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Enemmistö suomalaislapsista liikkuu tällä hetkellä
terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta aivan liian vä-
hän. Liikkumattomuuden taustalla on monet muutok-
set yhteiskunnassamme ja elintavoissamme. Tämä on
johtanut nuorten suomalaisten ylipainoisten määrän
kolminkertaistumiseen viimeisen 30 vuoden aikana.
Jopa neljänneksen 7–18 -vuotiaista arvioidaan olevan
ylipainoisia tai lihavia.

Vaikka maailma on muuttunut, on liikunta edelleen
aivan olennaisen tärkeää lapsen kasvulle, kehityksel-
le sekä terveydelle. Liikunnallisista harrastuksia huo-
limatta, voi lapsen päivittäinen liikunta jäädä liian vä-
häiseksi, ellei siihen erityisesti kiinnitetä huomiota.
Tähän vakavaan tosiasiaan on meidän aikuisten herät-
tävä.

Viime vuonna valmistuneiden Nuoren Suomen
kouluikäisten liikuntasuositusten mukaan kaikkien
7–18 -vuotiaiden tulee liikkua vähintään 1–2 tuntia
päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. Yli
kahden tunnin pituisia istumisjaksoja tulee välttää.
Myös ruutuaikaa viihdemedian ääressä tulee rajoittaa
korkeintaan kahteen tuntiin päivässä. Jotta liikuntatot-
tumuksia saadaan muutettua, on lapsen koko lähiyh-
teisön oltava liikuntatalkoissa mukana.

Perheiden jokapäiväisen elämän kannalta on tärke-
ää, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus ulkoleik-
kiin ja liikkumiseen lähellä kotia. Kaupunkia tulee ra-
kentaa niin, että lähiympäristöt ovat turvallisia ja hou-
kuttelevat liikkumaan. Hyvä kaupunki lapselle on hy-
vä ympäristö meille kaikille.

Koulu on tehokkain keino tavoittaa koko ikäluok-
ka ja etenkin ne lapset ja perheet, jotka liikkuvat vä-
hiten ja joille liikunta on kaikkein välttämättömintä.
Liikuntatuntien lisääminen seuraavan tuntijaon yhtey-
dessä onkin perusteltua. Kouluja ja oppilaitoksia on
myös kannustettava kehittämään liikunnan opetusta.
Koulupäivän aikana tapahtuvaa liikuntaa on mahdol-
lista lisätä varsin pienin teoin. Hyvä esimerkki on yh-
den pidemmän liikunnallisen välitunnin pitäminen.

Vahvin vastuu lasten ja nuorten kasvatuksesta ja
terveydestä on vanhemmilla. Heidän oma esimerkkin-
sä ja kiinnostuksensa lasten liikuntaan ovat avainase-
massa ja korvaamaton liikunnallisen elämäntavan ja
liikunnan ilon löytämisessä.

Lasten ja nuorten liikkeelle saamiseen tarvitaan yh-
teiset talkoot. Vanhempien, koulun ja päivähoidon se-
kä iltapäivähoidon lisäksi mukaan tarvitaan kaikki las-
ten kanssa tekemisissä olevat tahot, kuten neuvolat,
kouluterveydenhoito, järjestöt ja seurakunnat.

Sari Sarkomaa (kok)
kansanedustaja

kaupunginvaltuutettu

Lapset ja nuoret
liikkumaan

Kanit ovat levittäytyneet
jo runsain joukoin Etelä-
Haagaan. Nyt kun lunta on
ollut maassa runsaasti, on
ollut helppo huomata ka-
nien jäljet maastossa ja pi-
hoilla. Samalla jo monelta
tontilta on löydetty kanin-
pesiä, ja ongelman laajuus
ja vakavuus ovat alkaneet
valjeta haagalaisille. Nyt
on torjuntatyön aika. Te
kaikki, jotka välitätte pi-
hoistanne ja kaupungin-
osamme puistoista, alkakaa
toimia, ennen kuin on liian
myöhäistä.

Lehdistössä on kerrottu
paljon Töölönlahden, Hes-
perianpuiston ja Kaisanie-
men alueen kanituhoista.
Kanit ovat jo näyttäneet
kaikkiruokaisuutensa: kä-
sivartta paksumpia lähes
keski-ikäisiä puita on kalut-
tu paljaaksi. "Kanivirka-
mieheksi" ristitty puisto-
osaston työntekijä saa
kumppaneineen ja lainahil-

lereillä vahvistettuna jahda-
ta satoja kaneja, jotka pu-
puttavat kauniit ja arvok-
kaat kaupungin viheralueet
kurjaan kuntoon. Etelä-
Haagassa kanituhoja näkyy
jo joka puolella, pensai-
den, pensasaitojen ja pui-
den nuoria versoja on ka-
luttu, mistä seuraa kasvin
kuolema. Etelä-Haaga on
paitsi sen asukkaille myös
kaneille mieluisa alue: pal-
jon vihreää joka pihalla,
pieniä puistoja siellä täällä
ja Keskuspuisto alueen kyl-
jessä. Erona on se että ka-
neille Haaga on kuin suuri
salaattibaari, ne tekevät hy-
vin nopeasti selvän tästä
kaikesta vehreydestä, ellei-
vät alueen asukkaat, kaikki
taloyhtiöt ryhdy nyt toi-
miin tuhojen minimoimi-
seksi.

Vaikka kaneista on jo
puhuttu ja kirjoitettu pal-
jon, selkeät toimintaohjeet
puuttuvat. Kaneja ei saa

kuka tahansa ryhtyä tappa-
maan, ne ovat nykyisen lain
mukaan riistaeläimiä, joilla
on oma rauhoitusaikansa ja
niiden tappamista varten
taajama-alueella on oltava
poikkeuslupa. On ehdotettu
että lakia muutettaisiin no-
peasti, sillä kaneista on nii-
den runsaan lisääntymisen
vuoksi tullut pääkaupunki-
seudun pahin kasvien tuho-
eläin. Taloyhtiössä voidaan
toimia nopeasti valppaiden
asukkaiden, aktiivisen hal-
lituksen ja hyvän isännöit-
sijän avulla. Kun piha-alu-
eella tai yhtiön tontilla ha-
vaitaan kaninpesä, on heti
käännyttävä isännöitsijän
tai jonkun yhtiön hallituk-
sen jäsenen puoleen. Näi-
den tehtävänä on ryhtyä
toimiin pesien hävittämi-
seksi. Mikäli havaitsee
puistoissa tai tonttien ra-
joilla, ns. "ei kenenkään
mailla" kaneja, on otettava
yhteyttä kaupungin puutar-

haosastolle. Ylipäänsä kun
näkee pihallaan kanin, on
syytä tehdä jotain, kohta sa-
malla pihalla on nimittäin
niitä monta kappaletta.

Helsingin kaupungin
virkamiesten pitäisi antaa
asukkaille nyt selkeät oh-
jeet, miten käymme yhdes-
sä kaniongelman kimp-
puun. Mitä pitää tehdä ja
mitä saa tehdä. Kanit eivät
ole vain herttaisia pupuja,
jotka ilahduttavat pihoilla
hypellessään, niistä on kan-
nan kasvaessa tullut todelli-
nen ongelma, joka on mei-
dän kaikkien yhteinen.
Haagalaiset ja Haagan alu-
een järjestöt ja yhdistykset,
käydään yhdessä kanion-
gelman kimppuun, ennen
kuin on liian myöhäistä.
Martat ja Lionsit, asukas-
yhdistykset ja Pro Haaga -
seura, kaikki yhdessä toi-
mintaan mukaan!

Irja Hämäläinen

Kanivaara – Nyt on torjuntatyön aika!

Hallitus päätti 14.2.
2008, että "Asuntoloiden
käytöstä pitkäaikaisasunnot-
tomien asuttamiseen luovu-
taan ja asuntolat peruskorja-
taan asumisen yksiköiksi".
Apulaiskaupungin johtaja
Paula Kokkosen asettama
"Neljän viisaan" työryhmä
laati kuitenkin sosiaaliviras-
tossa suunnitelman, jonka
jonkun verran työstettynä
ensin sosiaalilautakunta ja
16.6. kaupunginhallitus hy-
väksyivät. Suunnitelmaan
kuuluu Kauppalantie 36:n
kerrostalon laajentaminen ja
muuttaminen sadan 24 m2

yksiön pitkäaikaisasunnot-
tomien asuntolaksi. Asuk-
kaitten ongelmalista on kai-
kista pisin ja paikkamäärä
suurimpia Helsingissä. 

Pro Haaga lähetti kesä-
kuussa 2008 kaupunginhal-
litukseen kirjelmän, jossa se
ehdottaa Kauppalantie
36:een suunnitellun tuki-
asunnon maksimikooksi
20–25 henkilöä. Pro Haaga
järjesti asiasta asukasillan
16.6. 2008 Haagan
VPK:ssa. Sali oli niin täyn-
nä, että istumapaikkoja riit-
ti vain puolelle osallistujista.

Kokouksessa eräs panee-
lin jäsenistä – muistaakseni
Diakonissalaitoksen edusta-
ja – kertoi muun muassa, et-
tä yksiöön kuuluu olohuone,
makuuhuone ja keittiö. Sa-
moin hän mainitsi, ettei tut-
kimustietoja tällaisen hank-
keen toimivuudesta ole,
mutta että heillä on toimiva
malli, jonka avulla kuntou-
tetaan nämä moniongelmai-
set pätkäasujat, joihin mm
kuuluvat vaikeasti asutetta-
vat käytöshäiriöiset. 

Helsingin Sanomien pää-
kirjoitus 1.6.2008 kysyi "on-
ko 90 asunnottoman talo lii-
an suuri yksikkö tiheästi
asutulla alueella". HS-Gal-

lup 8.10.2008 kertoi, että
"64 % helsinkiläisistä rat-
kaisisi asunnottomuuson-
gelman sijoittamalla tuki-
asuntoja tasaisesti eri kau-
punginosiin". Hesarin mieli-
pidesivulla moni asetti
suunnitelmien järkevyyden
kyseenalaiseksi sekä tule-
vien että nykyisten asukkai-
den kannalta jopa siinäkin
tapauksessa, että paikkaluku
olisi paljon pienempi kuin
Kauppalantie 36:ssa on tar-
koitus olla. Haagalainen-
lehdessä oli myös kriittisiä
kirjoituksia Kauppalantie 36
projektista jo viime vuoden
puolella.

Haagalaisessa oli
4.2.2009 sosiaaliviraston
tiedottajan Mervi Kopo-
maa-Weymarnin pitkä kir-
joitus, jonka otsikko oli
"Kauppalantielle tuetun asu-
misen yksikkö" ja väliotsik-
koina mm "Ei muutoksia
kaupunkikuvaan" ja "Laatu-
takuu naapurustolle". Kerro-
taan, että Diakonissalaitok-
sen omistama kiinteistö on
tällä hetkellä Diakonissalai-
toksen henkilökunnan työ-
suhdeasuntoina ja muussa
vuokrakäytössä, ja että kiin-
teistö vaatii joka tapaukses-
sa peruskorjausta. Diako-

nissalaitoksen diakoniajoh-
taja Jarmo Kökön mukaan
kokemukset tuetun asumi-
sen yksiköistä esimerkiksi
Helsingin Alppikadulla ovat
hyviä. "Neljän viisaan" työ-
ryhmän jäsen, Diakonissa-
laitoksen entinen johtaja ja
nykyinen sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen kertoo,
että "Kaupunkikuva on
herkkä asia, emmekä me
halua tuoda siihen muutok-
sia" ja että "oikean tiedon
välittäminen on ensiarvoi-
sen tärkeää". Hän lupaa li-
säksi, että "annamme yksi-
kön toiminnasta naapurus-
tolle laatutakuun". Samassa
lehdessä on toimittaja Kari
Kuuselan kirjoitus: "Tuki-
asuntola puhuttaa". Artikke-
lissa on mm. väliotsikko
"Uusi sosiaalilautakunta ei
vastaa". 

Alppikatu 2:ssa olevan
Diakonissalaitoksen omis-
taman Alppituvan työnteki-
jä kertoi 24.1.2009, että
Alppituvan paikkaluku on
23, johon kuuluu sekä mie-
hiä että naisia, kaikki pysy-
viä vuokralaisia. Henkilö-
kunnan määrä on kymme-
nen, samassa työvuorossa
on päivällä 2–3 ja yöllä yk-
si työntekijä. Asukkaat saa-

vat vapaasti käyttää päihtei-
tä omissa tiloissaan. Työnte-
kijä ei halunnut vastata ky-
symykseen onko häiriöitä
esiintynyt. 

Paavo Voutilaisen lupaa-
ma "laatutakuu" olisi edes
jossain määrin uskottava,
jos Kauppalantien talossa
peruskorjauksen jälkeen
edelleen asuisi Diakonissa-
laitoksen henkilökuntaa ja
jos lähistöllä asuisi edes yk-
si "Neljän viisaan" työryh-
män, sosiaalilautakunnan tai
kaupunginhallituksen jäsen,
Diakonissalaitoksen johtaja
tai edes yksi kansanedustaja
ministeristä puhumattakaan.
Hankkeen todelliset vastuu-
henkilöt ovat näköjään alu-
een lapset ja vanhukset. 

Haagalaisessa oli 4.3. toi-
mittaja Kari Kuuselan koko-
ama kirjoitus "Vielä Kaup-
palantien tukiasuntolasta",
jossa uuden sosiaalilauta-
kunnan jäsen Gunvor
Brettschneider on samaa
mieltä kaupunkilaisten val-
taenemmistön kanssa ja pit-
käaikaisasunnottomien
kanssa että "tukiasuminen....
täytyy voida jakaa tasaisesti
kaupunginosien kesken".
Hän myös vastustaa "mam-
muttilaitoksia".

Tukholmassa, Espoossa
ja suurimmassa osassa Hel-
sinkiä on olemassa ihan hy-
viä suunnitelmia pitkäai-
kaisasunnottomien auttami-
seksi, joissa painopiste on
tai pitäisi lisäksi olla ennal-
taehkäisyssä. Toivon että
hallitusohjelma toteutetaan
myös Helsinkiin kuuluvassa
Etelä-Haagassa Kauppalan-
tie 36 -projektissa Diakonis-
salaitoksen itsekkäistä ta-
voitteista huolimatta. 

Leif Apter
lääketieteen lisensiaatti

Riistavuorenkuja

Hallitusohjelma ja Kauppalantie 36

Etelä-Haagan ja Kivihaan 
XXIV aluefoorumi

maanantaina 20.4. klo 18.00–20.00
Haagan VPK:n talolla, Kylänevankuja 5

Miten osallistumme kaupunkisuunnitteluun
Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen (Kok) 

KTM Elina Palmroth-Leino
Kuinka asukkaat voivat vaikuttaa 

kaupunkisuunnitteluun
Kaupunkisuunnitteluvirasto, vuorovaikutussihteeri

Juha-Pekka Turunen
Haagalaiset ja kaupunkisuunnittelu

Kahvi/teetarjoilu
Tervetuloa!

Kauppalantie 36
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