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Suomalaisen koulujär-
jestelmän vahvuuksista ja
ongelmista on käyty kes-
kustelua vilkkaasti lähiai-
koina. Kouluissa tapahtu-
neet tragediat ja nuorten
mielenterveysongelmien
lisääntyminen on saanut
meidät kyseenalaistamaan
koulujärjestelmämme en-
siluokkaisuuden. Pisa-tut-
kimukset ovat osoittaneet,
että suomalainen koulu on
maailmanluokan huippua:
oppimistulokset ovat erin-
omaisia. Mutta onko meil-
lä jäänyt jotain huomaa-
matta tuloskeskeisessä
ajattelussamme?

Kilpailuyhteiskunta on
viety äärimmäisen pitkäl-
le. Tuloksia vaaditaan jo
pieniltäkin lapsilta ja vä-
lillä tuntuu, että ihmisarvo
määräytyy menestyksen
perusteella. Menestys ym-
märretään hyvin suppeas-
ti, eikä hyvinvointi ole osa
sitä. Yhteiskuntaamme
leimaa myös vahvasti yk-
silökeskeisyys ja yksin
pärjäämisen tavoittelu.
Lapsia kannustetaan ai-
kuistumaan hyvin varhai-
sessa vaiheessa. Lasten ja
vanhempien välinen side
katkeaa usein aikuisuuden
kynnyksellä. Lisäksi ajat-
teluamme leimaa vahvas-
ti "ei kuulu minulle" -peri-
aate.

Koulutusjärjestelmäm-
me kaipaakin pikaista uu-
delleenarviointia. Lapset
ja nuoret tarvitsevat ai-
kuisten läsnäoloa niin
kouluissa kuin kodeissa-
kin. Kouluissa tämä tar-
koittaa esimerkiksi ter-
veydenhoitajien täysipäi-
väistä läsnäoloa. Tämän
lisäksi tarvitaan uusia ma-
talan kynnyksen mahdol-
lisuuksia keskustella ai-
kuisten kanssa. Koulujen
lisäksi tällaisia keskuste-
lumahdollisuuksia tulee
tarjota lisää nuorisotalois-
sa. 

Toinen paljon keskus-
telua herättänyt kouluky-
symys on luokkakoot.
Riittävän pienet luokka-
koot mahdollistavat sen,
että oppilaat saavat riittä-
vän yksilöllistä opetusta ja
opettajalla on paremmat
mahdollisuudet havaita
luokassa esiintyvät ongel-
mat. Helsinki on moni-
kulttuurinen kaupunki,
mikä tarkoittaa, että kou-
lut ja luokat ovat usein
kansainvälisiä ja oppilai-
den äidinkieli voi olla
muu kuin suomi tai ruotsi.
Tällaisessa tilanteessa on
erityisen tärkeää, että luo-
kat ovat riittävän pieniä.
Koulujen eriarvoistumis-
kehitykselle Helsingissä
on pantava piste.

Sen sijaan että hoitai-
simme ja paikkaisimme
jo tapahtunutta, tulisi pyr-
kiä ennaltaehkäisyyn.
Varhainen puuttuminen
säästää kuntien hupenevia
resursseja ja mikä tärkein-
tä, inhimillistä kärsimystä.
Kilpailuyhteiskunta ei saa
ajaa ihmisen yli. Politiik-
ka on arvovalintoja ja
meillä tulee olla varaa pa-
nostaa kouluihin. Suoma-
lainen koulujärjestelmä on
ollut usealle toiselle maal-
le malliesimerkki ja sellai-
sena se tulee pitää jatkos-
sakin. Panostukset kou-
luihin ja lasten sekä nuor-
ten hyvinvointiin ovat pa-
nostuksia tulevaisuuteen.

Anna Mäenpää
Helsinki

Kiinteistölautakunnan
jäsen (sd)

Kouluissa tehdään tulevaisuus

Pohjois-Haaga seuran
syyskokouksen yhteydessä
18. marraskuuta järjestetys-
sä keskustelutilaisuudessa
pohdittiin aluefoorumin
käynnistämistä. Mallina voi
käyttää Etelä-Haagaa, jossa
tällainen keskusteleva ta-
paamis- ja informoimis-
muoto on ollut käytössä jo
vuosia. Aluefoorumiajatus
on alun perin lähtöisin lähel-
tä Haagaa, nimittäin Maun-
ulasta, jossa tämä toiminta
käynnistettiin jo 12 vuotta
sitten.

Aluefoorumin ideaa poh-
joishaagalaisille esitteli se
erittäin tunteva Hannu
Kurki Maunula-seurasta.
Kurki esitteli perinpohjai-
sesti ja mielenkiintoisesti
sen mitä aluefoorumilla on
tähän mennessä Maunulassa
saatu aikaan. Aluefoorumi
on Kurjen mukaan ennen
kaikkea ymmärrystä levittä-
vä väline, sillä haetaan tietoa
ja ratkaisuja, ei konflikteja.

Käytännössä tämä Poh-
jois-Haaga seuran järjestä-
mä tilaisuus oikeastaan oli

jo ensimmäinen aluefooru-
mi, jossa pohdittiin mm.
alueen puistojen tilaa. Alus-
tajana keskustelussa oli
Kaisu Ilonen Helsingin
kaupungin rakennusviras-
tosta. Keskustelussa pohdit-
tiin mm. Teuvo Pakkalan
tien päässä olevaa entisen
päiväkodin tontin kohtaloa,
puiden kaatoa, katualueiden
siivottomuutta. Tilaisuuden
vetivät Pohjois-Haaga seu-
ran puheenjohtaja Juho
Kumpulainen ja Sampsa
Kiiamaa.

Pohjois-Haaga seura pohtii
aluefoorumin käynnistämistä

Hannu Kurki Maunula-seurasta esitteli aluefoorumityöskentelyä Pohjois-Haaga seuran
järjestämässä keskustelutilaisuudessa. Kuva KK

Aluefoorumi perehtyi
Etelä-Haagan ja Kivihaan
puistoihin ja metsiin ko-
koontuessaan Haagan
VPK:n talolle 4. marras-
kuuta. Alustajiksi oli saatu
katu- ja puisto-osaston
asiantuntijoita, joille voi-
tiin myös suoraan kertoa
ajatuksia asianomaisen
edustamasta toimintasek-
torista.

Haagan osalta on vuon-
na 2007 valmistunut alue-
suunnitelma, johon tulevat
pohjaamaan niin puistojen
toteutussuunnitelmat, luon-
nonhoitosuunnitelmat kuin
ylläpitokin yksityiskoh-
taisempien suunnitelmien
valmistuttua. Tällä hetkellä
on meneillään mm. luonto-
kartoitus, jonka perusteella
suunnitelmia tehdään.

Metsäsuunnittelija
Markus Holstein selvitti
aluefoorumin osanottajille

hyvin seikkaperäisesti
suunnitteluprosessin etene-
mistä metsien osalta ja sa-
man teki suunnittelija Kai-
su Ilonen puistojen osalta.
Metsävastaava Vesa Kos-
kikallio puolestaan selvit-
teli metsien hoitoa ja hak-
kuiden logiikkaa. Kukin
alustaja vastaili erittäin au-
liisti lukuisiin esitettyihin
kysymyksiin ja kuunteli il-
meisen tarkkaan esitettyjä
ajastuksia ja kommentteja.

Keskustelussa kyseltiin
mm. puiden kaatamiseen
liittyviä asioitta ja ihmetel-
tiin niin kaadettujen runko-
jen kuin risujenkinhidasta
siirtymistä pois hakkuiden
jälkeen. Toisaalta kyseltiin
kanavaa vaikuttaa siihen
mitkä puut kaadetaan esi-
merkiksi kiinteistöjen rajo-
jen tuntumasta tai muualta.
Keskustelussa sivuttiin
myös Strömstadin puiston

nykyistä hieman rähjäänty-
nyttä tilaa ja mm Haagan
torin elävöittämistä. Mel-
koista kritiikkiä puolestaan
sai osakseen Aino Acktén
puistoon sijoitettu meluava
skeittiramppi, minkä toi-
vottiin siirtyvän muualle.
Osa keskusteluun nous-
seista asioista oli detaljeja
ilman laajempaa vaikutus-
ta, mutta kiitettävän kiin-
nostuneita kaupungin vir-
kakuntaan kuuluvat alusta-
jat näistäkin tuntuivat ole-
van.

Aluefoorumi oli suosittu
ja tila loppui VPK:n talolla
oikeastaan kesken, mikä
kertoo aihepiirin kiinnosta-
vuudesta. Vuoropuhelu
haagalaisen luonnon tii-
moilta akselilla asukkaat-
virkamiehet onnistui tällä
kertaa erittäin hyvin.

KK

Puistot ja metsät syynissä

Etelä-Haagan ja Kivihaan XXIII aluefoorumi:

Metsäsuunnittelija Markus Holstein selvitteli aluefoorumille Haagan metsien tilaa ja tu-
levaisuudensuunnitelmia. Kuva KK.

Helsingin kaupungin 
Rakennusviraston asiakaspalvelu

Kysy katu-, pysäköinti- ja viherasioista!
310 39000

ma–to klo 8.15–16, pe klo 9–15
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