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Ihan ensimmäiseksi haluan kiittää kaik-
kia haagalaisia, jotka luottivat äänensä mi-
nulle kunnallisvaaleissa. Tammikuussa
aloitan kolmannen valtuustokauteni Hel-
singissä. Toivon edelleen aktiivista yhtey-
denpitoa ja palautteen antamista kunnan
päätösvallassa olevista asioista. Miten val-
tuutettuna muuten saisin ruohonjuuritason
tietoa eri asuinalueiden asioista? Valtuute-
tun omat tai ystävien kokemukset eivät rii-
tä päätöksenteon pohjaksi.

Valtuustokausi on nyt yhtä kokousta
vaille valmis. Luottamuspaikkaneuvottelu-
ja käydään puolueiden kesken ja seuraavan
neljän vuoden lautakuntapaikkajako sovi-
taan jo joulukuun aikana, vaikka uusi val-
tuusto ne lopullisesti päättääkin tammikuun
ensimmäisessä kokouksessaan.

Uudelle valtuustokaudelle tulevat uudet

haasteet koko Suomen ja samalla myös
Helsingin muuttuvan taloustilanteen vuok-
si. Muutokset eivät ole aina helppoja, sillä
myöhään ja jopa liian myöhään auttamisen
perinne on vahvassa. Entistä tärkeämpää
on panostaa ajoissa auttamiseen ja tukemi-
seen, jotta ongelmat eivät pääse kasautu-
maan.

Tällä valtuustokaudella sosiaalilauta-
kunnassa olen pyrkinyt vaikuttamaan sii-
hen, että yksilön elämäntilannetta kuullaan
kokonaisuutena ja saatavissa olevasta avus-
ta tieto kulkisi oikeaan osoitteeseen tai löy-
tyisi helposti. Tehtävää tällä saralla vielä
riittää. Sosiaalijohtajan onnistunut valinta
on ollut yksi mieleen jäänyt iso päätös.
Myös päivähoitomaksun alennus 40 eurol-
la toisen lapsen osalta, lämmittää mieltäni,
vaikka omat lapseni ovat ylittäneet päivä-

hoitoiän jo aikaa sitten. Lapsiperheiden ko-
tipalvelun 30 vakanssin uusi alku on mer-
kittävä apu, vaikkei vielä riittävä. Lisäksi
olen ollut tällä kaudella iloinen siitä, että
vammaisten kyytiasiat ovat helpottuneet,
kun matkustaa työssäkäyntialueella suku-
laisensa tai ystävänsä luo pääkaupunkiseu-
turajan ylittäen.

Välillä olen ihmetellyt ääneen, miten
omaishoitajat jaksavat, eivätkä vapaapäivät
toteudu vieläkään lain hengen mukaisesti.
Paljon tehtävää tällä alueella ja vanhusten
kotihoidon riittävyydessä, jotta kotona asu-
minen olisi heikompikuntoisellekin todel-
linen vaihtoehto. Vanhusten huollossa on
vielä selkeä ongelma hoitojonojen purka-
misessa. On tärkeää, että hoitopaikka on oi-
keanlainen ja sen saa ajallaan. Inhimillistä
näkökulmaa tarvitaan, jotta lastensuojelun

apu tavoit-
taa. Varhais-
ta puuttu-
mista ei ku-
kaan halua
omaan elä-
määnsä,
mutta var-
haista tukea
kyllä moni
kaipaa.

Inhimillistä joulunaikaa!

Sirkku Ingervo
erityisopettaja

kahden lapsen äiti
kaupunginvaltuutettu (vihr.)

sosiaalilautakunnan 
jäsen

Inhimillisyyttä päätöksentekoon!

Suomenlahden uhanalai-
nen meritaimen on jälleen
kerran onnistunut lisäänty-
mään keskellä Etelä-Haa-
gaa. Tämä tuli todistettua
kun Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitos suoritti pe-
rinteisen sähkökoekalastuk-
sen Mätäpurolla 24.10. Pai-
kalla oli Virtavesien hoito-
yhdistyksen aktiiveja ja
Haagan peruskoulun 3B-
luokka opettajansa Kai Pe-
marin johdolla osana bio-
logian opetustaan. Yleisö
olikin tutkijoiden mukaan
tällä kertaa harvinaisen in-
nostunutta, harvemmin jo-
kaista purosta löydettyä tai-
menta tervehditään raikuvin
hurraahuudoin...

Koekalastus aloitettiin
Kauppalanpuiston pohjois-
osan koskialueelta, puiston
ylimmän kävelysillan ala-
puoliselta soraikolta, jota
kunnostettiin em. yhdistyk-
sen toimesta viimeksi tä-
män vuoden elokuussa.
Täältä kalastusta jatkettiin
ylävirtaan Hämeenlinnan-
väylän alle sukeltavan put-
ken suulle asti. Tuloksia
odotettiin jännityksellä, sil-

lä kunnostuksista ja lukui-
sista havaituista kutukalois-
ta ja -kuopista huolimatta
Kauppalanpuiston poikas-
tuotanto on viime vuosina
ollut vähäistä. Kutusoraik-
kojen liettyminen on vaka-
va ongelma koko Mätäpu-
rolla ja salakalastuksestakin
on tuoreita havaintoja.
Syyskuun lopulla oli joku
esim. laskenut verkot Pik-
ku-Huopalahden kalapor-
taan eteen nähtävästi nousu-
taimenten toivossa! Lisäksi
Hakamäentien ja Hämeen-

linnanväylän massiivisia ra-
kennustöitä on viime aikoi-
na tehty aivan puron tuntu-
massa. 

Aktivistien helpotus oli
melkoinen, kun lukuisten
kudulle nousseiden eri-
ikäisten taimenien lisäksi
tältä lyhyeltä koskiosuudel-
ta löytyi kuusitoista tämän-
vuotista poikasta l. nollikas-
ta. Vuonna 2006 ei tältä
koealalta nollikaita tullut ja
viime vuonnakin määrä jäi
kolmeen. Kauppalanpuis-
tossa tutkijat kalastivat vie-

lä koeluontoisesti tekokos-
ken, jonka kaupunki raken-
nutti loppusyksystä 2007
puiston alaosaan vanhaa
settipatoa korvaamaan.
Odotetusti ei taimenen nol-
likaita tältä alueelta vielä
löytynyt, mutta kutukaloja
kylläkin.

Koekalastuksen ehkä
ilahduttavin tulos saatiin
Hämeenlinnanväylän alitta-
van putken yläpuoliselta,
vuoden 2006 talkoissa kun-
nostetulta koskialueelta.
Muutaman vuoden tauon
jälkeen on taimenen luon-
tainen lisääntyminen onnis-
tunut myös Kivihaan puo-
lella koska helposti tukkeu-
tuvan ritilän yläpuolisesta
"rännikoskesta" löytyi nyt
neljä nollikasta. Lisäksi alu-
eella tehtiin havaintoja ku-
tukaloista ja löydettiin neljä
kalojen puhdistamaa so-
raikkoa.

Suomen urbaanein tai-
menpuro, Mätäpuro Haa-
gassa voi siis kohtuullisen
hyvin vierellä jyräävästä lii-
kenteestä ja suurista tienra-
kennustöistä huolimatta.
Riskialtteimmat rakennus-

työt Mätäpuron välittömäs-
sä läheisyydessä on nyt saa-
tu suoritettua vahingoitta-
matta puroa tai sen ranta-
kasvillisuutta, mistä kiitok-
sen ansaitsevat Destia ja
Helsingin kaupungin raken-
nusvirasto.

Mätäpuronvarren asuk-
kaat ovat nykyään entistä
tietoisempia ja kiinnostu-
neempia puron ja erityises-
ti sen taimenkannan hyvin-
voinnista. Purolla liikkuvia
pyydetään jatkossakin puut-
tumaan esim. salakalastuk-

seen. Koko Vihdintien ylä-
puolinen Mätäpuron vesis-
töalue Kauppalanpuistosta
alkaen on täydellisessä ka-
lastuskiellossa. Lisäksi
esim. verkkokalastus on
kielletty 100 metrin säteellä
Pikku-Huopalahden pados-
ta/kalaportaasta. Salakalas-
tuksesta voi ilmoittaa polii-
sille tai kaupungin kalastuk-
senvalvojille.

Lisätietoa Mätäpuron
taimenista ja muista pää-
kaupunkiseudun vesistöis-
tä: www.virtavesi.com

Mätäpurossa edelleen taimenia

Tällaisiakin vonkaleita uiskentelee Mätäpurossa. Kuvat
Aki Janatuinen.

Koululaiset seuraavat koekalastusta Mätäpuron varrella
Kauppalanpuistossa.

Best Western Hotel
Haaga sai vastaanottaa 3.
marraskuuta Pohjoismai-
sen ympäristömerkin. Ho-
telli on Helsingin neljäs
ympäristömerkitty hotelli.

Joutsenmerkin saami-
nen edellyttää tiukkojen
kriteerien läpäisemistä.
Kriteerien vaatimukset
kattavat koko palvelun
elinkaaren aikaiset ympä-
ristövaikutukset. Kritee-
reissä tarkastellaan muun
muassa hotellin energian,
veden ja kemikaalien kulu-
tusta sekä sekajätteen mää-
rää. Hotellille on esimer-
kiksi asetettu energianku-
lutuksen raja-arvo, jota ei
saa ylittää. 

"Voikin sanoa, että ym-
päristömerkitty hotelli on

valinta ympäristön ja il-
maston puolesta", toteaa
SFS-Ympäristömerkinnän
markkinointikoordinaatto-
ri Antti Lehmuskoski.
Pohjoismainen ympäristö-
merkki on luotettava takuu
siitä, että hotellissa toimi-

taan ympäristömyötäisesti.
Merkin saaminen edellyt-
tää kirjallista hakemusta,
jonka lisäksi hotellissa
suoritetaan yksityiskohtai-
nen tarkastuskäynti. 

"Asiakkaita kiinnostaa
yhä enenevissä määrin eri
palvelutuottajien ympäris-
töasiat. Tämä on selkeä
trendi erityisesti yritys-
asiakkaiden keskuudessa.
Joutsenmerkillä kruunattu
prosessi on vienyt meiltä
suunnitteluineen puolitois-
ta vuotta. Vappuna val-
mistunut suurremonttim-
me edesauttoi osaltaan
Joutsenmerkin saamista.
Uskomme, että työ maksaa
itsensä takaisin jo lähitule-
vaisuudessa", kertoo Best
Western Hotel Haagan toi-

mitusjohtaja Pekka Klee-
mola. 

Joutsenmerkki on Poh-
joismaiden virallinen ym-
päristömerkki. Merkin tar-
koitus on opastaa ympäris-
tön kannalta parempiin os-
topäätöksiin. Suomessa on
myynnissä yli 1200 Jout-
senmerkittyä tuotetta ja
kriteereitä on laadittu 68
tuoteryhmälle.

Best Western on maail-
manlaajuinen yksityisten
hotellien ketju. Best Wes-
tern -hotelleja on 4.000 yli
80 maassa. Suomessa ho-
telleja on 15, joista Best
Western Hotel Haaga on
Suomen ensimmäinen
Joutsenmerkin saanut Best
Western -hotelli.

Hotelli Haagalle Joutsenmerkki

Joutsenmerkin luovutus BW Hotelli Haagalle 3.11. Kuvas-
sa vasemmalla hotellin toimitusjohtaja Pekka Kleemola,
oikealla SFS-Ympäristömerkinnän markkinointikoor-
dinaattori Antti Lehmuskoski.
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