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Eräs Thalian aukion maan-
merkeistä, Pohjois-Haagan
apteekki täytti 50 vuotta
tiistaina 17. toukokuuta.
Liike lienee eräs Pohjois-
Haagan vanhimpia, ellei
peräti vanhin. Vanhuksesta
ei kuitenkaan ole kysymys,
vaan apteekki palvelee mo-
dernisti haagalaisia kuten
se on tehnyt jo viisi vuosi-
kymmentä. Vaikka usein
kuulee valitettavan, että
palvelut ovat lähteneet
Haagasta, niin tämä ei ap-
teekkien osalta pidä paik-
kaansa, Haagan ja Lassilan
alueella niitä löytyy kolme.

Apteekki on koko toi-
mintansa ajan ollut samas-
sa rakennuksessa Aino
Acktén tie 8:ssa, vuonna
1955 apteekkari Nils Hobin
aloitti apteekin pidon L:n
muotoisen rakennuksen ly-
hyen sakaran kärjessä, pai-
kassa jossa nykyisin toimii
lahjatavaraliike. Apteekin
pito siirtyi vuonna 1985 ap-
teekkari Pirkko-Liisa Tur-
tiaiselle ja vuonna 1993 ny-
kyiselle apteekkarille Aira
Hämäläiselle. Viimeisim-
pään vaihtoon liittyi myös
siirtyminen nykyisiin tiloi-
hin, jotka remontoitiin pe-
rusteellisesti niitä aikai-
semmin käyttäneen rauta-
kaupan jälkeen. Uudelleen-
järjestelyssä Lassilassa toi-
minut Pohjois- Haagan ap-
teekin sivuapteekki itse-
näistyi.

Apteekkari Aira Hämä-
läinen kertoo viihtyneensä
Pohjois-Haagassa ja haaga-
laisten kanssa hyvin. Asuk-
kaiden ikärakenteesta joh-
tuen apteekilla on myös ol-
lut vankka asiakaskuntansa
ja keskeinen kauppapaikka
Thalian aukiolla bussilinjo-
jen ja Haagan liikenteen
erään pääväylän varrella on
hyvä. Apteekkien toiminta
on Hämäläisen mukaan
muuttunut kovasti sen 12
vuoden aikana, kun hän on
pitänyt Pohjois-Haagan ap-
teekkia.

Hyvin olennainen muu-
tos toteutettiin kuutisen
vuotta sitten, kun asiak-
kaan ”luukulta luukulle”

juoksuttaminen loppui ja
apteekissakin ryhdyttiin
asioimaan istualtaan ja sa-
ma farmasisti alkoi hoitaa
asiakkaan asiaa alusta lop-
puun. Uusi palvelukonsepti
on toiminut hyvin, toteaa
Hämäläinen, kuten myös
ns. käsikauppalääkkeiden
siirtäminen palveluvalin-
taan.

Pohjois-Haagan aptee-
kin pitkät aukioloajat vaati-
vat suuren henkilökunnan.
Hämäläinen kertoo heitä
olevan apteekkari mukaan
lukien yhteensä 15, joista
arkena noin 10–12 on yhtä
aikaa paikalla. Lauantaisin
miehitys on pienempi. Itse
asiassa pitäisi käyttää ni-

meä ”naisitus”, jos sellai-
nen sana Suomen kielessä
olisi, koko apteekin henki-
lökunta on nimittäin nais-
puolista. Joukossa on kaksi
proviisoria, farmaseutteja,
teknistä henkilökuntaa ja
vaihteleva määrä farmasian
opiskelijoita ja harjoitteli-
joita.

Apteekkeihin on Hämä-
läisen mukaan viime aikoi-
na kohdistunut uusia vaati-
muksia ja paineita. Suurel-
la julkisuudella markki-
noitu lääkkeiden vaihto-
mahdollisuus halvempaan

vastaavaan aiheuttaa paljon
uutta työtä, josta kuitenkin
selvitään hyvin tietoteknii-
kan käytöllä. Viime aikoi-
na julkisuudessa esitetyt
väitteet, joiden mukaan ap-
teekit suosisivat joitain tiet-
tyjä valmistajia, ovat Hä-
mäläisen mukaan lähinnä
tietyiltä tahoilta tulevaa
alan tarkoituksellista mus-
tamaalausta.

Keskusteluun aika ajoin
nousevaa esitystä eräiden
reseptittömien lääkkeiden
siirtämisestä elintarvike-
kauppoihin Hämäläinen ei

pidä hyvänä ideana. Kysy-
mys on kuitenkin lääkkeis-
tä, joiden käyttöön pitää ai-
na liittyä myös asiantunte-
vaa neuvontaa. Ulkomaiset
esimerkit lääkkeiden saan-
nista elintarvikeliikkeistä
eivät myöskään ole erityi-
sen rohkaisevia.

Apteekkari Aira Hämä-
läinen kiittää haagalaisia
12 vuoden hyvästä yhteis-
työstä ja toivoo voivansa
palvella heitä edelleen
mahdollisimman hyvin.
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Pohjois-Haagan apteekki 50 vuotta

Apteekkari Aira Hämäläinen seuraa taustalta, kun farma-
seutti Minoo Shamsuddini palvelee asiakasta.

Pohjois-Haagan apteekilla oli syntymäpäiviensä kunniaksi 17. toukokuuta kakkukahvi-
tarjoilu yhteistyökumppaneilleen ja asiakkailleen, kuvassa vasemmalta Pentti Luhtasaa-
ri Nordea-Pitäjänmäeltä, apteekkari Aira Hämäläinen, Anne- Maj Forsström Orionilta,
Kirsi Vaarama Liitos-Asusteesta ja Eeva-Liisa Kainulainen Helsingin Sydänpiiristä.
Kuva KK.

”Kehityskelpoiset” vasemmalta Liisa Knuts-Alho, Kirsi
Pelto-Aho, Sirpa Hömppi, Pirjo Pietilä ja Maiju Kaila.

Näyttelijäntien ostarilla
avasi toukokuun alussa
ovensa Taverna Parma. Ta-
verna toimii ostarin raken-
nuksen takakulmassa, ti-
loissa joissa aikaisemmin
oli Eliisa Kauppilan kau-
neushoitola. Yrittäjän, ta-
vernapitäjänä Kati Siivo-
sen mukaan Parma on siis-
ti, rauhallinen paikka ruo-
kailla tai ottaa muutama
olut. Tarkoituksena on
erottua ostarin muista an-
niskelupaikoista ja siihen
antavat uusitut ja korjatut
valoisat tilat hyvät mahdol-
lisuudet. Parma ei ole aina-
kaan pelkkä pubi, vaikka
sinne parille oluelle voi
päivän päätteeksi hyvin
poiketa, ruokapakkoa ei
tietenkään ole. Siivonen
toivoo tavoittavansa taver-
nassaan italialaisen tapaan
”olohuoneen” tunnelmaa,
jossa asiakkaat viihtyvät.
Siivonen myöntää olevansa
Italia-fani, mistä hänen ra-
vintolansa nimikin juontaa.

Parman ruokalistalla on
nyt pastoja, texmex-annok-
sia, rapeita pizzoja ja sa-
laatteja. Juomapuolta löy-
tyy mm. keskioluen ja sii-
derien lisäksi erikoiskahve-
ja kuten lattea, espressoa ja
cappuccinoa. 25-paikkai-
nen Parma aikoo jatkossa
kehittää ruokalistaa vielä
monipuolisemmaksi asiak-

kaiden toivomusten mu-
kaan, kertoo Siivonen. Par-
ma on myös lounaspaikka
tai kahvila.

Taverna Parma on
avoinna maanantaista per-
jantaihin klo 10.30 – 23.00,
lauantaisin klo 11.00 –

23.00 ja sunnuntaisin klo
12.00 – 22.00. Puhelimitse
tavernapitäjän tavoittaa
puh. 8252770.

Taverna Parma avasi ovensa

Kati Siivonen avasi Taverna Parman toukokuun alussa.

Kehityskelpoisiksi itseään
nimittävällä viiden naisen
ryhmällä on ollut huhti-
kuun lopulta alkaen tai-
degrafiikan näyttely Riista-
vuoren palvelukeskuksessa
Isonnevantiellä Etelä-Haa-
gassa. Näyttelyssä on esillä
metalligrafiikkaa, tekijöinä
Sirpa Hömppi, Maiju Kai-
la, Liisa Knuts-Alho, Kirsi
Pelto-Aho ja Pirjo Pietilä.
Metalligrafiikka on mie-
lenkiintoinen ja monivai-

heinen tekniikka. Tekijät
eivät ole ammattimaisia
taitelijoita, vaan kyseessä
on pitkälle kehittynyt har-
rastus. Kaikki ovat työs-
kennelleet Avoimessa
Ateljeessa Oulunkylässä.

Näyttely on vielä avoin-
na 30.5. asti osoitteessa
Isonnevantie 28, maanan-
taista perjantaihin klo
8–19, lauantaisin ja sun-
nuntaisin klo 8–16. Näytte-
lyyn on vapaa pääsy.

Kehityskelpoiset
-ryhmällä näyttely
Riistavuoren 
palvelukeskuksessa

Haagan Markkinat
3.9.2005, klo 10.00 – 13.00

Haagan torilla
Jos haluat tulla Markkinoille esittelemään yrityksen tai järjestön palve-

luja tai myymään tuotteita, soita 050-5434194.


