentosarja
alkaa puolestaan Kannelta-
lon auditoriossa 25.1. klo
19. Helmikuun puolella 8.2.
alkaen järjestetään vielä
kahden luentokerran koko-
naisuus, jonka aiheena on
J.V. Snellman – filosofi ja
valtiomies; Snellmanin toi-
mintaa ja merkitystä valot-
tavat filosofit Eero Ojanen
ja Lassi Raunio. Näiden sar-
jojen lisäksi kuullaan vielä
yksittäisiä luentoja erilaisis-
ta aiheista: Mikä ihminen
on? (1.2.), Nainen romani-
kulttuurissa (8.3.), Mikä on
taiteilijakirja? (5.4.) ja Kar-
tan ja kompassin käyttö
(19.4.).

Runsain luentotarjonta

keskittyy torstaihin, jolloin
salit täyttyvät neljässä eri
opetuspaikassa: Kannelta-
lossa, Riistavuoren palvelu-
keskuksessa (Isonnevantie
28), Munkkiniemen palve-
lutalossa (Laajalahdentie
30) ja Palvelukeskus Koti-
kalliossa Pitäjänmäessä
(Kyläkirkontie 6-10). Mo-
ninaisten kirjallisuus-, mu-
siikki- ja kulttuuriluentojen
joukosta mainittakoon vain
kaksi esimerkkiä: Kannelta-
lon huhtikuisiin luentoihin
kuuluva luentosarja Musta-
laiseks olen syntynyt, jossa
6.4.–27.4. klo 19 alkaen
kerrotaan romanien histo-
riasta, kielestä ja tapakult-
tuurista sekä helmikuun
helmenä professori Juha
Siltalan luento Työelämän
huonontumisen historiasta
Kanneltalon auditoriossa
torstaina 16.2. klo
19–20.30.

TAVATAAN LUEN-
NOILLA!

Pekka Kankainen
Kirjoittaja on Läntisen työ-
väenopiston opistosihteeri
ja kirjallisuuden tuntiopet-
taja

Nyt sitä saa!

Pohjois-Haaga Seura ry. piti syyskokouksensa 24.
marraskuuta Marjatta-koululla ja teki mm. henkilö-
valintoja. Seuran puheenjohtajaksi valittiin edelleen
Juho Kumpulainen, varapuheenjohtajaksi Pekka
Lönnroth, sihteeriksi Aira Hämäläinen ja hallituk-
sen jäseniksi Inka Immonen, Kauko Kaukinen,
Marjut Köhler, Mikko Liimatainen, Kalevi
Luukkainen, Taisto Niemelä sekä Irja Tikka.

Pohjois-Haaga 
Seuran syyskokous


