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Haagan Markkinat 6.
syyskuuta saivat nauttia
niin kesäisestä auringon-
paisteesta kuin suuresta
poliittisten toimijoiden
huomiostakin, paikalla
vieraili peräti neljä minis-
teriä ja yhteensä seitsemän
puoluetta oli edustettuna
suuremmalla tai pienem-
mällä joukolla. Vaikka
kunnallisvaalit olivat ta-
pahtuman aikoihin vielä
kaukana tulevaisuudessa
torilla keskustelut kiertyi-
vät kaikilla tärkeisiin tee-
moihin ja ongelmille oli
vastaanottavia kuulijoita.

Mukavan kesäinen sää
toi paikalle runsaasti haa-
galaisia ja selvästi myös
ohikulkijoita kauempaa.
Puolueiden ohella myös
haagalaiset yhteisöt esitte-
livät toimintaansa ja kirp-
putoripöydilläkin kävi
kauppa. Puheiden lomassa
Esa Pakarinen jr. lauloi
tunnettuja ikivihreitä Mat-
ti Räsäsen säestämänä.
Laulun lomassa oli mah-
dollisuus piipahtaa kahvil-
le torikahvioon tai ravita
itseään grillimakkaralla.

Haagan Markkinat oli
tällä kertaa poikkeukselli-

sen onnistunut tilaisuus,
jollaiset alkavat olla nyky-
aikana harvassa. Markki-
nat järjestäneen Pro Haa-
gan puheenjohtaja Tuula
Salo oli ilmeisen tyytyväi-
nen tapahtuman suosioon
sekä haagalaisten ja poliit-
tisen eliitin runsaaseen
osanottoon. Itse tori on
ihanteellinen paikka tä-
mänkaltaisille tapahtumil-
le ja sen elävöittämiseksi
olisi varmaan mahdollista
järjestää tapahtumia ti-
heämminkin.

KK

Aurinkoiset Haagan Markkinat

Haagalaiset tapasivat toisiaan ja haagalaiset yhteisöt esittelivät toimintaansa Haagan to-
rilla 6. syyskuuta. Kuvat KK.

Haagan Kokoomus oli markkinoilla mukana tapansa mukaan vahvalla ryhmällä, kuvas-
sa vasemmalta Antti Lanamäki, Francis McCarron, Ari Lanamäki, Jukka I. Mattila, Lii-
sa Halme, Ben Zyskowitz, Elie El-Khouri, Sari Sarkomaa, Nina Suomalainen, Jouko Hut-
tunen ja Juhani Pirttiniemi.

Nuoret demarinaiset pistivät Haagan torilla boleroksi Esa Pakarisen ja Matti Räsäsen
avustuksella, vasemmalta Anna Mäenpää, Mirva Haltia ja Satu Laine.

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi ja Keskustan Helsingin piirin puheenjohtaja
Anna-Mari Vimpari (oikealla) pohdiskelivat tulevia kunnallisvaaleja helsinkiläisten kan-
nalta.

Minna Isoaho ja Teemu Isoaho (vasemmalla) kuuntelivat mitä Helsingin kaupunginhal-
lituksen puheenjohtaja Suvi Rihtniemellä ja haagalaisella kunnallisvaaliehdokkaalla Juk-
ka I. Mattilalla on kerrottavaa.

Haagan Työväenyhdis-
tyksen 100-vuotinen histo-
ria julkistettiin 24. syys-
kuuta Hotelli Haagassa.
Tämä Haagan vanhimpiin
yhteisöihin kuuluva yhdis-
tys perustettiin vuonna
1905.

Kirjan on kirjoittanut
historiantutkija, FM Ilkka
Leskelä, joka on mainiosti
onnistunut yhdistämään
niin suuren maailman ta-
pahtumia, Suomen histori-

aa, työväenliikkeen vaihei-
ta kuin yhdistyksen toi-
mintaa paikallisella tasolla.
Teksti on elävästi kirjoitet-
tu ja helppolukuista, mutta
samalla perustuu pääosin
kirjallisiin lähteisiin kuten
historiaa kirjoitettaessa
kuuluukin. Varsinkin yh-
distyksen ensimmäisten
vuosikymmenten jälkeensä
jättämä arkistomateriaali
lienee ollut niukkaa ja sir-
paleista, joten saavutusta

on pidettävä erinomaisena.
Lähemmäs tätä päivää tul-
taessa arkistomateriaalia
lienee ollut paremmin käy-
tettävissä, mutta työväen-
liikkeen hajaannuksen ja
kaikkeen poliittiseen toi-
mintaa liittyvä näkökan-
tojen moninaisuus on
varmasti tehnyt historian
kirjoittamisesta haas-
teellisen. Hyvin kirjoit-
taja on kuitenkin tästä
selvinnyt.

Kirja antaa mainion
kuvan siitä miltä maail-
ma ja Haagan on yhdis-
tyksen vinkkelistä tarkas-
teltuna näyttänyt. Tekstiä
tukee kuvitus, joka osin
esittelee kaupunginosan
vanhoja näkymiä ja tunnet-
tuja haagalaisia.

Kirjassa on 276 sivua
asiaa tyylikkäässä asussa.
Haagan Työväenyhdistystä
on syytä onnitella teokses-
ta, joka on sekä yhdistys-

historia että mielenkiintoi-
nen esitys Haagan paikal-
lishistoriasta. 

Kirjan voi hankkia joko
tilaamalla sen yhdistyksen
sähköpostista
haagan.ty@kolumbus.fi tai
soittamalla yhdistyksen toi-
minnanjohtajalle puh. 050-
5224758 tai (09) 5870690.
Kirjaa saa myös Haagan
Kirjasta Thalian aukiolta.
Hinta on nidottuna 29,– ja
sidottuna 39,–.

Haagan Työväenyhdistykselle 100-vuotishistoria
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