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Syksyn tultua on monissa perheissä koettu melkoi-
nen elämänmuutos. Äiti tai isä on palannut töihin ja
lapset päiväkotiin tai kouluun. Tänäkin syksynä päivä-
kotilasten määrä on ylittänyt kaikki kaupungin odotuk-
set ja lapset ovat täyttäneet jokaisen päiväkodin lähes
ääriään myöden. 

Päiväkotien ja hoitopaikkojen määrä suunnitellaan
vuosittain väestöennusteiden mukaisesti. Kaikki alle
kouluikäiset lapset eivät hakeudu päiväkotihoitoon ja
siksi päiväkotilasten määrää ei voikaan suoraan ennus-
taa väestömäärästä. Ennustaminen on osoittautunut
varsin hankalaksi. Viime vuosina on sosiaalivirastos-
sa aina syksyisin todettu, että päiväkotipaikkaa hake-
vien lasten määrä on ylittänyt odotukset. Tänäkin
vuonna päiväkotihoidossa on ainakin pari sataa lasta
enemmän, kuin ennustettiin. Syitä on monia. Ensinä-
kin suomalainen päivähoito nauttii niin suurta arvos-
tusta, että lasten ensisijaisena hoitopaikkana pidetään
päiväkotia. Nykyisessä työllisyystilanteessa on myös
kotihoidontuen käyttö vähentynyt vanhempien pysy-
tellessä työelämässä. Yksi syy kunnallisen päivähoi-
don suosion taustalla on varmaankin muiden hoito-
muotojen huono tuntemus. 

Helsingissä on tarjolla erittäin laadukasta ja moni-
puolista yksityisen tuottajan tai järjestön ylläpitämää
yksityistä päiväkotihoitoa. Yksityiset päiväkodit tarjo-
avat eri tyyppisiä painotuksia uskonnoista kieliin ja ur-
heiluun. Olen ihmetellyt perheiden vähäistä intoa pal-
kata kotiinsa lastenhoitajia. Onko koti muuttunut niin
intiimiksi paikaksi, että sinne ei vieraita ihmisiä halu-
ta, vai onko ongelmana pula hyvistä hoitajista? 

Päiväkodit ovat erityisen täysiä Munkkiniemen ja
Haagan alueilla. Kun päiväkotiin on enemmän tulijoi-
ta, kuin paikkoja, on osalle lapsista järjestetty hoito-
paikka jostakin lähialueen päiväkodista. Suurelle
osalle perheistä on järjestely ollut varsin sopiva, mut-
ta purnaustakin on korviini kantautunut. Kun päivähoi-
topaikka joudutaan etsimään kaukaa kodista on asias-
sa noudatettava tarkkaa harkintaa. 

Päivähoitopaikkojen jaossa on otettava huomioon
perheen ja lapsen koko tilanne. Sisaruksia ei pidä erot-
taa toisistaan eri päiväkoteihin. Näin ei tietääkseni
Helsingissä ole ollut tapana tehdäkään. Sisarusten eri
päiväkodit voivat muodostaa katastrofaalisen tilanteen
perheelle. Arkielämä ei todellakaan saa olla vain las-
ten kuljettamista. 

Päiväkodin sijainnilla on valtava merkitys perheil-
le. Mikäli lähipäiväkoti ei ole mahdollinen hoitopaik-
ka, tulee paikka löytää mahdollisimman hyvän kulku-
yhteyden varrelta. Hyvä kulkuyhteys ei välttämättä
tarkoita ratikkalinjaa tai suoraa bussiyhteyttä. Hyvän
kulkuyhteyden käsite on jokaiselle perheelle erilainen.
Vanhempien työmatkan varrella oleva päiväkoti voi
olla loistoratkaisu. Autolla liikkuville on ruuhkaton
reitti tärkeä, kun taas autoton perhe arvostaa suoraa
joukkoliikennettä. Munkkiniemeläistä autottoman per-
heen lasta ei siis saa sijoittaa Ruskeasuolle päiväkotiin. 

Päivähoitopaikkojen jakaminen on tunteita kuu-
mentava asia. Onhan jo lapsen päivähoitoon siirtymi-
nenkin valtava elämänmuutos. Tärkeintä on avoimuus.
Päivähoitopaikkoja täyttävien virkamiesten on pystyt-
tävä perustelemaan ratkaisunsa perheelle. Heidän
kanssaan on myös keskusteltava mahdollisuudesta
vaihtaa päiväkotia. Myös mahdollisuus muihin hoito-
muotoihin on tuotava esille. 

Lopuksi haluan todeta, kuinka hyvin meillä Helsin-
gissä asiat ovatkaan. Kaikille lapsille järjestyy päivä-
hoitopaikka. Päivähoitomme on laadukasta ja kansain-
välisesti vertailtuna erittäin korkeatasoista. Etäisyydet
ovat kaupungissa lyhyitä ja joukkoliikenne Euroopan
toimivinta.

Hyvää alkanutta syksyä kaikille päiväkotilapsille ja
heidän perheilleen!

Laura Räty
Lääkäri

Kaupunginvaltuutettu
Sosiaalilautakunnan varapuheenjohtaja

Päivähoitopaikat 
jaettava 
tasapuolisemmin

Haagalainen-lehti tutus-
tui Haagan VPK:n toimin-
taa sen viikon ohjelmaan
kuuluneen hälytysosaston ja
miehistön yhteisen savusu-
kellusharjoituksen aikana.
Haagan VPK on yksi Hel-
singin 15 sopimuspalokun-
nasta, yli sadan vuoden
ikään ehtinyt aktiivinen
haagalaisyhteisö. Palokunta
toivoo saavansa taas syksyn
mittaan uusia jäseniä muu-
alle siirtyneiden tilalle.

Vapaaehtoisen palokun-
tatyön merkittävä osa on ny-
kyään myös valistaminen,
eli ennalta ehkäisevät toi-
met, koska tulipalo on hel-
pompi ennaltaehkäistä, kuin
sammuttaa, kertoo palokun-
nan päällikkö Pekka Vaitti-
nen. Haagan VPK kouluttaa
mm. eri järjestöille, taloyh-
tiöille ja yrityksille alkusam-
mutusvälineiden tuntemusta
ja niiden käyttöä. Lisäksi se
on mukana myös väestön-
suojelutyössä, kouluttaen
mm. väestönsuojan hoitajia
Helsingin Pelastusliiton toi-
mesta. 

Haagan VPK:lla on sam-
mutussopimus Helsingin
kaupungin kanssa, jonka no-
jalla on mukana avustamas-
sa onnettomuuksissa, tuli-
paloissa ja myrskyvahinko-
tapauksissa Pelastuslaitok-
sen alaisuudessa. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa sitä, et-
tä tulipaloa sammuttamaan
tai muuhun hälytykseen läh-
tee tietysti ensin pelastuslai-
toksen väki, mutta jos tilan-
ne vaatii tai pitkittyy tulevat
vapaapalokuntalaiset mu-

kaan vaihtomiehistöinä.
Haagan VPK:n hälytysosas-
tolla on puolen tunnin häly-
tysvalmius. Hälytysosastoon
vaaditaan vähintään vuoden
toiminta palokunnassa ja 18
vuoden ikä, palokunnan
miehistöön pääsee jo 16-
vuotiaana. Merkittävää on,
että palokuntalaisista osa on
nuoria naisia, ts. kyseessä ei
ole vain miesten toiminta.

Haagan VPK kouluttaa
ja harjoituttaa jäsenistöään
erilaisten palomiestaitojen
ylläpitämiseksi, mutta te-
kee myös monenlaisia työ-
suorituksia, mm. elokuvasa-
detuksia, suihkutustehtäviä,

pihojen pesuja, vesikattojen
ja räystäiden puhdistuksia
sekä puiden kaatoa.

Haagan VPK:lla on oma
kiinteistö Etelä-Haagassa
osoitteessa Kylänevankuja
5. Kiinteistössä on kokousti-
la, jota vuokrataan myös ul-
kopuolisille. 

Ajoneuvoina VPK:lla on
sammutusauto ja miehistön-
kuljetusauto. Hälytysosaston
lisäksi Haagan VPK:lla on
naisosasto ja nuoriso-osasto.

Nuoriso-osastoon kuuluu
10–17 -vuotiaita nuoria ja se
harjoittelee viikoittain maa-
nantaisin. Nuoria on koulut-
tamassa ammattitaitoisia ja

koulutuksen saaneita VPK:n
omia kouluttajia. Viikkohar-
joituksissa opetetaan palo- ja
pelastusalan asioita, joita on
helppo soveltaa jokapäiväi-
sessä elämässä. Tärkeimpinä
mm. hätäensiapu, alkusam-
mutus, maltti ja rauhallisuus
yllättävissä tilanteista, sekä
huolenpito kanssaihmisistä.

Jos tunnet kiinnostusta
palokuntatyöhön, ota yh-
teys:

Haagan VPK /Timo Särki-
lampi
tuliaura@haaganvpk.com
(09) 587 8423
www.haaganvpk.com

Satavuotias Haagan VPK

Uusia jäseniä odotellaan

Hälytysosaston päällikkö Timo Särkilampi (vas.) kouluttaa savusukelluksessa tarvittavien
laitteiden käyttöä, koulutuksessa olevat vasemmalta Minna Leivo, Satu Stenroos, Arttu Lei-
nonen ja Tiina Moisander. Kuva KK.

Opetusministeri Sari
Sarkomaa on 13. elokuuta
tekemällään päätöksellä
myöntänyt Pohjois-Haagan
yhteiskoululle (PHYK) ur-
heilulukion erityisen kou-
lutustehtävän. Päätöksen
mukaisesti PHYK:n liikun-
talinja muuttuu virallisesti
valtakunnalliseksi urheilu-
lukioksi. Erityistehtävän
saaneita urheilulukioita on
Suomessa nyt 13, näistä
kaksi Helsingissä, PHYK
ja aikaisemmin saman sta-
tuksen saanut Mäkelänrin-
teen lukio.

PHYK:sta on kahden
vuosikymmenen määrätie-
toisella työllä kasvanut yk-
si Suomen suurimpia ja vi-
reimpiä liikuntaa painotta-
via koulukokonaisuuksia.
Suomen Olympiakomitea
valitsi toukokuussa Poh-
jois-Haagan yhteiskoulun
vuoden 2007 urheiluoppi-
laitokseksi. Valinnan pe-
rusteena oli nuorten urhei-
lijoiden opiskelun ja val-
mentautumisen yhdistämi-
sen hyväksi tehty työ lu-

kion ja perusopetuksen lii-
kuntalinjoilla sekä valta-
kunnallisesti ainutlaatuisel-
la liikunta-matematiikka-
linjalla.

PHYK on käytännössä
toiminut "urheilulukiomai-
sesti" jo vuosikaudet. Ur-
heilulukioon nimenomaan
urheilijastatuksella otetaan
oppilaita jatkossakin vuo-
sittain n. 75. Urheilulukio-
laisten kokonaismäärä on
n. 250 oppilasta. Koulussa
on urheilijoita 25 eri lajista,
joista suurimmat ovat jää-
kiekko, jalkapallo, koripal-
lo, salibandy, joukkuevoi-
mistelu ja muodostelma-
luistelu. Uusia valmennus-
lajeja muodostetaan kysyn-
nän mukaan. Urheilijat har-
joittelevat omissa lajiryh-
missään kolmena aamuna
viikossa. Näin tavoitteelli-
set urheilijat voivat harjoi-
tella jo kaksi kertaa päiväs-
sä. Valmennuspaikkoina
hyödynnetään hyvin paljon
Pirkkolan urheilupuistoa ja
muita pääkaupunkiseudun
harjoittelupaikkoja. Kou-

lun valmentajat ovat alo-
jensa tunnettuja edustajia
myös koululiikunnan ulko-
puolella

Koulun nykyisistä ja en-
tisistä oppilaista monet ur-
heilevat kotimaisella kärki-
tasolla ja osa jo kansainvä-
lisellä tasolla. Viime aiko-
jen menestyneitä Pohjois-
Haagan kasvatteja ovat
mm. lumilautailija Heikki
Sorsa, jääkiekkoilijat Sami
Lepistö, Arttu Luttinen ja
Antti Pihlström sekä jal-
kapalloilijat Roni Poroka-
ra ja veljeskaksikko Juska
ja Vili Savolainen. Poi-
kien osalta etenkin palloi-
lulajien edustajat ovat me-
nestyneet hienosti. Tyttö-
jen puolella esim. joukkue-
voimistelijat ja muodostel-
maluistelijat ovat onnistu-
neet saavuttamaan aivan
maailman terävimmän kär-
jen. Koulun valmentajat
ovat alojensa tunnettuja
edustajia myös koululii-
kunnan ulkopuolella.

Pohjois-Haagan yhteis-
koulu on ns. yksityinen so-

pimuskoulu ja se koostuu
perusopetuksen 7.–9. luo-
kista ja lukiosta. Hyvät tu-
lokset niin oppimistulok-
sissa ja kasvatustyössä kuin
urheilun ja opiskelun yh-
distämisessä ovat tuoneet
koululle ja siellä työskente-
leville runsaasti myönteistä
palautetta. Arvostuksesta
kertoo myös se, että PHYK
vastaa Helsingin peruskou-
lu- ja lukiotoimen kilpailu-
toiminnan organisoinnista
ja koordinoinnista sekä toi-
mii yhtenä Helsingin kan-
sainvälisistä vierailukou-
luista.

Tämä päätös ei ole suo-
ranaisessa yhteydessä
PHYK:n yläastetta koske-
viin suunnitelmiin. Helsin-
gin kaupungin soveltu-
vuuskoeluokkia koskevat
suunnitelmia, jotka ovat
PHYK:n tulevaisuuden
kannalta erittäin tärkeitä,
käsitellään opetuslautakun-
nassa lokakuun lopulla.
Koulussa ollaan joka ta-
pauksessa tyytyväisiä ope-
tusministerin päätöksestä.

Pohjois-Haagan yhteiskoulusta
valtakunnallinen urheilulukio
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