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Eduskuntavaalien tuloksena maahamme syntyi si-
nivihreä hallitus. Kokoomuksen vaalivoitto teki mah-
dolliseksi sen, että olemme yhdessä keskustan, vihrei-
den ja RKP:n kanssa kantamassa vastuuta Suomen
suunnasta seuraavan neljän vuoden ajan. Säätytalolla
käytyjen hallitusneuvottelujen hyvä henki välittyi
myös hallitusohjelmaan yhteisinä näkemyksinä.

Haluamme uudistaa Suomea turvallisesti. Hallitus-
ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat työllisyyden paran-
taminen, perusturvan ja sosiaaliturvan uudistaminen,
palveluiden turvaaminen väestön ikääntyessä, osaami-
sen vahvistaminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen.
Tavoitteena on edistää vastuullista, välittävää ja kan-
nustavaa ilmapiiriä

Tulevan hallituksen politiikassa Helsinki ja pääkau-
punkiseutu ovat oikeutetusti saaneet näkyvämmän ase-
man. Tämä on ollut pitkään pääkaupunkiseudun kun-
tien tavoite. Pääkaupunkiseudun erityiskysymyksiin
keskittyvällä metropolipolitiikalla on tarkoitus ratkais-
ta alueen maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen
liittyviä ongelmia, edistää elinkeinopolitiikkaa ja kan-
sainvälistymistä sekä ehkäistä syrjäytymistä. On koko
maan vahvuus, että Helsinki ja koko pääkaupunkiseu-
tu on kansainvälisestikin houkutteleva keskus ja sa-
malla hyvä paikka asua, opiskella ja tehdä työtä kai-
ken ikäisille.

Yhtä lailla metropolipolitiikka on alueen koulutus-
mahdollisuuksien ja innovaatioiden edistämistä –
osaaminen on metropolialueen ja koko Suomen me-
nestystekijä. Meidän on pärjättävä tutkimuksessa ja in-
novaatioissa kansainvälisesti. Tämän tavoitteen eteen-
päinviemiseksi pääkaupunkiseudun kaupunkien tuke-
ma huippuyliopistohanke on nyt kirjattu hallitusohjel-
maan. Yliopistojen perusrahoitusta vahvistetaan ja nii-
den taloudellista autonomiaa lisätään. Tavoitteena on
luoda mahdollisuudet huippututkimukseen ja -opetuk-
seen jokaisessa yliopistossa.

Osaaminen on muutoinkin hallituksen yksi tärkeis-
tä painopisteistä. Tästä olen erittäin tyytyväinen joh-
dettuani hallitusohjelmaneuvotteluissa osaamisen vah-
vistamisen - työryhmää. Vain laadukkaalla koulutuk-
sella varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin pystymme
pitämään huolta hyvinvoinnistamme. Vahva työllisyys
vaatii osaavia tekijöitä.

Voimavaroja tullaan satsaamaan lisää niin perus-
opetukseen kuin yliopistoihin. Perusopetuksessa ikä-
luokkien pienentymisestä vapautuvat voimavarat käy-
tetään koulutuksen laadun kehittämiseen. Näin voi-
daan pienentää ryhmäkokoja ja ehkäistä lasten ja nuor-
ten syrjäytymistä. Yhtä lailla tärkeää on huolehtia
opettajien jaksamisesta ja mahdollisuuksista saada täy-
dennyskoulutusta.

Se, millainen koulu on ja missä se sijaitsee, vaikut-
taa vahvasti perheiden arkeen. On välttämätöntä, että
kuntapäättäjät tekevät lasten määrän vähenemisestä ai-
heutuvissa kouluverkkouudistuksissa tiivistä yhteis-
työtä vanhempien kanssa.

Myös opintorahan ja opiskelijoiden tulorajojen ko-
rotus toteutuu vihdoin. Tämä antaa opiskelijoille ny-
kyistä paremmat mahdollisuudet keskittyä päätoimi-
seen opiskeluun.

Meidän on myös osattava vastata kasvavaan työvoi-
matarpeeseen. Tärkeä keino on lisätä ammatillisen
koulutuksen aloituspaikkoja kasvukeskuksissa ja var-
sinkin pääkaupunkiseudulla. Tämä on myös merkittä-
vä keino estää nuorten syrjäytymistä.

Edessä on kova ja vastuullinen työ hallitusohjelman
toteuttamiseksi. Pitkäjänteisellä työllä haluamme tur-
vallista muutosta kaikkien suomalaisten elämänlaadun
ja -olosuhteiden parantamiseksi.

Sari Sarkomaa
Opetusministeri (kok)

Vastuullinen, välittävä 
ja kannustava Suomi

Helsingin opetusviras-
ton julkisti maaliskuun lo-
pulla ehdotuksensa koulu-
verkon tarkistuksiksi vuosi-
na 2007 – 2011. Käytän-
nössä sana “tarkistus” on
synonyymi yhdistämisille,
siirroille ja jopa lakkautta-
miselle, ainakin jos Haa-
gasta on kyse. Kokonaisuu-
dessaan opetusviraston
suunnitelma on monitahoi-
nen ja monenlaisia miettei-
tä herättävä. Tässä yhtey-
dessä käsitellään vain sen
Haagaa suoranaisesti kos-
kevia kohtia. Erityisesti
Haagan Isonnevantien toi-
mipisteeseen kohdistuu
suuri uhka, se aiotaan lak-
kauttaa ja oppilaat siirtää
Mäkipellontielle. Pohjois-
Haagan Yhteiskoulua puo-
lestaan aiotaan kuristaa
puolittamalla sen yläaste.
Molempien koulujen suun-
nalla on jo käynnistetty
opettajien, oppilaiden ja
vanhempain toimesta vas-
tatoimia opetusviraston
kaavailuille.

Isonnevantien koulu
halutaan lopettaa

Esityksen mukaan luku-
vuonna 2009 – 2010 Pitäjän-
mäen peruskoulun 3 erityis-
luokkaa siirtyisi Pohjois-
Haagan ala-asteelle ja Poh-
jois-Haagan yhteiskouluun. 

Lukuvuonna 2010 – 2011
Haagan peruskoulun Ison-
nevantien koulutilasta luo-
vuttaisiin ja oppilaat siirret-
täisiin yhteen kouluraken-
nukseen Mäkipellontielle.
Alkuopetuksen oppilaille
vuokrattaisiin tässä yhtey-
dessä tilat päivähoidon, esi-
opetuksen ja leikkipuiston
läheisyydestä. Sama luku-
vuotena Pikku-Huopalahden
ala-asteen koulun pihalla
olevasta viipalekoulusta luo-
vuttaisiin, koulun oppilaak-
siottoaluetta pienennetäisiin
ja vastaavasti Munkkivuo-
ren ala-asteen koulun oppi-
laaksiottoaluetta laajennet-
taisiin.

Opetusvirasto perustelee
suunnitelmiaan väestöen-
nusteella, jonka mukaan
vuonna 2010 Haagan perus-
koulun oppilaaksiottoalueel-

la asuu 7–15 -vuotiaita oppi-
laita yhteensä 319. Luku-
vuonna 2006 – 2007 koulun
oppilaaksiottoalueella asu-
vista 7–15 -vuotiaista oppi-
laista noin 60 % valitsi lähi-
koulun. Opetusviraston ta-
voitteena on, että lähikoulun
valitsevien oppilaiden määrä
kasvaisi. Mäkipellontien ra-
kennuksen laskennallinen
kapasiteetti on viraston mu-
kaan 913, josta peruskoulun
laskennalliset oppilaspaikat
ovat noin 450. Helsingin pe-
ruskoulujen keskimääräisen
käyttöasteen (+6,2%) mu-
kaan tämä tarkoittaa tilaa
noin 470 oppilaalle. Opetus-
virasto katsoo siis Haagan
alueella oppilasmäärän las-
kevan ja Isonnevantien kou-
lun olevan jo nyt vajaakäy-
tössä.

Kysymyksiä herättää eri-
tyisesti se, missä määrin
opetusvirasto on ottanut
huomioon Haagan täyden-
nysrakentamisen, joka hy-
vinkin voi nostaa oppilas-
määrän taas sellaiselle tasol-
le, että yhteen kouluraken-
nukseen ei sovita. Onko sil-
loin edessä taas uusi “tarkis-
tus”? On syytä muistaa, että
oppilasmäärien osalta on
kuitenkin kyse vain ennus-
teista.

Isonnevantien koulun
osalta mm. koulun johto-
kunta, Haagan peruskoulun
Tuki ry ja MLL Haagan
osasto ovat pitäneet kokouk-
sia ja keskustelleet asiasta.
Laajalti asia nähdään niin,
että yhdistäminen johtaisi
ennen pitkää tilanahtauteen.
Koulun pelastamiseksi on
avattu  sähköinen adressi
osoitteessa
www.adressit.com/haaganp
eruskoulu. Molemmat ad-
ressit luovutetaan opetuslau-
takunnan puheenjohtajalle
ennen kokousta, jossa lauta-
kunta tekee oman päätösesi-
tyksensä kaupunginhallituk-
selle.

Pohjois-Haagan 
Yhteiskoulun yläaste
halutaan puolittaa

Opetusviraston suunni-
telma edellyttää Pitäjämä-
en kolmen erityisluokan

siirtämistä muihin alueen
kouluihin, käytännössä
Pohjois-Haagan yhteiskou-
luun kaksi erityisluokkaa.
Pohjois-Haagan yhteiskou-
lun soveltuvuuskoeluokan
yksi painotus siirretään
suunnitelmassa Vesalan
yläasteelle ja muut soveltu-
vuuskoeluokat muutetaan
kaupungin sopimuksessa
1-sarjaiseksi.

Pohjois-Haagan yhteis-
koulun johto katsoo ehdo-
tettujen toimenpiteiden
olevan vaikutuksiltaan ra-
juja ja kauaskantoisia. Esi-
tykset puolittaisivat sen
yläasteen koon ja käytän-
nössä nykyisen 6-sarjainen
(kuusi rinnakkaisluokkaa)
yläaste muutettaisiin 3-sar-
jaiseksi. Yläasteen oppi-
lasmäärä pudotettaisiin
puoleen eli 430:stä noin
210 oppilaaseen. Yläasteen
supistaminen minikokoi-
seksi vaarantaisi PHYK:n
yläasteen toimintaedelly-
tykset lähikouluna. 

Ehdotettu toisen paino-
tuksen siirtäminen pois
Pohjois-Haagan yhteiskou-
lusta ja jäljelle jäävän pai-
notteisen opetuksen 1-sar-
jaistaminen eivät koulun
johdon mukaan tuo tavoi-
teltuja säästöjä kiinteistö-
kustannuksissa. Lisäksi vi-
raston esittämä erityisluok-
kien siirto Pohjois-Haagan
yhteiskouluun johtaisi tila-
kustannusten kasvuun ja
erityisluokkiin liittyviin ra-
kentamisinvestointeihin.
Muutoksella olisi myös
suuri vaikutus opettajakun-
taan, koulun johto arvioi,
että sen olisi irtisanottava
20 opettajaa.

Pohjois-Haagan yhteis-
koulu ei kärsi oppilaspulas-
ta. Koululla on liikuntaan
profiloitunut yläaste ja sen
henkilöstö on rakentanut
siihen 15 vuodessa veto-
voimaisen toimintamallin.
Esimerkiksi keväällä 2007
liikuntalinjalle oli 253 ha-
kijaa, joista voitiin ottaa
76. Matematiikkaan pyrki
109 oppilasta, joista voitiin
ottaa 50.

Kovin vaikea on nähdä,
että hyvin tehokkaassa

käytössä olevan ja nykyi-
seen toimintaan sovitetun
PHYK:n koulutilan osalta
olisi suunnitelluilla muu-
toksilla minkäänlaista sää-
töä saavutettavissa, pikem-
minkin päin vastoin. Oppi-
laiden määrän vähenemi-
nenkään ei ole näköpiiris-
sä, joten opetusviraston ai-
voituksia on vaikea ym-
märtää, ellei sitten ole ky-
seessä halu näivettää yksi-
tyistä sopimuskoulua josta-
kin syystä.

Myös Pohjois-Haagan
yhteiskoulu on käynnistä-
nyt toimet estääkseen ope-
tusviraston suunnitelmien
toteutumisen. Koulun johto
on toisaalta myös valmis
neuvottelemaan joistakin
asioista. Tätä juttua kirjoi-
tettaessa on vielä tulossa
koulun tueksi pidettävä ti-
laisuus 26.4. ja koululle
voi osoittaa tukeaan alle-
kirjoittamalla adressiin
osoitteessa www.phyk.fi.
Samasta nettiosoitteesta
löytyy myös lisätietoja
opetusviraston suunnitel-
mista.

Vielä voi vaikuttaa
Edellä esitellyssä suun-

nitelmassa on siis kyse
opetusviraston virkamies-
ten esityksestä, joka on
menossa poliittiseen pää-
töksentekokoneistoon.
Opetuslautakunnan ruot-
sinkielinen jaosto kokoon-
tuu vielä 10.5. käsittele-
mään opetusviraston esi-
tystä, suomenkielinen jaos-
to käsittelee esitystä ko-
kouksissaan 8.5. ja 15.5.
Sen jälkeen koulu- ja oppi-
laitosverkoston tarkista-
misesitys kokonaisuudes-
saan menee opetuslauta-
kunnan käsittelyyn ko-
kouksissa 22.5. ja 29.5. Tä-
män jälkeen opetuslauta-
kunnan esitys viedään ke-
säkuussa kaupunginhalli-
tukselle ja edelleen kau-
punginvaltuustoon, joka te-
kee lopulliset päätökset
kouluverkon tarkistamises-
ta. Vaikuttamiselle on siis
vielä mahdollisuuksia.
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Isonnevantien koulu ja Pohjois-
Haagan yhteiskoulu uhattuna

Huopalahden seurakun-
nan ikonimaalareiden näyt-
tely on esillä Pappilantien
Pysäkillä 2. toukokuuta
saakka, osoitteessa Haagan
Pappilantie 2. Näyttely on
avoinna 18.4.–30.5 arkisin
klo 12.00 – 14.30.

Puolisentoista vuotta
haagalaisten joukko on
opiskellut ikonimaalausta
ikonimaalari ja opettaja Ju-
rij Mitroshin johdolla. Nyt
oppilaiden saavutukset, val-

miit ikonit, ovat nähtävissä
Pappilantien Pysäkillä Haa-
gassa. Näyttelyssä on myös
muutama opettajan tekemä
työ. Näyttelyssä – Ikonien
Maailma – on sekä aivan
aloittelijoiden töitä sekä sel-
laisten henkilöiden, jotka
ovat jo maalanneet vähän
pitemmän ajan.

Huopalahden kirkon iko-
nimaalareiden piiri on ko-
koontunut joka torstai-ilta
kolme tuntia kerrallaan.

Maalausopin lomassa on
kuultu myös opettajan filo-
sofointia ikonien merkityk-
sestä ortodoksien uskon-
nossa.

Ikonipiiri toivoo voivan-
sa jatkaa syksyllä. Nyt mu-
kana on ollut 6–9 maalaajaa
ja mukaan mahtuu vielä
uusia. 

Lisätietoja ikonimaalari
ja opettaja Jurij Mitroshin,
mitrosh2001@mail.ru tai
puhelin 050-5922328.

Huopalahden seurakunnan
ikonimaalareiden näyttely

Ikoni: Tiennäyttäjä
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