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Kaupunginhallituksessa on pöydällä Savuton Hel-
sinki -ohjelma. Ohjelma on tullut kuuluisaksi tupa-
kointikiellon vastustajien keskuudessa. Erilaisia
pelkoja tuntuu olevan liikkeellä. Pelätään, että tu-
pakoivat kaupungin työntekijät tullaan erottamaan,
mikäli he jatkavat sauhutteluaan. Uhkaavina koe-
taan myös ajatukset työpaikkojen tupakkapoliiseis-
ta ja tupakoitsijoiden vieroitusklinikoista. Onko nyt
todellakin niin, että Helsingissä ei enää voi tupa-
koida?

Savuton Helsinki -ohjelman kantavana ajatukse-
na on tukea kaupungin työntekijöitä tupakoimatto-
muuteen. Työaikana tupakointi on tarkoitus kieltää.
Tupakoitsijoille järjestetään vieroitusklinikka, jos-
sa saa ilmaista apua ja neuvontaa sekä nikotiinikor-
vausvalmisteita tupakoinnin lopettamisen tueksi.
Savuttomuus ei edelleenkään ole työsuhteen edel-
lytys, eikä näin ollen ketään saa jättää valitsematta
työsuhteeseen tai erottaa tupakoinnin vuoksi.

Olen intomielinen tupakoinnin vastustaja, se lie-
nee jo tullut selväksi. En kuitenkaan usko täyskiel-
toihin tai pakkokeinoihin. Savuton Helsinki on
mielestäni kuitenkin ajatuksena hyvä. Ohjelmaa on
nyt käsitelty noin vuoden verran erilaisissa lauta-
kunnissa ja siitä on tullut koko ajan parempi. Alku-
vaiheen keskusteluissa takerruttiin liikaa siihen,
miten kieltoa valvotaan. Näkökulma oli aluksi lä-
hinnä ”keppiä tupakoitsijoille”, kun ohjelman hen-
ki on enemmänkin ”porkkanaa tupakoinnin lopetta-
ville”.

Kannatan lähtökohtaisesti kaikkia tupakointia
vähentäviä keinoja. Tupakointia ei pidä työajalla
sallia. Omalla ajallaan saa jokainen tehdä mitä ha-
luaa. Tupakointi on terveyshaitta, jonka vaikutuk-
set ulottuvat myös muihin, kuin tupakoitsijaan it-
seensä. Lisäksi se aiheuttaa kansantaloudellemme
valtaisat kustannukset vuosittain erilaisista sairauk-
sista johtuen.

Lasten ja nuorten tupakointi on suuri yhteiskun-
nallinen ongelma. Varsinkin tyttöjen tupakointi on
viime vuosina lisääntynyt. Lasten ja nuorten paris-
sa työskentelevien tupakointikiellon tulisikin mie-
lestäni olla ehdoton. Työpaikalla tai sen välittömäs-
sä läheisyydessä ei tupakointia tulisi sallia esimer-
kiksi päiväkotien, koulujen ja nuorisotalojen henki-
löstölle.

Tupakointi ja sen salliminen tuntuu monelle ole-
van lähinnä ihmisoikeuskysymys. Olen kuullut lu-
kuisia vetoomuksia tupakoivien puolesta. Vetoo-
muksissa perustellaan ihmisen oikeutta laillisiin
asioihin. Tupakointi on todellakin laillista. Kaik-
kea, mikä on laillista, ei kuitenkaan saa tehdä työai-
kana. Miten suhtaudutaankaan esimerkiksi kunnon
känneihin tai iltapäivänokosiin työaikana?

Vielä 70-luvulla oli aivan normaalia sauhutella
työhuoneissa, virastoissa ja muissakin sisätiloissa.
Oli myös hyväksyttävää korkata perjantaipullo vii-
kon lähestyessä loppuaan työmaalla. Ei sellaista
nykypäivänä sallittaisi.

Lähes kaikki tupakoitsijat haluavat tutkimusten
mukaan lopettaa tupakoinnin. He etsivät sopivaa
aikaa ja odottavat sopivaa motivaatiota. Kun Hel-
singin Sanomat viime viikolla haastatteli kaupun-
gin työntekijöitä, kävi ilmi, että moni piti tupakoin-
tikieltoa varsin myönteisenä asiana. Kieltoa pidet-
tiin kimmokkeena tupakoinnin lopettamiseen. Hy-
vä niin, sellaiseksi se on tarkoitettukin!

Laura Räty
lääkäri

kaupunginvaltuutettu
sosiaalilautakunnan vpj.

Savuton Helsinki
– keppiä vai 
porkkanaa?

LC Helsinki-Huopalahden
syyskauden 2006 pääakti-
viteetit ovat Punainen sulka
2006 -keräys lasten ja nuor-
ten elämänlaadun paranta-
miseksi sekä Joulun alla
17.12. jo perinteiseksi muo-
dostumassa oleva Joulu-
metsä-tapahtuma Huopa-
lahden kirkonmäellä kir-
kossa järjestettävän Kau-
neimmat joululaulut -tilai-
suuden yhteydessä.

Toimintakaudella 2006 –
2007 klubin presidenttinä
toimii Timo Nummela ja
muut hallituksen jäsenet
ovat past presidentti Veik-
ko Huuskonen, I varapresi-
dentti Matti Halme, II vara-
presidentti Elie El-Khouri,
rahastonhoitaja Knut-Olof
Schauman, klubimestari Ti-
mo Nikunen, tail twister
Risto Tanner, I sihteeri ja
Punainen Sulka-vastaava
Arne Salo sekä II sihteeri ja
tiedotusvastaava Reijo
Lamberg. Klubin jäsen-
määrä on tällä hetkellä 27
jäsentä ja lisää aktiivisia jä-
seniä kaivattaisiin.

Lions-toiminta on avoin-
ta, yhteiskuntaan suuntau-
tuvaa avustus- ja palvelu-
toimintaa, johtavana tun-
nuslauseenamme ”Me pal-
velemme” ja klubimme
kauden teemana ”Yhdessä
enemmän”.

Klubimme tärkeimmät
avustus- ja aktiviteettikoh-
teet ovat viime aikoina ol-
leet:

* Helsingin Turvakodin
toiminnan tukeminen, mm.
lasten joululahjatervehdyk-
sin

* Haagan koulujen op-
pilaille jaetut stipendit sekä
avustukset seurakunnan
nuorille ja partiolippukun-
nille; teemana hyvän tove-
rihengen edistäminen

* Koulujen Lions-Quest
-ohjelman tukeminen; kou-
lutustilaisuudet opettajille
ja työkirjaset oppilaille

* Huumeiden ja päihtei-
den vastainen työ sekä
Lions-veljien talkootyönä
Huopalahden seurakunnan
nuorisokahvilan Olokolon
ylläpito ja valvontavuorot
perjantai-illoin

* Seurakunnan kanssa
yhteistyössä vanhuksille ja
vähäosaisille jaettavat jou-
lupaketit

* Osallistuminen Haa-
gan markkinoiden järjeste-
lyihin ja kirpputorimyynti
markkinoilla

* Osallistuminen kan-
sainvälisiin, määräajoin to-
teutettaviin Punainen sul-
ka-, Punainen sydän- ja
Sight First- avustusprojek-
teihin sekä katastrofi-apu-
projekteihin.

Lions-liiton tämän vuo-
den pääaktiviteetti on valta-
kunnallinen Punainen Sul-
ka -keräys, joka onkin työl-
listänyt viime aikoina klu-

bimme jäseniä. Moni teistä
haagalaisista varmaan ta-
pasikin klubimme veljiä
myymässä Punainen Sulka
-heijastimia ja -jääkaappi-
magneetteja Haagamarke-
tin edessä lauantaina 30.9.
ja 14.10. sekä parina arki-
iltanakin. Suuret kiitokset
Teille keräykseen osallistu-
neille haagalaisille! Tä-
mänvuotisen keräyksen va-
roista 40 % kohdistamme
Etelä- Haagan alueen lasten
ja nuorten elämänlaadun
parantaminen, 50 % jaam-
me Lions-liiton ja lasten-
suojelun yhteistyöjärjestö-
jemme kautta suomalaisiin
kohteisiin ja vain 10 % me-
nee keräyksen kuluihin, lä-
hinnä myytävien tuotteiden
hankintaan.

Toinen ja suurin klubim-
me aktiviteetti on haaga-
laisille ja erityisesti lapsille
kohdistettu Joulumetsä-ta-
pahtuma, sunnuntaina
17.12. klo 16–18 Huopa-
lahden kirkonmäellä. Kir-
konmäki koristellaan joulu-

tunnelmaan ja Joulumet-
sään pystytetään Joulupu-
kin kota, jossa Joulupukki
kyselee lasten joululahja-
toiveita; samalla voit tilata
lapsestasi yhdessä Joulupu-
kin kanssa ammattivaloku-
vaajan ottaman valokuvan.
Lisäksi lapsille on järjestet-
ty ongintaa, vanhemmille
arpajaiset yms. Vanhem-
mille tarjolla on myös glö-
gimehua, makkaranpaistoa
ja inkivääriolutta (ilman
prosentteja!). Ennen ja jäl-
keen Joulumetsätapahtu-
man kirkossa on Kauneim-
mat Joululaulut -tilaisuus.

Tavanomainen klubim-
me toiminta on viihtyisää
yhdessä palvelemista sekä
klubikokouksia (kuukau-
den kolmas maanantai) esi-
telmineen, retkineen ja
konsertti- ja teatteri-iltoi-
neen jne. Klubin jäsenistö
on nykyisiä ja entisiä haa-
galaisia, jotka yhteistyössä
Pro-Haagan ja Huopalah-
den seurakunnan kanssa ha-
luavat auttaa ja edistää haa-
galaista kotiseutuhenkeä ja
hyvinvointia. Klubi toivot-
taa tervetulleeksi mukaan
toimintaansa samanhenki-
siä Haagassa asuvia tai työ-
tehtävissä tai yrittäjänä toi-
mivia.

Klubin toiminnasta kiin-
nostuneet voivat ottaa yh-
teyttä seuraaviin hallituk-
sen jäseniin alla mainituilla
yhteyksillä, ja tietenkin ke-
neen tahansa muuhun mah-
dollisesti tuntemaansa klu-
bimme jäseneen:

Timo Nummela, timo.
nummela@fi.ibm.com,
puh. 040-538 0894

Arne Salo,
arne.salo@med.ge.com,
puh. 040-544 4962

Reijo Lamberg, 
reijo. lamberg@fcaa.fi

Lions-Club Helsinki-Huopalahti toimii

Leijonia Etelä-Haagan Shellillä Punainen sulka -keräyk-
sessä, vasemmalta Elie El-Khouri, Knut-Olof Schauman
ja Bengt-Östen Söderlund. Kuva Antti Lanamäki.

Koko Haagaa koskeva alue-
suunnitelma on valmistumas-
sa. Kyseessä on suunnitelma-
luonnos, joka sisältää katuja ja
viheralueita koskevia asioita.
Se koskee myös alppiruusu- ja
atsaleapuiston tulevaa kehittä-
mistä. Suunnitelmaa on tehty
Rakennusviraston toimesta,
mutta yhteistyössä muiden
toimijoiden eli Kaupunki-
suunnitteluviraston, Liikunta-
viraston ja Sosiaaliviraston se-
kä alueen asukkaiden kanssa.
Tähän asukasyhteistyöhön
liittyen Valkeassa talossa pi-
dettiin 18. lokakuuta perus-
teellinen esittelytilaisuus alue-
suunnittelija Mikko Koivis-
toisen johdolla. Paikalla oli
myös erittäin vahva asiatunti-
jatiimi, jolta löytyi vastaus
käytännössä kaikkiin esitettyi-
hin kysymyksiin.

Aluesuunnitelman tarkoi-
tus on ohjata investointeja em.
alueisiin ja niiden ylläpito.
Suunnitelman toteutus on aina
kiinni käytettävissä olevista
taloudellisista resursseista ei-
kä se ole tässä mielessä suin-
kaan ehdoton, pikemminkin

suuntaviivoja antava. Alue-
suunnitelma on monen henki-
lön yhteistyö tulosta, mutta
sen nykyinen versio on Aino
Aspialan käsialaa. Hän myös
suunnitelmaa pääasiassa em.
yleisötilaisuudessa erittäin pir-
teästi ja varmoin vastauksin
esitteli.

Suunnitelma eräänä pohja-
na on ollut syyskuussa 2005
tuhanteen haagalaisen talou-
teen lähetetty kysely, johon
kuitenkin vain 194 taloutta
vastasi. Kyselyllä pyrittiin sel-
vittämään katu- ja viheralueil-
ta ongelmakohtia ja toisaalta
alueita, joilla asukkaat viihty-
vät. Kysely näyttää tuoneen
samanlaisen tuloksen kuin
kaikki muutkin viime aikoina
Haagassa tehdyt kyselyt. Vas-
tauksissa mm. pidetään Näyt-
telijäntien ostaria ja Pohjois-
Haagan asemaa ongelmakoh-
tina ja mm. moitittiin katujen
ja jalankulkuväylien talvikun-
nossapitoa. Kyselyn tulokset
ovat nähtävissä netissä suun-
nitelman yhteydessä, joten
niitä ei sen yksityiskohtaisem-
min tässä käsitellä. Vastaukset

eivät ainakaan Haagalaisen
toimittajaa yllättäneet, valta-
osa näistä ongelmista on jo
kuulut aikaisemminkin muis-
sa haagalaisissa keskusteluti-
laisuuksissa.

Valkean talon yleisötilai-
suudessa käytiin ajallisesti
laaja, mutta aihepiireiltään
vaatimaton keskustelu paikal-
le tulleen yli 200 henkeä käsit-
täneen yleisön joukosta löyty-
neiden muutaman henkilön
toimesta. Valitettavasti vain
täytyy todeta, että lähes kaikki
puheenvuorot koskettelivat
yksilötason pienen pieniä on-
gelmia, jotka voisi ottaa
asianomaisen virkamiesta-
hon kanssa suoraan puheeksi
esimerkiksi puhelinsoitolla tai
nykyaikaisesti sähköpostilla.
Suurta yleisötapahtumaa nii-
den käsittelyyn ei tarvita, mikä
näkyi nyt siitä, että osa ylei-
söstä turhautui ja poistui.

Tilaisuuden järkevimmän
kysymyksen esitti eräs nuori
herra, joka ilmeisesti katseltu-
aan tilaisuuteen osanottajien
yläpäähän osunutta ikäjakau-
tumaa kysyi mahdollisuutta

nähdä suunnitelma netissä.
Aktiiviväestöllä ei hänen mu-
kaansa ole työn ja perheen
viedessä suurimman osan päi-
västä mahdollista paikan pääl-
le tulemalla ottaa kantaa tä-
mäntapaisiin suunnitelmiin,
mutta voisi tehdä sen sähkö-
postitse. Asia näytti jotenkin
yllättävän sinänsä hyvin käyt-
tökelpoisen ja informatiivisen
power point -esityksen tilai-
suudessa esittäneen suunnitte-
lutiimin. Suunnitelma luvat-
tiin nettiin, mikä sitten muuta-
massa päivässä toteutuikin.

Tutustu Haagan aluesuun-
nitelma luonnokseen netissä:
www.hel.fi/hkr, suunnitel-
ma ja asukaskyselyn tulok-
set löytyvät seuraavan polun
päästä: Rakennusvirasto >
Viheralueet > Suunnittelu >
Listaus kaikista meneillään
olevista ja valmistuneista
suunnitteluhankkeista.
Suunnitelma on menossa
päätöksentekokoneistossa
eteenpäin hyvinkin pian, jo-
ten jos tahdota sitä kommen-
toida sen on tehtävä välittö-
mästi.

Haagan aluesuunnitelma valmistumassa


