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�Hakunilan ja Länsimäen uutisia

Länsimäessä sijaitseva toimintakeskuksemme tarjoaa 
huomattavia mahdollisuuksia alueemme asukkail-
le. Siellä on päivittäistä toimintaa, kuten neuvontaa, 
suomen kielen opetusta, draama- ja kuvataideopetusta 
ja seniorien sauvakävelyä. Siellä pidetään myös kaikille 
avoimia taidenäyttelyitä, joissa ulkomaalaiset ja suoma-
laiset taiteilijat voivat esitellä töitään. 

Vantaan kaupunki on erittäin hyvä kumppani. Teemme 
kaupungin kanssa yhteistyötä monikulttuurisissa asi- 
oissa, integraatio- ja rasismikysymyksissä, ja kaikessa, 
mikä liittyy maahanmuuttajien hyvinvointiin. 

Meillä on lukuisia projekteja, kuten lasten taideopetus, 
kirjallisuus, kulttuurien ja uskontojen väliset dialogit, 
rikoksentorjunta, nuorten ryhmät, senioritoiminta, 
naisten kerhot ja liikunta, joitakin mainitakseni. 

Yhdistyksemme hallitus on monikulttuurinen. Tällä 
kertaa hallituksessa on somalialaisten, venäläisten, 
albaanien, kurdien, arabien, iranilaisten, nigerialaisten, 
bulgaarien, romanialaisten ja suomalaisten edustus. 
Toimintamme ei onnistuisi ilman suomalaisten tukea, 
jotka vapaaehtoisina jakavat tietojaan, kokemuksiaan ja 
aikaansa, että menestyisimme.  

Osallistun joidenkin EU-verkostojen ja Suomen 
maanlaajuisten organisaatioiden toimintaan. Kun 
tapaan ystäviäni näissä verkostoissa, niin hekin ensim-
mäisenä kysyvät mitä Hakunilaan kuuluu. Tuon heille 
mieleen Hakunilan.  

Hakunila on huomattavasti kehittynyt. Vantaan sa-
nomien otsikko joitakin vuosia sitten sai minut hy-
myilemään leveästi. Siinä kerrottiin, että Hakunila on 
Vantaan turvallisin paikka. 

Innostuneena ajattelen tänäänkin, että huomenna me-
nen taas Hakunilaan. 

Hakunilaan 
kuuluva  
helsinkiläinen

Tunnen kuuluvani enemmän Hakunilaan kuin Hel-
sinkiin, kun näen paljon tuttuja kasvoja kävellessäni 
Hakunilan teillä ja ostoskeskuksessa.  Monet terveh- 
tivät minua ystävällisesti. Minua eivät hämmästyttä-
neet viimeiset tilastot, joiden mukaan Hakunilan asuk-
kaista 18,3 % on ulkomaalaista alkuperää, sen näkee 
kulkiessaan kadulla. Olemme Hakunilan kansainväli-
sessä yhdistyksessä ylpeitä siitä, että olemme osa tätä 
mosaiikkia ja voimme toimia siltana maahanmuuttaji-
en ja suomalaisten välillä. 

Olemme yhdistyksessä varmoja siitä, että syksyn 2000 
kielteiset tapahtumat eivät enää uusiudu, varsinkaan, 
koska meillä on hyviä yhteistyökumppaneita, kuten 
Vantaan seurakunnat, poliisi, aluetoimikunta ja muut 
paikalliset organisaatiot. Me emme hyväksy rasismia 
emmekä syrjintää ja haluamme estää vihan ja etnisen 
syrjinnän leviämistä alueellamme. 

Yli kymmenen vuoden ajan olemme järjestäneet 
Hakunilassa, muualla Vantaalla ja Helsingissä satoja 
tapahtumia. Laskin, että viime vuonna meillä oli 42 
erilaista tapahtumaa. Tarkoituksemme on tuoda kult-
tuuria lähiöömme järjestämällä kuukausittain kult- 
tuuri-ilta Hakunilan päiväkeskuksessa. Esittelyssä voi 
olla Malta, Haiti, Japani, Intia, Italia, Kongo tai mikä 
maa tahansa. Näissä tilaisuuksissa on mahdollisuus 
kuulla eri maiden historiasta ja kulttuurista, kuunnella 
musiikkia ja maistella eri maiden ruokia. Kaikkiin tilai-
suuksiin on vapaa pääsy. 

Yhdistyksemme toimisto, joka sijaitsee Hakunilan 
huollon tiloissa, S-marketin yläkerrassa, on avoinna 
joka päivä. Tarjoamme siellä neuvontaa eri kielillä. 
Siellä voi kysyä työmahdollisuuksista, opiskelusta, 
luvista, harrastuksista jne. Meillä on asiakkaita yli 40 
maasta. Tervetuloa tutustumaan toimistoomme ja 
kyselemään tulevista ohjelmista. Yhteystiedot löytyvät 
lehdestämme.
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Pyöräilin tänään sateessa pitkin Kormuniitynojaa ja 
ihailin vuolasta virtaa. Komea auringonkukkapelto 
sokaisi silmäni. Mieleni kulki eilisessä, kun olimme 
Hakunilan turvallisuusryhmän kanssa nutalla. Krii-
sivalmiudesta keskusteltiin ja tuotiin esiin kuinka 
hyvä yhteisöllisyys Hakunilassa on. Draaman keinoin 
tuotiin esille joitakin ongelmakohtia elävästä elämästä. 
Siinä polkiessa kohti Sotunginlaaksoa muistuivat mie-
leeni Håkansbölen Kartanopuiston avajaiset elokuussa. 
Hakunilalaiset nauttivat kauniista puistosta ja hienosta 
meiningistä. Tuntuu kuin koko Hakunilan kyläyhteisö 
olisi ollut hengessä mukana. Kustavilainen kahvio antoi 
lisähöysteen tunnelmalle ja aurinko paistoi suloisesti.

Elokuun lopussa oli urheilupuistossa sauvis-tapahtu-
ma, jota vetivät tunnetut Juha “Mietaa” ja Sari Multala. 
Väkeä oli valtavasti ja tunnelma oli katossa, vaikka 
pilviä taivaalla olikin. Vettä ei silti tullut.

Ajatukset ovat nyt pyörineet Hakunila-päivässä. Se on 
muodostunut perinteiseksi tapahtumaksi, jossa  
kaikki ovat mukana ja järjestöt esittelevät toimintaansa. 
Kaikki teemme yhdessä yhteistä Hakunilaa. Tämä on 
meidän kotiseutumme. Tämä kylä on jokaisen meidän 
oma ympäristö.

Minun mielestäni tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.  
Kaikki yhdessä olemme vahvoja ja tarvitsemme toi-

Hakunilassa

Teaching in the pupil’s native language or a foreign language spoken at home

Wax ku baritaanka luqadda hooyo ee ardayga ama luqada shisheeye ee guriga lagaga hadlo
Õppetöö õpilase emakeeles või tema kodus räägitavas võõrkeeles
Mësimdhënia në gjuhën e nënës të nxënësit ose në një gjuhë të huaj që flitet në shtëpi

Oppilaan oman äidinkielen  
tai kotona puhutun vieraan  
kielen opetus

Suomen perustuslain mukaan kaikilla Suomessa asuvil-
la on oikeus kehittää ja ylläpitää omaa äidinkieltään. 
Lapselle oman äidinkielen säilyttäminen ja sen kehit-
täminen on erittäin tärkeää.

Jokaisen lapsen on helpompi oppia omaa äidinkieltä 
kuin vierasta kieltä. Oma äidinkieli opitaan kotona. 
Kodin ja vanhempien merkitys oman äidinkielen ke-
hittymisessä on tärkeä. Oman äidinkielen hyvä osaami-
nen tukee suomen kielen opiskelua. Koulussa tuetaan 
oppilaan oman äidinkielen kehittymistä. Monissa 
kielissä on opetusta kaksi tuntia viikossa. 

Oman äidinkielen opetukseen pitää ilmoittautua. 
Lomakkeen saa oppilaan koululta. Lomake täytetään ja 
palautetaan koululle. Opetus on perusopetusta täyden-

tävää ja vapaaehtoista. Oppilaan koulutunnit lisäänty-
vät kahdella tunnilla joka viikko. 

Opetus on omalla koululla, jos samaa kieltä puhuvia 
oppilaita on vähintään viisi. Joissakin kielissä on kou-
lujen yhteisiä ryhmiä.

Vantaalla opetetaan 30 äidinkieltä ja meillä on yli 40 
oman äidinkielen opettajaa. Moni opettajista antaa 
myös tukiopetusta kaikissa oppiaineissa oppilaan  
omalla äidinkielellä. 

Oman äidinkielen opetusta voidaan järjestää myös 
romanin ja saamen kielissä. Näissä kahdessa Suomen 
virallisessa kielessä opetusta järjestetään, jos siihen 
osallistuu kaksi oppilasta. Suomen kieltä puhuvalla 

oppilaalle on mahdollisuus osallistua oman äidinkielen 
opetuksen tunneille, jos hän oppinut ulkomailla asues-
saan vieraan kielen. Tätä opetusta sanotaan ylläpitokie-
len opetukseksi. 

Lisätietoja: 
opetuspäällikkö Eero Väätäinen  
S-posti:  eero.vaatainen@vantaa.fi            
puh.  (09) 839 24827

siamme. Yhdessä tekeminen on sitä yhteisöllisyyttä. 
Siihen eivät kuulu vihapuheet, eikä maahanmuuttovas-
taisuus.

Ollaan yhtä, siinä kaikki. Työ jatkuu.

Taisto Mäntynen

Aluetoimikunnan puheenjohtaja
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Kun uutiset Libyan entisen tyrannin Muammar Gad- 
dafin kuolemasta tulivat, vilahtivat viimeisen 42 vuo-
den tapahtumat mielessäni ohi kuin filminauha. Kuin 
kauhuelokuvan filminauha, jonka viimeiset kahdek-
san ruutua – viimeiset kahdeksan kuukautta – olivat 
todellisuudessa olleet järkyttävämpiä ja hirvittävämpiä 
kuin kammottavin horror, jollaista mielikuvitus ikinä 
voi tuottaa.

Vaikka olen asunut Libyan ulkopuolella ja työsken-
nellyt oppositiossa Gaddafin hallintoa vastaan pitkälti 
yli puolet elämästäni, tuli kaikki minulle yllätyksenä. 
En uskonut, että Gaddafi pystyisi tulittamaan omaa 
kansaansa Grad-raketeilla, pommittamaan ihmisiä 
panssarivaunujen kanuunoilla, määräämään sotilaansa 
raiskaamaan kapinallisten puolisoja tai lähettämään 
kymmeniä tuhansia miehiä valloittamaan kaupunke-
ja. Kun kansannousu Libyassa alkoi, niin uskoin, että 
Gaddafin hallinto kaatuisi nopeasti, koska niin valtavat 
määrät libyalaisia oli kaduilla vaatimassa, että Gad- 
dafi lähtisi pois, ja huutamassa: ”Kansa tahtoo! Li-
bya vapaaksi! Gaddafi pois!”  Tämä siis maassa, jossa 
pienikin epälojaalisuuden merkki sukupolvien ajan oli 
merkinnyt hirttotuomiota.

Helsingin ensimmäisessä libyalaisten järjestämässä 
mielenosoituksessa toimittaja kysyi minulta, mitä 
tapahtuu seuraavaksi. Vastasin, että pian kaikki on 
ohi ja Gaddafin on lähdettävä. Kuitenkaan Gaddafi 
ei toteuttanut haavettani eikä kuullut Libyan kansaa 
vaan piti puheita ja ilmoitti, että hän ei ole Egyptin 
Mubarak tai Tunisian Ben Ali, kysyi Libyan kansal-
ta, keitä te olette, ja haukkui libyalaisia rotiksi. Hän 
vannoi etsivänsä häntä vastustavat ihmiset talo talolta 
ja katu kadulta, mikä antoi nopeasti aiheen pilalauluil-

le ja vitseille ”zanga zanga” (arabiaksi kuja on Libyan 
murteella zanga). 

Puheiden jälkeen Gaddafin armeijan tehtäväksi 
annettiin saartaa kaikki kaupungit, joita Gaddafi piti 
vaarallisina. Bengaziin Gaddafi lähetti 27 kilometriä 
pitkän sotilasajoneuvosaattueen, jonka voima olisi riit-
tänyt tuhoamaan paitsi Bengazin, myös kaikki Libyan 
itäosan kaupungit. Gaddafin sotilaslentokoneet kiitivät  
kapinallisten hallitsemien kaupunkien taivaalla pelot-
telemassa niiden asukkaita. YK:n turvallisuus- 
neuvoston päätös lentokiellosta tuli viime hetken 
pelastusrenkaana libyalaisille, ja Ranskan presidentin 
Nicholas Sarkozyn lähettämät lentokoneet pelastivat 
bengazilaiset varmalta kuolemalta.  

Viime maaliskuussa näin omin silmin Gaddafin lähet-
tämät tappokoneet Bengaziin menevän tien varsilla. 
Sodan puhjettua lähdin Libyaan 26 vuoden poissaolon 
jälkeen. Ennen kuin kapinalliset olivat ottaneet hal- 
tuunsa Libyan itärajan, en ollut päässyt kotimaahani, 
koska olin liittynyt oppositioon opiskellessani nuorena 
Euroopassa. 

Myöhemmin toukokuussa matkustin läntiseen Zenta-
nin kaupunkiin, kotikaupunkiini, jossa perheeni edel-
leen asuu. Vielä silloin lojalistit tulittivat kaupunkia 
raketeilla kolmesta ilmansuunnasta. Silti ihmiset olivat 
rohkeita. He katsoivat ikkunoista, mihin raketit osui- 
vat, ja oppivat nopeasti tunnistamaan äänen perus-
teella, mikä raketti oli kysymyksessä. He eivät enää 
pelänneet Gaddafia ja hänen kätyreitään, joita oli lap-
suudessani kaikkialla vakoilemassa, ettei kukaan vain 
kritisoisi puolella sanallakaan maan hallitsijaa. ”Tämä 
on Grad-raketti”, sanoi isäni, ja seuraavaksi veljeni 
tunnisti äänestä sen RPG-raketiksi.  Joku muu per-

heenjäsen totesi, että kyseessä on venäläinen PK-kone-
kivääri. Oltuani viikon ajan Zentanissa minäkin yritin 
tunnistaa aseet äänestä. Kuulin kovan äänen ja sanoin 
”Tuo oli Grad-raketti.” ”Ei vaan tuuli paukuttaa ovea”, 
sanoi pikkuveljeni. 

Nafusa-vuoriston alueen kaupungit olivat huonom-
massa kunnossa kuin vuonna 1982, jolloin minut oli  
lähetetty opiskelemaan Jugoslaviaan. Rakennukset 
olivat rapistuneet ja sortuneet, mitään uutta ei ollut 
missään. Gaddafi ei ole rakentanut koko Libyassa mi-
tään hyödyllistä, vaikka hänellä on ollut käytettävissään 
rikkaan valtion varat ja hän oli vallassa 42 vuotta. Ei 
ihme, että ihmiset nousivat häntä vastaan ja näyttivät 
syvän vihansa Gaddafin perheelle. 

Ilman kansainvälistä apua, ja varsinkin naapurimaiden 
Egyptin ja Tunisian tukea, libyalaiset eivät olisi pysty-
neet voittamaan Gaddafia. Näistä maista tuotiin vettä, 
ruokaa, lääkkeitä, energiaa ja niihin vietiin haavoittu-

Zanga zanga!

Mohedin Al-Aswad

Hakunilan kv.  
yhdistyksen  
varapuheenjohtaja,
arabian kielen  
opettaja Vantaalla, 
libyalainen aktivisti

neita ihmisiä sairaaloihin. Tunisian kautta ulkomailla 
asuvat libyalaiset toivat Libyaan muun muassa kymme-
niä Euroopasta ostettuja ambulansseja. 

Libyassa kaikki tekivät kaikkea, taistelivat, olivat var-
tiossa, hoitivat loukkaantuneita, ajoivat ambulanssia, 
hakivat vettä tankkiautoilla, korjasivat aseita. Kun kan-
sannousu alkoi, Gaddafi omisti kaiken, koko valtion. 
Joka päivä kansa otti palan Libyan valtiosta ja voitti 
itselleen enemmän jalansijaa omassa maassaan. Monet 
upseerit jättivät Gaddafin ja liittyivät kansaan. Saa-
tuaan mahdollisuuden  useat valtiomiehet ilmoittivat 
liittyvänsä kansaan. Ulkomailla Libyan suurlähettiläät 
ovat ilmoittaneet edustavansa Libyaa eivätkä Gaddafia. 
Näin riisuttiin Gaddafilta kaikki. 

Kuluvana syksynä Libyassa on satanut enemmän kuin 
miesmuistiin, ja libyalaiset sanovatkin, että Libyassa 
jopa taivas osallistuu heidän iloonsa vapauden koitta-
misesta. Tulossa on siis hyvä sato, niin viljelysten kuin 
politiikankin maailmassa.

Isänpäivänä me Helsingin libyalaiset sekä Libyan ystä-
vät juhlimme Gaddafin hallinnon kukistumista. Ja nyt 
me etsimme vastausta kysmyksyyn: entä mitä seuraa-
vaksi? Tapahtumat ovat edenneet nopeasti, ja lopuksi 
diktaattori syöstiin vallasta ja surmattiin. Entä nyt? 
Miten rakentaa maltilla maata, kun hallinto on luo-
tava tyhjästä ja suurin osa kansasta edelleen aseistettu 
hampaisiin asti? 

Vaikka maan entisen tyrannin valtaisat kasvokuvat 
eivät enää pistäkään silmiin kaikkialla Libyassa, ehkä 
jokin hänen sanomansa viitoittaa nyt tulevaisuuden 
tietä: zanga zanga, talo talolta ja kuja kujalta.

Kuvat: Mohedin Al-Aswad

Mohedin Al-Aswad

Libyan tie vapauteen



� HKY:n Tuulet �Hakunilan ja Länsimäen uutisia

Vielä kymmenen vuotta sitten vaikutti uskomattomalta, että 
eduskunnassa olisi jäseniä järjestöstä, jonka julistuksen mu-
kaan “pyrkimykset imeä vieraita vaikutteita ‘täydentämään’ 
omaa kulttuuriamme ovat rikoksia kansakuntaa vastaan”. 
Lainaus on Suomen Sisulta, jonka jäsenistä neljä nousi huh-
tikuun vaaleissa perussuomalaisten kansanedustajiksi. Kysei-
set henkilöt eivät ole marginaalisia hahmoja, jotka olisivat 
tulleet valituiksi perussuomalaisten yleisen menestyksen 
myötä, vaan kaikilla oli vähintäänkin kohtuullinen äänisaalis. 
Joukon tunnetuin on Suomen johtava akateeminen rasisti 
Jussi Halla-aho: hän oli Helsingin vaalipiirin toiseksi suo-
situin ehdokas; hänet myös valittiin maahanmuuttoasioista 
vastaavan hallintovaliokunnan puheenjohtajaksi.

Suomen Sisun jäsenten nousu oli osa perussuomalaisten 
historiallista vaalivoittoa. Muut eduskuntapuolueet menetti-
vät huhtikuun vaaleissa yhteensä 272 000 äänestäjää (suurin 
osa, 177 000, lähti Keskustalta) kun taas Perussuomalaiset 
sai 448 000 ääntä enemmän kuin viime vaaleissa. Uusia 
äänestäjiä oli noin 168 000, suunnilleen yhtä paljon kuin 
perussuomalaisten saamien äänien ja muiden menettämien 
äänien välinen ero. Itseasiassa kaikki vanhat puolueet paitsi 
Perussuomalaiset menettivät ääniä (lukuunottamatta Suo-
men Työväenpuoluetta, jonka äänimäärä kasvoi 93:lla).

Jo pelkästään rasistisiipensä takia Perussuomalaiset on rasis-
tisin puolue, mutta olisi paitsi virheellistä, myös vaarallista, 
merkitä koko puolue samalla leimalla ja laittaa sen menestys 
muukalaisvihan nimiin. Sen lisäksi, että ihmiset siirtyivät 
kannattamaan perussuomalaisia muiden puolueiden sijaan, 
puolue onnistui myös herättämään uusia äänestäjiä, jotka 
kokivat perussuomalaisten tarjoavan jotain uutta, mitä muil-
la puolueilla ei ole.

Osasyy menestykseen oli varmaankin se, että vanhat puo-
lueet koettiin korruptoituneiksi ja etääntyneiksi kansasta, 
mutta uusien äänestäjien suuri määrä kertoo, että perussuo-
malaisten suosio ei johdu pelkästään pettymyksestä vanhoi-
hin puolueisiin. Perussuomalaiset asettuukin uuteen kohtaan 
Suomen politiikassa. Puolue yhdistää vanhakantaiset arvot 
(esimerkiksi homojen oikeuksien vastustamisen) vaatimuk-
siin sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta (tosin tarkkaan 
rajatun ryhmän sisällä), mikä on ainutlaatuista.

Perussuomalaiset korostavat läheisyyttä kansaan ja eliitin 
vallan murtamista. Puolueohjelman ilmaisu ja asenne muis-
tuttaa viime vuosisadan alkupuolen oikeistoliikkeitä linjauk-
sillaan kansallismielisestä kristillissosialismista, “oikeistolai-
sen rahavallan” ja “vasemmistolaisen järjestelmävallan” väliin 
asettuvasta kolmannesta tiestä ja ihmisyyden perustamisesta 
yhteisöllisyyteen.

Muuten poliittisesti taaksepäin katsovassa puolueohjelmassa 
on suuryrityksiin ja kansainvälisiin organisaatioihin kohdis-
tuvaa kritiikkiä, joka tuo mieleen nykyajan globalisaatioliik-
keen. Ohjelmassa mainitaan niin IMF kehitysmaiden kurjan 
tilanteen ylläpitäjänä kuin EU suuryritysten holhoajana 
(nimeltä mainitaan Coca-Cola, Ikea ja IBM). Tälläkin on 
vastineensa historiassa: viime vuosisadalla suosion saavut-

taneet oikeistoliikkeet yhdistivät politiikassaan huono-
osaisista huolehtimisen ja ylikansallisten pääoman kritiikin 
kansalliseen ylpeyteen ja ulkopuolisten halveksimiseen. 
Tässä historiallisessa esimerkissä on synkkyydestä huolimat-
ta eräs lohdullinen piirre. Jopa äärimmäisissä tapauksissa, 
kuten Saksan kansallisosialisteissa (joista perussuomalaiset 
ovat kaukana) poliittinen menestys perustui enemmän sosi-
aalisiin tekijöihin kuin vihan lietsomiseen: Saksan vaaleissa 
antisemitismiä tärkeämpiä teemoja olivat leipä, työ ja rauha.

Perussuomalaisten pääteema onkin omasta ryhmästä 
huolehtiminen. Kun perussuomalaiset kirjoittavat, että 
“kansanvallan kaventaminen on suurin uhka tulevaisuuden 
hyvinvoinnille”, heidän havaintonsa on täysin oikea sikäli 
kun kansanvallalla tarkoitetaan demokratiaa. Kun he vaativat 
parempaa huolenpitoa vanhuksista ja terveydenhuollon 
parantamista, ei voi kuin olla samaa mieltä. Toki muutkin 
puolueet sanovat ajavansa näitä asioita, mutta se ei auta 
elleivät äänestäjät luota siihen, että näin todella tapahtuu. 
Perussuomalaiset ovat hyvässä asemassa lupausten tekemi-
seen, koska he eivät ole vielä olleet vallassa niin, että olisivat 
voineet rikkoa lupauksiaan.

Niitä ajatellen jotka kannattavat perussuomalaisia sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden takia, puolueen yksioikoinen leimaa-
minen on parhaimmillaan typerää ja oikeuttaa pahimmillaan 
muukalaisvihaa. Jos huono-osaisista suomalaisista huoleh-
timinen on rasismia, niin eihän rasismi sitten ole paha asia? 
Oikea tapa on vaatia perussuomalaisia puolueena sanoutu-
maan irti rasismista ja eristää puolueen rasistisiipi.

Muukalaisvihan nousu on kansainvälinen ilmiö, osa Suomen 
eurooppalaistumista. Voi siis olla hyödyllistä ottaa oppia 
muista maista, vaikka olosuhteet ovatkin erilaisia. Esimer-
kiksi Sveitsissä vuoden 2007 vaaleissa muukalaisvihamie-
lisestä UDC:stä tuli maan suurin puolue. Muut puolueet 
antoivat UDC:lle äänimäärän mukaisesti kolme salkkua liit-
toneuvostossa, mutta kieltäytyivät ottamasta siihen puolueen 
johtohahmoa, rasismistaan tunnettua Christoph Blocheria. 
Suomen puolueet olisivat vastaavasti voineet vaatia, ettei 
valiokuntien puheenjohtajiksi nimitetä Halla-ahoa tai muita 
upporasisteja.

Halla-aho on kirjoittanut että “vasemmistohuligaaneja” 
pitäisi ampua päähän, sanonut pohjoismaisen sosiaalide-
mokraatin olevan “maailmankaikkeuden alhaisin mateli-
ja”, kuvannut vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalaista 
natsijoukkomurhaaja Oskar Dirlewangerin kaltaiseksi 
“piileväksi psykopaatiksi” ja pyytänyt lukijoitaan photoshop-
paamaan tälle SS-koppalakin, ja niin edespäin. Halla-ahon 
harhakuvitelmat muslimeista vastaavat viime vuosisadan 
antisemitistien kirjoituksia juutalaisista: kyseessä ovat tuhon 
kulttia palvovat muukalaiset, joiden väestönkasvu hävittää 
sivilisaatiomme jos koviin toimiin ei ryhdytä heti. (Halla-
ahon ajatusmaailmassa on myös varsinaista antisemitismiä: 
hän uskoo, että holokaustista puhutaan niin paljon, koska 
juutalaiset hallitsevat Yhdysvaltojen tiedotusvälineitä.)

Muukalaisvastaisen (jotkut sanoisivat “maahanmuutto-

Pimeneviä päiviä
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kriittisen”) kristityn terroristin Anders Breivikin Norjassa 
tekemän joukkomurhan jälkeen on esitetty, että Halla-ahon 
pitäisi erota tehtävästään hallintovaliokunnan johdossa. On 
totta, että jos uskoo Halla-ahon harhakuvitelmiin euroop-
palaisen sivilisaation henkiinjäämistaistelusta muslimeja ja 
tummaihoisia vastaan, jossa vasemmistolaiset ovat vasta-
puolen apureina, sosiaalidemokraattien ampuminen ei ole 
ainoastaan johdonmukaista vaan melkeinpä moraalinen 
velvollisuus. Breivik siteeraakin Halla-ahoa manifestissaan 
ja sanoo tulleensa samoihin johtopäätöksiin muslimien ja 
vasemmistolaisten “parasiittien” yhteistyöstä. Halla-aho 
kirjoittaa:

“Länsimaisen sivilisaation osaksi ei ole tullut tehdä valintaa 
sodan ja rauhan välillä. Sen on valittava sodan ja tuhoutumi-
sensa välillä. Jumalaa monikultturisteilla ei ole, mutta mitä 

Rosa Meriläinen, Heidi Hautala ja Mikko Puumalainen sa-
novat lapsilleen sitten, kun pimeys on laskeutunut. Ainakaan 
minä en vuodattanut verta? Ainakin minä olin eettinen?”

Halla-aho hekumoi väkivallalla, mutta ei kehota siihen; 
Breivik otti askeleen pidemmälle ja osoitti mistä muuka-
laisvastaisissa sotafantasioissa on kyse. On toki pöyristyttä-
vää, että tällaisen ideologian pääedustaja Suomessa toimii 
hallintovaliokunnan puheenjohtajana. Mutta Halla-ahon 
näkemykset eivät ole muuttuneet ja hän on tuonut niitä 
esille avoimesti, joten on kummallista, että asiaan herätään 
vasta naapurin joukkomurhan myötä.

Tällainen avoimen vihamielinen, rasistinen ja hyökkäävä 
politiikka on Suomessa uutta, eikä siihen ole oikein osattu 
suhtautua. On kuvaavaa, miten vihreät toimivat Halla-ahon 
toivottua hartaasti, että maahanmuuttajien raiskaukset 
kohdistuisivat “vihervasemmistolaisiin” naisiin (ja ilmaistua, 
että hän olisi “yksinomaan iloinen” jos erityisesti Rosa Me-
riläinen raiskattaisiin, koska se olisi “moraalisesti oikein”). 
Osmo Soininvaara, eräs Vihreiden kärkihahmoista, vastasi 
Halla-ahon kirjoitukseen ehdottamalla, että kaikilta maa-
hanmuuttajilta otettaisiin geenitesti, jotta raiskaajat pystyt-
täisiin tunnistamaan. Toisaalta Vihreät Naiset veivät asian 
oikeuteen, mikä on sananvapauden kannalta kyseenalaista 
eikä auta mitään varsinaiseen ongelmaan, asenteiden suista-
miseen vihamielisemmiksi ja väkivaltaisemmiksi. Sittemmin 
on opittu vastaamaan paremmin, mutta juurtuneen rasismin 
kitkeminen ei ole helppoa.

Toisaalta on rohkaisevaa, että rasismia pidetään vieläkin niin 
tuomittavana, että perussuomalaisetkin ovat nimellisesti 
sanoutuneet siitä irti. Tosin julkilausuman pääkirjoittaja oli 
Halla-aho ja siinä itseasiassa vaadittiin nykyistä lievempiä 
tuomioita rikoksista, joiden motiivi on rasistinen. Puolue ei 
ole myös mitenkään reagoinut Halla-ahon teksteihin, jotka 

ovat julkilausumassa tuomitun “uskonnolliseen, kulttuu-
riseen, aatteelliseen, kielelliseen tai poliittiseen ryhmään 
kohdistuvan yleistävän tai valheellisen mustamaalauksen ja 
demonisoinnin” mallikappaleita.

Norjan terroristi-iskun jälkeen Halla-aho kirjoitti blogiinsa 
benjihypystään sen sijaan, että olisi puolustanut ideologi-
aansa siltä kritiikiltä, jota sen väkivaltainen ilmentymä on 
herättänyt. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini 
sen sijaan tuomitsi blogissaan yksiselitteisesti massamurhan 
rikoksena “ihmistä, ihmisyyttä ja elämää vastaan”. Mutta 
hän ei halunnut katsoa puolueeeseensa kotiutunutta aatetta 
silmiin, kirjoitti vain että tapahtumaa ei voi järjellä selittää 
- vaikka Breivikin manifestin sisältö oli hyvin tiedossa.

On kuitenkin syytä muistaa, että ongelmana on rasismi, ei 
Perussuomalaiset. Jos perussuomalaisten suosio laskee, mutta 
muut puolueet omaksuvat rasistisen puheen ja toiminnan, 
tilanne on entistä huonompi. Perussuomalaiset eivät ole 
suurin tai edes toiseksi suurin puolue, eivätkä he ole halli-
tuksessa päättämässä asioista. On mahdotonta sanoa, miten 
perussuomalaisten kannatus kehittyy, mutta toistaiseksi 
puolueen pääasiallinen merkitys rasismin saralla on ollut po-
liittisen ilmapiirin muuttamisessa rasismille suopeammaksi. 
Tällaisessa mielipidevaikuttamisessa onnistuminen riippuu 
muiden puolueiden, tiedotusvälineiden ja yksittäisten ihmis-
ten reaktioista.

Alkuun perussuomalaisiin yleensä ja puolueen rasistisiipeen 
erityisesti suhtauduttiin huvittuneen ylimielisesti. Mutta 
vaikka Tony Halmeen kaltainen väkivaltainen rasisti oli 
poliittisesti harmiton, hänen kannatuksensa kertoi jotain 
huolestuttavaa yleisestä ilmapiiristä. Vuoden 2009 EU-vaali-
en menestyksen jälkeen Perussuomalaiset olisi jo pitänyt ot-
taa vakavasti. Puolueen noustessa suhtautuminen oli turhan 
ylimielistä. Rasistisiiven argumentit olisi pitänyt purkaa ja 
osoittaa vääriksi sekä vaatia puoluejohtoa joko sanoutumaan 
rasismista irti tai tekemään puolueesta avoimesti rasismin 
lipunkantaja.

Ei ole selvää, kuinka suuri osuus perussuomalaisten kanna-
tuksesta selittyy sillä, että heidän koetaan edistävän sosiaalis-
ta oikeudenmukaisuutta ja kuinka moni tukee puoluetta sik-
si, että sen koetaan ratkaisevan muukalaisongelmaa. Mutta 
se, että kaikkien puolueiden Helsingin ehdokkaista toiseksi 
eniten ääniä sai Suomen akateemisten rasistien kärkihahmo 
Halla-aho, osoittaa, että rasismia ei koeta ongelmalliseksi tai 
sitä mahdollisesti ei edes tunnisteta.

Kovin suuri osa suomalaisista tuskin jakaa upporasistien 
myrkyllisiä harhakuvitelmia sodasta maahanmuuttajia 
vastaan, mutta lievempi rasismi on laajaa. Kuvaavaa on se, 
että Teuvo Hakkaraisen kommentit siitä, kuinka muslimit 
ja minareetit ovat ongelma Suomelle kuitattiin junttimai-
suutena ja huonona ilmaisuna. Olisi ennemmin syytä olla 
tyytyväinen siitä, että poliitikko ilmaisee itseään selkeästi ja 
välittömästi, mutta kritisoida puheen kammottavaa sisältöä. 
Miten suhtauduttaisiin siihen, jos kansanedustaja sanoisi, 
että juutalaiset ja synagogat ovat Suomessa ongelma, joka 
pitää saada kuriin? Onkin huomattavaa, että puoluejohto 
oikaisi Hakkaraista neekeripuheistaan (ja samalla kieltäy-
tyi kommentoimasta sitä, olivatko ne rasistisia), mutta ei 
ole ryhtynyt samanlaisiin toimiin Halla-ahon kirjoitusten 
suhteen.

Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tapahtuneet 
muutokset väestössä ovat olleet pieniä sekä suhteessa 
ihmisten kokonaismäärään että niiden taloudellisen vaiku-
tuksen puolesta. Mutta ero on suuri 90-lukua edeltäneisiin 
aikoihin, jolloin Suomen väestö oli homogeenisempi. ( Ja 
ihmisten mielikuvituksessa se oli vielä homogeenisempi kuin 
todellisuudessa.) Tällaisessa tilanteessa rasismi on odotetta-
va reaktio tutusta poikkeavien ihmisten liittyessä ryhmään, 
erityisesti jos tulokkaita kohtaan on paljon ennakkoluuloja. 

on tieteilijä ja aktivisti. 

Hän tutkii kosmologiaa
Helsingin yliopiston 
fysiikan laitoksella ja 
on Israeli Committee 
Against House  
Demolitions  
(ICAHD)-järjestön 
Suomen haaran jäsen.
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Mielikuvien korjaaminen ei ole helppoa kun käsitykset ovat 
jo juurtuneet; ei ole realistista ajatella, että muukalaisten 
vastustamisen ajattelunsa keskeiseksi sisällöksi ottaneet 
ihmiset enää muuttaisivat mielipiteitään. Sen sijaan asiaan 
aatteiltaan vähemmän sitoutuneiden käsityksiin mahdollista 
vaikuttaa. Tämä ei kuitenkaan tapahdu pelkästään rasismin 
yleisluontoisella tuomitsemisella.

Rasistit väittävät usein, että heidän kantansa perustuvat 
tosiasioihin, joita muut eivät uskalla tunnustaa. On tärkeää 
korjata tämä näkemys. Jos upporasistien argumentteihin ei 
vastaa, ulkopuolinen saattaa päätellä, että niin tehdään koska 
hyviä vasta-argumentteja ei ole. Mutta faktojen korjaami-
nen ei yksin riitä. Jos juutalaisvihaa lietsottaisiin väitteillä 
siitä, kuinka juutalaisten korkea syntyvyys ja kultinomainen 
uskonto johtavat länsimaisen sivistyksen hävitykseen, pelkkä 
syntyvyyslukujen oikaiseminen ja irrallisista uskonnon 
piirteistä kiisteleminen voi itseasiassa vahvistaa ajatusta siitä, 
että nämä seikat ovat tärkeitä. Rasismi ei leviä siksi, että ra-
sistien argumentit olisivat aukottomia, eikä leviämistä estetä 
pelkästään faktoja korjaamalla. Pitää myös muuttaa keskus-
telun viitekehystä ja paljastaa asenteet argumenttien takana.

Esimerkiksi sanan “maahanmuuttokriittinen” käyttäminen 
on harhaanjohtavaa, koska sillä on neutraalin kirjaimellisen 
merkityksen lisäksi vakiintunut ideologinen merkitys. Kirjai-
mellisesti kyse on on maahanmuuttoon liittyvien ongelmien 
kriittisestä käsittelystä, mikä ei ole sen kummempaa kuin 
vaikkapa maaltamuuttoon liittyvistä ongelmista puhuminen. 
Mutta usein sana tarkoittaa yksinkertaisesti muukalaisvas-
taisuutta ja toimii vaatteena, johon rasismi verhotaan. Hyvän 
esimerkin sanan ongelmallisesta käytöstä tarjoaa vihreiden 
lausunto siitä, kuinka he eivät hyväksy maahanmuutto-
kriittisiä puolueeseensa. Jos haluaa ilmaista, että ei hyväksy 
rasisteja, niin miksei sanoisi suoraan niin? Toisaalta perus-
suomalaiset yleisesti ja rasistisiiven edustajat erityisesti eivät 
ole täysin väärässä siinä, että toimittajat ovat välillä suhtau-
tuneet heihin asiattoman halveksivasti. Paitsi että tällainen 
suhtautuminen on moraalisesti väärin, se on myös omiaan 
lisäämään perussuomalaisten kannatusta.

Poliittisen viitekehyksen keskiössä täytyy pitää Suomen 
todellisia vakavia ongelmia: muiden puolueiden keskittymi-
nen rasismiin sen levittäjien ehdoilla vahvistaa käsitystä siitä, 

että muukalaiset ovat Suomen suurin poliittinen kysymys. 
Yleisen oikeudenmukaisuuden edistäminen onkin hyvä tapa 
torjua rasismia. Ensinnäkin olosuhteiden huonontuminen 
- tai pelko siitä - on oiva kasvualusta rasismille ja toisekseen 
perussuomalaisten sosiaalisiin tekijöihin perustuva kannatus 
tulkitaan tueksi myös puolueen rasisteille. Rasismia ei kukis-
teta ainoastaan arvoista puhumalla, vaan myös edistämällä 
sosiaalista ja taloudellista oikeudenmukaisuutta. Perussuo-
malaisten kannattajien protesti vanhoja puolueita kohtaan ei 
ole täysin aiheeton.

Oikeudenmukaisuuden edistäminen ei saa jäädä tyhjiksi 
lauseiksi tai rajoittua etnisiin kysymyksiin. Ne jotka ovat 
oikeasti kiinnostuneita ihmisoikeuksista tukevat niitä ilman 
varauksia. Rasismin pelko ei saa johtaa siihen, että hyväksy-
tään esimerkiksi lasten ja naisten oikeuksien polkemisen, ku-
ten vaikkapa lapsiavioliitot ja lasten sukuelinten silpomisen. 
On kuitenkin huomattava, että vaikka tuollaiset tuomittavat 
kulttuurilliset käytännöt antavat rasismille polttoainetta, ne 
eivät ole vastuussa rasismista sen enempää kuin juutalaisten 
sukuelinten silpominen tai toiminta pankeissa ja kumouksel-
lisissa liikkeissä oli syynä viime vuosisadan antisemitismiin.

Rasismin nousu on kuin maan vakava sairastuminen. Tilan-
ne on tuskallinen ja selviäminen vaatii ponnisteluja. Mutta 
sillä voi olla hyviäkin seurauksia, jos tapahtunut pysäyttää 
ajattelemaan asioita, joita on pidetty itsestäänselvinä. Edus-
kuntavaalien tulos on herättänyt ihmisiä ottamaan kantaa 
ja tarttumaan politiikkaan: Vihreiden jäsenmäärä nousi yli 
7000:lla ja Vasemmistoliittoon liittyi yli 1000 uutta jäsentä. 
Suomen politiikka on muuttumassa, ja riippuu oikeudenmu-
kaisuutta ajavien ihmisten toimista, synkkenevätkö vuodet 
entisestään vai paraneeko maa pian.

Kesäterveiset
Makedoniasta

Olimme koko perhe kesälomalla Makedonian 
pääkaupungissa, Skopjessa. Suomessa kesät ovat ihania, 
mutta kotimaa kutsuu aina, koska siellä ovat suku ja 
ystävät. Lähdimme matkaan Vuosaaren satamasta, josta 
matkustimme suoraan Puolaan, Gdyniaan.  Ajoimme 
autolla Puolan halki, Slovakian ja Tsekin kautta Unkariin. 
Olimme yhden yön kaikissa näissä maissa. Unkarista 
ajoimme päivässä Skopjeen, jossa sukulaiset odottelivat. 
Kaikki olivat iloisia, sillä suku on meille tärkeä ja 
kaipaamme toisiamme asuessamme ulkomailla. Olimme 
pari viikkoa Skopjen alueella missä meillä on sukulaisia.

Makedoniasta on lähtenyt paljon siirtolaisia muualle 
Eurooppaan. Kotimaahan on tapana kerääntyä kesän 
aikana ja silloin pidetään paljon perhejuhlia. Erityisesti 
häät halutaan järjestää kotimaassa ja hääjuhlat ovat suuria 
tapahtumia, joihin kokoontuu usein 300–500 vierasta. 
Osallistuimme matkan aikana moniin häihin, mm. 
veljen Sveitsissä asuvan pojan hääjuhlaan. Nykyisin häät 
pidetään tavallisesti hääravintoloissa, joissa ohjelmassa 
on elävää musiikkia, seremonioita ja hyvää ruokaa. 

Ohrid-järvellä  ja Albanian rannikolla

Sen jälkeen lähdimme lomalle Ohrid-järvelle Pohjois-
Makedoniaan Albanian rajalle. Sinne on matkaa 
Skopjesta 180 kilometriä. Ilmasto on siellä viileämpi 
vuoristo-ilmasto. Ohrid on kulttuurikaupunki, jossa asuu 
slaaveja, albaaneja, turkkilaisia ja muita kansallisuuksia. 
Se on lomailijoiden suosiossa ja sinne tulee paljon 
turisteja naapurimaista ja muualta Euroopasta.  
Erityisen mukavaa oli tavata siellä paljon suomalaisia 
matkailijoita. He tuntuivat viihtyvän Ohridissa.

Ohrid-järvi on Euroopan vanhin järvi Balkanilla, 
Makedonian ja Albanian vuoristoisella rajaseudulla. 
Se on ollut UNESCOn maailmanperintökohde 
vuodesta 1979. Ohrid-järvi ja sen sisarjärvi Prespa 
sijaitsevat Dinaaristen Alppien länsireunalla ja niiden 
oletetaan syntyneen noin viisi miljoonaa vuotta 
sitten. Ohrid on säilynyt yhtäjaksoisesti järvenä siitä 
asti. Näin pitkäikäiset järvet ovat maailmassa hyvin 
harvinaisia eikä Ohridille löydy Euroopassa vertaa. 

Ohrid-järven rannalla on kolme kaupunkia, Ohrid 
ja Struga Makedoniassa sekä Podradec Albaniassa. 
Lisäksi on useita kalastajakyliä. Turismi on kuitenkin 
nykyisin tärkeämpi tulonlähde kuin kalastus. Koko 
alueella on noin 170 000 asukasta. Asukasluku on 
kasvanut noin 100 000:lla puolen vuosisadan kuluessa, 
mikä rasittaa järven herkkää ekosysteemiä. Alueen 
historiallisten muistomerkkien ja luonnontilaisen 
vesistön takia Ohrid-järven alueesta on tullut tärkeä 
matkailukohde. 1980-luvulla alueella kävi yli 200 
000 matkailijaa vuosittain. Jugoslavian sotien jälkeen 
matkailu romahti, mutta on vähitellen elpynyt.

Ajoimme myös autolla Albanian rannikolle, jossa 
olimme kaksi viikkoa. Siellä on Euroopan edullisin 
ja rauhallisin aurinkoranta. Rantaviivaa on 362 
kilometriä.  Löysimme hienoja rantoja Saranden 
kaupungista. Se sijaitsee vastapäätä Korfua. Ihmiset ovat 
hyvin ystävällisiä ja innostuneita tapaamaan turisteja. 
Alue on turvallinen ja tiet ovat hyvin rakennettuja. 
Suomalaiset autovakuutukset ovat siellä voimassa, 
joten suosittelemme näitä monille vielä tuntemattomia 
lomakohteita. Vietimme Makedoniassa ja Albaniassa 
kaksi kuukautta ja palasimme kotiin autolla Baltian 
kautta. Työt kutsuivat toisessa kotimassa, Suomessa, 
jossa olemme vaimoni kanssa asuneet noin 17 vuotta. 

Sadije ja Harun Osmani

Lääkäri- ja laboratoriopalvelut
MELLUMETRO
Lääkäriasema, lääkäripäivystys 

puh.   09 395 1411 tai  041 526 8921 MELLUNMÄEN AUKIOLLA (alhaalla on Laakavuorenkuja 2)

ma - pe  klo � - 1�
la   klo � - 1�  ainoastaan ajantilaus

www.mellumetro.fi

Sijaintimme on metron pääteaseman vieressä ylhäällä

Tule ja tutustu toimintaamme.

Saat  ystävällistä ja asiantuntevaa  
lääkäripalvelua ajanvarauksella

mellumetroLÄÄKÄRIPÄIVYSTYS

Suosittelemme rasismista kiinnostuneille sosiologi Vesa 
Puurosen kirjaa tänä vuonna ilmestynyttä kirjaa  
“Rasistinen Suomi”. Kirjassa on asiantuntevasti  
esimerkkien valossa kuvattu ja analysoitu suomalaista 
rasismia ja vihaa monikulttuurista yhteiskuntaa  
kohtaan. 
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Yhdistyksen kerhotilassa Länsimäessä on naisille 
järjestettyä toimintaa joka päivä. Toimintaan ovat 
tervetulleita kaikenmaalaiset ja -ikäiset naiset. Tilassa 
järjestetään monenmoisia kerhoja ja tilaisuuksia jokai-
seen makuun: on kokkikerhoa, suomen kielen tunteja, 
askartelua, asiantuntijavierailuja.... Tärkein kaikista on 
kuitenkin jokaperjantainen naisten ja lasten ilta. Silloin 
kerholle kokoontuu aina kymmeniä naisia lapsineen.  
Perjantaisin naisilla on aikaa jutella ja irtautua arjes-
ta. Kello kuuden jälkeen illalla tilassa kuuluu iloinen 
puheensorina ja lasten leikkien äänet. 

- Täältä saa paljon vertaistukea, sanoo Bedia, joka 
käy kerhossa ahkerasti. Monesti huomaan itsekin, 
että muutkin painivat samanlaisten arjen asioiden 
kanssa kuin minäkin. Muiden kanssa jutellessa ovat 
monet ongelmat ratkenneet. Tietenkin aikaa jää 
myös kepeille aiheille, hän naurahtaa.

Naiset ovat kokeneet nimenomaan naisille järjestetyn 
toiminnan tärkeäksi, sillä silloin naiset saavat omaa ai-
kaa ja pääsevät kokeilemaan uutta. Erilaista toimintaa 
on paljon, ja kerholaiset ovatkin sitä mieltä, että toi-
minnasta hyötyy paljon, jos vain jaksaa mennä mukaan. 
- Kotona istuminen ei kannata, Bedia sanoo. 

Uusien asioiden oppiminen on monen mielestä toi-
minnassa tärkeää, oli se sitten uusi suomen kielen 
sana, tietokoneohjelma tai erimaalainen ruokaohje. 
Naiset ovat hyvin motivoituneita oppimaan ja siksi 
esimerkiksi suomen kielen tunteja ja luentoja erilaisista 
aiheista on toivottu lisää. - Toiminnan kautta saa itsel-
leen helposti kalenterin täyteen menoja, sillä erilaisia 
aktiviteetteja järjestetään runsaasti, toteaa Galina, joka 
on itsekin pitänyt tilassa naisille käsityökerhoja. Jo 
useampana keväänä on esimerkiksi käyty suuremmalla 
joukolla Korkeasaaressa.

Kerhossa käy monenmaalaisia naisia, mikä on mahdol-
listanut toisiin kulttuuriryhmiin tutustumisen ja siten 
myös mahdollisten ennakkoluulojen hälvenemisen. 

- Ja suomen kielikin kehittyy. Kun yksi puhuu 
äidinkielenään arabiaa, toinen somaliaa ja kolmas 
vaikkapa venäjää, yhteiseksi kieleksi on tullut luon-
nollisesti suomi. Koska harva kuitenkin osaa suomea 
ihan täydellisesti, uskaltaa juttuihin mennä mukaan 
helpommin. Se on ollut minulle tärkeää, kertoo 
Suomessa neljä vuotta asunut Najia.

Toiminnasta onkin saanut moni ystävyyssuhde alkunsa. 
Vaikka esimerkiksi perjantaikerhossa saa käydä niin 
usein kuin haluaa ja pitää välillä taukojakin, tiet-
ty yhteisöllisyyden tunne on muodostunut. Toisten 

Naistenkerhossa tapahtuu
Maryam Hamadon
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kuulumisista ollaan aidosti kiinnostuneita ja kun joku 
vaikkapa sairastuu, apua on aina tarjolla. - Tarjouksista 
ja kauppojen alennusmyynneistä osataan myös vinkata, 
nauraa Galina. Moni äiti on lisäksi huomannut lap-
sensa sosiaalisten taitojen kehittymisen. Kun lapsia on 
monta ja tila käy ahtaaksi, täytyy kehittää tapoja tulla 
toimeen erilaisten ja eri-ikäisten leikkikaverin kanssa. 
Keskinäinen kunnioitus on tärkeällä sijalla niin pienten 
kuin isojenkin keskuudessa.

Naistenkerhon vetäjä Mona kiteyttää, että Länsimäen 
kerhotilassa yhdessäolo on ykkösasia. Monella kerhon 
naisista toiminnasta saadut ihmissuhteet lievittävät 

ikävää kotimaahan jäänyttä perhettä ja ystäviä kohtaan. 
Kerhosta on tullut monille naisille sydäntä lähellä oleva 
paikka, jonne tullaan aina Espoota ja Helsinkiä myö-
ten. Yhdistys onkin saanut naisilta vetoomuskirjeen, 
jolla haluttiin varmistaa naistentoiminnan jatkuminen. 
Siinä sanottiin, että toiminta on tärkeää sadoille naisil-
le ja sen oli allekirjoittanut noin 150 henkilöä.

Naiset kertovat, että vaikka tilan ahtaus välillä häiritsee, 
kovin kauan ei toiminnasta malta pysyä poissa. Kun 
naisten ja lasten iltaankin taas perjantaina menee, ovat 
kaikki tutut ja uudet kasvot odottamassa ja nyyttäri-
meiningillä koreaksi saatu pöytä houkuttelemassa.

Kuvassa vasemmalta Galina, Bedia, Najia ja Mona.

Luotettavaa ja turvallista kiinteistöpalvelua
• Isännöinti
• Kiinteistönhoito
• Päivystys

• Kaukovalvonta
• Ulkoilualueet
• Siivous

Länsimäen Kiinteistöpalvelu Oy  
Kuntokuja 4, 01280 Vantaa. Puh. 3424 210, fax. 3922 047 
etunimi.sukunimi@lansimaenkiinteistopalvelu.fi 
www.lansimaenkiinteistopalvelu.fi

ISA
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Hakunila International Organization’s new informati-
on and help desk works to help all foreigners living in 
Hakunila and outside Hakunila area.

You can visit us if you want information and coun-
selling in matters such as: social issues, study, courses, 
work matters, crises and other problems. You may also 
come to talk for other reason. 

At our office you can also get information about other 
activities of our society such as children clubs and 
happenings.

The service is free of charge. 

By phone, call on:  
Monday, Tuesday and Thursday 10-16 
telephone: 09-2722775 
By personal visit you can come without appointment 
on Tuesdays and Thursdays from 10-14

•

•

Information And Help Desk
Address:  
Kannuskuja 2A, 3rd floor (Hakunila). 

Bring the relevant papers with you.  
Also possible on other times on arrangements. 
You can also contact us by email: 
hakunilan@kolumbus.fi  

Burhan Hamdon / Office Manager 
Finnish, English, Arabic, Turkish

Other languages: 
Albanian language 
Harun Osmani, Tel. 040-5053312 
Kurdish & Persian language  
Shahla Negahdari,Tel. 050-5726704 
Russian language   
Larisa de Roberti,  Tel. 050-572 6703 
Somalian language 
Ibtisam Haibeh, Tel. 044-522 7182

Neuvontatoimisto ulkomaalaisille 
Hakunilan kansainvälisen yhdistyksen neuvontapiste 
palvelee Hakunilan, Koivukylän ja muiden Vantaan 
alueiden ja ympäristön ulkomaalaisia ja myös suoma-
laisia, jotka haluavat esim. tietoa alueen vieraista  
kulttuureista ja yhdistyksen toiminnasta.

Voit kääntyä puoleemme, kun haluat informaatiota tai 
tukea seuraavissa asioissa:  
sosiaaliset kysymykset, lakiasiat, opiskelu, kurssit,  
harrastustoiminta, työ, kriisit ja muut ongelmat.

Voit myös tulla keskustelemaan muuten vain.  
Toimistossa voi myös saada tietoja yhdistyksen toimin-
nasta, esim. lastenkerhoista ja tapahtumista.

Palvelu on maksutonta. 
Voit ottaa yhteyttä puhelimella:  
maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin kello 10-16  
puh. 2722775, 050-572 6710

Burhan Hamdon palvelee henkilökohtaisesti 
neuvontatoimistossa suomen, englannin, arabian ja 
turkin kielillä, tiistaisin ja torstaisin kello 10-14. 
puh. 2722775, 050-572 6710 

•

Neuvonta Hakunilassa ja 
Länsimäessä ja puhelinneuvonta

Albaniankielinen päivystys sovittava puhelimella 
Harun Osmani, puh. 040-5053312 
Somaliankielistä neuvontaa sopimuksen mukaan 
Hakunilassa ja Länsimäessä (Kilpakuja 1) 
Ibtisam Haibeh 
Soittaa voi milloin vain puh. 044-5227182 
Venäjänkielinen päivystys Länsimäessä,  
Kilpakuja 1, Larissa De Roberti 
Soittaa voi milloin vain puh. 050-572 6703
Kurdin- ja farsinkielinen päivystys vain  
puh. 050-5726704 Shahla Negahdari 
Muut ajat ja kielet sopimuksen mukaan.

Voit esittää kysymyksiä myös sähköpostilla:  
hakunilan@kolumbus.fi

Yhdistyksen kotisivulla tietoja osoitteessa:  
www.hakunila.org

Osoite: 
Kannuskuja 2A, 3. krs. (Hakunila) 
01200 VANTAA

•

•

•

•

•

Ururka Hakunila ee calimiga ha waxa la asaasay sannadkii 1998, kaasoo ay ujeedadiisu ahayd  sidii loo horumurin 
lahaa  loona kobcin laha  aqoonta iyo is fahanka  dadka dhaqanadd kala duwan ee ku wada nool dalka Finland, 
sidoo kalena looga hortaagi lahaa cunsuriyadda. Ururku muddo yar gudaheed ay ku noqday mid si fiican ugu hirto 
oofidiya taageero wax ku ool leh u fidiya dhammaanba dadka ajaanibka ah.   
Waxa la furay xafiiska talo siinta  ee Hakunila 2001. Burhan Hamdon oo ah aqoon yahan barta cilmiga barashda 
bulshada ayaa ah agaasime sare  oo  hawl gala xafiiska uu ururku ku leeyahay xaafadda Hakunila ee Vantaa, hal-
kaas oo qofkasta oo taageero u baahda looga caawiyo. Burhan Hamdoon wax qabadkiisu intaas uun kuma koobna 
e waxay wada shaqayn leeyihiin guud ahaan bulshada iyo qaybaha kale ee madaxa banaan kuwaas oo ay ka wada 
shaqeyaan guud ahaanba arrimaha khuseeya dadka ajaanibka ah gaar ahaan sidii ay ula qabsan lahaayeen dalka 
finland, arrimaha dhalin yarada, ka hortaga cunsuriyadda iyo sidii looga shaqayn laha is dhex galka dhaqanada kala 
duwan.

Sidoo kale waxaannu qabanqaabinaa xaflado iyo kulano saameeysa caasimadda Helsinki iyo magaalooyinka kale 
eek u xeeran sida:  Vantaa,Espoo, kauniainen.  
Wax kalw oo aanu qayb libaax ka qaadanaa wada hadalo iyo dood dhex mara beesha caalamka. 
Wax kaloo aanu taageero buuxda siina xuquuqda aadamiga iyo dumuqraadiadda oo qof wal oo muwaadin ah oo ku 
nool caalamka.        

The Hakunila International Organization (Hakunilan kansainvälinen yhdistys in Finnish) was established in 1998. 
Our aim is to promote awareness and knowledge of different cultures and advance multicultural  
activities in Finland. We aim for overall tolerance in Finland by applying preventive and antiracist policies.  
Gradually the organization has expanded its operations and has become the supportive organization for  
immigrants. Hence, we opened an immigrant advice centre in Hakunila 2001.  
Burhan Hamdon, a sociologist who is the executive manager of Hakunilan kansainvälinen yhdistys, runs the main 
office in which he provides all the possible assistance to our clients. Hamdon also participates in  
collaboration with other public and private sectors to manage immigrant issues especially in the area of  
integration, youth affairs, anti-racism and multicultural works.

We also arrange co-operative cultural events in the capital area, which includes Helsinki, Espoo, Vantaa and Kau-
niainen. One of our main destinations is taking a part in cultural discourse and debate in the global world.  
We support human and democratic rights for every citizen in the whole globe.

Hakunila  
International Organization

Ururka Hakunila ee calimiga

Интернациональное объединение в Хакунила зарегистрировано в Вантаа в1998г. Смысл 
деятельности объединения состоит в том, чтобы представители различных культур узнали 
и почувствовали друг друга, живя рядом в столичном регионе. Объединение борется за 
уменьшение случаев проявления расизма Финляндии. Постепенно оно расширяет свою 
поддержку иностранцев. В 2001г. им открыто информационное бюро в Хакунила. Объединение 
организует всевозможные мероприятия, такие, где можно просто поговорить,узнать о другой 
культуре, курсы, кружки для детей и подростков,а также разные поездки и выставки. Главная 
задача объединения состоит в том, чтобы дети, сохраняя родной язык, учавствовали в разных 
культурных мероприятиях и любимых занятиях. В основном в этих кружках познают родную 
культуру через танец, пение, фольклор. Кроме этих кружков, также организованы студии по 
обучению музыке, изобразительному искусству. Проходят литературные чтения и творческие 
встречи. 

Интернациональное объединение “ Хакунила”وا ھ  

  وا ھ   ل  تد ا وع وا   ن ھ   وھ 
 ،رو    ا ا   إ ً را  ا و ا ورات واا 

.و  أ ر ا ذ ااء اي أ   اات اةو

 ت اا  ا ات ال ا ھ  بول اط ور  دورات وا  ،
إدار   ا ا  ءأ ا و .

   ًط ا  تا أ  نا أ  رت ا ات ال او ة  و 
    أوتد ا وت واق ا  عا  لا ورھ ىا ت اوا .






1� HKY:n Tuulet 1�Hakunilan ja Länsimäen uutisia

Kuvia Hakunilan kansainvälisen

Etelä-Pohjalainen ilta,
Henrik Lamberg

Makedonialainen taidenäyttely,  
professori Dancho Ordevin 

Etelä-Pohjalainen ilta,
Sauli Paalijärvi

Venäläinen kirjallisuus-ilta

Rauhanfoorumin puhujat Inkeriläinen ilta

Marokkolainen ilta

Lastenkerhojen taidenäyttely

Japanilainen ilta

Kosovolainen ilta

Nepalilainen ilta

Burmalainen ilta

yhdistyksen tapahtumista
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Hakunilan kansainvälisen 
yhdistyksen ohjelmaa 

Länsimäessä
Länsimäen toimintakeskus  
Kilpakuja 1, 01280 Vantaa

Aikuisille

Maanantaisin
Ompelua klo 13-16. Lisätietoja Mona Abdelgadir, puh. 046-895 2880
Naisten kahvila klo 13-14. Mona Abdelgadir
Naisten jumppa klo 14-16. Ohjaaja Eteri Sarre Lisätietoja: Mona Abdelgadir puh. 046-895 2880.
Laulunopetusta aikuisille klo 17:30-19:30. Laulunopettaja Viktoria Alatalo. Lisätietoja puh. 040-072 9112.

Tiistaisin
Venäjän- ja suomenkielistä neuvontaa klo 10-12.  
Larissa de Roberti puh. 050-572 6703. Yhteistyössä Portti ry:n kanssa. 
Neuvontaa arabian, englannin, ruotsin ja suomen kielillä klo 13-16. 
Mona Abdelgadir puh. 046-895 2880
Käsityötä naisille klo 13-16. Kolsoum puh. 041 532 6410
Käynti Jakomäen uimahallissa naisille ja alle 5-vuotiaille lapsille klo 14 
alkaen. Lisätietoja Mona Abdelgadir, puh. 046-895 2880
Maalaus- ja piirustuskurssi aikuisille klo 18-21. 
Kuvataiteilijat Vaharsolt Balatkhanov & Anna Lebedeva. Lisätietoja puh. 044-279 5097

Keskiviikkoisin
ATK-neuvontaa kaikille ja maahanmuuttajien neuvontaa ilman ajanvarausta klo 9:30-14:30  
suomen, englannin ja arabian kielillä. Aurora Hamadon puh. 050-549 2100
Suomen kielen kurssi maahanmuuttajanaisille yhteistyössä UN-Women kanssa klo 11-13.

Torstaisin
ATK-neuvontaa kaikille ja maahanmuuttajien neuvontaa ilman ajanvarausta  
klo 9:30-14:30 suomen, englannin ja arabian kielillä. Aurora Hamadon puh. 050-549 2100
Monikulttuurinen ruoka -koulutusta klo 12-16. Lisätietoja Mona Abdelgadir puh. 046-895 2880

Perjantaisin
Ohjelmaa naisille ja lapsille ja perheneuvontaa Mona Abdelgadirin johdolla klo 10-14.
Naisten ja lasten ilta ja käsityötä Mona Abdelgadirin johdolla klo 18-22.

Sunnuntaisin
Sunnuntaipiiri venäjän- ja suomenkielisille aikuisille klo 12-16. Luentoja, virkistystä, liikuntaa. Larissa de Roberti. 

Lisäksi ATK-opetusta pienissä ryhmissä tai yksin kaikille kiinnostuneille suomen, englannin ja arabian kielillä.  
Aika sopimuksen mukaan. 

Ilmoittautumiset:  
Länsimäen kansainvälinen toimintakeskus, Kilpakuja 1, Länsimäki  
ke ja to klo: 9:30-14:30 tai sähköpostilla: atk@hakunila.org tai puh. 09-2722775 
 
Lapsille ja nuorille 

Tiistaisin
Kuvataideopetusta lapsille ja nuorille klo 16-18 
Vaharsolt Balatkhanov & Anna Lebedeva. Lisätietoja puh. 044-279 5097 

Tiistaina

Kuvataideopetusta lapsille ja nuorille klo 16-18 
Vaharsolt Balatkhanov & Anna Lebedeva. Lisätietoja puh. 044-279 5097

•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Keskiviikkoisin

Lasten tukiopetusta, läksyjen lukemista, askartelua, piirustusta klo 16-18.  
Maryam. Lisätietoja puh. 050-549 2100

Perjantaisin
Maalauksen ja piirustuksen opetusta klo 14-16. 
Kuvataideopettaja Viktoria Okhrimenko. Lisätietoja puh. 050 369 7075

Lauantaisin

Musiikin maailma pienille laululintusille, yli 7-vuotiaille klo 11-13,  
Viktoria Alatalo. Lisätietoja puh. 040-072 9112
Arabian kielen ja kulttuurin kerho lapsille klo 17-19.  Mohedin Al-Aswad ja Burhan Hamdon.

Lisäksi kulttuuri-iltoja, juhlia, taidenäyttelyitä ym., joista ilmoitetaan erikseen osoitteessa www.hakunila.org ja 
usein Vantaan Sanomissa. 

Tilaisuudet ja toiminta Länsimäessä ovat maksuttomia ja avoimia kaikille, myös suomalaisille. Alueen yhdistykset 
voivat varata vapaana olevia käyttöaikoja Hakunilan kansainvälisen yhdistyksen neuvontapisteestä  
Kannuskuja 2 A, Hakunila (S-marketin talossa) puh. 050-572 6710. Tervetuloa tutustumaan Länsimäen tiloi-
himme.

  
 
Aikuisille 
Maanantaisin

Kerho ”Ogonjok”  Seniorien venäjän- ja suomenkielinen keskustelu- ja toimintaryhmä  
klo 17-20:30. Larissa de Roberti. Avoin kaikille. ” Ystävän kammari”. Puh. 050-572 6703

Perjantaisin
Naisten kerho,  Hakunilan päiväkeskuksessa klo 19-21, alk. 2.9 Hakunilan päiväkeskus, Laukkarinne 4. 
lisätietoja Ibtisam Haibeh puh. 044-522 7182

Hakunilassa noin kerran kuukaudessa eri kulttuurien illat Hakunilan päiväkeskuksessa.  
Niistä ilmoitetaan erikseen Vantaan Sanomissa, Vantaan Internet-sivuilla ja kotisivullamme (www.hakunila.org) 

Lapsille

Perjantaisin
Monikulttuurinen lasten ja nuorten kerho klo 17-19. Hakunilan päiväkeskus, Laukkarinne 4.  
Ibtisam Haibeh puh. 044-522 7182

Sunnuntaisin
Tshetshenialaisen kansantanssin kurssi nuorille klo 18-20. Hakunilan nuorisotila,  
Laukkarinne 4. Lisätietoja Ruslan Kantaev, puh. 046-891 0225.

Ohjelmat ja kerhot jatkavat keväällä, mutta tarkemmat tiedot kotisivulta (www.hakunila.org), yhdistyksen  
toimistosta ja kerhonohjaajilta vuoden 2012 alussa. 

•

•

•

•

•

•

•

•

Hakunilassa

Tulevat Tapahtumat
Monikulttuurinen itsenäisyyspäivän juhla 
Ti 6.12 klo 13-16  
Tikkurilan lukion auditorio, Valkosenlähteentie 53
Slovenian kulttuuri-ilta 
Ke 7.12 klo 18:30  
Hakunilan päiväkeskuksessa, Laukkarinne 4

•

•

Libya-aiheinen ilta  
La 10.12 klo 17:00  
Hakunilan päiväkeskuksessa, Laukkarinne 4
Suomalainen ilta  
Ke 14.12 klo 18:30  
Hakunilan päiväkeskuksessa, Laukkarinne 4

•

•

Lisätietoja tapahtumista kotisivuillamme: www.hakunila.org



www.kultahelmi.fi

HELENA
by Hovén

Alttarille Kultahelmen kauttaAlttarille Kultahelmen kautta

Hakunilan keskus,
Laukkarinne 6,  01200 Vantaa
Puh. 09-876 7807
ark. 10-18,  la. 10-14

Tikkurilan Prisman talossa,
Tikkuraitti 20, 01300 Vantaa

Puh. 09-271 3060
ark. 10-19,  la. 10-16

"Saatat etsiä sitä oikeaa koko elämäsi.
Sitä jossa yhdistyy sekä parhain ystävä,
että elämäsi rakkaus.
Minun etsintäni on jo päättynyt,
olenhan jo löytänyt sinut".

Kaikki alan palvelut KultahelmestäKaikki alan palvelut Kultahelmestä

Kannuskuja 2 
01200 VANTAA

Puh. 0207 792 300

www.hakunilanhuolto.fi

OLEMME AVOINNA SEURAAVASTI: 
Maanantaisin    klo 8.30 - 17.00 
Tiistaista torstaihin klo 8.30 - 16.00 
Perjantaisin    klo 8.30 - 15.00 

HAKUNILAN HUOLTO OY ISA

ammattilainen yli 40 vuoden kokemuksella
Isännöinti- ja kiinteistönhoitoalan   


