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Olin viikon lomalla lapissa. Lepäilyn lomassa kuun-
telin radiota. Radiokanavaa en muista, mutta kyseessä oli
joku valtakunnallinen ohjelma, johon ihmiset soittivat
erilaisissa asioissa. Ohjelmaa ei varmaankaan lähetetty
Helsingistä. Ainakaan radiotoimittaja ei vaikuttanut ole-
van helsinkiläinen tai pääkaupunkiseutulainen. Ohjel-
maan soitti helsinkiläinen nainen. Hän jonotti tekonivel-
leikkaukseen. Hänen tekonivelleikkauksensa oli suunni-
teltu tehtäväksi Peijaksen sairaalassa. Tämä aiheutti po-
tilaassa kovasti tuohtumusta. Tuntui kovin vaivalloiselta
ja epätodelliselta, että leikkausta varten hänen tulisi mat-
kustaa Helsingistä Vantaalle. Toimittaja oli hölmistynyt,
eikä lainkaan käsittänyt potilaan tuohtumusta. Toimitta-
jan mielestä Helsingistä Vantaalle on lyhyt matka, lisäk-
si junat ja bussit kulkevat pääkaupunkiseudulla erityisen
hyvin. Sitä paitsi, kuljetaanhan Vantaalta ja Espoosta töis-
säkin Helsingissä ja päinvastoin. 

Kolme ministeriä ehdotti vähän aikaa sitten kansanää-
nestystä kaupunkien yhdistämisen selvittämisestä. Idea ei
mielestäni ole huono. Todellisuudessa Helsinki, Espoo,
Vantaa ja Kauniainen muodostavat tällä hetkellä yhden
liikkumis-, asioimis- ja työssäkäyntialueen. Me kaikki lii-
kumme kohtuullisen helposti kaupunkien välillä, eikä
omaa kulkuaan kaupungin rajan yli aina edes huomaa.

Jos kerran ihmiset elävät, kuin yhdessä suuressa pää-
kaupungissa, miksi meillä sitten pitäisi olla erilliset kau-
pungit? Hyvä kysymys. Ymmärrän jollakin tasolla poh-
joisen ja muiden syrjäseutujen asukkaita, jotka haluavat
kynsin hampain pitää kiinni omista pienistä kunnistaan.
Haja-asutusalueella oma kunta takaa ainakin teoriassa
omat palvelut eli koulun, päiväkodin ja terveysaseman.
Pääkaupunkiseudulla palvelut eivät ole, eivätkä saisi ol-
la kuntarajoihin sidottuja. Täällä asuu joka paikassa niin
paljon ihmisiä, että mikään ei uhkaa lähikouluja tai ter-
veyspalveluja, kuntarajoista riippumatta. 

Kuntarajat haittaavat ja hidastavat tällä hetkellä pää-
kaupunkiseudun palveluiden kehittämistä. Joukkoliiken-
neratkaisut tulisi ehdottomasti hoitaa nykyistä rajatto-
mammin. Muistelkaapa vuosia kestänyttä taistelua länsi-
metrosta: Helsinki halusi, mutta Espoo ei. Nyt vihdoin
päästään asiassa eteenpäin. Myös päiväkotien, koulujen
ja terveysasemien sijoittelu tulisi tehdä kuntarajoista riip-
pumatta. Kaikkia kunnallisia palveluita tulisi luonnolli-
sesti voida käyttää missä tahansa pääkaupunkiseudun
kunnassa. Olisi todella edistyksellistä, jos espoolainen äi-
ti voisi viedä lapsensa Vantaalla sijaitsevan työpaikan
vieressä olevaan päiväkotiin. 

Kuntarajoista luopumista metropolialueella pitäisi
mielestäni ehdottomasti harkita. Ainakin selvitys aihees-
ta tulisi tehdä, kuten ministerit ehdottavat. Kannatan sel-
vityksen teettämistä ja kansanäänestyksen järjestämistä
sen jälkeen.

Laura Räty
Lääkäri

kaupunginvaltuutettu
Sosiaalilautakunnan varapuheenjohtaja

Pääkaupunkiseudun
kunnat yhteen?

Jokainen kadulla liik-
kuja on todennut, että koti-
kaupunkimme ja kaupun-
gin osamme on viime vuo-
sina kansainvälistynyt. Ih-
misiä on muuttanut tänne
eri puolilta maapalloa. On
selvää, että ihmisten mu-
kana on tullut myös uusia
kulttuureja. Osa näistä on
meille hyvinkin outoja.
Tämä outous koetaan mo-
nesti syystä tai toisesta uh-
kaksi. On tyypillistä, että
mitä vähemmän me tun-
nemme vieraita kulttuureja
sitä epäluuloisemmin me
niihin suhtaudumme. 

Monikulttuurisuus on
tosiasia ja meidän on syy-
tä nähdä se rikkautena
kaksituhattaluvun Suo-
messa, Helsingissä ja Haa-
gassa. Mutta vaikka näin

on, ei se tarkoita sitä, että
asiat hoituvat itsestään ja
että kaikki on mutkatonta.
Monikulttuurisuus on to-
dellinen haaste paitsi jo-
kaiselle meistä myös mo-
nelle valtion ja kaupun-
kimme organisaatiolle.

Haagan kokoomuksen
jäsenet, jotka toimivat
kaupungin eri lautakunnis-
sa ja muissa elimissä, ovat
keskuudessaan monasti
pohtineet monikulttuu-
risuuskysymyksiä ja nii-
den mukanaan tuomia
haasteita. Jotta Haaga ja
haagalaiset olisivat tässä-
kin asiassa edellä kävijöi-
tä, olemme päättäneet pi-
tää tämän aiheeseen pa-
neutuvan seminaarin. 

Seminaarin "Monikult-
tuurinen Helsinki – rik-

kaus ja haaste" alustajiksi
on saatu monipuolinen
asiantuntijajoukko. Ope-
tusministeri Sari Sarko-
maa valottaa asiaa opetus-
ministeriön näkökannalta,
opetuslautakunnan suo-
menkielisen jaoston pu-
heenjohtaja Pia Pakari-
nen kertoo monikulttuuri-
suuden haasteista Helsin-
gin opetustoimessa, kiin-
teistösihteeri Tiina Eng-
blom kertoo kansainväli-

syydestä haagalaisten arki-
päivässä ja maahanmuut-
to- ja kotouttamisasioiden
neuvottelukunnan puheen-
johtaja Elie El-Khouri
kertoo monikulttuuristen
maahanmuuttajien kotout-
tamisasioista pääkaupun-
kiseudulla. Lyhyitten alus-
tusten jälkeen on yleisöllä
mahdollisuus keskuste-
luun.

Antti Lanamäki

Monikulttuurinen Helsinki ja Haaga

Verneri Pohjola Quintet
pureutuu jazzlegenda Miles
Davisin tuotantoon Kannel-
talossa 26.3. klo 19. Kon-
sertissa kuullaan levytyk-
sistä tuttua musiikkia eri ai-
kakausilta. Skaala ulottuu
1950-luvun alkupuolen cool
jazzista aina 1980-lukujen
Davisin sähköisen kauden
musiikkiin. Mukana on sekä
alun perin big bändeillä esi-
tettyä musiikkia että pien-
yhtyetuotantoa. Osan kap-
paleista yhtye esittää tarkas-
ti alkuperäisessä muodossa,
mutta suurin osa ohjelmis-
tosta on Pohjolan hienosti
sovittamaa ja sävyttämää.

Miles Davis, yksi jazzin
keskeisimmistä suunnan-
näyttäjistä, on aina ollut
trumpetisti Verneri Pohjo-
lan suurimpia esikuvia.
Verneri Pohjola tunnetaan
parhaiten Ilmiliekki Quarte-
tista, joka on esiintynyt
useissa Euroopan maissa ja
Yhdysvalloissa. Sekä Ilmi-
liekki että Pohjola henkilö-
kohtaisesti ovat saaneet

useita palkintoja ja tunnus-
tuksia. Miles Davis -projek-
tin ohella Pohjolalla on
myös Aurora-yhtye ja hän
on esiintynyt monesti mm.
UMO Jazz Orchestran eri-
koissolistina eri produk-
tioissa.

Yhtyeen muut jäsenet
ovat nuoren jazzmuusikko-
polven kermaa ja ovat hank-
kineet kannuksensa monis-
sa eri yhteyksissä. Syksyllä
2007 yhtye teki Jazzliiton
tuottaman Suomen kiertu-
een ja esiintyi Tampere Jazz
Happeningissä.

Verneri Pohjolan keralla
Miles Davisin musiikkiin
Kanneltalossa johdattelevat
Jussi Kannaste (tenorisak-
sofoni), Kaisa Kulmala
(rhodes), Ville Herrala
(basso) ja Joonas Riippa
(rummut).

Liput konserttiin maksa-
vat 7/5 €, ja niitä voi vara-
ta kulttuuriasiainkeskuksen
puhelinpalvelusta puh. (09)
31012000 sekä Lippupalve-
lusta.

Verneri Pohjola Miles Davisin 
jalanjäljillä

Haagan VPK:ssa toimii ak-
tiivinen nuoriso-osasto, jo-
ka kokoontuu vpk:n omissa
tiloissa maanantaisin kello
17.30 – 20.00. Nuoriso-
osaston jäsenet ovat 11–17
-vuotiaita nuoria. Kuvassa
Tuomas Salvisto opettaa
sammutusvaahdon käyttöä,
nuoriso-osastolaiset va-
semmalta Rony Kivistö,
Niina Nieminen, Elma Koi-
visto ja Noora Nieminen.
Lisätietoa
www.haaganvpk.com ja
sähköposti nuoriso-osas-
to@haaganvpk.com. Kuva
KK.

Seminaari pidetään Pohjois-Haagan osta-
rilla, osoite Näyttelijäntie 14, Työväen-
opiston uusissa tiloissa 27. maaliskuuta
klo 18.00

Toimitukseen tulee yh-
teydenottoja, joiden viesti-
nä on, että Haagalaista ei
ole johonkin talouteen tai
jopa koko taloon jaettu.
Toimituksella ei ole mitään
tekemistä jakelun kanssa,
sen tekee lehteä julkaisevan
Haagalaisen Tuki ry:n las-
kuun ulkopuolinen jakelija,
Helsingin Jakelu-Expert
Oy, johon voi jakeluhäi-
riöissä ottaa suoraan yh-
teyttä. Puhelinnumero löy-

tyy Haagalaisen takasivulta
tai muualla olevasta laati-
kosta, jossa on muitakin
yhteystietoja, ilmestymisai-
kataulu jne.

Ennen soittoa kannattaa
kuitenkin pohtia hieman
syitä siihen, että lehteä ei
ole näkynyt. Haagalainen
jaetaan isossa nipussa mo-
nen muun lehden ja paino-
tuotteen kanssa, joten se on
voinut jäädä huomaamatta. 

Haagalaisen jakelusta

Haagan
VPK
toimii
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