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Meidän perheessä on kuluva kesä ollut jännittävää
aikaa. Odotamme esikoisemme syntyvän elokuun
puoliväliin mennessä. Kuten kaikki odottajien ohjekir-
jat kehottavat, kannattaa kaikki tärkeät työt hoitaa pois
alta jo hyvissä ajoin ennen laskettua syntymäaikaa.
Näin olen minäkin kesällä tehnyt ja siksi kirjoitankin
tätä kolumniani heinäkuun helteessä.

Odottaminen on todellakin ollut jännittävää aikaa.
Olen päässyt tarkkailemaan terveydenhuollon ja neu-
volan järjestelmiä aivan erilaisesta roolista, kuin aikai-
semmin. Kaupunkipoliitikkona harvemmin saa kun-
nallisista palveluista näin kattavan ja täydellisen ku-
van, toisaalta lääkärinä olen kyllä tottunut tarkastele-
maan terveyspalveluiden toimivuutta, mutta hiukan
eri perspektiivistä, kuin nyt. Olen itse kuluneen ke-
vään ja kesän aikana kasvanut uuteen asiakkaan ja po-
tilaan rooliini. Aina se ei ole ollut helppoa, mutta näin
loppumetreillä homma alkaa jo sujua. 

Odottava äiti käy neuvolassa noin 20 kertaa raskau-
tensa aikana. Tämän lisäksi käydään neuvolalääkärin
vastaanotolla ja ultraäänitutkimuksissa. Sitten on
synnytysvalmennukset tai nykyaikaisemmin sanottu-
na perhevalmennukset, synnytyssairaalan tutustumis-
käynti, perhehuonevalmennus ja varmasti vielä monia
muita odottajia varten järjestettyjä tilaisuuksia, joihin
en itse ole osallistunut. Huh. On todella hyvä, että
Suomessa meillä odottajilla on myös äitiysloma. Suu-
rin osa näistä tapahtumista on loppuraskauden aikana
ja silloin odottaja on yleensä jäänyt jo äitiyslomalle,
joka on aloitettava viimeistään viisi viikkoa ennen las-
kettua aikaa. Äitiyslomaa on todella tarvittukin, kun
kalenteriin on pitänyt sovittaa edellä mainitut tilaisuu-
det ja kontrollit. Olen säälien katsellut miestäni, joka
kesähelteellä tekee töitä ja töiden lomassa käy tutus-
tumassa synnytyssairaalaan ja kuuntelemassa lääkärin
arvioita lapsiveden määrästä. 

Suomalainen neuvolajärjestelmä on maailmanlaa-
juisestikin arvioiden uniikki ja huipputasoinen. Neu-
volajärjestelmä huolehtii äidin, lapsen ja koko perheen
tilanteen seurannannasta raskauden alusta siihen
saakka, kun lapsi menee kouluun. Parhaimmillaan ke-
hittyy tiivis suhde neuvolan terveydenhoitajan ja per-
heen välille. Neuvolan tehtävänä on luonnollisesti
seurata lapsen ja äidin terveyden kehitystä, mutta
myös puuttua mahdollisiin sosiaalisiin tai lapsen kas-
vua ja kehitystä uhkaaviin ongelmiin. Olen kuullut
monien äitien tuskailevan neuvolan tarkkojen käyrien
ja normitusten ahdistavuudesta, mutta kääntöpuolena
Suomessa on maailman pienin lapsikuolleisuus ja vä-
häiset synnytyskomplikaatiot. Normit ja käyrät näyt-
tävät siis toimivan ja ongelmat osataan löytää ajoissa. 

Helsingissä on odottajille luvassa uudistuksia syk-
syn aikana. Perhevalmennukset muuttuvat ja koko
kaupungissa otetaan käyttöön Lapaset-nimellä kulke-
va perhevalmennus. Valmennuskertoja on nykyistä
enemmän ja tapaamisia on myös lapsen syntymän jäl-
keen. Odottajan aika ei siis jatkossakaan käy pitkäk-
si. Perinteisten aiheiden eli synnytyksen ja lapsivuo-
deajan lisäksi valmennuksissa käsitellään laajemmin
parisuhdetta ja tutustutaan kaupungin lapsiperheille
tarjoamiin palveluihin kuten leikkipuistotoimintaan. 

Uudet valmennukset kannustavat nykyistä parem-
min yhteisöllisyyteen. Yhteisöllisyyden ja ryhmäyty-
misen tavoittelu on mielestäni erittäin tervetullut asia.
On varmasti mukavaa tutustua samassa jännittävässä
elämäntilanteessa oleviin ihmisiin omasta lähiympä-
ristöstä. Parhaimmillaan tällainen perhevalmennus
jättää elinikäisiä ystäviä vanhemmille ja turvallisia ai-
kuiskontakteja lapsille. 

Uutta elämänvaihetta odotellessa toivotan kaikille
Haagalaisien lukijoille lämmintä loppukesää ja pirte-
ää syksyä!

Laura Räty
Lääkäri

Kaupunginvaltuutettu
Sosiaalilautakunnan varapuheenjohtaja

Odottajan 
aika ei ole 
pitkä

Helsingin Sanomissa
24.5. julkaistu artikkeli Hel-
sinkiin suunnitelluista asun-
nottomien tukiasunnoista on
huolestunut Etelä-Haagan
asukkaita. Yhteydenottoja
on tullut niin kaupunginosa-
yhdistys Pro Haagaan kuin
Haagalainen-lehteenkin run-
saasti. Etelä-Haagaa asia
koskettaa sikäli, että Helsin-
gin Diakonissalaitoksen
omistamaan asuintaloon
ositteeseen Kauppalantie 36
suunnitteilla on 100 vai-
keasti asutettavan henkilöi-
den tukiasuntoja.

Asiaa pohdittiin osin tyr-
mistyneessä ja pääosin kiel-
teisessä sävyssä Pro Haagan
Haagan VPK:n talolla 16.
kesäkuuta järjestämässä kes-
kustelutilaisuudessa. Han-
ketta esiteltiin niin Helsingin
kaupungin sosiaaliviraston
kuin Diakonissalaitoksenkin
toimesta. Taustalla on maan
hallituksen tavoite puolittaa
asunnottomien määrä ja ym-
päristöministeriön suunnitel-
ma asuttaa pääkaupunkiseu-
dulla 2008 – 2011 noin tuhat
asunnotonta. Tältä pohjalta
on valtion ja Helsingin kau-
pungin välillä tehty sopimus
asian edistämiseksi ja Kaup-
palantie 36 on osa tätä koko-
naisuutta. Helsingin Diako-
nissalaitoksen näkökulmasta
kyseinen talo on sopiva
asunnottomien tukiasunnok-
si, heidän asuttamisensa on
eräs diakonissalaitoksen teh-
tävä ja talo vaatii joka ta-
pauksessa mittavan perus-
korjauksen lähivuosina. Sen
yhteydessä on loogista to-
teuttaa muutostyöt.

Keskustelun yleinen ih-
mettelyn aihe oli hankkeen
koko, 100 hengen tukiasun-
toa Etelä-Haagan rauhassa
pidettiin massiivisena keskit-
tymänä. Ympäristö pelkää
häiriötä, rikoksia, kiinteistö-
jen arvon alentumista jne. ta-
vallista haagalaista kosketta-
via ongelmia. Keskustelussa
toki ymmärrettiin muiden ih-
misten asunnontarvetta ja
hätääkin, mutta hankkeen
koko oli monesta aivan liian
suuri. Ajatukset näyttivät
kulkevan paljon pienemmän
asuntolan suuntaan, ehkä
kolmannekseen tai neljän-
nekseen nyt kaavaillusta
asukkaiden määrästä.

Erään ihmettelyn ja när-
kästyksen aiheen aiheutti sel-
västi kaupungin niukka tai
oikeastaan olematon tiedotus

asiasta, useimmat paikalla
olijat näyttivät heränneen
vasta Helsingin Sanomien
artikkelin luettuaan. Outona
pidettiin kaupungin tapaa ol-
la kertomatta alueen asuk-
kaille asiasta ja vielä oudom-
pana olla kysymättä heidän
mielipidettään

Etelä-Haagan kaupungin-
osayhdistys Pro Haaga – Pro
Haga ry on asiasta saamansa
palautteen ja lukuisten käy-
tyjen keskustelujen perus-
teella lähettänyt kaupungin-
hallitukselle ehdotuksen, et-
tä se vakavasti harkitsisi uu-
delleen sosiaalilautakunnan
ehdotusta ja muuttaa Kaup-
palantie 36:een suunnitellun
tukiasutettavien maksimi-
määräksi 20–25 henkilöä.
Perusteluna on mm. se, että
kaikissa muissakin ydinkes-

kustan ulkopuolella oleviin
kaupunginosiin suunnitel-
luissa tukiasuintaloissa on
suunniteltu tukiasunnot vain
noin 20–30 henkilölle.

Haagalaisten mahdolli-
suudet vastustaa tai muuttaa
hanketta näyttävät kuitenkin
olevan pienet, sen verran
mahtavat voimat ovat valtion
ja kaupungin muodossa liik-
keellä. Jos kyseisen Kauppa-
lantie 36:n muutostyöt eivät
vaadi asemakaavan muutta-
mista ovat valitustiet ja
hankkeen hidastaminen
myös ilmeisen vaikeita. Jäl-
jelle jää siis vain vaikuttami-
nen poliitikkojen kautta ja
voikin olettaa, että haagalai-
set tulevat kysymään loka-
kuun kunnallisvaalien alla
ehdokkaiden kantaa asiaan.

KK

Kauppalantien tukiasunnot puhuttavat

Tähän taloon Kauppalantie 36:een kaavaillaan tuettua asumista osana laajempaa ohjel-
maa, jonka tavoitteena on poistaa asunnottomuus pääkaupunkiseudulta. Kuva KK

Pohjois-Haagan yh-
teiskoulun kanslisti Eila
Holopainen kuoli Rova-
niemellä 2. heinäkuuta ly-
hyen sairauden jälkeen.
Hän oli 82-vuotias, synty-
nyt 15. heinäkuuta 1925
Oravaisissa.

Lottatyttö Eila kirjoitti
ylioppilaaksi Kemin yh-
teiskoulusta. Pohjois-
Haagan yhteiskoulusta tu-
li Eila Holopaisen elämän
keskiö koulun perusta-
misvaiheista alkaen vuon-
na 1956. Kannatusyhdis-
tyksen ensimmäisessä ko-
kouksessa perustettiin
naistoimikunta, jonka
keskeisenä vaikuttajana
Eila Holopainen uurasti
vuosikymmenet. Alkuai-
koina kerättiin varoja
koulun tarpeisiin monen-
laisin tapahtumin, juhlin,
kampanjoin, arpajaisin.
Suosittuja joulumyyjäisiä
järjestettiin 90-luvun lop-
puun saakka.

Kannatusyhdistyksestä
rehtori Erkki Vahtera löy-
si Eila Holopaisen oivak-
si avuksi yhteiskoulun
kansliaan. Ensin puolipäi-
väisenä mutta vuodesta
1961 kokopäisenä kans-

listina hän toimi lähes
kolmekymmentä vuotta. 

Vähitellen muotoutui-
vat kanslian käytänteet,
pieni huone täyttyi pape-
ripinoista, mapeista, työ-
välineistä, jopa tilaa vie-
västä monistuskoneesta.
Välituntisin huone oli tä-
pötäynnä sisään rymiste-
leviä oppilaita. 

Tietonsa, taitonsa ja
järjestelykykynsä ansiosta
hänestä tuli korvaamaton
tuki oppilaille ja myös
opettajille niin koulu-
kuin yksityishuolissa –
puhumattakaan hänen tär-

keydestään rehtorille. Hä-
neen luotettiin, hänen
myönteisyytensä ja hy-
väntuulisuutensa oli tart-
tuvaa. Kertomansa mu-
kaan hän aamuisin töihin
astellessaan ajatteli: "Mi-
tähän hauskaa tänään ta-
pahtuu?"

Eila Holopaiselta riitti
aikaa ja energiaa lukuisiin
harrastuksiin. Varsinkin
hän suosi monipuolisesti
liikuntaa: hän osallistui
opettajien lentopalloon,
ylläpiti oppilaiden äitien
ja naisopettajien jokaviik-
koista voimisteluiltaa,
osallistui kesälomien lii-
kuntaleireihin, kokosi
sauvakävelyporukan, jon-
ka hän järjesti monena
vuonna Saariselälle. 

Lisäksi hän oli mukana
partiolippukunta Haukka-
Veikkojen  taustavoimis-
sa, Haagan Kansallisten
seurojen eri kerhoissa, yh-
teisvastuukeräyksessä ja
kävi oopperassa ja teatte-
rissa.

Koulun menestys ja
oppilaiden ja henkilökun-
nan viihtyminen olivat Ei-
la Holopaiselle kaikki
kaikessa. Niihin hän vielä

eläkkeelle jäätyäänkin
vaikutti paitsi kannatus-
yhdistyksen myös koulu-
yhtiön hallituksen ja kou-
lun johtokunnan jäsenenä.
Neljä viisi kertaa vuodes-
sa hän järjesti lounastilai-
suuden senioriopettajille.

Kun Eila Holopainen
kaksi vuotta sitten muutti
Rovaniemelle, hän hankki
heti vahvan sosiaalisen
verkoston liittymällä
Kansallisiin senioreihin,
Sotaveteraanien naisiin,
Lapin Lennoston kiltaan
ja sauvakävelyporukkaan.
Joka päivälle oli ohjel-
mansa. Joka toinen torstai
oli muistikerho, aivo-
jumppa, jossa hän oli oi-
kea "haka". Niinpä hän
ratkoi vielä viimeisinä
päivinään Suomen Kuva-
lehden vaikeita Piilosana-
tehtäviä.

Ansioistaan Eila Holo-
paiselle on myönnetty
Suomen Valkoisen Ruu-
sun I luokan mitali ja Yk-
sityiskoulujen Liitto ry:n
kultainen ansiomerkki.

Maija Makkonen
PHYK:n eläkkeellä 

oleva opettaja

Kanslisti Eila Holopainen poissa
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