Itä- Hakkilan Sosialidemokraatit ry.
60- vuotisjuhla Kolohongan nuorisotila 9.11.2013.
Katsaus Historiasta nykypäivään.
Tännään on kulunut 60 vuotta siitä kun 5.11.1953 22 päättäväistä henkilöä kokoontui Viljo Heikkilän
mökkiin perustamaan puolueosastoa. Yhdistyksen johtohahmoiksi kohosivat Viljo Heikkilä, Onni Kostia,Reino Syrjänen, Karl Sandholm, Runar Laric, Jenny Suomi, Ilta Syrjänen ja Lyyli Alenius.
Noin 30 vuotta sitten yhdistyksen täyttäessä 30 vuotta pitkäaikaisin puheenjohtajamme Antti Leppävuori
totesi Itä- Hakkilan asukkaiden tulleen aikoinaan 40- luvun loppupuolella sananmukaisesti korpeen
varustautuneina kirvein ja kuokin ja aloittaneen uurastuksen. Nisbaccan kartanon maista lohkotuille
tonteille alkoi nousta rintamiestaloja ja niinpä siinä huomattiin työn teon lomassa että tarvitaan oma SDP
yhdistys ajamaan yhteisiä asioita ja parantamaan elinolosuhteita.
Yhdistyksen toimesta saatiin kylälle oma postitoimipaikka ja Itä- Hakkilan sekä Kuninkaanmäen tieverkostoa
parannettiin vuosittain sekä vaikutettiin oman seurakuntatalon saamiseksi Itä- Hakkilaan. Kiirehdittiin
päiväkodin rakentamista, vesi,- ja viemäröinti hankkeita alueella sekä kansakoulun laajentamista jossa
kaikkia oppilasennusteita uhmaten tarvittiin lisätilaa. ( koulun laajennukset toteutettiin 1969 ja 93.)
Yhdistyksen haaveena oli saada oma kokoontumistila ja 1963 päätettiin hankkia tontti silloisen Päätien ja
Niittytien välistä. Tontin ostoon tarvittiin lainaa ja jouduttiin ottamaan omaehtoisia takauksia vaikka
monilla oli velkaa ja talonrakennushuolia, asiaa pidettiin tärkeänä. Tälle palstalle taloa ei kuitenkaan saatu
rakennettua vaan se myytiin kunnalle ja ostettiin Kuusitie 4:stä( nykyisin Loimitie 4)tontti ja rintamiestalo.
Jälleen jouduttiin henkilökohtaisiin lainan takauksiin kun edellisistä tonttikaupoista ei vielä ollut saatu
rahoja. Talo otettiin remontin jälkeen käyttöön 1966. Alakerta oli yhdistyksen käytössä ja yläkerta
vuokrattiin.
Talolla pidettiin yhdistyksen ja Nuorten Kotkien kokoontumisia. Kuten myös Eläkkeensaajien kokouksia.
Kylälle perustettiin oma urheiluseura Korven Kilpa, myöhemmin Itä- Hakkilan Kilpa jossa toimittiin
ahkerasti johtokunnassa ja myös johtotehtävissä. Urheilukentän parannuksiin kiinnitettiin erityistä
huomiota.
Erityisen tärkeäksi katsottiin kunnalle saada haltuunsa Kuusijärven alue asukkaiden virkistyskäyttöön ja sen
puolesta tehtiin työtä kaupunginvaltuustossa. Alueen kehittämiseksi tehtiin myöhemminkin monia
aloitteita. Yhä edelleen on ollut yhdistykselle tärkeää puolustaa Kuusijärven säilyttämistä ja viimeksi se
joutui uhatuksi 2000 luvun alussa kun sen tärkeimmälle valuma- alueelle suunniteltiin bussivarikkoa. Laajan
kansanliikkeen tuella tämä hanke on toivottavasti menneisyyttä ja uusi sijoituspaikka varmistuu pian.
Tämäkin rakennus jossa nyt olemme sai alkunsa puheenjohtaja Antti Leppävuoren ja yhdistyksen
aloitteesta jotta nuorisolle, eläkeläisille ja yhdistyksille saataisiin harrastus ja kokoontumistilat.
Tehtävää riitti ja riittää yhä. Yllättävästi melko samanlaisiin asioihin kuin ennenkin joudutaan yhä ottamaan
kantaa.

Yhdistys vastusti Långmossebergenin jätteenpolttolaitosta vuonna 1991. Moneen vuoteen hankkeesta ei
puhuttu mutta nyt se valmistuu 2014. Nykyinen johtokunta on puoltanut laitoksen valmistumista ja
sallittavaksi vain ympäristöluvan mukaista sekajätteenpolttoa.
Tie ja Liikenneyhteydet sekä etenkin bussilinjastot ovat olleet vuosikymmeniä päänvaivana alueella niitä
kun on aina aika- ajoin yritetty huonontaa. Taas on tulossa linjastosuunnitelma 2015 jossa Kuninkaanmäen
ja Itä- Hakkilan bussiyhteydet uhkaavat heikentyä. Nyt siitä tosin päättää lopullisesti HSL ei Vantaan
kaupunki.
Vesi,- ja viemäröintiverkostosta vastaa HSY eivätkä määrärahat enää riitä haja- asutusalueiden
kunnallistekniikan rakentamiseen mikä etenkin Sotungin alueelle on suuri vääryys ja siihen on yritetty
vaikuttaa valtuustoaloitteilla.
Hakunilan alueen kehittäminen on ollut yhdistykselle aina tärkeää. Onhan se meidän lähin
palvelukeskuksemme. Palvelut ovat hävinneet sieltä huolestuttavaa vauhtia. Aikoinaan kamppailtiin
terveyskeskuksen saamiseksi alueelle nyt sen säilyttämiseksi.
Hakunilan yhteiskoulun rakentamista samoin kuin myöhemmin Hevoshaan koulun rakentamista ajettiin
yhdessä alueen järjestöjen ja Hakunilan Sosiaalidemokraattien kanssa. Nyt koulutiloja on
oppilasennusteiden mukaan liikaa ja Hevoshaan koulusta pitäisi luopua. Yhdistys on suhtautunut
epäileväisesti väestö ja oppilasennusteisiin. Kunhan eivät vain ennusteet taas kerran olisi väärässä.
Postin lakkauttamista Hakunilasta yritettiin vastustaa tuloksetta nimiadressien keräämisellä ja toimittamalla
se Itellan verkostojohtajalle. Pankkikonttorit ovat lähteneet jo aikoja sitten.
Helsingin laajentumishankkeisiin jouduttiin ottamaan kantaa jo 1972 maalaiskunnan muututtua
kauppalaksi. Jo silloin todettiin yhdistyksen kantana että minkäänlaisiin alueliitoksiin ei tule suostua vaan
Vantaan kauppalalle on annettava mahdollisuus selviytyä itsenäisenä. Vantaasta tulikin kaupunki 1973.
Helsinki on tuntenut edelleen tarvetta laajentumiseen ja onnistuikin sieppaamaan osan Sipoosta tosin
Vantaan avustuksella. Eikä aikaakaan kun Vantaalle ehdotettiin yhdistymisen hyötyjen ja haittojen
selvittämistä. Selvitykseen kului aikaa ja rahaa mutta kun se selvästi osoitti ettei Vantaan kannalta
liittymisselvityksen jatkaminen ollut järkevää niin valtuusto teki kielteisen päätöksen.
Nyt selvityksen alla ovat sekä Sosiaali,- ja terveydenhuollon että kuntarakenneuudistus. Yllättäen Hallitus
on päättänyt että vielä pitäisi selvittää yhdistymistä Helsingin- Vantaan – Sipoon- Espoon ja joidenkin
kuntien kanssa. Keskiuudenmaan kunnilla taas on omat selvitykset meneillään. Kuntakenttä on vaikeuksissa
selvitä lakisääteisistä velvoitteistaan ja monet kunnat nostavat kunnallisveroa. Vantaalla on Talouden
tasapainottamis ja velka- ohjelma joka pakottaa säästämään kaikilla toimialoilla joka vuosi jotta
velkaantuminen saataisi taittumaan. Uskotaan että vuonna 2017 tämä olisi mahdollista kun suurimmat
hankkeet kehä 3:n ja kehärata ovat valmiit.
Yhdistys on edelleen valmis omien luottamushenkilöidensä kautta tekemään työtä oman alueensa ja koko
Vantaan puolesta. Vaikka olemme pieni yhdistys niin uskomme että sitkeällä työllä voi vaikuttaa asioihin.
Tarja Eklund
puheenjohtaja

