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Monien muiden haagalais-
ten yhteisöjen tapaan myös
Haagan Kokoomus ry:n
osalta on tullut puoli vuo-
sisataa täyteen ja tätä juh-
littiin 10. syyskuuta Poh-
jois- Haagan Yhteiskoulun
juhlasalissa. Juhla aloitet-
tiin kuohuviinilaseja kilis-
tellen, tervehdyksiä vas-
taanottaen ja puheenso-
rinalla tuttujen tavatessa
toisiaan.

Juhlivan yhdistyksen
puheenjohtaja Juha Pelto-
nen arvioi tervehdyspu-
heessaan Haagan Kokoo-
muksen painoarvoa ja haa-
galaisuuden merkitystä
Helsingissä. Hän toivoi
voitavat jatkossakin pitää
yhdessä huolta Haagasta.

Helsingin Kokoomuk-
sen, ts. piirijärjestön, ter-

vehdyksen juhlivalle pai-
kallisyhdistykselle toi pii-
rin puheenjohtaja Martti
Häikiö, joka kehotti Haa-
gan Kokoomusta ja ko-
koomuslaisia yleensä yl-
peyteen tehdyttä tuloksel-
lisesta työstä ja painotti
paikallisyhdistyksen mer-
kitystä puoluetyössä.

Jouko Huttunen on
kirjoittanut yhdistyksen
50-vuotisjuhlahistoriikin,
joka juhlassa julkistettiin.
Hän esitteli juhlassa työn-
sä ja poimi muutamia koh-
tia esiin siitä. Yhdistys
syntyi Pohjois-Haagan
Kansallisseuran nimellä,
perustava kokous pidettiin
22.8.1956. Yhdistys on
kokenut nimenmuutoksia

ollen välillä Pohjois-Haa-
gan Kokoomus ja vuodes-
ta 2001 Haagan Kokoo-
mus. Siihen ovat nyttem-
min sulautuneet sekä Ete-
lä-Haagan Kokoomus, että
Helsinki-Lassilan Kokoo-
mus.

Historiikin mukaan yh-
distyksen toiminta on ollut
monipuolista, juhlia on pi-
detty, tietoa jaettu, kirppu-
toreja järjestetty sekä otet-
tu vilkkaasti kantaa kul-
loisiinkin epäkohtiin Haa-
gassa, ovat ne sitten liitty-
neet turvallisuuteen, lii-
kenteeseen tai muihin alu-
een ongelmakohtiin. Yh-
distyksen riveistä on nous-
sut merkittäviä kokoomus-
politiikkoja ja valtakunnan

tason vaikuttajiakin, mm.
Pertti Salolainen, Ben
Zyskowicz ja Suvi Riht-
niemi.

Juhlapuheen pitänyt mi-
nisteri Pertti Salolainen
muisteli selväsanaisesti ja
hauskastikin tuloaan poli-
tiikkaan ja1970-luvun tun-
nelmia. Ideologinen
kamppailu oli hänen mu-
kaansa aivan erilaista kuin
nyt pääpuolueiden ollessa
kovin toisensa kaltaisia.
Aikanaan eivät suinkaan
kaikki puolueet olleet Ko-
koomuksen tapaan mark-
kinatalouden puolustajia.
Näiltä osin hän vertasi ti-
lannetta Iso-Britanniaan,
jossa aikaisempi puoluei-
den selvä eroavuus toisis-

taan on nyt historiaa.
Salolainen analysoi pu-

heessaan myös EU:n mer-
kitystä Suomelle ja ihmet-
tely mistä suomalaisten
EU- kriittisyys johtuu, kos-
ka EU:lla on merkittävä tu-
keva rooli Suomen kannal-
ta.

Juhlan musiikista vasta-
sivat Luoteis-Helsingin
Musiikkiopiston oppilaat
taidokkailla esityksillään.

Juhlan yhteydessä yh-
distys palkitsi aktiivisia jä-
seniä puolueen huomion-
osoituksilla. Juhlat päät-
tyivät kuten syntymäpäi-
vien kuuluukin kakkukah-
veihin.
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Haagan Kokoomus 50 vuotta

Haagan torilla syyskuisena lauantaina tapasin
vihreän infopöydän äärellä alueestaan vastuu-
ta tuntevia haagalaisia. Isona asiana mieleeni
jäi heidän huolensa alueen koululasten ja van-
husten liikenneturvallisuudesta ala-asteen
koulun ja Riistavuoren vanhainkodin lähistöl-
lä. Aina eivät töyssyt riitä hidastamaan riittä-
västi nopeuksia pienen lapsen tai hitaan van-
huksen ylittäessä tietä.

Siksi jätin nappiliikennevaloja koskevan
valtuustoaloitteen viime valtuustossa.

Jotkut haikailevat joukkoliikennetunnelin
avaamista kaikille turvallisuuden nimissä.
Joukkoliikenteen toimivuus on kaikkien etu.
Ei lisäväylän avaaminen kaikille liikennettä
vähentäisi – päinvastoin. Mitä enemmän väy-
liä, sitä enemmän autoja. Liikkumisen suju-
minen on tärkeää kaikille, mutta turvallisuus
on vielä tärkeämpää.

Toisena esille tuli laajempi ongelma: van-
husten yksinäisyys ja huoli palvelujen saata-
vuudesta.

Yksinäisyys on Suomen kansan suuri on-
gelma vauvasta vaariin. Yksinäisyys on suu-
rin syy, miksi pienten lasten vanhemmat eivät
jää hoitovapaalle.

Vanhuspalveluohjelman yhdessä pitämäs-
säni vihreässä ryhmäpuheenvuorossa yksinäi-
syyden ehkäisy nousi vahvasti esille. Yksinäi-
syydestä aiheutuu oireita, jotka pitkälle men-
neinä johtavat erilaisiin sairauksiin ja mielen-
terveysongelmiin. On korkea aika keksiä kei-
noja, miten yhteisöllisyyttä voidaan lisätä ja

saada luonteva suhde eri sukupolvien välille.
Sosiaalinen toimintakyky on tärkeää. Palvelu-
talojen tanssit ja vanhustentalojen kuntoiluoh-
jelmat tukevat parhaimmillaan sekä fyysistä
kuntoa että sosiaalista toimintakykyä. Kaikki
eläkeläiset eivät ole yksinäisiä ja huonotuloi-
sia, mutta osa on. Metropolialueellamme on
korostunutta hyvä- ja huono-osaisuutta.

Yksinäisyyttä lisää osaltaan sekin, että nai-
set elävät yleensä pitempään, ja miehet jäävät
iän myötä vähemmistöksi vanhustyön
asiakaskunnassa. Vanhustyössäkin onkin
syytä kehittää sukupuolisensitiivistä työotetta
eli tietoisuutta siitä, että ikäihmisilläkin on
sukupuoli ja siihen liittyviä erityistarpeita ja
toiveita.

Riittävä turvallisuus arjessa ja sen ihmis-
suhteissa on sosiaalisesti kestävää kehitystä.
Muuttovaltainen Helsinki tarvitsee lisää tuki-
toimenpiteitä sosiaalisten verkostojen luomi-
seksi esim. asukastalojen, seniori- ja palvelu-
talojen sekä vertaisryhmätoimintojen avulla.
On tärkeää, että kaiken ikäiset voivat tutustua
toisiinsa. Vanhushoidon perustehtäviä ei voi-
da laskea vapaaehtoistoiminnan varaan sen
enempää kuin peruskouluja tai sairaaloita-
kaan. Vapaaehtoistoimijoita tarvitaan enem-
män kuin koskaan, mutta vapaaehtoistoimijan
jaksamisen perustana on, että pitää saada ai-
nakin hyvä mieli. Uimahalli ja kuntosaliliput
olivat hyvä lisä jaksamiseen.

On tärkeää, että säästöpaineista huolimatta
jokainen voi tuloistaan riippumatta luottaa

saavansa tasa-
vertaisesti apua
ja hoitoa, kun si-
tä todella tarvit-
see. Pyytämällä
– ei kerjäämällä.
Tarpeenmukai-
sen hoidon tulee
olla kansalaisoi-
keus. Heitteille
ei saa jäädä ku-
kaan.

Kokemus sii-
tä, että voi vai-
kuttaa omaan elämäänsä, on tärkeää myös
ikäihmisenä. On sivistysvaltion merkki, että
myös vanhus, jolla ei ole tarmokasta omaista
huolehtimassa lähipiirissä palvelujen saami-
sesta, saa silti välttämättömän avun oikeaan
aikaan ja oikeassa paikassa. Heikossakin
kunnossa olevalle oman elämän hallinnasta
syntyy ihmisarvoinen vanhuus. Varmaa on,
että jokainen tarvitsee ainakin yhden hyvän
ihmissuhteen kokeakseen elämänsä mielek-
kääksi. Aikaa, huomiota ja kunnioitusta ikä
kaikki.

Sirkku Ingervo
kaupunginvaltuutettu (vihr.)

sosiaalilautakunnan jäsen
erityisopettaja

kahden koululaisen äiti
sirkku.ingervo@edu.hel.fi

Apua yksinäisyyteen ja turvallisuutta arkeen!

Haagan Kokoomuksen puheenjohtaja Juha Peltonen ke-
hotti pitämään yhdessä huolta Haagasta. 

Haagan Kokoomuksen aktiiveja ja juhlassa palkittuja, vasemmalta Antti Lanamäki, Elie
El-Khouri, Pekka Iivonen, Arja Aaltonen, Jouko Huttunen, Juha Peltonen ja Pekka
Laaksonen.

Ministeri Pertti Salolainen muisteli alkuaikojaan politii-
kassa. Kuvat KK

Postipalvelut Päreko-
rissa jäivät lyhytai-
kaisiksi ja loppuvat
5. lokakuuta. Posti
etsii tätä kirjoitetta-
essa uutta yrittäjää
jatkamaan palvelua,
mutta tämä hetkisen
tiedon mukaan posti
palaisi entisen paik-
kaansa, jossa se aloit-
taisi 9.10. Aukioloai-
ka supistuisi siten, et-
tä arkisin posti palve-
lee klo 12.00–17.30.
Postipalvelu on sen
kaltainen peruspalve-
lu, että sen soisi toi-
mivan paremmin
kuin mihin nyt on
Etelä-Haagan osalta
pystytty. Aukiolo-
ajan supistus on
myös käsittämätön,
eikä missään tapauk-
sessa hyväksyttävä.
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