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Yli viiskymmenvuotisen
historiansa aikana niin seu-
rakuin koko kypsään ikään
ehtinyt kaupunginosa Poh-
jois-Haaga ovat kokeneet
osana Stadia omat kasvuki-
punsa.

Kun seuran 30-vuotis-
juhlakokous pidettiin Poh-
jois-Haagan yhteiskoululla
30.12. 1985, seuran ensim-
mäiseksi kunniajäseneksi
kutsuttiin urheilu- ja koulu-
mies Pentti Myllynen. Sit-
temmin edesmennyt – läm-
minhenkinen kotiseutumies
ja kansainvälisesti tunnettu
siltojenrakentaja, professori
Antero Taivainen totesi
tervehdyssanoissaan seuran
käyneen 30-vuotisen sotan-
sa.

Seuran ensimmäisenä
puheenjohtajana toimi joht.
Kauko K. Niemi, sitten ins.
Risto Sorri, past. Paavo
Ensio Norri, dipl.ins. Pek-
ka Mannio ja vuodesta
1979 – vuoteen 2001 leht.
Juhani Suolanen, joka
muutama päivä sitten, syys-
sateisena tuomiosunnuntai-
na istahti kotonaan nykyi-
sen puheenjohtajan insinöö-
ri Juho Kumpulaisen
kanssa muistelemaan seu-
ran menneitä vaiheita.

* * *
J.S. Juho! Meitä onnisti

siinä, että saimme Helsin-
gin kaupunginosat -sarjaan
julkaistavaksi oman histo-
riamme: Riitta Oittinen –
Pirkko Tepponen, Poh-
jois-Haaga, Pohjantähti
Helsingissä. Kirjan toteutu-
minen lähti alkuun ”sotai-
sissa” merkeissä. Rovajär-
ven kertausharjoituksissa
otin kirjan teon puheeksi
Päiviö Tommilan kanssa.
Hän lupasi ottaa sen yli-
opistossa työn alle. Ensin
alue- ja sosiaalipolitiikasta
kiinnostunut Outi Aaltober-
gius suoritti metsähallituk-
sen palkitsemat pohjatyöt*.
Oittinen ja Tepponen suo-

rittivat 1989 ilmestyneen
kotiseutukirjan sisällöllisen
toteutuksen ja toimituksen
Jouni Suolanen. Kirja al-
kaa jo olla keräilyharvinai-
suus.

* Ote Aaltobergiuksen
tutkimuksesta: ”Vielä 1940-
luvulla oli Pohjois-Haagan
alue maaseutua... Alueella
sijaitsi vanha ampumarata
ja parakki. Kuuluisa on
myös metsässä oleva (suo-
jelukohde) ”punaisten hau-
ta”, johon on haudattu viro-
laisia upseereja. 1940 val-
mistui ensimmäinen aluetta
koskeva kaava. Varsinai-
nen koko aluetta koskeva
kaavoitus alkoi vasta 1945.
1952 valmistui ensimmäi-
nen kerrostalo Santavuo-
rentie 3:een.

Yhtenä ankarimmista

yhteisponnistuksista nousee
mieleeni 70-luvun Haaga –
Vantaa -projekti ja sitä op-
ponoimaan noussut Poh-
jois-Haagan Lähiötoimi-
kunta. Paljolti samansuun-
taista oli Runar Schildtin
puiston viereen alunperin
melko massiiviseksi suun-
nitellun lisäalueen rakenta-
missuunnitelman vastusta-
minen. Kysymyksessä oli
kansanliike ja mukana pa-

rasta asiantuntemusta Näyt-
telijäntien kahta puolta. Tu-
loksena oli se, että pohjoi-
nen Haagamme säilytti vie-
lä melkoisessa määrin ha-
vumetsäpeittoaan.

Palautan vielä mieliim-
me tuolloisen torjuntavoit-
tomme Haagalainen-leh-
dessä 19.11. 1970 sanotun
mukaisena: Tutkittuaan
Haagan slummiutumista tu-
kevan rakennussuunnitel-
man Sisäasiainministeriö il-
maisi päätöksessään, ettei
se hyväksi Pohjois-Haagan
puisto- ja leikkikenttäalu-
een muuttamista asuin-, ka-
tu- ja paikoitusalueeksi.
Alue nähtiin elintärkeänä
vanhusten ja lasten ulkoilu-
alueena sekä Pirkkolaan
johtavana viherväylänä.
Näin ministeriö osoitti kau-

punkia kokonaisvaltaisem-
paa maisemansuunnittelu-
näkemystä.

Vaara vaanii yhä. Poh-
jois-Haaga on määritelty
vuoden 2002 yleiskaavassa
kulttuurihistoriallisesti, ra-
kennustaiteellisesti sekä
maisemakulttuurin kannalta
merkittäväksi, tietyiltä osin
museoviraston rakennusin-
ventoinnissa suojeltavaksi
arvolähiöksi.

Tavoitteita / 
toteutumisia

– Seuran kotiseutuyh-
distys -luonteen kirkasta-
minen!

Lippu / viiri / merkki -
tunnus yhdistää... motivoi.

Kesäkokouksessa 1982
käyttötaiteilija Bror B. Zet-
terborg esitteli kahdeksan
ehdotustansa pohjois-Haa-
gan logoksi. Siinä oli esim.
esirippu- ja lintuaiheita. Joh-
tokunta mieltyi yksimieli-
sesti ”Täällä Pohjantähden
alla” -logoon, jota myös
Zetterborg piti parhaana.
Sillä onkin ollut globaalista
hohtoa: Muuan päivälehti
kertoi ”Pohjois-Haaga Seu-

ran merkille tunnustus” –
Japanissa on toimitettu 3-
osainen sarja eri maissa käy-
tössä olevista liikemerkeistä
ja muista esim. järjestöjen
toimintaa symboloivista
tunnuksista. Sarjassa esitel-
lään noin 12.000 merkkiä ja

tunnusta. Teoksessa on
myös suomalaisia merkkejä.
Kansikuvaan hyväksyttyjen
joukossa on Pohjois-Haaga
Seuran tunnusmerkki, jonka
on suunnitellut taiteilija
Bror Zetterborg.

”Täällä Pohjantähden al-
la” on tunnuksena moni-
ulotteinen – koti/ko-
tiseutuhenkinen. Väinö Lin-
na kertoi saaneensa romaa-
nisarjalleen nimen yhdestä
tuokiosta joulun alla pala-
tessaan tyttärensä kanssa
koulun joulujuhlasta. Tytär
oli esittänyt tuon laulun.
Tähti tuikki osin jäisen tuu-
lilasin läpi.

Pohjois-Haaga 
Seuran 
30-vuotispäivä 1985

Ida Aalberg -patsas Poh-
jois-Haagan Orava-kallioil-
la. Prof. Armas Hutrin veis-
tämän pronssipatsaan pal-
jastustilaisuus 1. syyskuuta
1985 oli viisisatapäistä läs-
näolijajoukkoa – jossa oli
myös paljon lapsia – yhdis-
tävä tilaisuus.

Flooran-päivän kevät-
juhla / Opiskelija-asukkaat

ovat ottaneet omakseen
Idan lakituksen.

Helsinki-päivää on vie-
tetty vuosittain parinkym-
menen vuoden ajan. Leikki-
kentästä on tekaistu ”näyttä-
mö”. HKR:n miehet ovat
tuoneet paikalle esityslavan.
Hakavuoren vahtimestarin
– aiemmin Erkki Hulkko-
sen, sitten Tauno Koivusen
– kanssa on pystytetty pres-
sukehikko mahdollisen sa-
teen varalle. Äänentoisto-
laitteiden roudaus on aina
osa ruljanssia. Parinkym-
menen vuoden ajan seuran
ulkoilmatilaisuuksissa tär-
keät sähköasennukset ja
säädöt on hoitanut ilmainen
ammattimies insinööriopet-
taja Antero Järvinen. Hel-
sinkipäivät ovat olleet mo-
nien haagalaisten yhteistyön
tulos. Terveyskeskuksen
saaminen nykyiselle paikal-
leen on ollut mielestäni yk-
si merkittävimmistä toimin-
tatuloksistamme.

Seura ajoi kauan myös
Lassilan asioita. Sellaisena
mainittakoon Haaga-Lassi-
lan korttelipoliisi. Sitä veti
pioneerina Matti Mikkola,
joka oli tullut minulle tutuk-
si jo Helsingin poliisikoke-
laskurssien oppilaana.

Joitakin uurastajia on py-
ritty muistamaan pysyväm-
mälläkin tavalla. Nimikko-
tammien istuttaminen Ru-
nar Schildtin puistokilven
läheisyyteen Pentti Mylly-
selle. Pauli Puolakalle ja
Ilmi Koskelalle oli mie-
leenjäänyt juhlahetki.

Toimiessani vuosituhan-
nen vaihteessa parisen vuot-
ta Haagalaisen päätoimitta-
jana oli yhden kirjoituksen
otsikkona: ”Valon ja oikeu-
denmukaisuuden puolesta
on aina taisteltava”. Sanat,
jotka Tolstoi lähetti tervei-
sinä luotaan lähtevän Arvid
Järnefeltin mukana suoma-
laisille. Näihin yhdyn.

Juhani Suolanen

Pohjois-Haaga Seura – perustettu vuonna 1955

Ketä seuraan kuuluu?
Tavallisia pohjoishaaga-

laisia ihmisiä, jotka tuntevat
oman ympäristön ja siihen
vaikuttamisen tärkeäksi.

Miten seuraan voi liittyä?
Ilmoittamalla halukkuu-

tensa seuran hallitukselle, jo-
ka tekee päätöksen jäseneksi
ottamisesta.

Miten hallitukseen saa
yhteyden?

Joko ottamalla yhteyden
allekirjoittaneeseen tai vaik-
kapa seuran sivuilta:
http://www.kaupunginosat.n
et ja sieltä Pohjois-Haaga.

Miksi minun pitäisi liittyä
seuraa?

Halu vaikuttaa ympäris-
töön, saada tietoa erilaisista
ympäristöä koskevista hank-
keista, tavata mukavia poh-
joishaagalaisia ihmisiä, olla
mukana järjestämässä ja
osallistumassa erilaisiin ta-
pahtumiin, esimerkiksi: Poh-
jois-Haagan turvallisuuspro-

jektissa, Helsinki-päivän ta-
pahtumassa, Syystempauk-
sessa, Haagan halkijuoksus-
sa, Itsenäisyyspäivän lipun-
nostossa, asukastilassa, puis-
tojen kevätsiivouksessa.
Meillä on myös historiallisia
muistomerkkejä, joista huo-
lehtimaan ja kunnostamaan
tarvitaan osaavia ihmisiä.
Seuran jäsenyys auttaa saa-
maan tietoa mutta ei suin-
kaan ole vaatimus toimintaan
osallistumiselle. Osallistua
voi ilman jäsenyyttäkin. Ta-
pahtumien suunnitteluun voi
olla helpompi osallistua jäse-
nenä. Kannattaa seuran toi-
mintaa, eli maksaa itse valit-
semansa kannatusmaksu, voi
myös ilman jäsenyyttä.

Seurassa alueesta on hie-
man helpompi tehdä oman-
näköisensä.

Minkälaisia hankkeita
alueella on nyt meneillään?

Olemme juuri saaneet
vuoden neuvottelujen tulok-

sena yhdessä Länsi-Helsin-
gin Suomenkielisen Työvä-
enopiston kanssa vuokratuk-
si Näyttelijäntie 14 ostarista,
ns. Sparin tilan, tosin aluksi
vain vuodeksi mutta on
myös meistä kiinni tuleeko
siitä pysyvästi opiston käyt-
töön tila, jota voimme osak-
si käyttää kaupunginosan
asukastilana, asukkaiden
olohuoneena. Seuraavana
haasteena on toiminnan
suunnitteleminen ja käynnis-
täminen meidän osaltamme.
Toivottavasti jo ensi kesänä
pääsemme remontoimaan ja
laittamaan tilan muutenkin
tarkoitukseen sopivaan kun-
toon. 

Helsingin Puistolemmik-
ki, liikenneympyrän itäkul-
massa, on nyt koemarkki-
noinnissa, talon arkkitehtikil-
pailua seurasimme tarkasti. 

Laajasuonpuisto lähtee
hiljalleen rakentumaan, seu-
ra on ollut kaavoituksen

alusta saakka mukana hank-
keessa.

Runar Schildtin puiston ja
Pohjois-Haagan aseman
kunnostuksessa olemme mu-
kana.

Aino Acktén puiston kun-
nostussuunnitelmissa seuran
mielipidettä ei kysytty. Sekin
on mahdollista, etteivät aivan
kaikki hankkeet tule seuran
tietoon.

Mitä muuta Pohjois-Haa-
gassa on tapahtumassa?

Rakennusinventointi kau-
punginosamme osalta on
saatu museoviraston toimes-
ta loppuun ja Hilla Tarjanne
esitteli ansiokkaasti tuloksia
syyskokouksellemme. Poh-
jois-Haagan lähiökokonai-
suutta ehdotetaan suojelta-
vaksi mikä edelleen nostaa
kaupunginosamme arvostus-
ta.

Eliel Saarisen tielle, ym-
pyrän ja Hämeenlinnan väy-
län välille kaavoitettujen

asuin- ja liiketalojen valmis-
tuttua paranevat palvelut
edelleen kaupunginosassam-
me.

Mikään ei koskaan tule
valmiiksi. Paljon on vielä
tehtävää. Läpiajoliikenne ko-
etaan jopa vaaralliseksi, eli
sen suunnitteluun ja paranta-
miseen tarvitaan asukkaiden
aktiivista panosta.

Laajasuon alueen 900 uu-
den perheen kotouttaminen
kaupunginosaan vaatii oman
ponnistuksensa. 

Mitä seura antaa toimi-
jalle?

Tarjoamme samanhenki-
sen yhteisön, hiukan "le-
veämmät hartiat" asioidessa
kaupungin virastoissa ja
muissa sidosryhmissä yhtei-
sesti hyväksymissämme
asioissa. Terveyttä, äskettäin
julkaistun tutkimuksen mu-
kaan henkilökohtaiselle hy-
vinvoinnille sosiaalinen yh-
teenkuuluvuuden tunne ja

mahdollisuus osallistua yh-
teiseen tekemiseen, on tär-
keämpää kuin tupakanpolton
lopettaminen, ja liikunnan li-
sääminen.

Seurassa toimiminen on
mielekästä ja joskus palkitse-
vaakin puuhailemista yhteis-
ten asioiden parissa. Tule te-
kemään seurasta näköisesi.

Lähiajan tapahtumia:
Nostamme Itsenäisyys-

päivän aamuna kello 9 li-
pun salkoon Pohjois-Haa-
gan ala-asteen, ehkä pa-
remmin Tolarin kouluna
tunnetulla pihalla.

Kevään kokouksesta ja
muista mahdollisista tapah-
tumista kannattaa lukea joko
netistä tai Haagalaisesta.

Tervetulo isolla joukolla
mukaan tekemään kaupun-
ginosastamme Helsingin pa-
rasta.

Erityinen kiitos Roska
päivässä -yhdistykselle.

Juho Kumpulainen

Thalian aukio seuran syntyaikoina.

Thalian aukio nykyisin.

Mikä on Pohjois-Haaga Seura?
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