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Päätoimittajalta

Kehitys kehittyy
– ja mustalaisen
hevonen
Enemmän, nopeammin, paremmin… Juoksutetaanko
meidät hengiltä, kun mikään ei riitä? Tämä tulee
mieleen nykymenoa silmäillessä.
Presidentinvaalien alla
jankutettiin kyllästymiseen
asti rohkeista ja välttämättömistä toimenpiteistä. Selittämättä kuitenkin jäi, mitä ne ovat. Selitystä on tullut vasta vaalien jälkeen.
Leikkauksia, etujen supistuksia, yhteisten palvelujen
yksityistämistä…
Tällaiset vaatimukset
tuntuvat vähän oudoilta, koska Suomella menee
hyvin. Olemme maailman
huippua mm. kilpailukyvyssä ja yritystoiminnan
edellytyksissä. Kansantalous on maailman vauraimpia ja taloutemme on
kasvanut nopeammin kuin
mihin esim. Yhdysvalloissa
on ylletty. – Kiitos pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja sen palveluiden.
***
Kohtuullisen hyvin menee
myös kotikaupungissamme Helsingissä. Siitä huolimatta kaikkea vähennetään,

supistetaan ja nipistetään.
Esimerkkejä löytyy. Päiväkoteja suljetaan. Ryhmät ja
koululuokat kasvavat. Vanhainkotipaikkoja vähennetään, vaikka vanhojen määrä kasvaa. Kuljetuspalvelut
kilpailutetaan niin heikoiksi, että niitä ei enää haluta
käyttää. Terveysasemia vähennetään, vaikka väestön
ikääntyessä palvelujen tarve lisääntyy. Mihin me tällä
vauhdilla päädymmekään?
Näistä asioista puhuttaessa monet hermostuvat,
kun totean, että tässä on
kysymys politiikasta. Meillä on sellaiset päättäjät,
jotka olemme ansainneet.
He ovat tehneet päätökset,
joiden tuloksista saamme
nauttia.
Terveysasemien määrä
vähenee pian kolmanneksella. Siinä hötäkässä menetämme Oulunkylän ja Paloheinän terveysasemat, jos
torjuntataistossa hävitään.
Yksi perustelu uudistukselle on ollut, että samalla
saamme mahdollisuuden
poiketa missä tahansa terveysasemalla lääkärissä tai
laboratoriossa esim. työpaikan lähellä tai työmatkalla.

Mitenkähän paljon asiassa
painaa se, että terveyskeskuksissa käyvät pääasiassa
lapset, kotiäidit, eläkeläiset
ja työttömät. – Ykkösporukallahan on työterveyshoito
ja B-luokalle riittävät huonommatkin palvelut, niin
kuin eräs hallintolääkäri
totesi.
		
***
Tälle vuodelle yhdet vaalit riittävät, mutta heti ensi vuoden alussa käydään
eduskuntavaalikampanjaa.
Kesästä lähtien Suomi on
EU-puheenjohtajamaa.
Paljon tapahtuu muutenkin. Kevään aikana viedään
loppuun kuntarakenne- ja
palvelurakennehanke. Se
vaikuttaa jatkossa myös
meidän helsinkiläisten elämään. Uudistuksen eteenpäinviemistä silmäillessä
on jäänyt ihmetyttämään,
että syyt, joiden vuoksi hanke käynnistettiin, on tainnut
unohtua kokonaan. Uudistuksen tähtäin on vuodessa
2010 ja sen jälkeisessä ajassa, ei vain tässä päivässä.
Kehitettiinpä mitä tahansa miten nopeaksi tai
tehokkaaksi tahansa, ei
saisi unohtaa, että ihminen
ja hänen tarpeensa pysyvät entisellään. Ettei kävisi
niin kuin entiselle mustalaisen hevoselle. Juuri kun se
oppi olemaan syömättä, se
kuolla kupsahti.
Kaija-Leena Sinkko

MAUNO HARI

Vanhemmat konstaapelit Niklas Kråknäs ja Mikko Kastarinen tulivat Vantaajoelle ilmoitussoittojen perusteella.

Moottorikelkat harmina
Vantaanjoella

T

ämän talven uusi
harmi ovat moottorikelkkailijat, jotka ajavat koneet ulvoen ja
sauhuten edestakaisin joen
jäällä pilaten hiihtämällä
aikaan saadut ladut. Tätäkin pahempaa on kelkkojen
vaarallisuus erityisesti joen
penkalta pulkalla laskeville lapsille. Joki mutkittelee
ja esteetön näkyvyys ko-

vaa ajavalle kelkkailijalle
on välillä aivan liian lyhyt.
Lisäksi kelkkojen melu ja
öljybensiinin käry estävät
ulkoilusta nauttimisen.
Ulkoilijoiden poliisille
tekemien ilmoitusten perusteella poliisi on käynyt
paikalla katsomassa tilannetta. Malmin poliisipiirin
vanhemmat konstaapelit
Niklas Kråknäs ja Mikko

Kastarinen totesivat, että
yleisesti ottaen moottorikelkkailu on sallittua jäällä,
vaaraa ja häiriötä ei kuitenkaan saa aiheuttaa. Ajajalta edellytetään 15 vuoden
ikää. Jäällä saa ajaa enintään kahdeksaakymppiä.
Helsingin kaupungin liikuntaviraston ulkoilupäällikkö Arvo Tossavainen on
harmissaan lisääntyneestä
kelkkailusta ulkoilualueilla. - Moottorikelkkailuun ja
mönkijällä ajoon tarvitaan
maanomistajan, siis Helsingin kaupungin, lupa. Lupia
ei kuitenkaan myönnetä.
Aina kun havaitaan moottorikelkka kaupungin ulkoilualueilla, siitä tehdään
ilmoitus poliisille, Arvo
Tossavainen toteaa ykskantaan. Ilmoituksen voi tehdä
kuka tahansa.
Toivottavasti tämänkertaiset kelkkailut jäävät yksittäistapauksiksi ja voimme täysin rinnoin nauttia
kevättalven mainioista ulkoiluilmoista.
Mauno Hari
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Tapahtuu Kulmilla

ja retkiä ja ”miehisiä”
harrastuksia. Ennakkoilmoittautuminen (tarjoilua varten) Pulmun toiOulunkylän Eläkkeen- Naisten äänioikeus 1906 mistoon p. 754 3854 tai
saajat ry:n 25-vuotisja mitä siitä seurasi? to
ryhmän vetäjälle Maarit
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2.3. klo 14.00. Ohjelrian dosentti Aura Korplapsille Maunulan liimassa historiikki, Jacob pi-Tommola Äänet kuukuntahallin judosalissa
Södermanin juhlapuhe, luviin! – torstailuennot
torstaisin klo 17-18.30.
kunniamerkkien jako,
sarjassa Oulunkylän kirKärrynpyöriä, voltteja
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säsen esityksiä, yhteiskamppailulajin myötä.
laulua, juhlakahvit ja
Antero Takala:
Helsingin Taidon junnumenneiden muistelua.
Maisemakuvieni synkurssi (8-13v). LisätietoPalvelukeskuksen osoi- ty su 12.3.06 klo 14.45
ja www.helsingintaido.
–17.15 nuorisotalo Nuotan net. Hinta 25 €.
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sanedustajien työhön
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mo.miettinen@terveys2.3. klo 18 –19.30 joh12.3.2006 klo 18.00. Jus- ry.fi. Osanottomaksu 45
dattelijana FT, Akatesi Kahila ja Juha Suihko,
euroa. Järj. Helsingin
miatutkija Maria Lählaulu, Samuli Moilanen,
kansallinen terveyskasteenmäki Äänet kuupiano ja laulu. Vapaa pää- vatusyhdistys ry.
luviin! -torstailuennot
sy. Ohjelma 10 euroa. Järj.
sarjassa Oulunkylän kir- Oulunkylän seurakunta,
Tekstiilikeräys lauanjastossa, KylänvanhimThe LittleBigMusic ja
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Lyhty ry. Maunulan Kirk- Oulunkylän nuorisotalo
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astioita sekä rikkinäistä
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18 –19.30. Johdattelijana
olla kuivia ja puhtaita!
Martikainen: Hyökkäaluerehtori Kaarina Vattula Järj. Oulunkylän Martat
ykset Suomeen ja maan- Äänet kuuluviin! – torstai- ja kerääjä Hämeenlinnan
puolustus.
luennot sarjassa Oulunky- Sininauhat ry.
Muistikerho Maunulän kirjastossa KylänvanTied. 050-381 8803.
lan Saunabaarissa 27.2., himmantie 27.
13.3. ja 27.3. klo16-18.
Ke 29.3. klo 18 LaulePelikerho Maunulan
Ikämiesten iltapäivä yk- taan työväenlauluja ReiSaunabaarissa 10.3.,
sin asuville ikämiehille
no Bäckströmin johdolla
24.3. ja 7.4. klo 13.
joka tiistai klo 13 - 15 Ou- Vasemmistoliiton OulunKirjallisuuskerho
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la. Ohjelmassa on mm.
messa kuukausitapaamilääkäriluentoja, vierailuja sessa Seurahuoneella.

Marttojen tekstiilikeräys
Aprillipäivänä, lauantaina
1.4.2006 klo 10-13 Oulunkylän nuorisotalo Nuotan
edustalla kerätään taas
vaatetavaraa. Keräys on
ollut odotettu ja hyvin
suosittu.
Voit tuoda keräykseen
ehjiä vaatteita, verhoja,
sisustuskankaita ja astioita. Rikkonaisetkin kuivat ja puhtaat lakanat,

Ilmoitukset

Kaija-Leena Sinkko
Laura Hari
Arvi Vuorisalo
Iida Ylinen
Mauno Hari

p. 0400-934 433, fax 752 2506
p. 757 0883, laura.hari@kolumbus.fi
p. 728 6663
iida.ylinen@helsinki.fi
p. 040-728 0505

Jakeluhäiriön sattuessa ottakaa yhteys Suoramainontaan, puh. 5615 6400

Oulunkylän Martat suorittaa keräyksen yhdessä Hämeenlinnan Sininauha ry:n
kanssa. Käyttökuntoisista

ja hyvistä vaatteista n. 15
% toimitetaan päihdetyön
hyväksi ylläpidettävälle
kirpputorille. Ei Suomessa kaupaksi käyvistä vaatteista 15 % lahjoitetaan
lähialueelle Baltiaan ja Venäjälle. Käyttöön sopimattomista puuvillavaatteista
ja tekstiileistä tehdään
teollisuuspyyhkeitä ja toimitetaan raaka-aineeksi
uusioteollisuudelle.
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Terveyslautakunnan jäsen Kari Lehtola:

Terveyskeskusuudistus
pähkinänkuoressa

Koko uudistus harvinaisen
sekavassa pisteessä

Helsingin terveyskeskuksessa valmistellaan terveysasemien lukumäärän vähentämistä v. 2020 mennessä
nykyisistä 31 asemasta 20:een. Oulunkylän ja Paloheinän terveyskeskukset ovat näillä näkymin lopettamassa toimintansa harvennusohjelman toisessa vaiheessa, jonka arvioidaan toteutuvan v. 2008-2012.
Uudistuksen tavoitteena on lisätä kaupunkilaisten
tasa-arvoa ja turvata toimintakykyä, ei pelkkä kustannussäästö. Isommissa terveyskeskuksissa voidaan
helpommin ylläpitää erityisosaamista ja tehdä laiteinvestointeja ja iltapäivystykset ovat mahdollisia. Säästöä saadaan tukipalveluissa, kun vahtimestari- ja vartiointipalveluja ja laboratoriotiloja voidaan yhdistää.
Uudessa toimintamallissa ei vähennetä lääkäri- tai
hoitohenkilökuntaa. Työntekijät vain siirtyvät toisiin
tiloihin.

Oulunkylässä asuva suuronnettomuustutkija
Kari Lehtola on terveyslautakunnan jäsen.
Terveyslautakunta piti kokousta tiistaina 14.2.

–T

erveyskeskusverkoston uusimisessa investointikuviot ovat vielä
aika sekavat. Kokouksessa
käsiteltiin mm. Kannelmäen terveyskeskuksen tulevaisuutta. Terveyskeskusta
on oltu sulkemassa tilojen
kunnon vuoksi ja 25.000
kannelmäkeläistä olisi joutunut käymään Malminkartanossa terveyskeskuksessa, jonne on huonot liikenneyhteydet.
– On kuitenkin käynyt
ilmi, tilat ovat kunnossa.
Asbestia ei ole löytynyt.
Terveysvirasto haluaisi jo
tässä vaiheessa livetä terveyskeskusverkon kehittämisessä perusohjelmasta
ja siirtää heti Kannelmäen
terveyskeskuksen Malminkartanoon. Saimme lautakunnassa jarrutettua asiaa
ja se pantiin uudelleenval-

misteluun.
– Lautakunnan kokouksessa käsitellyn vanhuspalveluohjelman papereista näkyi, että Oulunkylän
terveysaseman tiloihin sen
jälkeen, kun terveyskeskus
olisi siirretty Koskelaan,
olisi tulossa tilat Pohjoista hammaskeskusta varten.
Oulunkylän terveysaseman
hoitajat ja lääkärit pitävät
nykyisiä tiloja hyvinä ja toimivina ja nyt sitten tiloja himottaisiin hammashoitoon.
Asia pistettiin pöydälle.
– Vanhuspalveluohjelman papereiden joukossa
oli myös investointisuunnitelma Koskelan sairaalan Fosaston vuodeosastoksi saneeraamisesta suurin piirtein samoihin aikoihin, kun
Oulunkylän terveysaseman
pitäisi muuttaa Koskelan
terveyskeskukseen. Jäin
kysymään, mihin se Oulun-

Oulunkylä ja Paloheinä menettämässä
terveyskeskuksensa

Meillä on terveyslautakunnassa ”oma ” jäsen,
Kari Lehtola. Lehtola seuraa tiiviisti terveyskeskusuudistusta.

kylän terveyskeskus sitten vaikuttaa olevan harvinaisiellä pannaan. Koko ter- sen sekavassa pisteessä,
veyskeskusverkkouudistus Lehtola toteaa. (KLS)

Puolustustaistelu käynnissä
Kaupunginosayhdistykset, muut järjestöt ja yksityiset ihmiset ovat
olleet liikkeellä terveyskeskusverkoston säilyttämiseksi nykyisellään.

O

ulunkylä-Seura,
Pakila-Seura ja Paloheinä-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys olivat allekirjoittamassa
Helsingin päättäjille lokakuun puolivälissä jätettyä
vetoomusta. Siinä vaadittiin koko kehittämishankkeen palauttamista uudelleen valmisteltavakasi. Terveyslautakunnalle on tehty
oikaisuvaatimuksia. Yli 10

000 helsinkiläisen kansalaisadressi käytiin luovuttamassa valtuustolle marraskuun puolivälissä.
Oikaisuvaatimuksen
lautakuntakäsittelyä varten
terveysvirastossa laaditussa
selvityksessä todetaan, että
esittelyaineistot ovat olleet
julkisia ja asukkaiden saatavissa on ollut tietoja sekä
terveyskeskuksessa paperikopioina että sähköisessä

muodossa terveyskeskuksen internet-sivuilla, joilla
kaikki lautakunnan esityslistat liitteineen julkaistaan
viisi päivää ennen kokousta. Näin väitteet salailusta
tai asukkaiden jättämisestä
vaille vaikuttamismahdollisuuksia ovat perättömiä.
Valmistelu on tapahtunut
asianmukaisesti ja hyvää
hallintotapaa noudattaen,
selvityksessä todettiin. –

Näin, vaikka terveysviraston toimihenkilöille koko
terveyskeskusverkkouudistus lyötiin valmiina pöytään. Uudistusta ei valmisteltu normaalina virastotyönä. Se laadittiin muissa
kammareissa.
Terveysviraston selvityksessä todetaan myös, että asukkaita on kuultu asiassa hyvin paljon. Kuulemisvelvollisuus ei kuitenkaan
merkitse velvollisuutta noudattaa kuultavien näkemystä päätöksenteossa. (KLS)

Kohtaamispaikka Oulunkylän Seurahuoneella

ARVI VUORISALO

S

osiaaliviraston Pohjoisen sosiaaliaseman
hallinnoima
Oulunkylän Seurahuone,
Asukastalo, on osoittanut
tarpeellisuutensa monien oulunkyläläisten yhdistysten, seurojen ja muiden
ryhmien kokoontumis- ja
kohtaamispakkana. Myös
sosiaaliviraston omat yksiköt pitävät siellä kokouksiaan ja pienille musiikkiryhmillekin siellä on ollut
tilaa.
Oulunkylän
vanhan
Seurahuoneen vapauduttua oppilaitosten käytöstä,
sen soveltuvuus oulunkyläläisten asukastaloksi on
Pohjoisen sosiaaliviraston
päällikön, Maaretta Pukkion oivallus. Yhdistysrikkaasta Oulunkylästä sellainen näet puuttui. Nyt keskeisellä paikalla ja hyvien
liikenneyhteyksien varrella
sijaitsevat tilat ovat moni-



Paloheinän terveysaseman vaikutuspiirissä asuu 11
725 henkilöä. Heistä huolta pitää kuusi lääkäriä ja
muuta hoitohenkilökuntaa. Terveysasema on moneen
kertaan palkittu tehokkuudesta ja potilaiden hyvästä
hoidosta. Lääkäriin ja tutkimuksiin mennään jatkossa Maunulaan.
Oulunkylän lakkautusuhan alla oleva terveyskeskus on lakkautettavien terveyskeskusten suurimpien
joukossa. Terveyskeskuksen väestöpohja on 17 150
asukasta ja heistä huolehtimassa on muun terveydenhoitohenkilökunnan lisäksi 11 lääkäriä. Terveyskeskuspalvelut löytyvät jatkossa Koskelan sairaalan alueelle siirtyvästä Koskelan terveyskeskuksesta.
Oulunkylä ja Paloheinä keskiaallossa
Muutosten aikataulut vaihtelevat eri papereissa. Terveyskeskuksen asiantuntijan mukaan tarkkaa ajankohtaa esim. Paloheinän terveyskeskuksen sulkemiselle ei voi antaa, koska se on kiinni siitä, missä
vaiheessa Oulunkylän terveyskeskus on saatu siirrettyä Koskelaan. Oulunkylään on tarkoitus perustaa
Pohjoinen hammaskeskus, jonne hammashoito Maunulasta siirtyisi. Tiloja pitää myös saneerata ennen
muuttoa. Todennäköisimmältä näyttää tällä hetkellä
seuraava aikataulu:
V. 2006-2007 Vironniemen terveysaseman toiminta
siirretään Viiskulman terveysasemalle, Viikin terveysasema Pihlajamäkeen, Myllypuron terveysasema ja
neuvola Itäkeskuksen terveysasemalle, Meri-Rastilan
asema Vuosaareen ja Pukinmäen terveysasema Malmin terveysasemalle.
V. 2008-2012 Oulunkylän terveysasema siirretään
Koskelan terveyskeskukseen ja Paloheinän terveysasema Maunulan terveyskeskukseen. Kannelmäen,
Malminkartanon ja Pitäjänmäen terveysasemien toiminta siirtyy rakennettavalle uudelle Konalan terveysasemalle. Itäkeskuksen terveysasema siirretään Myllypuron metroaseman läheisyyteen rakennettavalle,
uudelle Myllypuron terveysasemalle.
V. 2020 mennessä Viiskulman terveyskeskus siirtyy
Jätkäsaareen ja Vallilan terveyskeskus Kalasatamaan.
Suutarilan, Puistolan ja Jakomäen terveyskeskukset
siirtyvät Malmille. (KLS)

Seurahuoneen osoite on Larin Kyöstintie 7.

Leena Koiviston (vas.) ja Maaretta Pukkion vieraana Juhani Vierimaa Seurakammari
Kivijalan avajaisissa

en seurojen ja yhdistysten
kokoontumispaikka ja joidenkin toiminnan elinehto.
Talon toimintaa koordinoi
Maaretta Pukkio, puh. 050567 5469.

Uusin Oulunkylän Seurahuoneen kohtaamispaikka on talon kivijalassa sijaitseva lämminhenkinen
Seurakammari Kivijalka.
Se on avoin kaikille, jotka

kaipaavat rauhallista paikkaa, tilaa missä voi hetken
istahtaa yksin tai toisten
seurassa. Seurakammaria
emännöi Leena Koivisto ja
siellä on tarjolla kahvia ja

teetä omakustannushintaan.
Kammari on auki maanantaisin ja riistaisin kello
10.30–14. Sisäänkäynti rakennuksen asemanpuoleisesta päästä. Oulunkylän
Seurahuoneen, Asukastalon osoite on Larin Kyöstintie 7.
Sosiaalivirastolla on ko-

kemusta vastaavasta, ihmisläheisestä toiminnasta Malmilla, missä sitä on hyvällä
menestyksellä toteutettu jo
usean vuoden ajan. Moni
malmilainen on löytänyt
sieltä mieleistään seuraa,
tai hiljaisen hetken yksinoloon.
Arvi Vuorisalo
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Jacob Söderman

Kynttilät
haudalla
Joulupäivänä ajoimme
poikani kanssa Malmin
hautausmaalle viemään
kynttilöitä ja pienen seppeleen perheemme pitkäaikaisen kotiapulaisen
haudalle. Yllätyimme,
haudalla oli jo pari kynttilää. Edellisellä kerralla
ei niitä siellä ollut.
Sylvi oli pienviljelijäperheen tytär Kalvolasta.
Perheessä oli paljon lapsia, joita kaikkia pientila ei elättänyt. Hän joutui lähtemään Helsinkiin
töitä etsimään kuten niin
monet maaseudun nuoret.
Talvisodan jälkeisenä kesänä 1940 hän sai työnvälitystoimistosta osoitteemme. Isäni oli merillä
ja äiti toimi opettajana.
Perheen kotitalouden ja
kahden pienen pojan hoitamiseen tarvittiin apua.
Edellinen oli palannut
maaseudulle. Helsingin
pommitukset olivat häntä pelottaneet.
Varmasti Sylvi ilahtui
löytäessään työpaikan
Oulunkylässä.
Hänen
siskonsa Fanny Sulka piti sekatavarakauppaa Pellavakaskessa. Saksalaiset lentokoneet upottivat
isäni laivan toukokuussa
1941. Hän menehtyi Pohjois-Atlantin aaltoihin.

Sylvi huomasi ettei perhe
selviäsi ilman häntä.
Hän jäi taloomme Aidasmäentielle. Se oli ennen sotaa rakennettu omakotitalo,
pienen tonttimaan ympäröimänä.
Tontilla viljeltiin perunoita, porkkanoita, herneitä, raparperia, salaatteja ja
muita vihanneksia. Lisäksi meillä oli marjapensaita,
kirsikkapuita ja omenapuita sekä kaniineja, kanoja ja
muutama vuohi, kissoista
puhumattakaan. Äiti tietysti
auttoi puutarhassa kun pystyi ja myöhemmin joskus
me pojatkin. Pienviljelijän
tyttären ammattitaito takasi
kuitenkin sen, että synkimpinä sodan vuosina meillä
oli syötävää sekä lämmin
ja siisti koti. En ymmärrä
miten olisimme selvinneet
ilman häntä.
Joskus sain häneltä tehtäväksi hakea vuohet Vantaanjoen Pikkukosken läheiseltä niityltä. Ne olivat
kieroja otuksia. Jos kumarruin matkalla poimimaan
mustikoita, pukki hyökkäsi heti ja lensin nenälleni
pusikkoon. Sylville ne sen
sijaan osoittivat kiintymystään. Ilmeisesti ne vaistosivat, että hän oli hyvä ihminen. Pikkupoikia sen sijaan
oli parasta epäillä alusta alkaen.

Sylvi kuului niihin
maaseudun ihmisiin, jotka eivät voineet kouluttaa
itseään. Perheellä ei ollut
varaa eikä peruskoulua
vielä ollut. Oli lähdettävä elantoaan tienaamaan.
Vuosien varrella opin arvostamaan hänen hyvää ihmistuntemustaan,
kristillistä sivistystään ja
epäitsekkyyttään. Pommitusten aikana ei hänen
hämäläinen mielenlaatunsa järkkynyt. Lapsille
sijattiin eleettömästi vuoteet palomuurin viereen;
kellari oli liian kylmä eikä pommisuojaa ollut lähimailla.
Hän palveli perheessämme kolmisen kymmentä vuotta ja ehti vielä hoitaa lapsiani, ennen
kuin muutti omaan asuntoon Käpylään. Hän sairastui. Kävimme perheeni kanssa Koskelan sairaalassa, jossa hänet oli
leikattu. Hänen makasi
sängyssä laihana ja kalpeana. Katse kirkkaana
hän katsoi minua silmiin
ja sanoi: ”Isäsi antoi pelastusliivinsä toverilleen,
jotta tämä pelastuisi.”
En pystynyt sanomaan
mitään. Syvä suru valtasi
sisintäni. Vaistosin ettemme tapaisi enää.
Laitoimme poikani
kanssa lyhdyn ja seppeleen haudalle. Pohdimme hetken keneltä ne toiset kynttilät olivat, vaikka
molemmat tiesimme, että
hänen haudallaan kuuluisi aina olla tuhansia kynttilöitä.
ARVI VUORISALO

Satavuotias Oulunkylän apteekki
toimii nykyajassa

Apteekkari Ritva Aaltonen toteuttaa Oulunkylässä asiakaslähtöistä ajattelutapaa.

Satavuotias Oulunkylän apteekki
toimii nykyajassa
Helsingin maalaiskunnan ensimmäinen
apteekki avattiin 19.2.1906 Oulunkylässä.
Nyt, sata vuotta myöhemmin, Oulunkylän
apteekki on nykyaikainen, asiakaslähtöinen,
Helsingin kymmeneksi suurin apteekki.

S

ata vuotta sitten apteekkari Alexander
Franck avasi apteekin kauppias Karellin kiinteistössä Mikkolantie 2:ssa.
Vajaan kymmenen vuoden
kuluttua hän muutti liikkeen
uuteen huoneistoon lähemmäksi Oulunkylän rautatieasemaa. Franckin 1951
tapahtuneen kuoleman jäl-

keen apteekkioikeudet siirtyivät Aino Sirenille. Hän
toimi apteekkarina kuolemaansa 1963 saakka. Sirenin jälkeen apteekkariksi
Oulunkylään tuli Ilmi Olli, joka muutti liikkeen uuteen huoneistoon osoitteeseen Siltavoudintie 4. Siinä
myös Jouko Tuovinen toimi apteekkarina vuodesta

1976 kuudentoista vuoden
ajan.
Vuonna 1992 Ritva Aaltonen otti vastaan Oulunkylän apteekin ja siirsi sen
asiakkaiden kannalta keskeiseen paikkaan, Liikekeskus Ogeliin. Parin vuoden
kuluttua muutosta tehdyssä
laajennuksessa apteekissa
otettiin käyttöön uudenlainen asiakaspalvelu. – Aikaisemmin farmaseutit eivät
saaneet kertoa kovinkaan
paljon lääkkeistä, nyt siihen
suorastaan velvoitetaan. Tämä puolestaan vaatii entistä
tehokkaampaa farmaseuttis-

Britta Holmlund
Kynän ja paperin ystävä

MAUNO HARI

– Olen iloinen kirjoituksista saamastani palautteesta sekä siitä, että juttuni on haluttu kääntää Oulunkyläisessä
myöskin suomeksi, kertoo Britta Holmlund.

V

uoden oulunkyläläiseksi toistamiseen
valittu, monien yhdistysten riennoissa vuosikymmeniä mukana ollut
Britta Holmlund on alueemme asukkaille tuttu. Koko
Oulunkyläisen ilmestymisajan hänen tarinansa Oulunkylän vanhoista ajoista ovat
ihastuttaneet lukijoita.
Britta on kirjoittanut koko elämänsä ajan. Hän osallistui Elannon järjestämään
kirjoituskilpailuun ollessaan oppikoulun alaluokilla. – Yllätyksekseni voitin
kilpailun ja sain rahapalkinnon, jolla ostin itselleni hienot kengät ja elämäni
ensimmäiset rintaliivit. Hän
rakastaa kirjeiden kirjoittamista ja ryhtyi kirjeenvaih-

toon Argentiinassa asuvan
Greta Holmbergin kanssa. Kirjeenvaihtoa kesti 46
vuotta päättyen vasta Gretan kuollessa. Brittan puoliso oli merikapteeni ja kirjeenvaihto hänen kanssaan
ulkomaisiin satamiin oli tietenkin säännöllistä. Brittan
sisar muutti Islantiin 1950.
Siitä lähtien sisarukset ovat
olleet säännöllisessä kirjeenvaihdossa. Brittalla on
tallessa kaikki sisaren lähettämät kirjeet.
Britta Holmlund ei ole
aivan syntyperäinen oulunkyläläinen. Isä oli sähköasentaja ja Britta kävi
syntymässä Pietarsaaressa,
mutta pian perhe palasi tänne Pikkumatintielle.
Brittan eno oli kanttori ja

ta koulutusta ja osaamista,
tähdentää Ritva Aaltonen.
Hän haluaa ensimmäisten
joukossa toteuttaa apteekeissa vielä uutta asiakaslähtöistä ajattelutapaa. Reseptilääkkeiden ostaminen
tapahtuu Oulunkylän apteekissa suoratoimituspisteestä, jossa sama farmaseutti
palvelee asiakasta koko reseptinkäsittelyn ja lääkkeen
luovuttamisen ajan. Palvelun nopeutumisen lisäksi
tämä luo hyvät puitteet lääkeinformaation antamiseen
asiakkaalle.
– Apteekkimme kuuluu
valtakunnalliseen Hyvän
Mielen Apteekki -ketjuun.
Sen toimintaa ohjaa laatuohjeet, joissa asiakas ja
hänen monipuolinen palveleminen on aina etusijalla.
Toteutamme sitä muun muassa monipuolisella kantaasiakkuudella, joka lisää
lääketurvallisuutta ja tarjoaa monia etuja, asioimisen
helppoutta ja joustavuutta.
Nimellä varustetun asiakaskortin saa rekisteröitymällä kanta-asiakkaaksemme.
Heitä on jo noin 3 000.
Kanta-asiakkaiden edun
piiriin kuuluvat muun muassa itsehoitotuotteet, jotka eivät ole lääkkeitä. Niitä ovat
kosmetiikkatuotteet, perusvoiteet, pesunesteet, sidetarvikkeet, luontaistuotteet
ja laihdutusvalmisteet. Normaalihintaisista tuotteista
kanta-asiakas saa kassalla
korttia näyttämällä neljän
prosentin alennuksen.

Oulunkylän
apteekin
palvelutaso on korkea ja
tuotevalikoima laaja. Se
on paikka, missä asiakkaat voivat kysyä ja saada
neuvoja paitsi lääkitystään
koskeviin
kysymyksiin,
myös muihin omaa terveyttä ja hyvinvointia koskeviin

äitikin hyvin musikaalinen.
– Musiikki on ollut elämässäni keskeisellä sijalla. Olen
ollut mukana monessa kuorossa ja toiminut usein niissä myös sihteerinä.
Sukututkimus ja siihen
liittyvä historian tutkimus
kiehtovat Brittaa. Hän on
kirjoittanut Pietarsaaren
seudulla asuneen isoäitinsä
tarinan Maria, flickan från
Monå. Se on dramatisoitu
myöskin näytelmäksi, jota
harrastajateatterit ovat esittäneet. Mainita pitää myöskin Oulunkylän Svensk Föreningin historiikki ajalta
1909-1984. Henkilökohtainen muistelukirja På
vandring genom byn ilmestyi toissa vuonna. – Iloitsen
kovasti, että kirjoittamani
kantaatti esitettiin Oulunkylän vanhan kirkon 100-vuotisjuhlassa viime syksynä.
– Täytän tänä vuonna
jo 85 vuotta. Parin vuoden
ajan kuntoni ei enää ole yhtä hyvä kuin aikaisemmin,
olenkohan tulossa vanhaksi,
Britta naurahtaa.
Britta toteaa kirjoittaneensa jo niin paljon, että
uusien aiheiden löytäminen on yhä vaikeampaa ja
arvelee, ettei jatkossa kirjoita lehteemme yhtä säännöllisesti.
Oulunkyläisen lukijat ja
toimitus toivovat, että Britta
kaivelisi vielä rikkaan elämänsä arkistoja ja kirjoittaisi niistä edelleen.
Mauno Hari
pohdintoihin. Henkilökunnan ammatilliseen täydennyskoulutukseen apteekki
panostaa jatkuvasti.
Apteekilla oli satavuotisviikolla asiakastapahtumia ja kampanjatarjouksia.
Arvi Vuorisalo

Toinen Otto.-automaatti
Ogelin liikekeskukseen
ARVI VUORISALO

Uudesta automaatista saa euroja läpi vuorokauden.

J

oitakin kuukausia
sitten poistettiin Siltavoudintie 4:n seinässä sijainnut Otto.-automaatti. Sen tilalle ulkotilaan on Ogelin liikekeskuksen pääoven oikealle
puolelle asennettu uusi
automaatti, josta voi nostaa euroja läpi vuorokauden. Sisällä olevan Nordea-pankin automaatin
kanssa liikekeskuksessa
on nyt kaksi Otto. -automaattia.
Automaattien sijoi-

tuksista vastaa Automatia Pankkiautomaatit Oy.
Nordea Helsinki-Oulunkylän konttorin palvelupäällikkö Seija Juntusen
mukaan Automatia seuraa kuukausittain kaikkien kohteiden kävijämääriä ja määrittelee niiden
perusteella automaattien sijoituspaikat. Ogelin
liikekeskuksen pääoven
vieressä oleva automaatti
lienee monelle käyttäjälle vielä vieras Otto.-piste. (AV)
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Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit

O

ulunkylän näkökulmasta

Alueen ja sen palvelujen kehitys tärkeää
Oulunkylä-Seuralle
Seuran uusi hallitus päätti tämän vuoden ensimmäisessä kokouksessaan lähteä ponnekkaasti turvaamaan
Oulunkylän palvelujen säilyttämistä ja niiden kehittämistä. Nyt on menossa tiedonhankintavaihe eli kaikesta aluetta koskevasta päätöksenteosta ja suunnitelmista sekä mm. väestökehityksestä kootaan ajankohtaista
tietoa. Kevään mittaan sitten näiden pohjalta tehtäneen
ns. swot-analyysi eli kartoitetaan alueen vahvuudet ja
heikkoudet sekä ympäristön tuomat mahdollisuudet ja
uhat. Näin pystytään suuntaamaan seuran ja muiden
tahojen toimia alueen tulevaisuuden puolesta.
Johtokunnassa tuli esille mm. terveysaseman lakkautussuunnitelmat, joiden mukaan palvelut siirtyisivät
Koskelaan. Apteekkimme menettäisi olennaisen asiakaskuntansa ja toiminnan lakkauttamisesta olisi seurauksena koko Ogelin liikekeskuksen näivettyminen.
Näitä vaikutuksia ei ole huomioitu terveysasemasuunnitelmien kustannuslaskelmissa!
Monipuolinen keskus on tarpeen alueen asukkaille
ja myös kaupungin kannalta taloudellinen. Nykyisin
terveyskeskuksessa käynnin yhteydessä voi kätevästi
hoitaa muitakin asiointeja. Koskelassa liikenteellisesti hankalasti sijaitseva terveyskeskus olisi yksinäinen
palveluyksikkö eikä monitoimimatkoja voisi tehdä.
Vaikka seura on monen muun kaupunginosayhdistyksen kanssa tehnyt asiassa kunnallisvalituksen, on syytä myös varautua pahimman toteutumiseen. Mitäs nyt
tehdään? -tilanne ei saa tulla yllättäen eikä ole meille
eduksi. Seuran johtokunta kokoontuu keväällä.
Ei kolmatta ilman ensimmäistä
Loppuvuodesta ilmestyneen historiateoksen Vireä
idylli, Oulunkylää ja oulunkyläläisiä myyntiluku on
jo toisella tuhannella. Paljon on kirja saanut kiitosta, mutta tullut on myös toiveita siitä millainen kirjan olisi pitänyt olla tai mitä muuta hyvää siinä olisi voinut olla. Muutama pieni virhekin on joukkoon
mahtunut, olemme pahoillamme, mutta tekeville sattuu. Pidän kuitenkin lähes vapaaehtoisvoimin pienin
voimavaroin julkaistua kirjaa kulttuurisaavutuksena,
siinä missä monen muunkin kaupunginosan- tai kotiseutuhistorian julkaisutyötä. Kaupallisilta tahoilta
olisi valtaosa tällaisesta aluehistorian tallentamisesta
jäänyt tekemättä. Nöyryys kirjan julkaisemisessakin
on aina paikallaan, mutta pidän tärkeänä liputtaa kaikkien toimitustyöhön osallistuneiden puolesta. Olen yl-

O

jen vähentäminen.
Liikenne aiheuttaa mm.
viidesosan pääkaupunkiseudun hiilidioksidipäästöistä. Helsingin on kannettava vastuunsa ilmastonmuutoksen torjumisesta
pyrkimällä vähentämään
liikenteen
aiheuttamia
kasvihuonepäästöjä. Koska keskustatunneli tekisi
kaupungin läpiajon entistä
helpommaksi, liikenteen
määrä ja sen myötä hiilidioksidipäästöt kasvaisivat.
Joukkoliikenne on tunnelia kustannustehokkaampi
tapa sujuvoittaa ihmisten
liikkumista.
Kaupunkisuunnittelulautakunta on arvioinut tunnelin hinnaksi 334 miljoonaa euroa.

MITTATILAUS- JA
KORJAUSOMPELU

peä siitä, että kotikaupunginosastani on julkaistu jo
kolme historiakirjaa, v. 1987 ilmestyi Vihreä idylli ja
v. 2004 På vandring genom byn (Britta Holmlund).
Uusinta kirjaa, siis Vireää idylliä on vielä saatavana. Sen lukemalla avautuu Oulunkylän historia ja
tämäkin päivä täällä asuneiden ihmisten tarinoiden
avulla: suosittelen edelleen kirjaa kevättalven iltoihin ja myös lahjaksi!

Avoinna ma-to 9.00 - 17.00
pe
9.00 - 14.00

TERVETULOA!
Torivoudintie 3, Oulunkylä
Puh/Fax 757 3793

Marcus Center vanhan kirkon naapuriin?
Rakentaminen vanhan kirkon tontille herättää jälleen keskustelua. Asiassa ollaan kuitenkin jo edetty
rakentamispäätöksen toteuttamisvaiheeseen. Seura
otti aikanaan lausunnossaan asiaan kielteisen kannan
rakennushistoriallisista ja ympäristösyistä: tontti on
ahdas ja vanha kirkko tarvitsee kaiken jäljellä olevan
tilan ympärilleen eikä pysäköintikään ongelmatonta
olisi. Itse ruotsinkielisen seurakuntakeskuksen tarpeeseen ja rahoitukseen seura ei ottanut kantaa, se on
seurakunnan oma asia. Aika näyttää löytyykö hankkeelle rahoitusta ja ehtiikö seurakuntaorganisaation
uudistus vaikuttaa hankkeen toteutukseen.
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Kysy myös ilta-aikoja!

Parturi-kampaamo • kauneushoitola
• jalkahoitoja • naisille ja miehille
Pohjolankatu 1 Puh. 09-791187/040-572 1238

Oulunkylän luontoilta
Kaupunkiluonto on tällä kertaa aiheena seuran kevätkokousta edeltävässä asukasillassa 28.3. Seurahuoneella. Suomen Luonto -lehden päätoimittaja Jorma
Laurila kertoo kuvin niin Helsingin kuin suurempienkin kaupunkien luonnon moninaisuudesta. Rakennusviraston metsäsuunnittelija Tiina Saukkonen vuorostaan kertoo kaupungin luontoalueiden
hoidosta ja suunnitelmista Oulunkylässä. Keskustelu ja kysymykset kuuluvat myös tähän luontoiltaan,
jonka päälle pidämme seuran kevätkokouksen.
Kahvilatoiminta Seurahuoneella
Seurahuoneella on vihdoin käynnistynyt kaikille
avoin kahvila. Seurakammari Kivijalassa on mahdollisuus kohdata toisia kahvi- tai teekupposen ääressä maanantaisin ja tiistaisin klo 10.30–14. Tarjolla
seuraa tai muuten vaan vaihtelua päivään rauhallisessa ja historiallisessa paikassa.
Radan toisella puolen Siltavoudintiellä postin lähellä
on myös toinen kahvila, Oulunkylän oma leipomo
Sesam, joka jatkaa Pulla-Ukon perinteitä niin tuttujen tuotteiden kuin uudempien herkkujen muodossa.
Sesamin ovet aukeava aiempaa aikaisemmin ja ovat
auki pitempään, myös lauantaisin.
Oulunkylän toiminnot ja palvelut säilyvät ja kehittyvät, jos asukkaat niitä käyttävät – pallo on meillä!
Hyviä kevättalven palveluhetkiä!
Erwin Woitsch
Oulunkylä-Seuran puheenjohtaja
erwin.woitsch@kolumbus.fi

Keskustatunnelin
suunnittelusta luovuttava
ulunkylä-Seura
yhtyi ympäristöjärjestöjen aloitteeseen ja pyysi kaupunginhallitusta harjoittamaan vastuullista liikennepolitiikkaa ja keskeyttämään keskustatunnelin
suunnittelun. Keskustatunnelihanketta on perusteltu mm. liikenteen
sujuvoittamisella ja kävelykeskustan laajentamisella. Samat tavoitteet
saavutettaisiin halvemmalla ja saasteettomammin järkevillä joukkoliikenneinvestoinneilla.
Keskustatunneli kumoaa kestävän kehityksen
toimintaohjelmaa, jonka kaupunginvaltuusto
hyväksyi v. 2002. Sen
ensimmäinen tavoite on
kasvihuonekaasupäästö-



Keskustatunnelin sijaan
pitää esimerkiksi:
• parantaa joukkoliikennettä
• rakentaa raideliikenneyhteys Etelä-Espooseen
• kehittää Raide-Jokerista todellinen ratkaisu poikittaisliikenteen tarpeisiin
(maksaisi vain puolet keskustatunnelista)
• toteuttaa Helsingin keskustan joukkoliikenteelle todellinen liikennevaloetuisuus
• toteuttaa kävelykeskusta
joukkoliikenteen avulla.
Aloitteeseen oli helppo
yhtyä, sillä oulunkyläläiset ovat ahkeria joukkoliikenteen käyttäjiä, täältä on
kotoisin aloite poikittaislinja Jokerista (550) ja täällä
myös koetaan läpiajoliikenteen haitat.

OULUNKYLÄN FYSIKAALINEN
HOITOLAITOS
VUODESTA -81
Mäkitorpantie 37, Liikekeskus Ogeli, 2. kerros
Fysikaalista hoitoa, hierontaa, vyöhyketerapiaa
P. 7281 225

PARTURI-KAMPAAMO

OLYMPIA
Koskelantie 54 P. 757 1353

Avoinna

ti-pe 9-17
la 9-13
ma suljettu

FYSIOTERAPIA • HIERONTA
JALKOJENHOITO • JUMPPA
AKUPUNKTIO
VYÖHYKETERAPIA

Pohjois-Helsingin
Vihreät järjestäytyi

P

oHeVi on vuoden ka tarkoituksena on toimia
vanha vihreä pai- aktiivisesti Pohjois-Helsinkallisyhdistys, jon- gin asioissa ja vihreämmän
Pohjois-Helsingin puolesta.
Oulunkylä-Seura järjestää
Järjestön toimintatapoina ovat tapahtumien järjestäminen ja alueen tapahtumiin osallistuminen, kannanotot Pohjois-Helsingin
tiistaina 28.3. klo 18
asioista ja vaikuttaminen
luottamustehtävien kautta
Seurahuoneella Larin Kyöstin tie 7
myös kaupunginvaltuustossa.
Suomen Luonto -lehden päätoimittaja
Kevään toiminnassa on
Jorma Laurila:
ainakin pyöräilytapahtuma
ja lapsiperheille suunnattua
Kaupunkiluonnon moninaisuus meillä
kierrätys ja perinneleikkija muualla
tapahtuma. Mukana ollaan
myös Oulunkylä-päivässä.
Puisto-osaston metsäsuunnittelija
Pohjois-Helsingin VihreTiina Saukkonen:
ät valitsivat v. 2006 puheenjohtajakseen Sirkku IngerMiksi ja miten luontoa hoidetaan
von Käpylästä.
Oulunkylän alueella
Varapuheenjohtajana
jatkaa Eija Kärnä OulunKysymyksiä ja keskustelua, kahvitarjoilu
kylästä. Sihteeriksi valittiin Marika Tytärniemi
Oulunkylä-Seuran sääntömääräinen
Oulunkylästä.
KEVÄTKOKOUS alkaa luontoillan jälkeen
n. klo 19.30
Toiminnasta kiinnostuneiden yhteydenotot:
Tervetuloa!
sirkku.ingervo@edu.hel.fi
p. 050-327 0670

KAUPUNKILUONTOILLAN

