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Uuden lastensuojelulain
mukaan kuntien on tehtävä
lastensuojelusuunnitelma
valtuustokausittain. Helsin-
gissä tätä lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelmaa
valmisteltiin neljän eri hal-
lintokunnan virkamiesten
voimin ennen kuin se tuli
maaliskuussa sosiaalilauta-
kuntaan käsiteltäväksi. 

Sosiaalilautakunnasta
suunnitelma lähti kaupun-
ginhallitukselle, joka lähet-
tää sen lausuntokierroksel-
le. Sitten suunnitelma pa-
lautuu kaupunginhallituk-
sen kautta valtuuston pää-
tettäväksi. Suunnitelma on
kaksitahoinen. Siinä pyri-
tään lasten ja nuorten pa-
hoinvoinnin vähentämiseen
peruspalvelu- ja ennaltaeh-
käisevän työn avulla, siis
hyvinvointia lisäämällä, se-
kä lastensuojelun huos-
taanottojen tarvetta vähen-
tämällä

Toiminta jaetaan neljään
eri osa-alueeseen, jossa ha-
vaintokuvakolmion pohja-
na on peruspalvelujen alue,
johon kuuluvat mm. päivä-
hoito, peruskoulut ja neu-
volat. Sen jälkeen tulee ka-
peampi osuus eli ennaltaeh-
käisevätyö, varhainen tuki
ja huipulla kolmion kapein
osa on korjaavaa työtä. 

Virkamiesten valmiste-
lema suunnitelmaluonnos
oli tausta-aineistoltaan erin-
omainen, mutta siitä puuttui
käytännön toimenpide-eh-
dotuksia. Sosiaalilautakun-
ta lisäsi yksimielisesti las-
ten päivähoidon ryhmäko-
kojen pienentämistavoit-

teen sekä 3 vuotta täyttävän
lapsen hoitoisuuskertoimen
vaihtumisen vain kaksi ker-
taa vuodessa. Näin hoito-
ryhmät eivät suurenisi hal-
litsemattomasti. Lautakunta
lisäsi myös Vihreiden aloit-
teesta ajatuksen, että koulu-
terveydenhoitaja olisi läsnä
joka päivä kouluilla kuiten-
kin siten, että pienemmillä
kouluilla terveydenhoitaja
olisi läsnä lyhyemmän päi-
vän verran.

Esittelijä otti esitykseen-
sä lautakunnan esille otta-
man ajatuksen nuorten mie-
lenterveyspalvelujen lisää-
misestä ja kynnyksen ma-
daltamisesta avun saami-
seksi . Myös merkittävä
koulupudokkuutta ehkäise-
vä lisäys on maininta kodis-
sakävijöiden tehtäväkuvan
uudelleen käyttöönotosta.
Lisäksi sosiaalilautakun-
nassa hyväksyttiin ajatus
ennaltaehkäisevän työn
vahvistamisesta eroperhei-
den lapsia ja nuoria ajatel-
len. Ennaltaehkäisevää työ-
tä pitäisi saada lisää 3.–6. -
luokkalaisille ja erityisoppi-
laille iltapäivisin yhteis-
työssä järjestöjen kanssa ta-
sapuolisesti eri asuinalueil-
la valtuustokauden aikana. 

Jokaiselle lapselle pitäi-
si pyrkiä turvaamaan yksi
kiinnostava harrastusmah-
dollisuus vanhempien so-
sioekonomisesta taustasta
riippumatta. Ei voi olla
niin, että Helsingissä yksin-
huoltajien lapset ovat har-
rastusmahdollisuuksien ul-
kopuolella, jos lähivanhem-
malla ei ole tarpeeksi tulo-

ja. 
Joku miettii varmasti,

että mitä tämä kaikki mak-
saa? Onko varaa? Toisaal-
ta, jos ennaltaehkäisevää
työtä ei hoideta hyvin, niin
mitkään rahat eivät riitä
korjaaviin toimenpiteisiin.
On olennaisen tärkeää saa-
da tuki ja apu aikaisempaan
matalan kynnyksen vaihee-
seen, jotta lapsi tai nuori ei
ehtisi leimautua – tai aina-
kaan alkaa toteuttamaan
saamaansa leimaa käytän-
nössä. Poikkeava ei ole, jo-
ka tekee poikkeavia tekoja,
vaan se, joka on menestyk-
sellä leimattu. 

Kun tämän päivän lapsia
ja nuoria hoidetaan hyvin,
niin hekin hoitavat meitä
hyvin huomenna. Kuin ra-
haa pankkiin laittaisi kor-
koa kasvamaan. Pahan päi-
vän varalle.

Sirkku Ingervo
sosiaalilautakunnan 

puheenjohtaja 
kaupunginvaltuutettu

(vihreät)
erityisopettaja 

kahden lapsen äiti

Lapsille ja nuorille oma 
hyvinvointisuunnitelma

Haagassa toimii kolme
vireää partiolippukuntaa.
Partioliike on poliittisesti
ja uskonnollisesti sitoutu-
maton liike, joten mukaan
mahtuu kuka tahansa.
Vaikka osa partiotapahtu-
mista järjestetäänkin kir-
kon tiloissa, maailmanlaa-
juinen partioliike ei ole
millään tavalla sidoksissa
esimerkiksi luterilaiseen
kirkkoon. Partion maail-
mankatsomusta voisi
luonnehtia harvinaisen su-
vaitsevaiseksi. Partiossa
pidetään muutenkin tär-
keänä omatoimisuutta ja
jokaisella partiolippukun-
nalla on oma tapansa toi-
mia.

Kevätviikonloppuisin
Haagan partiolaisilla on
monenlaista toimintaa:
viikonloppuleirejä, partio-
taitokilpailuja, partionäyt-
tely ja vapputapahtuma.
Huhtikuun lopussa viete-
tään partioviikkoa. Partio-
viikko huipentuu partiopa-
raatiin sunnuntaina 26.4.
Jos tuo päivämäärä muu-

ten tuntuu jotenkin tutulta,
niin kyllä, juuri silloin ta-
pahtui Tshernobylin ydin-
voimalaonnettomuus 23
vuotta sitten. Partiolaiset,
jotka harrastavat monen-
laista humanitaarista avus-
tustoimintaa eri puolilla
maailmaa, ovat olleet aut-
tamassa myös Tshernoby-
lin lapsiuhreja.

Kun muutin Helsinkiin
parikymmentä vuotta sit-
ten, yllätyin helsinkiläis-
ten partiolaisten suuresta
määrästä. Todella moni
helsinkiläisnuori oli kuu-
lunut partioon ainakin jon-
kun aikaa. Osa oli osallis-
tunut partion toimintaan
vain alaluokilla, osa oli
ryhtynyt vanhempana par-
tionjohtajaksi tai osallistu-
nut kansainväliseen toi-
mintaan. 

Mielestäni partio on
erinomainen harrastus lap-
sille myös sen takia, että se
ei ole kallista. Pienitulois-
ten tai monilapsisten per-
heiden lapset voivat saada
alennusta partiomaksuista

tai leirimaksuista, jotka
ovat muutenkin varsin
kohtuulliset moneen muu-
hun harrastukseen verrat-
tuna. Partion kautta avau-
tuu mahdollisuus viettää
aikaa luonnossa, vaikka it-
sellä ei olisikaan kesämök-
kiä. Ja totta kai partiossa
opitaan kaikkialla hyödyl-
lisiä asioita: kekseliäisyyt-
tä, huumorintajua ja posi-
tiivista elämänasennetta.

Kirsi Asikainen (Vas)
teologi, äänikirjalukija

poliisin neuvottelu-
kunnan varajäsen

käräjäoikeuden 
lautamies

Reippaat partiolaiset

Rakennusvirasto aloittaa
luonnonhoitotyöt Lassilassa
kuluvan kevään aikana ja
Pohjois-Haagassa talvella
2010. Työt perustuvat yleis-
ten töiden lautakunnan hy-
väksymään Haagan alue-
suunnitelmaan ja siihen liit-
tyvään.

Hoitoaluetta rajaavat
lännessä Vihdintie, etelässä
Kaupintie ja pohjoisessa
Kehä I. Pohjois-Haagan ja
Lassilan metsät ovat puus-
toltaan melko hyväkuntoi-
sia ja toistaiseksi kehitys-
kelpoisia. Edellisistä hoito-
kerroista on kuitenkin jo ai-
kaa, mikä on selvästi nähtä-
vissä mm. puuston ylitihey-
tenä ja nuoren lehtipuuston
riukuuntumisena, maise-
mien umpeutumisena, huo-
nokuntoisten ja kuolleiden
puiden määrän lisääntymi-
senä sekä pensaskerroksen
runsaana vesakoitumisena. 

Lassilassa 
harvennetaan 
lehtipuuvaltaisia
metsiköitä

Lassilassa on runsaasti
avointa, niittymäistä puis-
toa. Osaa avoalueista niite-
tään säännöllisesti. Niittyjä
reunustavat aikanaan luon-
taisesti vesakosta kehitty-
neet lehtipuuvaltaiset met-

siköt. Alueen pohjoisosissa
on muutamia hieman van-
hempia sekametsiköitä,
joissa on lehtipuiden lisäk-
si kuusia ja mäntyjä. Met-
siköitä pyritään hoidon
avulla ylläpitämään ja ke-
hittämään mahdollisimman
monimuotoisina ja puus-
toltaan elinvoimaisina ul-
koilualueina. Reittien var-
silla ja pihojen läheisyy-
dessä kiinnitetään erityistä
huomiota asukkaiden ja ul-
koilijoiden turvallisuuteen
ja viihtyvyyteen. 

Yleisimmin tarvittavat
toimenpiteet ovat eriastei-
sia nuorten ja kerroksellis-
ten metsien harvennuksia,
pienpuuston hoitoa, kuol-
leiden ja vaarallisten pui-
den poistamista sekä mai-
seman hoitoa. Rehevällä
pohjalla lehtipuusto uudis-
tuu jatkuvasti vesakoitu-
misen myötä. Tätä pyritään
jatkossa myös mahdolli-
simman paljon hyödyntä-
mään puuston jatkokehi-
tyksessä. Monimuotoisuu-
den ylläpitämiseksi met-
siin jätetään kaiken ikäisiä
puita ja sopiviin kohtiin
myös lahopuuta. Tiheiköi-
tä ja pensaita säästetään
eläinten piilopaikoiksi sekä
maisemaa monipuolista-
maan. Mätäjoen ranta-alu-

een lehtometsiköt on ar-
vokkaina luontokohteina
rajattu toimenpiteiden ul-
kopuolelle. 

Hoitotoimista tiedote-
taan asukkaille lähitaloihin
jaettavin tiedottein sekä
maastotauluin. Pohjois-
Haagan osalta tiedotetaan
uudelleen ennen toimenpi-
teiden aloittamista. 

Lassilan ja Pohjois-Haa-
gan luonnonhoitosuunni-
telmaan voi tutustua ra-
kennusviraston asiakaspal-
velussa, Pohjoinen Maka-
siinikatu 9, ja internetsivul-
la osoitteessa 
www.hkr.hel.fi/suunnitelm
at. Katso listaus kaikista
valmistuneista ja tekeillä
olevista alue- ja luonnon-
hoitosuunnitelmista/voi
massa olevat luonnonhoi-
tosuunnitelmat.

Haagan luonnonhoito-
suunnitelma vuosille
2008–2017 on jaettu eri
raporttiosiin, joista valmis-
tuneita osa-aluesuunnitel-
mia ovat Vaihe I: Eliel
Saarisen tien ja Näytteli-
jäntien rajaama alue, jonka
toimenpiteet on pääosin to-
teutettu syksyn 2008 aika-
na, sekä Vaihe II: Lassila
& Pohjois-Haaga. Vaihe
III: Etelä-Haaga & Kiviha-
ka, on suunnitteilla.

Haagan luonnon hoitoa
jatketaan Lassilassa

Kanneltalossa järjestetään
19. ja 20.5. klo 19 kahden
soolotanssiteoksen ilta, jol-
loin nähdään alpo aaltokoski
companyn maagis-shamanis-
tinen De Una Semilla sekä
Arja Raatikainen & Co:n teos
Piilokuva. De Una Semilla
on koreografi Alpo Aaltokos-
ken yksi rakastetuimmista ja
esitetyimmistä teoksista sekä
suuri arvostelumenestys. Ko-
reografi Arja Raatikaisen
soolo Satu Tuittilalle saa-
daan tuoreeltaan Helsinkiin
Turun ensi-illasta. Teos luo-
taa vanhenemiseen liittyvää
tematiikkaa.

De Una Semilla (suom.
siemenestä) pohjautuu Alpo
Aaltokosken kokemuksiin
kesällä 1994, jolloin hän
opetti tanssia Contempora-
nea de Camara de Nicaragua
-ryhmälle. Sen ensi-ilta oli jo
vuonna 1995. Uuden version
koreografiasta tanssii nyt
Joona Halonen. Teos on in-
tensiivinen, rituaalinomainen
soolo, jonka yksinkertainen
ja ajoittain askeettinen liike-
kieli heijastaa koreografin si-
säistä maailmaa ja hänen nä-
kemystään liikkeestä. 

Arja Raatikainen & Co:n
Piilokuvan lähtökohtana on
liikelähtöinen työskentely.
Teos kaivautuu tanssijan liik-
keelliseen historiaan ja ke-
holliseen menneisyyteen. Tä-
hän pyritään luotaamalla ja

tutkimalla vanheneminen,
iloon ja jäähyväisiin liittyvää
tematiikkaa. Teoksessa työs-
tetään Raatikaiselle tuttuja
liikkeellisiä maisemia, meta-
morfoosimaisia muutoksia,
ihmisen ja eläimen rajapin-
taa, abstraktin liikkeen liuku-
mista ekspressiivisiin hah-
moihin tai elementteihin.
Teoksen tanssii Satu Tuittila.

Koreografin tavoitteena on
ollut myös laajentaa tanssijan
ilmaisua uusille alueille. Teos
nähdään Helsingissä tuoreel-
taan, sillä se sai ensi-iltansa
29.4. Turussa 28.4.2009.

Liput esitykseen maksa-
vat 15/10 €. Lipunmyynti
puh. (09) 31012000 (ark.
12–18) sekä 
www.lippupalvelu.fi

Nykytanssia vanhenemisen 
ja kasvun teemoista

De Una Semilla. Kuva Marko Mäkinen.
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