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Lapset ja nuoret
liikkumaan

Arkiliikunta on viime vuosina vähentynyt hälyttä-
västi niin nuorten kuin aikuistenkin keskuudessa.
Useiden selvitysten mukaan jopa puolet lapsista ja
nuorista liikkuu liian vähän. Kyseiset luvut ovat hälyt-
täviä. Nuorten yleiskunto on vaarallisesti rapautumas-
sa.

Koululaisten vähentynyt hyötyliikunta ja elämän-
tyylin passivoituminen ovat haasteita, joihin on löydet-
tävä ratkaisut. Liikuntatuntien määrää onkin lisättävä
perusopetuksessa ja toisella asteella. Koululiikunnan
lisääminen on tehokkain keino tavoittaa ne lapset ja
nuoret, jotka liikkuvat vähiten ja joille liikunta on
kaikkein välttämättömintä.

Haagan kouluista voidaan olla ylpeitä monestakin
syystä. Tästä esimerkkinä toimii Pohjois-Haagan Yh-
teiskoulu (PHYK), jonka panostukset liikuntaan ovat
valtakunnallisellakin tasolla erinomaisia. Olikin ilo
myöntää lukiolle valtakunnallinen urheilulukion sta-
tus. Myös perusopetuksen puolella PHYK toimii esi-
merkillisesti; liikuntalinjalla on huomioitu ne nuoret,
jotka haluavat erikoistua johonkin tiettyyn lajiin. Suo-
men olympiakomitea valitsikin yhteiskoulun ansaitus-
ti vuoden 2007 suomalaiseksi urheiluoppilaitokseksi.
Perusteluissa korostettiin koulun pitkäjänteistä työtä
nuorten innostamisessa ja tukemisessa liikuntaan. Sa-
manlaista innostusta on nyt tärkeää herättää myös
muissa suomalaisissa lapsissa ja nuorissa.

Huomiota on erityisesti kiinnitettävä koko koulu-
päivän liikunnallisuuteen. Liikunnan lisääminen on
mahdollista jo nyt varsin pienin teoin, esimerkiksi or-
ganisoimalla välitunnit uudelleen. Haluan kannustaa
kouluja pitämään yhden pidemmän välitunnin päiväs-
sä, jonka aikana oppilailla on mahdollisuus terveyslii-
kuntaan. Liikuntakerhojen toimintaa sekä aamu- ja il-
tapäivätoiminnan liikunnallisuutta on myös lisättävä. 

Liikkumisen pitää olla luonnollinen osa arkipäivää.
Tämän vuoksi koulujen pihoihin on kiinnitettävä
enemmän huomiota, jotta ne houkuttelevat lapsia liik-
kumaan ja leikkimään. Terveyttä edistävään liikuntaan
kuuluu niin säännöllisyys, kohtuullinen rasittavuus
kuin sen riittävä määrä. Tähän koulujen liikunnanope-
tus antaa eväitä. Kannustavat opettajat ja vaihtelevat
liikuntatunnit taasen lisäävät liikunnan mielekkyyttä.
Sen lisäksi, että normaali liikunta ylläpitää kuntoa, aut-
taa se jaksamaan paremmin koulussa ja muissa opin-
noissa.

Suurin vastuu lasten elämäntavoista on kuitenkin
meillä vanhemmilla. On tärkeää, että vanhemmilla riit-
täisi aikaa liikkua lapsensa kanssa, ja että kannustai-
simme lapsia ja nuoria löytämään liikunnan ilon.

Sari Sarkomaa
opetusministeri

Helsingin suomenkieli-
nen työväenopiston läntinen
alueopisto, sai mittavat lisäti-
lat käyttöönsä tämän vuoden
alusta Pohjois-Haagasta
Näyttelijäntien ostoskeskuk-
sesta. 

Korjausten jälkeen vuo-
rossa oli 25. tammikuuta tilo-
jen avajaiset. Vielä kalustuk-
seltaan keskeneräiset valoisat
tilat ostarin "katutasossa"
ovat aikaisemmin toimineet
kauppana. 

Tilat otetaan käyttöön vai-
heittain. Ensin aloittavat lii-
kunta- ja joogakurssit ja
luento-opetus. Kun tilojen
varustaminen etenee, sinne
siirretään verhoilu- ja kuva-
taideopetusta.

Tilasta on tarkoitus tulla
kädentaitojen, hyvinvoinnin
ja yhteistyön talo. Toimin-
nasta osa suunnataan ikäih-
misille ja tilaan on helppo
tulla koska se on katutasossa.

Läntisen alueopiston reh-
tori Hannele Koli-Siiteri ei
voinut peittää mielihyväänsä
puhuessaan tilojen avajaisis-
sa ja kertoi niistä tulena "olo-
huoneen" pohjoishaagalaisil-
le. 

Uusiin tiloihin siirretään
osa opiston jo pyörivästä
opetuksesta, mutta niihin to-
teutetaan myös muuta ope-
tusta ja toimintaa Opistolla
on ollut pulaa on ollut mm.
teknisten töiden tiloista, lii-
kunta-, näyttely- ja kokousti-
loista, joita kaikkia nyt saa-
daan käyttöön. Kokoustilat
tulevat myös haagalaisten
järjestöjen vuokrattaviksi.

Koli-Siiterillä on uusien

tilojen osalta käyttöajatukse-
na mm. alueellinen yhteistyö
ja verkostoituminen, inno-
vatiivisuus ja tilojen muun-
neltavuus tarpeen mukaan.
Hän pohdiskelee tilojen käy-
tön suunnittelun ja toteutuk-
sen käyvän vuoropuheluna

ilman kiinteitä, lopullisesti
lukkoon lyötyjä kaavoja. Ko-
vin kiitollinen hän on Helsin-
gin kaupungille rahoituksen
järjestymisestä ja toisaalta
pohjoishaagalaisille yh-
teisöille ja seuroille, jotka
monin tavoin ovat asiaa edis-

täneet. 
Uudet tilat ovat toistaisek-

si määräaikaisella vuokraso-
pimuksella kuluvan vuoden
loppuun asti käytössä, mutta
Koli-Siiteri toivoo jatkoa. Jos
lisäaikaa saadaan riittävästi
voidaan tiloihin panostaa
enemmän. Suunnitteilla on
mm. perhekahvila. Uusiin ti-
loihin on tässä vaiheessa saa-
tu lisähenkilöstöä yksi opin-
tosihteeri. 

Haagalainen-lehti toivot-
taa työväenopistolle parasta
menestystä uusien tilojen
osalta, tällainen on todella
Pohjois-Haagasta puuttunut.
Toisaalta Näyttelijäntien os-
tarin ankeahkot näkymät ke-
hittyvät parempaan suuntaan
kun tyhjänä seisoviin tiloihin
tulee jotakin muuta kuin kes-
kiolutbaari. 
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Työväenopistolle lisätilaa 
Pohjois-Haagaan

Punaisen Ristin Haagan
osaston syyskokous 15.11.
päätti Haagan osaston halli-
tuksen esityksestä esittää
Haagan ja Munkkiniemen
osastojen yhdistymistä 1.1.
2008 alkaen. Saman päätök-
sen on tehnyt myös Munkki-
niemen osaston syyskokous.
Punaisen Ristin Helsingin ja
Uudenmaan piirin hallitus
käsitteli esitykset ja hyväksyi
osastojen yhdistymisen sekä
hyväksyi samalla uuden
osaston nimeksi Länsi-Hel-
singin osasto sekä uuden
osaston toimialueen, joka kä-
sittää seuraavat Helsingin
postinumeroalueet: 00300 –
00360, 00380 ja 00400.
Osastojen varat, velat ja muut
vastuut siirtyvät yhdistyneel-
le osastolle. Myös osastojen
jäsenet siirtyvät, elleivät he
toisin ilmoita, automaattises-
ti Länsi-Helsingin osaston jä-
seniksi. Kaikki toiminnat jat-
kuvat ennallaan.

Uuden yhdistyneen Län-
si-Helsingin osaston hallituk-
sen jäsenet valittiin 10. tam-
mikuuta osastokokouksessa.

Puheenjohtajana toimii Mar-
ketta Pohjanheimo ja sih-
teerinä Ulla Laukkanen.
Hallituksen puheenjohtajat ja
jäsenet valittiin tasapuolises-
ti molempien entisten osasto-
jen jäsenistöstä edustaen
myös tasapuolisesti osaston
toimintamuotoja. Tässä ko-
kouksessa käsiteltiin myös
sääntömääräiset asiat, kuten
Länsi-Helsingin osaston toi-
mintasuunnitelma ja budjetti
vuodelle 2008. 

Yhdistymiseen päädyttiin
pitkän ja huolellisen harkin-
nan ja suunnittelun jälkeen.
Haagan ja Munkkiniemen
osastojen toiminnat, samoin
kuin taloudellinen tilanne,
ovat samansuuntaisia ja yh-
teistyötä on jo vuosia tehty
monella saralla. Paikallisesti
kaikki toiminnat jatkavat en-
nallaan. 

Ystävätoimintaa alueella
organisoi Länsi-Helsingin
ystävävälitys, jossa ovat mu-
kana nykyisen Länsi-Helsin-
gin osaston lisäksi myös
Kaarelan osasto. Alueella tär-
keäksi havaittu ystävätoimin-

ta jatkuu vahvana entiseen ta-
paan. Yhdistyneillä osastoil-
la on molemmilla ollut erit-
täin aktiivista ensiaputoimin-
taa, joka myös jatkuu sekä
Haagan että Munkkiniemen
alueilla. 

Myös keräystoimintaa on
tehty yhteistyössä jo aiempi-
na vuosina. Suurin etu yhdis-
tymisessä onkin voimien yh-
distäminen ja päällekkäisten
toimintojen karsiminen, lä-
hinnä hallinnon puolella.
Hallinnosta siis vapautuu ak-
tiivisia ihmisiä muihin toi-
mintoihin, niiden vetämiseen
ja myös uusien toimintojen
kehittämiseen. Myös paperi-
sota puolittuu aikanaan, kun-
han alkuvaiheen ylitse on
päästy. 

Sekä Haagan että Munk-
kiniemen osastojen hallituk-
set kuitenkin toimivat kevät-
kokoukseen saakka, jolloin
saadaan sääntömääräiset
asiat hoidettua ja tavallaan
suljettua näiden osastojen toi-
minta uuden yhdistyneen
osaston aloitettua toimintan-
sa. 

Haagan osaston kevät-
kokous pidetään torstaina
13. maaliskuuta klo 18.00
osoitteessa Hopeatie 16 B,
Lassila. Jäsenet ovat terve-
tulleita kokoukseen. Tilai-
suudessa on kahvitarjoilu.

Länsi-Helsingin osasto
odottaa yhdistymisen tuovan
mukanaan lisää aktiivisia
voimia, uusia ideoita ja uusia
toimintamuotoja koko alueen
Punaisen Ristin toimintaan.
Lisätietoja Länsi-Helsingin
osaston toiminnasta saa sen
kotisivuilta www.lansi-hel-
sinki.punainenristi.fi tai pu-
helimitse sihteeriltä Ulla
Laukkaselta 050-5240970 ja
Suomen Punaisen Ristin toi-
minnasta www.redcross.fi

Länsi-Helsingin osasto
toivomme mukaan uusia kas-
voja ystäviksi, kävelyttäjiksi,
saattajiksi, kerääjiksi, kah-
vittajiksi, ensiapuryhmiin tai
ideoimaan uutta toimintaa...
Punaisesta Rististä löytyy
runsaasti kaikille sopivia,
kiinnostavia vapaaehtoisteh-
täviä, joihin järjestetään kou-
lutus.

Punaisen Ristin Haagan ja
Munkkiniemen osastot yhdistyvät

Hannele Koli-Siiteri ja Pohjois-Haaga seuran puheenjoh-
taja Juho Kumpulainen iloitsivat Työväenopiston uusista li-
sätiloista niiden avajaisissa.

Työväenopiston uudet tilat ovat katutasossa.
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