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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-iltapäi-
vänä maaliskuussa tapah-
tui ikäviä S-marketin lie-
peillä. Se muutti suhtautu-
mistani alueen turvalli-
suuteen. Äkkiarvaamatta
juoksi irtipäässyt bokserin
näköinen otus koirani
kimppuun ja pureutui suo-
raan kurkkuun. Se tuli
ääneti varoittamatta saa-
listaen, tappoaikeissa.

Jokainen tietää että on
vaarallista mennä väliin
koiratappelussa, mutta
kun omaa kaveria pur-
raan, ei ole aikaa ajatella
hipiäänsä. Olimme lumi-
kasassa kaikki kolme, kil-
juen, muristen ja kiroten.
Yritin kiskoa kaulapan-
nasta isoa koiraa irti, mut-
ta voimakkaat niskalihak-
set eivät antaneet periksi,
se oli aivan liian vahva.

Naishenkilö juoksi pai-

kalle, ja jostakin ilmestyi
nuori mies, joka otti koiran
haltuunsa. Molemmat oli-
vat huolestuneita ainoas-
taan minun tilastani:

Rouva, rouva, kuinka
kävi, saanko auttaa pys-
tyyn?

En muista koska olisin
ollut niin raivoissani. Hau-
kuin mokomat koiranomis-
tajat maanrakoon ja linku-
timme kotiin minä vollot-
taen kuin pieni lapsi. Tar-
kistettaessa koirassani ei
löytynyt verta mutta se
aristeli kaulan seutua kos-
kettaessa. Onneksi sille ei
jäänyt traumoja tapauk-
sesta, on sama reipas tyt-
tö kuin ennen. Minulle jäi.

Ulkoilen nykyään pal-
jon varovaisemmin. Kat-
son tarkkaan vastaantule-
vaa koirakkoa, onko kuljet-
taja oikea pomo, tai vaan

pelkkä narun
jatke. Ymmär-
rän hyvin jos
koirat eivät
tykkää toisis-
taan, tai pi-
haansa vartioi-
van haukku-
miset, sekä
kahlekoiran
pelonsekaisen
raivon. Kyllä
maailman
asiallista rä-
hinää mah-
tuu. Mutta
koira joka
kiitää paikal-
le sanomatta
mitään, on
toinen juttu.
Vauhkoontu-
neen uhrin
ja metsästä-
jän säntäily
voi aiheut-

taa kau-
pungissa
arvaa-
matto-
mia vaa-
ratilan-
teita.

Jos
välttä-
mättä ha-
luaa omis-
taa paik-
kakunnan
Kingin, jo-
ta kaikki
pelkäävät,
on katsot-
tava että
sitä aina
ulkoiluttaa
henkilö, jo-
ta koira
kunnioit-
taa.

H. E.
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Kaupunginjohtaja Jussi Pa-
jusen palveluverkkoesityk-
sessä runsaat kolme vuotta
sitten esillä ollut Paloheinän
terveysaseman yhdistämi-
nen Maunulaan on taas
noussut esille.

Apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty esitti helmikuus-
sa Helsingin Sanomissa ter-
veysasemien rajua vähentä-
mistä ja korvaamista osittain
"terveyskioskeilla". Sen jäl-
keen sosiaali- ja terveysviras-
tossa alkoi asian virkamies-
valmistelu. Esille on kaivet-
tu myös vanha suunnitelma,
jossa Paloheinän terveysase-
ma yhdistettäisiin Maunu-
laan.

Sosiaali- ja terveyslauta-
kunnalle on tarkoitus tuoda
kesän aikana, viimeistään
elokuussa esitys Helsingin
terveysasemien vähentämi-
sestä ja osan korvaamisesta
"terveyskioskeilla",joissa voi
tavata terveydenhoitajan.

Nurinkuriset 
perustelut

Räty perusteli terveys-
asemien vähentämistä sillä,
että pienet terveysasemat ei-
vät kykene tarjoamaan kun-
nollisia palveluja. Hänen
mielestään kaupungilla ei ole
myöskään varaa nykyiseen
terveysasemaverkkoon.

Kaupungin sosiaali- ja
terveysviraston omat selvi-
tykset todistavat kuitenkin
päinvastaista. Helsingissä
"pieniksi" luetut alle 9 lääkä-
ri-hoitajaparin terveysase-
mat ovat kaikille mittareilla
parhaita ja suuret huonoim-
pia.Paloheinä on terveysase-

mien parhaasta päästä.
Terveysasemien vähentä-

misestä ei kerry todellista
säästöä.Esimerkiksi Palohei-
nässä terveysasema toimii
kaupungin tiloissa. Sen yh-
distäminen Maunulaan edel-
lyttäisi Maunulan tilojen laa-
jennusta, jonka hinnaksi il-
moitettiin kolme vuotta sit-
ten 4,7 miljoonaa euroa.Hel-
singillä on myös varaa pitää
huolta terveyspalveluista,te-
kihän kaupunki viime vuon-
nakin taas ylijäämää toista
sataa miljoonaa euroa.

Lähiterveysasemien
puolesta

Talouttakin tärkeämpää
on lähipalvelujen merkitys
terveyden hoitamisessa,en-
nalta ehkäisevässä toimin-
nassa ja terveyserojen ka-
ventamisessa.Lähiterveys-
asemien vähentäminen vai-
keuttaisi etenkin lapsiper-
heiden, vanhusten ja pieni-
tuloisten palveluja.

Jo nyt joutuu lääkärille
pääsyä jonottamaan kii-
reettömässä hoidossa usein
pitkään. Jos Paloheinän
asema yhdistetään Mau-
nulaan, tulevat jonot to-
dennäköisesti pitenemään.
Palvelujen keskittämisen ja
karsimisen sijasta pitäisikin
lisätä terveysasemien mää-
rärahoja, palkata lisää lää-
käreitä ja hoitajia, lisätä au-
kioloaikoja ja myös sairauk-
sia ehkäisevää toimintaa.

YRJÖ HAKANEN
Kaupunginvaltuutettu
(SKP & Helsinki-listat)

www.yrjohakanen.fi

Yhdistetäänkö 
Paloheinän terveys-
asema Maunulaan?

Maunula-päivä
Maunulan päivää vietettiin 16.5.Maunulan
yhteiskoulun tiloissa ja pihalla. Pääesiin-
tyjiä olivat Noah Kin ja Wilson Kirwa. Mui-
ta 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.

Demokratia
hanke 
esittäytyi

Asukastapaamisessa 24.3
Maunulan ala-asteen kou-
lun ruokalassa yli 80 osan-
ottajaa perehtyi Maunula-
talon suunnitelmiin.
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