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Haagan Taideseura piti pe-
rinteisen hiihtolomaviikol-
le ajoittuvan vuosinäytte-
lynsä 18.–26. helmikuuta
Pohjois- Haagan Yhteis-
koulun tiloissa. Näyttely
oli samalla taideseuran 40-
vuotisjuhlanäyttely ja sen
yhteydessä julkistettiin 40-
vuotisjuhlakirja.

Haagan Taideseuran on
nykyisellään pelkästään
kuvataiteilijoiden seura,
mutta näin ei ollut sen toi-
minnan alkuvaiheessa. Tai-
deseuran syntyä näyttelyn
avajaisissa muistellut
Mauno Vuori kertoi rat-
kaisevan olleen vuonna
1966 vietetyn Haaga-vii-
kon. Haagassa oli 1960-lu-
vulla paljon taiteilijoita
teemaviikon yhteydessä pi-
dettiin ensimmäinen yhtei-
nen näyttely. Saman vuo-
den lopulla syntyi taide-
seura, jossa aluksi oli kuva-
taiteilijoiden lisäksi myös
mm. kirjailijoita, runoili-
joita ja laulajia. Kun Hel-
sinkiin syntyi ajan mittaan
lisää johonkin taiteen lajiin
erikoistuneita seuroja Haa-
gan Taideseuraan jäivät lo-
pulta vain kuvataiteilijat.
Näyttelytoiminnan kannal-
ta Pohjois- Haagan Yhteis-
koulun syntyminen oli

olennaisen tärkeä, Vuori
muistelee nyt pidetyn vuo-
sinäyttelyn olevan jo 34.
laatuaan. Perinteeksi on
myös muodostunut näytte-
lyn pitäminen nimen
omaan hiihtolomaviikolla,
jolloin koulu on muuten
tyhjillään.

Seuran puheenjohtaja
Marja-Riitta Mustonen

esitteli näyttelyn avajaisis-
sa taideseuran 40-vuotis-
juhlakirjan, joka koostuu
seuran jäsenien töiden ku-
vista. Kirjassa ei tällaisiin
teoksiin helposti liitettävää
historiaa riviäkään, vaan
pelkästään läpileikkaus jä-
senten taiteellisesta tuotan-
nosta. Kukin jäsen on saa-
nut valita tuotannostaan
yhden teoksen.

Mustonen kertoo seuran
elävän vireää vaihetta,
uusia jäseniä on tullut ja
kurssitoiminta pyörii Aino
Acktén tien 8:n kellarissa
vilkkaasti. Erityisen mer-
killepantavaa on hänen
mukaansa se, että uusissa
jäsenissä on hyvin ammat-
titaitoisia taiteilijoita. Lo-
kakuulle on 40-vuotisjuh-
lavuoden tiimoilta suunnit-

teilla näyttely Sanoma-ta-
loon aivan Helsingin yti-
meen. Toisen näyttelyn ai-
kaansaaminen kuluvana
vuotena tulee olemaan
Mustosen mukaan melkoi-
nen voimanponnistus yh-
distykselle, jossa kaikki
tehdään talkoovoimin.

Seuran sihteeri Laura
Majuri oli yksi näyttelyn
komissaareista Irja Tikan,
Ilona Järvisen ja Ulla Fin-
nilän ohella. Hän kertoo
näyttelyssä esillä olleiden
157 teoksen tulleen vali-
tuksi 252 tarjolle asetetusta
työstä. Esille voitiin laittaa
teoksia käytettävissä ole-
van tilan mukaan ja uutta
tällä kertaa on, että nyt mu-
kana on aikaisempaa vä-
hemmän sarjoja, ts. samalta
taiteilijalta voi olla esillä
eri tekniikoilla tehtyjä töitä

eri kohdissa näyttelyä. Var-
sinaisia jäseniä seurassa on
Majurin mukaan tällä het-
kellä 90 ja kannattavia jä-
seniä noin 100. Jäsenkun-
nan aktiivisuus vaihtelee
tietysti mm. iän ja työkii-
reiden mukaan. Nyt esillä
oli yhteensä 61 taiteilijan
töitä ja näytteli työllisti
noin 70 henkeä tavalla tai
toisella.

Taiteeseen tutustumisen
ohella näyttelyssä oli mah-
dollista juoda kahvia ja
nauttia leivonnaisista sekä
ostaa erilaista pientä kotiin
vietävää. Näyttelyn ava-
jaisten yleisömäärä oli
poikkeuksellisen runsas,
eikä syyttä, ansaitseehan
40-vuotias Haagan Taide-
seura hatunnoston teke-
mästään kulttuurityöstä.

KK

Haagan Taideseuran 40-vuotisnäyttely

Haagan Taideseuran näyttelyn avajaisissa 18. helmikuuta palkittiin diplomeilla seuran
jäseniä pitkäaikaisesta työstä, vasemmalta Mauno Vuori, Sinikka Lintukankare ja Maila
Vanhatalo-Majuri. Kuvat KK.

Mia Kolarin ”Valkoinen lootus”, akryyli.

Terttu Seulen ”Kissan kellot”, öljy.
Rainer Nyholmin ”Lentoon lähdössä”, metallista tehty
veistos.

Kansanedustaja, tohtori Arja Alhon esitelmöi aiheesta
”Hiljainen demokratia – äänekäs media” torstaina
20. huhtikuuta alkaen kello 18.30 Helsingin työvä-
enopiston läntisen alueopiston tiloissa, osoitteessa
Näyttelijäntie 14 toinen kerros.

Otsake on sama kuin Alhon väitöskirjan nimi ’Silent
Democracy, Noisy Media’. Arja puolusti väitöskirjaan-
sa Helsingin Valtiotieteellisessä tiedekunnassa
11.6.2004, ja on myöhemmin esitelmöinyt aiheesta
mm. USA:ssa ja Saksassa, mutta ei juurikaan Suomes-
sa.

Väitöskirjan on hyvin ajankohtainen, Alho käsittelee

mm. muuntautuvaa modernisaatiota ja maailman me-
diasoitumista ja globalisaatiota. Hän tarkastelee lähem-
min mm. EMUa, WTO:ta, Soneraa ja skandaalia mus-
tista listoista. Liikutaan siis politiikan ytimessä sekä si-
tä koskevissa median julkisissa tulkinnoissa. Alhon
omin sanoin (väitöskirjan tiivistelmästä): Tutkimuksen
”Hiljainen demokratia, äänekäs media” tarkoituksena
on selvittää edustuksellisen demokratian suhdetta julki-
seen sfääriin ja saada näin käsitys demokratiamme toi-
mivuudesta neljän eri päätöksentekoprosessin avulla.

Tilaisuuden järjestää Pohjois-Haagan Sosialidemok-
raattinen yhdistys.

Arja Alhon esitelmöi Pohjois-Haagassa

Tule tutustumaan viihtyisään
nuorisotaloomme osoitteessa
Teuvo Pakkalantie 5.
Luvassa tarjoilua.
Tervetuloa!

Lea, Marjatta, 
Sabi ja Viviana

Teuvo Pakkalan nuorisotalolla
avoimet ovet 23. maaliskuuta
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Vanhimpia, ehkä jopa van-
hin Haagan asukas Toini
Waris täytti 17. tammikuu-
ta kunnioitettavat 100
vuotta. Hän on vuodesta
1971 asunut Kylätie 16:ssa
Asgerd Summelinin sää-
tiön omistamassa, vanhuk-
sille tarkoitetussa asuinta-
lossa.

Toini Wariksen syntyes-
sä 1906 Helsinki ja Haaga-
kin oli kovasti toisen nä-
köinen kuin nyt. Tsaarin ja

kaikki Suomen presidentit
kokenut Toini Waris
avioitu Ilmavoimissa pal-
velevan upseerin kanssa ja
asui useilla eri paikkakun-
nilla Suomessa, vaikka on-
kin Helsingissä syntynyt.
Perheeseen syntyi kolme
poikaa ja tytär. Rouva Wa-
riksen jälkikasvua onkin jo
eri puolilla maailmaa.

Korkeasta iästään huoli-
matta Toini Waris on edel-
leen aktiivinen, vaikka

kuulo, näkö ja liikkuminen
onkin heikentynyt. Toi-
mensa Kylätie 16:n asukas-
yhdistyksen järjestelijänä
rva Waris on jo joutunut
iän myötä lopettamaan.

Kylätie 16:n asuintalon
omistava Asgerd Summeli-
nin säätiö on perustettu sa-
mannimisen norjalaista
syntyperää olevan helsinki-
läisen ravintoloitsijan toi-
mesta 1960. Säätiön halli-
tuksen puheenjohtaja on

Seppo Hyttinen ja asiamies
Ari Kangasniemi.  Jotakin
taikaa talossa lienee, sillä
Toini Waris on jo kolmas
100 vuotta täyttänyt talon
asukas. Täyden sadan vuo-
den täyttymisen merkeissä
säätiö järjesti pienen juhlan
rva Warikselle 28.2.

Parhaat onnittelut myös
Haagalaisen puolesta to-
dellisesta tasavuosijuhlasta
näin jälkikäteen!

Toini Waris 100 vuotta


