
Kuluneina 50 vuotena on
maailma, Pohjois-Haaga ja
paikallinen sos.dem yhdis-
tyskin muuttuneet samalla
kun monet perusasiat ovat
pysyneet entisellään. Koko
toimintansa ajan Pohjois-
Haagan Sos.dem Yhdistys
on toiminut voimakkaan
paikallisesti ja jalat maassa
osana pohjois-haagalaista
arkea.

Yhdistyksen aloittaessa
toimintansa oli jäsenkunta
nuorta ja pioneerihenkistä.
Kun Pohjois-Haaga raken-
nettiin metsän keskelle oli
perustettavana paikallisia
”kulttuuri-instituutioita”.
Yhdistyksen jäsenet – eri-
tyisesti puheenjohtaja Ar-
mas Pärssinen – olivat kes-
keisellä tavalla mm. perus-
tamassa Pohjois-Haagan
Urheilijoita, PoHua. Yhdis-
tyksen jäsenten panos on
pitkään ollut keskeinen
myös Pohjois-Haaga Seu-
ran toiminnassa. Juhani
Suolanen mm. toimi pit-
kään seuran puheenjohtaja-
na.

Erityistä aktiivisuutta
sos.dem paikallisyhdistyk-
sen väki osoitti aikanaan
ns. runkolinjakysymykses-
sä.

Varhemmin Pohjois-
Haagan Sos.dem Yhdistyk-
sessä oli myös vireää lapsi-
ja nuorisotoimintaa yhdis-
tyksen oman Kotka-osaston
piirissä. Kun vuodet vieri-
vät olivat yhdistyksen jäse-
net perustamassa Pohjois-
Haagan Eläkkeensaajia.
Yhdistyksen ahkerat naiset
puolestaan toimivat paikal-
lisessa Kotien puolesta -yh-
distyksessä. Sen tarkoituk-
sena oli hankkia lapsille ja
aikuisillekin kesänvietto-
paikkoja. Tuolloin puhut-
tiin perhelomista. Yhdistys
myös ahkeroi, jotta Poh-
jois- Haagaan saatiin Työ-
väenopiston Läntinen alue-
opisto.

Aiemmin SDP ja Poh-
jois-Haagan Sos.dem Yh-
distys osana sitä kattoi toi-
minnallisesti koko väestön
lapsista vanhuksiin. Poh-
jois-Haagan yhdistyksen

kohdalla ehkä erityistä on
ollut, että useat yhdistyksen
jäsenistä ovat toimineet ah-
kerasti myös kirkon piiris-
sä, sen organisaatiossa luot-
tamusmiehinä sekä mm.
avustaen Hakavuori -seura-
kuntalehteä.

Tänä päivänä sos.dem
yhdistyksen toimipiiri on
jossakin määrin kaventunut
vuosikymmenien takaises-
ta, mutta on edelleen riittä-
vän kattava ja haastava yh-
distyksen jäsenistölle. Yh-
distys järjestää esitelmäti-
laisuuksia, laatii kannanot-
toja ja aloitteita Helsingin
sos. dem piirijärjestölle,

puoluekokousaloitteita, kir-
jelmiä viranomaisille jne.
Toinen toistaan seuraavat
vaalit tarvitsevat vaalimate-
riaalille jakajansa – kenttä-
työ on usein jalkatyötä.
Maailma ei ole vielä val-
mis, tekijöille riittää edel-
leenkin töitä Pohjois-Haa-
gan Sos.dem Yhdistykses-
sä!

Simo Laaksovirta
sihteeri

Pohjois-Haagan
Sos.dem Yhdistys ry

0500-105 524
simo.laaksovirta@kolum-

bus.fi
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Hakamäentien perusparannus on nyt alkanut. Myl-
lerrys kestää noin neljä vuotta ja sen odotetaan val-
mistuvan vuonna 2009. Tätä remonttia on totisesti
odotettu. Tien ruuhkaisuus, vaaralliset ja hitaat liit-
tymät sekä kevyenliikenteen ja autoilijoiden yhteen-
törmäykset ovat nyt arkipäivää. Hakamäentietä tul-
laan leventämään. Lisäksi rakennetaan eritasoliitty-
miä ja tunneleita. Eritasoliittymät helpottavat liitty-
vää liikennettä ja parantavat turvallisuutta. Nykyään
Hakamäentiellä sattuu vuosittain n. 15 henkilöva-
hinkoon johtavaa onnettomuutta. Tunnelia pitkin
pääsee tulevaisuudessa Hakamäentieltä Turun- ja
Lahdenväylälle. Erityisesti haagalaiset ja käpyläläi-
set saavat nauttia sujuvammasta liikenteestä ja tun-
nelien myötä myös pienemmästä meluhaitasta.

Rakennustyöt ovat käynnistyneet kesäkuun aika-
na. Nyt elokuussa, kun kesälomat ovat loppuneet ja
ihmiset palaavat töihin, saamme aamu- ja iltapäivä-
liikenteessä huomata autojonojen hitaan matelun
pitkin Hakamäentietä. Tilanne tulee luonnollisesti
vielä pahenemaan, kun kesällä työmatkansa pyöräi-
levät kaupunkilaiset jättävät pyöränsä kotiin ja liit-
tyvät autoletkaan. Näin rakennustöiden alkuvai-
heessa ennustetaan rakennustöiden vaikuttavan lii-
kenteeseen vielä suhteellisen vähän, sillä työt kes-
kittyvät pääosin ajoratojen ulkopuolelle. Suurempia
muutoksia liikennejärjestelyihin on tulossa vasta
vuoden 2007 puolella. Tuolloin on Mannerheimin-
tien risteykseen tulossa uudet väliaikaiset ajoväylät.

Tulevaisuus näyttää valoisalta. Tulevaisuuteen
on Hakamäentien osalta vielä kolmen tai neljän
vuoden pituinen matka. Olisiko väliaikaisista lii-
kennejärjestelyistä apua lähivuosien ruuhkien ja
vaaratilanteiden välttämiseksi?

Muutama vuosi sitten tehtiin muutoksia Haagan
liikennejärjestelyissä. Kun Eliel Saarisen tien ali-
kulkutunneli rakennettiin, purettiin samalla Etelä-
Haagan läpiajokieltoja. Tunneli on tarkoitettu vain
joukkoliikenteelle. Läpiajokieltojen purkamisen
myötä liikennevirrat Etelä-Haagan läpi ovat lisään-
tyneet huomattavasti. Oletettavaa on, että läpiajojen
määrät kasvavat entisestään Hakamäentien remon-
tin aikana. Läpiajoliikenne on paikallisten asukkai-
den mielestä vähintäänkin ärsyttävää. Meluhaitat,
pakokaasut ja muut epämukavuustekijät ovat kui-
tenkin pieniä murheita koululaisille ja päiväkotilap-
sille aiheutuvien vaaratilanteiden rinnalla. On mie-
lestäni aivan selvää, että jonkinlaisia uudelleen jär-
jestelyitä Haagan liikenteessä tarvitaan ainakin Ha-
kamäentien remontin ajaksi.

Eliel Saarisen tien tunnelin avaaminen myös hen-
kilöautoliikenteelle vähentäisi huomattavasti Etelä-
Haagan läpi vyöryvää liikennettä. Vaikka tunneli
onkin kapea, olisi ainakin tutkimisen arvoista, voisi-
ko erilaisilla liikennevalo- tai kaistajärjestelmillä
saada tunnelista toimivan myös muille tienkäyttäjil-
le kuin joukkoliikenteelle. Muitakin parannuksia pi-
täisi harkita. Haagan ruuhkia helpottaisi esim. Kivi-
haan läpiajokiellon poistaminen. Poiston tulisi eh-
dottomasti olla väliaikainen ja vain pahimpien Ha-
kamäentien remontista aiheutuvien ruuhkien purka-
ja. Tämä palvelisi idästä Haagan suuntaan tulevia ja
helpottaisi oleellisesti Hämeenlinnantien ja Vihdin-
tien risteyksen ruuhkia.

Haagan liikennejärjestelyissä olisi toki pysyvää-
kin parannettavaa. Miten olisi esim. liikennevaloris-
teyksen korvaaminen kiertoliittymällä Haagan torin
vieressä?

Laura Räty
lääkäri

kaupunginvaltuutettu
sosiaalilautakunnan vpj.

Eliel Saarisen tien
tunneli avattava
myös henkilöautoille

Kirjainyhdistelmän AA
useimmat yhdistänevät, ku-
ten oikein onkin, alkoholista
irtautuneisiin alkoholistei-
hin. Kirjaimet viittaavat eng-
lannin kielen sanoihin Alco-
holic Anonymous, nimettö-
mät alkoholistit. AA- liike,
jos sitä siksi voi kutsua, toi-
mii myös Haagassa, vaikka
ei kovin näkyvästi. Haaga-
laisen toimittaja vieraili Haa-
gan VPK:n talolla keskiviik-
koisin kokoontuvan Huopa-
ryhmän kokouksessa. Jos
AA-ryhmän ”kokousta” voi
siten edes nimittää, niin eri-
koislaatuisesta toiminnasta
on kysymys.

Oma väki määrittelee
asian siten, että ”AA on
miesten ja naisten toveri-
seura, jossa he jakavat kes-
kenään kokemuksensa, voi-
mansa ja toivonsa voidak-
seen ratkaista yhteisen on-
gelmansa sekä auttaakseen
toisia tervehtymään alkoho-
lismista. Ainoa jäseneksi
pääsyn vaatimus on halu lo-
pettaa juominen.”

Saman määritelmän mu-
kaan AA:ssa ei ole mitään
velvoitteita eikä jäsenmak-
suja, se toimii vapaaehtois-
ten avustusten pohjalta. AA
ei ole yhteydessä mihinkään

aatteelliseen, uskonnolliseen
tai poliittisen suuntaukseen,
järjestöön tai laitokseen.
Toimintaan osallistuvien ai-
noa päämäärä on pysyä rait-
tiina ja auttaa toisia alkoho-
listeja saavuttamaan raittius.

AA-liike syntyi 1935 New
Yorkissa Yhdysvalloissa,
hieman kliseenomaisesti
erään pörssimeklarin omista
kokemuksista. Vuodesta
1948 alkaen katsotaan Suo-
messa olleen pysyvästi AA-
ryhmiä, vaikka tieto asiasta
ja ajoittaista toimintaa oli jo
ennen sitä. Vuonna 1939 il-
mestyi liikkeen pääteos ”Ni-
mettömät alkoholistit”, joka
sisältää liikkeen pääteesit ja
on käännetty lukemattomille
kielille.

Näennäisestä salaperäi-
syydestään huolimatta AA ei
ole mikään salaseura, vaan
se on lopultakin hyvin avoin
ja osallistujat aivan tavallisia
miehiä ja naisia, kuitenkin
sillä erolla, että jokaisella
juominen on ollut ongelma
ja että siitä on päästy eroon.
Esimerkiksi viisi vuotta
Haagassa toimineeseen
Huopa-ryhmään kuuluu hy-
vin erilaisia ihmisiä, nuoria
ja vanhoja, miehiä ja naisia.
Kokouksissa käy kerrallaan

viitisentoista henkeä. Huo-
pa-ryhmän, kuten muidenkin
AA-ryhmien kokouksiin voi
osallistua kuulumatta siihen,
eikä ole esimerkiksi kaupun-
ginosa- tai muuta sidonnai-
suutta. Ulkomailakin löytää
AA-ryhmän jos on tarvis.

AA-ryhmän keskeinen
toimintamuoto on kokous,
jossa jäsenet kertovat toisil-
leen kokemuksiaan ja elä-
mästään alkoholistina. Ulko-
puoliselle kerrotut kokemuk-
set tuntuvat ehkä inhorealis-
tisilta, mutta kokonaisuudes-
saan menetelmä on ilmeisen
tehokas alkoholista irti pysy-
miseen. Kokouksessa eivät
kännykät pirise ja ainoa sal-

littu puheenaihe on yksin-
kertaisesti alkoholismi ja mi-
ten pysyä raittiina. Kokouk-
seen osallistuminen on opet-
tavainen kokemus, sellaisel-
lekin, joka pitää itseään rait-
tiina tai katsoo juomisensa
olevan hallinnassa.

Haagassa kokoontuu
säännöllisesti kolme AA-
ryhmää, Helsingissä
120–150 ryhmää. Liike jul-
kaisee Ratkaisu-nimistä leh-
teä kuukausittain ja lisäksi
Helsingissä ilmestyy hie-
man vaatimattomampi AA-
Tiedotuksia.

Lisätietoa 
www.suomenaa.fi

AA-ryhmät toimivat myös Haagassa

Pohjois-Haagan 
Sos.dem Yhdistys 50 vuotta

Huopa-ryhmä Haagan VPK:n talolla, Kylänevanku-
ja 5, keskiviikkoisin klo 18.30

Pohjois-Haagan AA-ryhmä Hakavuoren kirkolla,
Tolarintie 1, torstaisin klo 19.00

Runko-ryhmä seurakunnan kerhohuoneessa, Korp-
paanmäentie 36, sunnuntaisin klo 17.30

AA:n auttava puhelin puh. 750 200 maanantai-sun-
nuntai klo 9.00 – 21.00

AA-ryhmiä 
Haagan alueella

Pohjois-Haagan Sosialidemokraattinen
yhdistyksen perustamisesta tuli heinä-
kuussa puoli vuosisataa täyteen. Yhdistys
juhlii merkkivuottaan lauantaina 23. syys-
kuuta alkaen klo 14.00 suomenkielisen
Työväenopiston läntisessä alueopistossa
pidettävässä juhlassa jonka juhlapuhujak-
si on lupautunut entinen Euroopan Unio-
nin oikeusasiamies, OTL Jacob Söderman.
Tilaisuus on kaikille avoin. Tervetuloa!

Haagalaiset yritykset ja järjestöt esittelevät 
palvelujaan ja myyvät tuotteitaan

Puheenvuoroja Haagan asioista

Esa Pakarinen jr. ja Matti Räsänen 
vastaavat musiikista

Etelä-Haagan kirjasto myy poistokirjoja
Makkaraa, vohveleita, leivonnaisia, 

arpajaiset ym.

Tervetuloa torille tapaamaan haagalaisia!

Järjestää: Pro Haaga – Pro Haga ry

Haagan Markkinat 
Haagan torilla

la 2.9.2006, 
klo 10.00–13.00


