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Kaupungin tärkein teh-
tävä on järjestää laaduk-
kaat peruspalvelut kunta-
laisille. Painopistealue
vuoden 2008 budjetin val-
mistelussa pitää olla en-
naltaehkäisevä työ ja var-
hainen puuttuminen. Tä-
hän pitää varata erillis-
määräraha. Silloin voidaan
paremmin ehkäistä ongel-
mien syveneminen tai krii-
siytyminen. Ensisijaisten
käyttökohteiden tulee olla
terveyttä sekä lasten ja
nuorten hyvinvointia edis-
täviä hankkeita, kuten esi-
merkiksi koulupudokkuu-
den estämiseen liittyviä.

Sosiaali-, terveys-, ope-
tus ja nuorisolautakunnat
pohtivat yhteisessä ilta-
koulussa huhtikuussa las-
ten ja nuorten ongelmien
vähentämistä ja olisi tärke-
ää, että toteuttamiskelpoi-
set innovatiiviset ideat
voitaisiin toteuttaa määrä-
rahan turvin. Kun Vantaa
antaa omille nuorilleen
koulutustakuun, niin eikö
Helsingin pitäisi pystyä
samaan?

Positiivisen diskrimi-
naation rahaa kannattaisi
varata opetustoimen lisäk-
si myös päivähoidossa
ryhmäkokojen pienentä-
miseen tai lapsiryhmässä
toimivan henkilöstön pe-
ruskoulutustason nostoon
päiväkotikohtaisesti. Joil-
lain alueilla voisi olla kak-
si lastentarhanopettajaa
ryhmässä yhden sijasta
kuten aiemmin monessa
ryhmässä oli. Erityislas-
tentarhan opettajan lisää-
minen ryhmään voisi
myös olla paikallaan.

On luotava toimivam-
pia yhteyksiä eri hallinto-
kuntien välille lisäämällä
mahdollisuuksia saada pa-

hoinvointia voimakkaasti
oirehtiva lapsi tai nuori ri-
peästi psykiatriseen arvi-
oon, hoitoon ja tarvittaessa
myös tervehtymistä tuke-
vaan ympäristöön.

Kaikki pahaa oloa oi-
rehtivat lapset eivät suin-
kaan tarvitse lääkäriä tai
sosiaalityöntekijää, jos
varhainen puuttuminen ja
ennaltaehkäisevätyö toi-
mii ajoissa. Lasten ja nuor-
ten pahan olon oireita ei
pidä liiaksi medikalisoida.
Kodin ulkopuolisen tur-
vallisen aikuisen ei tarvit-
se olla psykiatri, vaan mie-
luummin opettaja, koulu-
psykologi, perheneuvolan
työntekijä, koulukuraatto-
ri, nuorisonohjaaja tai päi-
väkodin työntekijä, jolla
on antaa aikaa erilaisissa
elämäntilanteissa oleville
lapsille. Nykyistä vähem-
män lapsia ja nuoria työn-
tekijää kohden on välttä-
mätön satsaus. Opettajien,
kouluterveydenhoitajien ja
-lääkäreiden aikaresursse-
ja tarvitaan lisää oppilasta
kohti. Jokaisessa koulussa
pitää olla terveydenhoita-
ja, kuraattori tai psykologi
tavoitettavissa joka päivä.
Myös pienissä kouluissa
edes osan päivää – sään-
nöllisesti. Heidän aikansa
ei saa mennä pelkästään
kokouksiin ja peruster-
veystarkastuksiin tai lau-
suntojen kirjoittamiseen.

Kaupungilla on ongel-
mia väestöennusteiden
paikkansapitävyydessä
päiväkoti-ikäisten lasten
osalta. Kuitenkin alueelli-
nen tasavertaisuus ja au-
tottomien perheiden jaksa-
misen tukeminen kohtuul-
lisen lyhyillä päiväkoti-
matkoilla on merkittävää.

Varhainen tuki on oi-

kea-aikainen, joustava ja
nopea. Lastensuojelussa
parhaimmillaan aktivoi-
daan perheen omat voima-
varat ja joissain tapauksis-
sa myös ennaltaehkäistään
lastensuojelun pidempää
tarvetta.

Siksi perheneuvoloiden
ja lastensuojelun avohuol-
lon vahvistaminen on kes-
keistä ennaltaehkäisevää
työtä, jota kannattaa ajois-
sa tukea.

Sosiaalisesti kestävää
kehitystä on lisätä metro-
polialueella yhteyksiä ja
tukiverkostoja esimerkiksi
leikkipuistojen virikkeelli-
semmällä kesätoiminnalla
lomaansa ilman vanhem-
pien tukea viettäville kou-
lulaisille. Myös kaiken
ikäisten asukastalotoimin-
ta lisää yhteyksiä. Aiem-
min käytössä oli kestävän
kehityksen toiminta-avus-
tukset tavoitteena kaupun-
ginosien yhteisöllisyyden
edistämiseen. Tähän tar-
vittaisiin jälleen määrära-
hat asukkaiden aktivoimi-
seksi ja yhteisöllisyyden
lisäämiseksi. Nämä ennal-
taehkäisisivät yksinäisyy-
destä johtuvia ongelmia.
Yksin ei saa ketään jättää.

Sirkku Ingervo
erityisopettaja, äiti

kaupunginvaltuutettu
(vihr.)

sosiaalilautakunnan 
jäsen

ingervo.sirkku@
gmail.com

Ennaltaehkäisevä 
työ kannattaa

Suurten tapahtumien lai-
neet löivät tammikuun lopul-
la ja helmikuun alussa 1918
Haagassakin, tai Huopalah-
dessa kuten aluetta laajemmin
nimitettiin. Syksyn 1917 mit-
taan taloudellinen tilanne
heikkeni, työttömyys lisääntyi
ja sitä myötä levottomuus var-
sinkin työväestön keskuudes-
sa. Työläisiä oli tuolloin Haa-
gassa vielä normaalitilantees-
sa vähänlaisesti, tuotannollis-
ta toimintaa oli vähän. Linnoi-
tustyö olivat kuitenkin tuonee
paikkakunnalle runsaasti uut-
ta väkeä, jopa niin että oma
väki oli näiden tuon ajan "siir-
totyöläisten" rinnalla vähem-
mistössä.

Sisäpoliittisen tilanteen ki-
ristyessä ja elinolojen huo-
nontuessa oltiin tammikuun
lopulla 1918 tilanteessa, jossa
yhteenotto oli väistämätön.
Haagan osalta mallia otettiin
joko työväestön liikehdinnän
merkittävästä keskuksesta
Helsingistä tai sitten silloisen
Helsingin maalaiskunnan hal-
linnollisesta keskuksesta Mal-
mista. Jälkimmäinen paikka-
kunta oli ollut levottomuuk-
sien kärkipaikkoja jo pitkin
vuotta 1917.

Helsingin punakaarti pan-
tiin liikekannalle sunnuntaina
29. tammikuuta ja samalla
käskettiin lähiseudun kaartit-
kin kokoon omilla paikkakun-
nillaan. Helsinki siirtyi kaartin
haltuun melkoisen kivutto-
masti ja ilman verenvuodatus-
ta tai kahakoita työläiset otti-
vat vallan Haagassakin seu-
raavan viikon aikana. Samal-
la alkoi kunnallishallinnon
siirtämien työväestön edusta-
jien käsiin, mikä toteutui 10.
helmikuuta mennessä. Haa-
gassa tämä tarkoitti jo puolta
vuotta aikaisemmin peruste-
tun Huopalahden Työväenyh-
distyksen ja ammattiosastojen
yhteistoimintaelimen, "Edus-
kunnan", kuten sitä komeah-
kosti nimitettiin, nousua val-

taan. Uuden vallan avainpai-
kat miehitettiin joko työväen-
yhdistyksessä tai ammatti-
osastoissa merkittävin ase-
miin nousseilla miehillä.

Järjestyksenpito siirtyi työ-
läisten asettamilta miliiseiltä
"Huopalahden Punaselle
Kaartille", joka saavutti suu-
rimmillaan ollessa lähes puo-
lentoista sadan hengen vah-
vuuden. Kaartista tuli merkit-
tävä työllistäjä paikkakunnal-
la, se tarjosi jäsenelleen am-
mattimiehen palkan ja koh-
tuullisen ylöspidon. Kaartin
tehtävät olivat lähinnä var-
tiointia, aseiden etsiskelyä ja
ajoittaista takavarikkojen toi-
meenpanoa.

Vallan vaihtuessa perustet-
tiin myös vallankumousoi-
keus. Tämä oikeus käsitteli
huhtikuun alkupuoleen men-
nessä vain parisenkymmentä
juttua, jotka kaikki olivat san-
gen mitättömiä ja rangaistuk-
sen sen mukaisia. Vallanku-
mousoikeuden jäsenet olivat
joko Huopalahden Työväen-
yhdistyksen tai paikallisten
ammattiosastojen jäseniä, ku-
ten käytännössä muukin pai-
kallinen hallinto. Oikeuden
puheenjohtajan toimi Arvo
Jaakkola ja yleisenä syyttäjä-
nä Heikki Arvonen.

Vaikka lähteet elosta tuol-
loisessa Haagassa ovat kovin
puutteelliset näyttää kuitenkin
siltä, että olot olivat käytän-
nössä melko rauhalliset ja jär-
jestyksessä. Takavarikkoihin
ryhdyttiin väestön ruokkimi-
seksi elintarvikelautakunnan
kautta, punakaarti etsi aseita ja
takavarikoi hevosia, kulku-
pelejä yms. punaisen Suomen
sotaponnistusten hyväksi.
Kunnallista hallintoa ohjasi-
vat Helsingissä istuvan Suo-
men Kansavaltuuskunnan
säätämät lait ja tekemät pää-
tökset.

Huopalahden erikoisuus
oli, että suurin osa sen maasta
kuului Aktiebolaget M.G.

Stenius -nimiselle yhtiölle,
jolla oli kauppapuutarhoja ja
monenlaista muutakin liike-
toimintaa, osa jopa normaalis-
ti kunnan toimialaan kuulu-
via. Haaga oli siis jonkinlai-
nen kapitalismin ääriesimerk-
ki yhden yhtiön omistaessa lä-
hes kaiken. 

Pysähtyneitä töitä yritettiin
saada työläisten toimesta
käyntiin siten, että yhtiön
maat ja omaisuus takavarikoi-
tiin. Tätä esitettiin em. Edus-
kunnan toimesta 10. helmi-
kuuta Kansanvaltuuskunnan
elintarvikekomissaari Evert
Elorannalle, eräänlaiselle
maatalousministerille, joka
määräsi takavarikon toteutet-
tavaksi. Pari päivää myöhem-
min kansanvaltuuskunta kui-
tenkin purki päätöksen. Käy-
tännössä yhtiötä pyöritti hel-
mikuun puolesta välistä alka-
en vallankumousvaiheen lop-
puun komitea, jossa merkittä-
vä rooli oli Haagan Työväen-
yhdistyksen entisellä rahas-
tonhoitajalla Sulho Lepällä.
Jos lähtökohta oli kapitalis-
min ääripää oli lopputulos
toinen ääripää, työväestö so-
sialisoi maaomaisuuden ja
paikkakunnan merkittävim-
män yhtiön.

Mielenkiintoinen piirre
punaisen Suomen kunnallis-
hallinnossa oli Haagan osalta
se, että sitä käsiteltiin aivan
kuin olisi jo ollut olemassa
Huopalahden kunta. Tällai-
nen oli kuitenkin vasta tule-
vaisuutta. Toinen merkittävä
mullistus oli hallinnon kielen
muuttuminen ruotsista suo-
meksi.

KK

Lähteet:
Jussi T. Lappalainen, Punakaar-
tin sota 1–2, 1981
Ilkka Leskelä, käsikirjoitus Haa-
gan Työväenyhdistyksen histo-
riikiksi, 2007
Juhani Piilonen, Vallankumous
kunnallishallinnossa, 1982

Työläiset ottavat 
vallan Haagassa

90 vuotta sitten

Näillä sanoin Haagan
peruskoulun ahkerat liiken-
nekerholaiset jakoivat
Isonnevantiellä kulkeville
lapsille ja vanhuksille
Sampopankin ja Liikenne-
turvan lahjoittamia heijas-
timia puolen tunnin aikana
80 kappaletta.

Vaikkakin tieliikennela-
ki määrää, että jalankulki-
jan, joka pimeän aikana
liikkuu valaisemattomalla
tiellä muualla kuin jalka-
käytävällä tai pyörätiellä,
on yleensä käytettävä
asianmukaista heijastinta
(§ 42) ei kukaan rajoita hei-
jastimen käyttöä kaupun-
gissakaan. Ilman lunta
Haagassakin on ollut tosi
pimeää lähes koko talven

ja autoilijoiden on erittäin
vaikeaa nähdä muita tien-
käyttäjiä. Heijastimen
käyttäjä sen sijaan näkyy
kaukaa ja niin kohtaamisti-
lanteista, esim. suojateillä
tilanne on turvallinen.
Myös vaaleat vaatteet nä-
kyvät pimeällä huomatta-
vasti paremmin kuin tum-
mat vaatteet.

Liikennekerho perustet-
tiin kouluumme syksyllä ja
tapaamisia on kuukausit-
tain kaksi. Kerhoa vetää ni-
mestäänkin "liikenteelle"
tuttu opettaja, Pemarin
Kaitsu (BEMU).

Kevään aikana mm.
tarkkaillaan liikennettä, tu-
tustutaan liikennesääntöi-
hin ja ensiaputaitoihin.

Päivää, onko teillä heijastin?

Matilda ojentaa heijastimen ohikulkijalle, Maari, Jasmii-
na ja Salla seuraavat toimitusta tarkkaavaisesti!

Helsingin poliisilai-
toksen ylikonstaapeli
Paavo Ruotsalainen me-
nehtyi 30. tammikuuta
Vihdissä tapahtuneessa
usean ajoneuvon liiken-
neonnettomuudessa. 

Ruotsalainen työsken-
teli Pasilan poliisipiirissä
lähipoliisina alueenaan
Etelä-Haaga, Kivihaka,
Lassila ja Pohjois-Haaga.
Hän oli tuttu näky mo-
nien yhteisöjen tilaisuuk-
sissa Haagan alueella.

Onnettomuus sattui
Vihdissä, jossa vapaa-
ajallaan paikalle sattu-

malta saapunut ylikons-
taapeli Ruotsalainen oli
ryhtynyt auttamaan hie-
man aikaisemmin ojaan
ajaneen auton loukkaan-
tunutta kuljettajaa. Hän
menehtyi, kun takaa tul-
lut ajoneuvo törmäsi hä-
neen. Ruotsalainen oli
kuollessaan 54-vuotias ja
häneltä jäi vaimo ja kak-
si lasta.

Haagalaiset yhteisöt
muistavat Ruotsalaisen
miellyttävänä ja avuliaa-
na poliisina, jonka me-
nehtyminen on hyvin su-
rullista.

Ylikonstaapeli Paavo 
Ruotsalainen poissa
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