
Kalajärven terveysaseman kohtalosta on 

taitettu peistä jo vuosien ajan. Viimeksi muuta-

ma kuukausi sitten Espoon kaupungin perustur-

vajohtaja Juha Metso lausui mielipiteenään 

että terveyskeskuspalvelut tulisi keskittää ra-

danvarsien taajamiin. Hämmennys oli suuri, 

tämähän merkitsisi lopetusuhkaa Kalajärven 

terveysasemalle. Samaan aikaan oli tiedossa 

historiallisen huono vaihe vuoden 2012 aika-

na, jolloin Kalajärven terveysaseman tavoit-

teena olevasta viidestä lääkärin vakanssista 

oli täytettynä vain kaksi. Lopun alkua? Sivu 8 
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TEEMA: Kalajärven terveyspalvelut 

Apulaisylilääkäri Jaana Lahtonen on iloinen kun Kala-

järven terveysaseman jonot on saatu lyhenemään. 

Hieronta on yksi monista 

Kehonhuoltajien palveluista. 

Säilyykö Kalajärven terveysasema?  

Kohtaamisia ja venymisiä 

Neljän lapsen äidille ovat terveysasema-

palvelut tulleet perheen osalta välillä liiankin 

tutuiksi. Olen huomannut, että usein aikaa ei 

saa omalle Kalajärven terveysasemalle, mutta 

tarpeen vaatiessa aika järjestyy piankin Sa-

marian terveysasemalle. Toki Samariassa 

käynti vaatii enemmän, joko bussimatkan tai 

omalla autolla ajamisen verrattuna kävely-

matkan päässä olevalle omalle terveysase-

malle, mutta sentään pääsee nopeastikin lää-

käriin tarpeen niin vaatiessa. Resurssit ovat 

kiistämättä liian pienet, ne voivat maksaa 

terveyden tai jopa pahimmassa tapauksessa 

hengen... Sivu 6  

Emilia van der Kooijin ystävällisen äänen voit kuulla 

soittaessasi ajanvarausta.  

Tänä keväänä esittelyssä Kalajärven Sanomissa on vuorostaan 

vuodesta 2011 Kalajärvellä toiminut Kehonhuoltajat, jossa toimii 

kolme itsenäistä ammatinharjoittajaa: Marja Könönen, Georg Schlei-

fer ja Maarit Lajunen-Giust. Osaaminen Kehonhuoltajissa perustuu 

pitkään kokemukseen fysioterapian alalla.  

Siellä hyödynnetään hoidoissa myös kansanperinteen ja luon-

taislääketieteen menetelmiä. He keskittyvät asiakkaaseen koko-

naisuutena, etsivät sopivaa hoitoratkaisua ja tavoitteena on asiak-

kaan pysyvä kuntoutuminen.… Sivu 3  

Esittelyssä: Kehonhuoltajat 

Uusia jäsenetuja Kala-

järvi-Seuran jäsenille: 

 Valintatalon etukupongit 

 Kesäkauden Avajaisten pääsy-

lippuetu (Hotelli Korpilampi) 

 Kauneushoitola Janellen tutus-

tumisetu 

 Hotelli Korpilammen tarjous 

Tarkemmin takasivulla 
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Pääkirjoitus 

asioita kaikki nämä vuodet. Hallituk-

seen kuuluu allekirjoittaneen lisäksi Jari 

"Viki" Sirkiä vpj, Elina Leppänen sihtee-

ri, Stella Backman rahastonhoitaja, 

Jaakko Ala-Paavola jäsen, Jari Kapo-

nen hallituksen ulkopuolinen neuvonan-

taja, sekä toiminnantarkastajat. Toivoi-

simme sekä hallitukseen, että hallituksen 

ulkopuolisiksi aktiivijäseniksi lisää kala-

järveläisiä. Jos sinua kiinnostaa olla 

mukana toiminnassa, jossa rakennamme 

kaikille mahdollisimman viihtyisää 

asuinympäristöä, ota ihmeessä yhteyttä 

keneen tahansa hallituksen jäseneen. 

Kaikkien jäsenten yhteystiedot löytyvät 

sivuiltamme. 

Viime lehdessä julistimme nimikilpai-

lun lehden uudeksi nimeksi. Lehti kulki 

nimellä 'Kalajärvi-Seura tiedottaa'   

monet vuodet. Nyt on nimen lisäksi uu-

distunut ulkoasu. Jos olet kiinnostunut 

kirjoittamaan lehteen tai osallistumaan 

muuten sen tekoon, ota rohkeasti yh-

teyttä. Uutta toimittajakuntaa otetaan 

ilolla vastaan.  

Viime lehdessä kerrotun mukaisesti 

kevään lehti ilmestyy jo voittaneella 

nimellä, mutta nimiehdotuksen esittänyt 

henkilö palkitaan vasta Kalajärvipäivil-

lä, jota vietetään tänä vuonna sunnun-

taina  25.8.2013. Nimitoimikunta valitsi 

nimen siten, ettei kukaan tiennyt lehden 

nimiä ehdottaneiden henkilöllisyyttä. Puheen-

johtajana jääväsin itseni lehden nimen valin-

nasta, koska ainoana tiesin ehdottajien henki-

löllisyydet. 

Lehtemme ilmestyy äitienpäiväviikonlop-

puna. Itse tehdyt kortit, omin käsin poimitut 

valkovuokot — niistä syntyy äitienpäivä. 

Toivotan kaikille äideille oikein iloista ja mie-

leenpainuvaa äitienpäivää!  

 
Monica Jägermalm 
puheenjohtaja 
Kalajärvi-Seura 
kalajarvi@gmail.com 

Sain ilokseni kutsun kaupunginjohtaja Juk-

ka Mäkelän luo aamiaiselle ja keskustelutilai-

suuteen Gumbölen kartanoon 25.4.2013. 

Tilaisuus oli taas kaikin puolin antoisa, pääl-

limmäisenä tuntemuksena on kaupunginjohta-

jan aito välittäminen espoolaisten asioista. 

Kuinka monen muun kaupungin kaupunginosa-

yhdistyksen puheenjohtaja saa säännöllisesti 

kutsun kaupunginjohtajan luo saaden mahdol-

lisuuden tuoda näin terveisensä ja huolenai-

heensa koskien juuri sitä omaa asuinaluet-

taan? Huumorintajuisen, miellyttävän ja asi-

oista välittävän kaupunginjohtajan persoona 

jää hyvänä mieleen varmasti kaikille vieraili-

joille, ulkomaita myöten. Voimme olla ylpeitä 

kaupunginjohtajastamme. 

Samana päivänä sain osallistua myös 

Hotelli Korpilammen hienosti suunniteltuun ja 

toteutettuun kutsuvierastilaisuuteen. Kalajärvi-

Seura ja Hotelli Korpilampi tekevät yhteis-

työtä, josta mainittakoon Kesäkauden avajai-

set -tapahtuma la 25.5.2013. Tähän tilaisuu-

teen kannattaa jokaisen pohjoisespoolaisen 

tulla. Johtaja Nina Peltola oli järjestänyt kut-

suvieras-tilaisuuteen esiintyjiksi Scandinavian 

Hunksit, joten emme ehkä ihan vastaavaa 

näytöstä Kesäkauden avajaisissa kykene 

pitämään, mutta loistavaa elävää musiikkia 

ja hauskanpitoa on taatusti tarjolla. Kesäkau-

den avajaisista kerrotaan enemmän toisaalla 

lehdessä. Tilaisuuden yleisömenestys on ve-

denjakajana siihen, miten tulemme vastaisuu-

dessa tapahtumia järjestämään. Suunnitteilla 

on tälle vuodelle toinenkin vastaava tilaisuus, 

joten äänestä jaloillasi, tullaanko tapahtumia 

jatkossa järjestämään. 

Kalajärvi-Seuran sivuilla on ajankohtaista 

tietoa tapahtumista sekä alueeseemme liitty-

vistä asioista. Käythän siis säännöllisesti si-

vuillamme www.kalajarvi.org niin pysyt ajan 

tasalla mitä Pohjois-Espoossa kulloinkin ta-

pahtuu. Tällä hetkellä mm. Espoon kaupun-

ginmuseo kaipaa valokuvia Kalajärveltä ensi 

lokakuussa avautuvaa näyttelyä varten, Poh-

jois-Espoon Martat järjestävät tekstiilikeräyk-

sen toukokuussa ja Espoon kaupunki järjestää 

tilaisuuden senioreille sekä senioriasioista 

kiinnostuneille. Kaikesta tästä ja paljosta 

muusta voit lukea seuramme sivuilta. 

Kiitän taas luottamuksesta valinnastani 

puheenjohtajaksi tulevallekin kaudelle. On 

ollut antoisaa ja mielenkiintoista olla mukana 

hoitamassa ja kehittämässä kalajärveläisten 

Kalajärvi-Seuran  

jäseneksi on entistä 

helpompi liittyä. 

Katso ohjeet viimeisel-

tä aukeammalta 

ja uudet jäsenedut 

 takakannesta. 
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Esittelyssä: Kehonhuoltajat 

Kehonhuoltajat löytyvät osoitteesta: Ruskatie 1 

02970 Espoo, www.kehonhuoltajat.fi 

on paljasjalkainen Espoolainen ja Jori asuu 

Helsingissä. Marja ja Jori ovat lapsuutensa 

asuneet Imatralla, käyneet samaa koulua, 

mutta tutustuneet vasta täällä pääkaupunki-

seudulla työn merkeissä Fysioterapia-alan 

Näkövammaiset ry:ssä. 

Jorilla on tapaamisessa mukana opaskoi-

ransa. Kerran eräs asiakas oli ensin käynyt 

Jorilla hoidoissa ja tuli Marjalle sitten. Asia-

kas oli ihmetellyt miksi Jorilla on opaskoira, 

sokeathan käyttävät niitä. Marja oli kertonut 

että Jori on sokea. Siihen asiakas: "Mutta 

Jorihan osasi antaa oikein rahasta takaisin!" 

Etusivulta… Hoitomuotoja on tarpeesta 

riippuen useita, kuten fysioterapiaa, jäsen-

korjausta, aromaterapiaa sekä erilaisia hie-

rontoja. Kalevalaisen jäsenkorjauksen osaaji-

na he käyttävät hoidoissa suomalaisen kan-

sanparannuksen oppeja. Kehonhuolto keskit-

tyy oireiden todellisen syyn poistamiseen. 

Kokonaisvaltaiset hoidot auttavat mm. jänni-

tystilojen poistamiseen, stressin hoitoon ja 

aineenvaihdunnan parantamiseen. Erikoishoi-

toina ovat akupunktiohoito ja craniosakraali-

terapia (CST). Lisäksi on tarjolla hemmottelu-

hoitoja ja kuntosaliohjausta sekä yksilöille 

että ryhmille. 

Marja on koulutukseltaan kuntohoitaja 

(ennen uranvaihtoa hän oli laskentamerkono-

mi) ja on toiminut alalla 21 vuotta. Kuntohoi-

tajatutkinnon jälkeen hän on suorittanut useita 

erilaisia täydennyskoulutuksia, mm. aromate-

rapiaa, jäsenkorjausta ja uusimpana CST. 

Kaikilla Kehonhuoltajissa on ajatuksena seu-

rata alan kehitystä ja kouluttautua jatkuvasti 

viimeisimpiin tietoihin ja tekniikkoihin. 

Georg eli tuttavallisemmin Jori on ollut 

alalla jo 33 vuotta ja koulutukseltaan hän on 

fysioterapeutti. Jorin osaamiseen kuuluvat 

mm. akupunktio, CST ja jonkin verran osteo-

patiaa. Uransa aikana hän on myös suunnit-

telut koulutuksia ja kouluttanut. Jori kertoo 

että ajatusmaailma on muuttunut paljon siitä 

mitä se oli alkuaikoina koulutuksen jälkeen; 

nyt hän ajattelee ihmisen terveyttä kokonais-

valtaisesti. Nykyisin on oirekeskeinen 

hoito edelleenkin vallalla: esim. kipeää 

olkapäätä hoidetaan särkylääkkeillä, 

mutta ei etsitä eikä hoideta syytä. Syy-

nä voivat olla vaikka väärät työasen-

not. Myös mieli vaikuttaa kehoon; tuntuu 

että nykyihmiselle aikaa ei riitä mihin-

kään eikä kenellekään.  

Jori kertoo vielä hauskan sattumuk-

sen vaikeasta nimestään ja vaikeista 

hoitojen termeistä. Eräs herrasmies oli 

tulossa hänen luokseen hoitoon, mutta ei 

osannut suoraan perille. Kun hän oli 

etsivän näköisenä kulkenut ympäriinsä, 

oli joku ystävällinen henkilö kysynyt, 

voiko hän auttaa. Herrasmies oli sano-

nut: Minä olen menossa sellaiseen ak-

vaario-korjaamoon kuin schäferi. Oike-

asti hän oli siis menossa akupunktiohoi-

toon Schleiferille.  

Maarit on valmistunut 1996 fysiote-

rapeutiksi. Sitä ennen Maarit oli mark-

kinointimerkonomi, mutta vaihtoi myös 

alaa, niin kuin Marjakin. Hän aloitti 

ensin hoitojen antamisen kotonaan. 

Vuonna 2000 hän muutti 10 vuodeksi 

Italiaan, jatkoi siellä itsenäisenä yrittä-

jänä hoitojen antamista ja on nyt pa-

lannut Suomeen. Minulle suomalaisena 

on mukavaa kuulla, että Maaritin mie-

lestä italialaiset ovat laiskempia kuin 

suomalaiset. Maarit perustelee asian 

siten että italialaiset eivät halua tehdä 

itse mitään vaan odottavat saavansa 

hoidon maksua vastaan. Jos heille siis 

antaa liikkeitä kotona tehtäväksi, niin 

he eivät niitä tee, vaikka se edistäisi 

omaa terveyttä. Seuraavaksi Maarit 

haaveilee opiskelevansa lisää jäsenkor-

jausta. Nyt tasona on kuulemma oppi-

poika. 

Marja aloitti oman yrityksensä Ka-

lajärvellä jo 15 vuotta sitten nimellä 

Kalajärven hierontapiste. Se toimi Rus-

katalolla terveyskeskuksen tiloissa. Kun 

ns. Valintatalon talo valmistui 2003, 

muutti Marja yrityksensä sen tiloihin. 

Jori tuli mukaan 2006 ja Maarit 2010. 

Jokainen heistä toimii omalla toimini-

mellään, mutta aloittivat yhteisen mark-

kinoinnin nimen "Kehonhuoltajat" alla 

vuonna 2011. 

Marja asuukin Kalajärvellä, Maarit 

Kehonhuolto keskittyy oireiden todellisen syyn pois-

tamiseen. 

Hoidoissa Kehonhuoltajissa käy asiakkai-

ta pääasiassa Kalajärveltä, mutta paljon 

myös lähikunnista Vihti, Nurmijärvi, Vantaa ja 

Helsinki. Tietysti myös muualta Espoosta tulee 

kävijöitä. Asiakkaita saattaa tulla myös ihan 

ympäri Suomea esim. vanhempia ihmisiä, 

joiden lapset asuvat Kalajärvellä tai ovat 

netistä löytäneet jonkin Kehonhuoltajien tar-

joaman hoidon, jonka juuri haluavat. Kaukai-

simmat asiakkaat ovat tulleet Moskovasta ja 

Dubaista. Jäsenkorjaus oli 10 vuotta sitten 

uutta ja siihen tultiin kaukaakin. Nyt CST on 

uutta ja siihenkin saatetaan tulla pitkän mat-

kan päästä. Jatkuu seuraavalla sivul-

la… 
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Kehonhuoltajat... 

asentoa oikeaksi. Ihmisen ilme on usein ihan 

erinäköinen kun tullessa. Kehonhoitajat kerto-

vat vielä, että ihmistä ei jätetä tyhjän päälle. 

Jos täältä ei löydy apua, niin aina ohjataan 

ja neuvotaan mihin kannattaisi mennä; vaikka 

toiselle hoitajalle. Haastamaan saa tulla, oli 

vaiva sitten mikä tahansa!  

Elina Leppänen 

Kolmikon mielestä ala on muuttunut ihmis-

läheisempään suuntaan. 1990-luvulla fysi-

kaalisissa hoidoissa oli tärkeää käyttää eri-

laisia laitteita; esim. kipua hoidettiin sähköllä. 

Nykyisin konehoidot ovat jääneet vähemmäl-

le ja käsin tehtävät tekniikat ovat tulleet 

enemmän suosioon. Esimerkiksi tällä hetkellä 

uutta alalla ovat faskia-tekniikat, jotka lop-

pujen lopuksi ovat ihan samaa asian kuin 

vanha suomalainen jäsenkorjaus. Vanhat tai-

tajat Suomessa ovat tienneet tekniikat, jotka 

auttavat. Nyt tutkimus ja tiede osaavat selit-

tää, miksi nämä tekniikat tehoavat. Nykyisin 

suosiossa olevat lajit kuten kahvakuula, jooga 

ja pilates ovat myös faskiaalisia harjoitteita, 

joissa korostuu koko kehon toiminnallisuus ja 

koordinaatio. Kinesioteippaus toiminnallisena 

hoitona on myös yleistynyt. 

Asiakkaat lisäksi tietävät asioista ja hoi-

dosta enemmän kuin ennen ja osaavat olla 

vaativia. Alalla on pysyttävä ajan tasalla; 

koko ajan on ikään kuin juostava asiakkaiden 

tietämyksen edellä. Positiivisesti tämä saa 

aikaan sen, että on pakko kehittyä ja hakea 

tietoa aina enemmän myös oman alueen ul-

kopuolelta esim. ravinnosta. 

Nykyisin erilaiset hemmotteluhoidot ovat 

myös suosittuja. Voidaan hakea vaikka ren-

toutusta kuumakivihoidosta. Nämä ovat ehkä 

enemmän olleet naisten suosiossa, mutta lah-

jakorttien kautta on saatu myös miehiä mu-

kaan. Ihminen kaipaa hetken rauhaa kiireisen 

elämänrytmin keskellä. Ihmisen nähdyksi ja 

kuulluksi tulemisen tarve on suuri. Kehonhuol-

tajissa hoidot ovat kestoltaan 45 min - 

2 tuntia. Sinä aikana ihminen tulee näh-

dyksi, kuulluksi ja kosketelluksi.  

Asiakaskunta on aika vakiintunutta 

ja kalenterit täyttyvät varauksista viik-

ko toisensa jälkeen. Uusia asiakkaita 

mahtuu aina mukaan, tosin vapaita 

aikoja yleensä löytyy vasta parin viikon 

päähän. Asiakkaita tulee sekä lääkärin 

lähetteellä, että yksityisesti ja he ovat 

kaikenikäisiä alkaen n. 10-vuotiaasta. 

Yläikärajaa ei ole. Vuosia sitten eräs 

90-vuotias rouva kävi hoidossa. Hoidon 

jälkeen on usein tapana antaa lasillinen 

vettä. Rouva otti veden ja sanoi: "Tällä 

kertaa juon tämän veden, mutta ensi 

kerralla haluan konjakkia." Kun samai-

nen rouva lähti keppi mukanaan kotia 

kohti, nosti hän käytävässä kepin ylös 

kattoa kohti ja sanoi: "Katso kävelen 

ilman keppiä!" 

Uusi asiakasryhmä ovat 8-10-

vuotiaat tytöt, jotka ovat tulleet viettä-

mään vaikka syntymäpäiviä tai saa-

neet lahjaksi hemmotteluhoidon. Suklaa-

hieronta on suosituin ja tämän ikäisille 

siihen on lisätty tarjolle suklaata myös 

syötäväksi. Joka kerran palaute on 

ollut: "Tämä oli ihanaa!" 

Kolmikon mukaan yksi tämän työn 

motivaattori on, että onnistumisia tulee 

usein. Hoito on usein prosessi, jossa as-

kel kerrallaan korjataan esimerkiksi 

Nykyisin konehoidot ovat jääneet vähemmälle ja käsin 

tehtävät tekniikat ovat tulleet enemmän suosioon. 
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Ennen kaikki oli paremmin, vai oliko?  

Voit muodostaa mielipiteesi hiustenhoidon osalta lukemalla Oma Koti – lehden artikkelin vuodelta 1932. 

Lukuvinkin antoi: Pirkko Saaresto 
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Kohtaamisia ja venymisiä terveydenhuollon parissa 

Jotkut saattavat yllättyä tiedosta, ettei 

ajanvaraukseen vastaava henkilö tee vain 

sitä työtä, vaan työhön kuuluu paljon muuta-

kin. Ajanvarauksen hoitamisen lisäksi terveys-

keskusavustajat muun muassa ottavat potilaat 

vastaan, avustavat lääkäreitä pienissä kirur-

gisissa toimenpiteissä, suorittavat hakasten ja 

ompeleiden poistoja, haavahoitoja ja korva-

huuhtelut sekä kirjallisina töinä mm. reseptien 

kirjaamisen koneelle. Kalajärven terveysase-

man ajanvaraukseen tuli viime vuonna yli 13 

000 puhelua. Sieltä soitettiin asiakkaille ta-

kaisin reilusti yli 15 000 puhelua, joten ihan 

ensimmäisellä kerralla ei valitettavasti onnis-

tuttu tavoittamaan aikaa varaavia asiakkai-

ta. Keskimääräinen odotusaika takaisinsoit-

toon oli 16 minuuttia. Työtä on paljon, mutta 

Emilia pitää hyvänä asiana, että työnkuva on 

laaja ja työpäivät erilaisia eivätkä samat 

rutiinit toistu viikosta toiseen. Ainoita rutiineja 

ovat aamuraportit, jolloin tehtävät jaetaan 

henkilökunnan kesken, mutta tämä rutiini on 

mieleinen. Emilia viihtyy työssään ja Kalajär-

vellä hyvin. Henkilökunnalla on hyvä ilmapiiri 

ja työyhteisö on läheinen. Jokaisella on ma-

tala kynnys kysyä myös työkaverilta apua, 

sekin lisää hyvää työviihtyvyyttä. Emilia pi-

tää työssään myös asioiden selvittelystä. 

Heiltä kysytäänkin kaikkea mahdollista lai-

dasta laitaan. Hyvän mielen tuo, kun saa 

jonkin vaikeankin asian selvitettyä ja toimitet-

Etusivulta… Omakohtaisen kokemuksen 

sain tästä huhtikuun alussa, kun sain pahan 

allergisen reaktion yskänlääkkeestä. Soitto 

lääkäriin ja oireiden kuvaileminen johtivat 

kehotuksen mennä Samariaan pikaisesti. Pe-

rillä otin vuoronumeron, mutta henkilökunnan 

nähdessä minut, he ohjasivat minut suoraan 

toimenpidehuoneeseen, jossa laitettiin vasta-

aine suoraan suoneen. Kun vilkaisin itseäni 

peilistä, ymmärsin syyn. Ajomatkan aikana oli 

pääni turvonnut, silmät turpoamassa umpeen, 

olin yltä päältä kuin nokkosilla hakattu, hen-

gitys oli vaikeutunut. Sain todella hyvän, am-

mattitaitoisen ja nopean avun, mutta jälkikä-

teen mieleeni tuli, että entäpä jos ajomatka 

olisi kestänyt joitakin minuutteja kauemmin ja 

hengitystiet kenties turvonneet umpeen. Tun-

tuu erikoiselta, että lähden ajamaan Kalajär-

ven terveysaseman vierestä toiselle terveys-

asemalle siksi, ettei lääkäreitä ole omalla 

terveysasemallamme. 

Kuten mainitsin, resurssit ovat rajalliset, 

mutta niillä rajallisillakin resursseilla tehdään 

välillä ihmeitä. Tämänkin sain kokea henkilö-

kohtaisesti, kun varasin aikaa lapselleni pie-

neen leikkausoperaatioon. Lapsella oli tuleh-

duslääkitys päällä, operaatiota ei voitu teh-

dä ennen kuin lääkitys oli vaikuttanut, muttei 

myöskään lääkityksen loputtua, koska tuleh-

dus iski heti takaisin päälle. Soitin varatakse-

ni aikaa operaatioon ja puhelimeen vastasi 

todella palvelualtis, asian ymmärtävä ja 

ystävällinen henkilö. Vapaita aikoja ei löyty-

nyt millään tälle tietylle päivälle, jolloin pieni 

kirurginen toimenpide pitäisi tehdä. Huomasin 

heti, että virkailija yritti tosissaan kaikkensa 

löytääkseen ajan ja tekijän operaatiolle. Kun 

aikaa ei yksinkertaisesti löytynyt, hän pyysi 

numeroni, sanoi selvittävänsä ja tekevänsä 

kaikkensa, että lapselle saataisiin kirurgiaika 

kyseisenä aikana ja soittavansa minulle ta-

kaisin. Olen yksinkertaistanut asian hoitami-

sen, mutta kuvaavaa on se, että asian hoito 

vaati yhdeksän puhelua. Neuvoteltuaan lää-

kärin kanssa selostaen tilanteen, loistava 

lääkärimme Päivi Saastamoinen ujutti johon-

kin väliin lapsen leikkauksen ja niin virkailija 

soitti minulle, että aika on nyt varattu teille. 

Minulle tuli mieleen jälkikäteen, että jätti-

köhän lääkäri Saastamoinen ruokatau-

konsa pitämättä ja operoi sillä tauolla 

lapseni... Olen kokenut ja kuullut pide-

tyn lääkärimme Päivin joustamisesta ja 

venymisestä niin hienoja juttuja, etten 

ihmettelisi, vaikka näin olisi käynyt. 

Saamastani loistavasta palvelusta 

johtuen halusin ottaa selvää ihmisestä 

puhelinäänen takana. Kuka näkee näin 

ison vaivan ja tekee kaikkensa järjes-

tääkseen ajan potilaalle, kun aika on 

yksinkertaisesti saatava, vaikkei aikoja 

tai leikkaavia lääkäreitä ole vapaana. 

Vastaanottovirkailijaksi paljastui iloises-

ti hymyilevä kahden lapsen äiti Emilia 

van der Kooij. Emilia on käynyt lukion 

Hollannissa, josta hän sattuman kautta 

palasi takaisin Suomeen. Seinäkiipeilyä 

ja ratsastusta harrastava nainen ajautui 

työhönsä sattuman kautta; äiti ehdotti 

hänelle alaa. Emilia ei ole katunut nou-

dattaessaan äitinsä ehdotusta, vaan on 

viihtynyt alalla hyvin. Hän on ollut Es-

poon kaupungilla töissä vuodesta 

2007, ensin vanhustenkodeissa ja sai-

raalan osastoilla, tullen Kalajärven 

terveysasemalle terveyskeskusavusta-

jaksi noin 4 vuotta sitten. Aluksi hän 

toimi pääsääntöisesti Kalajärvellä, nyt-

temmin pääsääntöisesti Samariassa, 

tuuraten Kalajärvellä.  

Emilia viihtyy hyvin töissä Kalajärven terveysasemalla. 
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Kohtaamisia ja venymisiä terveydenhuollon parissa... 

palvelusta. Luotan siihen, että joku muu Kala-

järven asukas tekee näin, saadessaan hyvää 

palvelua terveysasemamme hienolta henkilö-

kunnalta. 

Monica Jägermalm 

tua avun tai tiedon potilaalle. Hän ei itse 

tätä sano, mutta jo puhelimessa ja haastatte-

lutilanteessakin välittyy suuri ja aito välittä-

minen potilaasta sekä iso auttamisenhalu. 

Vaikka kuinka suuren vaivan näkeminen ja 

selvitystyön tekeminen, kunhan hän vaan saa 

autettua potilasta. Uskon, että hän tekee 

enemmän, kuin toimenkuvaansa kuuluisi. 

Kalajärven terveysasemalla on työsken-

nellyt aikoinaan jopa 6 lääkäriä. Emilia on 

työskennellyt Kalajärvellä myös silloin, kun 

asemallamme oli vielä 4-5 lääkäriä, vii-

meaikojen 2 lääkärin sijasta. Viimeisimmän 

tiedon mukaan terveysasemallamme on juuri 

nyt 4 lääkäriä ja lisäksi kaksi lääkäriä ope-

roi kouluissa ja neuvoloissa osa-aikaisesti – 

hienoa! 

Tämä tuo tietysti haastetta, koska asu-

kasmäärä ei ole vähentynyt Kalajärvellä, 

ainoastaan lääkärit ovat vähentyneet. Tästä 

syystä huonoa palautetta tulee valitettavasti 

yllättävän paljon, koska omalle terveysase-

malle on vaikea päästä lääkäritilanteen 

vuoksi ja potilaat joudutaan ohjaamaan Sa-

mariaan. Luonnollisesti tämä ei ole pu-

helimeen vastanneen henkilön päätös, 

ettei lääkäreitä ole tarpeeksi terveys-

asemalla. Kiukku kumminkin puretaan 

tähän syyttömään henkilöön, koska 

heihin, jotka oikeasti tekevät päätökset 

lääkärimääristä tai pystyvät asioihin 

vaikuttamaan, eivät ole potilaiden ta-

voitettavissa ajanvaraustilanteessa. 

Negatiivisista asioista kysyttäessä Emi-

lia mainitsee pitkät matkat Kalajärvelle 

ja huonot liikenneyhteydet. Myös posi-

tiivista palautetta tulee suoraan asiak-

kailta ja se on todella palkitsevaa välil-

lä hyvinkin raskaan työpäivän lomassa. 

Potilaat myös muistavat tervehdyksin 

henkilökuntaa, varsinkin jouluisin. Emilia 

päättää haastattelun toteamukseen, 

että viihtyy kaikin puolin hyvin Kalajär-

ven terveysasemalla, sekä työkaverei-

den, että potilaiden puolesta. 

Itseltäni unohtui haastattelupyyntö-

jen lomassa viedä Emilialle suklaarasia 

tai kukkakimppu kiitoksena hyvästä 

Kalajärven sivuapteekki: 
Ruskatie 1 
02970 Espoo 
Puh: (09) 849 2370 
kalajarven_apteekki.espoo(at)apteekit.net 
Avoinna: ma-pe 9-17, la suljettu 

Pähkinärinteen apteekki: 
Lammaslammentie 9 
01710 Vantaa 
Puh: (09) 8494 180 
pahkinatorin_apteekki.vantaa(at)apteekit.net 
Avoinna: ma-pe 9-18, la 10-15 

Kesäaukioloajat tarkemmin sivuiltamme: 
www.pahkinarinteenapteekki.fi 

Kalajärvi-Seura,   

Hotelli Korpilampi ja  

Kalajärven Valintatalo 

järjestävät la 25.5.  

Kesäkauden avajaiset. 

Luvassa live-musaa ja 

rentoa meininkiä.  

Osta liput ennakkoon 

Valintalosta! 
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Säilyykö Kalajärven terveysasema?  

misesti, hänen oltua lainassa Samariassa. 

Lisäksi toiveissa on saada rekrytoitua kevään 

aikana yksi uusi lääkäri. ”Näillä resursseilla 

on toiveissa saada toukokuussa käyntiin päi-

väpäivystys, joka on puuttunut keväästä 

2012 lähtien”, Jaana kaavailee. Mutta mikä 

on Kalajärven terveysaseman kohtalo? ”Ei 

ole mitään lopettamissuunnitelmia tällä het-

kellä”, lupaavat sekä Tuija että Jaana kuin 

yhdestä suusta. Pieni huoli on siitä miten kau-

pungin taloustilanne antaa myöten vuokra-

lääkäripalvelujen käytöstä myös jatkossa, 

jotta jonot saadaan pidettyä kurissa ja päi-

väpäivystys käynnissä. 

Myös sähköistä asiointia on kehitetty. 

”Potilas voi kirjallisen sopimuksen tehtyään 

tunnistautua pankkitunnuksilla Espoon Oma-

hoitopalveluun, joka tarjoaa terveyskeskuk-

sen potilastietojärjestelmään integroidun 

sähköisen terveyskansion”, Tuija valottaa. 

Terveyskansio avaa pääsyn omiin tietoihin 

kuten diagnoosit, laboratoriotulokset, lääki-

tykset, rokotukset ja hoitosuunnitelma. Lisäksi 

sen kautta voi suojatusti keskustella hoitavan 

henkilökunnan kanssa, perinteinen suojaama-

ton sähköposti kun ei sovellu potilastietojen 

jakamiseen. Ajanvarausta palvelussa ei kui-

tenkaan ole, eikä lain vaatimaa hoitotarpeen 

määrittelyä pystytä vielä sähköisesti toteut-

tamaan. Pitkäaikaissairaille järjestelmä lä-

hettää kyllä muistutuksen kontrollikäynneistä, 

mutta perinteinen puhelinvaraus on edelleen 

ainoa tapa saada aika varattua. Verenohen-

nuslääkkeitä käyttävät potilaat saavat labo-

ratoriotulosten lisäksi ohjeita tekstiviestillä 

lääkityksen säätämiseksi, eikä heidän tarvitse 

roikkua puhelimessa tuloksia kysellen.  

Etusivulta… Päätimme lähteä selvittä-

mään asiaa perin pohjin, kysymään nykyti-

lannetta ja tulevaisuuden näkymiä itse palve-

lujen tuottajalta eli Espoon kaupungilta. 

Saimme sovittua haastattelun sekä koko Es-

poon terveysasematoiminnasta vastaavan 

ylilääkäri Tuija Kumpulaisen että Kalajärven 

terveysasemasta vastaavan apulaisylilääkäri 

Jaana Lahtosen kanssa. Tuliaisena oli roppa-

kaupalla hyviä uutisia ja pieni huoli tulevasta. 

Kalajärven terveysaseman piiriin kuuluu 

yli 11 000 asukkaan muodostama alue, pitä-

en sisällään etelässä Vanhankartanon/

Niipperin alueet, pohjoisessa vastaan tulevat 

Nurmijärven ja Vihdin rajat, sisältäen Lakis-

ton/Lahnuksen kylät. Lännessä alueeseen 

kuuluu Velskola ja osa Bodomia. Idässä alue 

ulottuu Vantaan kaupungin rajalle Odilam-

melle saakka (ks. oheinen kartta). Kalajärvi 

kuuluu isompaan Espoon keskuksen suuraluee-

seen, jolla on vastuullaan 58 000 asukkaan 

alue. Suuralueita on Espoossa neljä. Alueen 

pääasema on Samarian terveysasema 

joissa toimivat päivystys ja palvelut 

kesäaikana Kalajärven aseman ollessa 

suljettuna. Samarian alueella alkaa 

tänä vuonna myös kolmivuotinen kokei-

lu, jossa yksityinen yritys Mediverkko 

tuottaa terveysasemapalveluja samoin 

periaattein kuin kaupungin oma ter-

veysasema. Kokeilun aikana selvite-

tään, voidaanko näin parantaa asia-

kaspalvelua ja tehdä terveysasemalla 

työskentelystä houkuttelevampaa. Uu-

den terveysaseman toiminta alkaa näil-

lä näkymin toukokuussa 2013 Espoon 

keskuksessa, asiakaskuntana ovat Suve-

lan ja Tuomarilan asukkaat. ”Espoossa 

asukas voi itse valita haluamansa ter-

veysaseman eli asioida myös muussa 

kuin lähimmässä palvelupisteessä. Vaih-

to kuitenkin sitoo asiointipaikan vuodek-

si kerrallaan”, kertoo vastaava ylilää-

käri Tuija Kumpulainen. 

Kalajärven terveysaseman vuoden 

2012 lääkäripula aiheutti toiminnan 

ruuhkautumisen. Toimintaa pyöritettiin 

pahimmillaan vain kahden lääkärin 

voimin. ”Koko viime talven ajan on lisät-

ty lääkäreiden määrää, pääosin osto-

lääkäripalveluita hyödyntäen. Nyt 

olemme päässeet viiden lääkärin voi-

min tilanteeseen jossa jonot on pääosin 

purettu ja ei-kiireellisiä aikoja saa jopa 

parin kolmen viikon päähän”, toiminnas-

ta vastaava apulaisylilääkäri Jaana 

Lahtonen huokaisee. Hoitotakuu toteutuu 

nyt siis tältä osin. Lääkäripulaa helpot-

taa Jaanan oma paluu alueelle päätoi-

Sähköinen asiointi lisää hoitohenkilökunnan saavutetta-

vuutta ja helpottaa asiointia, hymyilee Jaana. 
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Säilyykö Kalajärven... 

Jaanan vinkit asioinnin 

sujumiselle: 

 Liity Espoon Omahoidon 

Terveyskansio-palveluun 

 Ota käyttöön sähköinen 

eResepti 

 Muista ilmoittaa/peruuttaa 
jos varattu aika ei 

käykään  

”Toivoisin kaikkien Kalajärven terveysase-

malla asioivien liittyvän Terveyskansion käyt-

täjiksi”, Jaana toivoo, ja jatkaa: ”Lisäksi eRe-

septi kannattaa ottaa käyttöön samalla ker-

taa”. Sähköinen eResepti on lääkemääräys, 

jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköi-

sesti. Se tallennetaan keskitettyyn tietokan-

taan, jota kutsutaan Reseptikeskukseksi. Re-

septikeskuksen rekisterinpitäjä on Kela. Val-

takunnallinen Reseptikeskus sisältää kaikki 

sähköiset reseptit ja apteekkien niihin teke-

mät toimitusmerkinnät. Reseptikeskuksen tie-

tojen perusteella mikä tahansa apteekki voi 

toimittaa lääkkeet. ”Olennaisin ero paperi-

seen reseptiin on se, että potilas voi Kela-

kortilla hakea lääkkeensä mistä tahansa ap-

teekista”, Jaana täsmentää. Uutena asiana 

mahdollistuu reseptin uusiminen apteekin 

kautta. Kun potilaan kaikki reseptit on tallen-

nettu Reseptikeskukseen, lääkäri voi potilaan 

suostumuksella tarkistaa tämän koko-

naislääkityksen ja ehkäistä lääkkeiden 

haitallisia yhteisvaikutuksia ja päällek-

käisyyksiä. Potilaan pyynnöstä myös 

farmaseutti tai proviisori voi tarkistaa 

kokonaislääkityksen. ”Sähköisten palve-

luiden toivelistalla on myös tekstiviesti-

muistutus varatusta ajasta sekä potilaan 

mahdollisuus peruuttaa jo sovittu aika 

sähköisesti”, listaa Tuija lähiaikojen 

toiveitaan.  

Viki Sirkiä 

Kalajärven terveysaseman piiri lukuina: 

 11 000 asukasta  

 Osa isompaa Espoon keskuksen suuraluetta 

jossa 58 000 asukasta 

 Keskimäärin 4 000 hoitajakäyntiä ja 9 000 
lääkärikäyntiä vuodessa (täydellä 

henkilöstöllä) 

 Noin 160 syntynyttä lasta vuosittain 

 Terveysasema on avoinna ma–to klo 8-16 ja 

pe 8-15 

 Kesällä 15.6.–25.8. suljettuna 

 Terveysasemalla on käytössä 

ajanvarauksen takaisinsoittojärjestelmä 

 

Kalajärven terveysaseman piiriin kuuluu merkittävä osa Pohjois-Espoota. 

Joko olet Kalajärvi-Seuran jäsen?     Katso uudet jäsenedut takakannesta. 
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Koulukuulumisia: Onnistutaan yhteistyöllä 

levat ja millainen työkulttuuri koulussa on, 

heijastuu suoraan aikuisten ja lasten välisiin 

sekä lasten keskinäisiin suhteisiin. Aivan kuten 

perheessäkin. 

On selvää, että sääntöjen vastaisista te-

oista tulee seuraamuksia. Täytyy tulla, ihmi-

nen on rakennettu niin. Seuraamuksen pitää 

olla oikeudenmukainen ja reilu, sillä muuten 

se aiheuttaa pelkkää kapinaa eikä toimi 

kasvatuksellisena oikaisuna. Sillä täytyy olla 

jokin merkitys ja vaikutus. Koulun nykyiset 

rangaistusmenetelmät eivät tässä tehtävässä 

toimi niin kuin pitäisi. Uusi lainsäädäntö voi 

tuoda apua, mutta tässäkin on pohjimmiltaan 

kyse kohtaamisesta ja vaikuttavuudesta. Jos 

seuraamus ei kosketa, ei sillä ole mitään mer-

kitystä. Tässä kasvun ohjaamisessa tarvitsem-

me myös kotien tukea ja yhteisiä sopimuksia.  

Yhdessä pohtien ja etsien löydämme tien, 

jolla parhaiten tuemme lastemme kasvua 

ihmisiksi, lähimmäisiksi, yhteiskunnan rakenta-

jiksi. 

 

Hyvää kevään jatkoa kalajärveläisille! 

Leila Tuominen 

Keskustelu koulujen työrauhasta, tai oike-

astaan rankaisumenetelmien puutteesta, on 

käynyt kevään mittaan kiivaana. Sanavalin-

tojen ehdottomuus herätti yhdessä vaiheessa 

mielessäni jo silkkaa kauhua. Odotin jo mel-

kein sähköpiiskojen ilmestyvän keskusteluun 

mukaan. Onneksi näin ei käynyt, vaan pole-

miikki laantui yhtä nopeasti kuin oli syntynyt-

kin. Huomiota herätti iltapäivälehtien käänty-

minen kannoillaan – ensin syytettiin oppilaita, 

mutta kun faktat tulivat selviksi, syyttävä 

sormi osoittikin opettajaa. Syyllinen pitää 

löytää, hinnalla millä hyvänsä.  

Koulurauhaa ei syyttelemällä saa-

da. Syyttämiskulttuuri ei edistä ihmisten 

kohtaamista. Syyttäminen ja rankaisu 

eivät ole vuorovaikutusta.  Lehtori Jor-

ma Pollari kirjoittaa viisaasti Helsingin 

Sanomissa 22.4.: ”Tarvittaessa osataan 

kyllä selvittää, mitkä teot eivät ole hy-

väksyttyjä, mutta siitä oppilas ei riittä-

vän usein kuule, että hän on ainutkertai-

sena ihmisenä arvostettu ja hyväksytty 

oppimisyhteisön jäsen.” Me kaikki kai-

paamme tunnustusta ja rohkaisua ole-

maan oikeita itsejämme. Jos meidät 

hyväksytään sellaisina kuin olemme, 

suojautumiseen ei tarvitse sitoa voimia, 

vaan ne vapautuvat luovuuteen ja op-

pimiseen. Tämä on vaikeaa aikuisillekin, 

lapset ja nuoret sitä vasta opettelevat. 

Koulu ei ole täydellinen paikka elää, 

sillä se on täynnä ihmisiä, jotka vasta 

harjoittelevat olemaan lähimmäisiä 

toisilleen. Siksi kiusaaminenkin on asia, 

josta ei kokonaan koskaan päästä. 

Koulu parhaimmillaan antaa kaikille 

yhteisönsä jäsenille mahdollisuuden ja 

tilan kasvuun.  

Tätä kasvua ja sen harjoittelua edis-

tämme luomalla ihmistä arvostavan ja 

vuorovaikutusta painottavan toiminta-

kulttuurin, jossa kaikilla on oikeus tulla 

kuulluiksi. Tällaisen toimintakulttuurin 

luomiseen kutsumme myös koteja mu-

kaan. Se, miten aikuiset toisiaan kohte-

Rehtori Leila Tuominen peräänkuuluttaa yhteistyötä 

kotien ja koulun välillä. 
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Korpilammen henki 

Hotelli Korpilammen johtaja Nina Peltola toivottaa 

kaikki tervetulleeksi Kesäkauden Avajaisiin 25.5. 

Saksasta tulevat turistit Pohjois-

Espoon eksoottiseen ja jylhään 

korpimaisemaan. ”Tokihan n i i t ä 

saksalaisiakin vieraita oli, mutta ei hotelli 

tainnut niistä ihan turvoksiin asti täyttyä”, 

hymyilee Timo. ”Tuohon aikaan meno oli aika 

hurjaa. Missejä, ministereitä ja muita julkkik-

sia pyöri nurkissa, ruletti pyöri ja yökerhossa 

juhlittiin vauhdikkaasti”, muistelee alusta asti 

eli vuodesta 1977 hotellin toiminnassa muka-

na ollut Timo. ”Olipa meillä täällä aulassa 

jopa oma pankin sivukonttori, jotta asiakkaat 

saivat ladattua lisää kahisevaa lompak-

koihinsa. Siihen aikaan ei ollut pankki- tai 

luottokortteja, kaikki toimi pääosin käteisel-

lä”.  Jatkuu seuraavalla sivulla… 

Musta kiiltävä auto kurvasi röyhkeästi 

aivan hotellin etuoven eteen. Hetken päästä 

pitkänhuiskea mies harppoi vetävällä aske-

leella aulan läpi, heitti takin ja hatun naulak-

koon, hävisi kerroksiin johtavaan portaikkoon 

ja johonkin hotellin lukuisista kokouska-

bineteista. Perässä pyyhälsi joukko tummiin 

pukuihin sonnustautuneita miehiä, joilla oli 

täysi työ pysytellä edellä ripeästi harppovan 

hahmon perässä. Siinä vaiheessa hotellin 

vastaanotossa työskennellyt Timo Ruutu huo-

masi perävanan muodostaneiden miesten 

korvissa nappikuulokkeita ja tarkempi vilkai-

su oven edessä olevan auton rekisterinume-

roon vahvisti epäilyn: AA-1. ”Kas, presidentti 

Kekkonen on taas talossa”, tuumi Timo ja 

jatkoi vastaanotossa päivän askareitaan.  

1970-luvulla hyväkuntoinen presidentti ei 

ollut harvinainen vieras Hotelli Korpilammel-

la, kuten ei kukaan muukaan sen ajan valtio-

johdosta. Korpilampi on aina ollut Arkadian-

mäen ja muiden vallanpitäjien suosiossa. Le-

gendaarisin Korpilammella 

pidetyistä konferensseista on 

t i e t e nk i n  Ko rp i l amp i -

seminaari. Se oli Korpilampi-

hotellissa Espoossa 5.–6. 

syyskuuta 1977 pidetty 

talouspoliittinen seminaari, 

jonka kokoonkutsujana oli 

pääministeri Kalevi Sorsa. 

Paikalle oli kutsuttu Suo-

men poliittisten puoluei-

den, etujärjestöjen ja 

elinkeinoelämän eliitti, 

yhteensä 350 osanotta-

jaa. Myyttiseen mai-

neeseen nousseessa 

kokouksessa synnytet-

tiin poliittinen konsen-

sus Suomen tulevasta 

talouspolitiikasta. Ko-

kouksen taustalla oli taloudellisesti 

epävakaa aika ja Sorsan hallitus oli 

laatinut elvytyspaketin, jonka taakse oli 

saatava laaja yhteisymmärrys. Tämä 

saatiin aikaan "sulkemalla ulos yhteis-

toimintakyvyttömät ja luomalla valittu-

jen osalta ryhmän sisäistä yhteenkuulu-

vuutta ja yhteistä ymmärrystä suomalai-

sen yhteiskunnan tilasta". Elvytys käsit-

teenä sai kokouksessa uuden sisällön, ja 

sillä alettiin tarkoittaa elinkeinoelämän 

elvytystä. Seminaarista syntyi käsite 

”Korpilammen henki”, jolla viitataan 

konsensukseen. 

Kun Hotelli Korpilampea suunnitel-

tiin, oli yksi rakennuttaja Helsingin 

Osuuskaupan (HOK) kantavista liikeide-

oista majoittaa uudella Finnjet-laivalla 
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Korpilammen henki... 

Ikäraja on 18 vuotta, liput vain 10 euroa 

sisältäen tervetuliaisjuoman. Nina toivookin 

että pääravintolan 250 asiakaspaikkaa niti-

sevät liitoksistaan ja kuuluisa ”Korpilammen 

henki” näyttäytyy tapahtumassa. “Yöksikin 

voi jäädä, hinta on vain €60 per kahden 

hengen huone, sisältäen aamiaisen sekä sau-

nan ja uinnin”, Nina houkuttelee. Tilaisuuden 

ennakkomyynti on Kalajärven Valintatalossa.  

Viki Sirkiä 

Kymmenkunta pääministeriä ja yhtä mon-

ta hotellinjohtajaa on pitkän uran hotellissa 

tehneen Timon aikana pyörähdellyt Korpi-

lammen parketeilla.  

Osuuskaupan ajan jälkeen hotellin ope-

raattoriksi tuli pitkäksi aikaa Lomaliitto, jonka 

konkurssi sulki Korpilammen ovet joulukuussa 

2009. Nyt hotelli Korpilampi on avattu uu-

delleen omistajanvaihdoksen jälkeen. Ruotsa-

lais-norjalainen hotellijätti Pandox osti Korpi-

lammen, minkä jälkeen kiinteistöä on kunnos-

tettu reippaalla kädellä. Pandox omistaa 

maailmanlaajuisesti yhteensä 120 hotellikiin-

teistöä, joissa on 25 000 huonetta. Suomessa 

yhtiö omistaa 15 hotellikiinteistöä, muun mu-

assa Hotelli Helsinki Kalastajatorpan ja Imat-

ran Valtionhotellin. ”Hotelli Korpilampi on 

kuitenkin toistaiseksi ainoa jota Pandox myös 

operoi Suomessa”, tarkentaa hotellinjohtaja 

Nina Peltola. 

Nyt on remontoitu jo aulatilat baareineen 

ja 57 huonetta. Kokoustiloja on modernisoitu, 

uudistetussa 350-paikkaisessa auditoriossa 

on huipputekniikka, lähes seitsemän metriä 

leveine jättivalkokankaineen. Seuraavaksi 

uudistus etenee toiseen majoitussiipeen ja 

muihin kokoustiloihin. ”Kokousasiakkaat ovat-

kin jo löytäneet Korpilammen kesän 2011 

uudelleen avauksen jälkeen, mutta tunnettuu-

dessa paikallisten asukkaiden keskuudessa 

olisi petrattavaa”, linjaa Nina. ”Moni ei tiedä 

että kuntosalimme, saunat uima-

altaineen ja ravintolapalvelut on tarkoi-

tettu myös muiden kuin yövieraiden 

käyttöön. Esimerkiksi kuntosalin, saunan 

sekä uima- ja porealtaan kertamaksu 

on vain kuusi euroa. Lisäksi meillä voi 

samaan hintaan verrytellä 1,8 kilomet-

rin valaistulla lenkkipolulla tai vaikka 

pulahtaa uimaan järveen, talvisin on 

auki myös avanto”, Nina paljastaa. 

”Uudistetulla terassilla on ensi kesänä 

tarjolla grilliruokaa, hotelliaamiaiselle 

tai maukkaalle lounaalle sopii piipah-

taa, vaikkei yöpyisikään. Eikä sovi 

unohtaa KorpiFit -palveluita, jossa on 

tarjolla hierontapalvelut: klassinen hie-

ronta, kuumakivihieronta sekä suihkurus-

ketus, kalapedikyyri ja vesijumppa”, 

Nina listaa.  

Yhteistyö paikallisten toimijoiden 

kanssa käynnistyy yhdessä Valintatalon 

ja Kalajärvi-Seuran kanssa järjestettä-

villä ”Kesäkauden avajaisilla” lauantai-

na 25.5. ”Elävää musiikkia, hyvää ruo-

kaa ja juomaa sekä toivottavasti villiä 

menoa sisältävään tilaisuuteen panos-

tamme er i l l i se l lä  ”Rokk imenu -

ruokailulla”, joka on tarjolla klo 18–20 

välillä ennen varsinaista bändin osuutta. 

Myöhemmin illan tunteina on tarjolla 

hiukopalaksi pyttipannua”, Nina lupaa. 

Tiesitkö tämän Hotelli 

Korpilammesta: 

 Kuntosalimme, saunat ja uima-

altaat on tarkoitettu myös muiden 
kuin hotellivieraiden käyttöön (€6 / 

hlö). 

 Ravintolassa voi piipahtaa 

aamiaisella tai lounaalle vaikka ei 
yöpyisikään, aulabaari ja  terassi on 

uusittu. 

 KorpiFit tarjoaa hierontapalveluita: 

klassinen hieronta, 
kuumakivihieronta sekä 
suihkurusketus, kalapedikyyri ja 

vesijumppaa. 
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Valintatalon uudet ilmeet 

300 uutta tuotetta näkyvät erityisesti lisääntyneenä 

tarjontana tuoretavarahyllyssä. 

Tuore myymäläpäällikkö Jari Vilmunen ja suosittu 

tuorepaisto.  

Kalajärven Valintatalossa on tapahtunut 

viime kuukausina paljon muutoksia. Näkyvim-

pänä uudistuksena myymälän järjestys heitti 

”häränpyllyä”. Kiertosuunta muuttui ja kas-

satkin ovat uudella paikalla. ”Itse asiassa 

vain maitotuotteiden kaapit jäivät entiselle 

sijalleen, tosin niidenkin kylmäkoneet moder-

nisoitiin. Kaikki muu järjestys on uutta”, kertoo 

uunituore myymäläpäällikkö Jari Vilmunen. 

Uusia ilmeitä (=kasvoja) löytyy myös 

kaupan henkilökunnasta. Jari aloitti Kalajär-

ven Valintalon myymäläpäällikkönä maalis-

kuun uudistuksen myötä, tosin hän sai olla itse 

vaikuttamassa remonttiin jo suunnitteluvai-

heessa. Jari on viimeksi toiminut Vantaan 

Ylästön Valintatalon myymäläpäällikkönä ja 

sitä ennen muissa Suomen Lähikauppa Oy:n 

myymälöissä kuten Siwoissa. Työhistoriasta 

löytyvät myös muut kauppaketjut kuten K-

kaupat ja T-ryhmä. Pitkän linjan päivittäista-

varakauppias aloitti aikoinaan vuonna 1976 

”puksupoikana” Osuusliike Elannossa. Synty-

peräisen helsinkiläispojan tie on vienyt Van-

taan Louhelaan josta Jarilla onkin vain noin 

10 minuutin työmatka Kalajärvelle. Vapaa-

aikana Jari valmentaa Darts-tikkaseura Haku

-Tikan innokkaita heittäjiä. Tässä lajissa Jaria 

ei ehkä kannata haastaa, aktiivikilpailuaiko-

jen kansallisen ranking-kärjen tikka löytänee 

vieläkin kohteensa. 

Mukana Ylästön Valintalosta tuli tuttu 

työpari, apulaismyymäläpäällikkö Jarkko 

Malmi. Muu henkilökunta on pysynyt uudistuk-

sen jälkeenkin pääosin samana. 

Tuotevalikoimaan roima lisäys 

Kilpailun kiristyessä (S-market Juvanmalmilla 

ja uusi K-Supermarket Hämeenkylässä) Valin-

tatalo haluaa vastata haasteeseen tuomalla 

yli 300 uutta tuotetta valikoimaan. Lisäys 

painottuu lähinnä tuoretuotteisiin eli lihajalos-

teet, einekset, pakasteet ja maitotuot-

teet eli oikeastaan kaikkiin tuoteryhmiin 

joissa on parasta ennen päiväys. Myös 

sata uutta kuivatuotetta lisättiin valikoi-

maan. Tuorepaisto on saanut hyvän 

vastaanoton ja sitä halutaan kehittää 

edelleen. Oheispalveluina jatkavat 

Veikkauspiste ja Matkahuollon sekä 

nouto- että lähetyspalvelut. 

Tulevaisuuden näkymät 

Jari kertoo asiakkaiden löytäneen uu-

distetun myymälän hyvin, sekä asiakas-

määrä ja liikevaihto ovat kasvaneet. 

Hän haluaa jatkossa panostaa yhä 

parempaan asiakaspalveluun, sillä se 

on asia jolla lähikauppa voi erottua 

isoista ketjuista. Jarin toiveissa olisivat 

myös Postin palvelut. 

Uutena toimintamuotona ovat tulos-

sa erilaiset asiakastapahtumat. ”Jo 

tulevana kesänä on luvassa ensimmäi-

nen pihatapahtuma, jouluksi kuusen-

myyntiä ja niin edelleen”, Jari maalai-

lee. Yhteistyö paikallisten toimijoiden 

kuten Kalajärvi-seuran ja paikallisen 

yhteisöbändin kanssa on sekin jo käyn-

nistynyt.  

Toivottavasti kaikki kalajärveläiset 

ja muutkin pohjoisespoolaiset löytävät 

uudistuneen Valintatalon ja suosivat 

paikallista tarjontaa!    

 

Viki Sirkiä 

Kalajärven Valintatalon  

tarjoukset 16.5.-30.5. 

ATRIA ATRILLLI  

Grillimakkara  

€ 0,99 / pkt 

INGMAN  

Vaniljajäätelö  

€ 1,69 / 1 litra 

(ks. tarkemmin Valintatalon 

muut jäsenedut takakannesta) 
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Toimituksen mielipide: Lääkäripulasta syntipukki 

ka jää kuitenkin helposti haaveeksi, jos ter-

veyskeskus on liian pieni. 

 

Viimeksi Vapun alla Espoon poliittiset 

ryhmittymät väänsivät kättä Länsiväylän si-

vuilla ratkaisukeinoista. Väittelyn aiheena oli 

vastaanottopalveluiden hankinta lääkärien ja 

hoitajien muodostamilta osuuskunnilta. Myös 

palveluseteleiden käyttö yksityisiltä toimijoil-

ta hankittavien palveluiden osalta hajautti 

päättäjien mielipiteitä. Tuo osuuskunta malli 

kuulostaa äkkiseltään hyvältä. Onhan erikois-

sairaanhoidon piirissä lähdetty ratkomaan 

leikkausjonoja jopa sairaanhoitopiiritasolla, 

perustamalla osakeyhtiöitä pyörittämän toi-

mintaa julkisen sektorin tiloissa ja resursseilla. 

Mutta miten pienet osuuskunnat pystyvät hoi-

tamaan vastuukysymykset? Kenellä on virka-

vastuu ja onko pienillä tiimeillä varaa vakuut-

taa toimintansa vastuiden osalta?   

 

Jotenkin pohdiskelun ydin kuitenkin kitey-

tyy mielestäni yhteen peruskysymykseen: 

Miksi terveyskeskustyötä ei koeta enää ar-

vokkaana työnä ja olisiko sille jotain tehtävis-

sä? 

 

Viki Sirkiä 

Haastatellessani Espoon kaupungin ter-

veydenhuollon ammattilaisia toisaalla tässä 

lehdessä oleviin artikkeleihin, törmäsin sään-

nön mukaisesti yhteen selitykseen julkisen 

terveydenhuollon vaikeutuneesta tilasta: Lää-

käripulaan. Työterveydenhuollon palveluihin 

tottuneena lääkärihoidon saaminen tuntuu 

itsestään selvältä. Yksityissektorilla lääkärin 

saa yleensä samalle päivälle, haluamastaan 

toimipisteestä. Valintaa voi vielä tarkentaa 

valitsemalla mieleisensä pärstäkertoimen 

perusteella, erikoisalan osaamisesta puhu-

mattakaan. Julkisella puolella tilanne on toi-

nen. Mitkä ovat todelliset syyt tähän suureen 

kuiluun eri toimijoiden ja palveluntuottajien 

välillä? 

 

Syitä on esitetty laidasta laitaan. Milloin 

ongelmat johtuvat liian pienistä hoitohenkilö-

kuntaresursseista ja alamittaisista palkoista, 

milloin lääkäriliiton suojelevasta asenteesta, 

ettei lääkäreitä kouluteta liikaa. Myös yksi-

tyissektorin ”seireenien kutsu” hyvine palkkoi-

neen ja juostavine työaikoineen on demoni-

soitu. Yhtenä vaihtoehtona on mainittu ter-

veyskeskuslääkärin työn muuttuminen aiem-

paa raskaammaksi, vanhusten ja lasten osuus 

potilaissa on kasvanut ja työikäisten osuus 

pienentynyt. Työterveydenhuollossa olevien 

työikäisten sairaudet ovat usein hoidettavissa 

ja parannettavissa. Heidän parantami-

sensa antaa lääkärille toisenlaisia on-

nistumisen kokemuksia kuin monisairai-

den vanhusten hoitaminen. Laajentunut 

työterveyshuolto on vetänyt lääkäreitä 

terveyskeskuksista helpompaan työhön.  

 

Mikä sitten ratkaisuksi? Maallikon 

järki sanoo että jos on pulaa niin teh-

dään tai valmistetaan lisää kunnes pii-

saa. Hallitus onkin päättänyt lisätä lää-

käreiden koulutusta 150 aloituspaikalla 

vuosittain vuoteen 2015 mennessä. 

Toiseksi ratkaisuksi on väläytelty nuor-

ten lääkäreiden työvelvollisuuden pi-

dentämistä terveyskeskuksissa. Nyt eri-

koislääkäriksi opiskelevat suorittavat 

yhdeksän kuukauden terveyskeskuspal-

velun osana opintojaan. Joidenkin po-

liittisten ryhmittymien mielestä jakso 

pitäisi pidentää vuoteen. Argumenttina 

on esitetty että mitä pidempään nuori 

lääkäri olisi terveyskeskuksessa, sitä 

paremmin hän integroituisi työpaik-

kaansa ja saisi myönteisiä kokemuksia. 

Kuulostaa pakkotyöltä, eikä sinällään 

tuo lisää onnistumisen tunteita ilman 

että, järjestetään työnohjaus ja seniori-

lääkärin tuki nykyistä vahvemmin. Van-

hempien lääkärikollegoiden tukiporuk-

Mikäli olet kiinnostunut mainostamaan Kalajärven Sanomissa, ota yhteyttä:  

Kalajärvi-Seura, Elina Leppänen, 040-555 1378 
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Kalajärvi-Seuran jäsenyys kannattaa 

Kalajärvi-seura on asumismuodosta riip-

pumaton kaupunginosayhdistys, jonka tavoit-

teena on lähiympäristön kehittäminen, viihtyi-

syyden parantaminen ja asukkaiden edun-

valvonta.  

Yhdellä jäsenmaksulla (€15/ vuosi) voit 

ilmoittaa jäseniksi kaikki perheessäsi asuvat. 

Liittyminen ja rekisteröityminen käyvät hel-

posti seuran kotisivujen www.kalajarvi.org 

kautta. Ohjeet löydät myös seuraavalta au-

keamalta. 

Jäsenetuna voit vuokrata seuran omista-

mia laitteita edulliseen hintaan. Lisäksi saat 

merkittäviä hankintaetuja tai alennuksia tuot-

teista ja palveluista. Tällä hetkellä etuja tar-

joavat mm. Juhlamaailma, Hotelli Korpi-

lampi, Valintatalo ja Kauneushoitola 

Janelle. Ajankohtaisena jäsenetuna saat 

kaksi pääsylippua Hotelli Korpilammen 

Kesäkauden avajaisiin la 25.5. Uusista 

eduista tiedotamme jäsenille sähköpos-

tilla ja seuran kotisivuilla. 

Jäsenistölle on omat käyttäjätunnuk-

sella ja salasanalla suojatut internet-

sivunsa. Jäsensivujen kautta voit tarkas-

tella vuokralaitteiden varaustilannetta 

ja lähettää vuokralaitteen varauspyyn-

nön suoraan sähköisesti. Siellä julkais-

taan myös seuran toimintasuunnitelmat, 

toimintakertomukset ja vuosikokousten 

pöytäkir jat . Jäsens ivui l ta löytyvät  

myös jäsenistökyselyt ja toiminnan kehittämi-

seen liittyvät keskusteluryhmät sekä palaute-

kanava seuran hallitukselle. 

Jäsentietoja ei käytetä markkinointiin 

eikä tietoja myydä kolmansille osapuolille. 

Tiedotamme alueen merkittävimmistä uutisista 

ja tapahtumista uutiskirjeellä muutamia kerto-

ja vuodessa. 

 

Tule mukaan vaikuttamaan! 
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Partiolippukunnan kuulumisia 

Kalahaukat lippukuntien yhteisessä Kohtaaminen 2013 

-tilaisuudessa Linnanmäellä. 

Viime syksynä Kalajärvellä perustettu 

partiolippukunta Pohjois-Espoon Kalahaukat 

ry jatkaa reippaana kohti ensimmäistä kesä-

kauttaan. Ensimmäinen kesäleiri on edessä ja 

talvileiri takana. Väliin mahtuu paljon mieliin 

painuneita hetkiä niin maanantai-iltoina ko-

lolla, kuin monissa yhteisissä tapahtumissa 

muiden lippukuntien kanssa. Talvi-iltoina eh-

dittiin retkeillä myös lähimaastossa sekä suk-

silla että jalkaisin. Ensimmäisellä lippukunta-

retkellä kokeiltiin lumikenkiä ja lämmiteltiin 

telttasaunassa. 

Reipas toiminta on tempaissut uudet par-

tiolaiset innolla mukaan ja toiminta kehittyy 

mallikkaasti. Yksi haaste Kalahaukoilla on 

kuitenkin edessä; syksyksi on tiedossa 

jälleen uusia sudenpentuja ja ryhmille 

tarvitaan lisää johtajia. Nyt olisikin 

hyvä hetki nuorille ja aikuisille tulla 

uteliaana tutustumaan toimintaan. 

Partioon on helppoa tulla mukaan. 

Tarjolla on paljon valmiiksi suunniteltua 

ohjelmaa ja hyvää koulutusta jokaisen 

mielenkiinnon mukaan. Kalahaukkojen 

toimintaan voi tulla tutustumaan lippu-

kunnan kololle maanantai-iltaisin klo 17

–19 välillä.  

Lisätietoja löytyy verkkosivuilta 

www.kalahaukat.fi. 

Jari Kaponen 

Johtajakoulutusta on tarjolla kullekin mielenkiinnon 

mukaan. Tässä Kalahaukkojen lippukunnanjohtaja Jari 

Kaponen erätaitokurssin lopputehtävässä. 

RadiusOne bändi on akustisilla promokeikoilla  

Valintatalossa pe 17.5. ja ti 21.5. klo 16-19.  

Tule tapaamaan bändiä ja osta lippu tai lunasta  

seuran jäsenetusi Korpilammen keikalle. 

Voit myös samalla liittyä seuran jäseneksi.  
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Ohjeet seuran jäseneksi liittymiselle: 

 * Edellyttää että vuoden 2013 jäsenmaksu on maksettu jäsenviitenumerolla 

JÄSENNUMEROSI = VIITE 

17.5.2013 

JÄSENMAKSU 2013 

€ 15 

JÄSENNUMERO 

Nyt jäsenetuna* kaksi lippua / talous Kesäkauden Avajaisiin Korpilammelle. 

FI66 8000 1601 0021 33     
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Liittyminen on helppoa: 

 Paina “Liity Jäseneksi” -painiketta  seuran kotisivuilla 

 www.kalajarvi.org 

 Syötä lomakkeeseen vain nimesi ja sähköposti- 

 osoitteesi ja paina “Lähetä” 

 Saat paluupostissa linkin jolla pääset päivittämään  

 jäsentietosi, salasanasi ja näet oman jäsennumerosi 

 Maksa pankkiin €15 vuosimaksu / talous, käyttäen 

 jäsennumeroasi viitenumerona.  

 Tili: FI66 8000 1601 0021 33  

 Jäsennumerosi oikeuttaa sinut hyödyntämään kaikkia 

 jäsenetuja, jäsensivujen kautta voit myös tarkistaa  

 vuokralaitteiden varaustilanteet ja tehdä varauksen. 

HUOM!  Jos olet jo Kalajärvi-Seuran jäsen, mutta et ole rekisteröitynyt eikä sinulla ole 

jäsennumeroa, toimi kuten yllä on kuvattu. Lisätietoja-kenttään voit laittaa tiedon että 

olet ollut jäsen jo 2012. Tarvitset jatkossa jäsennumeron jäsenetuja hyödyntääksesi.  

Rekisteröityneet jäsenet voivat maksaa jäsenmaksun normaalisti kuten kohdassa . 

Voit liittyä jäseneksi myös RadiusOnen promokeikoilla Valintatalossa tai paikan päällä 

Kesäkauden avajaisissa. Tuolloin jäsenetujen välitön hyödyntäminen edellyttää jäsen-

maksun käteissuoritusta paikan päällä. 

Yritys, yhteisö tai henkilö voi liittyä seuran KANNATUSJÄSENEKSI maksamalla vuosi-

maksun suoraan pankkiin: Kalajärvi-Seura ry, Tili: FI66 8000 1601 0021 33 , Viitenu-

mero: 54111, Kannatusjäsenmaksu: Yritykset €50, henkilöt €15 (vuonna 2013). Jä-

senetuja ei voi kuitenkaan siirtää yrityksen tai yhteisön osakkaille/jäsenille. Jäsenedut 

ovat voimassa vain rekisteröityneille henkilöjäsenille, ei kannatusjäsenille. 



Jäsennumero: _________     Nimi: _________________ 

 Liput voi lunastaa Kalajärven Valintatalosta tällä kupongilla ja jäsenmaksukuitilla tai tapahtumapaikalta 
* Edellyttää että vuoden 2013 jäsenmaksu on maksettu jäsenviitenumerolla 

 Yksi tarjous / asiakas, ei koske kestopigmentointia 

050 322 6989 - www.janelle.fi - Juvan teollisuuskatu 8, (Marin hiuspisteen tiloissa) 

Jäsennumero: _________     Nimi: _________________ 

 -10% lisäalennus ei koske tupakka– ja alkoholituotteita eikä äidinmaitokorvikkeita 

Tarjoukset voimassa 16.5.-30.5. Kalajärven Valintatalossa, ei määrärajoituksia 

€ 0,99 
/ pkt 

€ 2,48/kg 

€ 1,69 
/ 1 litra 

Jäsennumero: ______     Nimi: ____________ 

Jäsennumero: _________     Nimi: _________________ 

ATRIA ATRILLI 
Grillimakkara 

INGMAN 
Vaniljajäätelö 

 -10% alennus normaalihintaisista pääruoka-annoksista ravintolassamme ruokaillessa 
Voimassa vuoden 2013 loppuun 


