Gemensamma bopålar i Mejlans för
Finska Läkaresällskapet och Thorax

Tiderna förändras och Finska Läkaresällskapet
skriver ny spännande historia. Trots att det inte
är alltför många år sedan sällskapet flyttade sin
verksamhet från Ständerhuset till Norra kajen, är
en flyttning aktuell igen. Denna gång är förändringen större och inbegriper även Medicinarklubben Thorax, eftersom bägge föreningarna nu
säljer sina lokaliteter i Kronohagen och slår ned
bopålarna på Johannesbergsvägen 8 i Mejlans.
Sedan bollen väl kommit i rullning har mycket
skett. Sällskapet har redan köpt, renoverat och
flyttat in i Villa Aikala på den vackra tomten i
Mejlans. Thorax däremot är ännu kvar i sin lokal
på Estnäsgatan, men ett intensivt planeringsarbete
pågår för det nybygge som skall bli thorakalernas
ny hem inom en överskådlig framtid.
Den ursprungliga tanken att föra samman Thorax och läkaresällskapet väcktes av Leif Andersson för flera år sedan och behandlades första
gången på sällskapets styrelsemöte i september
1995. Eftersom all medicinsk verksamhet i det
skedet höll på att flytta från Kronohagen, tedde
det sig naturligt att även sällskapet skulle se sig
om efter nya lokaliteter i Mejlans. Samtidigt framkastades det att det vore idealiskt om sällskapet
hade ett eget hus tillsammans med Thorax. I november 1995 gav styrelsen grönt ljus för sonderingar om potentiella lokaliteter.
De första sonderingarna inbegrep Tullbommen
och det av HUCS ägda Radiumhemmet, men ett
flertal praktiska problem stjälpte förslagen. Därefter dröjde det ända till maj 1997, då skattmästaren kunde meddela styrelsen att Villa Aikala
var till salu. En kommitté bestående av Johan
Edgren, Matti Klockars, Mikael Ehrnström och
Gerd Haglund bekantade sig med huset, och projektet avancerade.
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I juli 1997 höll styrelsen ett extra möte, där
arkitekt Fred Wegelius presenterade Villa
Aikalas historia och planritning. Dessförinnan
hade Thorax haft ett extra styrelsemöte som
behandlat frågan och beslutat sig för att delta i
projektet, såvida sällskapet gick in för att köpa
huset. Där fanns ett förfallet uthus, men det stod
genast klart att en ombyggnad skulle förse Thorax med nya fina lokaliteter och ett av bägge
föreningar mycket eftertraktat auditorium. Den
21 augusti 1997 fattade styrelsen det slutliga
beslutet att köpa fastigheten. En milstolpe hade
markerats.
Sedermera har Johannesbergsvägen 8 fått en
egen styrelse. Stadsstyrelsen beviljade undantagslov för ombyggnaden av uthuset, och i december
1997 hade även bygglovet behandlats och förordats av byggnadsnämnden i Helsingfors. Under
det gågna året har byggnadsritningarna tagit form,
och för tillfället pågår underhandlingar med entreprenörerna. Snart går startskottet och thorakalernas nya hem börjar resa sig.
Kungstanken att föra samman läkaresällskapet med sina etablerade medlemmar och Thorax unga förmågor är vidsynt och kan leda till
oanade positiva resultat. Vi skall inte glömma
att konstellationen läromästare och gesäll under historiens gång har representerat det bästa
tänkbara sättet att föra kunskap, erfarenhet och
traditioner vidare. Låt oss hoppas att Villa
Aikala i Finska Läkaresällskapets och Medicinarklubben Thorax regi kommer att leda till att
den finlandssvenska medicinen kommer att gå
en ny blomstringstid till mötes. Förutsättningarna finns.
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