
Vuoden 2012 oulunkyläläinen on puistotäti Alice Lund

Oulunkylä-  Seura  valitsee  vuosittain  oulunkyläläisten  hyvinvointia  parantaneen  ja 
muutenkin ansioituneen henkilön vuoden oulunkyläläiseksi. Kyselimme lukijoiltamme ja 
seuran jäseniltä, kuka olisi sellainen henkilö vuonna 2012? Saimme paljon ehdotuksia 
ja niistä seuran johtokunta valitsi kokouksessaan Alice Lundin. Monet oulunkyläläiset 
tuntevat Alicen Teinintien puiston puistotätinä. Onnittelemme Alice Lundia, ansioitunutta 
oulunkyläläistä!

Tapasin Alice Lundin Ogelin ostoskeskuksessa Picnic- baarissa. Odottelin Alicea 
paikalle  ennen tapaamisaikaamme.  Ehkä minulla  oli  hieman väärä mielikuva,  koska 
luokseni  asteli  reipas ja hymyilevä nuoren oloinen nainen,  joka esitteli  itsensä Alice 
Lundiksi.  Puistotätikin  voi  olla  nuorekas  ja  pirteä  ja  reipas.  Keskustelimme 
kahvikupposen äärellä Alicen työstä ja miten se on saanut alkunsa.

Alice Lund on asunut Oulunkylässä 15 vuotta, ensin 6 vuotta Pikalähetintiellä ja 
sen  jälkeen  9  vuotta  Veräjämäessä.  Alice  kertoo,  että  kun  hänen  poikansa  oli  2 
-vuotias, oli mentävä omaan työpaikkaan, Sipooseen sosiaalityöntekijäksi. Pikkupoika 
ei kuitenkaan saanut Oulunkylästä tarhapaikkaa ja puistotätikin lopetti toimintansa.



Tämä sai Alicen tekemään päätöksen ryhtyä itse puistotädiksi. Tätä työtä hän teki, pieni 
tauko tuli vain neljännen lapsen syntyessä. Alice Lundin perheeseen kuuluu Alicen ja 
aviomiehen ohella 4 lasta, joista vanhemmat ovat 2 tyttöä ja nuoremmat 2 poikaa.

Alice  Lund  työskentelee  3  päivänä  viikossa  puistotätinä  Teinintien  puistossa. 
Hänellä  on  hoidossaan  13  lasta,  hoitopäivät  ovat  9.15-  11.45.  Alicen  hoitoon  lapsi 
pääsee,  jos  tilaa  on.  Ihmiset  soittavat  Alicelle,  ja  tehokkaana  tiedottajana  toimii  
viidakkorumpu, vanhemmat kertovat toisilleen hoitopaikasta. Alicella on myös ilmoitus 
neuvolassa. Toiminta jatkuu ympäri vuoden, ja talvella vaatimuksena on, että lapsi osaa 
kävellä. Syksyllä ja talvella hoitolapsia on vähemmän kuin muulloin, 6-7 lasta. Hoidosta 
tehdään suullinen sopimus, ja se pitää, kertoo Alice Lund.

Hoitopaikassa Teinintie  13 puistossa on pieni  leikkimökki  ja  varasto.  Hoitoajan 
lyhyyden vuoksi  muita  palveluja  ei  ole.  Alice  pitää  lapsista,  lasten kanssa synkkaa 
hyvin, hän toteaa. Lapset ovat nuoria, nuorin on nyt 1v 3kk ja muut ovat 2 vuoden 
molemmin puolin.  Kun lapsi  täyttää  3  vuotta,  hän pääsee ikänsä puolesta  tarhaan. 
Tässä  iässä  myös  kotihoidon  tuki  päättyy.  Suurin  osa  lapsista  tuodaan  puistoon 
vaunuissa tai pulkissa.

Alice Lundin mielestä Oulunkylä on todella hyvä paikka lapsiperheille. Luonto on 
lähellä, se on erilainen kesällä ja talvella, aina kiehtova. Palvelut toimivat, lapsiperheet 
saavat  alueelta  tarvitse-mansa.  Myös  harrastusmahdollisuudet  ovat  erinomaiset 
Oulunkylässä.  Perheen  kaksi  poikaa  pelaavatkin  jääkiekkoa  Oulunkylän 
kiekkokerhossa,  OKK:  ssa.  Alice Lund pitää Oulunkylää myös turvallisena paikkana 
lapsille, ongelmia ei ole ollut.

Milloin Alicelle voi jättää lapsensa hoitoon? Tyypillisemmin silloin, kun lapsi pitää 
saada hoitoon muutamaksi tunniksi, äiti  on sitten vapaa hoitamaan asioitaan. Monet 
opiskelevat äidit tuovat lapsensa hoitoon mennessään luennoille. Alicen luona oleminen 
on myös pehmeä lasku siihen, kun lapsi on menossa tarhaan. Alicen luona lapsi oppii  
olemaan poissa vanhempiensa luota.

Aliceen saa parhaiten yhteyttä seuraavasta linkistä: 
http://www.hel.fi/hki/sosv/fi/leikkipuistot/palvelut/puistotadit :  Alice  Lund  on 

itsenäinen yrittäjä. Hänen tietonsa ovat kuitenkin Helsingin kaupungin puistotätisivuilla, 
jossa on muidenkin puistotätien osoitteita ja puhelinnumeroita.
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