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Vahvimmat vaikuttajat ja vastuunkantajat lasten elä-
mästä ovat vanhemmat. Lasten hyvinvoinnista ei voi pu-
hua ilman, että puhutaan vanhemmuudesta.

Suurin osa perheistä ja lapsista voi ehkä paremmin kuin
koskaan aikaisemmin ja vanhemmat ovat hyvin välittäviä.
Vanhemmuus on kuitenkin vuosien varrella muuttunut
monin tavoin ja sitä kohtaavat useat haasteet. Perheraken-
teet ja ympäröivät olosuhteet, varsinkin työelämä, ovat
muuttuneet. Myös perheen, suvun ja yhteisön vaikutus on
heikentynyt.

Kiitosta on annettava siitä työstä, mitä kouluissa on teh-
ty hyvän kasvatuksen arvopohjan ja yhteistyön luomisek-
si vanhempien kanssa. Kasvatuksen yhteispelissä van-
hemmat ja opettajat ovat kumppaneita. Hyvä turvaverk-
ko syntyy, kun kodin ja koulun aikuiset toimivat johdon-
mukaisesti ja tasavertaisesti yhdessä. Vanhemmilla on ai-
na ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. Koulu taas
vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhtei-
sön jäsenenä.

Kodin ja koulun yhteistyö on kirjattu ensimmäistä ker-
taa opetussuunnitelmien perusteisiin. Vanhempien muka-
naolo ei saa olla vain kirjaus paperilla, vaan sen on vakiin-
nuttava osaksi koulujen hyvää arkea. Parhaimmillaan kou-
lu voi tarjota vanhemmille monenlaisia mahdollisuuksia
osallistua lapsensa koulunkäyntiin ja koulun toimintaan
laajemminkin. Yhdessä eteenpäin vietäviä asioita voivat
olla esimerkiksi koulun kasvatustavoitteet, arvot, arvioin-
ti ja se, miten koulussa edistetään yhteisöllisyyttä.

Kodin ja koulun yhteistyölle on luotava selkeät peli-
säännöt. Yhteistyön pitää olla aitoa kohtaamista ja yhteis-
tä tekemistä, ei vain yksisuuntaista yhteydenpitoa. Rehto-
rit ovat avainasemassa, kun kodin ja koulun yhteistyön ta-
voitteita ja sisältöjä rakennetaan. Rehtorin tehtävä on var-
mistaa, että opettajilla on riittävästi aikaa ja voimavaroja
yhteistyöhön. Kehittämällä koulun toimintakulttuuria ja il-
mapiiriä, toivotamme samalla myös vanhemmat tervetul-
leiksi kouluun.

Yksilöllistyvä ja lapsen tarpeista lähtevä opetus edel-
lyttää jatkossa entistä enemmän vuoropuhelua vanhem-
pien ja opettajien välillä. Vuorovaikutus kodin kanssa hel-
pottaa opettajaa tuntemaan oppilaansa entistä paremmin.
Hyvä yhteistyö auttaa myös vanhempia tukemaan lasten-
sa oppimista ja koulunkäyntiä. Lapsen koulumenestyksen
kannalta vanhempien tuki ja kotien koulumyönteisyys
ovat avainasemassa. Samoin kokemukset koulun ongel-
matilanteiden hoitamisesta – esimerkiksi koulukiusaami-
sen yhteydessä – osoittavat vanhempien mukanaolon tär-
keyden.

Tutkimukset osoittavat, että monissa perheissä vastuu
lasten kasvatuksesta ja hoidosta kuuluu edelleen vahvas-
ti äideille. Tämä tulee esiin myös yhteistyössä koulujen
kanssa. Haluaisinkin kutsua erityisesti isät mukaan kodin
ja koulun yhteistyön kehittämistalkoisiin. Tämä tarjoaa
isille uudenlaisen mahdollisuuden olla läsnä lapsensa
kanssa. Siellä, missä lapset ja nuoret arkeaan elävät ja mis-
sä kipeästi kaivataan myös miehisiä malleja. Koulujen
vanhempaintoiminnalla voidaan luoda aikuisten verkos-
toja tukemaan lasten kasvua ja vahvistamaan ohentunut-
ta yhteisöllisyyttä.

Sari Sarkomaa
opetusministeri

Kodin ja koulun 
yhteistyö – 

vanhemmuuden tuki

Pohjois-Haagan Marttojen 
perinteiset joulumyyjäiset

lauantaina 17.11. klo 11.00 – 13.00 Hakavuoren kirkolla,
Aino Actén tie 14, Pohjois-Haaga
Leivonnaisia, ruokatavaraa, käsitöitä, pika-arpajaiset ym.
Buffet; riisipuuroa, kahvia ja pullaa. 

Tervetuloa!

Pro Haagan tavoitteena
on Etelä-Haagan asukkai-
den asumisviihtyvyyden
turvaaminen ja kehittämi-
nen, perinteisen kaupunki-
kuvan ja identiteetin vaali-
minen sekä asukkaiden ja
eri yhteisöjen yhdyssiteenä
toimiminen.

Jokainen etelähaagalai-
nen on tervetullut kaupun-
ginosayhdistys Pro Haagan
jäseneksi. Varsinaisia jäse-
niä ovat henkilöjäsenet ja
yhdistykset, kannatusjäse-
niä asuntoyhtiöt ja yritykset.
Jos tunnet kiinnostusta Ete-
lä-Haagan kehittämiseen,
osallistu aktiivisesti yhdis-
tyksen toimintaan. Yhdessä
pystymme vaikuttamaan
kotialueemme tulevaisuu-
teen.

Kaupunginosayhdistys
toimii alueen asukkaiden
edustajana. Aloitteiden te-
keminen ja lausuntojen an-
taminen aluetta koskevista
asioista muodostaa merkit-
tävän osan kaupunginosa-
yhdistyksessä tehtävästä
työstä. Rakentaminen, lii-
kenne ja viheralueet vaikut-

tavat kaikki alueen ilmee-
seen ja sen viihtyisyyteen.

Nykyisellä Etelä-Haagal-
la on asuinalueena pitkät
perinteet. Viime vuosisadan
alun huvila-asutuksen ja
kauppalan ajan haagalaisen
identiteetin vaalimista on
yksittäisten kohteiden, ku-
ten rakennusten, tai alueen
kokonaisvaltaisen, perintei-
sen ilmeen säilyttämisestä
huolehtiminen. 

Asumismukavuuteen
vaikuttaa palvelujen saata-
vuus ja läheisyys. Yhteis-
työssä Pohjois-Haaga Seu-
ran ja alueen seurakuntien
kanssa on Pro Haaga tausta-
organisaationa paikallisleh-
ti Haagalaisessa. Paikallis-
lehden tehtävänä on aluetta
koskevan tiedon välittämi-
nen asukkaille ja paikallis-
palveluista informoiminen.
Haagalaisten yhteisenä etu-
na on säilyttää riittävä ja
monipuolinen palvelutar-
jonta Haagassa.

Pro Haaga järjestää tar-
vittaessa asukasiltoja kul-
loinkin ajankohtaisesta ai-
heesta. Liikenne puhuttaa

haagalaisia ja siksi siitä on
järjestetty useita asukasilto-
ja vuosien mittaan. Myös
asukaslähtöisessä aluefoo-
rumissa on usein keskustel-
tu liikenteestä ja rakentami-
sesta. Pro Haaga tarjoaa
asukkaille keskustelumah-
dollisuuden foorumissa tar-
joamalla tilat ja organisoi-
malla tilaisuuden käytän-
nössä. Asukkaat ideoivat
aluefoorumissa kehittämis-
kohteita ja kaupunginosayh-
distyksen tehtävänä on saat-
taa syntyneet ideat suunnit-
telijoiden ja päättäjien tie-
toon.

Vuosittain järjestetään
Haagan Markkinat. Markki-
noille Pro Haaga kutsuu pai-
kallisia vaikuttajia ja polii-
tikkoja keskustelemaan alu-
een asukkaiden kanssa Ete-
lä-Haagan ajankohtaisista
asioista. Samalla tilaisuus
antaa haagalaisille mahdol-
lisuuden tavata toinen toisi-
aan. Itsenäisyyspäivän kun-
niakäynnin sankarihaudoilla
Pro Haaga on järjestänyt jo
vuosikymmeniä jatkuneena
perinteenä

Vuodesta 2002 Pro Haa-
ga on ollut mukana Helsin-
gin kaupunginosayhdistys-
ten liiton Helkan turvalli-
suusprojektissa YKS. Pro-
jekti tekee vuosittain mm.
turvallisuuskyselyn ja sen
tulosten perusteella Pro Haa-
ga tekee aloitteita alueen tur-
vallisuuden edelleen paran-
tamiseksi. Osana projektia
järjestetään keväisin siivous-
talkoot. Siistissä ympäris-
tössä viihtyvyys lisääntyy ja
arkirikollisuus vähenee. 

Etelä-Haagalla on oma
sivustonsa internetissä
www.kaupunginosat.net/ete
lahaaga, jota kaupunginosa-
yhdistys ylläpitää. Jokainen
alueella toimiva järjestö voi
tiedottaa tulevista tapahtu-
mista sekä uutisista sivustol-
la. Keskustelualueella voi-
daan nostaa keskusteluun
ajankohtaisia tai muuten
mielenkiintoisia aiheita. Pro
Haagaa koskevaa postia voi
lähettää osoitteeseen
tuula.salo@welho.com 

Tuula Salo
Pro Haaga – Pro Haga ry

Etelä-Haagan kaupungin-
osayhdistys Pro Haaga

Yli neljäkymmentä vuotta
ovat vireät eläkeikäiset haa-
galaiset kavunneet tiistaisin
Pohjois-Haagan ostoskes-
kuksen toiseen kerrokseen
työväenopiston tiloihin Haa-
gan Eläkkeensaajien jäsenta-
paamiseen. Iloinen puheen-
sorina kuuluu kahvinjuonnin
lomasta jo eteiseen. 

– Minulla ei ole 26:een
vuoteen ollut tiistaina iltapäi-
vällä lääkäriä, kampaajaa tai
muuta menoa. Olen alusta
lähtien tullut aina kokouk-
seemme. Olen ehtinyt olla
yhdistyksen sihteerinä ja
opintosihteerinä. Enemmän
minä olen täältä saanut kuin
mitä olen antanut, toteaa
Haagan Eläkkeensaajien pit-
käaikainen jäsen Helvi Man-
ner. 

Helvi liittyi Haagan Eläk-
keensaajiin heti kun oli muut-
tanut Haagaan. Takana on lu-
kuisia kokouksia, kerhoja,
matkoja, retkiä, myyjäisiä,
ruusujuhlia pyöreitä vuosia
täyttäneille jäsenille, äitien-
päivä- ja joulujuhlia. 

Viikoittaiset tapaamiset
aloitetaan keskustelukerhon
ja lukupiirien kokoontumisil-
la. Yhteinen tapaaminen aloi-
tetaan yhteislaululla, jota ny-
kyisin johtaa yhdistyksen va-
rapuheenjohtaja Terttu Sa-
vinainen. Lähes joka kerta
on vieraana asiantuntija, joka
tuo uutta tietoa ja virikkeitä.

Uusia ystäviä
Yhdistyksen sihteeri Lil-

ja Mäki odotteli kolmisen
vuotta sitten lääkärille pää-
syä terveyskeskuksessa.
Tuttu rouva kyseli ja ihmet-

teli miksi eläkkeelle jäänyt
Lilja ei tullut mukaan Eläk-
keensaajien toimintaa, vaik-
ka asuu niin lähettää ko-
koontumispaikkaa.

– Menin katsomaan mil-
laista toimintaa on tarjolla.
Ja sille tielle olen jäänyt.
Olen saanut paljon uusia ys-
täviä. Heitä on kiva tavata
viikoittain yhdistyksen tilai-
suuksissa ja muinakin ai-
koina, vaikkapa "kauppa-
reissuilla". Sihteerin ja ra-
hastonhoitajan tehtävät ei-
vät ole vielä tuntuneet liian
kuormittavilta – päinvas-
toin, Lilja Mäki kertoo. 

Arvokasta työtä 
Haagan Eläkkeensaajien

40-vuotisjuhliin kaupungin
tervehdyksen tuonut kaupun-
ginvaltuuston puheenjohtaja,
kansanedustaja Rakel Hiltu-
nen painotti puheessaan, että

eläkkeensaajayhdistykset te-
kevät arvokasta ennaltaeh-
käisevää sosiaalityötä. Hän
lainasi Helvi Sipilää, jonka
mukaan ihmisyyden arvot il-
menevät parhaiten vapaaeh-
toistyössä. 

– Kun ihminen on muka-
na yhdistyksen toiminnassa,
hän tuottaa muille iloa. Tääl-
tä saa arvokasta sisältöä elä-
määnsä. Väitetään että eläke-
ikäiset jäävät Helsingissä hel-
posti yksin. Te ette ole jää-
neet, vaan luotte yhdistykses-
sä ympärillenne yhteisölli-
syyttä, joka on kullan arvois-
ta, muistutti Rakel Hiltunen. 

Juhlapuheessaan Eläk-
keensaajien Keskusliiton jär-
jestösihteeri Erkki Parta-
nen muistutti, että ikä ei ole
esteenä millekään toiminnal-
le, jokaisen omat asenteet si-
täkin enemmän Uuden oppi-
minen on mahdollista vielä

myöhemmälläkin iällä. 
– Kansalaistoiminnan

yksi keskeinen lähtökohta on
se, että se kumpuaa omaeh-
toisuudesta. Toiminta on va-
paaehtoista ja se elää kansa-
laisten aktiivisuuden varassa.
Eläkkeensaajayhdistysten
toiminta on parhaimmillaan
silloin, kun eri ikäiset ihmiset
antavat ja kantavat oman
osaamisensa yhteiseksi hy-
väksi toinen toistaan arvosta-
en ja toisen toisensa hyväk-
syen, muistutti Erkki Parta-
nen. 

Haagan Eläkkeensaajat
kokoontuvat joka tiistai klo
Työväenopiston tiloissa
Näyttelijäntie 14. Yhdistyk-
sen puheenjohtaja on Erkki
Jääskeläinen ja jäsenasiain-
hoitaja Leena Kolho puh.
050 5941432.

Leena-Maija Tuominen

Joka tiistai eläkkeensaajiin

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n kultaisen ansiomerkin sai Haagan eläkkeensaa-
jien 40-vuotisjuhlassa 23.10. Sinikka Savelainen (vas.), hopeisen ansiomerkin saivat Mer-
vi Hirvonen, Eila Juutilainen, Alma Keränen, Aino Uuksu ja Leena Kolho. Kuva Ulla
Alanne
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