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Sujuvaa arkea ja
Isonnevan puistoa
rakentamaan

Politiikalla ratkaistaan arjen suuri kysymyksiä – joko
huonosti tai hyvin. Yhtä lailla päätöksentekijöiden vas-
tuulla on luoda edellytyksiä uusille työpaikoille ja sille, et-
tä talous kehittyy kestävästi. Päättäjien tehtävä ei ole vain
jakaa olemassa olevaa “hyvää” vaan myös huolehtia tu-
levan hyvinvoinnin luomisesta.

Tuore valtiovarainministeriön raportti tulevan vaali-
kauden talouden liikkumavarasta sisälsi selvän varoitta-
van viestin. Talousasiantuntijat toppuuttelivat julkisuudes-
sa esitettyjä puheita, joissa luvataan miljarditolkulla rahaa
ilman, että sijoitettaisiin myös hyvinvoinnin kasvattami-
seen. Raportti osoitti todeksi vanhan viisauden, että rahat
on ensin tienattava, ennen kuin ne voi käyttää. Ja että il-
man työtä ei ole hyvinvointia.

Raportti osoitti sen sijaan vääräksi väitteen, että mal-
tilliset veronalennukset olisivat uhka hyvinvointipalveluil-
le. Raportissa todettiin, että tulevalla vaalikaudella on mal-
tillisen tuloveron keventämisen rinnalla tehtävä toimia
työn kannattavuuden lisäämiseksi ja lisättävä työvoima-
politiikan vaikuttavuutta. Työssä etenemistä ja eteenpäin
yrittämistä verotetaankin Suomessa ankarasti jo keskitu-
loisilla. Myös eläkeläisten palkansaajia korkeampi vero-
tus on viivytyksettä korjattava. Tuloveron kevennykset
vauhdittavat talouden ja työllisyyden kasvua ja siten tur-
vaavat hyvinvointipalveluiden rahoitusta. Monin tavoin
kohtuuttoman perintöveron asteittainen poistaminen pal-
velee perheiden hyvinvointia ja perheyritysten kohdalla
pelastaa työpaikkoja suomalaisille.

Raportti osoitti, että esitetyt puheet verotuksen tiuken-
tamisesta vahingoittaisivat talouden pyörien pyörimistä ja
osuisivat kaikkien kipeimmin eniten palveluita ja apua tar-
vitseviin. Jotta voimme vahvistaa hyvinvointipalveluja,
opetusta, ikäihmisten ja perheiden palveluja sekä tervey-
denhuoltoa, tarvitaan paljon nykyistä aktiivisempia toi-
mia.

Valtiovarainministeriö nosti esille taas kerran ikäänty-
misen ongelmana. Se, että olemme vuosi vuodelta van-
hempia, ei ole mitään uutta. On ihanaa ja tavoiteltavaa, et-
tä elämme nykyistä pidempään. Valtiovarainministeriön
olisikin sen sijaan syytä pohtia, miten suomalaisten syn-
tyvyys saadaan nousuun. Hyvä aloitus olisi edistää toimia,
joilla työelämästä tehdään inhimillisempää ja perheystä-
vällisempää. Niin, että vanhemmilla on aikaa olla isiä ja
äitejä.

Perheiden arjen sujuvuuden kannalta palvelut ovat ihan
avainasemassa. Haagalaisille perheille tärkeän leikkipuis-
to Isonnevan remonttia on odotettu pitkään. Puisto on kor-
vaamattoman tärkeä alueen lapsille ja perheille, mutta on
ollut pitkään korjauksen tarpeessa. Tällä hetkellä puiston
purkaminen ja uuden rakentaminen sen tilalle on ainoa
vaihtoehto. Hanke on siirtynyt jo useasti ja aina viime tin-
gassa yllättäen. Osasyy on valtuustossa vallalla oleva pai-
notus Itä-Helsinkiin, josta olen täysin eri mieltä - Helsin-
gin alueita pitää ehdottomasti käsitellä tasa-arvoisesti.

Nyt, kun rakennushanke oli lähes aluillaan, kuvaan as-
tui uusi hidaste. Isonnevan liepeille kaavailtu lisärakenta-
minen. Uudet perheasunnot ovat erittäin tervetulleita asun-
topulaa helpottamaan, mutta niiden rakentaminen ei saa
viivästyttää puistoasian kuntoon laittamista. Alueen suun-
nittelussa on löydettävä ratkaisu, jolla varmistetaan puis-
toasian liikkeellelähtö. Haagassa asuvilla lapsilla ja per-
heillä on oikeus viihtyisään ja turvalliseen puistoon ilman
turhia viiveitä.

Sari Sarkomaa
kansanedustaja (kok)
kaupunginvaltuutettu
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Viime vuonna tasan 40
vuotta täyttänyt ja sitä mm.
juhlanäyttelyllä hienosti juh-
listaneen Haagan Taideseu-
ran vuosinäyttely oli tälläkin
kertaa hiihtolomaviikolla
Pohjois-Haagan Yhteiskou-
lun tiloissa. Väljästi esillä
olevat teokset edustivat mo-
nia eri tekniikoita ja antoivat
hyvän kuvan taideseuran jä-
senten viimeaikaisesta tuo-
tannosta ja sen korkeasta ta-
sosta.

Tämänkertainen näyttely
avattiin poikkeuksellisesti
sunnuntaina 18. helmikuuta
ja avauspäivän vaihto oli il-
meisen onnistunut, avajaisis-
sa oli havaintojen mukaan
normaalia enemmän väkeä.
Näyttely oli avoinna 18.–25.
helmikuuta ja siihen liittyi
myös kahvia sekä basaari,
josta oli mahdollista ostaa
kaikenlaista mukavaa, kuten
grafiikkaa, pikkuesineitä ja
neuletöitä. Itse taidenäyttely
oli tavanomaiseen tapaan
myös myyntinäyttely seuran
jäsenille.

Näyttelyn teosten valinta
tehtiin tarjokkaista tällä ker-
taa seuran omien jäsenten
voimin, useimmiten on va-
lintaa varten otettu ulkopuo-
linen. Valkoisille seinille oli
nostettu 48 taiteilijalta yh-
teensä 152 teosta, jotka edus-
tivat tekniikoiltaan kuvatai-
teen eri puolia. Nähtävillä oli
perinteisiä ja abstrakteja
maalauksia, tekniikoina öljy,
tempera, akvarelli, akryyli,
pastelli, etsaus, applikaatio ja
batiikki. Esillä oli myös joita-
kin valokuvia ja hieman ke-

ramiikkaa. Sekä erilaisilla se-
katekniikoilla tehtyjä teoksia.
Haagalaisen toimittajalle, jo-
ka ei suinkaan ole taiteentun-
tija, jäi päällimmäiseksi vai-
kutelmaksi näyttelyn moni-
puolisuus.

Taideseuran näyttelyä
Haagalaisen toimittajalle esi-
tellyt Enis Arkun kertoi
näyttelyssä olevan kolme hä-
nen työtään. Hiljattain taide-
seuraan liittynyt ja Malmin-
kartanossa asuva Arkun on
harrastanut taidetta lapsesta
asti ja kokeillut erilaisia tek-
niikoita, tällä hetkellä hän te-
kee tauluja öljyväreillä. Hän
toivoisi voivansa elää pelkäs-
tään taiteellaan, mutta toistai-
seksi se on ollut vaikeaa.

Haagan Taideseura on
erittäin aktiivinen seura. Seu-

rassa on nykyisellään vain
kuvataiteilijoita, mutta pe-
rustamisvaiheessa oli muka-
na mm. kirjailijoita ja laula-
jia. Jäsenkunnassa on sekä
taidetta harrastavia että sitä
työkseen tekeviä. Näkyvin
toimintamuoto on juuri tämä
perinteeksi muodostunut

vuosinäyttely, mutta “kulis-
sien takana” tapahtuu muuta-
kin. Kerran viikossa on mah-
dollisuus piirtää elävästä
mallista seuran työtilassa Ai-
no Acktén tiellä  ja kurssitoi-
mintakin on vilkasta.

KK

Haagan Taideseuran vuosinäyttely 41. kerran

Enis Arkun ja hänen öljymaalauksensa Sidoksissa sekä Hiekkarannalla. Kuva KK.

Marttaliiton sääntöuu-
distuksen vuoksi Pohjois-
Haagan Marttakerhon nimi
muuttuu. Vuosikokoukses-
sa 22. tammikuuta kerho
hyväksyi uudet säännöt ja
toiminta jatkuu nyt Helsin-
gin Marttayhdistyksen toi-
mintaryhmänä eli kerhon

nimi on HMY/Pohjois-
Haagan Martat. Puheenjoh-
tajana jatkaa Salme Wik-
berg ja varapuheenjohta-
jaksi valittiin Elli Oila. Oh-
jelma on, kuten ennenkin,
esitelmiä, havaintoesityk-
siä, askartelua, teatterissa
käyntejä ja retkeilyjä.

Pohjois-Haagan Marttakerho
muuttaa nimensä
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