
Haagaa koskettivat suurten
tapahtumien laineet pitkin
vuotta 1917. Venäjän maalis-
kuun vallankumouksesta lähti
liikkeelle Suomessakin tapah-
tumien vyöry, joka kosketti
Haagaakin, tai kuten silloin sa-
nottiin, Huopalahtea. Ajan
trendien mukaisesti syntyi vas-
takkainasettelu poliittisten
suuntausten mukaisesti ja sen
myötä niin suojeluskunta kuin
punakaartikin.

Kesällä 1917 Haagassakin
tehdyt laajat linnoitustyöt lop-
puivat Venäjän väliaikaisen
hallituksen lopetettua niiden
rahoituksen. Koko maassa ta-
loudellinen tilanne heikkeni
nopeasti ja syksyn mittaan ta-
loudellinen kurjuus kasvoi run-
saan työttömyyden sekä elin-
tarvikkeiden hinnannousun

myötä. Pahiten tämä osui työn-
sä kesällä menettäneisiin, joita
Haagassakin oli runsaasti.

Huopalahden Puna-
nen Kaarti

Paikkakunnan vahva voi-
ma oli Huopalahden Työväen-
yhdistys, jonka kanssa yhteis-
toiminnassa olleissa ammatti-
osastoissa oli loppuvuodesta
1917 444 jäsentä. Määrä oli
suuri, vakituisia asukkaita alu-
eella oli tuolloin noin 2.200,
joista vielä merkittävä osa lap-
sia. Työväenyhdistyksen jäse-
nyys ammattiosastojen väestä
oli kuitenkin vain noin neljän-
neksellä. 

Käytännössä viranomais-
ten valta alkoi murentua jo ke-
väästä lähtien Helsingin pitä-
jässä, johon Haaga tuolloin
kuului. Erityisesti Malmilla oli
levotonta ja mm. poliisit kor-
vattiin väkivalloin työläisten
valitsemilla miliiseillä, joille
järjestyksenpito siirtyi. Haa-
gassakin poliisiasema vallattiin
25. maaliskuuta sen neljä polii-
sia pantiin viralta ja riisuttiin
aseista työväenyhdistyksen ta-
lolle kokoontuneen väen pää-
töksellä. Järjestyksestä vastasi
tämän jälkeen työväestön kes-
kuudestaan valitsema Järjes-
tystoimikunta. Miliisit hoitivat
tehtävänsä syksyn, mutta vii-
meistään tammikuun lopulla
1918 järjestyksenpito siirtyi
punakaartille.

Toinen tärkeä elin asukkai-
den kannalta oli Elintarvike-
lautakunta, joka pyrki järjestä-
mään väestön huollon par-

haansa mukaan. Tämäkin elin
liukui syksyn mittaan työväen
haltuun.

Huopalahden järjestäytynyt
työväestö päätti kesäkuussa
1917 pitämässään kokoukses-
sa perustaa paikkakunnalle pu-
nakaartin, jonka säännöt hy-
väksyttiin heinäkuun alussa
Huopalahden Työväenyhdis-
tyksen ja ammattiosastojen yh-
teistoimintaelimessä, mitä ni-
mitettiin melko komeasti
Eduskunnaksi. Kaartista käy-
tettiin aluksi nimitystä Huopa-
lahden Järjestyskunta. Järjes-
tyskunta kuitenkin lakkautet-
tiin jo elokuun lopulla, mutta
perustettiin lokakuun alussa
uudestaan. Tämä järjestyskun-
ta muodosti vuoden 1918 alus-
sa Huopalahden punakaartin,
jossa oli suurimmillaan noin
140 jäsentä. Aina huhtikuun
puoleenväliin 1918 käytännös-
sä tämä “Huopalahden Puna-
nen Kaarti” oli ainoa todellinen
voima Haagassa ja astui kai-
ken muun hallinnon tilalle.

Haga Skyddskår
Haagaan syntyi suojelus-

kunta ilmeisesti Helsingin
suunnalta tulleen ohjeen perus-
teella syksyllä 1917 työväen
radikaalin järjestäytymisen
vastapainoksi. Helsingin suo-
jeluskunta muodostui syys-
kuun mittaan ja sen jälkeen
huomio kiinnittyi ympäris-
töön, jonne syntyi pieniä suoje-
luskuntia loka-marraskuun ai-
kana.

Nimellä “Skyddskår” toi-
mineeseen Haagan suojelus-

kuntaan kuuluin noin 30 mies-
tä, joilla oli aseinaan 36 kivää-
riä ja joitakin kymmeniä pis-
tooleja. Suojeluskunta oli poik-
keuksellisen hyvin aseistettu,
yleensä pääkaupunkiseudun
suojeluskunnilla ei ollut kuin
murto-osalle miehistä ase.
Suojeluskuntaa johtivat kou-
lunjohtaja John Henriksson ja
insinööri Yngve von Schantz.
Jo nimestä voi päätellä suoje-
luskunnan olleen hyvin ruot-
sinkielisen, kuten Haagan tuol-
loinen “porvaristokin” oli.

Haagan suojeluskunnan
toimista syksyn 1917 aikana ja
ennen tammikuun lopulla
1918 alkanutta sisällissotaa ei
ole juurikaan tietoja. Pääkau-
punkiseudulla suojeluskunnat
olivat syksyllä 1917 käytän-
nössä piilossa ja toiminta oli
organisoitumisen lisäksi kor-
keintaan muodollista koulutus-
ta aseisiin sisätiloissa. Näin to-
dennäköisesti Haagassakin,
jossa työväestön järjestyskaar-
ti ja sen seuraaja punakaarti oli-
vat huomattavan vahvat verrat-
tuna suojeluskuntaan. Konk-
reettista toimintaa Haagan suo-
jeluskunnassa syntyi vasta sak-
salaisten tultua paikkakunnalle
huhtikuun puolessa välissä
1918.
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tyksen historiikiksi, 2007
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Jokaisen helsinkiläisen tulee voi-
da luottaa siihen, että saa tarvitse-
mansa lakisääteiset palvelut tasapuo-
lisesti riippumatta asuinalueestaan.
Tähän tarvitaan tekijöitä. Helsingin
tulee pyrkiä Suomen parhaaksi ja
houkuttelevimmaksi kuntatyönanta-
jaksi. Nyt pitää löytää keinoja, lisää
keinoja, jotta näin käy. Henkilöstö on
vihreille tärkeä.

Helsinki kärsii tällä hetkellä mer-
kittävistä henkilöstöpulasta, erityi-
sesti paljon koulutusta vaativilla nais-
valtaisilla aloilla, kuten hoito- ja so-
siaalialalla. Kaikki tietävät, että koh-
tuulliseen elämiseen riittävä palkka
on yksi keskeinen asia, joka vaikuttaa
henkilöstön saatavuuteen, On tärke-
ää, että päätoimisen työn palkalla voi
elää myös Helsingissä. Mieselättäjä-
malli ei ole tätä päivää.

Palkan riittävyyden lisäksi työn
houkuttelevuuteen liittyy keskeisesti
henkilöstömitoitus eli montako hoita-
jaa on yhtä hoidettavaa kohti. Valta-
kunnalliset suositukset tulee ottaa ny-
kyistä paremmin huomioon. Ei ole
mitään järkevää perustelua, miksi
Helsingissä vanhuksia tai sairaita
hoitaisi vähemmän koulutettuja hoi-
tajia kuin muualla Suomessa. Pikem-
minkin päinvastoin. Jatkossa uskon,
että tälle asialle löytyy laajaa kanna-
tusta, ainakin henkilöstöpulan aloilla. 

Budjettineuvotteluissa yksimieli-
sesti lisätty henkilöstöraha on tärkeä
kädenojennus, vaikka se ei olekaan
yksistään ole riittävä panostus. Tarvi-
taan myös pysyviä työsuhdeasuntoja
ja työn viihtyvyyden lisäämistä, jot-
ta yksityiset työmarkkinat tai naapu-
rikunnat eivät houkuttele liikaa. Ei
myöskään ole järkevää, että monissa
tehtävissä maksetaan palkkaa vähän
vähemmän kuin naapurikaupungeis-
sa.

Maahanmuuttajataustaisia työnte-
kijöitä tullaan tarvitsemaan lisää. Se
edellyttää suomen kielen ja maahan-
muuttajataustaisen oman äidinkielen
opetuksen lisäämistä. Ei ole järkevää
aliarvioida muualta muuttaneiden
koulutusta liian vähäisen kielenope-
tuksen vuoksi.

Miksi maahanmuuttajataustainen
lapsi tai nuori hyvin usein alisuoriu-
tuu koulussa? Melkein aina vastaus
on puutteellinen suomen kielen taito,
jonka taustalla on hyvin usein myös
puutteellinen oman äidinkielen taito.
Helsingissä on liikaa maahanmuutta-
jataustaisia lapsia, jotka kouluun tul-
lessaan ovat lähes ummikoita, aina-
kin suomenkielen puhumisen ja sa-
naston laajuuden suhteen, vaikka oli-
sivat olleetkin päiväkodissa.

Suomen kielen opetusta on järke-
vää lisätä siinä vaiheessa, kun sitä

otolli-
simmin
opitaan.
Alle
koulu-
ikäisenä
kielen
oppimi-
nen on
helpointa. Jotta voi oikeasti oppia
vierasta kieltä, niin täytyy olla riittä-
vä oman äidinkielen osaaminen. Äi-
tien riittävän kielitaidon tukeminen
auttaa lasten opiskelua parhaiten.
Sellaisia lapsia ja aikuisia, jotka eivät
osaa kunnolla omaa äidinkieltään, on
yllättävän paljon. On myös puhuttu-
ja kieliä, joilla ei ole lasten kirjoja tai
kirjallista perinnettä yleensäkään.
Kaksikielisyys olisi hyvä tavoite
maahanmuuttajataustaisille. Jo päi-
väkoti-ikäisille kannattaisi järjestää
kotikielen kerhoja suurimmissa maa-
hanmuuttajien kieliryhmissä riittävän
kielitaitopohjan varmistamiseksi. Se
ei maksaisi paljon ja hyöty olisi ka-
sautuva. 

Henkilöstön saatavuus on yhtei-
nen asia, joka koskettaa kaikkia vau-
vasta vaariin. Nyt on aika toimia.

Sirkku Ingervo
kaupunginvaltuutettu (vihr.)

erityisopettaja

Henkilöstöön panostettava ajoissa!

Haagaan syntyy suojeluskunta 
ja punakaarti

90 vuotta sitten
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