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Pohjois-Haagan ala-
asteen kuudesluokkalai-
silla oli joku aika sitten
päihdevalistusviikko.
Nuorisotalon työntekijät
kävivät kertomassa var-
haisnuorillemme tupa-
kasta, alkoholista ja
muista päihteistä. Mu-
kana oli myös lastensuo-
jelutyön ja poliisin edus-
tajat. Aihe on tärkeä ja
ajankohta sopiva, vaik-
ka osa kuudesluokkalaisista on toki ehtinyt jo tutus-
tua päihteisiin.

Paras valistaja päihdeasioissa on mielestäni ai-
kuisten oma esimerkki. Toiseksi paras on todenmu-
kainen informaatio. Huonoa valistusta on sellainen,
joka perustuu pelotteluun ja pelkästään negatiivisten
seikkojen esille tuomiseen. Tällöin valistuksella on
pahimmillaan täysin päinvastainen vaikutus kuin mi-
tä on tarkoitus. Nuoret ovat fiksuja ja ymmärtävät
kyllä, ettei kukaan käyttäisi päihteitä, jos niillä oli-
si pelkästään negatiivisia vaikutuksia.

Myös meille vanhemmille järjestettiin vanhem-
painilta aiheesta. Kysyin vanhempainillassa poliisil-
ta, pitääkö paikkansa sellainen väite, että laittomien
huumausaineiden kysyntä on suurempaa kuin tarjon-
ta. Poliisi vastasi, että valitettavasti näin näyttäisi
olevan. Tämä tieto on toisaalta helpotus: kukaan ei
tule väkisin tyrkyttämään huumeita ilmaiseksi kenel-
lekään sellaiselle, joka ei niitä halua.

Meille vanhemmille tähdennettiin jälleen kerran
rajojen asettamisen tärkeyttä. Selvin päin olevan
vanhemman on luonnollisesti helpompi havaita, on-
ko nuori päihteiden vaikutuksen alainen tullessaan
kotiin myöhään viikonloppuna. Rajoihin kuuluu
myös se, että alkoholin tai tupakan hankkiminen al-
le 18-vuotiaalle on aina rikos. Vanhemmille annet-
tiin sellainen neuvo, että mikäli nuorella on hallus-
saan alkoholia tai tupakkaa, tulee aina selvittää, mis-
tä se on hankittu. 

Minua ilahdutti erityisesti se tieto, että nykyään
monet nuoret valitsevat ihan tietoisesti täysin päih-
teettömän elämäntavan, johon ei kuulu alkoholi, tu-
pakka sen enempää kuin huumausaineetkaan. Sellai-
nen valinta osoittaa mielestäni nuorelta rohkeutta ja
ansaitsee kunnioituksen.

Kirsi Asikainen (Vas.)
teologi, äänikirjalukija

poliisin neuvottelu-
kunnan varajäsen

käräjäoikeuden 
lautamies

Hyvä paha valistus

Haagan kokoomus jär-
jesti ilmastonmuutosta
pohtivan keskustelutilai-
suuden 17. maaliskuuta
Pohjois-Haagan yhteiskou-
lun tiloissa. Alustajiksi oli
saatu Euroopan parlamen-
tin jäsen Eija-Riitta Kor-
hola ja kansanedustaja, ul-
koasianvaliokunnan pu-
heenjohtaja Pertti Salolai-
nen.

Salolainen puhui sel-
keästi Itämerestä ja sen ti-
lasta ja totesi suomalaisten
edelleen olevan meren suu-
rimpia saastuttajia kansan
kokoon nähden. Erityisesti
hän syyllisti maatalouden,
jossa lannoitteita käytetään
yli tarpeen. Yhdyskuntien
ja teollisuuden jätevedet

sen sijaan puhdistetaan
Suomessa jo hyvin.

Suurin yksittäinen Itä-

meren likaaja maiden sar-
jassa on Puola ja merkittä-
vin piste edelleen Pietari,
jonka lähistön miljoonaka-
nalat ja -sikalat ovat aivan
uusi saasteiden lähde. Yk-
sittäisistä hankkeista, jotka
vaarantavat Itämerta Salo-
lainen nosti esiin kaasuput-
ken Venäjältä Saksaan,
mutta totesi sen vastusta-
misen lienevän turhaa, liik-
keellä ovat sen verran suu-
ret voimat.

Hiukan ilkikurisesti esi-
tettyyn kysymykseen "Huk-
kuuko Haaga jos napajäät
sulavat" hän vastasi alueen
olevan sen verran korkeal-
la, että ei huku. Presiden-
tinlinnan hän sen sijaa sa-
noi vaipuvan aaltoihin, jos

vesi nousee.
Meppi Eija-Riitta Kor-

hola kertoi laajasti Euroo-
pan parlamentin ja erityi-
sesti sen ympäristövalio-
kunnan työskentelystä. Tä-
män elimen jäsenenä hän
on ollut kymmenisen vuot-
ta ja näin perehtynyt Eu-
roopan tasolla ympäristö-
kysymyksiin.

Tämänhetken suurista
kysymyksistä Korhola ko-
rosti kahden suuren kehi-
tysmaan, Kiinan ja Intian,
nousua ilman saastuttajien
kärkeen. Koska kehitys-
maille ei ole asetettu ta-
voitteita päästörajoituksista
on tilanne hankala. Erityi-
sesti hiilidioksidipäästöt
ovat kovassa kasvussa näi-

den maiden teollistuessa
kiivaassa tahdissa. Suomen
hän kertoi aiheuttavan noin

0,2 % maailman hiilidiok-
sidipäästöistä, EU-maiden
noin 13–14 %. Näiden pro-
senttilukujen sisällä vaikut-
taminen ei koko maailman
tilanteen kannalta ole ko-
vin merkityksellistä, Kor-
hola arvioi. Itse hän toivoo
energian tuotossa ratkai-
suksi aurinko- ja fuusio-
energiaa.

Tilaisuus oli onnistunut,
yleisöäkin oli haagalaisit-
tain runsaasti. Keskustelu
ei ollut kovin vilkasta, mut-
ta alustajien esittämät fak-
tat ja ajatuksen pistivät itse
kunkin miettimään tätä
maailman ehkä polttavinta
ongelmaa.
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Haagan Kokoomus pohti ilmastonmuutosta

Lehtemme levikkialueel-
la vuodesta 1969 alkaen toi-
minut Luoteis-Helsingin
Rotaryklubi vietti 40-vuo-
tisjuhlaansa 20.3. Suoma-
laisella klubilla. Tilaisuu-
dessa julkistettiin klubin
40-vuotishistoriikki, joka
antaa kattavan kuvan klubin
toiminnasta ja sen jäsenistä.

Rotaryliike
Luoteis-Helsingin Ro-

taryklubi on osa kansainvä-
listä rotaryliikettä, johon
kuuluu yli 1,2 miljoonaa jä-
sentä lähes kaikkialla maa-
ilmassa. Suomessa klubeja
on noin 300, Helsingissä 20
klubia, ja niissä 12.000 jä-
sentä. Järjestön alullepanija
oli amerikkalainen lakimies
Paul Harris (1868–1947),
joka perusti ystäviensä
kanssa ensimmäisen rotary-
klubin Chicagoon 1905.
Liikkeen pyrkimyksenä on
pitää eri ammattialojen joh-
tavien edustajien keskinäis-
tä yhteyttä sekä paikallisel-
la, alueellisella että maail-
manlaajalla tasolla, kehittää
jäsentensä ammatti- ja yh-
teiskuntatietoutta sekä to-
teuttaa palvelemisen ihan-
netta jäsentensä yksityiselä-
mässä, ammatissa ja yhteis-
kunnassa.

Liikkeen periaatteet
Kansainvälinen rotarylii-

ke on poliittisesti ja uskon-
nollisesti sitoutumaton pal-
velujärjestö, jonka toimin-
taa määrittävät yksinkertai-
set mutta vaativat eettiset
periaatteet. Nämä periaat-
teet ovat kiteytetyt niin kut-
suttuun "neljän kysymyk-
sen kokeeseen". Koe kehot-
taa jäseniään tutkimaan it-
seään, ajatuksiaan, sanojaan
ja tekojaan seuraavien ky-
symysten avulla: Onko tä-
mä totta? Onko tämä oikeu-
denmukaista kaikkia asian-
osaisia kohtaan? Luoko tä-
mä hyvää tahtoa ja paran-

taako tämä ystävyyssuhtei-
ta? Onko tämä kaikkien
osapuolten edun mukaista? 

Näitä periaatteita tulkit-
seva Singaporen julistus
vuodelta 1989 korostaa en-
tistä terävämmin liikkeen
ulospäin suuntautuvaa pal-
velutoimintaa. Viimeisessä
kohdassa (8) julistus toteaa
jokaisen jäsenen velvolli-
suutena "olla pyytämättä
muilta rotareilta ja olla suo-
matta heille sellaista etuoi-
keutta tai etua, jota en taval-
lisesti soisi muille liike- tai
ammattikumppaneilleni".

Keitä rotarit ovat?
Rotariksi tullaan paikalli-

sen klubin kutsusta, mutta
jäseneksi haluava voi itsekin
olla asiassa aktiivinen. Ylei-
senä jäsenyysperiaatteena
on, että jäsen on mielellään
johtavassa asemassa oleva
ammattinsa edustaja asuin-
tai työalueellaan. Jokaisella
rotarilla on oma luokitteensa
klubissa. Hän on luokitteen-
sa määrittelemän alueen
asiantuntija ja hänen vel-
voitteensa on pitää klubi tie-
toisena edustamansa alan
kehityksestä. 

Rotaryliikkeen jäsenet
ovat viime vuosiin asti olleet

miehiä. Naisten lisääntynyt
koulutus sekä heidän kasva-
va sijoittumisensa monien
ammattialojen johtaville pai-
koille on johtanut siihen, et-
tä miehet eivät yksinään voi
enää kattavasti edustaa eri
ammatteja. Naisjäsenten ot-
taminen on toistaiseksi kun-
kin klubin päätösvallassa.
Luoteis-Helsingin klubiin
ensimmäinen naisjäsen saa-
tiin vuonna 2001. Tällä het-
kellä klubin 38 jäsenestä
naisia on neljä. 

Toimintamuodot
Rotaryliikkeen toiminta-

muotojen ydin on klubin
viikkokokous. Viikkoko-
kouksissaan Valkeassa ta-
lossa Luoteis-Helsingin klu-
bi on panostanut erittäin pal-
jon korkeatasoisiin asiantun-
tijaesitelmiin. Muina toimin-
tamuotoina ovat mm. tutus-
tumiskäynnit yrityksiin ja
liikelaitoksiin sekä teatteri-
illat ja muut kulttuuritapah-
tumat, joihin jäsenet ovat
voineet osallistua kump-
paneineen.

Kansainvälinen palvelu
on olennainen osa rotarien
toimintaa. Erilaisista huma-
nitaarisista projekteista mer-
kittävin on PolioPlus -ohjel-

ma, jonka kunnianhimoise-
na tavoitteena on polion hä-
vittäminen koko maailmas-
ta. Rotaryliikkeen 1987
aloittamaan kampanjaan
ovat myöhemmin liittyneet
mm. Bill ja Melinda Gatesin
säätiö sekä Britannian ja
Saksan valtiot. Ohjelman
ansiosta poliotapaukset ovat
vähentyneet 20 vuodessa
350.000 sairastuneesta alle
kahteen tuhanteen. Viimeksi
todetut tapaukset ovat rajoit-
tuneet neljään maahan. Tä-
hän projektiin myös Luoteis-
Helsingin klubi on osallistu-
nut huomattavin rahasum-
min. 

Luoteis-Helsingin Ro-
taryklubin toisena tärkeänä
kansainvälisen toiminnan
muotona on ollut nuoriso-
vaihto-ohjelma, jota klubi
on säännöllisesti tukenut.
Säännöllisesti vuosittain
toistuvana palvelumuotona
on ollut seniorien kuljetus
autoilla Huopalahden ja Ha-
kavuoren seurakuntien jou-
lujuhliin. Itsenäisyyspäivä-
nä klubi osallistuu muiden
haagalaisjärjestöjen rinnalla
seppeleenlaskuun Haagan
sankarihautausmaalla.

Juhani Forsberg

Luoteis-Helsingin Rotaryklubi 40 vuotta

40-vuotisjuhlassa esiintyi Suomalaisen Klubin mieskuoro, jossa laulaa myös Luoteis-Hel-
singin rotareita.

Pertti Salolainen Eija-Riitta Korhola
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