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Tilaa lääkäri kotiisi!
Lääkärimme tekevät kotikäyntejä 

pääkaupunkiseudulla kaikkina päivinä 

klo 8-23. Hoidamme kaikenikäisiä poti-

laita – sekä lapsia että aikuisia. Lääkärin 

tilaaminen kotiin on helppoa: soita 

kotilääkärinumeroon 010 633 8585.

Kotilääkäri   010 633 8585

Kotilääkäri
Erik Mandelin

Kotilääkäri

Suomen ikärakenteen
muuttuminen asettaa ter-
veydenhuollon uusien haas-
teiden eteen. Nykyisellään
julkisen puolen jonotusajat
saattavat resurssipulan takia
venyä tuskallisen pitkiksi.
Vaikka yksityiset vastaan-
otot tarjoavat asiakkailleen
joustavampaa palvelua
ajanvarauksen suhteen, iäk-
käämpien ihmisten ongel-
maksi saattaa muodostua
kuljetukset lääkärille. Sama
koskee etenkin niitä lapsi-
perheitä, joiden molemmat
vanhemmat käyvät päivisin
töissä. On sanomattakin sel-
vä, ettei pitkän työpäivän
päätteeksi ole kovin muka-
va lähteä viemään kipeä
lapsi lääkärin vastaanotolle.

Nämä ajatukset olivat
keskeisessä asemassa, kun
kahdeksanhenkinen lääkä-
riryhmä perusti kotikäyntei-
hin perustuvan Doctagon
Oy:n vuonna 2006.

– Meidän kaikkien mie-
lestä kotikäynneille oli ole-
massa kasvava kysyntä.
Lähdimme ennakkoluulot-
tomasti rakentamaan yri-
tystä aikaisemman työkoke-
muksemme pohjalta.

Näin toteaa yrityksen
tiedotuksesta vastaava lää-
ketieteenlisensiaatti Han-
nes Relander. Relander on
ollut mukana Doctagonin
toiminnassa alusta lähtien.

– Yhä useampi on osoit-
tanut kiinnostusta toimin-
nastamme. Vaikutamme
koko pääkaupunkiseudun
alueella ja yleensä voimme,
tilauksen saatuamme, saa-
pua parin tunnin sisällä
asiakkaan kotiin. Meitä on
tätänykyä jo neljätoista lää-
käriä ja me kaikki ymmär-
rämme, että kotikäynneissä
tarvitaan puhtaan lääketie-
teellisen osaamisen lisäksi
myös henkilökohtaista otet-
ta.

Henkilökohtainen palve-
lu onkin yrityksen tavara-
merkki. Haagassa sijaitse-
van Kristinagården-van-
hainkodin johtaja Kristina
Kåll, on ollut tyytyväinen

Doctagonin kotikäynteihin:
– Vanhukset saavat itse

päättää, menevätkö he vas-
taanotolle vai tilataanko
Doctagonin lääkärit tänne.
Kotikäynneillä on selkeät
etunsa. Meillä on esimer-
kiksi kaikkien asukkaiden
lääkitykset arkistoituna
täällä meidän kansliassam-
me. Usein saattaa käydä
niin ettei vanhus vastaan-
otolle saapuessa, muista ei-
kä osaa kertoa lääkärille,
millä lääkityksellä on. Kun
Doctagonin lääkärit tulevat
tänne paikan päälle, meidän
on helpompi selvittää yh-
dessä yleisesti asukkaaseen
liittyvät asiat. Lääkärinlau-
kusta löytyy aina tarvittavat
lääkkeet yleisimpiin oirei-
siin.

Kållin mukaan on myös
huomioitava, ettei julkinen
terveydenhuolto ole loppu-
jen lopuksi ilmaista. Taksi-

matkat kodista vastaanotol-
le, mahdollisesti apteekin
kautta ovat hintavia. Lisäk-
si yksi käynti vastaanotolla
kestää yleensä kaikkiaan
kolmesta neljään tuntiin.

– Doctagon käy meillä
säännöllisin väliajoin. Lää-
kärit ovat tuttuja ja käsitte-
levät asukkaitamme hyvin
ammattitaitoisesti ja henki-
lökohtaisesti. Jos katsotaan,
että asukas tarvitsee sairaa-
lahoitoa, hänet toimitetaan
viipymättä sairaalaan.

Kåll suhtautuu Doctago-
nin toimintaan työnsä ulko-
puolellakin myönteisesti:

– Jos lapseni sairastuu,
tilaan todennäköisesti
Doctagonin kotiini. Se on
täällä hetkellä yksinkertai-
sesti vaivattomin tapa saada
terveydenhuoltoa pääkau-
punkiseudulla.

Fredrik Eriksson

Doctagon
Henkilökohtaisen terveydenhuollon elvyttäjät

Suomalaiseen uuden fla-
mencon tulkintavoimaiseen
kärkeen kuuluva tanssiryh-
mä Canela haastoi itsensä
uuden tanssi-ilmaisun pa-
riin tilaamalla kolmelta
suomalaiselta huippuko-
reografilta Alpo Aaltokos-
kelta, Arja Raatikaiselta
ja Jyrki Karttuselta ryh-
män tanssijoille räätälöidyt
teokset. Syntyi Tanssitrilo-
gia uskosta – toivosta – rak-
kaudesta, joka sai ensi-il-
tansa lokakuun alussa
Aleksanterin teatterissa.
Kiitelty teossarja nähdään
nyt Kanneltalossa 8.–12.11.

Teossarjaa työstettiin
työparein. Jyrki Karttusen
ja tanssija Annatuuli Sai-
neen uskoa luotaavasta yh-
teistyöstä kuoriutui teos
"Saeta". Saeta merkitsee
paitsi suomeksi "muuttua
sakeammaksi" myös espan-
jaksi "nuolta". Se on myös
nimitys, jota käytetään Es-
panjassa kirkollisissa kul-
kueissa spontaanisti sytty-
västä valituslaulusta. Kart-
tusen ja Sainion Saeta on
härkätaistelijan yksinäinen
tanssi. 

Alpo Aaltokosken ja
Anna Palmion butotanssin
liikekieltä lainaava "Eili-
sen jälkeen" matkaa itseen
ja menneeseen, nykyhet-
kestä kohti tulevaa, ja muis-
tuttaa toivon kannattelevan
elämäämme. Alpo Aalto-
koski on todennut tehneen-
sä teoksen tanssijalle, ei
erityisesti flamencotanssi-
jalle. Mielenkiintoista on,
että valmiissa teoksessa
ovat kuitenkin läsnä niin
toivo kuin flamencokin. 

Rakkaus-soolon "Kolme
laulua rakkaudesta" työsti-
vät Arja Raatikainen ja
tanssija Erika Alajärvi.
Tämä teos hyödyntää vah-
vimmin flamencon liike-
kieltä, tosin likeisessä sym-
bioosissa Raatikaiselle
ominaisen liikekielen kans-

sa. Musiikiksi ja äänisuun-
nittelun ytimeksi valikoitui-
vat kolme laulua, jotka
kaikki käsittelevät rakkaut-
ta.

Tanssitrilogia on saanut
tähän mennessä ainoastaan
positiivista, paikoin ylistä-
vääkin palautetta mm. Hel-
singin Sanomien tanssikrii-
tikko Jussi Tossavainen
hehkutti arvostelussaan:
"Canela-ryhmän tanssijat
edustavat Suomen fla-
mencotanssin huippua. En-
nakkoluulottomuus ja roh-
keus on aina ollut heidän
tavaramerkkinsä.... Tämä
ilta on nimenomaan tanssi-
joiden. He osoittavat hui-
kean muuntautumiskykyn-
sä ja erityisesti sisäisten

maailmojen vahvan tulkit-
semisen." (HS 10.10.2008)

Canela: Tanssitrilogia
uskosta – toivosta – rakkau-
desta Kanneltalossa (Kla-
neettitie 5, Helsinki)
8.11.2008 klo 19 (yleisö-
keskustelu esityksen jäl-
keen), 9.11.2008 klo 19,
11.11.2008 klo 13 (yleisö-
keskustelu esityksen jäl-
keen), 12.11.2008 klo 19.

Liput 18/15 , päiväesi-
tykseen 11.11.2008 klo 13
liput 10/8 €.

Lipunmyynti puh. (09)
31012000/ e-mail: lipun-
myynti.kanneltalo@hel.fi

Lippuja myös Lippupal-
velun myyntipisteistä ja
nettikaupasta
(www.lippupalvelu.fi).

Tanssitrilogia uskosta – toivosta
– rakkaudesta
Kanneltalossa 8.–12.11.2008

Canelan arvostelumenestys

POHUn miesten kakkos-
joukkue voitti lohkonsa 5.
divisioonassa ja nousi ensi
kaudeksi neloseen. Joukkue
kruunasi hienon kauden nap-
paamalla kahden muun loh-
konsa voittaneen, PPJ:n ja
FC Puotilan, kesken väänne-
tyn 5. divisioonan piirimes-
taruuden.

Ratkaisevassa pelissä
27.9. koko kauden tasaisesti
vääntänyt "kakkonen" teki
sen mihin pystyi. Joukkue
voitti Lassilassa pelatun otte-
lun selkein numeroin 2–7
(0–4). Vastustaja HJK-j ei

ollut huono ja taisteli, FC
POHU/2 vain oli selkeästi
parempi. Kauden viimeisen
sarjapelin 4.10. FC Botania
vastaan FC POHU/2 voitti
alun hakemisen jälkeen lo-
pulta selkeästi 2–6 (2–0).

Kauden aikana viihdyttä-
vää jalkapalloa pelannut FC
POHU/2 pelasi kauden päät-
teeksi yhdeksän voitetun ot-
telun putken. Piirin kaksi pe-
liä käsittäneen finaalisarjan
kakkonen voitti selkeällä
10–1 maalierolla. Yhteen hi-
outuneessa joukkueessa oli
koko kauden äärettömän hy-

vä henki. Loppukaudesta
muutamat pelaajista olivat
jopa valmiita julistamaan
joukkuehengen oman peli-
uransa parhaaksi.

Ensi kauteen kakkonen
lähtee mielenkiintoisesta
asemista. Edustusjoukkueen
pudottua pykälää alemmas
nelosessa tullaan ensi kau-
della näkemään kaksi FC
POHUn joukkuetta. Vaikka
mennyt kausi oli kakkoselle
toiveita herättävä ja erittäin
onnistunut, lähtee joukkue
nöyränä neloseen hakemaan
sarjapaikkaa.

FC POHU/2 nousi 
4. divisioonaan

Erika Arajärvi tanssii perinteisessä flamenco-asussa Arja
Raatikaisen koreografiassa “Kolme laulua rakkaudesta”

Doctagonin kotilääkärit tarjoavat henkilökohtaista palve-
lua.
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