
HAAGALAINEN 5

Pohjois-Haagan sos.dem.
yhdistys ry vietti 50-vuo-
tispäiviään 23. syyskuuta
työväenopiston tiloissa
Näyttelijäntien ostoskes-
kuksessa. Juhlassa kerrat-
tiin yhdistyksen historiaa,
nautittiin musiikista ja
kuultiin Jacob Söderma-
nin puhe. Tunnelma oli
lämmin ja huipentui juhlan
päätteeksi seurusteluun
kahvihetken muodossa.

Yhdistyksen puheenjoh-
taja Matti Luomala toi-
votti juhlan osanottajat ter-
vehdyspuheessaan terve-
tulleiksi ja sen lopuksi ku-
kitti paikalle saapuneet
kolme entistä puheenjoh-
tajaa ja yhden perustajajä-
senen.

Simo Laaksovirta, tun-
nettu haagalaishahmo ja
yhdistyksen sihteeri oli
kaivautunut arkistoihin ja
esitti laajan katsauksen yh-
distyksen viiden vuosi-
kymmenen tapahtumiin.
Päällimmäiseksi viestiksi

hänen esityksestään jäi
vaikutelama, että Pohjois-
Haagan sos.-dem yhdis-
tyksellä on ollut tärkeä

taustavaikuttajan rooli mo-
nien haagalaisten instituu-
tioiden, kuten PoHun ja
Pohjois-Haaga seuran pe-

rustamisessa.
Juhlan kevyemmästä

ohjelmasta vastasi Trilce
Tynjälä, joka Pekka
Pyysalon kitaralla säestä-
essä lauloi Agit Proppia ja
perulaisen työväenlaulun
1970-luvulta. Harri Iljin
puolestaan lauloi Samuli
Suolasen säestäessä pia-
nolla tunnettuja klassikoita
komeasti.

Yhdistys oli saanut juh-
lapuhujaksi tunnetun vai-
kuttajan, oikeustieteen li-
sensiaatti Jacob Söderma-
nin.
”Eläkeläisille pitäisi vih-
doin hallituksen toimin
osoittaa, että lama Suo-
messa on voitettu”, oli hä-
nen sanomansa ja hän vaa-
ti ”sopimaan hallitusohjel-
massa yksiselitteisesti mi-
ten eläkepolitiikan epäoi-
keudenmukaisuudet pois-
tetaan. Laman aikana eläk-
keensaajien sosiaaliturva-
maksuja korotettiin selväs-
ti enemmän kuin muilla tu-

lonsaajilla. Eläkkeiden in-
deksikorotuksia jätettiin
maksamatta. Vieläpä yli
400.000 eläkeläiseltä vie-
tiin kansaneläkkeen pohja-
osa.”

”Lisäksi saatettiin voi-
maan ns. taitettu työeläke-
indeksi, jolla merkittäväk-
si heikennettiin eläkeläis-
ten mahdollisuuksia päästä
osallisiksi yhteiskunnan
vaurastumisesta. Heidän
tulokehityksensä ilmeises-
ti taantuu niin, että voi-
daan kysyä eikö se ole
käytännössä ikääntyvien
ihmisten syrjintää” hän li-
säsi.

Södermanin mielestä
eduskunnan lamanaikaiset
päätökset antoivat myös
kunnille huonon esimerkin.
Säästötoimenpiteitä saatet-
tiin suruttomasti suunnata
vanhustenhuoltoon, henki-
lökuntaa vähentämällä ja
laatua muutoinkin heiken-
tämällä. Vieläkin ns. talou-
den asiantuntijat pitävät
väestön vanhenemista suu-
rena tulevaisuuden kustan-
nustekijänä erityisesti so-

siaali- ja terveysalalla.
”Tulisi muistaa että van-

heneminen on luonnollis-
ta” sanoi Söderman. ”Se
on ilmiö, joka tapahtuu
myös näiden mainioiden
talousasiantuntijoiden
kohdalla. Sen mahdollinen
kustannusvaikutus ei jan-
kuttamisella muutu. Sen
sijaan yhteiskunta voisi
tuntuvasti vähentää esim.
juopottelusta, tupakoinnis-
ta, liikalihavuudesta, lii-
kenne- ja työtapaturmista
syntyviä kustannuksia
mm. vetoamalla määrätie-
toisesti ihmisten järkeen
ellei muut toimenpiteet au-
ta, lisäsi Söderman.

Juhlassa yhdistys muisti
ansioituneita jäseniään ja-
kamalla huomionosoituk-
sia. SDP:n hopeisen ansio-
merkin saivat Juhani Suo-
lanen ja Martti Väisänen.

Juhla huipentui seisten
laulettuun Työväen mars-
siin, jonka sanat ovat van-
hahtavat, mutta sävel iske-
vä.

KK

Käy eespäin, väki voimakas
Pohjois-Haagan sos.-dem yhdistys juhli:

Mätäpurolla järjestettiin 26.
elokuuta talkoot, joiden tar-
koituksena oli saada aikaan
lisää kutupaikkoja tähän
”Suomen urbaaneimpaan
taimenpuroon”. Talkoisiin
osallistui parisenkymmentä
henkeä, valtaosin puron-
kunnostusaktiiveja Virtave-
sien Hoitoyhdistyksestä,
mutta myös muutama haa-
galainen tai muuten asiasta
kiinnostunut ilmaantui pai-
kalle. Talkooväen asenne
puroon oli silmiinpistävän
innostunut.

Kunnostustyön pääkohde
oli Hämeenlinnanväylän
länsipuolinen pieni koski-
paikka Kivihaan rautatiesil-
lan kohdalla, johon kannet-
tiin ämpäreillä karkeaa so-
raa kutu- ja poikasalueiksi.
Myös kosken yläpuolista

virtapaikkaa kävelysillan
kohdalla siivottiin ja sorais-
tettiin. Kolmantena kohtee-
na oli Kauppalanpuisto, jos-
sa jo toimivan kutualueen
alapuolelle tehtiin kaksi
uutta kutusoraikkoa. So-
raistuksen ohella talkooväki
sijoitti talkookohteissa pai-
kalla olleita kiviä puroon
parantamaan virtausolosuh-
teita, soran paikallaan pysy-
mistä ja edistämään jääkan-
nen kehittymistä soraikojen
alueelle talveksi.

Talkoita vetäneen haaga-
laisen Mikko Saikun mu-
kaan uusia kutusoraikkoja
luotiin laskentatavasta riip-
puen 13-16 kappaletta ja
ensiluokkaista poikaskivik-
koa on nyt kolminkertainen
määrä aikaisempaan verrat-
tuna. Hän lupaa puron kun-

nostuksen jatkuvan myös
tulevaisuudessa.

Soratalkoiden yhteydes-
sä puroa siivottiin siihen
kertyneestä roskasta, saalii-
na mm. kaksi polkupyörää.
Hämeenlinnanväylän ja
Hakamäentien risteyksessä
alkaneet työt, joiden ku-
luessa mm. puron uomaa
jonkin verran muutetaan
Vihdintien kohdalla, eivät
toivottavasti haittaa tämän-
syksyistä kutua. Mikko Sai-
kun mukaan Riista- ja kala-
talouden tutkimuslaitos
suorittaa sähkökoekalastuk-
sen purossa lokakuussa ja
hän uskoo sen kertovan pal-
jon puron kalakannasta.

Talkoita tukivat Tieliike-
laitos tarkoitukseen hyvin
sopivalla sorakuormalla se-
kä Helsingin kaupunki aut-

tamalla sorakuorman sijoit-
telussa, lainaamalla lapioita
ja kotikärryt sekä huolehti-
malla roskien poiskuljetuk-
sesta.

Taimenen kutu ajoittuu
loka-marraskuulle ja onkin
mielenkiintoista nähdä mi-
ten viimevuotinen kutu on-
nistui ja toisaalta millaises-
sa käytössä uudet kutupai-
kat tänä syksynä tulevat
olemaan. On kuitenkin syy-
tä muistaa, että taimen on
rauhoitettu syyskuusta jou-
lukuuhun ja että Mätäpu-
rossa ei alamitan täyttäviä,
kudulle nousseita taimenia
esiinny kuin rauhoitusaika-
na. Kalastukseen ei siis ole
mahdollisuuksia.

Haagalainen-lehti seuraa
Mätäpuron taimenia jatkos-
sakin.

Mätäpurolla parannettiin kutupaikkoja

Mätäpuroon lisättiin kutupaikkoja taimenille talkoilla.

Kuvassa vasemmalta perustajajäsen Olavi Siitonen sekä entiset puheenjohtajat Olavi
Kotkavuo, Eero Tello ja Antero Järvinen. Kuvat KK.

Trilce Tynjälä lauloi työväenlauluja Pekka Pyysalon säestämänä.
Jacob Söderman puhui eläkepolitiikasta ja vaati toimia
eläkeläisten aseman parantamiseksi.


