Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit

2

Päätoimittajalta

Mallia
Tanskasta
Poikani lohdutteli joskus
nuorempana, miten dementia on potilaalle kiva sairaus: joka päivä tapaa paljon
uusia ihmisiä, jotka ovat
kauhean ystävällisiä… Kesän mittaan olen pohdiskellut, minkälaisen vanhuuden
me sodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat saamme, kun jo tänä päivänä hyvän hoidon ansainneet sotaikäluokat joutuvat tyytymään milloin minkäkinlaiseen hoitoon.
Olen käynyt koko kesän useamman kerran viikossa katsomassa vanhaa
sukulaista eri sairaaloissa.
Sairaaloissa ja hoidossa on
eroja. Vaikka Meilahden
sairaala on tutkimussairaala, siellä hoitajilla riittää aikaa potilaan kanssa olemiseen. Hoito on inhimillistä ja huomioivaa. Jos potilas ei itse jaksa syödä,
syöttämiseen riittää hoitajia. Potilasta autetaan tarpeille, jos hän sitä toivoo.
Potilaalle kerrotaan, mitä
ollaan tekemässä. Omaiset otetaan huomioon kiitettävällä tavalla. Kaikessa
tuntee, että hoitajat tekevät
kaikkensa potilaan hyväksi
omia vaivojaan säästämättä.
On toisenlaisiakin sairaaloita. Jäin miettimään,
onko kohtuullista, että hoidettavia painostetaan päästämään tarpeensa vaippaan? Onko oikein, että
mieleltään virkeät vanhukset sijoitetaan syvästi dementoituneiden potilaiden
joukkoon? Onko oikein, että vanhuksia ei viedä mukaan sairaalaan järjestettyihin konsertteihin ja muihin virkistystilaisuuksiin?
Onko oikein, että helteelläkään ei pääse pihalle, jos
omaiset eivät vie. Tai jos
vanhus ei pysty itse syömään, vanhusta ei liiemmin houkutella nielaisemaan edes vähäsen.

Kuuntelin Ylen Aikaisesta ohjelmaa tanskalaisesta vanhustenhuollosta.
Minusta tuntuu, että meillä suomalaisilla on paljon
opiksi otettavaa Tanskan
”hygges-politiikasta”. On
itsestään selvää, että kun
askel ei enää nouse, muisti
heikkenee ja avun tarve lisääntyy, vanhusta pitää silloinkin kohdella ajattelevana yksilönä, jonka henkiseen vireyteen ja hyvään
mieleen kiinnitetään huomiota. Maallikkokin tietää,
että kun on hyvä mieli, paranee nopeammin ja pääsee
kotiin rasittamasta yhteiskuntaa sairaalakuluilla.
***
Jotkut koiranleuat sanovat,
että Soneran töppäily kolmannen sukupolven lisensseillä oli meille suomalaisille kaikesta huolimatta kannattava sijoitus, kun
Sonera osti monen miljardin edestä tyhjää, ilmaa.
Tänä kesänä onkin saatu
nauttia keski-eurooppalaisesta lämmöstä. Laiha lohdutus, sillä jokaista suomalaista kohti Sonera – entinen posti, Tele – ja mitä
kaikkea se on lyhyen hitoriansa aikana ehtinytkään olla - hukkasi lähes
kymmenen tuhatta vanhaa
markkaa. Laskekaapa, miten paljon teidän perheenne maksoi… – Näin käy
kun herrat rupeavat isottelemaan ja heittäytyvät liian
ahneiksi.
Katselin kesän aikana
TV:stä sunnuntaisin puolelta päivin tullutta tarinaa
Rockefellereistä. Vaikka
Rockefellerit ovat kovan
sortin liikemiehiä, suvun
perinteenä on ollut, anna
jokaisesta ansaitusta dollarista osa hyväntekeväisyyteen. Ohjelma jäi pohdituttamaan Sonera-sotkuja
seuratessa.

Erkki Toivonen kirjoitti
Kotiliedessä elokuun puolivälissä ”Ahneuden tuhovoimasta” (Kotiliesi 16/2002).
Erinomaisessa kolumnissaan hän muistutti, miten
rikkaat maksoivat ennen
menestyksestään korvauksen yhteiskunnalle. Nyt ahneus leviää hänen mukaansa kuin syöpä.
Toivonen kiinnitti huomiota siihen, miten yrittäjyyden palkitseminen on
tyystin eri asiaa kuin miljoonapalkkojen ja optioiden maksaminen ammattijohtajille, jotka eivät pelaa omilla rahoillaan ja jotka eivät edes epäonnistuessaan vaaranna itseään.
Tämä markkinatalouteen
syntynyt uusi etuoikeutettujen yläluokka, valitsee ja
nimittelee toinen toisiaan
tuottaviin asemiin, koska
osakeyhtiöiden omistajille,
osakkeenomistajilla, ei ole
enää mitään vaikutusvaltaa yhtiön johtoon. Soneran verkossa levinnyt paljastuskirja – pitivät sen jutut täsmälleen paikkansa
tai eivät – osoittaa tällaisen
etuoikeutettujen yläluokan
toimivan vilkkaasti meillä
Suomessakin. Oi aikoja, oi
tapoja, joku viisas joskus
huokasi. Niin minäkin!
Kaija-Leena Sinkko

MERKKIPÄIVIÄ
Oulunkylän
Kuntoutussairaala
viettää 10-vuotisjuhliaan 20.9.2002.
Juhlatilaisuus on
järjestetty Helsingin
Messukeskukseen.
60 vuotta 11.9.2002
Torbjörn Åhman,
Oulunkylä.
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Tapahtuu Kulmilla
MLL:n Perhekahvila muuttaa
Asukastalolle
MLL:n perhekahvila 5.9. alkaen joka
torstai tuttuun aikaan klo 10-12 uusissa tiloissa Oulunkylän asukastalossa (Larin Kyöstintie 7). Ohjelmassa
alustuksia, keskustelua, leikkejä ja askartelua, välillä vapaata seurustelua.
Kahvia, teetä ja pientä syötävää 1
euro/perhe. Tervetuloa mukaan! Järj.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Oulunkylän paikallisyhdistys ry.
Lisätietoja:
Mari Simola, p.040-513 6660 tai 777
3918, mari.pikkarainen@helsinki.fi
Marttojen sienineuvontaa
Maanantaina 9.9 klo 16-19 Uudenmaan Marttojen toiminnanjohtaja Anne Lempinen opastaa sienten tunnistamisessa ja käytössä Spar Ogelin
edustalla Liikekeskus Ogelissa
(Mäkitorpantien ja Oulunkyläntien
kulmauksessa). Voit tuoda myös omia
sienilöytöjä tunnistettavaksi. Jos syksyn sienisato osoittautuu todella kehnoksi, tilaisuutta ei pidetä.
Seuraa ilmoitustauluja ajankohdan
lähestyessä!
Ennakkotietoa joulumyyjäisistä
Tekstiili- ja teknisten töiden sekä askartelun harrastajat voivat vuokrata
myyntipaikan ja myydä tekemiään
tuotteita itse Oulunkylän Marttojen
joulumyyjäisissä
30.11. - 1.12. asukastalolla.
Lokakuun Oulunkyläisessä ohjeet
paikan varaamiseksi.
Ahkerat kädet töihin!
Oulunkylän Kiekko-Kerhon
kirpputori
sunnuntaina 1.9. klo 10-14 Oulunkylän nuorisotalo Nuotassa (Kylänvanhimmantie 25).
Tarjolla lasten vaatteita, koot 60 - 160
cm. Kenkiä, leluja, tarvikkeita ja urheiluvälineitä. Lapsille liikuntaa. Puffetti. Tervetuloa!
Oulunkylän Eläkkeensaajat ry
Syyskauden toiminta alkaa Oulunkylän nuorisotalo Nuotassa (Kylänvanhimmantie 25) seuraavasti:
- Tiistaina 3.9. klo 11.00
johtokunnan kokous
- Tiistaina 10.9. klo 11.00
jäsenkokous.
Entiset ja uudet jäsenet tervetuloa!
Lisätietoja:
Sirkka Mäkelä, puh. 7281 041
Nettimaunulan eli Maunulan yhteisöverkon käyttöä esitellään keskiviikkona 4.9.2002 klo 18.00 Maunulan kirkolla. Jokainen maunulalainen
voi rekisteröityä sähköposti- ja uutisjärjestelmän käyttäjäksi.
Edellisellä viikolla maunulalaiset saavat kirjeen, jossa on käyttäjätunnus
ja salasana. Järjestäjä: Nettimaunula

-projekti. Paikka: Maunulan kirkko,
Metsäpurontie 15.
Maunulan 36. Aluefoorumi tistaina
10.9.2002 klo 18.00. Keskustellaan
Maunulan keskustan kehittämisen sosiaalisten vaikutusten arvioinnista ja
esitellään Equal-projektin rahoituksella syyskuussa käynnistyvää asukasneuvoja –toimintaa. Järjestäjä:
Maunulan aluefoorumi.
Paikka: Palvelukeskus Saunabaari,
Metsäpurontie 25.
Helsingin Minijellonat ry
Satujumppa 4-5 -vuotiaille Oulunkylän nuorisotalo Nuotassa (Kylänvanhimmantie 25) tiistaina 3. syyskuuta
alkaen klo 18.00-18.45. Hinta 33,70
euroa.
Ohjaaja Sari Terävä.
Englanninkielinen kielikylpykerho
3-6 –vuotiaille Hietaniemen kerhohuoneistossa (Hietaniemenkatu 9 C,
2. kerros) lauantaina 14. syyskuuta alkaen klo 13.00-14.30. Hinta 58,90 euroa. Ohjaaja Minna Stenberg.
Englanninkielinen kielikylpykerho yli
7-vuotiaille Hietaniemen kerhohuoneistossa (Hietaniemenkatu 9 C, 2.
kerros) lauantaina 14. syyskuuta alkaen klo 14.30-16.00. Hinta 58,90 euroa. Ohjaaja Minna Stenberg.
Tietoa kerhotoiminnasta osoitteesta
www.minijellonat.fi/Helsinki
Ylipormestarin Asukasilta
24.9.2002 kello 19.00 Pakilassa
Kaupunginkanslian tiedotustoimisto
järjestää yhteistyössä Pakila Seura
ry:n kanssa ylipormestarin asukasillan Pakilan yläasteen juhlasalissa,
osoite Pakilantie 67. Käynti Halkosuontien kautta (Kukkatalo).
Tilaisuutta isännöi ylipormestari EvaRiitta Siitonen apunaan kaupungin virastopäälliköitä ja muita asiantuntijoita. Kello 19.00 alkavassa asukasillassa käsitellään kyseisten alueiden ongelmia ja tulevaisuuden näkymiä.
Asukasilta on tarkoitettu kaikille Itäja Länsi-Pakilan, Paloheinän, Torpparinmäen ja Tuomarinkylän asukkaille.
Helsingin kaupungin tiedotustoimisto
lähettää alueen kaikkiin ruokakuntiin
asukasiltaa koskevat kutsut noin vikoa ennen tilaisuutta.
Ota pallo haltuun!
Toimiva perhe -kurssin esittelytilaisuus tiistaina 24.09. klo 18.30 Maunulan yhteiskoululla Kurssi käynnistyy 7.10. Se sisältää 8 kokoontumista
Maunulan yhteiskoululla. Kurssimaksu 30 euroa. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Toimiva perhe-ohjaajat Maisa Heikkilä-Paloneva 0405926420 ja Leena Vuorensola-Reunanen 050-5125193. Kurssin järjestää: Klaari Pohjoinen-projekti, Pohjoinen työväenopisto ja Maunulan yhteiskoulun vanhempainyhdistys.
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Uudet päivähoitoalueet
käyttöön elokuun alussa
Helsingin sosiaaliviraston päivähoidon
organisaatio muuttui 1.8.02 alkaen. Tällöin
otettiin käyttöön 30 päivähoitoaluetta, joita
kutakin johtaa päivähoitoalueen päällikkö.
Päivähoitoalueella on saatavilla kattavasti
päivähoidon koko peruspalveluvalikoima,
kuten esiopetusta, kokopäiväistä ja osapäiväistä
päiväkotihoitoa ja perhepäivähoitoa sekä
leikkitoimintaa.

P

äivähoitoalueita
on Pohjoisen
sosiaalikeskuksen alueella kaksi, Maunulan ja
Oulunkylän päivähoitoalueet. Maunulan päivähoitoalueeseen kuuluvat Maunula, Länsi-Pakila, Paloheinä ja Torpparinmäki.
Oulunkylän päivähoitoalue
kattaa Oulunkylän lisäksi
Veräjämäen ja Veräjälaakson sekä Itä-Pakilan.
Maunulan päivähoitoalueen päällikkönä toimii
Marja Holopainen ja Oulunkylän päivähoitoalueella Leena Löksy. Päivähoitoalueen päälliköt vastaavat alueensa varhaiskasvatuksen; päivähoidon ja esiopetuksen järjestämisestä
ja kehittämisestä yhdessä
päivähoidon toimipisteiden
henkilöstön kanssa. Palveluja kehitetään asiakaslähtöisesti ja yhteistyössä
asiakasperheiden ja yhteistyökumppanien mm. lasten ja perheiden palvelujen
ja lähikoulujen kanssa.

Mikä muuttuu päivähoitoalueiden tulon myötä?
Lapsiperheiden näkökulmasta alueen päivähoitoyksiköt jatkavat toimintaansa kuten tähänkin saakka.
Sen sijaan päivähoitoon ja
esiopetukseen hakeminen
muuttuu. Aiemmin päivähoitopaikasta päättivät
ja asiakaspalvelua antoivat keskuspäiväkotien johtajat. Elokuun alusta alkaen keskuspäiväkotijärjestelmä lakkasi ja perhe voi
hakea lapselleen päivähoitopaikkaa suoraan päiväkodista. Perhepäivähoitopaikkaa voi tiedustella alueen
perhepäivähoidon ohjaajilta. Tiedon kunkin päiväkodin asiakaspalveluajoista saa päiväkodista. Päivähoito järjestetään mahdollisuuksien mukaan vanhempien toivomassa muodossa.
Pohjoisen sosiaalikeskuksen alueen perheille iltaisin päivähoitoa järjestäviä päiväkoteja ovat Mau-

Oulunkylän
vanha kirkko ja
Markus Center

A

rvoisassa lehdessänne oli 1.6.
artikkeli otsikolla ”Oulunkylän
vanhan kirkon ympäristön
tuhoaminen voi alkaa”, jota toivon saavani kommentoida.
Vanha maisema muuttuu tai peräti tuhoutuu aina,
kun siihen tai sen ympärille rakennetaan uutta. Mielestäni Oulunkylän vanhan
kirkon maisemaa tuhottiin
jo silloin, kun sen ympärille rakennettiin kerrostaloja. Se hinta oli maksettava
asuntojen saamiseksi alueelle.
Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti arkkitehtikilpailun järjestämisestä. Se
katsoi yhteisen kirkkoneuvoston (YKN) tavoin, että
vain tämän kilpailun tulos-

ten perusteella voitaisiin
arvioida, olisiko mahdollista käyttää myös em. kirkon tonttia Markus Centerin tarkoituksiin. Tästä päätöksestä kirkkovaltuutettu
Paavola teki valituksen,
jonka valitusviranomainen
hylkäsi. Kilpailun tuloksena oli, että Museovirasto ja
Helsingin kaupunki näkivät mahdollisena kilpailun
voittaneen ehdotuksen mukaisen rakennuksen rakentamisen tontille.
Vasta tämän jälkeen
YKN saattoi esitellä
yhteiselle kirkkovaltuustolle päätettäväksi kaikkien eri vaihtoehtojen pohjalta Markus Centerin sijoittamiseksi ja rakennuksen rakentamiseksi. Mainitussa artikkelissa yhteisen
kirkkovaltuuston kanta asiaan tuli selvästi ilmi.

nulan päivähoitoalueella
päiväkodit Suursuo ja Vallesmanni sekä Oulunkylän
päivähoitoalueella päiväkoti Saukko. Ympärivuorokautista päivähoitoa on
tarjolla Oulunkylässä päiväkoti Nestorissa.
Päivähoidon asiakastietojärjestelmä vaiheittain
käyttöön kuluvan vuoden
aikana
Helsingin päivähoidossa otetaan käyttöön vuoden
2002 aikana uusi asiakastyön tietojärjestelmä (Effica) tietoliikenneyhteyksineen. Käyttöönotto tapahtuu koko kaupungissa vaiheittain. Uusi tietotekniikka mahdollistaa tietojen
kirjaamisen suoraan järjestelmään päivähoitopaikoissa. Tietojärjestelmän avulla
kaikkiin päivähoidon toimipisteisiin saadaan päivähoidon hakuun liittyvät
ajantasaiset tiedot, palvelutoimintaan liittyvä raportointi helpottuu ja tiedonkulku nopeutuu.
Pohjoisen sosiaalikeskuksen päivähoidon esimiehet ja osa henkilöstöstä koulutettiin järjestelmän
käyttäjiksi huhti-kesäkuussa, josta alkaen tietojärjestelmän käyttöä on harjoiteltu. Päivähoidon henkilöstön tietotekniikkakoulutus jatkuu vuonna 2003.
Risto Ruokolainen
Pohjoinen sosiaalikeskus

Lukijapostia

Vanhat Ågelin kundit Matti Hara ja Reijo Kallio löysivät pienen etsimisen jälkeen
tutulta näyttävän pihapuun, joka tosin oli venähtänyt käsittämättömiin mittoihin.

Ågelilaista
nostalgiaa
Kukapa uskoisi, että tuttu radioääni Matti Hara on aloittanut pitkään
jatkuneen radiouransa röhkimällä possuna Messuhallin lavalla koko
kansan tunteman Markus-sedän juontamassa talkoojuhlassa.
Tapahtuma ajoittuu sotaaikaan, jolloin kaikkien
kansalaisten ponnistukset olivat tarpeen. Niinpä
koululaiset oli valjastettu
talkoolaisina keräämään
paperia, pulloja, kumiromua, sanomalehtiä, oikeastaan mitä tahansa, mistä saattoi olla hyötyä. Keräyksistä annetut pisteet
merkittiin erityiseen talkookirjaan ja kun määrätty määrä pisteitä oli kasassa sai joko rautaisen
tai pronssisen talkoomerkin, jota saattoi käyttää
vaikkapa pinssinä. Jonain
vuonna merkki oli lapio,
jonain toisena taas pienoisaura.
Reijo Piippolan vaarin
possuna

Niin YKN:a valmistelussa kuin kirkkovaltuustoa päätöksenteossa ohjaa
määräys, että ao. seurakunnan kantaa, siis tässä asiassa Markus Församlingseurakunnan kantaa, ei tule ohittaa päätettäessä eri
vaihtoehtojen välillä. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti
sen mukaisesti, minkä se
katsoi parhaaksi ratkaisuksi ja kun sen toteutus oli taloudellisesti mahdollinen
ja viranomaisten määräysten puitteissa.
Demokratiassa enemmistön kanta ratkaisee. Kiitettävää aktiivisuutta esiintyi tämän asian tiimoilta,
mikä on päätöksenteon
kannalta aina hyväksi.
Seppo Väätäinen
kirkkovaltuutettu,

YKN:n vpj.

Totta kai tarvittiin myös
juhlia puhaltamaan henkeä pieniin talkoolaisiin.
Vanhempien oulunkyläläisten hyvin tuntema
kansakoulunopettaja Samuli Vire oli koonnut Oulunkylän kansakoulun oppilaista kuoron esiintymään valtakunnallisissa
talkoojuhlissa. Itseoikeutettuna solistina oli Reijo Kallio ja Matti-poika
sai röhkiä Piippolan vaarin possuna. Reijo Kallion laulajan ja muusikon
ura määräytyi luontevasti
jo varhaisessa vaiheessa
kansakoulun alaluokilla.
Opettaja Vire oli näet tulisieluinen raittiuspuhuja,
joka tarvitsi puhujamatkoilleen muutakin ohjelmaa. Solistiksi hän värväsi hyväksi laulajaksi havaitsemansa Kallion Reijo-pojan.
Juttu kääntyy helposti

sota-ajan tapahtumiin,
kun muutama vähän vanhempi henkilö osuu yhteen. Poikkeusta eivät tee
Matti Hara ja Reijo Kalliokaan, jotka kevään korvalla olivat tulleet viettämään Oulunkylä-päivää
vanhalle Seurahuoneelle
monien muitten entisten
ja nykyisten oulunkyläläisten kanssa.
Sota-aikana pommisuojassa
Matti Hara kertoo muistavansa hyvin elävästi talvisodan syttymisen Antin päivänä 1939, vaikka
oli tuolloin vasta vallan
pikkuinen pojannassikka. Ulvovat hälytyssireenit tekivät lähtemättömän vaikutuksen pikkupoikaan, samoin äidin lakanoista ompelemat lumivaipat. Hiilistä ja sideharsosta kotona valmistettu
kaasunaamarinkin oli täydentämässä varustusta. Ilmahälytyksen ajaksi juostiin Juhannusmäen rinteeseen rakennettuun sirpalesuojaan.
Toinen väestönsuoja
oli Seurahuoneen kellarissa, mutta kyllä pommeja pakoon mentiin monen
muunkin oulunkyläläisen
talon kellariin tai pesutupaan. Matti Haran muistikuvan mukaan pommisuojassa piti istua hiirenhiljaa, ettei taivaalla lenteleviin viholliskoneisiin
olisi kuulunut hiiskaustakaan. ”Ryssä kuulee” oli
pelottelu, joka tepsi villeimpäänkin vesaan.

Asukastalo Seurahuone sai muistelemaan
Vanha Oulunkylän Seurahuone innosti Haran
ja Kallion muistelemaan
talon entisiä asukkaita.
Keskeisessä huoneistossa
asui Mäkisen perhe, jonka yksi pojista oli aikoinaan varsin tunnettu taiteilija. Risto Mäkinen kuvitti mm. Antti Puuhaara
nimistä sarjakuvaa. Taiteilijan malleina joutuivat
istumaan naapurin lapset, muitten mukana niin
Matti kuin Reijokin.
Kallion sukua on asunut Oulunkylässä usean
polven ajan. Reijo Kallion isoisä oli hevosmies
ja setä, Eetu Kallio, toimi paikallisena puutarhurina. Seurahuone tuli tutuksi koko perheen kotina
juuri sota-aikana, mutta
sitä ennen jo isovanhemmat olivat asunet talossa.
Tuohon aikaan vanhemmilla oli ehdoton auktoriteetti. Kallion perheessä ei tosin Koivuniemen Herra heilunut, mutta Haralla tuli kuritusta
oikein isän kädestä. Kuri
oli kova. Tosin jykevätekoista moukarinheittäjäisää olisi uskonut vähemmälläkin. Reijo Kallio muistaa vieläkin miten pahalta tuntui, kun
kiukuspäissään tuli haistatelleeksi äidille. Se ei
siihen aikaan yksinkertaisesti sopinut. Niinpä Reijo-poika pyysi päästä kotiin kesken koulupäivän
pyytämään anteeksi äidiltä. Ja opettaja Virehän
ymmärsi.
M-K.S.
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Torpparinmäkeen
perhekeskus

ARVI VUORISALO

Torpparinmäen perhekeskus sijaitsee lapsiystävällisissä tiloissa omakotiasutuksen
keskellä.

Riitta Franck on tehnyt kahdenkymmenen
vuoden ajan innolla ja antaumuksella
omakohtaista työtä tarhaikäisten lasten parissa.
Teinitien varrella sijaitsevassa Riitanpuistossa,
ympyriäisen aidan suojassa on tänä aikana
lähes 700 tarhalaista elänyt osan ainutkertaista
lapsuuttaan ja kasvanut hänen äidillisessä
ohjauksessaan yhdessäoloon toistensa kanssa.

R

sen suusta suuhun viestin
ansiosta kasvanut 22:een,
muistelee hän oman tarhan
jännittävää käynnistämistä.
Siitä lähtien on tarhalaisia
ollut hoitopuitteiden mukainen täysi määrä 25 ja jonotuslistalla heitä on joka
vuosi monia.

ARVI VUORISALO

iitta aloitti oman
tarhansa
1982
syyskuun 1. päivänä edelliseltä
puistotädiltä perityn kuuden
lapsen kanssa. - Kun ensimmäinen hoitopäivä sitten oli päätöksessä, tarhalaisten määrä oli pikai-

Riitan puiston tarhalaiset kevään yhteiskuvassa.
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Torpparinmäessä, Näsinojankuja 2, on
aloittanut perhekeskus, alueen
pikkulapsiperheille ja heidän läheisilleen
tarkoitettu kohtaamis-, toiminta- ja
informaatiopaikka. Järjestyksessä Helsingin
kaupungin toinen perhekeskus sijaitsee
viihtyisän omakotiasutuksen keskellä entisessä
päiväkodissa, jossa on lapsikeskeiselle
toiminnalle ihanteelliset tilat. Perhekeskus
kuuluu pohjoisen sosiaalikeskuksen Maunulan
sosiaalipalvelutoimistoon.
- Perhekeskuksen tarkoituksena on tarjota sellaista palvelua, joka tulee
perheitä lähelle. Tavoitteenamme on ennen kaikkea
tukea lasten ja vanhempien vuorovaikutusta silloin, kun lapset ovat pieniä.
Keskus on perheiden kohtaamispaikka, jonne voi ilman mitään ennakkovarausta tulla avoimesta ovesta ja tavata täällä toisia
vanhempia ja lapsia, tiivistää projektipäällikkö Maire
Hinkkanen perhekeskuk-

sen toiminta-ajatuksen.
Perhekeskus on avoinna
tiistaista perjantaihin klo
9.30 - 14. Keskuksessa toimii kaksi työntekijää, joilta saa tietoa ja apua erilaisiin lapsiperheiden pulmiin. Perhekeskus ei ole
päiväkoti, vaan lapset ovat
siellä yhdessä vanhempien
kanssa.
Keskus järjestää erilaisia kursseja vanhemmille
ja lapsille sekä alueen lapsiperheiden kanssa toimiville työntekijöille.

- Toimintamme perusta
on asukasläheisyys ja heidän tarpeensa. Isoja asioita ovat esimerkiksi isä ja
lapset, parisuhde, kun lapsia syntyy perheeseen, yksihuoltajaperhe. Tänne voi
tulla tapaamaan toisia, tai
voi halutessaan osallistua
myös ryhmiin ja tulla mukaan tapahtumiin.
Perhekeskus toivoo ideoita ja toiveita alueen asukkailta. Keskuksen tilat ovat
alueen asukkaiden ja yhteisöjen käytettävissä erilaisia
tilaisuuksia varten myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Torpparinmäen perhekeskuksen avajaiset pidettiin maanantaina 26.8. Yhdessäolon, avajaiskahvien
sekä musiikki- ja sirkusesitysten lomassa puhuivat
sosiaaliviraston toimitusjohtaja Aulikki Kananoja,
sosiaalikeskuksen johtaja
Helinä Hulkkonen ja kasvatustieteen tohtori Mirjam
Kalland.
Arvi Vuorisalo

Riitanpuisto 20-vuotias
Oman tarhan perustaminen ei kuitenkaan tapahtunut hetken mielijohteesta. - Mietin pitkään, riittävätkö rahkeeni näin tärkeään tehtävään. Se kuitenkin sisälsi juuri niitä aineksia, joita olin tulevaan
työhöni ajatellut: ulkona
lasten kanssa, kasvatustyötä. Kävin tarhojen toimintaa
valvovan tahon haastattelussa ja päätös oman tarhan
perustamisesta sen jälkeen

vain entisestään voimistui.
Tunsin pystyväni työhön,
jossa jokainen lapsi tulee
ottaa avoimin sydämin vastaan. Särmiä hiotaan, mutta yksilöä tulee kunnioittaa. Olen omasta mielestäni tehnyt tätä työtä innolla
ja antaumuksella koko ajan,
joka päivä, sanoo Riitta.
Onnistumisesta kertovat
myös palautteet: monta
vuotta tarhassa ollut poika
jäi kevätkauden päättyessä

pois ja sanoi lähtiessään rakastavansa Riittaa niin paljon, että välillä tuntuu tosi
kipeältä. Karskit miehet
kutsuvat lakkiaisiin, kauden päättyessä koko perhe
käy hyvästelemässä. Kun
perheessä on useampia lapsia, tarhassa heistä vuosien
mittaan on jokainen. Parhaimmillaan Riitta on tehnyt yhteistyötä saman perheen kanssa vuosikymmenen.

Keväällä nuorin tarhalaisista oli iältään vuosi ja
kaksi kuukautta, vanhin viisi vuotta. Suurin osa heistä
on 2-3 vuotiaita. Keskustelumme aikana Riitta välillä lohdutti ja antoi ohjeita,
niisti nenää ja opetti lapsia
käyttäytymään.
20 vuoden aikana on lähteville aina laulettu: Nyt on
leikitty, lähdettävä on…
Arvi Vuorisalo
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Kouluterveydenhoitoa tarvitaan
P
aloheinän ala-asteen terveydenhoitajalla Riitta Kalliolahdella riittää elokuun helteisen
koulupäivän ajan laastaroitavia polvia ja kyynärpäitä.
- Kouluterveydenhoito on tietysti muutakin kuin näitä leikeissä
ja juoksuissa syntyneitä naarmuja.
Teemme terveystarkastuksia, joihin
myös vanhemmat kutsutaan. Oppilaat voivat tulla myös aikaa varaamatta keskustelemaan oireistaan ja
mieltään vaivaavista muista asioista.
Riitta Kalliolahti toteaa, että kou-

lussa tarvitaan opettajien lisäksi
myös muita aikuisia.
- Omalta osaltani toimin yhtenä
aikuisena näiden ihanien lasten
kanssa.
Terkkarin vastaanotolle ovat odottamassa luokkatoverit Inga Taivaloja ja Aliisa Priha (4A). Tyttöjen mielestä liikunta on kivaa ja tärkeää.
Hyvään henkilökohtaiseen terveydenhoitoon kuuluvaksi Inga ja Aliisa katsovat säännöllisen liikunnan,
hedelmät, riittävän yöunen ja puhtaat vaatteet sekä näin helteellä veden juomisen. (MH)

Jouni Tyni (3C) terkkari Riitta Kalliolahden paikkailtavana.

POHJOISEN SUURPIIRIN
PERUSKOULUT JA LUKIOT

ab
cd
e
Helsingissä on yhteensä 136 kaupungin ylläpitämää peruskoulua ja
peruskouluasteen erityiskoulua, 24 kaupungin ylläpitämää lukiota tai
aikuislukiota. Kaupungin ylläpitämiä ammatillisia oppilaitoksia on yhteensä
kolme. Ohessa alueemme tavalliset peruskoulut ja lukiot yhteystietoineen.

Inga Taivaloja ja kätensä katkaissut Aliisa Priha odottavat pääsyä terkkarin
vastaanotolle.

Oulunkylän ala-aste
Teinintie 12, Oulunkylä
Puh. 310 82 474
Fax 3108 2475
oulunkylan.aa@edu.hel.fi
http://www.oulua.edu.hel.fi/
Rehtori Risto Hurskainen
Johtokunnan puheenjohtaja Vesa Hongisto
vesa.hongisto@fortum.com
Oulunkylän yhteiskoulu
Siltavoudintie 24, Oulunkylä
Puh.728 5044
Fax 752 3035
oyk@edu.hel.fi
http://www.oyk.edu.hel.fi/
Rehtori Hannele Nevalainen

Itä-Pakilan ala-aste
Solakalliontie 13, Itä-Pakila
Puh. 310 82 455
Fax 31082463
http://www.ipakila.edu.hel.fi/
Koulunjohtaja Anneli Repo
Johtokunnan puheenjohtaja Pia Pärni

Metsolan ala-aste
Kartanomuseontie 2, Itä-Pakila
Puh. 310 82 401
Fax 3108 2409
http://www.metsola.edu.hel.fi/
Koulunjohtaja Leila Terholehto-Säteri
Johtokunnan puheenjohtaja Päivi Heino

Maunulan ala-aste
Maunulanmäki 5 (ylärakennus)
Haavikkopolku 5 (alarakennus), Maunula
Puh. 310 82 481
Fax 3108 0468
http://www.mauna.edu.hel.fi/
Rehtori Sinikka Einola-Aivio
Johtokunnan puheenjohtaja Pia Virtanen
Puh. 050 3218443
pia.virtanen@saunalahti.fi

Luokkatoverit Mirkku, Saara ja Saskia (1C) Paloheinän ala-asteen
välitunnilla.

a
b
c

Maunulan yhteiskoulu
Kuusikkotie 3, Maunula
Puh. 777 1100
Fax 724 3648
mayk@mayk.edu.hel.fi
http://www.mayk.edu.hel.fi
Rehtori Jouko Jauhiainen

Pakilan ala-aste
Halkosuontie 88, Länsi-Pakila
Puh. 310 82 426
Fax 3108 2434
Viipalekoulu 310 82436
http://www.pakia.edu.hel.fi/
Rehtori Riitta Honkanen
Johtokunnan puheenjohtaja Antti Kauppi
Pakilan yläaste
Pakilantie 67, Länsi-Pakila
Puh. 310 82 410
Fax 3108 2422
pakiyla@mail1.edu.hel.fi
http://www.pakilaya.edu.hel.fi/
Rehtori Mauri Leppälä
Johtokunnan puheenjohtaja Timo Jousi

Paloheinän ala-aste
Ylipalontie 1, Paloheinä
Puh. 310 82 440
Fax 3108 0361
http://www.paloa.edu.hel.fi/
Rehtori Erik Gladh
Johtokunnan puheenjohtaja Matti Hietanen
Torpparinmäen peruskoulu
Ylä-Fallintie 54, Torpparinmäki
Puh. 310 80 060
Fax 3108 0061
http://www.torppk.edu.hel.fi/
Rehtori Osmo Korhonen
Johtokunnan puheenjohtaja
Jouni Vartiainen

Koulujen lomat lukuvuonna 2002-2003

Syyslukukausi ke 14.08. - la 21.12.2002
Syysloma to 31.10. – pe 1.11.2002
Joululoma ma 23.12.2002 – la 4.01.2003
Kevätlukukausi ti 07.01. – la 31.05.2003
Talviloma ma 17.02. – la 22.02.2003
Lukioiden jaksotukset 2002-2003
I 14.8. - 4.10. 2002, 38 päivää
II 7.10. - 29.11. 2002, 38 päivää
III 2.12. - 5.2. 2003, 37 päivää
IV 6.02. - 4.4. 2003, 37 päivää
V 7.04. - 31.5. 2003, 37 päivää

