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Purjeveneen vesillelaskua odottaa joka kevät yhtä
malttamattomasti. Meren tuoksua ja kaunista saaris-
toa ei voita mikään. Puhdas ja uimakelpoinen Itä-
meri ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys. Surullisen
usein limainen, haiseva ja pahimmillaan myrkylli-
nen sinilevä pilaa koko meriympäristön. Sinilevän
lisäksi merellä törmää mitä käsittämättömimpiin
jätteisiin ja öljypäästöihin. Tällaiset hetket suoras-
taan vihastuttavat.

Useat asiantuntijat ovat jo pitkään varoitelleet, et-
tä suuri öljyonnettomuus on hyvin mahdollinen ran-
nikollamme. Tallinnan edustalla tapahtunut öljyon-
nettomuus olisi aivan hyvin voinut tapahtua Helsin-
gin merialueella. Varsinkin kun liikennöinti uusien
öljysatamien myötä vain lisääntyy. Suuri öljyonnet-
tomuus olisi Itämerelle ympäristökatastrofi, josta se
ei välttämättä toipuisi koskaan.

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn lisäksi Suo-
men öljyntorjuntavalmiutta on parannettava. Kii-
reellisintä on hankkia monitoimialus, joka kykenee
suurtorjuntaan niin jääoloissa kuin matalissa vesis-
sä.

Itämerta ja Suomenlahtea käytetään yhä törkeästi
myös jätealtaana. Viime vuonna todistettavasti
useat sadat laivat laskivat öljyä mereen. Todellisten
päästöjen määrä on moninkertainen. Valvontaan
tarvitaan edelleen tehokkaampia keinoja, mutta eri-
tyisesti asenteisiin tarvitaan muutosta.

Öljyvaaran lisäksi Itämeri on myös monin muun
tavoin vaikeuksissa. Rehevöityminen on Suomen-
lahden ja yleensäkin Itämeren pahin ympäristöon-
gelma. Vaikka Suomenlahden kuormitus on viime
aikoina vähentynyt, on Itämeri edelleen maailman
saastuneimpia merialueita.

On hälyttävää, että Itämeren rehevöitymistä ai-
heuttavat päästöt eivät ole vähentyneet Itämeren
suojeluohjelman edellyttämällä tavalla. Rannikko-
vesien tila on huonontunut erityisesti Suomenlah-
della ja Saaristomerellä. Toimet vesien tilan heikke-
nemisen estämiseksi eivät yksinkertaisesti ole olleet
riittäviä.

Merien suojelussa tarvitaan samalla tavalla glo-
baalia tarkastelua kuin ilmastomuutoksen estämi-
sessä. Itämeri on laajentuneen Euroopan unionin si-
sämeri. Sen suojeleminen edellyttää voimakasta po-
liittista tahtoa ja kaikkien rannikkovaltioiden yhteis-
työtä. Itämeren suojelu on nostettava yhdeksi paino-
pisteeksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aika-
na. Koko EU ja erityisesti kaikki Itämeren rannik-
kovaltiot on saatava sitoutumaan Itämeren suoje-
luun kaikissa toimissaan.

Meri, saaristo ja rannat arvokkaine luontokohtei-
neen ovat meidän helsinkiläisten rikkaus ja rakkaus.
Harvassa eurooppalaisessa pääkaupungissa voi ai-
van keskustan läheisyydessä nauttia näin monimuo-
toisesta luonnosta kuin meillä Helsingissä. Jotta
voimme myös jatkossa viihtyä merellisen luonnon
äärellä, on kaikkien yhteinen etu ja velvollisuus
huolehtia Itämerestä.
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Itämeremme

Huopalahden seura-
kunnan kanta

Selvityksessä esitetään
ansiokkaita katsauksia eri-
laisiin kehitystrendeihin se-
kä kirkossa että muualla yh-
teiskunnassa. Nykyisen seu-
rakuntarakenteen arvioinnin
yhteydessä tuodaan esille
tärkeitä tietoja taloudellises-
ta tilasta, työntekijäresurs-
seista ja toimitiloista.

Selvityksen keskeinen
vakava ongelma on, että sii-
nä esitettyjä asiatietoja ei
analysoida objektiivisesti si-
ten, että niiden perusteella
voitaisiin tehdä pitäviä joh-
topäätöksiä. Sen vuoksi joh-
topäätösten tekemistä ohjaa
vahva esiymmärrys Se puo-
lestaan näyttää rakentuvan
ympäröivässä yhteiskunnas-
sa esiintyvään suurten yksi-
köiden, erikoistumisen ja
uusien teknisten sovellusten
avulla saavutettavien etujen
ylikorostukseen. Merkittävä
heikkous koko prosessissa
on myös työntekijöiden nä-
kökantojen sivuuttaminen.
Näistä selvityksen peruson-
gelmista seuraa, että sen pe-
rusteella ei voi tehdä Helsin-
gin seurakuntayhtymän seu-
rakuntarakenteen kehittä-
mistä koskevia päätöksiä.

Monia kysymyksiä, jotka
olisi pitänyt selvittää, on
jäänyt avoimeksi. Esitetty-
jen muutosten vaikutusta
seurakuntien toimintaan ja
sisäiseen rakenteeseen tulisi
tutkia ammattitaitoisten tut-
kijoiden voimin. Olisi päte-
västi selvitettävä, mitä vai-
kutusta seurakunnan jäsen-
määrällä on seurakunnan
toiminnan sisältöön ja luon-
teeseen. Seurakuntia yhdis-
tettäessä niiden toiminta-
kulttuuri väistämättä muut-
tuu. Tulisi etsiä enemmän
vaihtoehtoisia muutoksen
malleja ja vertailla niitä ob-
jektiivisesti.

Selvityksessä esitellään
tulevaisuuden resursseja ja
todetaan, että Helsingin seu-
rakuntayhtymän talouden
tasapainottaminen edellyt-
tää toimintamenojen supis-
tamista 10–15 % vuoteen
2012 mennessä. Ennen ra-
kennetta koskevaa päätök-
sentekoa tulisi kuitenkin
selvittää, mistä säästöt voi-
daan saada aikaan ja millä

tavalla. Pelkkä rakenteen
muuttaminen ei sinänsä
säästä vielä mitään.

Selvityksen liitteenä ole-
vasta seurakuntaneuvosto-
jen arviointikyselyn rapor-
tista käy ilmi, että suuret ja
pienet seurakunnat suhtau-
tuvat useisiin kysymyksiin
eri tavoin. Päälinja on, että
pienet seurakunnat ovat ny-
kyisiin olosuhteisiin tyyty-
väisiä, suuret tyytymättö-
miä.

Hallinnollisten ratkaisu-
jen heijastusvaikutuksia
seurakuntalaisten käyttäyty-
miseen on tutkittava, koska
on olemassa riski että esite-
tyillä ratkaisuilla höllenne-
tään sitoutumista seurakun-
taan entisestään. Oma seu-
rakunta ja tutuksi koettu
kirkko ovat kulttuurisia te-
kijöitä, jotka tärkeällä taval-
la luovat myönteistä koti-
paikkatunnetta ja -identi-
teettiä. Pienessä seurakun-
nassa identifioituminen seu-
rakuntaan liittyy kotipaikka-
ja kaupunginosaidentiteet-
tiin vielä vahvemmin kuin
suuressa. Myös kaupungin-
osat ja niiden väestö poik-
keavat toisistaan. Läntisten
kaupunginosien pienissä
seurakunnissa kirkkoon
kuulumisprosentti on itäisiä
suurseurakuntia olennaisesti
korkeampi. Seurakunta on
niissä toisella tavalla koko
yhteisön kotiseurakunta.
Olisi selvitettävä, mitä alu-
eellinen seurakuntarakenne
todellisuudessa merkitsee
tästä näkökulmasta. Samoin
olisi selvitettävä, millainen
vaikutus seurakuntakoolla
on vallan hajautumiseen tai
keskittymiseen seurakun-
nassa.

Selvitysmies on jakanut
esityksensä toisaalta toimin-
nallisen, toisaalta alueelli-
sen seurakuntarakenteen ke-
hittämiseen.

Toiminnallista rakennetta
koskeviin esityksiin on suu-
relta osin helppo yhtyä. Ne
ovat kauniita päämääriä, joi-
hin seurakunnissa toki jo nyt
pyritään. Seurakunnan pe-
rustehtävä on ilmaistu kirk-
kolaissa ja sen toteuttami-
seksi esimerkiksi Huopalah-
den seurakunnassa on selvi-
tysmiehen esittämät kehittä-
miskohteet entuudestaan
otettu huomioon.

Alueellista rakennetta
koskevien esitysten toteutta-
miseen tehty selvitys ei sen
sijaan anna perusteita. Esi-
tysten toiminnallisia ja ta-
loudellisia seurauksia ei ole
riittävästi tutkittu. Vaarana
on, että suuressa seurakun-
nassa taloudellinen ja hal-
linnollinen valta keskittyy
todellisuudessa päätöksiä
valmisteleville virkamiehil-
le ja suhteellisesti pienem-
mälle luottamushenkilöstöl-
le ja etääntyy seurakuntalai-
sista. Huopalahden seura-
kunnan seurakuntaneuvos-
ton mielestä päätösten teke-
minen esitetyssä aikataulus-
sa ilman lisäselvityksiä ei
ole perusteltua.

Selvitysmies esitteli kaksi
vaihtoehtoa Helsingin seu-
rakuntien alueelliseksi ra-
kenteeksi. Maltillisemmas-
sa vaihtoehdossa Huopalah-
den ja Hakavuoren seura-
kunnista muodostettaisiin
yksi seurakunta ja Munkki-
niemen ja Munkkivuoren
seurakunnista toinen. Tä-
män vaihtoehdon esittely on
selvityksessä sivuutettu lä-
hes kokonaan ja esitetty näi-
den neljän seurakunnan
muodostaman suuryksikön
perustamista. Jos rakenne-
muutoksiin on mentävä,
Huopalahden ja Hakavuo-
ren yhdistäminen tulisi aset-
taa jatkoselvitysten pohjak-
si.

Edellä esitettyyn nojaten
Huopalahden seurakunnan
seurakuntaneuvosto toivoo
että tuomiokapituli ei ryh-
tyisi toimiin tehdyn selvi-
tyksen esitysten pohjalta
vaan esittäisi päteviin tutki-
muksiin perustuvia tietoja
erilaisten rakenne- ja hallin-
tomallien seurausvaikutuk-
sista seurakuntien toimin-
taan ja talouteen.

Hakavuoren seura-
kunnan kanta

Hakavuoren seurakunnan
seurakuntaneuvosto päätti
kokouksessaan 27.2. antaa
seuraavan lausunnon selvi-
tysmiehen raportista ja seu-
rakuntarakenteen kehittämi-
sestä:

Raportti on mielenkiin-
toinen, ja se käy läpi laaja-
alaisesti kehityssuuntia sekä
yhteiskunnassa että seura-
kunnissa. Seurakuntaneu-
vosto toteaa, ettei Tuomio-
kirkkoseurakunnan mahdol-
lisia taloudellisia säästöjä ei
ole perusteellisesti selvitet-
ty.

Ongelmallisena Haka-
vuoren seurakuntaneuvosto
kokee aikataulun kiireelli-
syyden ja sen, että seura-
kuntien työntekijöiden lau-
suntoja ei ole pyydetty.
Työntekijät ovat ilmaisseet
huolensa virkojen mahdolli-
sesta vähentämisestä. Sa-
moin huoli liittyy luonnolli-
sen poistuman kautta mah-
dollisesti täyttämättä jätettä-
vien virkojen tehtävien hoi-

tamiseen.
Raportti suosittaa mallia,

jossa seurakuntien koko oli-
si noin 30.000 jäsentä. Mal-
lin myötä saatavia taloudel-
lisia säästöjä ei ole selkeästi
kartoitettu. On selvää, että
seurakuntarakennetta ja seu-
rakuntien toimintaa on kehi-
tettävä. Kehittyykö toiminta
yhdistämisten myötä, se on
vaikeampaa arvioida.

Hakavuoren seurakunnan
seurakuntaneuvosto kiinnit-
tää huomiota luonnollisiin
alueellisiin kokonaisuuk-
siin. Silloin tulisivat huo-
mioiduiksi niin historialli-
set, kulttuuriset kuin liiken-
teellisetkin näkökohdat.
Seurakuntien rajat voisivat
kulkea selkeästi suurten
väylien varsia. Näin ollen
seurakuntaneuvosto on
päättänyt esittää oman mal-
linsa, haagalaisen seurakun-
nan, joka syntyisi liittämällä
nykyiset Hakavuoren ja
Huopalahden seurakunnat.
Täten muodostuisi seura-
kunta- alue, joka on sekä
selkeä että luonnollinen ko-
konaisuus ja jolla jo on seu-
rakunta- ja alueidentiteetti.
Uuden seurakunnan koko
olisi n. 17.000 jäsentä. Seu-
rakuntaneuvoston mielestä
20.000 jäsenen seurakuntaa
on pidettävä ehdottomana
maksimina.

Haagalaista seurakuntaa
puoltavat:

– alueen yhteinen histo-
ria ja samanlainen kulttuuri

– alueen sisällä on hyvät
liikenneyhteydet

– alueen yhteiset esim.
terveys- ja vanhainhoitopal-
velut

– alueen koulut
– alueen kaupunkisuun-

nittelu.
Koska Huopalahden ja

Hakavuoren seurakuntien
välillä on jo nyt työalojen
yhteistyötä, yhteinen seura-
kunta voisi parantaa syner-
giaetuja. Esimerkiksi rippi-
koulu- ja nuorisotyössä voi-
taisiin keskittää voimia yh-
teiseen työhön, jolloin myös
työntekijöiden erityisosaa-
minen voisi palvella seura-
kuntaa paremmin. Myös tu-
levaisuutta ajatellen yhte-
näinen Haagan seurakunta
toimisi parhaiten myös dia-
koniatyössä sekä esim. maa-
hanmuuttajatyössä ja ystä-
vyysseurakuntatyössä. On-
han molemmilla nykyisillä
seurakunnilla vahvat siteen
Viroon.

Edellä esitetyn perusteel-
la Hakavuoren seurakunnan
seurakuntaneuvosto esittää,
että Hakavuoren ja Huopa-
lahden seurakunnat yhdis-
tettäisiin siten, että seura-
kunnan rajoina olisivat kehä
I – Porintie – Vihdintie –
Hämeenlinnantie. Ns. Poh-
jolan alue jäisi tämän alueen
ulkopuolelle. Uusi seura-
kunta vastaisi alueellisesti
lähes vanhaa Haagan kaup-
palaa ja luontevana nimenä
olisi Haagan seurakunta.

Minkälainen seurakunta Haagaan?

Teatterin uusin produktio on näytelmä oppimisen ilois-
ta ja suruista sekä vähän muustakin ja nimeltään ”Opintie
25”. Erikka Jussilan laatiman käsikirjoituksen aineistona
on toiminut yhdistyksen jäsenten omat lapsuuden koke-
mukset. Esitykset ovat Pikku-Huopalahden Nuorisotalol-
la (Tilkankatu 19 / Hilda Flodininkuja 6) alkaen klo 19
lauantaina 22.4., sunnuntaina 23.4. sekä keskiviikkoina
26.4., 3.5. ja 10.5. Viimeinen esitys on lauantaina 13.5.
Näytelmää ei suositella alle 10-vuotiaille. Kahvitusta.

Liput ovella: aikuiset 8,-, lapset, eläkeläiset, opiskelijat
ja työttömät 5,-. Varaukset puh. 050-5203447.

Pikku-Huopalahden 
yhteisöteatteri esittää:

Opintie 25

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli
päätti määrätä 26.5.2004 hallintopäällikkö
Erkki Huhdan laatimaan suunnitelman Hel-
singin seurakuntayhtymään kuuluvien suo-
menkielisten seurakuntien seurakuntaraken-
teen kehittämisestä vuoden 2005 loppuun
mennessä. Valmistuneessa kokonaisselvityk-
sessä esitetään mm. eräiden seurakuntien yh-
distämistä. Haagaa koskettaa tässä mielessä
suunnitelma yhdistää Munkkiniemen, Munk-
kivuoren, Huopalahden ja Hakavuoren seura-
kunnat yhdeksi suurseurakunnaksi. Koko-
naissuunnitelmasta pyydettiin seurakunnilta
lausuntoa 20.3.2006 mennessä. Ohessa jul-
kaistaan lyhennelminä Huopalahden ja Haka-
vuoren seurakuntien kanta suunnitelmaan.


