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Koko oppositio on esittänyt kevään aikana halli-
tukselle toistumiseen epäluottamuslauseen kyvyt-
tömyydestä turvata palvelut. Viimeisimmässä väli-
kysymyksessä nostettiin esille erityinen huoli
ikäihmisten palveluiden nykytilasta.

Tulevaisuuden peruspalveluiden turvaamiseksi
hallitus on aloittanut kunta- ja palvelurakenneuu-
distuksen. Pääkaupunkiseudulla ja etenkin Helsin-
gissä on jo tehty kovasti töitä palvelujen turvaami-
seksi ja yhteistyön lisäämiseksi. Sen sijaan Vanha-
sen hallitus ei ole edelleenkään päässyt yhteisym-
märrykseen muun maan osalta edes uudistuksen
päälinjoista. Keskusta on keskittynyt ampumaan
alas kuntarakenneuudistuksen ja demarit vierasta-
vat lähes kaikkea, mikä liittyy palvelurakenteiden
uudistamisen. Nyt vihreät ovat liittyneet tähän
vanhoilliseen ”mikään muuttua ei saa” -liittou-
maan kyseenalaistamalla järjestöjen roolin vahvis-
tamisen.

Vihreiden tulkinta, että järjestöjen roolin koros-
taminen merkitsisi julkisten hyvinvointipalvelui-
den siirtämistä järjestöjen hoidettavaksi, on käsit-
tämätön Vapaaehtoistyön ja kansalaisjärjestöjen
merkitys hyvinvoinnin turvaamisessa on suuri, ei-
kä niiden toimintaa pidä keinotekoisesti asettaa
vastakkain julkisen sektorin palveluiden kanssa.
On hämmästyttävää, että vihreät haluavat kiistää ja
vähätellä järjestöjen merkitystä. Järjestöjen työn
tarkoituksena on ennen kaikkea täydentää julkisia
hyvinvointipalveluita ja parhaimmillaan ne myös
ennaltaehkäisevät palveluiden tarvetta. Järjestöt
ovatkin monella tapaa toimineet hyvinvointiyh-
teiskunnan kehittämisen vetureina.

Esimerkiksi vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen toi-
minta lisää olennaisesti mahdollisuuksia tavata ih-
misiä ja osallistua oman elinympäristönsä suunnit-
teluun. Voimavarojen lisäämisellä ikäihmisten pa-
rissa toimiville järjestöille ehkäistään vanhusten
syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Eri vapaaehtoisjär-
jestöt täydentävät merkittävällä tavalla palvelukes-
kusten toimintaa tekemällä ns. ystävän palvelua.
Vanhustyötä tekeviä järjestöjen voimavaroja tu-
leekin lisätä.

Kolmannen sektorin valtti on sen nopea rea-
gointikyky yhteiskunnan muutoksiin ja ihmisten
tarpeisiin. Järjestöt ovat kiinni ihmisten arjessa.
Hyvinvointiyhteiskuntaa on vaikea edes kuvitella
ilman järjestöjen työtä ja panosta, kuten ei myös-
kään ilman yksityisen sektorin palveluita. Kaikkia
niitä tarvitaan.

Kotipalvelun kehittäminen on tärkeä tapa eh-
käistä yksinäisyyttä ja mahdollistaa kotona asumi-
nen. Tällä hetkellä kotisairaanhoidon ja kotipalve-
luiden saantiperusteet vaihtelevat huomattavasti
kuntien välillä ja jopa kaupunkimme sisällä. Ikäih-
misten tasavertaisen kohtelun turvaamiseksi on
syytä säätää nykyistä tarkemmin kriteereistä, joi-
den perusteella on oikeutettu kotisairaanhoitoon ja
kotipalveluihin. Lisäksi palvelusetelijärjestelmä
on laajennettava koskemaan myös kotisairaanhoi-
toa. Palveluiden rinnalla on erityisesti veropuolel-
la tarvetta tarkistuksiin. Kotitalousvähennys pitäisi
olla mahdollista myös omaishoitajille. Kiireel-
lisintä on korjata eläkeläisten verotusta niin, ettei
se ole millään tasolla korkeampi kuin palkkavero-
tus.

Hyvin toimiva yhteiskunta osaa paitsi ottaa huo-
mioon ikääntyvien erityistarpeet, myös hyödyntää
kokeneiden sukupolvien tietotaitoa. Mahdollisuu-
det sisältörikkaalle eläkeiälle ja turvalliselle van-
huudelle on luotava ihmisten tarpeiden ja toivei-
den pohjalta yksilön elämäntilannetta kunnioitta-
en.

Kevät on viimein vaihtumassa kesäksi. Haluan
toivottaa kaikille Haagalaisen lukijoille aurinkois-
ta kesän odotusta!

Sari Sarkomaa
Kansanedustaja (kok)
Kaupunginvaltuutettu
www.sarisarkomaa.fi
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Haagalaista iltaa vietettiin
17. toukokuuta Strömstadin
puistossa, Haagan VPK:n
tukikohdassa ja Etelä-Haa-
gan kirjastossa. Illan järjes-
ti Pro Haaga yhteistyö-
kumppaniensa kanssa ja
tarkoituksena oli saada haa-
galaiset liikkeelle tutustu-
maan sellaiseen mitä eivät
ehkä aikaisemmin olleet
kokeneet.

Strömstadin puisto ei lie-
ne kaikille haagalaisille-
kaan tuttu, joten kerrotta-
koon että se sijaitsee Ky-
länevankujan, Kylätien ja
Kylänevantie rajaamalla
alueella. Puhelinluettelon
kartasta nimeä ei löydä, ei-
kä alue pientä kulmaa lu-
kuun ottamatta puistolta
näytäkään, pikemminkin
hoitamattomalta sekamet-
sältä. Kylätien ja Kyläne-
vantien kulman läheltä löy-
tyy kuitenkin Pro Haagan
1964 pystyttämä muistoki-
vi, joka kertoo nimen taka-
na olevan ruotsalaisen
Strömstadin, Haagan kaup-
palan kummikaupungin ja
että Helsinki nimesi puiston
vuonna 1952. Puisto kai-
paisi perusteellista kunnos-
tusta, mm. kaatuneita ja
kaatumaisillaan olevia pui-
ta on useita. Puistoon tutus-
tuttiin Pro Haagan puheen-
johtajan Tuula Salon joh-
dolla.

Haagan VPK esitteli tu-
kikohtansa pihalla paloau-
toaan ja toimintaansa. VPK
on eräs kaupunginosan van-
himmista yhdistyksistä ja
samalla yli 100-vuotias har-
rastus Haagassa. Vaikka
vakinaiset palokunnat hoi-
tavat suurimman osan sam-
mutustehtävistä jää sopi-
muspalokunnillekin tehtä-
viä, hälytysvalmiuskin on
30 minuuttia.

VPK:N toimintaa esitte-
livät Teppo HirviKunnas
ja Riikka Viitanen.

Etelä-Haagan kirjastoa
esitteli kirjastonjohtaja
Saara Ihamäki. Uusinta
uutta on, että kirjastossa on

parisen viikkoa ollut ilmai-
nen langaton verkko, ts.
omalla kannettavalla tieto-
koneella on mahdollista
päästä tietyt temput teke-
mällä Stadinettiin ja näin
työskennellä tai opiskella
tietokonetta ja kirjaston kir-
joja käyttäen. Langatto-
maan verkkoon pääsy edel-
lyttää kirjastokorttia.

Uutta kirjastossa on
myös kirjastosalin keskellä

olevaa avointa tilaa do-
minoiva Tiina Ketaran tai-
deteos ”Ihotta”. Teos on
syytä käydä paikan päällä
katsomassa, sitä on vaikea
kuvailla.

Kirjasto-oloissa on ta-
pahtumassa muutos Haa-
gan osalta kun Pohjois-
Haagan kirjasto Kaupintiel-
lä menee kiinni korjausten
takia 7. heinäkuuta. Kor-
jaukset kestävät vuoden

loppuun ja siihen asti ainoa
haagalainen kirjasto on
Etelä-Haagassa Isonnevan-
tiellä oleva. Pohjois-Haa-
gan kirjaston mittava re-
montti tarkoittanee myös
sitä, että kirjasto tulee pysy-
mään paikallaan, eikä siirry
esimerkiksi Eliel Saarisen
tien varteen aikanaan ra-
kennettavalle uudelle alu-
eelle.

KK

Haagalainen ilta

Leikkipuisto Pohjois-Haa-
ga järjesti perinteisen ke-
vättapahtumansa yhteis-
työkumppaniensa kanssa
30. toukokuuta. Ohjelmas-
sa oli puheita, musiikkia,
laulua, puffettia, vaate- ja
lelukirpputoria, trampolii-
nia, turbokeihästä, eläin-
farmia ja muuta mukavaa
leikkipuiston normaalien
mahdollisuuksien lisäksi.
Mukana olivat Pohjois-
Haaga seura ja Lions Club
Helsinki/Pohjois-Haaga.
Haagalaisen toimittajan
havaintojen mukaan lapset
suosivat ylivoimaisesti
eniten Kotieläinpiha Hem-
bölen KiertävänFarmin
eläimiä.

Keväinen kukkajuhla
leikkipuisto Pohjois-Haagassa

Kirjastonjohtaja Saara Ihamäki esitteli Etelä-Haagan kirjaston palveluja. Kuva KK.

Teppo HirviKunnas ja Riikka Viitanen esittelivät Haagan VPK:n paloautoa Haagalai-
sessa illassa. Kuva KK.

Eläimet kiinnostivat lapsia Pohjois-Haagan leikkipuiston kevättapahtumassa. Kuva KK.


