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Yhdistetäänkö
Paloheinän terveysasema Maunulaan?
Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen palveluverkkoesityksessä runsaat kolme vuotta
sitten esillä ollut Paloheinän
terveysaseman yhdistäminen Maunulaan on taas
noussut esille.
Apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty esitti helmikuussa Helsingin Sanomissa terveysasemien rajua vähentämistä ja korvaamista osittain
"terveyskioskeilla". Sen jälkeen sosiaali- ja terveysvirastossa alkoi asian virkamiesvalmistelu. Esille on kaivettu myös vanha suunnitelma,
jossa Paloheinän terveysasema yhdistettäisiin Maunulaan.
Sosiaali- ja terveyslautakunnalle on tarkoitus tuoda
kesän aikana, viimeistään
elokuussa esitys Helsingin
terveysasemien vähentämisestä ja osan korvaamisesta
"terveyskioskeilla",joissa voi
tavata terveydenhoitajan.

Nurinkuriset
perustelut
Räty perusteli terveysasemien vähentämistä sillä,
että pienet terveysasemat eivät kykene tarjoamaan kunnollisia palveluja. Hänen
mielestään kaupungilla ei ole
myöskään varaa nykyiseen
terveysasemaverkkoon.
Kaupungin sosiaali- ja
terveysviraston omat selvitykset todistavat kuitenkin
päinvastaista. Helsingissä
"pieniksi" luetut alle 9 lääkäri-hoitajaparin terveysasemat ovat kaikille mittareilla
parhaita ja suuret huonoimpia.Paloheinä on terveysase-

mien parhaasta päästä.
Terveysasemien vähentämisestä ei kerry todellista
säästöä.Esimerkiksi Paloheinässä terveysasema toimii
kaupungin tiloissa. Sen yhdistäminen Maunulaan edellyttäisi Maunulan tilojen laajennusta, jonka hinnaksi ilmoitettiin kolme vuotta sitten 4,7 miljoonaa euroa.Helsingillä on myös varaa pitää
huolta terveyspalveluista,tekihän kaupunki viime vuonnakin taas ylijäämää toista
sataa miljoonaa euroa.

Maunula-päivä
Maunulan päivää vietettiin 16.5. Maunulan
yhteiskoulun tiloissa ja pihalla. Pääesiintyjiä olivat Noah Kin ja Wilson Kirwa. Muita esiintyjiä olivat trubaduurit Pirjo Sipi ja
Mira-Julia Riikonen sekä kurkkulaulaja
Sauli Heikkilä. Lisäksi breaktanssia esitti
Tero Lipponen. Perinteisessä kevätjuhlassa
oli tietenkin makkaran ja sambuusien
myyntiä, kahvila, paloauto ja hevosajelua.

Lähiterveysasemien
puolesta
Talouttakin tärkeämpää
on lähipalvelujen merkitys
terveyden hoitamisessa, ennalta ehkäisevässä toiminnassa ja terveyserojen kaventamisessa. Lähiterveysasemien vähentäminen vaikeuttaisi etenkin lapsiperheiden, vanhusten ja pienituloisten palveluja.
Jo nyt joutuu lääkärille
pääsyä jonottamaan kiireettömässä hoidossa usein
pitkään. Jos Paloheinän
asema yhdistetään Maunulaan, tulevat jonot todennäköisesti pitenemään.
Palvelujen keskittämisen ja
karsimisen sijasta pitäisikin
lisätä terveysasemien määrärahoja, palkata lisää lääkäreitä ja hoitajia, lisätä aukioloaikoja ja myös sairauksia ehkäisevää toimintaa.
YRJÖ HAKANEN
Kaupunginvaltuutettu
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Demokratia
hanke
esittäytyi
Asukastapaamisessa 24.3
Maunulan ala-asteen koulun ruokalassa yli 80 osanottajaa perehtyi Maunulatalon suunnitelmiin.

Synkkä
yksinpuhelu
Maunulan kirjasto
www.helmet.fi
Suursuonlaita 6, puh. 09-310 85063
Kesäaukioloaika 27.5.–11.8.:

ma–to 9–20, pe 9–16
Torstaina 20.6. suljemme klo 18.
Juhannuksena 21.6. – 23.6. kirjasto on
suljettu.
Tuunausta ja tarinoita -kesäkurssi
7–12 -vuotiaille viikolla 23 (3.6.–7.6.)
ma–pe klo 13–15. Kurssi on maksuton.
Ilmoittautuminen kirjastossa paikan päällä
tai puhelimitse.

Eräänä lauantai-iltapäivänä maaliskuussa tapahtui ikäviä S-marketin liepeillä. Se muutti suhtautumistani alueen turvallisuuteen. Äkkiarvaamatta
juoksi irtipäässyt bokserin
näköinen otus koirani
kimppuun ja pureutui suoraan kurkkuun. Se tuli
ääneti varoittamatta saalistaen, tappoaikeissa.
Jokainen tietää että on
vaarallista mennä väliin
koiratappelussa, mutta
kun omaa kaveria purraan, ei ole aikaa ajatella
hipiäänsä. Olimme lumikasassa kaikki kolme, kiljuen, muristen ja kiroten.
Yritin kiskoa kaulapannasta isoa koiraa irti, mutta voimakkaat niskalihakset eivät antaneet periksi,
se oli aivan liian vahva.
Naishenkilö juoksi pai-

kalle, ja jostakin ilmestyi
nuori mies, joka otti koiran
haltuunsa. Molemmat olivat huolestuneita ainoastaan minun tilastani:
Rouva, rouva, kuinka
kävi, saanko auttaa pystyyn?
En muista koska olisin
ollut niin raivoissani. Haukuin mokomat koiranomistajat maanrakoon ja linkutimme kotiin minä vollottaen kuin pieni lapsi. Tarkistettaessa koirassani ei
löytynyt verta mutta se
aristeli kaulan seutua koskettaessa. Onneksi sille ei
jäänyt traumoja tapauksesta, on sama reipas tyttö kuin ennen. Minulle jäi.
Ulkoilen nykyään paljon varovaisemmin. Katson tarkkaan vastaantulevaa koirakkoa, onko kuljettaja oikea pomo, tai vaan

pelkkä narun
jatke. Ymmärrän hyvin jos
koirat eivät
tykkää toisistaan, tai pihaansa vartioivan haukkumiset, sekä
kahlekoiran
pelonsekaisen
raivon. Kyllä
maailman
asiallista rähinää mahtuu. Mutta
koira joka
kiitää paikalle sanomatta
mitään, on
toinen juttu.
Vauhkoontuneen uhrin
ja metsästäjän säntäily
voi aiheut-

taa kaupungissa
arvaamattomia vaaratilanteita.
Jos
välttämättä haluaa omistaa paikkakunnan
Kingin, jota kaikki
pelkäävät,
on katsottava että
sitä aina
ulkoiluttaa
henkilö, jota
koira
kunnioittaa.
H. E.

