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Helsinki julistautuu savuttomaksi kunnaksi, kun
terveyslautakunta hyväksyy myöhemmin tänä ke-
väänä ”Savuton Helsinki” -ohjelman. Kaupungin
työntekijöiltä kielletään sauhuttelu työaikana. Oh-
jelman keskeisinä lähtökohtina ovat tupakoinnin
haitallisuus ja voimassa oleva tupakkalaki, joka ei
toteudu nykyisellään läheskään täydellisesti. Lain
toteutumista kuvastaa hyvin se, että edelleenkin
monilla työpaikoilla on tupakkapaikkoja ulko-oven
ja ilmastointiaukkojen välittömässä läheisyydessä,
lisäksi tupakointi lasten ja nuorten parissa työsken-
televien keskuudessa on edelleen yleistä. Helsin-
gissä aiotaankin tempaista! Kaupunki kieltää työn-
tekijöidensä tupakoinnin työaikana ja tarjoaa tilalle
tupakasta vieroittautumisklinikan palveluita.

Tupakoitsijoiden oikeudet ovat kuluneiden vuo-
sikymmenien aikana pikku hiljaa kaventuneet. 70-
luvulla tupakkaa polteltiin sisällä. Julkisissa tilois-
sa sauhuttelu ei nykyään tulisi kuuloonkaan. Au-
toissa ja omissa kodeissaan tupakoivia tapaa nyky-
ään erittäin harvoin. Samalla, kun
tupakoitsijoiden oikeudet ovat kaventuneet, on tie-
toisuus tupakoinnin haitoista vaaroista ja riippu-
vuudesta lisääntynyt. Jos tupakointi keksittäisiin
nyt, ei sitä varmastikaan laillisesti sallittaisi. Tu-
pakka on huume, josta eroon pääseminen on jopa
verrattavissa pieneen ihmeeseen.

Tietyissä ammateissa tupakointi työajalla on
mielestäni verrattavissa ajatukseen ”älä tee niin
kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon”. Kuin-
ka uskottavana pidät tupakoimattomuuteen kannus-
tavaa lääkäriä, joka potilaiden välillä kiirehtii ter-
veyskeskuksen ovensuuhun tupakalle? Kuinka mo-
ni haluaisi viedä lapsensa hoitoon tupakoivien las-
tentarhanopettajien luo? Entä millaisen roolimallin
nuoriso saa kaupungin sauhuttelevasta nuoriso-
työntekijästä?

Onko tupakointi pelkästään jokaisen ihmisen
henkilökohtainen asia ja valinta? Mielestäni ei.
Voiko tupakointia verrata esim. roskaruuan syömi-
seen, onhan sekin terveydelle vaarallista? Mielestä-
ni ei.

Tupakoinnista erikoisen ja haastavan asian tekee
sen vaikutus toisiin ihmisiin. Passiivinen tupakoin-
ti on lähes yhtä vaarallista, ellei jopa vaarallisem-
paa, kuin tupakointi. Ei ole siis kyse pelkästään yk-
sittäisen ihmisen henkilökohtaisesta asiasta.

Suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa ihmi-
sen aika on rahaa. Työaika on kallista. Kaupungin
tuottamien palveluiden ylivoimaisesti suurin kus-
tannuserä on palkat. Mielestäni työnantajalla on oi-
keus määrätä, mihin tuota kallista aikaa saa käyttää.
Tupakointikiellon ongelmaksi muodostuu ainakin
alkuvaiheessa sen valvonta. Paikalliset ”tupakka-
poliisit” työpaikoilla tuskin tulevat olemaan kovin
pitkäikäinen idea. Harva työkaveri haluaa valvoa
toistaan ja ylenpalttinen nipottaminen voi pian
myrkyttää koko työpaikan ilmapiirin pahemmin,
kuin tupakointi.

Aika on yleensä uudistajan paras ystävä. Suoma-
laiset ovat tottuneet savuttomiin koteihin, museoi-
hin ja työhuoneisiin. Ennen pitkää tulemme tottu-
maan savuttomiin työpaikkoihin ja savuttomiin ka-
pakoihin. – Toivottavasti.
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Tupakkaterrorismia

Haagalaiset partiolaiset oli-
vat sankoin joukoin muka-
na partioviikon tapahtu-
missa huhtikuun lopulla.
Partioviikkoa juhlistettiin
tänä vuonna aiempaa näky-
vämmin. Perinteisen par-
tioparaatin lisäksi Sanoma-
talon ja Makasiinien väliin
nousi Skutta-partioleiri,
jossa yöpyi yli 300 partio-
laista. Partiotoimintaa esi-
teltiin myös kaupunkilaisil-
le avoimilla toimintaras-
teilla ympäri keskustaa ja
iltanuotiolla Rautatientoril-
la.

Skutta-leirin telttojen
pystytyksen jälkeen Siiri
Hanninen, Rosa Keränen
ja Roosa Salmenkylä Haa-
gan Sirkut -lippukunnasta
odottivat innostuneina ja
hieman jännittyneinä tule-
vaa leiriyötä kaupungissa.
”Ei sitä kovin usein tule
keskustassa leireiltyä”, par-
tiojohtaja Sini Laine tiivis-
ti tunnelmat. Kaupunkileiri
järjestettiin tänä vuonna
ensimmäistä kertaa.

Partiotaidot tutuksi
kaupunkilaisille

”Leiri pystytettiin yhdeksi
yöksi tänne keskustaan,
koska halusimme tuoda
partiotoimintaa ihmisten il-
moille uudella tavalla”, pe-
rusteli partiojohtaja Paula
Arminen. Partioviikon jär-
jestelyjä johtanut Paula
kertoo tapahtumien valmis-
teluun osallistuneen toista
sataa partiojohtajaa vapaa-
ehtoistyönä.

Mikä sitten saa hiukan
yli parikymppisen Paulan
edelleen pysymään partios-
sa? ”Kyllä se on tän harras-
tuksen kautta saadut kave-
rit, iloinen meininki ja lei-
rit”, hän totesi. ”Ja partio
on vaikuttanut myös urava-
lintaan”, kertoi nuoriso-oh-
jaajana työskentelevä Pau-
la.

Skutta-leirin lisäksi
Kampin torilla ja Rauta-

tientorilla kaupunkilaiset
saivat tutustua partiotoi-
mintaan eri toimintarasteil-
la. Rasteilla saattoi ensi-
apu- ja merenkulkutaitojen
lisäksi tutustua kansainvä-
liseen partiotoimintaan ja
osallistua verenluovutuk-
seen SPR:n Veripalvelussa.

Kampin torilla viittoja ja
muita merenkulkutaitoja
kokeilivat haagalaiset var-
tionjohtaja Kati Peltola,
Saila Kurki, Vilma Jal-
linoja ja Kaisa Marttinen.
”Partiossa ollaan opittu ai-
nakin erilaisia ensiaputai-
toja, kuten elvyttämistä ja
hengenpelastusta ja tänään
erilaisia merimerkkejä”, ty-
töt kertoivat.

”Kaikkien käytännön
taitojen lisäksi olen päässyt
tekemään esimerkiksi par-
tiolippukunnan budjettia ja
kaikenlaisia muita yhdis-
tyksen pyörittämiseen liit-
tyviä juttuja. Partion vah-
vuus on harrastuksen mo-
nipuolisuus, ja partio on

myös opettanut tosi paljon
yhdessä toimimista”, Kati
selvitti.

Partiolaiset 
valtasivat 
keskustan kadut

Toimintarastien jälkeen
partiolaiset kokoontuivat
iltanuotiolle Rautatientoril-
le. Auringossa kylpeneelle
torille kokoontunut monen
sadan hengen yleisö sai
nauttia partiobändin musi-
soinnista ja juontajan vit-

seistä. Iltanuotiolla kun ol-
tiin, välillä tietysti huudet-
tiin partiohuutoja. Iltanuo-
tion jälkeen Skutta-leiriläi-
set palasivat leiriin Sano-
matalon taakse. ”Yö sujui
tosi rauhallisesti, joskin sää
oli aika viileä”, Paula Ar-
minen kertoi.

Hyvin sujuneen yön jäl-
keen leiriläiset valmistau-
tuivat partioviikon päättä-
neeseen paraatiin, johon
osallistui noin 2.600 partio-
laista pääkaupunkiseudulta
ja Uudeltamaalta. Paraatin
otti vastaan juhlapuhujana-
kin toiminut Helsingin kau-
punginjohtaja Jussi Paju-
nen. Mukana paraatissa
olivat myös kaikki Haagas-
sa toimivat partiolippukun-
nat eli Haagan Sirkut, Haa-
gan Eräveikot ja Suosirrit.

Syttyikö 
partiokipinä?

Haagan Sirkkujen lippu-
kunnanjohtaja Aino Kon-
tulaisen mukaan partioon
voivat tulla mukaan kaikki
kiinnostuneet. ”Syksyllä
koulujen alkamisen aikaan
järjestetään aloitustem-
paus, josta ilmoitellaan esi-
merkiksi paikallisten kaup-
pojen ilmoitustauluilla.”
Noin 100 hengen tyttölip-
pukunnan toiminnan pyö-
rittämisestä vastaavat noin
20 vapaaehtoista, yli 15-
vuotiasta johtajaa.

Teksti ja kuvat:
Lasse Lindgren

Partioviikko tarjosi urbaania
sykettä ja leirinuotion tunnelmia

Haagalaiset partiolaiset leireilivät keskellä kaupunkia

– Pääkaupunkiseudulla toimii 150 suomenkielistä ja 20
ruotsinkielistä partiolippukuntaa, joilla on yhteensä noin
13600 jäsentä.
– Haagan alueella toimii kaksi tyttölippukuntaa, Haa-
gan Sirkut ja Suosirrit ja yksi poikalippukunta Haa-
gan Eräveikot.
– Haluatko mukaan partioon? Lisätietoja lippukuntien
kotisivuilta Haagan Sirkut, http://www.lpk.partio. fi/pa-
pa/hasi/, Haagan Eräveikot http://www.haaganeravei-
kot.fi/, Suosirrit http:// www.lpk.partio.fi/papa/susi/ tai
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n toimistolta p. 09
6122400, toimisto@papa.partio.fi.

Kampin torilla haagalaiset Aino Kontulainen, Rosa Kerä-
nen ja Siiri Hanninen ratkovat merimerkkien salaisuuk-
sia.
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