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Päätoimittajalta

Terveyspalvelujen
sekametelisoppaa

Muistan
lapsuudestani
”Osaran aukeat” – suunnattomat avohakkuut, jotka eivät vieläkään puolen vuosisadan päästä ole metsittyneet takaisin. Nykyisin tiedetään, että metsä kasvaa
parhaiten, kun sitä harvennetaan taiten ja varovasti.
Tämä pitää paikkansa
monen muunkin asian
kohdalla.
Lehdet ovat olleet pullollaan kirjoituksia terveydenhuollon ongelmista. Keskustelussa puurot ja vellit
on sekoitettu täydelliseksi
sekametelisopaksi. Ihmiset
valittavat pitkiä jonoja ja
lääkärille pääsyn vaikeutta.
Valtio lisää terveydenhuollon rahoja kunnille jonojen purkamiseen. Samaan
aikaan Helsingissä tehdään
päätöksiä, joiden ansiosta
terveyspalvelujen saanti vaikeutuu entisestään – ja jonot pitenevät. Mitä tämän
sotkun takana on?
Silmäilin Helsingin kaupungin henkilöstölehteä
Helsingin henkeä. Siinä tiedusteltiin virastojen päälliköiltä, miten kaupungin talouden heikkeneminen näkyy virastojen toiminnassa. Myönteisyys on tietysti
hyvä asia, mutta en voi
kuin ihmetellä terveysviraston toimitusjohtajan myönteisiä ajatuksia. Hän kertoo,
miten terveyskeskussairaaloissa on jo tänä vuonna va-

Kuvaa voi tilata
Foto-Nonasta, Ogelin
Liikekeskuksessa.

rauduttu tiukentuvaan talouteen mm. poistamalla
sairaaloista ylipaikat. Hänen mukaansa ensi vuonnakin voidaan jopa lisätä
kodinhoidon palveluja. –
Mitkä ylipaikat, kun on
jonoja? Kenelle sitä lisättyä kodinhoitoa on annettu, kun apua on ollut entistä vaikeampi saada?
Elävän elämän esimerkkien pohjalta voi vain todeta, että jos poliitikkoja on
syytetty elämästä vieraantumisesta, miten on korkeiden virkamiesten laita?
Yhdysvaltojen presidentti Ronald Reagan teki
terveyspalvelujen avohakkuun. Verovaroin tuotetut
palvelut lopetettiin ja siirryttiin vakuutusmalliin.
Sen seurauksena kansa jakautui kahtia: Suurten yritysten työntekijöillä on
luksus-edut sairastaa. Osaaikatyötä tekevillä ei ole
oikeutta mihinkään. Amerikkalaisia perheitä ajautuu vararikkoon, kun joku
perheen jäsenistä sairastuu ja joutuu sairaalaan.
Tähän tilanteeseen ajautumisesta meitä suomalaisia käyvät amerikkalaiset
täällä varoittelemassa.
Terveysasiat ovat mitä
todennäköisimmin tulevien eduskuntavaalien tärkeimpiä teemoja. Meillä
tavallisilla ihmisillä on silloin mahdollisuus vaikuttaa, mitä tietä tulevaisuuteen kuljetaan. Myös seurakuntavaaleissa on vaikuttamisen paikka. Muista käydä äänestämässä.
Kaija-Leena Sinkko

Lehtemme viime
numerossa olivat
Riitanpuiston
tarhalaiset
yhteiskuvassa, joka
vetosi lukijoiden
tunteisiin ja herätti
ihastusta.
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Tapahtuu Kulmilla
Yleisötanssit Asukastalo
Seurahuoneella
Oulunkylän Asukastalo Seurahuoneella on yleisötanssit ti 29.10.
klo 19. Tanssimusiikista vastaa
Pakilan Pelimannit. Väliajoilla
esiintyvät trubaduuri Leo Silolahti ja Hildur Höpö välipalarunoineen. Puffetissa tarjolla boolia. Narikkamaksu 8 euroa. Tanssit järjestää Oulunkylä-Seura yhteistyössä Tapio Rautavaara-seuran kanssa. Tervetuloa!
SPR:n Maunulan osaston
vapaaehtoisvälitys toimii Palvelukeskus Saunabaarissa, os. Metsäpurontie 25, ti klo 16 – 18 ja
to klo 14 - 16. Muina aikoina
puhelinvastaaja. Puh. 310 69723.
Ystäväkerho kokoontuu joka
kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina klo 18 Suvinurkassa,
os. Suursuonlaita 1.
Tervetuloa mukaan!
Ikäihmisten kerho kokoontuu
torstaisin Töyrytie 4:n kerhohuoneessa. Tervetuloa virkistymään.
Elvytyskurssi järjestetään yhdessä työväenopiston kanssa 9.10.
klo 17.30-20.45 Maunulan ala-asteella, os. Maunulanmäki 5, ylärakennus. Kurssi maksaa 5 euroa.
Suoritetusta kurssista saa todistuksen. Ilmoittautumiset työväenopistoon puh. 310 88540.
SPR Kallio-Käpylän osaston
syyskokous ma 4.11.2002 klo 18
osaston toimitilassa, Torkkelinkatu 5. Valitaan hallitukseen erovuorossa olevien tilalle uudet jäsenet ja päätämme muista sääntömääräisistä asioista. Kokouksen
alussa SPR:n Kaarelan osaston
puheenjohtaja Raija Ristola kertoo ensihuoltotoiminnasta.
Laulumuistoja Sotavuosilta
Musiikista ja laulusta kiinnostuneet ikäihmiset kerhoon opettamaan nuoremmille sota-ajan musiikkia ja lauluja. Soittotaitoiset
soittimineen erittäin tervetulleita
mukaan. Ensimmäinen kokoontuminen ma 4.11. klo 16.00 alkaen
Pulmun toimistolla, osoite: Mäkitorpantie 24, Oulunkylä.
Maunulan varhaisen tuen
hanke - Tenavatupa ti klo 17-20,
to klo 9-12 ja la klo 10-14.
Perhekahvila (MLL) pe klo
9.30-11.30. Yksinhuoltajien olohuone joka toinen keskiviikko
(11.9, 25.9, 9.10, 6.11, 20.11 ja
4.12) klo18-20 Leikkipuisto Maunulassa.
Kävelykierroksia Oulunkylässä
Joka torstai klo 10.30 Pulmun
Oma-Apu-liikuntaryhmä lähtee

yhteiselle kävelylenkille Tapio
Rautavaaran patsaan edestä. Tule
mukaan, saat lenkkiseuraa! Yhdessä on mukavaa ja turvallista
liikkua. Lisätietoja Pulmun toimistosta virka-aikaan puh. 754
3854.
Myllärit Petroskoista tärisyttää
Torpparinmäen koulua
Torpparinmäen koululla upeassa
Agora-tilassa esiintyy 13.11.02
klo 18.00 tunnettu Myllärit folkyhtye Petroskoista Venäjän Karjalasta. Mylläreiden musiikki perustuu karjalaiseen, suomalaiseen
ja venäläiseen kansanmusiikkiin.
Mukana taitava kanteleen soittaja
ja kalevalaisten laulujen esittäjäLeo Sevets. Koko perheen konsertti, ilmainen sisäänpääsy. Bussi
67 tulee viereen. Tervetuloa!
Oulunkylän Brass Bandin
35-vuotisjuhlasoitot torstaina
14.11. klo 19.00 Oulunkylän Yhteiskoululla, Siltavoudintie 24.
Mukana Brass Bandin kokoonpanojen viisi sukupolvea. Multivisioesitys menneistä toimintavuosista. Puffetti. Lisätietoja Heli Aamuruskolta puh. 728 6080.
Perhekahvila
Mannerheimin lastensuojeluliiton
Oulunkylän paikallisyhdistyksen
perhekahvila kokoontuu joka
torstai klo 10-12 Oulunkylän
asukastalolla (Larin Kyöstin tie
7). Lisätietoja: Mari Simola
p.040-513 6660 / 777 3918 /
mari.pikkarainen@helsinki.fi
Syksyn ohjelma:
31.10. , 7.11. Vapaata seurustelua;
14.11. Lastenvaatekirpputori; 21.11.
Vapaata seurustelua; 28.11. Jouluaskartelua; 5.12.
Vapaata seurustelua; 12.12. Pikkujoulut; 19.12. Vapaata seurustelua
Lystisunnuntai
su 17.11. klo 14 – 18. MLL
Oulunkylän järjestämä perinteinen
koko perheen tapahtuma Oulunkylän Asukastalo Seurahuoneella.
Nukketeatteri ROOMA esittää
Anni Swanin satuihin perustuvan
koko perheen näytelmän ”Jänis
Vemmelsääri kujeilee”. Esitys alkaa klo 16 ja kestää n. 40 min.
Kaikenkokoisille sopivaa käsillä
puuhastelua. MLL Oulunkylä
esittäytyy, tietoa ja tuotteita.
MLL - tori. Myymme koululaisten
iltapäiväkerhosta jäänyttä materiaalia, kirjoja, videoita, pelejä ym.
Puffetti. Herkullisia kotileivonnaisia. Tervetuloa koko perhe! Tapahtuman hinta 4 euroa / hlö TAI

12 euroa / perhe. Lippuja saa paikan päältä su 17.11. sekä etukäteen MLL- väeltä esim. kerhoista.
Tilaisuuden järjestää MLL:n Oulunkylän paikallisyhdistys ry.
Syyskokous: MLL:n Oulunkylän
paikallisyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään ti
26.11.2002 klo 18 asukastalolla
Oulunkylän Seurahuoneella.
Ihan sairas ilta?!
Maanantaina 18.11. klo 18.00
alkaen keskustellaan Oulunkylän
seurahuoneella Helsingin terveysja sosiaalipalveluista. Mukana
ovat mm. kansanedustaja Outi
Ojala, kaupunginvaltuutettu Sirpa
Puhakka ja HUS:n hallituksen
jäsen Harry Yltävä. Myös sosiaalipalvelutoimiston toimistopäällikkö Maaretta Pukkio on
mukana. Musiikkia ja tarjoilua
keskustelun lomassa. Tule mukaan kuulemaan ja kertomaan
ajatuksiasi! Järj. Vasemmistoliiton
Oulunkylän yhdistys
Oulunkylän seurakunnan kutomakerhon perinteiset myyjäiset
la-su 23.-24.11. klo 11-14.
Tarjolla jouluista tunnelmaa, taidokkaita käsitöitä, puuroa, kahvia
ja leivonnaisia, arpajaisia.
Kaikki tervetuloa!
Marttojen joulumyyjäiset
la 30.11 klo 11-16 Oulunkylän
tunnelmallisella Asukastalo Seurahuoneella, Larin Kyöstin tie 7.
Vuokraamme myyntitilaa omatekoisten, kotimaisten, uusien ns.
kotiteollisuustuotteiden myyntiä
varten (esim. käsitöitä, puutöitä,
askartelutuotteita, leivonnaisia,
yms). Myyntipaikan hinta on 15
euroa, joka maksetaan etukäteen.
Paikan voi varata puh. 7282 647.
SPR Kallio-Käpylän osaston ja
Kallion Marttojen yhteiset joulumyyjäiset su 1.12. klo 11-14
Kallion seurakuntakodilla, Siltasaarenkatu 28. Tarjolla leivonnaisia, käsitöitä, arpajaisia, kirpputori, ongintaa, Punaisen Ristin tuotteita ja buffetti; riisipuuroa ja mehukeittoa, kahvia ja paakelsia.
Tervetuloa!
Oulunkylän seurakunnan joulukonsertti Oulunkylän uudessa
kirkossa ti 3.12. klo 18. Ohjelmien myynti alkaa klo 17. Ohjelman ostaneet ovat mukana
arvokkaan maalauksen arvonnassa. Tuotto diakoniatyön hyväksi.
Esiintyjinä oopperalaulaja Raimo
Sirkiä, Barokkiyhtye Järviset,
jossa on mukana Klaus ja Seija
Järvinen sekä Päivi-tytär,
teologi Krisu Nordberg ja Oulunkylän yhteiskoulun oppilaita Juha
Sipun ohjauksella. Seurakunnasta
mukana Liisa Järvinen ja Kari
Mansikka.
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Patolan päiväkodin kannatusyhdistys kapinamielellä

Päivähoidon säästöjä ei pidä toteuttaa
- Helsingin päiväkotien
säästöt ja päiväkotien käyttöasteen nostaminen ovat
olleet esillä lehtien yleisönosastokirjoituksissa. Lasten
päivähoidon laatua heikennetään, kun pyritään suuriin yksiköihin. Säästöt jäävät vain näennäisiksi. Suurissa yksiköissä lapset sairastavat enemmän. Yli sadan lapsen päiväkoti ei
sovellu alle viisivuotiaan
lapsen hoitopaikaksi, toteaa Patolan päiväkodin kannatusyhdistyksen hallituksen pj. Mikko Vatka, pikku
Nooran isä.
- Patolan alueen lasten
määrä on ennusteiden mukaan laskussa. Kuitenkin
alueen päiväkodit ovat tällä hetkellä aivan täynnä.
Päiväkoti Majava remontoidaan ja suljetaan remontin ajaksi. Remontin valmistuttua Patolan päiväkodin ostopalvelusopimus aiotaan purkaa ensi elokuun
alusta lukien. Pakilassa sijaitsevan Lastenpaikan ostopalvelupaikkoja vähennetään reilusti vedoten taloudelliseen tilanteeseen. Näillä molemmilla päiväkodeilla on toimivat tilat, pitkään
töitä tehnyt osaava henkilökunta ja jo olemassa olevat

lasten ryhmät, Vatka muistuttaa
Kodin ja päiväkodin yhteistyö toimii mutkattomasti. Ilman ostopalvelusopimusta päiväkodin ylläpito
käy todennäköisesti ylivoimaiseksi kannatusyhdistykselle.
- Patolan päiväkodin yksikkökustannukset eivät ole
kaupungin kalleimpia ja sen
käyttöaste oli viimeksi 127
%. Päiväkoti on Oulunkylän
ja Maunulan rajalla ja kolmannes lapsista tulee Maunulan puolelta, jossa on selkeä pula hoitopaikoista. Patolan päiväkoti on maunulalaisille lähin päiväkoti,
Mikko Vatka kertoo.
- Minulla on kohta kolme vuotta täyttävä tytär Patolan päiväkodissa. Päiväkoti pystyy tarjoamaan rauhallisen ja kodinomaisen
päivän lapselleni yhdeksän
tuntia päivässä. Päivähoidon tarkastaja ei ole pyynnöistämme huolimatta esittäneet mihin lapset sijoitetaan ensi elokuussa, jos palvelujen ostamista Patolan
päiväkodista ei enää jatketa, Teija Aalto pahoittelee.
Mikko Vatkaa ihmetyttää myös se, että sosiaalitoimi ei ole suorittanut min-

käänlaisia kyselyjä lasten
kohdalla, voiko heitä edes
laittaa isoihin ryhmiin vai
ei.
- Patolan päiväkodin kannatusyhdistyksen puolesta
toivon, että mietitään tarkkaan, miten lasten päivähoidon säästöt kohdentuvat ja miten ne vaikuttavat
alueen lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin. Toivomme, että Patolan päiväkodin ostopalvelusopimusta jatketaan vuoden 2003
loppuun asti, Mikko Vatka
tähdentää.
Mitä alueen päiväkotipalveluille tapahtuu?
Päiväkoti Oulunkylän remontti valmistui ja lapset
pääsivät vuoden evakon jälkeen omaan tuttuun päiväkotiin. Mikä on päiväkotien
lapsitilanne nykyään? Näistä olisi mukava saada tietoa, lehteen lähetetyssä lukijapostissa toivottiin.
Päivähoitoa ollaan ”tasapainottamassa” myös täällä
pohjoisessa suurpiirissä. Tasapainotussuunnitelma perustuu sekä väestöennusteeseen että sosiaalilautakunnan päätökseen nostaa
päiväkotien käyttöaste vä-

Lukijapostia
Vastine Seppo Väätäisen kirjoitukselle
Oulunkylän vanha kirkko ja Markus Center

Y

hintään 93 prosenttiin ensi
vuonna.
Väestöennusteen mukaan
1-6-vuotiaat vähenevät v.
2002 pohjoisessa suurpiirissä 62 lapsella, v. 2003 aikana 44 lapsella ja v. 2004
vähennys on 85 lasta.
Alueella sijaitsevat päiväkodit Majava, Tammi,
Perhonen ja Valkea peruskorjataan
vuosina
2003-2005. Peruskorjauksen ajan lasten päivähoito

järjestetään muissa alueen
päiväkodeissa. Toistaiseksi
on päätetty kokonaan lopettaa vain päiväkoti Näsinoja
ja sen tilat siirtyvät perhekeskuksen käyttöön.
Pohjoisen sosiaalikeskuksen alueelta on suunnitteilla 34 hoitopaikan vähennys ensi vuonna. Näistä
22 on ostopalvelupaikkoja.
Päiväkoti Patolan sopimusta ei jatketa enää ensi elokuun alusta lukien. Päivä-

koti Pakilan Lastenpaikan
ostopalvelupaikkoja vähennetään seitsemällä paikalla niin ikään elokuun alusta
lukien. Näsinoja lakkautetaan toukokuun lopussa.
Vuonna 2004 lopetetaan
päiväkoti Soihdun 13-paikkainen osapäivätoiminta ja
suunnitellaan vähennettäväksi toistaiseksi kohdentamattomasti 12 hoitopaikkaa. (ks)

Seurahuoneen
kulttuuriviikko

Tapio Rautavaaran talon tilalle nousi Raimo Sirkiän talo. Edellisessä lehdessä julkaistiin Irma ja Leena Rautavaaran haastattelu kotitalon purkamisen apeista jälkitunnelmista. Juttu sai aikaan ennen näkemättömän
määrän yhteydenottoja lehden toimitukseen. Palautteissa kritisoitiin yleisesti
Rautavaaran talon purkamisen arvostelemista ja eräs
lukija paheksui Rautavaaran
musiikin vertaamista Sirkiän
esittämään klassiseen musiikkiin. Sirkiän taloa on yleisesti kehuttu ”niin ihanaksi
taloksi”. (KS)

hteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
ja
kirkkovaltuutettu Seppo
Väätäinen on 31.8.2002
ilmestyneessä Oulunkyläinen-lehdessä puuttunut
1.6.2002 ilmestyneessä
Oulunkyläinen-lehdessä
kirjoittamaani artikkeliin.
Väätäisen kirjoitus kaipaa
ainakin seuraavat kommentit.
Hänen mielestään maisema tuhottiin jo silloin,
kun vanhan kirkon ympärille rakennettiin kerrostaloja. Näin asiaa ei voida
ymmärtää, vaan maisema
on vieläkin suojelemisen
arvoinen. ”Lyktanin” toteutuksen jälkeen se olisi

Patolan päiväkoti on yhden ryhmän viidentoista lapsen päiväkoti. Ryhmissä on eri-ikäisiä
lapsia ja myös sisarukset ovat samassa ryhmässä. Päiväkotia pitää yllä kannatusyhdistys
ja sen hallitus koostuu lasten vanhemmista. Patolassa vietettiin iloisia päiväkodin
30-vuotisjuhlia.

kyllä lopullisesti pilalla.
Pahin virhe prosessissa
tehtiin silloin, kun päätettiin järjestää arkkitehtuurikilpailu ilman, että hankesuunnitelmassa olevia
muita vaihtoehtoja tuotiin
edes yhteisen kirkkovaltuuskunnan arvioitaviksi.
Kun Väätäinen väittää,
että Markus Församling
-seurakunnan kantaa ei voi
ohittaa, niin väite osoittaa, ettei hän näköjään ole
edes perehtynyt Oulunkylän seurakuntaneuvoston asiasta 12.2.2002 antamaan lausuntoon. Sen
Mukaan Markus Församlingilla on ollut esim. koraalitoimituksia Vanhassa
Kirkossa koko 90-luvun

vuosittain vähemmän kuin
kymmenen, kun samanaikaisesti suomenkielisten tilaisuuksien määrä on vaihdellut välillä 160-190.
Tämän perusteella olen
edelleen sitä mieltä, että
Markus Centerin oikea
paikka on Oulunkylän uuden kirkon tontilla Oulunkylän seurakuntaneuvoston edellä mainitussa lausunnossa esitetyin perustein.
Helsingissä 2.10.2002
Paavo J. Paavo
Oikeustieteen
lisensiaatti
Varatuomari

Vanha kaunis rakennus,
joka näkyy junan
ikkunasta, kun ajaa
Oulunkylän ohi. Se on
Seurahuone. Se on ollut
kylpylä, pensionaatti,
asuintalo ja paljon
muuta. Monet muistavat
sen pop ja jazz opistona.
Se on palanut ja
rakennettu entiselleen.
Se on nähnyt kaksi
kertaa miten vuosisata
vaihtuu. Sillä on paljon
muistoja ja se on tärkeä
osa Oulunkylää.
Seurahuone on virkoamassa lyhyen hiljaisen kauden
jälkeen. Asukkaat eivät tällä kertaa muuta sinne. He
yrittävät muuttaa Oulunkylää, tehdä siitä entistä paremman paikan asua. Seurahuoneesta tulee asukastalo. Seurahuoneesta tulee
kaikkien oulunkyläläisten
yhteinen olohuone. Välillä
se on juhlasali, kerhohuone, kahvila, konserttisali tai
vaikka foorumi, jossa kokoonnutaan, keskustellaan
ja rakennetaan yhteistä kylää.

Joulukuussa Seurahuone on avoinna koko ensimmäisen viikon. Oulunkyläseura kutsuu kaikkia alueen
järjestöjä, yrityksiä ja asukkaita ottamaan talo yhteiseen käyttöön, keskustelemaan, kuuntelemaan musiikkia ja katsomaan näyttelyjä. Samalla viikolla vietetään itsenäisyyspäivääkin
ja seura ehdottaa Seurahuonetta juhlapaikaksi. Katsotaan yhdessä juhlia ja pidetään oma vastaanotto.
Joulukuun ensimmäinen
päivä aloitamme avajaisilla jo iltapäivällä ja sen jälkeen tapahtuu joka päivä
jotain, joka päivä. Tapaamme jonkun paikkakunnan
kirjailijoista, kuuntelemme
musiikkia ja keskustelemme taiteesta, liikenteestä,
vanhan Oulunkylän kulttuuriperinteen säilyttämisestä
ja sen kehittämisestä. Nyt
jokaisella on mahdollisuus
esittää toivomuksia kenen
kanssa haluaisi keskustella
tai kenen haluaisi kuulla
laulavan. Etusijalla toivomuksia toteutettaessa ovat
tietenkin alueen omat taiteilijat. On mahdollista toivoa tapaamista myös jonkun poliitikon, tutkijan tai

yrittäjän kanssa. Soita tai
lähetä viesti ja kerro, kenet
haluaisit tavata Seurahuoneella.
Jos itse haluat esiintyä
tai ottaa osaa järjestelyihin
soita, kerro siitäkin. Apusi
on tarpeen ja kaikki ideat
otetaan mielihyvin vastaan.
Oulunkylän pop ja jazz
opisto täyttää 30 v ja osallistumme juhlakonserttiin
Yhteiskoululla 14. marraskuuta. Työväenopisto järjestää valosuunnittelukurssin marraskuussa ja sen tuloksia saamme nähdä Seurahuoneella. Joulukuun alku tarvitsee valoa ja iloa.
Tehdään ne yhdessä.
Seurahuoneen kulttuuriviikosta tiedotetaan kirjastossa, työväenopistolla ja
nuorisotalolla, joita haluamme kiittää jo etukäteen
hyvästä yhteistyöstä. Kiitokset ja onnittelut myös
pop ja jazz opistolle sekä
Klaus Järviselle ansiokkaasta työstä populaarimusiikin hyväksi. Tapaamme varmaan rytmimusiikin merkeissä Seurahuoneella.
Juhani Vierimaa
050-3232102
juhani.vierimaa@pp.inet.fi

