
Suursuonlaidassa on Hel-
singin ensimmäinen paran-
tumattomasti sairaiden hoi-
toon erikoistunut vuode-
osasto.Osaston potilaat ovat
onnekkaita. Vastaavanlais-
ta hoitoa ei ole tarjolla kuin
ehkä Terhokodissa.Terhoko-
dissa hoidetaan edelleen
vaativimmat potilaat.

Emerituspiispa Wille
Riekkinen 7.5.2014 kävi siu-
naamassa yksivuotisjuhli-
aan viettänyttä osastoa.
Saattohoidossa lähtijälle ja-
etaan toivoa. Sana ”toivo”
toistui emerituspiispa Wille
Riekkisen puheessa useita
kertoja, kun hän keskiviik-
kona 7.5.2014 oli siunaa-
massa yksivuotisjuhliaan
viettänyttä Helsingin kau-
pungin Suursuon saatto-
hoito-osastoa.

Kuolema ei ole ollut Suo-
messa suosittu keskuste-
lun aihe. Siitä on vaiettu.
Vasta nyt siitä ja saattohoi-
dosta on rohjettu puhua
rohkeasti, totesi juhlassa
Yhteisvastuu-keräyksen
suunnittelija Salla Pelto-

nen. Yhteisvastuu-keräyk-
sen tämänvuotinen koti-
mainen teema on ”Lahjoita
hyvä kuolema”.

Suomessa saattohoitoa
tarvitsee vuosittain noin 15
000 parantumattomasti sai-
rasta ihmistä. Vain harval-
la heistä on mahdollisuus
sellaiseen laadukkaaseen
tukeen ja hoitoon.

Saattohoidosta on tehty
kansalaisaloite.Tapio Paju-
sen tekemässä aloitteessa

todetaan,että osaavan saat-
tohoidon saatavuus on Suo-
messa edelleen sattumanva-
raista. Tarvitaankin laki,
jossa määritellään hyvän
saattohoidon kriteerit, ja jo-
ka takaa hoidon saatavuu-
den jokaiselle sitä tarvitse-
valle, aloitteessa todetaan.

Aloite: www.kansalais
aloite.fi/fi/aloite/754

Kuvat ja teksti 
Thorleif Johansson

Asukkaiden aloitteesta ja
heidän kanssaan yhteistyös-
sä toteutettu luontopolku
avataan perjantaina 6.6. klo

12 Maunulan majan pihapii-
rissä. Maunulalaisia toivo-
taan paikalle juhlallisuuksiin
ja tutustumaan opastetusti

polulle klo 13 ja klo 18.
Polku kiertää Keskus-

puiston Maunulanpuiston
viehättävässä ja monimuotoi-
sessa luonnossa.

Polku on 3,3,km pitkä ja
se ei ole kaikin paikoin estee-
tön.

Avajaisjuhlassa on tarjol-
la metsäaiheista musiikkia,
pientä purtavaa 150 ensim-
mäiselle ja tietenkin juhlapu-
heita.

Polku juhlistaa tänä vuon-
na 100 v. täyttävää Keskus-
puistoa.

Lisää luontopolun opastet-
tuja kierroksia on kesäkuus-
sa 6.6.klo 13 ja klo 18,ja 12.6.
Helsinkipäivänä,klo 12 ja 15.

Lähtöpaikkana Maunu-
lan majan pihapiiri.
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Maunulanpuro saa alkunsa
Tuusulan väylän varren en-
tiseltä suoalueelta, joka on
nykyisin kuivatettu niityksi.
Jo 1700-luvun kartoissa ku-
vattua alkuperäistä purouo-
maa on jäljellä paikoitellen,
mutta 1980-luvulle jatku-
neet perkaukset ja ruop-
paukset muuttivat suurim-
man osan puroa ojaksi, jossa
pohjan tasaisena kerroksena
täyttänyt sedimentti tukah-
dutti elämän.

Virtavesien hoitoyhdistys
on tehnyt valtavasti talkoo-
töitä puron kunnostamisek-
si.Viimeisimmät talkoot pi-
dettiin Koivikkotien kohdal-
la syksyllä 2012 ja Metsälän
puolella keväällä 2013.Seu-
raavat talkoot ovat luvassa
Maunulanpuistossa loppu-
kesästä 2014.

Talkoilla on ollut näkyviä
vaikutuksia Maunulanpu-
roon. Uomaa kiveämällä ai-
kaansaadut veden virtaama-
vaihtelut ovat kirkastaneet
ja hapettaneet vettä ja kivi-
kot ja soraikot tarjoavat ku-
tupaikkoja taimenille.Vuosi-
na 2011–2013 Maunulanpu-
roon tehtiin taimenten mäti-
rasiaistutuksia.Tämän kan-
nan toivotaan riittävän itses-
tään lisääntyvän taimenpo-
pulaation syntyyn myös pu-

ron latva-alueelle. Puro on
muuttumassa vähän ker-
rassaan luonnonmukaiseen
asuunsa ja sekä puron vesie-
liöstö että kasvillisuus moni-
puolistuvat vuosi vuodelta.

Maunulanpuron nykyti-
laan vaikuttaa jatkossakin
paljon myös sen reuna-aluei-
den taloyhtiöiden ja asukkai-
den toiminta.Puroon huuh-
toutuu valumavesiä pihoilta
ja kaduilta, ja ne johdetaan
suoraan puroon hulevesi-
viemäreitä pitkin. Rankka-
sateilla nämä hulevedet ai-
heuttavat puron vedenpin-
nan hetkellisen nousun pai-
koin jopa metrillä.

Osaltaan puron tulva-
herkkyyttä on pyritty hillit-
semään Pirttipolunpuiston
kunnostuksen yhteydessä
purouomaan rakennetulla
kosteikolla.Ihmisen aikaan-
saamat voimakkaat tulvat
ovat kuitenkin pahin puroon

päätyvän kiintoaineksen li-
sääjä,ja kaikki toimenpiteet
kohti luonnonmukaista ve-
denkiertoa ovat tarpeen.
Avo-ojat ja maanhan imeyt-
täminen pidättelevät pinta-
vesiä hulevesiviemäreitä pa-
remmin,ja vähentävät tulvi-
mista. Jokainen voi vaikut-
taa siihen, ettei kasvimyrk-
kyjä ja –lannoitteita,autojen
pesuvesiä tai muita haitalli-
sia aineita päädy puroon.

Maunulan puron alku-
lähteillä on meneillään nyt
uudet mullistukset kun Pa-
kilan uusi pientaloalue Hei-
näsarantiellä on valmis ja
Suursuonpuolelle entisille
niityille ja pelloille nousee
parhaillaan uusi pientalo-
alue. Uudet asukkaat toivo-
tetaan tervetulleiksi, mutta
he ovat paljon vartijoina pu-
ron valuma-alueen alkuläh-
teillä.

Luontopolun reitti sivuaa
Maunulanpuroa ja uusien
opasteiden avulla voit tutus-
tua puron luontoon paikan-
päällä.Tervetuloa luontopo-
lulle!

Pidetään yhdessä huolta
Maunulanpurosta, jotta se
säilyy Maunulan helmenä!

Susanna Pitkänen ja 
Teemu Mönkkönen

Maunulan luontopolun kohokohta
- Maunulanpuro on taimenpuro

Virtavesien hoitoyhdistyksen jäsenet talkoilla parantamassa Maunulanpuroa.

Maunulan luontopolku avataan 6.6.
klo 12 Maunulan majan pihapiirissä

Pikku kakkosesta tutun klovnin Lilli Piin esitys Siivouspäivän pihakirppisellä As
Oy Vesakossa oli menestys. Kuva Jonna Kangasoja.

Sorsapuistossa on puistojumppaa tiistaisin klo 18 - 18:50 kesäkuun alusta elokuun
19. päivään asti. Kuva Hanna Horppila.

Saattohoitoa Suursuolla

Suvivirsi palautti monen potilaan mieleen lapsuuden ja nuoruuden. Veisuuta vetä-
mässä vas. piispa Wille Riekkinen, johtava sairaalapastori Pekka Sääski, ja osas-
tonhoitaja Paula Lagerstam.

Olli-Veikko Takala (oik.) on ollut poikkeuksellisesti osas-
tolla jo useita kuukausia. Hänen värikkäitä ajatuksi-
aan elämästä jakamassa Thorleif Johansson. Sairaa-
lapastori Maarit Kolsilla riittää aikaa ja kiinnostusta
potilaille. Kuva: Teuvo V. Riikonen.

Uuden luontopolun Haagan puoleista osaa valkovuok-
kojen kukkiessa. Kuva Hanna Horppila.
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