
Pohjois-Haaga Seuran syys-
kokouksessa 24. marras-
kuuta Marjatta-koululla
keskusteltiin tämänhetki-
sestä kestoaiheesta, turvalli-
suudesta Haagassa, erittäin
perusteellisesti. Seuran joh-
to oli saanut tilaisuuteen Pa-
silan poliisipiirin päällikön,
ylikomisario Pentti Pöy-
ryn, joka tilastoilla osoitti
tyhjentävästi tämänhetkisen

turvallisuustilanteen Haa-
gassa ja erityisesti Pohjois-
Haagassa olevan suhteelli-
sen hyvän ja paranemassa.
Tilaisuudessa oli edustajia
myös kaupungin nuoriso- ja
sosiaalitoimesta sekä Haka-
vuoren seurakunnasta mutta
päähuomion vei poliisi.

Haagassa on keskusteltu
tämän syksyn kokoontumi-
sissa turvallisuudesta ja asia

näyttää nyt kiinnostavan
vanhoja kestosuosikkeja,
kuten liikennettä ja läpiajoa,
enemmän. Taustalla ovat
tietysti tänä vuonna kaksi
Haagassa sattunutta vaka-
vaa henkirikosta, joista toi-
nen sattui Etelä-Haagan
puolella ja toinen Pohjois-
Haagassa. Varsinkin jälkim-
mäinen veriteko uutisoitiin
mm. iltapäivälehdistössä

hyvinkin näyttävästi ja uuti-
set otsikoitiin tyyliin ”koko
kaupunginosa pelkää”.

Vakuuttavasti esiintynyt
ylikomisario Pöyry kertoi
poliisin tietoon tulleiden ri-
kosten määrän tammikuusta
lokakuuhun 2005 vähenty-
nyt koko Helsingin alueella
2581 rikoksella eli noin 3
prosentilla ja Pohjois-Haa-
gassa 112 eli yli 11 prosen-
tilla verrattaessa rikosten
määriä viime vuoden vas-
taavaan aikaan. Rikoslakiri-
kosten, siis ”liikennesakko-
ja” vakavampien rikosten
määrä puolestaan on vähen-
tynyt koko Helsingissä sa-
maan tapaa vertaillen 3710
rikoksella eli yli 5 % ja Poh-
jois-Haagassa 180 rikoksel-
la eli lähes 20 %. Kehitys on
siis ollut koko kaupungissa
myönteinen, Pohjois-Haa-
gan osalta hyvinkin myön-
teinen, vähennystä on ollut
mm. pahoinpitelyissä ja va-
hingonteoissa. Myös häly-
tystehtävien kokonaismäärä
Pohjois-Haagan osalta on
laskussa.

Pöyry kertoi Haagan ole-
van poliisin näkemyksen
mukaan edelleen hyvinkin
turvallinen alue verrattuna
eräisiin muihin alueisiin
Helsingissä. Näkemys pe-
rustuu em. tilastoihin ja po-
liisin havaintoihin. Tähän
vaikuttaa mm. asukaskun-
nan ikärakenne ja ravitse-
musliikkeiden vähäisyys.
Ongelmia syntyy Pöyryn
mukaan siellä, missä ihmi-
set kohtaavat. Joitakin on-
gelmakohtia Haagastakin
löytyy, mm. Pohjois-Haa-
gan puolelta asema ja Näyt-
telijäntien ostoskeskus,
”yläostari”. Poliisi kuiten-
kin seuraa tilannetta viikoit-
tain ja kohdistaa huomionsa
havaitsemiinsa ongelma-
kohtiin, tietysti resurssiensa
mukaan. Pelkillä poliisin
toimenpiteillä ei mitään
aluetta kuitenkaan voida

rauhoittaa, vaan Pöyryn mu-
kaan tarvitaan kaikkien
osallisten, niin kaupungin
nuorisotoimen, sosiaalitoi-
men kuin asukkaidenkin yh-
teistyötä.

Todellinen turvallisuusti-
lanne ei ole sama asia kuin
miltä haagalaisista tuntuu,
todisti tilaisuudessa alueen
turvallisuustilanteeseen use-
alla kyselytutkimuksella pe-
rehtynyt projektijohtaja
Mikko Virkamäki. Kyse-
lyjen mukaan turvallisuusti-
lanteen koetaan parin viime
vuoden aikana heikenty-
neen. Turvallisuudentuntee-
seen vaikuttaa kuitenkin to-
dellista tietoa enemmän
mm. median jatkuva rikos-
ten ja väkivallantekojen
vyörytys. Perinteinen yhtei-
söllisyys ja yhteisön kont-
rolli on kadonnut tehoyh-
teiskunnan tulon myötä ja
yhteiskunta sulkeutuu koko
ajan enemmän. Tulee lisää
hälytyslaitteita, kameroita ja
vartijoita. Ihmiset luulevat
rikollisuuden koko ajan kas-
vavan ja se saa heidät pel-
käämään, vaikka todellisuu-
dessa tilanne ei olekaan
muuttunut, totesi Virkamä-
ki. Ratkaisuksi tämän kehi-
tyskulun kääntämiseksi hän

näkee yhteisöllisyyden pa-
lauttamisen, mutta ei näytä
löytävän tähän mitään pa-
tenttilääkettä. Pienin askelin
tätä olisi kuitenkin mahdol-
lista lisätä, jos mukaan saa-
daan mm. alueen asukkaat,
taloyhtiöt ja isännöitsijät.

Käydyssä keskustelussa
käsiteltiin turvallisuuteen
liittyviä asioita melko vai-
susti. Ylikomisario Pöyryn
tyhjentävällä esityksellä ja
varmoilla vastauksilla näytti
olevan tähän osuutta. Huo-
lestumista näyttää herättä-
neen erään erityisryhmille
rakennetut ja rakenteilla
olevat talot, mutta toisaalta
joku kertoi vaarallisimman
tilanteen Haagassa olleen
kun hän kohtasi vihaisen nä-
köisen jäniksen. Turvalli-
suutta enemmän keskuste-
lussa oli jälleen esillä liiken-
ne, mutta mitään uutta ei il-
mennyt. Yksittäiset puheen-
vuorot käsittelivät mm. läpi-
ajoa ja ylinopeuksia.

Keskustelutilaisuuden
perusteella jäi se käsitys, et-
tä ainakin Pohjois-Haaga on
edelleen suhteellisen turval-
linen alue Helsingissä, kai-
kesta kohusta huolimatta.
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Ylikomisario Pentti Pöyry todisti poliisin keräämillä ri-
kostilastoilla vakuuttavasti Pohjois-Haaga Seuran jäse-
nille, että alue ei ole sen turvattomampi kuin aikaisem-
minkaan, vaan pikemminkin turvallisempi. Koko Helsin-
kiä ajatellen ongelmat ovat poliisin kannalta myös aivan
muualla. Kuva KK.

Haaga turvallinen alue
Pohjois-Haaga Seuran syyskokous:

Hiiri on pieni ja norsu on
suuri kuten me kaikki tie-
dämme. Vaan mitä tapah-
tuu, kun hiiri päättää olla
norsu? Sen näyttää työryh-
mä SuuriHiiri musiikkipi-
toisessa teatteriesitykses-
sään, jonka ensi-ilta on
Kanneltalolla 10. tammi-
kuuta. ”Hiiri joka päätti
olla norsu” on teatteria
lapsille ja pohjautuu Mar-
kus Nummen vuonna 2005
julkaistuun samannimi-
seen kirjaan.

SuuriHiiri-kokoonpa-
non Juha Kujanpää on
säveltänyt näytelmään
musiikkia viuluille, ki-
taralle ja harmonille. Mu-
siikin lisäksi Riikka Pel-

kosen näyttämösovituk-
sessa huumorilla on mer-
kittävä osa. Näytelmän
rooleissa nähdään Jenni
Bergius, Juha Hippi, Ju-
ha Kujanpää ja Riikka Pel-
konen. Huomionarvoista
on, että rooleja on enem-
män kuin näyttelijöitä, jot-
ka siis muuntautuvat mo-
neksi. Esiintyjät ovat nuo-
ria musiikin ja teatterin
ammattilaisia. ”Hiiri joka
päätti olla norsun” ohjaaja
on Elina Kilkku ja tuotta-
ja Aura Linnapuomi.

Tekijöiden itsensä mu-
kaan ”Hiiri joka päätti olla
norsu” on universumina
paras musiikkipitoinen
teatteriesitys 7–12 -vuo-

tiaille ja varmasti hauska.
Ryhmä lähteekin Kannel-
talon seitsemän esityksen
jälkeen kiertämään pää-
kaupunkiseudun ala-as-
teen kouluja. Lisätietoja
saa netistä www. suurihii-
ri.com

Esitykset Kanneltalos-
sa: Ensi-ilta 10.1. klo 10.
Muut esitykset 12.1. klo
10 ja klo 18, 17.1. klo 10,
18.1. klo 10, 19.1. klo 10
ja 21.1. klo 15. Liput kaik-
kiin esityksiin 5 euroa,
Kanneltalon lipunmyynti
ja Lippupalvelu. Kannelta-
lon lipunmyynti, puh: 09-
73124111, sähköposti: 
lipunmyynti.kannelta-
lo@hel.fi

Hiiri joka päätti olla norsu

Hiiri joka päätti olla norsu -teatteriesityksen rooleissa ovat vasemmalta Riikka Pelko-
nen (mm. Siiri Hiiri ja Katti-Kati), Juha Kujanpää (mm. äiti Hiiri ja Jätti Jaska), Jenni
Bergius (mm. Niilo Hiiri) ja Juha Hippi (mm. isä Hiiri ja Heidi Norsu).


