
Haagan peruskoulussa
vietettiin 5. syyskuuta Suo-
malaisen yrittäjän päivää,
joka on suomalaisen yrittä-
jän kunniaksi järjestetty
päivä. Päivä sai alkunsa
1990-luvun alun lamakau-
den seurauksena ja sitä vie-
tettiin ensimmäisen kerran
vuonna 1997. Päivän kun-
niaksi järjestetään kouluissa
teemapäiviä koulu-yritys-
yhteistyön merkeissä. Päi-
vän tarkoitus on lisätä oppi-
laiden tietämystä yrittäjyy-
destä, myös sisäisestä yrit-
täjyydestä sekä nähdä ja ko-
kea konkreettisesti erilaisia
työpaikkoja. Haagan perus-
koulussa päivää vietettiin
tänä syksynä ensimmäistä
kertaa. Päivään osallistuivat

kaikki koulun yhdeksäs-
luokkalaiset.

Koulutuksen 
merkitys kasvaa 
tulevaisuudessa

Aamupäivällä oppilaat
kuulivat kaksi henkilöstö-
palveluyritysten edustajan
luentoa. Teemu Räsänen
Celectus Oy:stä kertoi
oman koulutus- ja uratari-
nansa oppilaille. Räsänen
on erilaisen ja monivaihei-
sen koulutuksen ja eri työ-
paikkojen kautta edennyt
suuren myyntiorganisaation
vetäjäksi. Mika Aittamäki
Aravati Finland Oy:stä ker-
toi, kuinka ammatit muutta-
vat muotoaan ja millaisia
muutoksia työelämässä ta-

pahtuu. Hän muistutti oppi-
laita siitä, että koulutuksen
tärkeys korostuu entises-
tään.

Tekniikka-tytöt ja
hoiva-pojat

Iltapäivällä oppilaat vie-
railivat viidessä eri yrityk-
sessä. Yrityskäyntien tar-
koituksena oli rikkoa suku-
puoliennakkoluuloja eli ty-
töt tutustuivat tekniikan
aloihin ja pojat hoito- ja
hoiva-alojen yrityksiin. Ku-

hunkin yritykseen tutustui
20 oppilaan ryhmä. Oppi-
laat olivat oppilaanohjauk-
sen tunneilla tutustuneet
etukäteen kotisivujen avulla
oman vierailuyrityksensä
toimintaan ja tuotteisiin.
Vierailukohteina olivat Sa-
nomala Oy, ABB Pitäjän-
mäen toimipaikka, Eu-
ropress Group Oy, Helsin-
gin Diakoniaopisto ja Hel-
singin Diakoniaoppilaitok-
sen säätiö ja Ilmari Helan-
derin vanhustensäätiö.

Päivän antia käsiteltiin
eri oppiaineitten yhteydessä
ja oppilaat ovat antaneet
hyvää palautetta. Päivä oli
onnistunut niin oppilaiden
kuin myös yrityskäynneillä
mukana olleiden opettajien
mielestä. Yrittäjyyspäivä
koettiin hyödylliseksi ja ha-
lukkuutta riittää myös
uusiin yritysvierailuihin.

Päivä toteutettiin yhteis-
työssä Taloudellinen Tiedo-
tustoimiston kanssa, joka
tuki Yrittäjyyspäivän suun-

nittelussa hankkimalla luen-
noitsijat sekä järjestämällä
yritysvierailut. Bussikulje-
tuksia koulusta yrityksiin
tukivat Sanomala Oy, Tek-
nologiateollisuus ry sekä
Taloudellinen Tiedotustoi-
misto.

Ulla Juolahti
oppilaanohjaaja
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Helsingissä on käyty
keskustelua pääkaupunki-
seudun kehittämisestä tu-
levaisuudessa. Vastakkain
on asetettu ns. Nurmijär-
ven-malli ja toisaalta taas
betonilähiö. Pääministeri
Matti Vanhanen esitti nä-
kemyksensä siitä, että pää-
kaupunkiseutua tulee ra-
kentaa hajakeskitetyn mal-
lin mukaan, jolloin ihmiset
asuisivat omakotitaloissa
puutarhataajamissa. Van-
hasen mukaan ihmisten pi-
tää saada asua omakotita-
loissa, koska ihmiset näin
haluavat.

Omakotitalo on toki
monen suomalaisen mie-
leen, mutta yhteiskunnan
yhä voimakkaammin kau-
pungistuessa ei voida enää
yleistää, että omakotitalo
olisi kaikkien suomalais-
ten haave. Tilastokeskuk-
sen vuonna 2007 julkaise-
man "Suomalaisten asu-
mistavoitteet ja mahdolli-
suudet" -raportin mukaan
helsinkiläisistä vain 29
prosenttia pitää omakotita-
loa tavoiteasuntonaan ja
muualla pääkaupunkiseu-
dulla luku on vajaa 40
prosenttia. Pääkaupunki-
seudun kuntien asukkaat
pitävät siis myös kerrosta-
loasumisesta tavoitteelli-

sena asumisen muotona.
Vanhasen visiossa ih-

miset ajavat kerran vii-
kossa autolla suurkaup-
paan hoitamaan asioitaan.
Tässä mallissa autoilulla
on edelleen suuri painoar-
vo. Kahden auton perheet
ovat normaali ratkaisu täl-
läkin hetkellä kehyskun-
nissa johtuen heikoista
joukkoliikenneyhteyksis-
tä. Ilmaston näkökulmasta
autoiluun kannustaminen
yhdyskuntasuunnittelun
kautta ei ole kestävää poli-
tiikkaa. Ostoskeskuksia ei
pitäisikään kaavoittaa au-
tomatkan päähän asuin-
alueesta. Pääkaupunkiseu-
dun raideliikenneratkaisut,
jotka toteutuessaan kan-
nustavat ihmisiä siirty-
mään yksityisautoilusta
joukkoliikenteen käyttä-
jiksi, ovat tärkeitä kestä-
vän kaupunkikehityksen
kannalta.

Kaupunkimaiseen asu-
miseen liittyy suuri ihmis-
ten määrä. Me kaupunki-
laiset kohtaamme joka
päivä erilaisessa tilanteissa
eri ihmisiä. Kaupungissa
kulttuurit ja ihmiset koh-
taavat, mikä parhaimmil-
laan luo rikasta kaupunki-
elämää. Kahvilat, ravinto-
lat ja vaikkapa kirjastot eri

alueilla ovat ihmisten koh-
taamispaikkoja ja tärkeä
osa kaupunkielämää.

Pääkaupunkiseudun
kehityksen tulevaisuuden
visiointia ei pitäisikään
pelkistää Nurmijärvi vas-
taan betonilähiö -ajatte-
luun. Tiiviisti rakentamal-
la saadaan viihtyisiä asuin-
alueita siinä missä omako-
titaloalueistakin. Kerros-
talovaltaisuus ei tarkoita
yksitoikkoista betonira-
kentamista. Hyvien rata-
yhteyksien varteen raken-
taminen ei sekään tee
asuinympäristöstä huonoa.
Hyvällä suunnittelulla,
uusilla kerros- ja pientalo-
rakentamisen ratkaisuilla
sekä hyvillä joukkoliiken-
neyhteyksillä rakennetaan
kestävällä tavalla viihtyi-
sää pääkaupunkiseutua.

Anna Mäenpää
Helsinki

Kiinteistölautakunnan
jäsen (sd)

Tytöt tutustuivat tekniikkaan,
pojat hoito- ja hoiva-aloihin

Haagan peruskoulussa yrittäjyyspäivä:

Haagan peruskoulun tu-
karit eli tukioppilaat järjes-
tivät koulunsa uusille 7.-
luokkalaisille ryhmäyty-
mispäivän Mustasaaressa
28. elokuuta. Seitsemäs-
luokkalaiset liikkuivat ryh-
minä erilaisilla rasteilla, joi-
den tarkoituksena oli kas-
vattaa ryhmähenkeä ja tu-
tustua uusiin luokkalaisiin.

Rasteilla oli erilaisia pe-
lejä ja leikkejä, esim. puoli-
joukkueteltan rakennus,
hippa,"kirje itseltä" yms.

Päivän lopuksi tukarit ja-
koivat tikkarit palkinnoksi
kaikille seitsemäsluokkalai-
sille hyvin tehdystä työstä.

Mukana Mustasaaressa
olivat myös seitsemäsluok-
kalaisten luokanvalvojat,
opinto-ohjaaja ja kuvataide-
opettaja.

Tukioppilaat 
Annina Wilen ja 
Emmi Luotonen 

Kuva Tarja Silvo

Seiskaluokkalaisten ryhmäytyminen

Kaupungissa 
on hyvä asua
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