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Perinteiset Haagan markkinat vietettiin aurinkoisessa
säässä ja runsaalla osallistujajoukolla. Haagan markkinat
keräävät yhteen alueen asukkaita, järjestöjä, yrityksiä ja
muita toimijoita. Haagan viihtyvyyden ja elinvoimaisuu-
den kannalta on tärkeää yhdessä edistää alueen kehittä-
mistä. 

Jo Haagan torin elinvoimaisuuden lisääminen ja
uusien ystävien saaminen hienolle torille on markkinoi-
den tavoite. Markkinoilla tapasinkin runsaasti tuttuja
muun muassa ajoiltani Hakavuoren seurakuntaneuvos-
tossa, mutta myös uusia tuttavuuksia syntyi.

Haagan ja yleensä Helsingin palveluista puhuttiin pal-
jon. Sain paljon huolestunutta palautetta siitä, että ikäih-
misten palvelut vaativat lisää ihmisiä ja voimavaroja. Yh-
teisöllisyyttä tarvitaan monen yksinäisen arkeen. Haagan
markkinoiden tapaisia tilaisuuksia, jonne voi tulla mu-
kaan muita tapaamaan, toivottiin Haagaan lisää.

Yksilölliset kotipalvelut ja esteetön ympäristö mah-
dollistavat ikäihmisten turvallisen asumisen kotona. Hy-
vin toimiva yhteiskunta osaa ottaa huomioon ikääntyvien
erityistarpeet ja myös hyödyntää kokeneiden sukupolvien
tietotaitoa. Helsingissä tarvitaan todellisia talkoita van-
husten palveluiden kehittämiseen. Näissä talkoissa myös
valtio on mukana, sillä ensi vuonna eläkeläisten verotus
alenee. 

Toimin maan hallituksen sosiaalipoliittisessa ministe-
riryhmässä ja siellä osaltani vauhditan peruspalveluiden
kuntoon laittamista ja Helsingin erityisolosuhteiden huo-
mioonottamista. On hyvä, että ikäihmisten laatusuositus-
ten toimeenpanoon on varattu yli 18 miljoonaa euroa.
Näillä rahoilla voidaan lisätä ikäihmisille suunnattuja, eh-
käiseviä kotikäyntejä, kotiin vietäviä palveluja ja henki-
löstöä

Toinen iso haaste on terveydenhuolto ja erityisesti pe-
rusterveydenhuollon toimivuudesta huolehtiminen niin,
että se houkuttelee työntekijöitä ja palvelee helsinkiläisiä
laadukkaasti ja terveyttä edistävästi. Jokaisen helsinkiläi-
sen on voitava luottaa siihen, että tarpeen tullen terveys-
palvelut ovat saatavilla.

Laadukas päivähoito, peruskoulu ja iltapäivähoito
ovat lapsiperheiden arjen tärkeimpiä palveluita. Koska
perheet ja elämäntilanteet ovat erilaisia, on palveluiden
kehittämisen lähtökohtana oltava ihmisten tarpeet ja va-
linnanvaihtoehdot. Haagan koulut ja päiväkodit ovat tun-
netusti laadukkaita ja houkuttelevia ja tietenkin iltapäivä-
hoitopaikkana Huopalahden seurakunnan "Tönö" on
omaa luokkaansa. Lasten kannalta on välttämätöntä, et-
tä hoitopaikat ovat lähellä.

Hyvistä oppimistuloksista huolimatta monet yhteis-
kunnan haasteet tulvivat kouluihimme ovista ja ikkunois-
ta. Jotta hyvä perusopetus toteutuisi jokaisen lapsen koh-
dalla, olen käynnistänyt POP- eli Perusopetus paremmak-
si ohjelman. Laadukkaan perusopetuksen kehittämiseen
suunnataan neljän vuoden aikana yhteensä 80 miljoonaa
euroa. Helsinki on näissä talkoissa vahvasti mukana: op-
pilaanohjaukseen, erityisopetukseen ja koulujen kerhotoi-
mintaan on yhteensä helsinkiläisille koulutuksen järjes-
täjille myönnetty tänä vuonna 545.000 euroa. 

Ensi vuoden tavoitteena on saada ylisuuret ryhmäkoot
kuriin perusopetuksessa. Opettajalla on oltava riittävästi
aikaa jokaiselle oppilaalle.

Monesta muustakin markkinoilla puhuttiin. Yhteinen
toive oli se, että Hakamäentien remontti saataisiin pian
kuntoon ja Haagan läpiajoa pienemmäksi. Haagan viih-
tyvyyden ja turvallisuuden kannalta liikennemäärien saa-
minen kotikulmilla pienemmiksi on aivan ensisijaista.
Haagan markkinat eivät olisi onnistuneet ilman alueen eri
toimijoiden yhteistyötä. Oli ilo olla mukana. 

Sari Sarkomaa
Opetusministeri

Kaupunginvaltuutettu

Haagan 
markkinoilla 
puhuttua

Helsingistä on vaikea
löytää sijainniltaan yhtä
loistavaa asuinaluetta kuin
Haaga. Haagan vahvuutena
on myös sen ulkoinen vieh-
keys: pienet kadut, matalat
talot niiden varrella sekä
runsaat viheralueet. Nyt tä-
män idyllin ylle on kuiten-
kin tullut tummia pilviä.
Haagaan ollaan tuomassa
jättimäistä tukiasuntolaa. 

Kauppalantie 36:een
suunniteltu asuntola on jo
saanut hyväksynnän kau-
pungin päättäjiltä. Taloon
on suunniteltu sijoitettavak-
si noin sata asukasta oma-
toimisen asumisen piiriin.
Tukikoti tulisi olemaan
Diakonissalaitoksen ylläpi-
tämä ja talossa olisi jonkin-

lainen henkilöstö hoito- ja
valvontatehtävissä. Diako-
nissalaitoksen ihmiset ovat
varmasti alansa ammattilai-
sia ja puitteet tukikodissa
sen mukaiset, mutta sadan
moniongelmaisen sijoitta-
minen Etelä-Haagan sydä-
meen on aivan liian suuri
taakka alueelle. 

On aivan oikein, että me
pidämme huolta apua tar-
vitsevista ihmisistä, mutta
on kohtuutonta vaatia haa-
galaisilta näin suurta pon-
nistusta. Arvioin, että avo-
hoidon tavoitteet yhteisön
parantavasta voimasta saa-
vutettaisiin huomattavasti
paremmin, jos tukea tarvit-
sevat hajasijoitettaisiin pie-
nempiin yksiköihin. Kun

ongelmat eivät kasaudu ja
potilaat leimaudu yhteisön
silmissä niin vahvasti, on
mahdollista, että ihmiset in-
tegroituisivat yhteisöön oi-
keasti. 

Uskon, että ihmiset olisi-
vat valmiita hyväksymään
noin 25 hengen tukiasunto-
lan, joka suhteutuisi parem-
min alueen väestöpohjaan.
Haagalaiset kantavat kyllä
vastuun yhteisistä asioista,
mutta näin on tapahduttava
myös muissa kaupungin-
osissa. 

Tukiasuntolan liian suu-
resta koosta kertoo myös se,
että Kauppalantie 36:n ra-
kennusta haluttaisiin korot-
taa yhdellä tai kahdella ker-
roksella. Etelä-Haaga on

suunniteltu matalalle asuin-
rakentamiselle ja juuri siitä
alueen vetovoima osittain
johtuu. Rakennuksen ko-
rottaminen vaatii kaava-
muutoksen, joka meidän on
estettävä ja näin vastaisuu-
dessakin varmistettava
Haagan persoonallinen
luonne asuinalueena.

Kaavamuutosta odotel-
lessa jokainen meistä voi
tehdä oman osuutensa Haa-
gan hyväksi. Alueen siis-
teys ja turvallisuus on en-
nen kaikkea sen asukkaiden
käsissä. Haaga on juuri sel-
lainen kuin me siitä teem-
me.

Francis McCarron
VTM, yrittäjä

Tukiasuntolan kokoa on 
pienennettävä

Etelä-Haaga on hyvä-
maineinen kaupunginosa,
jossa on hyvä elää. Kau-
punginosassamme on kat-
tavat palvelut ja yrittäjätkin
ovat pysyneet alueella.
Suuria läpikulkevia masso-
ja ei ole Jokeri-linjan ja
rautatien risteystä lukuun
ottamatta, joten yleinen jär-
jestyskin on hyvällä tasol-
la. Tämä turvallisuuden ta-
so on myöskin säilytettävä.

Ikävä kyllä, muutamat
seikat heittävät varjon tur-
vallisuustason päälle. Esi-
merkiksi se, että kotikul-
millemme on jätetty paljon
hylättyjä autoja. Paitsi että
ne ovat ikävän näköisiä, ro-
muautot vievät pysäköinti-
tilaa sitä enemmän tarvitse-
vilta. Lisäksi hylätyt ajo-
neuvot haittaavat huolto-
ajoa, katujen kunnossapi-
toa ja puhtaanapitoa. Tur-
vallisuusseikka on se, että
pitkään tyhjillään seisovat
autot saattavat muuttua
myös asunnottomien yö-

majoiksi ja vetävät puo-
leensa epämääräisiä asuk-
keja. Niissä voi olla jopa
huumekätköjä tai ne muut-
tuvat varastetun tavaran
säilytysvarastoiksi.

Hyvässä kaupunkikult-
tuurissa on todettu, että
rappeutuminen ja epätoi-
vottavat ilmiöt pystytään
estämään, kun niihin puu-
tutaan heti ja niiden ehkäi-
semiseksi tehdään pitkä-
jänteistä työtä. Ja tätä työtä
pitäisi kulmakunnan kaik-
kien asukkaiden tehdä. Il-
moita romu- tai hylkyau-
tosta aina välittömästi Hel-
singin kaupungin Ajoneu-
vojen siirtoyksikköön, puh.
09-31038600 tai sähköpos-
tilla asy@hel.fi. Romuajo-
neuvot toimitetaan tuhotta-
vaksi ja ne käytetään teolli-
suuden raaka-aineena. Siir-
tokustannukset laskutetaan
ajoneuvon viimeiseltä
omistajalta.

Toinen edessä pilkotta-
va Etelä-Haagan turvalli-

suuteen liittyvä kysymys
on tänne rakennettavat tu-
kiasunnot. Niihin asutetaan
suunnitelmien mukaan vä-
keä, joka profiililtaan poik-
keaa valtaväestöstä. Haa-
galaisten mielissä näkyy
selvästi, että epämääräinen
asukasaines, jolla saattaa
olla väkivaltaista taustaa,
on selvä uhka turvallisuu-
delle.

Aktiivinen asukkaiden
liike on selkeästi ottanut
kantaa tukiasuntoihin ja si-
tä kautta laskevaan turvalli-
suusmielikuvaan. Reaktiot
ovat oikeutettuja. Meillä
on oikeus perustellusti pi-
tää kiinni niistä arvoista,
joita kaupunginosassamme
haluamme vaalia – rauhal-
lisuutta ja turvallisuutta.
Me luonnollisesti haluam-
me puolustaa omia hyviä
olojamme. Iso kysymys
kuitenkin on, suunnittelun
ollessa vielä kesken, kuin-
ka suuri uhka todella tuki-
asunnon asukeista tulee.

Turvallisuuskysymyk-
sessä ei ole yhtä oikeaa tai
yhtä väärää mielipidettä.
Turvallisuus on ennen
kaikkea tunnetta. Se on
tunne siitä, että minun on
hyvä olla. Ja vastaavasti
turvattomuuden tunne on
ihan aito ja oikea, vaikka
kylmien faktojen perusteel-
la turvallisuutta uhkaavista
teoista tai asioista ei ole
näyttöä.

Meidän tulee tehdä työ-
tä turvallisuuden tunteen
lisäämiselle ja olla aktiivi-
sia Helsingin kaupungin
suuntaan kaikessa, jotka
laskevat kokemusta turval-
lisesta asuinympäristöstä.
Haagalaisilla on hyvät olta-
vat, häiriöitä on vähän ja
asuinalueena Haaga on
kaunis ja miellyttävä. Pide-
tään huoli siitä, että niin on
jatkossakin.

Jukka I. Mattila
KTM, Pro Haagan halli-

tuksen jäsen

Haaga ja turvallisuuskysymykset

Lassilassa toimivan
Leikkipuisto Laurinniityn
käyttäjät yllättyivät elo-
kuun lopulla kun heille an-
nettiin tyly tieto: leikki-
puisto suljetaan 1. syys-
kuuta alkaen ainakin lop-
puvuodeksi ja toiminta
siirretään Pohjois-Haagan
leikkipuistoon. Tieto tuli
ilmeisen yllättäen, sillä
vielä edellisellä viikolla
puistossa oltiin mm. suun-
niteltu tulevan syksyn toi-
mintaa ja aloitettu koulu-
laisten iltapäiväkerho.
Puiston sulkemisen syyksi
ilmoitettiin Helsingin kau-
pungin sosiaaliviraston
puolelta leikkipuisto-oh-
jaajien sijaisten palkkaus-
kielto, ts. rahapula. 

Leikkipuisto Laurinniit-
ty on alueelleen tärkeä, se
on ainut paikka jossa alu-
een lapsiperheet pääsevät
tutustumaan toisiinsa, koti-
vanhemmat saamaan ver-
taistukea ja lapset leikki-
mään turvallisessa ympä-
ristössä. Leikkipuiston toi-
minta on todennäköisesti
rohkaissut vanhempia hoi-
tamaan lapsiaan pidem-
pään kotona, mikä on tär-
keää etenkin nyt kun alu-
eella on paljon lapsia ja
päiväkodit pullistelevat
täysinä. Leikkipuisto on
myös houkutellut alueelle
lapsiperheitä.

Leikkipuiston lapsien
äidit ja Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton Haagan

osasto aloittivat em. tiedon
saatuaan voimakkaan tie-
dotuskampanjan ja tarjou-
tuvat järjestämään leikki-
puistossa vapaaehtoisvoi-
min pyörivää toimintaa
syksyn 2008 ajan.

Tiedotuskampanja hui-
pentui Helsingin Sanomis-
sa 27. elokuuta olleeseen
juttuun, jossa asiasta näyt-
tävästi kerrottiin. Liekö aa-
mun lehti luettu sosiaalivi-
rastossa poikkeuksellisen
tarkkaan vai vaikuttiko
muualta tullut painostus,
mutta jo puolenpäivän ai-
kaan sosiaalivirasto tiedot-
ti leikkipuiston toiminnan
jatkuvan ennallaan. Sosiaa-
livirasto kertoi lopettami-
sen olleen suunnitteilla,

mutta ei vielä sosiaalilauta-
kunnassa päätetty. Jonkin-
lainen sotku näyttää asian
taustalla olleen, koska eräi-
den tietojen mukaan vielä
päivää ennen em. tiedotet-
ta toiminnan jatkumisesta
ne joita se koski olivat sii-
nä käsityksessä että toi-
minta lakkaa.

Niin tai näin, leikkipuis-
to Laurinniitty on sen ver-
ran tärkeä Lassilan lapsi-
perheille, että sen toimin-
nan pitää jatkua. Nyt se pe-
lastui mitä ilmeisimmin
käyttäjiensä aktiivisuuden
ansiosta, mutta jatkossa
lienee syytä valppaasti seu-
rata tilannetta.

KK

Leikkipuisto Laurinniitty pelastui
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