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Vaalit menivät edusta-
mallani kansanliikkeellä
penkin alle. Keskusta me-
netti 2,7 prosenttia neljän
vuoden takaisesta kanna-
tuksestamme ja jäi kol-
men suuren puolueen kes-
kinäisessä kisassa selväs-
ti viimeiseksi. 

Kokoomus oli näissä
vaaleissa aivan omaa
luokkaansa. Sosialide-
mokraatit menettivät tuo-
reesta puheenjohtajastaan
huolimatta omilla kanna-
tusalueillaan, mutta hei-
dänkin tappionsa voi vie-
lä vääntää kieli poskessa
torjuntavoitoksi.

Uudeksi keskisuureksi
puolueeksi nousi perus-
suomalaiset, joka Timo
Soinin johdolla paransi
juoksuaan huimasti paitsi
maaseutukunnissa myös
suurissa kaupungeissa.
Vihreistä taas näyttää su-
keutuvan yleiseurooppa-
laiseen tyyliin vakava kil-
pailija demareille vasem-
mistokentän herruudesta. 

Perussuomalaisten
nousu korostaa politiikan
lyhytjänteistymistä. Soi-
nilaiset houkuttelivat tääl-
lä etelässä ääniä lähinnä
maahanmuuttokritiikillä.
Niin inhottavalta kuin ra-
sistinen puhe kuulostaa-
kin, pelkään sen kovene-
van kunnon huudoksi, jos
äänestäjät vastaavat sii-
hen myös jatkossa. 

Onneksi pikavoitoilla
ei ainakaan toistaiseksi
ole ansaittu pysyvää paik-
kaa Suomen puolueken-
tällä. Nopein tapa katkais-
ta perussuomalaisten sel-
käranka olisikin ottaa hei-
dät kantamaan sitä kuului-
saa ja painavaa vastuun
taakkaa. Siihen ei yleensä
populistiäänillä ratsasta-
vien kärsivällisyys riitä,
kuten Tony Halmeen ta-
pauksessa nähtiin.

Keskusta kärsi selvästi
pitkästä vastuunkannosta.
Olemme olleet suurista
puolueista pisimpään hal-
lituksessa ja molemmilla

kausilla tuulenhalkojana
pääministeripuolueena se-
kä hyvässä että pahassa. 

Eniten Keskustaa kui-
tenkin nakersi puolueen
pitkään jatkunut sisäinen
eripuraisuus. Ei auta, että
vakuutellaan puoluejoh-
don kulkevan samaan yh-
dessä sovittuun suuntaan,
jos julkisuudessa ajellaan
jatkuvasti kaksilla rattail-
la ja pahimmassa tapauk-
sessa eri suuntiin. Saa-
daan vain helppoja otsi-
koita, kiukkuisia aktiiveja
ja hämmentyneitä äänes-
täjiä. 

Viesti ei myöskään
mene perille ilman kun-
nollista ohjelmatyötä, sen
jalkauttamista ja markki-
nointia. Politiikan ruislei-
vän lisäksi äänestäjät vaa-
tivat aivan oikeutetusti
myös sirkushuveja ja koh-
dennettua viestintää. 

Jaksan tämänkertaises-
ta takapakista huolimatta
uskoa siihen, että alkiolai-
selle aatteelle on tilausta

myös pääkaupunkiseudul-
la ja meidän kaupunkikes-
kustalaistenkin puutarha-
unelmista tulee vielä totta,
mikäli kykenemme tarjo-
amaan uskottavan ja nä-
kyvän vaihtoehdon täällä
valtaa pitäville puolueille.

Anna-Mari Vimpari,
VTM

Helsingin Keskustan
puheenjohtaja

Kuntaministerin 
erityisavustaja

Kunnallisvaalien jälkipyykkiä

Pohjois-Haagan kotisi-
vujen
(www.kaupunginosat.net/
pohjoishaaga/) tavoitteena
on palvella kaikkia alueen
asukkaita ja yhteisöjä. Ko-
tisivut uudistettiin huhti-
kuussa. Etusivulta löytyvät
kaupunginosan tuoreet uu-
tiset ja tapahtumailmoituk-
set ja sivun laidalta linkit
muihin ajankohtaisiin
asioihin kuten Helsingin
kaupungin uutisiin, kau-
pungin tuleviin tapahtu-
miin ja Helsingin Sano-
mien kaupunkiuutisiin.
Etusivun laidasta löytyy
myös linkit hyödyllisiin
palveluihin aina aikatau-
luista karttoihin, asuntojen
hintatietoihin ja kaavoitus-
suunnitelmiin. Alueen pal-
velut-sivulle on listattu
alueen kunnallisia palve-
luita yhteystietoineen. Nä-

mä ja muut palvelut löyty-
vät myös interaktiiviselta
kartalta. Yrityksillä on
mahdollisuus lisätä yh-
teystietonsa ja linkin luet-
teloon ottamalla yhteyttä
sivujen ylläpitoon
p.haaga@gmail.com

Kotisivuilla pyritään
luomaan me-henkeä Poh-
jois-Haagan ja Lassilan
asukkaisiin. Kaikilla on
mahdollisuus osallistua
kotisivujen tekoon helpos-
ti ja vaivattomasti. Kukapa
osaisi kertoa paremmin
pohjoishaagalaisille alueen
tapahtumista, uutisista tai
vaikkapa alueen historias-
ta kuin toinen pohjoishaa-
galainen. Lassilan Äidit
näyttivät hiljattain esi-
merkkiä kotisivujen tehok-
kaasta käytöstä tiedotta-
malla Laurinniityn leikki-
puiston kohtalosta aktiivi-

sesti kotisivuilla. 
Uusi kotisivu mahdol-

listaa meille kaikille hyvät
mahdollisuudet muovata
nettisivuistamme meidän
itsemme näköiset. Sivut
tulevatkin olemaan juuri
niin aktiiviset kuin niillä
vierailevat ihmiset. Kotisi-
vujen tekoon voi osallistua
useilla eritavoilla.

Keskustelupalstalla voi
jakaa mielipiteitä alueen
asioista, antaa kehuja hy-
västä palvelusta tai ihme-
tellä kaavoitustilannetta?
Järjestöt, seurakunnat, ta-
lonyhtiöt tai muut tapahtu-
mien järjestäjät voivat jät-
tää Tapahtumat-sivulle il-
moituksen tulevasta me-
novinkistä asukkaiden
nähtäville. Pohjois-Haa-
gassa, Lassilassa ja Kivi-
haassa tapahtuu paljon.

Voit verrytellä toimitta-

jan taitojasi ja lähettää uu-
tisen Kirjoita artikkeli -si-
vulla. Tekstien kirjoitus on
helppoa katso ohjeet alla. 

Pohjois-Haagan, Lassi-
lan ja Kivihaan kotisivut
eivät ole pelkkää asiaa ja
keskustelua. Täällä voi li-
säksi ihastella alueen puis-
toja, rakennuksia ja muita
näkymiä asukkaiden yh-
teisessä Kuvagalleriassa.
Mikäli sinulla on kuvia
alueesta jotka haluaisit
muidenkin ihailtaviksi, lä-
hetä ne kotisivun ylläpitä-
jille sähköpostilla osoittee-
seen p.haaga@gmail.com.
Muistathan liittää kuvaa-
jan ja kuvan kohteen tiedot
mukaan. Myös tekstejä voi
lähettää sähköpostilla. Kir-
joittajan nimeä tai yhteys-
tietoja ei julkaista ellei hän
tätä erikseen pyydä.

Oletko myymässä ka-
lusteita tai muuta käyttö-
kelpoista tavaraa? Etsitkö
asuntoa Pohjois-Haagan

seudulta? Haluaisitko ken-
ties vuokrata toimitilat
yrittäjien Lassilasta? Jätä
ilmoitus Osta-myy-vuok-
raa sivulle ja jää odotta-
maan yhteydenottoja.

Pohjois-Haagan Kotisi-
vut kaipaavat innokkaita
kirjoittajia ja kotisivujen
päivittäjiä. Asuuko sinussa
pieni kirjoittaja, valoku-
vaaja tai haluaisitko muu-
ten osallistua asuinalueesi
kotisivujen tekoon?
Uusien kotisivujen ansios-
ta osallistumistasi ei voisi
tehdä helpommaksi. Poh-
jois-Haagan kotisivut ovat
alueen ihmisten näköiset.
Aktiiviset, kotisivujen te-
kemiseen osallistuvat
asukkaat tekevät myös ko-
tisivuista elävät ja mielen-
kiintoiset. 

– Kotisivun ylälaidasta
löytyy linkki kirjoita artik-
keli -sivulle jonka kautta
pääset kirjoittamaan juttua

– Valitse artikkelillesi

sopiva kategoria listasta
– Täytä vaadittavat tie-

dot: nimesi, sähköposti-
osoitteesi ja artikkelisi ot-
sikko. Nimeäsi tai yhteys-
tietojasi ei julkaista

– Kirjoita jutulle vetä-
vä muutaman lauseen mit-
tainen alkujohdanto

– Kirjoita loppu artik-
keli pääteksti-laatikkoon

– Mikäli haluat juttuusi
linkkejä liitä ne mukaan ja
toimitus lisää ne tekstiin

– Kirjoita kuvassa nä-
kyvät numerot laatikkoon

– Paina lähetä artikkeli
-linkkiä

– Kotisivujen toimitus
tarkastaa ja julkaisee teks-
tin

– Voit lähettää kirjoi-
tuksiasi myös sähköpostil-
la osoitteeseen 

p.haaga@gmail.com

Sampsa Kiianmaa
kotisivujen ylläpitäjä

Pohjois-Haagan kotisivut
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