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Tällä kupongilla LOISTOPESU Tällä kupongilla TALVITEHOPESU
kiiltopesun hinnalla pehmoharjapesun hinnalla

Helmikuussa kahviostamme Neste Oil K-market 
Helsinki Oulunkylä
Siltavoudintie 19, 
00640 Helsinki 
Puh. 09 728 4455

Avoinna  
ark.  6.30–24.00
la-su 8.00–24.00

Kahviomme
palvelee 
ark.  6.30–24.00
la-su 8.00–24.00

HERKKUPULLA 
JA KAHVI 2,5 dl

350 2590 1890
yhteensä

Voimassa 29.2.2016 asti

(34,90 €) (25,90 €) 

Liikekeskus Ogeli, avoinna ma-pe 10-18, la 9-14
Puh. (09) 875 1868

Maailman parhaat polaroivat,
Xperio -aurinkolasit NYT

ERIKOISHINTAAN
1-tehot        Monitehot
alk. 279 €    alk. 399 €

sis. kehys + linssit. 100% UV-suoja.
Tarjous voimassa 29.2.2016 saakka.

:  )
ÄLÄ TYYDY

TAVALLISIIN!

Paloheinän kirkko on remontoitu uuteen käyttöön. Helsingin seurakuntayhtymä myi 
käyttämättömän kirkon kiinteistöyhtiölle, joka vuokrasi 
sen hoitokoti Päiväkummulle. Nyt kerhotiloihin on 
rakennettu neljä palveluasuntoa ja papin asunnon 
paikalle hoitokodin asuinhuoneita. Hoitokodin 
keskuskeittiö toimii entisen autotallin tiloissa. Kirkon 
yhteyteen on rakennettu myös uudisrakennus. Kaikkiaan 
hoitokodissa on asuintilaa 34 seniorille. Entinen kirkkosali 
on nyt monitoimitila Sointula. Siellä aloitetaan kevään 
aikana ikääntyneiden päivätoiminta. Kirkkosalia voi myös 
vuokrata erilaisiin tapahtumiin.           Susan Wilander

Paloheinän 
kirkkoon hoitokoti

Oulunkyläinen

TERVETULOA!
Mäkitorpantie 23
puh 09 752 4939
www.tyylilyylit.net

PARTURi-KAmPAAmO

MAUNO HARI

Kiinteistömaailma Oulunkylän Asunnot Oy 
Mäkitorpantie 23, 00640 Helsinki puh. 010 622 3930 

AITO JA ALKUPERÄINEN

TARJOUS-
KAUPPA

MYY ASUNTOSI
NOPEAMMIN JA PARHAASEEN MARKKINAHINTAAN

YLIVOIMAINEN YHDISTELMÄ: TARJOUSKAUPPA JA VIDEOESITTELY!

oulunkyla@kiinteistomaailma.fi

Paula Andersson
brändivastaava, 
LKV
050 366 9131

Kati Korjus 
LKV, KiAT
050 366 9130

Ville Rantanen
LKV, OTK
045 118 6225

Mari Seppänen 
LKV, KiAT
045 677 5621

Petri Heikkilä 
LKV., rak.ins.
0400 612 320

Maire Alenius
LKV 
050 366 9136

Pekka Malinen
myyntineuvott.
050 386 6656

Markku 
Kilpeläinen
yrittäjä, LKV
040 715 7150
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Päätoimittajalta

Seuraavan numeron aineistot 
26.2. mennessä:
Susan Wilander

0400 510 457
swilander@hotmail.com
Lehti ilmestyy la 19.3.2016

Arvoisat avustajat! Lähettäkää aineisto mie-
luiten Word-tiedostoina, kuvat jpeg-muo-
dossa, min. 300 dpi. Toimitus pidättää oikeuden 
muokata aineistoja.
Seuraavan lehden teemoja ovat alueen kehi-
tys, asuminen, palvelut ja ympäristö.

Numero 1/2016 • 6.2.2016 • Perustettu 1985 • 32. vuosikerta • ISSN 0783-6961 • Painos 23 000 kpl • 
Oulunkylä-Seura • Koskela-Seura • Maunula-Seura • Metsälä-Seura • Pakila-Seura • Paloheinän-Tor-
pparinmäen kaupunginosayhdistys  •  noin 20 000 kpl jaetaan kotitalouksiin ja 3 000 muussa jakelussa 
• Painopaikka: Suomen Lehtiyhtymä SLY-lehtipainot Oy, Tuusula 

Ilmoita jakeluhäiriösta: Jakeluvalvontaan puh. (09) 561 56 999, klo 9-16 tai jakeluvalvonta@suoramainonta.fi

Oulunkyläinen   /   Pohjoiset esikaupungit

Päätoimittaja:
Toimitussihteeri:
Avustajat:

p. 0400 510 457, swilander@hotmail.com 
claudius.technau@kolumbus.fi

Susan Wilander
Claudius Technau
Tervetuloa mukaan tekemään lehteä! Avustajina mm. Raimo Anttila, Mauno Hari, 
Jaana Kenola, Agneta Nuorvala, Arto Salmela, Arvi Vuorisalo, Erwin Woitsch

llmoitukset: Mauno Hari p. 040 728 0505, mauno.hari@kolumbus.fi

Uusi vuosi, 
uudet kujeet
VUoSi 2016 alkoi minun 
osaltani vauhdikkaasti Ou-
lunkyläisen päätoimittajan 
tehtävän parissa. On upe-
aa päästä tekemään hienoa 
paikallislehteä. Kaija-Leena 
Sinkko onnistui luomaan 
lehdestä koko alueen oman 
äänenkannattajan. Kiitos 
Kaija-Leena, tästä on hyvä 
jatkaa!

Asun perheineni Metsä-
lässä nyt kymmenettä vuot-
ta. Lähikaupunginosatkin 
ovat tulleet vuosien mittaan 
tutuiksi. Sukulaisia ja ystä-
viä täällä tuntuu asuvan ko-
ko ajan enemmän. Muka-
valle asuinalueelle kotiutu-
misessa ovat auttaneet mo-
net harrastukset.

Tässä numerossa esitte-
lemme laajasti niin liikun-
ta- kuin muitakin ajanviet-
totapoja. Urheiluseuroja ja 
harrastustoimintaa järjes-
täviä yhdistyksiä on tällä 
alueella runsaasti. Toivotta-
vasti artikkelit auttavat löy-
tämään sen oman, uuden 
harrastuksen. 

Järjestöissä toimiminen 
tarjoaa paitsi mielenkiin-
toista tekemistä, myös mah-
dollisuuden kehittää omaa 
kotiseutua. Vapaaehtoisten 
voimin järjestetyt tapah-
tumat ja tempaukset tuo-
vat Oulunkylään elämää 
ja muistorikkaita perintei-
tä. Itse odotan jo Metsälän 
Lionsien järjestämää joka-
vuotista Kevättapahtumaa! 

Toisinaan haluaa har-
rastaa hieman keveämmin. 
Alueellamme on tarjolla 
runsaasti täysin ilmaista tai 

erittäin edullista toimintaa. 
Esimerkiksi paikalliset kir-
jastot, Saunabaari ja seura-
kunnat järjestävät monia il-
maisia harrastusryhmiä. 

Ala-asteikäisille lap-
sille edullista tai ilmais-
ta harrastustoimintaa löy-
tyy EasySport-toiminnas-
ta. Helsingin kaupungin 
tukemien kurssien järjestä-
jinä ovat mm: IF Gnistan, 
Helsingin Taitoluisteluklu-
bi, Oulunkylän Kiekkoker-
ho, Pakilan Visa ja monet 
muut. Kurssit pidetään heti 
koulupäivän jälkeen, usein 
koulun tiloissa tai paikalli-
sissa urheiluhalleissa. Ylä-
asteikäisille vastaava toi-
minta kulkee nimellä Fu-
nAction. Tanssin ja teatte-
rin pariin lapsia johdattaa 
Maunulan talviakatemia. 

Oulunkyläinen on lehti, 
joka tehdään vapaaehtois-
ten kirjoittajien ja kuvaaji-
en avulla. Kiinnostaisiko si-
nua tulla mukaan tekemään 
juttuja oman kotiseutusi 
tärkeistä aiheista? Mukaan 
mahtuu aina uusia innok-
kaita avustajia. Ota yhteyttä 
minuun, ja tehdään yhdes-
sä Oulunkyläisestä entistä-
kin parempi!

SUSan Wilander

Vuodet kuluvat ja me kulumme 
mukana. Omalta osaltani olen ku-
lunut tämän meille kaikille ou-
lunkyläläisille tärkeän lehden ko-
lumnistina jo useamman vuoden. 
Juttuja on syntynyt muutama 
kymmen.

Sovin kunnioitetun edellisen 
päätoimittajan kanssa, että jään 

pois kolumnistina samaan aikaan hänen lopettaessaan ansi-
okkaan päätoimittamisensa. Uuden päätoimittajan toivotan 
myös minä suurella sydämellä tervetulleeksi, ja toivon hä-
nen työlleen kaikkea menestystä. 

Oulunkylä on kohtaamassa suuria muutoksia: tulee Raide-
jokeri, rakennetaan kaupunkimaista ympäristöä ja bulevar-
deja, myllätään ja möyhennetään. Oulunkylä-Seura ja Ou-
lunkyläinen-lehti olkoot vapaat väylät käydä vuoropuhelua 
kaavoittajan ja asukkaiden kesken.

Haluan omalta osaltani antaa tilaa nuorille, tuoreille kir-
joittajille. On ymmärrettävä lähteä ennen kuin annetaan 
ymmärtää. Kun ammoin aloitin näiden kolumnieni kirjoit-
tamisen, aloitin kirjoittamalla Oulunkylän Seurahuoneesta 
– lapsuuteni keskeisimmästä ja rakkaimmasta leikkipaikas-
ta. Päätän nämä jutut myös sinne.

Haluan samalla vielä kunnioittaa Tapsa Rautavaaran men-
nyttä 100-vuotisjuhlavuotta mukaellen hänen ikivihreää 
Isoisän Olkihattuaan. Kun tapasin Leena Rautavaaran äs-
kettäin kylällä kysyen hänen mielipidettään muuntamises-
ta, hän totesi ”sopii jos kerran kynä pysyy kädessä”. Ehkä se 
pysyi, mutta nyt se putoaa…

Kiitos vielä kaikille, jotka ovat jaksaneet juttujani lukea. 
Kiitos palautteista positiivisista ja myös niistä rakentavista. 
Nauttikaamme Oulunkylästä! Tapaamisiin kylällä.

eero rantala

JUHANNUSMÄELTÄTAPAAMISIIN KYLÄLLÄ

Me kerran pikkukundeina taas salaa päätettiin
ja Seurahuoneen kellariin kiellettyyn hiivittiin,
klapikasain taakse ryömi skidit villityt,
niin löytyi vanha viinipullo siitä kerron nyt.
Niin matalaksi muuttui kurja tunnelimme tuo,
ja fikkarimme valokiilaan näkyy rottavuo,
ah’ rikki tiiliseinät pullot varastonpa sen!
Nyt viinipullon tarinaa mä hiljaa muistelen.

Kun kylpylöitä Suomen maahan syntyi aikoinaan
se villitys myös Oulunkylään saapui loistamaan.
Afäärit haistoi Johanna Charlotta Maexmontan,
toi herrat junin, vossikoin luo fiinin kapakan,
näin tehdä kesäretkiä tuon ehdan emännän
ja saada kylpy sekä snapsi taikka enemmän.
Niin kukoistamaan alkoi Seurahuone Åggelbyn,
myös ruskij ofitser sai siellä ryyppäämiseen syyn.

Kun taiteen kultakautta Suomen silloin elettiin,
niin moni symposium-veli tuli huppeliin,
kun Charlotta hän tarjosi ja loihti ohjelmat:
jonglöörit, komeljanttarit ja valssit kaihoisat. 
Ja illan hämyn aikaan kavaljeerit tarttuivat
käs’ varteen kauniin daaminsa, he polut kulkivat
tuon allaspuiston, kukkaloiston huuman rehevän;
vain kansantaru kertoa vois tästä enemmän.

Niin sitten aika murtui, syntyi Suomi aivan uus’,
itsenäinen, riitoihin nyt kuihtui auvoisuus.
Loi kieltolaki maahan tyystin toisen nautinnon:
ol’ salakapakaksi Seurahuone kelvoton.
Se asunnoiksi pirstottiin, sai moni kotinsa,
sai viini oitis väistyä, kun otti totinsa
siell’ vuokralainen varaton, mutt’ sydän lämpöinen
ain’ sykki pikkukundeille niin kaunis herttainen.

Näin kuvat kulki muistoissani hämyss’ kellarin,
kuinka uljas muisto onkaan Fru Maexmontanin.
Vaan miten vähän jääkään meistä muistoks’ tulevain,
kun Seurahuoneen loistosta yks’ viinipullo vain.
Niin rojun, homeen alta pullon kundit ulos toi,
ja monen vaivan jälkeen korkki vihdoin aukes’. Oi,
tuo lapsuuteni Bordeaux-viini – karvas maku vaan -
sen etikaksi muuttuneena muistoihini saan.

BALLADI 
MAEXMONTANIN 
VIINIPULLOSTA
Oulunkylän Seurahuoneen tarinaa 1897–1954
Mukaellen Tapio Rautavaaran sanoittamaa ja säveltämää 
klassikkoa Isoisän olkihattu
Balladin sanat Eero Rantala

PERTTU KÄHÄRI

Oulunkylä-Seura alkaa laatia visiota Liukumäentien yritysalueen 
kehittämiseksi ainakin osittain asuntorakentamisen suuntaan 
(Käskynhaltijantien K-raudan ympäröivä alue junarataan päin).
 
Taustalla on ajatus osoittaa, että Oulunkylän yhdyskuntaraken-
netta on mahdollista tiivistää kajoamatta tärkeimpiin viher-
alueisiin. Tarkoitus on, että tuon vision tekisi arkkitehdeista ym. 
suunnittelun asiantuntijoista ja muistakin asukkaista koostuva 
tiimi. Osa porukasta on jo koossa, mutta täydennystä tarvitaan. 

Jos olet kiinnostunut tai osaisit ehdottaa soveliasta henkilöä, 
ole yhteydessä: erwin.woitsch@kolumbus.fi! 

Maatiainen ry:n vuo-
den maatiaiskasvi on 
euroopanpähkinäpen-
sas, joita kasvaa Mau-
nulassa n. 100 kpl. Kau-
poissa hasselpähkinänä 
myytävää herkkua syö-

Ajankohtaista: 
Keskuspuiston pähkinälehdot 

vät ihmisten lisäksi mo-
net eläimet. Pähkinäpen-
sas kukkii keväällä yh-
dessä vuokkojen ja sipuli-
kasvien kanssa. Pähkinöi-
tä voi pensaista tähyillä 
syys-lokakuussa.

Arkkitehti, suunnittelija, asukas: 
tule mukaan!

Kehittämissuunnitelma 
liukumäentien 
yritysalueelle

KAARINA HEIKKONEN
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UUSi yleiskaava tuo uusia 
tuulia asuntomarkkinoille. 
Oulunkylän alueella ja lä-
hiseuduilla kaavamuutos-
ten myötä uudisrakenta-
minen ja täydennysraken-
taminen lisääntyvät. Poh-
joiset esikaupungit tun-
netaan rauhallisina asuin-
alueina, joilla on kaikilla 
omanlaisensa imago. Näi-
den alueiden kylkeen nou-
sevat uudet asuinalueet 
kohdistavat asunnonostaji-
en katseita myös vanhoihin 
alueisiin.

– Näkisin, että uudisra-
kentaminen lisää myös alu-
een vanhojen asuntojen ky-
syntää, myyntijohtaja Tar-
ja Määttä-Heinonen Huo-
neistokeskus Oulunkylä-
Malmista toteaa.

Muutokset saattavat vai-
kuttaa monin tavoin eri 
alueiden mielikuviin asun-
nonostajissa. Metsälä esi-
merkiksi on pitkään ollut 

HelSingin kaupunki-
suunnittelulautakunta 
päätti 10.11.2015 yleiskaa-
vaehdotuksesta. Kaupun-

kisuunnitteluviraston val-
mistelema yleiskaava on 
pitkän aikavälin maankäy-
tön suunnitelma, jolla ohja-
taan kaupungin yhdyskun-
tarakenteen kehittämistä. 
Lautakunnan ehdotukses-
sa varaudutaan Helsingin 
kasvuun noin 865 000 asuk-

Viheralueet – virkistystä, liikuntaa ja 
luontoa vai rakennusmaata?
Helsingin uusi yleiskaavaehdotus esittää 
kaupungin tiivistämistä ottamalla lisää 
viheralueita rakentamiseen. Yli 100 hehtaaria 
Oulunkylän ja Koskelan lähimetsiä ja puistoja 
on nyt uhan alla!

kaan kaupungiksi vuoteen 
2050 mennessä. Kaavas-
sa mahdollistetaan myös 
vähintään 170 000 uuden 

työpaikan sijoittuminen 
Helsinkiin.

asukkaiden 
kannanottoja tarvitaan 
edelleen

Viheralueita puolustavat 
asukkaiden kannanotot 
yleiskaavan valmistelun ai-

emmissa vaiheissa ovat pe-
lastaneet osia myös Oulun-
kylän viheralueista. Vaikka 
syksyn lautakuntakäsitte-
lyssä saatiin alueella pieniä 
muutoksia, ovat silti mm. 
seuraavat alueet vaarassa:
– Pikkukosken pohjoispuo-
linen Pirunkallion metsä-
alue lähes jokeen asti (5 ha 
uhattuna)

– Veräjämäen ja Koskelan 
metsäalue Jokiniementien 
molemmin puolin (20 ha 
uhattuna)
– Patolanpuisto kutistuisi 
nykyisestä jopa noin 9-10 
hehtaaria
– Toivolanpuisto (6 ha uhat-
tuna) ja Itsenäisyydenpuis-

to (3 ha uhattuna)
– Metsälä ja Maunulanpuis-
to, Keskuspuiston itälaita 
(24 ha uhattuna)

Oulunkylä-Seuran mie-
lestä Vantaanjokivarren 
Helsinkipuisto, Keskus-
puisto sekä muutkin tär-
keät lähimetsät ja viheralu-
eet tulee säilyttää rakenta-
mattomina ja elinkelpoisi-
na kasvavan asukasmää-
rän virkistystä ja kaupunki-
luontoa varten. Ne on tur-
vattava uudessa yleiskaa-
vassa. Lisärakentaminen 
tulee osoittaa muille alueil-
le, jollaiseksi seura on esit-
tänyt mm. Liukumäentien 
aluetta K-raudan ja junara-
dan välissä.

Prosessi etenee, 
päättäjiin kannattaa 
vielä vaikuttaa

Kaavaehdotus oli nähtä-
villä 29.1. asti, johon men-
nessä asukkaat saivat ker-
toa mielipiteensä siitä. Ou-
lunkylä-Seura muistutti jo 
edellisellä lausuntokierrok-
sella, ettei keskeisiä viher-
alueita tule ottaa rakenta-
misen piiriin. Asukkaiden, 
joita viheralueitten tulevai-
suus huolestuttaa, kannat-
taa ottaa vielä pikaisesti yh-
teyttä kaupunkisuunnitte-
lulautakunnan jäseniin ja 
kertoa mielipiteensä. Hel-
pot ohjeet, tarkempi kartta 
ja lisätietoja löytyy Oulun-
kylän kotisivuilta www.ou-
lunkyla.info/kaava. Yleis-
kaavan esittely karttoineen 

löytyy verkkosivulta www.
yleiskaava.fi

Ehdotuksesta tulevat 
muistutukset ja lausunnot 
käsitellään vielä kaupun-
kisuunnittelulautakunnas-
sa. Lopullinen yleiskaava-
ehdotus menee kaupungin-

Uusi yleiskaava, uudet asuntomarkkinat?
hieman piilossa Maaliiken-
nekeskuksen rekkaliiken-
teen, Ilmalan ja radanvar-
ren teollisuusalueen taka-
na. Uudessa kaavaehdo-
tuksessa alueelle suunni-
teltu kantakaupunkimai-
nen asutus vetää Metsälän 
lähemmäs kaupunkia.

– Ilmalan muuttaminen 
asuntoalueeksi tulee nosta-
maan lähialueiden asunto-

jen hintoja. Aina kun van-
han viereen rakennetaan 
uutta, niin vanhojen asun-
tojen hinnat nousevat uusi-
en korkeiden hintojen mu-
kana, yrittäjä Markku Kil-
peläinen Kiinteistömaail-
ma Oulunkylästä sanoo. 

Kaupungin kasvami-
nen vanhojen alueiden vie-
reen tekee niiden veto-
voimatekijöistä entistäkin 

merkittävämpiä monille 
muuttajille. 

– Alueena Oulunkylä ja 
sen lähialueet ovat haluttu-
ja monestakin syystä; hyvät 
liikenneyhteydet, luonnon-
läheisyys, harrastus- ja ul-
koilumahdollisuudet ovat 
vertaansa vailla, sanoo Tar-
ja Määttä-Heinonen.

Täydennysrakenta-
minen vanhoilla alueilla 

muuttaa osaltaan alueiden 
luonnetta. Tiiviimpi asutus 
saattaa heikentää alueen 
luontoalueiden arvoa, toi-
saalta se on myös ekologi-
sempaa tehostaessaan ole-
massa olevan infrastruk-
tuurin käyttöä ja suurempi 
asukasmäärä mahdollistaa 
paremmat palvelut.

– Kaupunki kannustaa 
täydennysrakentamiseen 

vanhan asuntokannan vie-
reen. Hyvä puoli siinä on 
se, että alueelliset palvelut 
säilyvät ja jopa tulevat pa-
ranemaan. Samalla kau-
punki säästää, kun kau-
pungin ei tarvitse investoi-
da mm. maanrakennustöi-
hin kuten uusilla alueilla 
joutuu tekemään, Markku 
Kilpeläinen toteaa.

SUSan Wilander

Huoneiden 
lukumäärä

1 2 3+

Hinta e/m² 4060 3630 3310

Muutos % 23 16 13

HelSinKi voidaan ja-
kaa neljään asuntojen hin-
tavyöhykkeeseen. Kallein 
alue ulottuu Hakaniemes-
tä ja Kansallismuseosta ete-
lään. Lehtemme levikkialue 
on pääosin 3. vyöhykkeellä. 
Sillä ovat vanhojen kerros-
taloasuntojen hinnat muut-
tuneet 2010–2015 (3. neljän-

Asuntojen hinnat nousussa 

nes) seuraavasti:
Kalleimman vyöhyk-

keen yksiöt maksoivat 
7050e ja hinta nousi 28 %. 

Kehysalueella 
(mm. Kirkko-
nummi, Kera-
va ja Järvenpää) 
ko. kolmen ko-
koluokan asun-

not maksoivat 2290, 1990 ja 
2040 e/m². Hintojen nousu 
oli keskimäärin 3 %. Tämä 
kertoo siitä, että asukkaat 

eivät halua asua kaukana 
työpaikoista ja palveluista, 
vaan maksavat yhä enem-
män hyvästä sijainnista.

Rivitalojen hinnat 
(3400e) eivät olleet nous-
seet lainkaan levikkialu-
eellamme, eivätkä Kehys-
alueella (2300e). Rivitalo-
jen heikko hintakehitys ker-

hallituksen ja -valtuuston 
päätettäväksi loppuvuoden 
2016 aikana. Siinä ratkais-
taan virkistys- ja muiden 
luontoalueiden tulevai-
suus, asema ja kohtalo vuo-
sikymmeniksi eteenpäin.

oKS/erWin WoitScH

Patolanmetsä

ERWIN WOITSCH

too muuttuneista arvos-
tuksista, mutta ehkä myös 
taloustilanteesta. 

Muualla maassa asunto-
jen hinnat ovat keskimäärin 
noin 300–400 e/m² halvem-
pia kuin Kehysalueella ja 
nousu vuodesta 2010 on ol-
lut noin 4 %.

arto SalMela
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Hyvät
kiertämään !
Oulunkylän Martat ja 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus 
keräävät hyväkuntoisia tavaroita ja vaatteita kierrätykseen. 

LAUANTAINA 23.4.2016 KLO 10 – 14
OULUNKYLÄN NUORISOTALO NUOTAN PIHAMAA

KYLÄNVANHIMMANTIE 25

www.martat.fi          www.kierratyskeskus.fi

Keräämme Sinulle tarpeetonta mutta sellaista, jota voisit itsekin vielä 
käyttää. Siistejä, kuivia, ehjiä, käyttökelpoisia:

• vaatteita, kenkiä, laukkuja
• verhoja, lakanoita, sisustuskankaita, muita tekstiilejä
• mattoja, pientavaraa
• astioita
• kirjoja
• urheiluvälineitä
• toimivia pieniä sähkö- ja elektroniikkalaitteita
• askartelu- ja käsityötarvikkeita
• EI HUONEKALUJA, EI JÄTTEITÄ
• EI RIKKINÄISTÄ TEKSTIILIÄ

Pakkaathan tavarat hyvin, varsinkin särkyvät!
Tekstiilit muovipusseihin, tavarat pusseihin tai pahvilaatikoihin.

Mll oUlUnKylä sai uu-
den puheenjohtajan vuo-
den alussa, kun Tuula Töy-
rylä valittiin hallitukseen ja 
suoraan puheenjohtajaksi. –  
MLL on kerännyt lapsiper-
heitä yhteen, mutta jotain 
toimintaa voisi olla yhdis-
tämässä eri sukupolviakin, 
Tuula miettii vuodesta.

Mannerheimin lasten-
suojeluliiton Oulunkylän 
paikallisyhdistys on vuosia 
järjestänyt alueella säännöl-
listä toimintaa lapsiperheil-
le: muskareita, liikuntaker-
hoja, pianotunteja ja suosi-
tut kirpputorit syksyisin ja 
keväisin sekä askartelu- ja 
musiikki-iltoja ja muita yk-
sittäisiä tilaisuuksia.

Uutena toimintana syk-
syllä 2015 aloitti koululais-
ten kuoro, jota vetää mus-
kareista tuttu ja pidet-
ty ohjaaja Ella Rosenlund.  
Vaikka kuoro nyt kokoaa-
kin yhteen 1–3-luokkalai-
sia, Tuula näkee MLL:llä 
mahdollisuuksia yhdistää 
sukupolviakin. 

Ehkä kuoro voisi käydä 
esiintymässä Kustaankar-
tanossa tai muissa alueen 
vanhainkodeissa.

Perhekahvilasta seuraa 
kaikille

Perhekahvila kokoontuu 
nuorisotalon tiloissa tors-
taiaamupäivisin. Mukaan 
mahtuu kahvittelemaan ja 
tutustumaan alueen lapsi-
perheisiin. Eikä kahvila ole 
suljettu muiltakaan, eri-
tyisesti vanhempi väki on 

tervetullutta. 
Mukaan ovat tervetullei-

ta myös mummot ja vaarit, 
sukupolvia voisi lähentää 
näinkin, kutsuu Tuula.

Vapaaehtoistoiminta 
tuo tutkitusti hyvää miel-
tä ja yksi helppo tapa on 
osallistua perhekahvilan 
järjestämiseen. 

Perhekahvila pyöri syk-
syllä viiden äidin voimin, 
kevääksi mukaan toivotaan 
lisäjärjestäjiä, vaikka vain 
yksittäisiksi kerroiksi.

Monipuolista toimintaa

MLL:n perhekahvilassa 
syntyi ajatus omasta Fa-
cebook-ryhmästä, Ogelin 
muksut, jossa kuka tahansa 
voi sopia vaikka leikkitref-
fejä illalla puistoon. Käy-
tännön toimia on myös jou-
lukuussa Mäkitorpan puis-
tossa järjestetty heijastin-
suunnistus. Vastaavia pie-
nen kynnyksen tapahtumia 
on luvassa jatkossakin. Ja 
kuka tietää, ehkä ensi jou-
luna saataisiin järjestettyä 
Oulunkylän yritysten ja yh-
distysten kanssa yhteinen 
joulutapahtuma, vaikka 
uudistetussa Mäkitorpan 
puistossa.

MLL on aiemmin järjes-
tänyt myös taidetoimin-
taa alueella, mutta ei viime 
vuosina. 

Kuvataidekursseja, vaik-
ka lyhyempiäkin, voisi jär-
jestää vuoden aikana, Tuu-
la miettii.

Heli tarKKinen

MLL yhdistää 
lapsiperheitä 

Marttaliiton 100-vuo-
tisjuhlan kynnyksellä 
1.4.1998 perustettiin Ou-
lunkylään uudelleen aiem-
min hiipunut yhdistys. Ei-
kä se ollut aprillipilaa, vaan 
yhdistys on kasvanut ja toi-
minut aktiivisesti jo lähes 18 
vuoden ajan. Kahdeksasta 
perustajajäsenestä toimin-
nassa ovat edelleen muka-
na Silja Runonen ja Merja 
Lappi, yhdistyksen nykyi-
nen sihteeri. 

Maija Vermaja Pakilas-
ta liittyi Oulunkylän Mart-
toihin heti ensimmäisen toi-
mintavuoden lopussa.

– Liittymiseni oli ihan 
sattumaa. Minua kiinnos-
ti kangaspuilla kutominen 
ja luulin, että martat kuto-
vat mattoja. Otin yhteyttä 
Oulunkylän Marttoihin ja 
minut toivotettiin tervetul-
leeksi yhdistykseen, vaik-

Marttailu – sitä on nyt liikkeellä

ka siellä ei mattoja kudot-
tukaan. Liityin heti enkä ole 
katunut!

Jäseniä on tällä hetkellä 
127 ja ikähaitari noin 30–80 
vuotta. Jäsenistö on naisval-
tainen, miehiä on vain kaksi. 

– Olen marttailun kaut-
ta tutustunut uusiin ihmi-

siin ja saanut hyviä ystäviä. 
Jäsenistömme on heterogee-
ninen: osa on jo eläkkeel-
lä, osa vielä työelämässä 
ja lasten sekä nuorten van-
hemmat elävät ns. ruuhka-
vuosia. Kaikilla ei ole yhtä 

paljon aikaa panostaa har-
rastukseen, mutta kaikki 
ovat tervetulleita mukaan. 
On mukavaa ja rikastutta-
vaa, kun yhdistyksessä on 
eri-ikäisiä marttoja”, pohtii 
Vermaja. 

Oulunkylän Martto-
jen hallitus tekee ohjelman 
puolivuosittain omien ide-
oidensa ja jäsenten toivei-
den pohjalta. Kokoontumi-
silta Oulunkylän kirkolla on 
tiistai noin kolmen viikon 
välein. Toiminta pohjautuu 
Marttaliiton arvoihin, mutta 
muutoin jokainen marttayh-
distys on jäsentensä näköi-
nen eli tehdään ja toimitaan 
omien resurssien mukaan 
niin taloudellisesti kuin toi-
minnallisestikin. Vermajan 
mielestä yksi Oulunkylän 
yhdistyksen vahvuuksia on 
monipuolinen ohjelma. 

– On kulttuuria, käsitöi-

tä, ruoanlaittoa, liikuntaa, 
askartelua, luentoja, retkiä. 
Mottona on, että ei tarvitse 
osata kaikkea vaan martois-
sa voi oppia! 

Marttailun tarjoama so-
siaalinen puoli ja yhteisöl-
lisyys ovat jäsenille tärkei-
tä. Yhdessä tekeminen on 
hauskaa ja tulosta syntyy. 
Oulunkylän Marttojen toi-
mintavuoden suurin tapah-
tuma on ”Iloiset kädet” -jou-
lumyyjäiset marraskuussa. 
Yhdistys vuokraa myynti-
paikkoja käsityön harras-
tajille ja itse pitää kahviota 
sekä järjestää supersuositut 
arpajaiset. Vermajan mieles-
tä myös retket ovat todella 
antoisia ja nostavat yhteis-
henkeä. Uutena ideana vii-
me syksynä oli jäsen Ma-
ria Kännön pitämä espanjan 
kielen alkeiskurssi. ¡Bien!

 Merja laPPi

Hyvät kiertämään -keräyksen satoa viime keväältä.

”Olen marttailun 
kautta tutustu-
nut uusiin ihmisiin 
ja saanut hyviä 
ystäviä. 

 Merja Lappi

MERJA LAPPI
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Kaavatilanne tammikuusa 2016
kä sellaista ratkaisua kuin 
Mannerheimintien loppu-
osassa, Pikku-Huopalahtea 
vastapäätä, saada aikaan. 
Uudenmaan ELY-keskuk-
sen raportissa ”Ilmanlaatu 

maankäytön suunnittelus-
sa” esitetään monipuolista 
tietoa ongelmasta. Yleiskaa-
vaehdotuksesta voi nyt esit-
tää Kaupunkisuunnittelu-
virastolle mielipiteitä. 

asemakaavat

Maaliikennekeskuksen 
kaavaa on esitelty lehdes-
sämme syksyllä 2015, jol-
loin kaavaluonnos myös 
julkaistiin. Alueen asema-
kaavan muutosluonnos hy-
väksyttiin jatkosuunnitte-
lun pohjaksi lautakunnassa 
1.12.2015.

Osallistumis- ja arvioin-

tisuunnitelmasta saadut 
mielipiteet on kaavoitus-
työssä otettu huomioon si-
ten, että Metsäläntielle li-
sätään kaistoja. Sähköjoh-
to siirretään kadun keskel-

le ilmajohtona. Kerrosalaa 
ja asukasmäärää on kasva-
tettu ja toimitilan osuutta 
vähennetty. Kaupunkira-
kenne perustuu umpikort-
telin ideaan. Ensimmäisiin 
kerroksiin on määrätty lii-
ketilaa keskeisillä paikoilla. 
Kokoojakadulla varaudu-
taan raitiotiehen. Puistotas-
kuista on luovuttu ja suun-
niteltu yhtenäinen toimin-
nallinen puisto asumisen ja 
Keskuspuiston väliin. Hen-
kilöautoilu on asukkaiden 
omaa liikennettä ilman lä-
piajoa, kun tilaa vaativan 
kaupan hankkeesta Pos-

tipuiston eteläkärjessä on 
luovuttu.

Kiinteistövirasto ja kau-
punkisuunnitteluviras-
to järjestävät keväällä 2016 
tontinluovutuskilpailun, 

joka tähtää kumppanuus-
kaavoituksen kautta alueen 
toteutukseen. Asemakaa-

yleiskaava
Uusi yleiskaava näyttää 
jäävän radikaaliksi, joka 
saattaa aiheuttaa melkoi-
sia ongelmia juuri mei-
dän alueellemme. Kaikki 
kolme suurta puolueryh-
mää ovat vahvasti kaa-
vaehdotuksen takana ei-
kä mikään muu puolue 
ole suurten karsimisten 
takana. Lähtökohta radi-
kaalisuudelle on asunto-
jen hintojen hurjan nou-
sun jatkumisen estämi-
nen. Tarjoamalla raken-
tajille riittävästi tontte-
ja, saadaan mahdolli-
suus hintojen säilymiseen 
kohtuullisena.

Eniten on julkisuudes-
sa arvosteltu bulevardi-
ideaa, joka meidän koh-
dallamme alkaisi Mäke-
länkadun pohjoispäästä 
ja ulottuisi kehä 1.lle. Pe-
lätään liikenneruuhkia, 
mutta myös kadun var-
relle tulevien asuntojen 
terveellisyyttä. Alunperin 
suunnittelijat ehkä toivoi-
vat, että väylien varteen 
voitaisiin sijoittaa kontto-
reita tai muita toimitilo-
ja. Niiden tarve on osoit-
tautunut vähäiseksi, ei-

Sillan levennys

(baana).

Uusi yhteys

alikulkuun.

Kaavam
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HAAVEILETKO  
ASUNNON VAIHDOSTA?
Soita, niin sovitaan tapaaminen. Saat asunnostasi maksuttoman hinta-arvion. 

www.huoneistokeskus.fi

TARJA MÄÄTTÄ-HEINONEN
Myyntijohtaja, LKV
puh. 020 780 3582
gsm 040 772 4517

MIA KORPIALA
Myyntineuvottelija
puh. 020 780 2262
gsm 040 620 7408

MARJO SALMELAINEN
Myyntiassistentti, LKV
puh. 020 780 3342
gsm 040 710 4021

PIA KORPIOLA-KOIVU
Myyntineuvottelija
puh. 020 780 3677
gsm 050 370 1439

MERJA SANDBERG
Kiinteistönvälittäjä, LKV
puh. 020 780 3284
gsm 050 557 3112

TUUKKA HALME
Kiinteistönvälittäjä, LKV
puh. 020 780 3292
gsm 040 653 2010

Huoneistokeskus Oy LKV, Valimotie 17–19, 00380 Helsinki. Y-tunnus 1831315-2. Puheluhinnat 0207-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24 %).

/ Huoneistokeskus

MARINA WOLLSTÉN
Kiinteistönvälittäjä LKV  
kaupanvahvistaja
puh. 020 780 2162
gsm 040 673 9771

Oranssia energiaa asuntosi myyntiin.  
Soita jo tänään!
OULUNKYLÄ | Oulunkylän tori 3, 00640 Helsinki, puh. 020 780 3280

Asiakkaamme etsii okt-tonttia Oulunkylästä 
tai lähialueelta. Ostaja maksaa välityspalkkion.

Yhteydenotot Tuukka Halme p. 040 653 2010.

valuonnos toimii kilpailun 
lähtökohtana. Hakijoiden 
alustavien suunnitelmien 
perusteella valitaan kaksi - 
neljä toteuttajaa neuvotte-
luihin, joiden kuluessa laa-

ditaan yhteistyössä projek-
tisuunnitelmat osalle aluet-
ta ja lopullinen kaavaehdo-
tus. Postiljooninkadun itä-
puoliset asuinalueet on va-
rattu asuntotuotantotoi-
mistolle, jonka kanssa kaa-
vatyötä jatketaan kumppa-
nuuskaavoituksena kaava-
luonnoksen pohjalta.

Maaliikennekeskuk-
sen alue siirtyy kaavamuu-
toksella kokonaan Pasi-
lan kaupunginosaan, ei-
kä siten silloin enää kuulu 
suurpiiriimme..

Oulunkylässä Raidejo-
keriin liittyen Käskynhal-

tijantien kaava on esitte-
lyssä maaliskuussa, jol-
loin järjestetään myös 
yleisötilaisuus. Raidejo-
kerin kaavathan ovat ver-
kossa nähtävillä: Raiteet 
ovat pohjoisen suurpiirin 
alueella katujen keskel-
lä, myös nyt Käskynhalti-
jantiellä. Kaarresäteet ai-
heuttavat sen, että Norr-
täljentien risteyksessä rai-
teet ovat lähes parinkym-
menen metrin päässä lii-
kenneympyrästä. Veräjä-
mäen puolella Raidejoke-
ri vaatii yli kaksinkertai-
sen alueen aseman etelä-
puolella. Seurahuoneen 
puisto ei kuitenkaan vaa-
rannu. Veräjälaakson yh-
dystie katkaistaisiin. Asi-
aahan ei tietysti vielä ole 
päätetty, sillä Raidejo-
kerin toteutuspäätös on 
kaukana tulevaisuudes-
sa. Jokerikaava tuo lisää 
rakennuspaikkoja myös 
Maunulassa.

Molemmat asema-
kaavat osoittavat, et-
tä kaupunki on muutta-
nut periaatteitaan tehos-
tavaan suuntaan myös 
asemakaavoituksessa.

arto SalMela

OULUNKYLÄ

Maunulan Pirkkolantien 
ja Pirjontien ympäristön 
asemakaavamuutoksen 
luonnos on nähtävillä 
1.-24.3.2016. Esittely- 
ja keskustelutilaisuus 
Oulunkylän Käskynhal-
tijantien ja Maunulan 
Pirkkolantien ja Pirjon-
tien alueen asemakaa-
vojen luonnoksista on 
maanantaina 7.3. klo 
17.30 Info- ja näyttelyti-
la Laiturilla.
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jo heti alkuvuodesta seu-
ra antoi Helsingin yleis-
kaavaehdotuksesta muis-
tutuksensa ja tuki asukkai-
den osallistumista. Nyt teh-
dään vaikutustyötä ja seu-
rataan kaavaprosessin ete-
nemistä. Seura tuo edelleen  
esille kaavan uhkaami-
en viheralueiden merki-
tystä ja arvoja sekä edistää 
Kansallisen kaupunkipuis-
ton toteutumista Suomen 
100-vuotisjuhlahankkeena.

Työssä on tukena oma 
kaavoitus- ja ympäristöryh-
mämme ja paraikaa kootaan 
myös ryhmää tekemään 
vaihtoehtoesitys Liukumä-
entien alueen kaavoittami-
sesta asuntokäyttöön. Kat-
so ilmoitus toisaalla. Myös  
muihinkin alueen kaavoi-
tus-, liikenne- ja palvelura-
kenneasioihin otetaan tar-
vittaessa kantaa.

oulunkylä-Seura:

Viheralueiden mutta myös 
uusien kotien puolesta
Seura aloitti toimintansa viidennen 
vuosikymmenen painopisteinään 
yleiskaavoitus, asukastalo ja 
kotiseutuvalistus. Kulttuuriympäristön 
vaaliminen on myös esillä Suomen 
Kotiseutuliiton vuoden 2016 teemana.

oulunkylän Seurahuone 
tukikohta ja olohuone

Seura on aktiivisesti mu-
kana kehittämässä asukas-
talon toimintaa sosiaali- ja 
terveysviraston ja alueen 
järjestöjen kanssa. Talon 
kunnostusta ja monipuo-
lista asukastoimintaa tulee 
viivyttelemättä jatkaa. Seu-
ra jatkaa yhteistyötä kau-
punginmuseon ja kaupun-
kisuunnitteluviraston kans-
sa koskien mm. rakennus-
suojelua ja Oulunkylän 
kuva-arkistoa.

oulunkylä-julkaisut 
asukkaiden ilona ja 
tukena

Seura kannustaa asukkaita 
Oulunkylän kotikaupunki-
poluille myymällä Oulun-
kylän kotikaupunkipolut 
-opasta ja järjestämällä ko-
tikaupunkikävelyitä sekä 

opastettujen luontoretkien 
ja puistokävelyiden sarjan. 
Oulunkylää ja sen historiaa 
tehdään tutuksi myymällä 
mm. kirjaa Oulunkylä-Åg-
gelby  – Vanhan huvilakau-
pungin aikakerrostumat.

Monen median 
tiedotusta ja 
tilaisuuksia

Seura julkaisee tätä leh-
teä kuudesti uuden päätoi-
mittajan voimin ja yhdessä 
naapurikaupunginosayh-
distysten kanssa sekä yllä-
pitää Oulunkylän kotisivu-
ja sekä tiedottaa toiminnas-
taan myös sosiaalisessa me-
diassa. Ajankohtaisaiheiset 
asukasillat pidetään kevät- 
ja syyskokousten yhteydes-
sä. Jos yhteisiä voimavaroja 
löytyy, toteutetaan Kyläjuh-
la syksyllä ja Taiteiden yö 
elokuussa Seurahuoneella.

Seuran toimintaa pyri-
tään toteuttamaan kestä-
vän kehityksen periaattei-
den mukaisesti. Rahoitus 
tapahtuu jäsenmaksuin, 
anottavin avustuksin ja toi-
vottavasti myös lahjoituk-
sin. Jotta seura toimisi, on 
talkoovoima ja muu osal-

listuminen ensiarvoisen 
tärkeää.

Vuoden 2016 uusiutunut 
johtokunta

Seuran syyskokoukses-
sa valittiin uusiksi johto-
kunnan jäseniksi Arno Mo-
liis, Tarja Niemi ja Arja Ros-
sinen. Johtokunnan pu-
heenjohtajana toimii Mar-
ja Markko ja muina vanhoi-
na jäseninä jatkavat Sirkku 
Kuusava, Kukka Korkea-
oja, Marjatta Kuusela, Otto 
Miettinen, Keijo Tanner ja 
Erwin Woitsch.

jäsenenä tuet ja 
vaikutat!

Jäseneksi voi liittyä kotisi-
vujen kautta, lähettämällä 
tietonsa osoitteeseen seu-
ra@oulunkyla.info tai jättä-
mällä ne Oulunkylä-ilmoi-
tustaulun postilaatikkoon 
Ogelin sisäänkäynnin luo-
na. Henkilöjäsenmaksu tä-
nä vuonna 15€. Tervetuloa 
mukaan toimintaan!

oKS / erWin WoitScH ja 

Marja MarKKo

www.oulunkyla.info
  

Oulunkylä-Seura

Itsenäisyyden-
puisto

Veräjänmäen
metsä

Patolan metsä

Toivolanpuisto

Pirunkallio
Keskuspuisto

Lähimetsät
vaarassa

Viheralueita puolustavat asukkaiden kannanotot yleiskaavan valmistelun aiemmissa vaiheissa 
ovat pelastaneet osia Oulunkylän viheralueista. Silti mm. seuraavat alueet ovat vaarassa:

• Pikkukosken pohjoispuolinen Pirunkallion metsäalue lähes jokeen asti (5 ha uhattuna)
• Veräjämäen ja Koskelan metsäalue Jokiniementien molemmin puolin (20 ha uhattuna)
• Patolanpuisto kutistuisi nykyisestä jopa noin 9–10 hehtaaria
• Toivolanpuisto (6 ha uhattuna) ja Itsenäisyydenpuisto (3 ha uhattuna)
• Metsälä ja Maunulanpuisto, Keskuspuiston itälaita (24 ha uhattuna)

Oulunkylä-Seuran mielestä Vantaanjokivarren Helsinkipuisto, Keskuspuisto sekä 
muutkin tärkeät lähimetsät ja viheralueet tulee säilyttää rakentamattomina ja 
elinkelpoisina kasvavan asukasmäärän virkistystä ja kaupunkiluontoa varten. Ne on 
turvattava uudessa yleiskaavassa. Lisärakentaminen tulee osoittaa muille alueille.

Jos viheralueiden kaavoitus rakennusmaaksi huolestuttaa, 
kirjoita mielipiteesi kaupunginsuunnittelulautakunnalle. 

Ota kantaa 29. 1. 2016 mennessä! 
Helpot ohjeet, tarkempi kartta ja lisätietoa: www.oulunkyla.info/kaava

Kaupungin yleiskaavasivut: www.yleiskaava.fi

Yli 100 hehtaaria 
Oulunkylän ja Koskelan lähimetsiä ja puistoja on nyt uhan alla! 

Helsingin uusi yleiskaavaehdotus esittää kaupungin 
tiivistämistä ottamalla lisää viheralueita rakentamiseen. 

UUSi yleiskaava uhkaa ra-
kentamisella keskeisiä Ou-
lunkylän seudun viheralu-
eita ja luontokohteita neliö-
kilometrin verran: Vantaan-
jokivarren Helsinkipuistoa, 
Keskuspuistoa ja Patolan-
metsää. Asukkaat järjesti-
vät Oulunkylä-
Seuran kautta 
julistekampan-
jan, jolla kerrot-
tiin tilantees-
ta ja kannus-
tettiin asukkai-
ta muistutus-
ten tekemiseen 
kaupungille, 
apuna verkko-
sivuille kootut 
ohjeet.

Vuoden ta-
kainen yleis-
kaavakierros 
tuotti paljon 
kansalaispalau-
tetta. Toiseksi 
eniten ne koski-
vat juuri kysei-
siä alueita. Sen 
tuloksena ra-
kentamismer-
kintää poistet-
tiin Oulunky-
län viheralueil-
ta kymmenisen 
hehtaaria. Kan-
nanotoissa kan-

Asukkaat viheralueita 
puolustamassa

nettiin huolta myös aluei-
den elinvoiman säilymises-
tä ja kasvavan asukasmää-
rän virkistystarpeista. Lo-
pullinen yleiskaava hyväk-
sytään valtuustokäsittelys-
sä syksyn 2016 aikana.

lanKaMaailMa on kä-
sityöharrastajien suosios-
sa, mutta myös työntekijät 
viihtyvät. 

– Asiakkaamme ovat to-
si mukavia, yleensä koke-
neita ihmisiä, jotka tule-
vat nettikaupan sijasta ha-
kemaan täältä värikkäiden 
lankojen ja neuleiden kes-
keltä piristystä omaan ar-
keen. Lisäksi käsillä teke-

Villaa yllä lankamaailmassa
ilse, Minna ja Merja esittelevät lankamaailma Shopin värikkäitä norjalaisneuleita.   

minen aktivoi aivoja ja on 
terveydelle hyväksi, va-
kuuttaa Lankamaailman 
kehittämispäällikkö Merja 
Lieppinen. 

Lieppinen kertoo Lan-
kamaailman olevan ihmis-
läheinen työpaikka, jossa 
värien keskellä on mukava 
työskennellä ja täyttää asi-
akkaiden toiveita.

– Sisustamisessa ovat 

nyt muodissa käsitöinä teh-
dyt tyynyt, matot, ristipis-
tot ja lampunvarjostimet. 
Voi sanoa, että tehdään 
kaikkea mitä värillisis-
tä langoista syntyy, toteaa 
Merja Lieppinen. Tämä ak-
tiivisuus näkyy myös liik-
keen liikevaihdossa, mikä 
on säilynyt hyvänä moniin 
muihin aloihin verrattuna.

MaUno Hari

OULUNKYLÄ

apteekkari vaihtui
oUlUnKy-
län aptee-
kissa vuodes-
ta 1992 apteek-
karina toimi-
nut Ritva Aal-
tonen jäi päät-
tyneen tammi-
kuun lopussa 
eläkkeelle.

Uudeksi ap-
teekkariksi tu-
li Lauttasaaren 
keskusapteekin 
apteekkari Ma-
ritta Välimäki. 
Apteekkarien 
välinen kaup-
pakirja allekir-
joitettiin aptee-
kissa 29.1.2016. 

– Vähän hai-
kealta tuntuu 
ettei maanan-
taina tarvit-
se tulla tänne 
työhön, nyt jää 
kuitenkin aikaa 
muille tehtävil-
le, totesi Ritva 
Aaltonen. Ou-
lunkylä-Seu-
ra ja Oulunky-
läinen toivottavat Ritva 
Aaltoselle antoisia eläke-

päiviä ja Maritta Välimä-
en tervetulleeksi osallistu-
maan alueemme asukkai-

den terveydenhuoltoon ja 
hyvinvointiin.

MaUno Hari

ritva aaltonen (vas.), Maritta Välimäki

MAUNO HARI

MAUNO HARI
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Pakilan kotiseututalo on oiva mieleen jäävien juhlien ja 
onnistuneiden kokousten pitopaikka. 
Vanha tunnelmallinen maalaistalo paritupineen tarjoaa 
tilat 60-70 hengelle. Talossa on modernit mukavuudet, 
pieni keittiö ja täydellinen astiasto.
Pakin taloa isännöi Pakila-Seura ry. Tiedustelut ja 
varaukset vahtimestarilta, puh. 050 352 0060. 
Katso lisätietoja ja kuvia 
osoitteesta www.facebook.com/pakilantalo.

Pakin talo 
kruunaa
juhlasi

taPio KleMetti on Hel-
singin kaupunginvaltuus-
ton varavaltuutettu ja ra-
kennuslautakunnan jäsen. 
Pakila-Seuran hallitustyö-
hön hän tuli mukaan 2012 ja 
on tähän asti toiminut seu-
ran taloudenhoitajana. Lei-
pätyökseen Klemetti on ko-
ko uransa työskennellyt ra-
hoitus- ja omaisuudenhoito-
alalla ja vuodesta 2009 alka-
en yrittäjänä. Koulutuksel-
taan hän on kauppatietei-
den maisteri.

Tapio Klemetti on asunut 
Pakila-Seuran toimialueella 
parikymmentä vuotta, en-
sin Paloheinässä ja nykyisin 
Pakilassa. Hän on liikuntaa 
ja lukemista harrastava per-
heenisä, joka arvostaa luon-
nonläheisyyttä ja viihtyy 
pientaloasumiseen liittyvän 
puuhailun parissa. Klemet-
tiä ovat luonnostaan aina 
kiinnostaneet yhteiset asiat 
ja erilaisten ihmisten kanssa 
touhuaminen.

Klemetti pitää tärkeänä 
lähipalveluita, kuten kou-
luja, päiväkoteja, kirjastoa 
ja terveysasemaa sekä mo-
nipuolisten alueellisten har-
rastusmahdollisuuksien ta-
kaamista erityisesti nuorille. 
Myös liikenneturvallisuu-
den edistäminen on tärkeää. 
Klemetti haluaa jatkossakin 
nähdä Pakila-Seuran toimi-
alueen identiteetiltään rau-
hallisena ja puistomaisena 
pientaloalueena. 

Tapio Klemetti tunnetaan 
rauhallisena, kaikkien kans-
sa hyvin toimeentulevana 
henkilönä, joka työskentelee 
sitkeästi ja periksiantamat-
tomasti asetetun päämäärän 
eteen.

– Mikä hyväksi nähdään 
ja mihin ryhdytään, se myös 
loppuun asti saatetaan, mut-
ta jouheasti ja yhteistyössä, 
kaikkia arvostaen ja kunni-
oittaen – huumoria unohta-
matta, tiivistää Klemetti. 

tapio Klemetistä 
Pakila-Seuran uusi 
puheenjohtaja 
Pakila-Seura ry:n sääntömääräinen 
syyskokous valitsi 26.11.2015 yhdistyksen 
uudeksi puheenjohtajaksi Tapio Klemetin, 
51 v.

Pakila-Seuran merkityk-
sen Tapio Klemetti näkee 
ennen kaikkea rakentavan 
yhteistyön edistäjänä alu-
een eri toimijoiden kesken. 
Mitkä sitten ovat uuden pu-
heenjohtajan ajatukset Pa-
kila-Seuran toiminnan ke-
hittämiseksi? ”Teeseikseen” 
Klemetti nostaa kolme: 

Kattavan asukaskyselyn 
toteuttaminen luotettavan 
kokonaiskuvan saamisek-
si alueen asukkaiden mie-
lipiteistä. Tulos muodostaa 
keskeisen tärkeän tietopoh-
jan alueen toiminnan kehit-
tämiseksi ja viranomaisiin 
vaikuttamiseksi. 

Kohtaamistilaisuuksi-
en luominen ja vuorovai-
kutuksen lisääminen alueen 
eri toimijoiden kesken. 

Tämä voisi käytännössä 
toteutua esim. teemailtojen 
sarjana, aiheina välillä asiaa 
ja välillä viihdettä.

Pakila-Seuran viestin-
nän edelleen kehittämi-
nen, tavoitteena avoin mo-
nikanavainen ja ajantasai-
nen tiedonvälitys.

Näillä kolmella kehit-
tämiskohteella on vahvo-
ja keskinäisiä vaikutuksia 
toinen toisiinsa, toteutues-
saan ne myös luovat syner-
giaa. Lisäksi Klemetti pitää 
tärkeänä alueen kotiseutu-
talon, Pakin talon, käytön 
tehostamista. Pakin talon 
omistaa Helsingin kaupun-
ki, mutta talosta huolehtii 
ja sitä vuokraa Pakila-Seura, 
jolle vuokratulot ovat mer-
kittävä tulolähde. 

Pakila-Seuran uusi hal-
litus alkoi Klemetin johdol-
la heti tammikuussa työs-
tää näitä kehittämisajatuk-
sia. Asioiden etenemisestä 
voitte jatkossa lukea Pakilan 
kotisivuilta (www.kaupun-
ginosat.net/pakila) sekä täs-
sä lehdessä ilmestyvältä Pu-
heenjohtajan palstalta. 

erja VUorio

OULUNKYLÄ / PAKILA

leijonat olivat tekemäs-
sä yhdessä hyvää K-super-
market Mustapekassa. Au-
ta Lasta – Auta Perhettä  
-teemalla tapahtuman ide-
ana oli, että ihmiset osti-
vat omien ostostensa ohel-
la jonkin pienen asian, jon-
ka sitten ulos mennessään 
lahjoittivat vietäväksi avus-
tuskohteeseen. Lauantaina-
joulukuun 12. päivänä lei-
jonat Lions Club Helsinki/
Metsälän johdolla tempai-

leijonat tempaisivat auta lasta – 
auta perhettä -keräyksellä

sivat lasten ja perheiden hy-
vinvoinnin merkeissä. Tem-
pauksessa olivat mukana 
Lions Club Vantaa Forte, 
Lions Club Helsinki/Käpy-
lä ja Lions Club Helsinki/
Oulunkylä.

Ihmisten halu auttaa lap-
siperheitä oli kiitettävä. Ta-
varaa kertyi yhteensä yli 
3500 euron edestä. Säilyviä 
elintarvikkeita, hygienia-
tuotteita sekä luonnollises-
ti suklaata. Kaikki kerätyt 

Keräykseen osallistuneita leijonia tyytyväisinä lopputuloksen ympärillä.

tuotteet toimitettiin Oulun-
kylän Ensikotiin ja sieltä ne 
käytettiin joulun tuomiseen 
vauvaperheisiin.

Tapahtumasta jäi mon-
ta miellyttävää asiaa muis-
tiin. Eräs rouva tuli kaup-
paan hieman kiireisen oloi-
sena. Hänelle kerrottiin Au-
ta Lasta – Auta Perhettä 
-keräyksestä paikalla olevi-
en leijonien toimesta. Hän 
hymyili ja lähti kauppaan. 
Hetken kuluttua hän palasi 

Maistelen vietnamilaista kahvia pienessä kahvilassa 
Saigonin keskustassa. Katselen ohi soljuvaa 
katkeamatonta mopojen ja skoottereiden virtaa. 
Liikenteessä ei näytä olevan logiikkaa, mutta koska 
kukaan ei rynni eikä omasta edusta pidetä kynsin 
hampain kiinni, kokonaisuus toimii. Kahvikin maistuu 
hyvälle.

Olen kaukana kotoa. Mietin, miten elämä pyörii täällä 
ja kotona Pakilassa. Päällisin puolin kaikki näyttää 
erilaiselta.

Suurkaupungissa tavallisen ihmisen elinpiiri rajautuu 
usein muutamaan lähikortteliin. Kaikki tarvittava, 
kauppa, koulu, ehkä myös oma myyntikoju löytyvät 
läheltä. Koska asunnot ovat pieniä, iltaa istutaan 
naapureiden kanssa kotikadun varrella. Omat korttelit 
ovat tuttuja ja rakkaita.

Oman kaupunginosan merkitystä ei voi liioitella. 
Minusta Pakila-Seuran tärkeä tehtävä on toimialueellaan 
Pakilassa, Paloheinässä, Torpparinmäessä ja 
Tuomarinkylässä edistää sellaisen ympäristön syntyä, 
jossa on mukavaa ja turvallista elää ja asua ja jonka 
mielellään kertoo kotiseudukseen.

Asuinympäristö on niin fyysisen ympäristön, palvelujen 
ja yleisen ilmapiirin kudelma. Minusta Pakila-Seuran 
luonteva tehtävä on koota asukkaiden mielipiteitä ja 
toiveita, jotta kudelmasta tulee mahdollisimman paljon 
asukkaidensa näköinen. Toivon, että Pakila-Seura 
toteuttaa toimialueellaan asukaskyselyn tämän vuoden 
aikana.

Asuinympäristö ei synny itsestään. Asuinympäristöä ei 
myöskään kannata synnyttää väkisin. Minusta Pakila-
Seuran luonteva tehtävä on luoda kohtaamistilaisuuksia 

Pakila-Seuran 
Puheenjohtajan palsta

alueen ihmisille ja toimijoille. Yhdessä keskustellen 
syntyy ja jalostuu ajatuksia yhteisen asuinympäristömme 
hyväksi. Yhdessä keksittyä on myös mukava yhdessä 
toteuttaa.

Koska emme vietä iltaa ja vaihda ajatuksia saigonilaisten 
tavoin kadulla, viestit oman alueemme tapahtumista 
täytyy välittää muuten. Minusta Pakila-Seuran 
luonteva tehtävä on ylläpitää tiedotusalustaa, jossa 
paikalliset yritykset ja tapahtumanjärjestäjät voivat 
ilmoittaa tarjoamistaan palveluista ja tulossa olevista 
tapahtumista.

Lähikorttelit, oma asuinalue on tärkeä ja rakas 
niin Saigonissa kuin Pakilassa, Paloheinässä, 
Torpparinmäessä ja Tuomarinkylässäkin. Vain tavat 
vaalia omaa asuinaluetta vaihtelevat. 

Haluan tässä yhteydessä kiittää Pakila-Seuran edellistä 
puheenjohtajaa Urpo Oksasta alueemme hyväksi 
suurella sydämellä tehdystä työstä. Paljasjalkaisena 
pakilalaisena Urpo on tuonut juurevoittavaa historiallista 
perspektiiviä vuosikymmenten ajalta tämän hetken 
haasteiden ratkomiseen. 

Lopuksi haastan kaikkia miettimään, mikä itse 
kullekin on tärkeää omalla asuinalueella. Kaikille 
oman alueen kehittämisestä 
kiinnostuneille esitän kutsun tulla 
mukaan Pakila-Seuran toimintaan. 
Mielenkiintoista pohdittavaa ja 
touhuttavaa on ainakin alueemme 
kaavoitukseen vaikuttamisen kuin 
myös teemailtojen ja tapahtumien 
järjestämisen parissa.

Hyvää alkanutta vuotta 2016!

taPio KleMetti

Pakila-Seuran pj.
050-624 86

tapio.klemetti@gmail.com 

pussi täynnä ostoksia ja lah-
joitti kaikki keräykseen.

Hän oli tullut sisälle vain 
katsoakseen, löytyisikö siel-
tä kukkakauppaa. Matka 
oli tapaamaan ensimmäis-
tä kertaa viikkoa aikaisem-
min syntynyttä ensimmäis-
tä lapsenlastaan. Keräys ja 
sen kohderyhmä tuntuivat 
tässä tilanteessa tärkeiltä ja 
hän halusi ehdottomasti ol-
la mukana. 

lionstoiminta Metsälän, 
Käpylän ja oulunkylän 
alueella

Lionstoiminta on klubiyh-
teisössä tehtävää vapaaeh-
toistyötä omalla paikka-
kunnalla ja yhdessä muiden 
lionsklubien kanssa. 

Suurin osa annettavas-
ta tuesta on rahalahjoituk-
sia toimintaa varten. Klu-
bit keräävät varat erilaisil-
la toiminta-aktiviteeteil-
la. Käpylän alueella tunne-
tuin tapahtuma on Taivas-
kallion laskiainen, Metsä-
län alueella Kevättapahtu-
ma ja Oulunkylän alueella 
joulukuusten myynti sekä 
Mäkitorpan puiston Lasten 
kevättapahtuma.

raiMo anttila
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URHEILU JA LIIKUNTA

Kaudella 2016 jo 92. 
vuottaan Oulunkylässä toi-
miva Gnistan pyörittää jal-
kapalloa ympäri vuoden 26 
joukkueella, yli 800 pelaa-
jan voimin. Perinteikkään 
ja nuorekkaan seuran har-
joituksissa kirmataan iloi-
sesti pallon perässä satoi 
tai paistoi, helteellä ja vii-
leämmällä säällä. Vain alle 
13 pakkasasteen vajonnut 
lämpötila pitää kentän kiin-
ni ja urheilijat kotona.

– Seuran hyväksi tun-
nustettu toiminta ja halu 
antaa mahdollisuus pela-
ta kaikille lajista kiinnos-
tuneille on tuonut tulos-
ta merkittävästi kasvanee-
na jäsenmääränä. Pelaaji-
en määrän kasvu tuo mu-
kanaan haasteita varsin-
kin valmennuksen suh-
teen. Siihen Gnistan on vas-
tannut rekrytoimalla uusia 
valmentajia ja nimeämäl-
lä kaksi juniorivalmennus-
päällikköä, kertoo toimin-
nanjohtaja Risto Karvonen 
ja toivottaa uudet lajista 
kiinnostuneet mukaan jo-
ko joukkueiden toimintaan 
tai jalkapallokerhoihin. 
Seuran nettisivuilta www.
gnistan.net saa lisätietoa 

Gnistanissa pallo pyörii ympäri vuoden

uusien päiväkotien sijoit-
tumista Pakilan alueelle ra-
joittaa sopivien tilojen puu-
te. Ankkalampi etsi tiloja 
alueelta viisi vuotta ja Itä-
Pakilan puolella aiemmin 
toiminut Montessorileikki-
koulu siirtyi kahden vuo-
den tiiviin etsinnän jälkeen 
Länsi-Pakilaan. Yksityisiä 
päiväkoteja alueelle kuiten-
kin toivotaan. Montessori-
leikkikoulu on toiminut uu-
sissa tiloissa Osuuskunnan-
tie 29:ssä nyt reilut kolme 
vuotta. 

– Meillä on pitkät perin-
teet Pakilassa toimimisesta. 
Alueella on erittäin aktiivi-
sia vanhempia, jotka arvos-
tavat mahdollisuutta vai-
kuttaa lastensa päivähoi-
toon ja toimivat leikkikou-
lujamme pyörittävän Hel-
singin Montessoriyhdis-
tyksen hallituksessa. Uu-
sien toimitilojen löytämi-

ankkalampi monipuolistaa Pakilan 
päiväkotitarjontaa
Pakilan päiväkotitilanteeseen tuli helpotusta 
uuden yksityisen päiväkodin muodossa, 
kun Ankkalampi avasi ovensa tammikuussa 
Koulumestarintie 15:ssä. Ankkalampi tuo 
alueelle uuden vaihtoehdon kaksikieliseen 
päivähoitoon.

sessäkin vanhempien ak-
tiivisuudella oli ratkaiseva 
merkitys, toiminnanjohtaja 
Virpi Mustila kertoo.

Tiloja etsitään myös 

kaupungin päivähoidon 
aluepäällikön avustuksel-
la. Yksityiset päiväkodit ei-
vät olekaan kunnallisten tai 
toistensa kilpailijoita. Tär-
keintä on, että jokainen per-
he voi löytää itselleen sopi-
vimman vaihtoehdon.

– Pakilasta on kysel-
ty paljon koska Ankka-
lampi tulee ja päivähoidon 
aluepäällikkökin suositte-
li aluetta, koska päiväko-

tipaikoista on pulaa, Hei-
di Ruhala Ankkalammesta 
sanoo.

Uuden päiväkodin käyn-
nistäminen vie aikansa. 
Kun tilat on saatu remon-
toitua toimintaan sopiviksi, 
päivähoitopaikkoja aletaan 
täyttää vähitellen.

– Paikkojen täyttymises-
sä menee yleensä noin vuo-
si. Tavoitteenamme on, et-
tä elokuussa kaikki hoito-

paikat olisivat täynnä. Sil-
loin päiväkodissa työsken-
telisi kuusi varhaiskasvat-
tajaa ja hoitopaikkoja olisi 
40 lapselle, jotka jakautuvat 
eri ikäryhmiin: minit, midit, 
maksit ja lopulta myös mes-
tarit eli esikoululaiset, Hei-
di kertoo.

Yksityiset päiväkodit 
erikoistuvat

Helsingin yli 400 päiväko-
dista vähän yli 100 on yksi-
tyisiä. Oulunkyläinen-leh-
den jakelualueella toimii 30 
kunnallista ja seitsemän yk-
sityistä päiväkotia. Yksityi-
sillä päiväkodeilla on kai-
killa jokin painotus, steiner-
pedagogiikka, montessori-
pedagogiikka, ruotsin- tai 
englannin kieli tai luonto- ja 
liikunta.

– Ankkalammessa kak-
sikielisyys – suomi-englan-
ti – näkyy päiväkodin ar-
jessa. Panostamme Pakilas-
sa myös liikkumiseen, tar-
koittaen sekä liikuntaa että 
lähiympäristössä retkeilyä, 
Heidi kertoo.

Mistä mahtaa olla peräi-
sin nimi Ankkalampi? Sa-
nasta voi herätä monenlai-

sia mielikuvia.
– Ankkalampi-nimi tuli 

minun ja perustajaystäväni 
Ira Häggströmin yhteises-
tä taustasta. Ira on suomen-
ruotsalainen ja tapasimme 
aikoinaan Hankenilla opis-
kellessamme. Ankkalampi 
kulki mukana työnimenä 
suunnitellessamme ensim-
mäistä päiväkotia ja mo-
net alkoivat tuntea projek-
tin sillä nimellä. Siksi mie-
timme kannattaako nimeä 
enää vaihtaa. Asiaan vai-
kutti myös Peter Nymanin 
haastattelu, jonka satuin 
lukemaan niihin aikoihin. 
Hän sanoi, että ankdam-
men – ankkalampi – tuo hä-
nelle mieleen jotain pientä, 
turvallista ja kodinomaista. 
Ne kolme asiaa ovat tavoit-
teitamme omissa päiväko-
deissamme, Heidi kertoo.

susan Wilander

toiminnasta.
– Tavoitteet hyvän ja ke-

hittävän harrastuksen sekä 
ammattitaitoisen valmen-
nuksen tarjoamiseksi vaa-
tivat seuralta myös merkit-
tävää rahallista satsausta, 
minkä vuoksi Gnistanissa 
toivotaan yritysten ja mui-
den tukijoiden aktivoitu-
mista yhteisen hyvän edis-
tämiseksi, jatkaa Karvonen 
ja lisää vielä, että seuralla 
on Kipinärahasto, josta tu-
etaan vähävaraisten, moti-
voituneiden pelaajien har-
rastamista ja jota voi jokai-
nen tukea haluamallaan 
summalla.

Tyttöfutis kehittyy 
uuden sopimuksen 
myötä

Gnistanissa on jo pitkän ai-
kaa tiedostettu jalkapal-
lon merkitys ja kiinnosta-
vuus myös tyttöjen harras-
tuksena ja sen eteen on teh-
ty määrätietoista työtä. Tyt-
töfutista vietiin Loppiaise-
na merkittävästi eteenpäin 
kun naapuriseurat HPS, 
Gnistan ja FC PoHU sopi-
vat jatkoyhteistyöstä tyttö-
joukkuetoiminnassa. Yh-
teistoiminta alkoi jo neljä 

vuotta sitten 99-ikäluokan 
yhteistyön myötä. Kaudel-
la 2016 GPS-yhteisjoukku-
eet pelaavat jo ikäluokissa 
1998-2003.

– GPS-toiminta takaa, et-
tä tyttöjä on riittävä määrä, 
jotta voimme taata vanhim-
missa tyttöikäluokissa mie-
lekästä toimintaa sekä har-
rastajille että tavoitteelli-
semmin jalkapalloon suh-
tautuville. Samalla koros-
tamme kasvatuksellisuut-
ta, hyvää yhteishenkeä ja 
solidaarisuutta riippumat-
ta omasta tavoitetasosta, to-
teavat seurojen puheenjoh-
tajat kuin yhdestä suusta. 

– GPS-toiminta on pitkä-
jänteistä seurajohtoista fu-
tisyhteistyötä, jolla lisätään 
harrastusvaihtoehtoja mur-
rosikävaiheeseen. Yhteis-
työ toimii kannustavana 
esimerkkinä muille seuroil-
le ja muunlaiselle yhdes-
sä tekemiselle, toteaa myös 
seurakehityspäällikkö Silja 
Ranta Palloliiton Helsingin 
piiristä.

edustusjoukkueen 
valmennustiimiin 
muutoksia

Kaudella 2016 Kakkosen 

Itälohkossa pelaavan Gnis-
tanin edustusjoukkueen 
valmennustiimi on vaihtu-
nut. Gnistanin uusi pääval-
mentaja on Tommi ”Stoba” 
Lingman, joka korvaa Mik-
ko Eskelisen tämän siirty-
essä HIFK:n joukkueeseen 
Jani Honkavaaran apuval-
mentajaksi. Pitkän valmen-
tajakokemuksen omaava 
Lingman on toiminut vii-
me vuodet HJK:n A-juni-
oreiden päävalmentajana. 
Hän on myös valmentanut 
pitkään Hongassa. Lingma-
nilla on mittava oma pelaa-
jaura Ykkösen ja Kakkosen 

joukkueissa.
– Lingman jatkaa Gnis-

tanissa siitä mihin Eskeli-
nen jäi eli tavoitteena on pi-
tää Gnistan Kakkosen kär-
kijoukkueena ja samalla ke-
hittää nuoria pelaajia eteen-
päin urallaan. Stoban val-
mennusfilosofia on hyvin 
samanlainen kuin Eskeli-
sellä. Tästä syystä harjoitus-
rutiinit ja pelitapa tulevat 
varmasti säilymään saman 
tyyppisinä kuin menneellä 
kaudella, kommentoi Gnis-
tanin manageri Antti ”Kyt-
tä” Uusitalo.

Muut lisäykset Gnista-

nin edarin valmennustii-
missä ovat apulais- ja fy-
siikkavalmentajaksi tullut 
Petri ”Pete” Haapimaa se-
kä Jukka-Pekka ”Spädä” 
Hankomäki, joka ottaa roo-
lin apulaisvalmentajana ja 
joukkueen huoltajana. Pe-
te Haapimaa siirtyy Gni-
suun PKKU:sta ja omaa pe-
laajakokemusta niin liigas-
ta kuin ykkösestäkin. Spä-
dä Hankomäki on toiminut 
pitkään HJK:n organisaa-
tiossa ja oli viime kaudella 
päävalmentaja Lingmanin 
apuna Klubin A-junnuissa.

risTo Karvonen

GPs-yhteisjoukkueen hyökkäys brasilialaisten maalilla Helsinki Cupissa.

ANKKALAMPI

Ankkalammen 
hoitopaikkoja voi 
tiedustella Iralta: 
050 3806070 tai 
www. ankkalampi-
ankdammen.fi

RISTO KARVONE

PAKILA
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”Kun on hauskaa, 
tulee tehtyä hom-
mia koko ajan.

URHEILU JA LIIKUNTA

salissa soi elokuvamu-
siikki Prinsessa Ruususes-
ta ja tanssinopettaja Mar-
jukka Lukkaroinen kor-
jaa nukkekaupan esineitä. 
Ihan oikeista nukeista ei 
kuitenkaan ole kyse, vaan 
Tanssilan 7–11-vuotiais-
ta harrastajista, jotka ovat 
kokoontuneet viimeiselle 
luovan tanssin tunnilleen 
ennen joululomaa. 
– Pidän kivoista tansseista 
ja esiintymisestä. Joulujuh-
lassa esitimme Rosvotans-
sin, 9-vuotias Safiiri-ryh-
mään kuuluva Maaria Hä-
mäläinen kertoo.
Koulun perustaja Iiris Sal-
menmaa viettää joulutau-
on tiiviisti uudella tanssi-
salilla Metsälässä. Tammi-
kuussa vietetään avajai-
sia, mutta sitä ennen sa-
li on remontoitava. Nuo-
ren yrittäjän elämä on kii-
reistä ja kaikki tekeminen 
pyörii juuri nyt Tanssilan 
ympärillä. 

– Kun on hauskaa, tulee 
tehtyä hommia koko ajan, 
Iiris sanoo. 

Koulu sai alkunsa vuon-
na 2013, kun tanssia jo pit-
kään opettanut Salmen-
maa piti kesäkerhoa Mar-
janiemen siirtolapuutar-
hassa. Osallistujat toivoi-
vat tunteja ympäri vuo-
den ja nyt Tanssila tar-
joaa opetusta vauvaryh-
mistä aikuisiin useassa 

Tanssikoulu syntyy yhteishengestä
eri toimipisteessä. Salmen-
maa itse työskentelee myös 
lastentarhanopettajana.

Lähipiiristä on apua 
ja remonttikin valmistuu 
talkoovoimin. 

– Äiti auttoi pupunkorvi-
en ompelussa ennen esitys-
tä ja poikaystävä on muka-
na remontoimassa. 

Salmenmaalle on tärke-
ää, että esityksiin osallistu-
vat lapset ja nuoret pääsevät 
panemaan parastaan. Suu-
rin nautinto yrittämisessä 
on hyvä palaute ja yhteis-
henki. Haastetta tuo se, ettei 
kaikkea haluamaansa saa 
ihan heti.

Smaragdit eli 15–19-vuo-
tiaiden edustusryhmä odot-
taa harjoitusvuoroaan salin 

ulkopuolella. Heistä moni 
kertoo siirtyneensä tanssi-
harrastukseen voimistelus-
ta, koska se on vähän ren-
nompaa ja pääsee ilmaise-
maan itseään. Smaragdit 
osallistuvat aktiivisesti kil-
pailuihin. Kilpaileminen ei 
pelota, vaan nuoret ottavat 
tuomarien palautteen kehit-
tymisen kannalta. 

– Tanssissa taidot vahvis-
tuvat vähä vähältä, 16-vuo-

tias Lotta Huima kuvailee. 
Smaragdit harjoittelevat 

klassista balettia, lyyristä 
jazzia ja show-tanssia useita 
tunteja viikossa.

Tanssilan kolmantena 
toimintavuonna tunneille 

KieKKoKoulu kokoon-
tuu Oulunkylän liikunta-
puiston jäähallissa sunnun-

OKK:n kiekkokoulussa on liikunnan riemua
Oulunkylän Kiekko-Kerhon Leijona-
kiekkokoulussa lapset pääsevät jääkiekon 
pariin 80 eurolla koko kevätkaudeksi. 

taisin ja jäällä riittää me-
noa ja meininkiä. Nuorim-
mat osallistujat ovat vie-

lä tarhaikäisiä, vanhimmat 
kolmasluokkalaisia. Riittä-
vä määrä apuohjaajia mah-
dollistaa sen, että jokaiselle 
löytyy treeneissä omaa tai-
totasoa vastaava ryhmä.

Syyskauden viimeisissä 
treeneissä joulun alla syö-

dään lopuksi piparkakkuja 
ja jutellaan siitä, mitä kau-
den aikana on tehty ja opit-
tu. – Kivointa on pelaami-
nen, kuuluu monesta suus-
ta. – Olen oppinut jarrutta-
maan, iloitsee yksi reipas 
kiekkokoululainen. Pos-
ket ovat punaiset kaikilla, 
kun aitiossa vanhemmat 
riisuvat luistimia treenien 
päätteeksi.

Kiekkokoulua varten ei 
tarvitse hankkia täyttä jää-
kiekkovarustusta. Täällä 
pärjää kevyellä toppapu-
vulla, ristikollisella kypä-
rällä, kaulasuojalla ja tu-
kevilla hanskoilla. Terävät 
luistimet helpottavat me-
noa jäällä ja sopivan pitui-
sen mailan kanssa oikea 
luisteluasento löytyy pa-
remmin kuin liian pitkää 
vartta heilutellessa. Kaik-
kiin varusteasioihin löytyy 
apua ja neuvoja kiekkokou-
lun opettajilta.  

luistelukoulusta kaikki 
alkaa

Tiina Paasikunnas on ve-
tänyt kaikkein nuorimmil-
le luistelijoille tarkoitettua 
OKK:n Lapsi- vanhempi 

on löytänyt jo lähes 200 har-
rastajaa. Innostus saa teke-
mään uusia suunnitelmia. 
Vuonna 2016 Salmenmaa ai-
koo ohjata koko illan tanssi-
sadun, Pähkinänsärkijän, jo-
hon osallistuu kaikkien ta-

sojen oppilaita. 
– Tehdään töitä ammatti-

maisesti alusta asti, Salmen-
maa sanoo. 

Pähkinänsärkijä saa ensi-
iltansa loppuvuodesta.

laura laiTinen

Tanssilan uusi Metsälän Sali 
on osoitteessa:

Läkkisepäntie 20. 
Lisätietoja: 

www.tanssila.fi.

15–19-vuotiaiden edustusryhmä smaragdit harjoituksissa.

LAURA LAITINEN

-luistelukoulua nyt 20 vuot-
ta. Mikä saa jatkamaan vuo-
si vuoden jälkeen? 

– Hauskinta on nähdä, 
kuinka nopeasti lapset op-
pivat uutta. Aloitamme sii-
tä, että miten luistimilla py-
sytään pystyssä. Siitä ede-
tään luistimet jalassa käve-
lemiseen ja sitten löytyy jo 
liuku. Kauden päätteeksi ei 
enää juurikaan tarvita van-
hemman kättä tueksi vaan 
jääleikit sujuvat jo hyvin. 

– Luistelukoulussa kes-
kitytään ihan perustaitoi-
hin. Kiekkokoulussa tulee 
jo sitten mukaan ryhmätoi-
minta ja lajin joukkueluon-

ne. Sitä kehitystä on kiva 
seurata. Ja onhan se aivan 
mahtavaa, että entiset luis-
telukoululaiseni, nyt minua 
päätä pitemmät teinit, tu-
levat kadulla tai jäähallilla 
moikkaamaan, kertoo Tii-
na. – On useampikin sellai-
nen suku, jossa olen opetta-

nut sekä lapset että lapsen-
lapset luistelemaan, sekin 
on hieno tunne!

aikuisille myös

OKK ei ole pelkkä junio-
riseura, vaan aikuisillekin 
tarjotaan harrastusmahdol-
lisuus. Matalin kynnys on 
tulla mukaan kuntokiek-
koon, jossa ei pelata otte-
luita kuin satunnaisesti. Se-
kä miehille että naisille on 
kuntokiekkovuorot Mal-
min jäähallilla ja molempiin 
mahtuu jäälle uusia harras-
tajia. Kuntokiekossa on tär-
keintä saada kerran viikossa 
hiki pintaan ja hymy huu-
lille. Tiina Paasikunnas pe-
räänkuuluttaa naisten jouk-
kueeseen erityisesti maali-
vahtia tai kahta; lämpimästi 
tervetuloa hauskaan poruk-
kaan! Enemmän lajitaus-
taa omaaville on myös eri-
tasoisissa harrastesarjoissa 
pelaavia joukkueita tarjolla. 
Ikämiehet pelaavat omassa 
OKK Evergreens -joukku-
eessaan. OKK:ssa jääkiekko 
on kaiken ikäisten ja kaiken 
tasoisten harrastus.

sanna HolmberG

Lisätietoja: www.okk.fileijona-kiekkokoululainen.

OKK RY.

”Luistelukoulussa 
keskitytään ihan 
perustaitoihin.
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sain viirin -videossa näh-
dään lasten kädet jotka ri-
pustavat urheiluseuransa 
viirin yksi toisensa jälkeen 
seinällä olevaan naulaan. 
Taideteoksen ideana on rin-
nastaa paikallisten urheilu-
seurojen tunnukset ”lähi-
logoina” kaupoissa tarjolla 
oleviin maailmanlaajuisiin 
brändeihin. 

– Pelin alussa joukkuei-
den kapteenit vaihtavat vii-
rejä. Pelin lopuksi valmen-
taja antaa viirin tsemppa-

Urheilua kuvataiteessa
Denise Ziegler on Oulunkyläläinen taiteilija, 
jonka teokset liittyvät usein kaupunkitilaan. 
Tällä kertaa hänen teoksensa on kuitenkin 
vallannut urheilu.

ripalkinnoksi sille pelaa-
jalle, joka on pelissä ylittä-
nyt itsensä, Denise Ziegler 
kertoo.

Denise pyrkii videolla 
tukemaan lasten omaa yh-
teenkuuluvaisuuden tun-
netta, jonka takana on se, 
että tehdään jotain yhdes-
sä sen sijaan, että kulute-
taan samoja asioita. Video-
ta tehdessään Denise ha-
vahtui lasten käsien liikkei-
den huolellisiin ja ylpeisiin 
eleisiin heidän esitellessään 

aarteitansa kameralle. 
Kaupunki tilana 

kiinnostaa
Denise Ziegler asuu per-

heineen Oulunkylän atel-
jeetalossa. Kuvataiteilijan 
ura alkoi Denisen muutet-

tua Sveitsistä Suomeen pa-
rikymmentä vuotta sitten. 
Ideat teoksiin tulevat usein 
lähipiiristä. Sain viirin 
-teoksen idea tuli kuitenkin 
porilaisesta ostoskeskuk-
sesta, jonne hänen piti teh-

vuodesTa 1959 maunu-
lalaisia liikuttanut Maunu-
lan Naisvoimistelijat on vi-
reä seura, joka liikuttaa pai-
kallisia asukkaita vauvois-
ta vaariin. Seuran tuntivali-
koimasta jokainen löytää it-
selleen sopivan liikuntaryh-
män ja lajeja lisätään jump-
paajien toiveita kuunnellen. 

– Haluamme tarjota lähi-
seudun asukkaille edullisen 
ja hyvän vaihtoehdon har-
rastaa liikuntaa lähellä ko-
tia, kertoo seuran puheen-
johtaja Sanna Aarto.

Tänä vuonna MNV:n 
tuntivalikoimasta löytyy 
perinteisten jumppien lisäk-
si mm. joogaa, hydrobicia, 
kahvakuulaa ja aikuisbalet-
tia. Lapsille on tarjolla mm. 
naperovoimistelua, parkou-
ria, balettia ja sirkusta. Nuo-
rimmat liikkujat ovat perhe-

boTnia aloitti kauden pit-
källä voittoputkella. Bot-
nian voidaankin ilman so-
raääniä sanoa olevan tällä 
hetkellä yksi kovimmista 
ryhmistä kotimaassa.

Alkukaudella nälkäistä 
ogelilaisryhmää on pysty-
nyt haastamaan tosissaan 
ainoastaan Porvoon Akil-
les, joka on liikkeellä Suo-
men mittakaavassa erittäin 
nimekkäällä nipulla. Pari-
valjakon tasoero ei välttä-
mättä ole kovin suuri, vaik-
ka Botnia onnistuikin sho-
keeramaan koko jääpallo-
kansan tammikuun puoles-
savälissä kukistamalla por-
voolaisvieraansa häkellyt-
tävästi 12-2.

Botnia on viihdyttänyt 
optimistisella  ja tehokkaal-
la pelaamisen kulttuurilla. 
Vauhdikkaan hyökkäämi-
sen lisäksi sen puolustus on 

Botnia on kova luu 
Bandyliigassa
Oulunkylän urheilupuistossa pelaava 
jääpalloryhmä on ampaissut kansallisen 
tason kärkeen

URHEILU JA LIIKUNTA

mnv liikuttaa koko 
perhettä

liikunnan vauvoja ja van-
himmat vetreitä eläkeläisiä. 
Alkuajoista seuran toimin-
nassa mukana ollut entinen 
puheenjohtaja Liisa Aarto 
vetää edelleen maanantain 
suosittua keppijumppaa.

Jumpat alkoivat 
vauvajumpasta

Ninni Ylitalon perhe on 
jumpannut MNV:ssä jo seit-
semän vuotta. 

– Kuulimme seuras-
ta naapureilta ja lähdimme 
heti innolla mukaan. Aloi-
timme vauvajumpasta, kun 
esikoinen syntyi ja vuosi-
en varrella olemme olleet 
mukana mm. perhejum-
passa. Nyt kun lapset ovat 
kasvaneet, ovat he osallis-
tuneet itsenäisesti jumppa-
kouluun, sirkusteluun ja 
voimisteluun.

Ninni itse on nautti-
nut seuran monipuolisesti 
tarjonnasta. 

– Olen käynyt erilaisil-
la kehonhuoltotunneilla, 
joogassa, zumbassa ja bai-
lailossa. Molemmat per-
heen aikuiset ovat käyneet 
myös kahvakuulassa, min-
kä lisäksi mies on innokas 
äijäjumppaaja. 

Rajattoman kortin lisäk-
si voi ilmoittautua yksittäi-
sille tunneille, minkä lisäk-
si myös kertamaksulla pää-
see kohottamaan kuntoaan. 
Tunneille voi tulla myös 
kesken kauden, eli jos tam-
mikuussa ei ehtinyt mu-
kaan, ei helmikuussakaan 
ole vielä myöhäistä.

Kirsi HoloPainen

Tutustu seuran toimintaan 
täältä http://maunulannv.

sporttisaitti.com/.

KULTTUURI

still-kuva denise Zieglerin videoteoksesta ”sain viirin”.

Teokseen “Sain viirin” 
liittyy artikkeli A City 
Never Lies – Situational 
irony as a key to address 
public urban space kirjas-
sa Research in Arts – Iro-
ny, Critique and Assimila-
tion of the Methods (toim. 
José Quaresma, Alys 
Longley, Fernando Ro-
sa Dias, Auckland, New 
Zealand, 2015).

dä taideteos. 
– Lopulta kun vide-

ot pyörivät ostoskeskuk-
sen mainostauluilla, eivät 
ne sinne kuitenkaan sopi-
neet. Niiden kuvasto oli lii-
an lempeää kaupalliseen il-

mapiiriin, Denise sanoo.
Taiteilija käsittelee te-

oksissaan usein kaupun-
kisuunnitteluun liittyviä 
asioita.

– Teen tutkimusta ”haas-
tattelemalla” seiniä ja nurk-
kia – ihmisten rakenta-
mia tiloja kaupungissa. Ne 
kertovat minulle parem-
min kaupungin olotilasta 
kuin asukaskyselyt, Denise 
kertoo. 

Keväällä ovat tulos-
sa näyttelyt niin Turussa 
kuin Kööpenhaminassa-
kin. Turun teoksissa käsitel-
lään ornamentteja ja Köö-
penhaminassa vuorossa on 
teksti-interventio. 

susan Wilander

pitänyt. Kruununjalokivenä 
välkehtii isosta osasta ”Bot-
tan” pelinrakentamista vas-
taava huipputaitava Tuo-
mas Määttä. 

Botnian vastuuvalmen-
taja Esa Määttä penäsi syk-
syllä ryhmältään onnistu-
misia laajemmalta rinta-
malta. Runkosarjan puolik-
rouvissa joukkue on tehnyt 
sarjan eniten osumia. Huu-
toon ovat voimakkaimmin 
vastanneet Määtän lisäk-
si Jimi Heinonen ja Tero 
Määttälä.

Helsingin Herruus rat-
kesi Botnialle jo alkuun-
sa. Botnian saalistama täy-
si pistesaalis kahdesta en-
simmäisestä vieraspelis-
tä Brahen kentältä merkit-
si paikallisvaltikan jäämis-
tä ennen viimeistä ottelua 
Oulunkylään, kuten viime 
kaudellakin.

Botnian mahdollinen 
runkosarjan voitto olisi si-
nällään merkittävä,  kos-
ka sen perusteella jaetaan 
kotietu kevään mahdolli-
seen loppuotteluun. On-
nistuneen alkukauden jäl-
keen maaliskuun finaalista 
ulos jääminen olisi jo pieni 
yllätys.

Botnialla on tällä kaudel-
la mahdollisuus harvinai-
seen tuplamestaruuteen. Se 
voitti tammikuun alkupuo-
lella Helsingissä Suomen 
Cupin. Jyväskylän Seudun 
Pallo kaatui loppuottelus-
sa 5-3. Vaikka Cup on ar-
voasteikossa jäänyt hiukan 
Bandyliigan varjoon, on 
pitkään aikaan ensimmäi-
sellä saavutetulla aikuis-
ten pokaalilla seuran sisällä 
merkitystä.

Paikallisseuran pelit ovat 
parasta paikan päällä! Vah-
vaa kautta pelaava Botniaa 
kannattaa tulla kannusta-
maan kotikentälle.

PeTri KanKKunenYlitalon perhe harrastaa maunulan naisvoimistelijoissa.

DENISE ZIEGLER

PETRI KANKKUNEN

KIRSI HOLOPAINEN

botnia juhli voittoa Helsingin iFK:sta perinteisessä Tapaninpäivän paikallisottelussa.
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HARRASTuk-
SISTA ILoA JA 
ITSETunToA! 

Onnittelut Suomen nuorten jää-
kiekkojoukkueelle maailman 
mestaruudesta! Taantuman ai-
kana ilon aiheita todella tar-
vitaan. On tärkeää, että kaikki 
nuoret voivat saada iloa itseään 
kiinnostavasta harrastuksesta. 
Joillekin iloa tuo jokin joukkuelaji, tanssi tai sirkustaidot 
ja joillekin taas musiikki-, kuvataide- tai vaikka koiraharras-
tus. Edistyminen ja onnistumisen kokemus auttaa jaksamaan 
arkea. Jokaiselle lapselle ja nuorelle pitäisi turvata mahdolli-
suus kiinnostavaan harrastukseen. 

Koiriin liittyvät harrastukset ovat lisänneet jatkuvasti suosi-
otaan myös Helsingissä. Agility, rallytoko, toko ja koiranäyt-
telyt tarvitsevat halleja ja kenttiä ympärivuotiseen käyttöön. 
Mitä vähemmän halleja, sitä korkeammat osallistumismak-
sut! Julkinen raha ei ole vieläkään seurannut tyttöjen ja nais-
ten suosimia lajeja kuten ratsastus-, tanssi- ja koiraharras-
tusta. Tuomarinkylän nykyinen ratsastus- ja koiraharrastus-
aluekin on uhanalainen. Helsingissä harrastusten maksut 
esim. ratsastus- ja musiikkiopiston lukukausimaksut ovat kak-
sinkertaiset verrattuna esim. Jyväskylään, joka on kuitenkin 
yliopistokaupunki. 

Kansantalouden ja yksilön hyvinvoinnin kannalta on tärkeäm-
pää saada kaikki liikkumaan ja harrastamaan kuin valmentaa 
vain huippuja.  Peruskoulun oppilaanohjaajana tapaan vuo-
sittain nuoria, jotka 7. tai 8. luokalla ovat tahtomattaan kar-
siutuneet jopa 5–6 kertaa viikossa treenaavasta edustusjouk-
kueesta ja jääneet samalla entisen kaveripiirinsä ulkopuolel-
le. Monella harrastus hiipuu.  Lisäksi moni laji pitää aloittaa 
jopa ennen kouluikää, jotta pysyy mukana huipulla. Haluaisin 
lisätä mahdollisuutta aloittaa 1–2 kertaa viikossa toteutuva 
harrastus vaikka 13- tai 16-vuotiaana. Harrastukseen kuuluu 
vapaaehtoisuus ja että voi kokeilla eri lajeja. 

Suurin osa alueemme perheistä voi hyvin, mutta ongelmat 
kasautuvat ja on myös paljon köyhiä lapsiperheitä. Helsin-
gissä joka viides perhe on yhden huoltajan perhe. Ei voi olla 
niin, että yksinhuoltajan pitää olla lastensuojelun asiakas, jot-
ta lapsi voi harrastaa. Joka kuudes helsinkiläinen on alaikäi-
nen ja pikkulapsia asuu enemmän kuin koskaan. Harrastus-
mahdollisuuksia ja kunnollisia leikkialueita lähellä kotia tar-
vitaan. Pitää myös voida harrastaa liikuntaa kuulumatta laji-
liittoon tai seuraan. Auttaisi alkuun, jos kerrostalojen pihoilla 
mahtuisi potkimaan palloa. 

On järkevää kehittää kaikista asuinalueista hyviä kasvuympä-
ristöjä lapsille ja nuorille. Myös harrastusten olisi hyvä löytyä 
läheltä kotia. Hiekkalaatikko ja penkki eivät riitä virkistys- ja 
leikkialueeksi edes pienille lapsille. Koulujen, leikkipuistojen ja 
päiväkotien pihat tulisi suunnitella virkistykseen ja harrasta-
miseen sopiviksi alueen olohuoneiksi myös viikonloppuisin ja 
koulujen loma-aikoina. Asfalttipiha koulussa ei voi olla ainoa 
vaihtoehto. Ei pelkkä aurauksen helppous voi olla keskeinen 
kriteeri koulujen pihojen suunnittelussa. 

Myös monikulttuuristen perheiden lapset tulee huomioida 
harrastusvalikossa myös koulujen loma-aikoina. Onnistumi-
sen kokemukset ovat tärkeitä erityisesti kasvuvaiheessa ole-
valle lapselle ja nuorelle. Monelle mieleisessä harrastukses-
sa onnistuminen tukee keskeisesti itsetunnon vahvistumista. 
Siksi jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla mahdollisuus ke-
hittyä ja onnistua itseä kiinnostavan harrastuksen avulla. Se 
ei saa olla perheen tuloista kiinni. Myös maksutonta tai edul-
lista koulujen loma-aikojen harrastetoimintaa tarvitaan jat-
kossa enemmän. 

sirKKu inGervo (vas.)

kaupunginvaltuutettu
nuorisolautakunnan jäsen

KULTTUURI

HilPPa Kaasinen on yksi 
Kuvataidekoulun noin 500 
oppilaasta, jotka viikoit-
tain saavat kuvataiteen pe-
rusopetusta. Monilla heis-
tä lapsena alkanut harras-
tus jatkuu myöhemmin-
kin, koska Kuvataidekou-
lu järjestää nykyään kurs-
seja myös aikuisille. Kou-
lun oppilasmäärä on kas-
vanut merkittävästi viime 
vuosina.

Pohjois-Helsingin ku-
vataidekoulu antaa ku-
vataiteen perusopetus-
ta 4–20-vuotiaille lapsil-
le ja nuorille. Koulu järjes-
tää myös lyhytkursseja lu-
kukausien aikana ja kesäl-
lä. Tulossa on mm. kuvatai-
teen kokkauskurssi ja mu-
nia monella tavalla -pää-
siäiskurssi. Marraskuussa 
järjestetään 30-vuotisjuhla-
näyttely Kanneltalossa, jos-
sa koululla on myös ope-
tusta Pakilan ja Malmitalon 
ohella.

Opetusryhmät kokoon-
tuvat iltapäivisin ja iltaisin 
2–3 oppitunniksi kerrallaan 
8–13 oppilaan ryhmissä. 
Opettajina toimii kymmen-
kunta kuvataideopettajaa ja 
kuvataiteilijaa.

– Koulussa on kiva opis-

Pohjois-Helsingin 
Kuvataidekoulu viettää 
30-vuotisjuhlaansa
– Pienenä saattoi joskus tuntua tylsältä 
lähteä koululle, kun oli niin paljon muutakin 
tekemistä. Mutta nyt ei täältä lähtisi millään 
pois, Hilppa Kaasinen nauraa.

kella, kaikki tulevat toimeen 
kaikkien kanssa. Opettajat 
ovat mukavia ja opetus oi-
keasti auttaa omassa taiteen 
tekemisessä, Tiia Mäkirin-
ta kertoo.

– Jos ei itse keksi aiheita, 
opettaja antaa ideoita, mut-
ta ei pakota tekemään mi-
tään, Hilppa sanoo.

Hilppa kaasinen opis-

kelee ateljee-ryhmässä ja 
Tiia Mäkirinta KUVIS+ ai-
kuistenryhmässä. Molem-
milla on vuosien kokemus 
Kuvataidekoulusta. Tiialla 
harrastus on kantanut myös 
jatko-opintoihin visuaali-
selle alalle. 

– Opiskelen graafis-
ta suunnittelua Metropoli-
assa. Oli vaikea keksiä so-
pivaa opiskelualaa, mutta 
medianomilla on niin pal-
jon vaihtoehtoja, että se vai-
kutti hyvältä, Tiia kertoo.

Koulun oppilaista pää-
tyy rehtori Heidi Romon 
mukaan visuaalisiin am-

matteihin prosentuaalises-
ti suunnilleen yhtä paljon 
kuin taiteilijoita on koko 
väestössä.

– Kuvataidekoulu antaa 
hyvän pohjan jatko-opin-
noille taideyliopistoissa 
ja muissa visuaalisen alan 
opinnoissa, Heidi sanoo. 

Kuvataiteesta voi tul-
la myös elämänmittainen 
harrastus.

– En varmaankaan jat-
ka taidealalla, koska sillä 
toimeentulo on niin haas-
tavaa. Mutta en kokonaan 
hylkää taidehörhöilyäkään, 
jatkan sitä vapaa-ajalla, 
Hilppa toteaa.

opinnoista 
päättötodistus 

Opintojen loppuvaiheessa 
voi valita oman kuvataiteel-
lisen projektin päättötyön 
aiheeksi. Siihen kuuluu ku-
vallisen osuuden lisäksi kir-
jallinen osuus, jossa kuvail-
laan työskentelyprosessia.

Mehu-kaveriporukan jä-
senet, Kalle Korhonen, Joo-
na Palomäki ja Julius Hei-
no, tekevät päättötyök-
seen dokumentin Mehun 
toiminnasta.

– Vuodesta 2011 lähtien 
meillä on ollut Mehu-po-
rukka, jossa koodataan, pe-
lataan ja tehdään tietokone-
juttuja yhdessä, Julius ker-
too. Nyt teemme Mehusta 
dokumenttia. Siihen haas-
tatellaan perustajajäseniä 

ja kuvataan mitä porukka 
tekee. 

– Dokumentti esitetään 
toukokuussa Malmitalossa, 
Kalle sanoo.

Kalle, Joona ja Julius 
ovat viime aikoina keskitty-

neet mediataiteeseen. Opin-
tojen alkuvaiheessa oppi-
laat saavat laajaa kuvatai-
teen perusopetusta ja tu-
tustuvat eri tekniikkoihin. 
Lukioikäiset voivat valita 
keskittyvätkö mediataitee-
seen, keramiikkaan, piirus-
tukseen vai maalaukseen. 
Opinnot voi aloittaa min-
kä ikäisenä vain. Myöhem-
mässä vaiheessa aloittaville 
laaditaan oma henkilökoh-
tainen opetussuunnitelma.

susan Wilander

Hilppa Kaasinen ja Tiia mäkirinta töiden parissa.

oulunkylän kaupunkipolut netissä
kantakylä: reitin pituus 5,5 km, kohteita 34 ja 7 
tietolaatikkoa
Veräjämäki: reitin pituus 4 km, kohteita 28 ja 4 
tietolaatikkoa
Tutustu ja tulosta http://kaupunginosat.net/
oulunkyla/kaupunkipolku/

SUSAN WILANDER

Hakuaika kuvataide-
kouluun lukuvuosioppi-
laaksi: 15.4 - 15.5. 
”Munia monella tavalla” 
-pääsiäiskurssi su 20.3. 
lapsille ja aikuisille.
KUVIS+ ryhmä 
21.1.2016–21.4.2016 
torstaisin klo 18.45–
21.00 Itä-Pakilassa.
Kurssille ovat tervetul-
leita kaikki yli 20-vuoti-
aat taideharrastukses-
ta kiinnostuneet – niin 
aloittelijat kuin pidem-
pään harrastaneet.
Lisätietoja: www.p-
hginkuvataidekoulu.
com/www.kuviskoulu.fi

”Koulussa on ki-
va opiskella, kaik-
ki tulevat toimeen 
kaikkien kanssa.
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KULTTUURI
Kolumni

Välittämisen aikakausi

Alkuvuodesta meillä 
itse kullakin on ta-
pana miettiä men-

neitä ja suunnitella tulevaa. 
Usein pohtii sitä, mitä elä-
mässä voisi tehdä parem-
min ja voisiko tänä vuon-
na aloittaa jotain uutta. 
Viime syksyn suuria kes-
kustelunaiheita oli Suo-
meen saapuneet pakolai-
set ja heidän asettumisen-
sa tänne. Keskustelussa on 
ollut monenlaisia ikäviäkin 
piirteitä, mutta päällimmäi-
seksi muistiin kuitenkin jää 
valtava yhteisöllinen aut-
tamisenhalu. Moni meistä 
on kaivanut vaate- ja ken-
kävarastoja ja kiikuttanut 
niitä keräyksiin ja tulijoi-
den käyttöön. Lajitteluapua 
Punaisen Ristin ja kirkko-
jen järjestämiin keräyksiin 
on löytynyt yllättävänkin 
nopeasti.

Tätä aktiivisuutta on 
myös kritisoitu sanomal-
la, että miksi nyt autetaan, 
miksei ole herätty kotimaan 
köyhien kohdalla? Tämä 
kysymys onkin aiheellinen, 
mutta antaa mahdollisuu-
den vastata, että ehkä olem-
me muuttuneet herkemmin 
reagoiviksi myös muissa 
asioissa. 

Talven pakkaspäivien 
uutisissa oli jo tieto siitä, et-
tä asunnottomien majoituk-
seen Hietaniemessä on ke-
rätty vaateapua ja monet 
joulunajan ruoka- ja lasten-
pakettikeräykset onnistui-
vat hyvin. 

Pohjoismaisessa yhteis-
kuntamallissa vastuu kaik-
kien perusturvasta on val-
tiolla ja kunnilla. Maksam-
me verot ja yhteiskunta sit-
ten hoitaa niillä verovaroil-
la köyhät ja sairaat ja kaiken 
yhteisesti tarpeelliseksi kat-
sotun. Tiedämme kuiten-
kin, että ihan näin järjestel-
mä ei toimi. Meitä jokaista 
tarvitaan pitämään huolta 
toinen toisistamme. Yhteis-

kunnan turvaverkkoja pitää 
puolustaa ja pitää kunnos-
sa, mutta hyvä yhteiskunta 
syntyy vain niin, että väli-
tämme toinen toisistamme. 
Kirkon toiminnassa mu-
kana ollessani olen nähnyt 
kuinka paljon kirkon diako-
nian piirissä tehdään tärke-
ää sosiaalityötä. 

Tulevaa katsoessa us-
kon siihen, että jokin uusi 
välittämisen aalto on tulos-
sa. Puutumme helpommin 
ja rohkeammin epäkohtiin 
ja keksimme uusia tapo-
ja auttaa toinen toisiamme 
pienissä asioissa. Osa meis-
tä on aktiivisia monessa eri 
toiminnassa, mutta kyse-
lyjenkin mukaan moni on 
tyytyväinen siihen, että voi 
joskus osallistua sitoutu-
matta pidempään. 

Helsingin seurakuntayh-
tymässä on menossa uu-
distus, jossa toimintatapo-
ja mietitään uudelleen ja 
työntekijäkeskeisyydestä 
pyritään enemmän seura-
kuntalaisten omaan teke-
miseen. Samaan aikaan teh-
tävässä Helsingin kaupun-
gin hallintouudistuksessa 
puhutaan demokratian pa-
remmasta toteutumisesta 
pormestarimallilla ja lauta-
kuntia vähentämällä. Ää-
nestäminen ei kuitenkaan 
yksin riitä vaikutuskana-
vaksi. Onkin suuri kysy-
mys miten kaupungin pal-
velurakennetta kehitetään 
niin, että kaupunkilaisten 
omalle toiminnalle ja aktii-
visuudelle annetaan tilaa ja 
mahdollisuuksia.

TarJa KanTola

Varavaltuutettu ja HSL: 
hallituksen jäsen

sYKsYn musiikkituoki-
ot ovat innoittaneet hoiva-
kotien asukkaita muistele-
maan. Yhteislaulutuokiot 
ovat asukkaille mieluisia ja 
antavat onnistumisen elä-
myksiä. Laulutuokioissa on 
laulettu asukkaille tuttuja 
lauluja ja asukkaat ovat saa-
neet esittää toiveitaan lau-
luista. Mauri Saarikoski ja 
Mikko Helenius ovat säes-
täneet yhteislaulutuokioi-
ta Varpulassa, Oulunkyläs-
sä, ja Vuokselassa, Espoos-
sa, vuoroviikoin.

Varsinaisia konsertteja 
on järjestetty kaikissa vii-
dessä hankkeessa mukana 
olevassa hoivakodissa. 

– Hoivakodeissa järjes-
tetyissä konserteissa on 

musiikkia muistisairaiden 
arkeen

viulistit mauri saarikoski, leena Tuomisto-saarikoski ja sellisti ulla lampela konsertoivat varpulan hoivakodissa.

Taidetta hoivakoteihin -hanke on 
tuonut syyskuusta lähtien konsertit, 
yhteislaulutuokiot ja tarinasäveltämisen 
muistisairaiden arkeen Hoivakoti Varpulassa 
ja Vuokselassa. 

kuultu suomalaisen musii-
kin juhlavuoden kunniaksi 
mm. Toivo Kärjen, Jean Si-
beliuksen ja Oskar Merikan-
non sävellyksiä. Olemme 
soittaneet musiikkia, joka 
on osittain tuttua kuulijoil-
leen jo entuudestaan. Kon-
serttien kokoonpanoja ovat 
olleet jousitrio, viuluduo 
ja piano-viulu-duo, kertoo 
Leena Tuomisto-Saarikoski.

Esiinnyttäessä muistisai-
raille tai musisoitaessa hei-
dän kanssaan on musiikin 
osittainen tunnettavuus tai 
tunnistettavuus merkityk-
sellistä. Se herättää asuk-
kaissa elämyksiä ja saa hei-
dät välillä muistelemaan 
asioita elämänsä varrelta.

Tarinasäveltämisellä 
elämyksiä konsertiksi 

Tarinasäveltämisessä sävel-
täjä tuottaa vapaasti sävel-
lyksen ja tarinasävellyttä-
jä kirjaa sen. Menetelmään 
sisältyy vapaata musiikki-
ilmaisua, vuorovaikutusta, 
uuden teoksen luomista ja 
konsertti, jossa sävellykset 
esitetään kuulijoille. 

– Minulle kokemukset 
ensimmäisistä muistisai-
raiden tarinasävellyttämis-
jaksoista olivat hämmäs-
tyttäviä. Vaikutelmani on, 
että vanhuksilla on paljon 
enemmän kapasiteettia, 
kuin voisi arvatakaan, kun 
näkee heidän olemuksen-
sa hoivakodin arjessa. Pia-
non ääressä, tarinasäveltä-
misen lomassa, he puhu-
vat muistojaan, joita pia-
non ääni tuo mieleen – eri-
tyisesti musiikkiin liittyvää 
taustaansa ja elämänkoke-
muksiaan. Hetkittäin syn-

tyy myös ihmeellisiä koh-
taamisia, jolloin muisti-
sairaus ikään kuin jää ta-
ka-alalle ja keskustelussa 
nousee esiin täysin tasave-
roinen, pohtiva taso, jossa 
vaihdetaan ajatuksia, pohtii 
Tuomisto-Saarikoski.

musiikki on tuonut 
sisältöä ja vaihtelua 
arkeen hoivakodeissa

Varpulan ja Vuokselan joh-
don sekä henkilökunnan 
mielestä hanke on tuonut li-
sää sisältöä, vaihtelua ja hy-
vinvointia arkeen, kun kult-
tuuri on tullut hoivakotiin. 
Musiikki on tullut osak-
si hoivakotien arkea hank-
keen toistuvien tapahtumi-
en myötä.  

ulla PoHJanKYrö, 

varPulan Ja vuoKselan 

HoivaKodiT

Tarinasäveltäminen® on  
Hanna Hakomäen kehittämä 

musiikkiterapian muoto.

Katja Malassu
Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden kuvataiteen laajan oppimäärän päättötyö Pohjois-Helsingin kuvataidekoulusta 2015.

HOIVAKOTI VARPULA
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Tapahtumakalenteri
 su 7.2.
Käpylän Lions järjestää Taivaskallion laskiaisen.

 ma 8.2.
Avoimet kirjoittajatreffit kerran kuussa klo 18–19.30, Oulunkylän 
kirjasto. 
Bridge-kerho maanantaisin klo 11.15–15:45 Saunabaari, 
Vaahterasali. 

 ti 9.2.
Leena Saraste: Valokuvieni synty 17.30–19.00, Oulunkylän kirjasto.
Koskelan palvelukeskuksessa vietetään 1-vuotissyntymäpäiviä 
klo 11-13.

 ke 10.2.
Satutuokiot Oulunkylän kirjastossa keskiviikkoisin klo 10. 
Satukeiju johdattaa satujen maailmaan parillisilla viikoilla klo 10 ja 
parittomilla klo 17. 

 to 11.2.
Äiti Teresan ystävät keskiviikkoisin 10–13, Saunabaari, Maunulasali.
Tietotekniikkaopastusta. ENTER ry:n opastajat päivystävät 
Oulunkylän kirjastossa torstaisin klo 14 –15. 
Taaperoiden lorupiiri Oulunkylän kirjastossa kerran kuussa klo 
10–10.30. Soveltuu 1–3 -vuotiaille.
Vauvojen lorupiiri Oulunkylän kirjasto kerran kuussa klo 11–11.30. 
Soveltuu alle 1-vuotiaille.

 pe 12.2.
Akvarelliryhmä perjantaisin 9.30–12 Saunabaari Työpaja
Satutuokio Paloheinän kirjastossa yli 3 v. parillisten viikkojen pe klo 
10.30–11.

 ti 9.2.
ASAHI perjantaisin 12.15-13.15 Saunabaari Vaahterasali
Asahi on uusi suomalainen terveysliikuntamuoto. Se soveltuu 
kaikenikäisille ja kaikenkuntoisille. Hinta 2€ / kerta
Käsitöitä Oulunkylän kirjastossa kerran kuussa klo 11–13. Kumpulan 
Kätsyt eli Kumpulan Siirtolapuutarhan käsityön harrastajat tapaavat 
käsitöiden merkeissä Oulunkylän kirjaston monitoimitilassa. 
Tervetuloa myös muut käsityön ystävät!

 ma 15.2.
Käsityöryhmä maanantaisin klo 10-13, Saunabaari, Työpaja. 

 ti 16.2.
Novellikoukku kerran kuussa klo 14–16, Oulunkylän kirjasto. Tule 
mukaan kuuntelemaan novelleja ja neulomaan yhdessä! Tarjolla kahvia 
ja teetä.
Lukupiiri kokoontuu Paloheinän kirjastossa kerran kuussa tiistaisin klo 
18–20. Kevään kirjat: 16.2 Herman Koch: Illallinen
Dokumenttielokuva: Rakkaus ja sota klo 13–15 Koskelan 
palvelukeskus

 ke 17.2.
Saunabaarin vapaaehtoisten kokous Joka kuukauden 2. keskiviikko 
Työpaja klo 12.30–13.30. Vapaaehtoisten kokouksessa käsitellään 
ajankohtaisia asioita ja ideoidaan toimintaa. Tule mukaan vaikuttamaan 
talon toimintaan ja suunnittelemaan tapahtumia! 

 to 18.2.
Svensk förening i Åggelby: Torsdagsträffar den tredje torsdagen i 
månaden kl. 13–15, Tornkabinettet i Societetshuset i Åggelby. Också 
andra än föreningens medlemmar är välkomna.
Meditaatio-ilta kerran kuussa klo 18–19.30, Oulunkylän kirjasto. 
Kristine Savolaisen 60 minuutin meditaatio.
Käpylän seniorit ry jäsentilaisuudet klo 13, torstaisin. Kokoonnumme 
Karjala-talolla, Käpylänkuja 1, 3. krs, Wiipuri-sali. Lisätietoja antavat 
pj Raija Anttila, 040-705 0204 ja siht. Aino Ylä-Jarkko, 040-753 3330. 
TERVETULOA!
Luento ikäkuulosta klo 12.30–14 Koskelan palvelukeskus

 ti 23.2.
Digikuvia ja keskustelua ajankohtaisista aiheista tiistaisin 
13–14.30 Saunabaari Maunulasali. Digikuvaryhmä on kaikille avoin 
harrastajaryhmä, jonka vetäjinä toimivat pitkään valokuvausta 
harrastaneet vapaaehtoiset.

 ke 24.2.
Kielikahvila Maunulan kirjastossa keskiviikkoisin klo 17–18. 
Kielikahvilassa voit harjoitella suomen kieltä ja saat tutustua erilaisiin 
ihmisiin. Keskustelemme Suomen ja maailman ilmiöistä. Kirjasto tarjoaa 
osallistujille ilmaisen kahvin tai teen. 

 ke 2.3.
Enter ry:n luento Oulunkylän kirjaston monitoimitilassa klo 
13–14.30: Tabletin osto-opas.
Seniorgymastik onsdagar kl 10–10.45. I gruppen görs rörelser både 
stående och sittande, vi tränar bl.a. balansen och muskler med och 
utan redskap. Ingen förhandsanmälning. Välkommen! Koskelan 
palvelukeskus.

 to 3.3.
Lapsuuden mansikkapaikka – Hyvän mielen muistoja klo 10–11 
Koskelan palvelukeskus.

 su 6.3.
Jääjuhla! Maunulan Lions järjestää jääjuhlan Maunulan ala-asteella 
klo 13–15. Tervetuloa!

 ti 8.3.
Anni Hanén: Valokuvieni synty, klo 17.30–19, Oulunkylän kirjasto.
Novellikoukku Paloheinän kirjasto kerran kuussa klo 18–19.30.
Työväenopiston Yhteislaulut klo 12–13.30 Koskelan palvelukeskus.

 ke 9.3.
Kässäkerho, Paloheinän kirjasto, 8–12 -vuotiaat, joka keskiviikko 
14.30–16. Kerhossa voi tehdä omaa käsityötä tai saada opastusta 
uuteen tekniikkaan. Omat puikot/virkkuukoukku mukaan! 

 to 10.3.
Saunabaarin torstaitanssit joka toinen torstai 13–15 Vaahterasali. 
Tanssimme mm. tangoa, foksia, valssia, humppaa, jiveä ja rumbaa 
sopivasti vuorotellen. Sekahaku ja vapaa pääsy. 

 pe 11.3.
Taaperoloruleikki Paloheinän kirjasto kerran kuussa klo 9.45–10.15, 
1–3 -vuotiaille.

 ti 15.3.
Paloheinän kirjaston lukupiiri: Grégoire Delacourt: Onnen koukkuja 
klo 18–20.
Arbis föreläsning: Vårt minne, vår livsberättelse kl. 12–13 Koskelan 
palvelukeskus.

taidenäyttely
Hodhayfa Salih
27.1.-21.2.2016
Galleria-kahvila Aula Oulunkylän 
kirkko, Teinintie 10.
Töissään Hodhayfa Salih kuvaa, mitä 
on elää ja kasvaa sodan ja väkivallan 
ympäröimänä. 39-vuotias Salih on 
syntyisin Bagdadista, Irakista. Hän on 
suorittanut tutkinnot kuvataiteissa 
Irakissa ja Ukrainassa. 

tiistaisin klo 12–15 ja perjantaisin klo 9–12, Saunabaari, 
Ompelimo.
Kaikki halukkaat ovat tervetulleita tekemään UNICEF -nukkeja! 
UNICEF -nukeilla kerätään varoja maailmanlaajuista 
rokotuskampanjaa varten. Saunabaarissa tarvikelahjoituksista 
valmistetut UNICEF -nuket tullaan tarjoamaan yleisölle 
”adoptoitaviksi” vähimmäishintaan 20 €/nukke, joka on yhden 
lapsen perusrokotuksen hinta.
Nuket ovat esillä 1.–15.4.2016 saunabaarin kahviossa 
”Huuto” -listaan kirjoitetaan tarjoajan nimi, puhelinnumero 
ja tarjottu summa. Nukeista saatu tuotto maksetaan 
lyhentämättömänä Unicefin tilille ja se tullaan käyttämään 
kehitysmaiden lasten rokotteisiin. 

PaKilassa ja lähialueil-
la toimii paljon pienyrittä-
jiä. Viime vuoden puolella 
Facebookissa virisi keskus-
telu yrittäjien tapaamises-
ta. Muiden yrittäjien kanssa 
voisi löytyä mielenkiintoi-
sia synergioita ja toki vain 
vaihtaa ajatuksia kollegoi-
den kanssa. kati Jaakonen 
päätti tarttua tilaisuuteen. 
Hellapoliisi-blogistaan ja 
kirjoistaan tunnettu Kati 
toimii yrittäjänä Pakilassa. 

– Kun otin tilat käyttöö-
ni ja remontoin ne oman nä-
köiseksi kolme vuotta sit-
ten, ajattelin että tästä pi-
täisi tehdä koko alueen olo-
huone. Paikka, jonka kaikki 
tietävät ja josta voisi vuok-
rata tilat syntymäpäiville, 
rippijuhliin, ylioppilasjuh-
liin ja työyhteisöjen työhy-
vinvointipäiviin. Kun vuo-
si sitten laajensimme keit-
tiötilojamme, on täällä kok-
kailtu useiden yritysten ja 
yhteisöjen voimin pilke sil-
mässä, Kati kertoo.

Yrittäjät verkostoitumaan!
HELLAPOLIISI

– Täällä voi järjestää 
myös kokouksia. Varustei-
siin kuuluu toki videotyk-
ki valkokankaineen ja fläp-
pitauluineen. Rentoutua 
voi myös tyylikkään biljar-
dipöydän äärellä jukebok-

Ilmoita tapahtumasi Oulunkyläisen tapahtumakalenteriin! Toimitus valitsee 
kalenteriin tulevat tapahtumat. Aineistot osoitteella: swilander@hotmail.com.

Toimituksen suosikit

sista musiikkia kuunnellen, 
Kati sanoo.

Kati järjestää Hellapolii-
sin tiloissa alueen yrittäjille 
tapaamisen kahvikupin ää-
rellä perjantaina 26.02.2016 
klo 8.00. Ilmoitathan tulos-

tasi viimeistään 22.2.2016 
mennessä osoitteeseen: ka-
ti@hellapoliisi.fi. Hellapolii-
si löytyy osoitteesta: Spelt-
titie 6 A, 00680 Helsinki 2. 
krs.

susan Wilander

To Whom It May Concern 

Unicefin Anna ja Toivo -nukketalkoot 
9.2.-29.3.2016
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Ravintolapäivä Baba Mazharin 
turkkilaiset herkut su 21.2. klo 
17–20 Käpylän kirkolla
Menu: Lammaspata / kasvispapu- 
kastike,  riisi, salaatti, hummus, tsatsiki.  
Jälkiruuaksi kahvi ja pulla. Aterian hinta 
5/1e, tuotto Yhteisvastuulle.

Aamulauluista yö-
musiikkiin – Roope 
Gröndahlin piano-
konsertti su 28.2. 
klo 16 Oulunkylän 
kirkossa. Mm.  
Schumann, Ravel ja 
Bartok. Vapaa pääsy,  
ohjelma 5 e.
www.roopegrondahl.com

Messuavustajakoulutus ke 2.3. klo 
17.30–19.30 Maunulan kirkolla. 
Koulutus sopii kaikille, jotka harkitsevat 
voivansa toimia messussa eri tehtävissä tai 
ovat kiinnostuneita messun merkityksestä 
ja sisällöstä. Tervetuloa uusille ja konka-
reille! Koulutuksen yhteydessä vietetään 
ehtoollishetki. Iltapalatarjoilu klo 17.30–
18. Lisätiedot: pastori Johanna Elo, p. 09 
2340 5006, johanna.elo@evl.fi.

Haku vuoden 2016–2017 päivä- ja 
iltapäiväkerhoihin 
Iltapäiväkerhoihin haetaan paperisella 
lomakkeella ajalla 27.1.–29.4. Lomakkeita 
saa iltapäiväkerhoista ja lapsityönohjaaja 
Kirsi Satosalmelta, p. 09 2340 5331, kirsi.
satosalmi@evl.fi.  
Päiväkerhoihin haetaan 1.4.–30.4. 
sähköisellä lomakkeella kotisivuilta. 

MESSU SUNNUNTAINA
klo 10 Oulunkylän kirkossa
klo 12 Käpylän kirkossa  
klo 16 Maunulan kirkossa 
Messun jälkeen aina kirkkokahvit!
Lisäksi
Arkimessu joka ti klo 18 Maunulan kirkossa 
(ei 22.3. ja 29.3.)
Hiljaisuuden rukoushetki joka ke klo 18.30 
Käpylän kirkossa
Pyhäkoulut: 
Oulunkylän kirkossa joka su klo 10 messun 
ajan, huom. ei 21.2., 28.2. ja 13.3. 
Maunulan kirkossa kerran kuussa. Tiedustelut: 
pastori Kukka Handolin, p. 09 2340 2041.

ERITYISJUMALANPALVELUKSIA
Oulunkylän kirkossa
Su 7.2. klo 10 Messu ja Yhteisvastuun avaus.  
Leinonen, Savik, Mäkiö, Irja Eskola, Anni Laurila, 
partiolaiset, kamarikuoro Chorus Sine Nomine.  
Messun jälkeen Marttojen kirkkokahvit, virsijuke-
boksi ja Yhteisvastuun avaus. 
Su 21.2. klo 10 Messu ja 70- ja 75-vuotiaiden 
syntymäpäivät. Elo, Savik, Mäkiö, Hapuli.
Su 13.3. klo 10 Perhemessu. Handolin, Heini-
nen, Helenius, lastenohjaajia.
Su 20.3. klo 10 Palmusunnuntain messu. Kaisa 
Heinisen kappalaisen virkaan asettaminen. Pertti 
Simola, Kosonen, Heininen, Mäkiö.

Käpylän kirkossa
Su 28.2. klo 12 Messu. Albekoglu, Mäkiö. Mes-
sun jälkeen keittoa 3 e, tuotto Yhteisvastuulle.
Ke 2.3. klo 12.30 Keskiviikon ehtoollinen. 
Albekoglu, Helenius.
Su 20.3. klo 12 Palmusunnuntain messu. 
Pelkonen, Pesonen-Kareinen. Lähetyksen kirkko-
kahvit. 

Maunulan kirkossa
Su 6.3. klo 16 Messu. Savik, Pesonen-Kareinen. 
Messun jälkeen myynnissä Marttojen leipomaa 
leipää. Tuotto Yhteisvastuulle.
Su 20.3. klo 16 Yhteyden messu. Albekoglu, 
Pesonen-Kareinen, kuoro- ja soitinyhtye Elävät 
Kivet. Säv. ja san. Salla Remes. Kahvitarjoilu. 

Oulunkylän vanhassa kirkossa
Ke 10.2. klo 18 Tuhkakeskiviikon iltaehtoolli-
nen. Kosonen, Mäkiö, kamarikuoro Chorus Sine 
Nomine. Pekka Simojoen ja Anna-Mari Kaskisen 
Hiljaisuuden messun lauluja. 

KONSERTIT
Oulunkylän kirkossa, Teinintie 10
Yhteisvastuu-konsertti su 7.2. klo 16. 
Timo Laakso, klarinetti, Antti Salmela, piano, 
Emma Lauma, piano, Katja Mäkiö, mezzosopraa-
no. Mm. W.A. Mozart ja Toivo Kuula. Vapaa pääsy, 
ohjelma 10 e Yhteisvastuu-keräyksen hyväksi.

VIIKKOTOIMINTA
Tarkemmat tiedot nettisivuilla ja 
Kirkko&kaupunki-lehdesssä. 
Viikolla 8 mahdollisia poikkeuksia.
Käpylän kirkon lähetyspiiri maanantaisin klo 17 
Käpylän kirkolla.
Raamattupiiri parillisten viikkojen ma klo 18 
Oulunkylän vanhalla kirkolla. 
Etsijät-raamattupiiri maanantaisin klo 17  
Maunulan kirkolla.
Lukupiiri ma 29.2. klo 18 Oulunkylän kirkolla. 
Aihe Harper Lee: Kuin surmaisi satakielen.
Isien ja lasten kerho tiistaisin klo 16.30-17.45 
Maunulan kirkolla. Uusi toiminnallinen kerho  
isille ja lapsille. Ohjaajina Toni Mäkinen ja  
Engelbert Duma Avenido. 
Kehitysvammaisten kerho parillisten viikkojen 
ma klo 17.30–18.30 Voudintie 4 b -kerhohuoneella. 
Koskelan lähetyspiiri parillisten viikkojen ti 
klo 17 Voudintie 4 b -kerhohuoneella.
Oulunkylän lähetyspiiri keskiviikkoisin klo 13 
Oulunkylän kirkolla.
Avoin sururyhmä parittomien viikkojen ke klo 
18 Oulunkylän kirkossa.
Avoimet ovet keskiviikkoisin klo 12, keittoa ja 
kahvia ja Päiväpiiri keskiviikkoisin klo 13, ohjel-
maa ja yhdessäoloa Voudintie 4 b -kerhohuoneella.
Yksinhuoltajien olohuone alkaa ke 3.2. klo 
17–19 ja kokoontuu joka toinen keskiviikko. Tied. 
Terhi Lahdensalo, p. 09 2340 5382.
Päiväpiiri keskiviikkoisin klo 13 Käpylän kirkolla. 
Hiljaisuuden rukoushetki keskiviikkoisin klo 
18.30 Käpylän kirkolla.
Perheiden tanssituokiot perjantaisin klo 9.30-
10 2–5 v., klo 10-10.30 1–2 v. ja 10.30-11 0–1v.  
Käpylän kirkolla. Ohj. Mirva Keski-Vähälä ja Toni 
Mäkinen.
Naisten kirjallisuuspiiri ke 10.2. klo 18 Käpylän 
kirkolla. Aihe John Fowles: Jumalten naamiot. Ke 
9.3. klo 18 aihe Indrek Hargla: Apteekkari 
Melchior ja Olevisten kirkon arvoitus.
Lasten musiikkiryhmät torstaisin ikäryhmittäin 
Maunulan kirkolla: klo 9.30 2-5v., klo 10 1-2v., 
klo 10.30 0-1v. Perhekahvio. Ohj. Maija Pesonen-
Kareinen ja Mirva Keski-Vähälä.
Rukousryhmä to 11.2. ja 10.3. klo 18 Oulunky-
län kirkolla. Kiviranta.
Lähimmäiset ke 10.2., 2.3. ja 16.3. klo 17,  
Pukkilantie 2.

YHTEYSTIEDOT Kirkkoherranvirasto, Teinintie 10, 
avoinna ma, ti, to, pe klo 9–13, ke klo 13–16, p. 09 2340 
5300, oulunkyla.srk@evl.fi. Huom. virkatodistukset 
p. 09 2340 5000. Käpylän kirkko, Metsolantie 14, p. 
09 2340 4222. Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15, p. 
09 2340 5340. Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, p. 09 
2340 5320, avoinna ma–to klo 8–20, pe–su klo 9–15. 
Oulunkylän vanha kirkko, Siltavoudintie 12. Päivys-
tävä pappi p. 09 2340 5302. Diakoniapäivystys p. 09 
2340 5318, taloudelliset asiat ti klo 9–11 p. 09 2340 
4227. Diakoniatoimisto Käpylän kirkolla perjantaisin
 klo 9–11 pe 12.2. asti, sen jälkeen ajanvaraus erikseen. 
etunimi.sukunimi@evl.fi.

Koko perheen talvitapahtuma 
“Ystävyyden solmu”  
to 25.2. klo 10–16  
Maunulan leikkipuistossa,  
Metsäpurontie 14–16
Muskarihetket  klo 10 ja klo 10.45. 
Myynnissä lasten tekemiä Ystävyyden 
solmu -huiveja sekä hernekeittoa ja 
laskiaispullia klo 10–13. Tuotto Yhteis-
vastuulle. Hevosajelua klo 10–16.  Järj. 
seurakunnan työntekijät, vapaaehtoiset 
ja leikkipuiston väki.  Tiedustelut: Maija 
Pesonen-Kareinen, p. 09 2340 5328 tai 
Kirsi Satosalmi, p. 09 2340 5331.

Barokkikonsertti su 6.3. klo 16. Amore Barocco 
-orkesteri, ohjaajana Anna-Mari Ablouh. Vapaa 
pääsy, ohjelma 5 e.
Laulajien konsertti to 17.3. klo 19. Helena Ten-
husen oppilaat esiintyvät. Vapaa pääsy, ohjelma 
10 e.
Viulu- pianokonsertti la 19.3. klo 18. Marco 
Elefante, viulu, Emma Lauma, piano. Mozart, 
Beethoven, Liszt. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e. 
 
Maunulan kirkossa, Metsäpurontie 15
Ke 10.2. klo 13 Ystävänpäivän musiikkimati-
nea. Ystävänpäivän lauluja yhdessä laulaen ja 
kuunnellen. Elisa Hapuli, Maija Pesonen-Karei-
nen, musiikkiryhmä. Kahvitarjoilu.

Oulunkylän vanhassa kirkossa, Siltavoudintie 12
Su 13.3. klo 19 Taivas auki – ikkunoita naisen 
sieluun ja ruumiseen. Rukouksia, musiikkia ja 
teetä.  Rukoukset kirjasta ”Taivas auki - naisten 
rukouksia”. Lukijoina kirja kirjoittajia, mm. Aino-
Kaarina Mäkisalo ja Tarja Albekoglu. Katja Mäkiö, 
urut ja laulu. Vapaa pääsy.

MUUTA
Oulunkylän kutomakerhon myyjäiset la 19.3. 
klo 11–14, Teininte 8 B, 2. krs. 
Pappi paikallisessa to 11.2. klo 18–20 Savik ja 
to 10.3. klo 18–20, Albekoglu.  Pub Päätön kana, 
Pohjolankatu 2.
Keittotalkoot to 24.2. klo 17 Käpylän kirkolla. 
Kokkaa keittoja tapahtumiin ja saat myös itse 
syödäksesi. Tied. Tarja Albekoglu, p. 09 2340 
4219.

helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla     
 
yhteisvastuu.fi  valomerkki.fi 
musiikkiakirkoissa.fi

”Uuden virren sävelillä” 
virsikonsertti ke 16.3. klo 13 
Oulunkylän kirkossa. 
Virsisovituksia soittajien, kuorojen ja 
kanttoreiden kanssa yhdessä laulaen ja 
kuunnellen. Kanttorit Mikko Helenius, 
Katja Mäkiö ja Maija Pesonen-Kareinen, 
soitinryhmä ja seurakunnan kuor-
oväkeä. Vapaa pääsy. Kahvitarjoilu.
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Varttuneita mietteitä

Dilkattiin ties kuinka 
monennen kerran 
lionskuusia Ogelin 

ostarin pihalla joulun alla. 
Se on ihan nastaa duunia. 
Tapaa jengiä, heittelee pik-
kusen hetulaa ja panee kuu-
sen pussissa tyypin kaina-
loon toivotellen kaikkea hy-
vää. On myös kliffaa kuul-
la jengin arvostavan sitä, et-
tä fyrkat menee ogelilaisen 
nuorisotyön tukemiseen. 
Skidien ja nuorten tyyppi-
en harrastaminen maksaa 
nykymaailmassa jo selkeetä 
fyrkkaa. Ja snaditkin tukira-
hat ovat tervetulleita.

Kisaa kuusimyynnissä 
oli vähän liikaakin Ogelin 
alueella. Olimme saaneet 
paikalle uuden yrittäjän, 
joka myi kahdella paikalla 
Ogelin keskustan alueella. 
Vanhastaanhan leijonien li-
säksi myynnistä ovat huo-
lehtinee partsikalaiset kir-
kon kupeessa ja yksi yrit-
täjä Rautavaaran patsaan 
vieressä.

Kuusenmyynti on pe-
rinteisesti ollut Suomes-

sa erilaisten järjestöjen ta-
pa hankkia varoja toimin-
taansa. On vähän dorka jut-
tu, että stadi myyntipaikko-
ja dilkatessaan ei huomioi 
tätä stadilaisten omaehtois-
ta duunaamista, vaan suosii 
puhdasta yritystoimintaa.

Mä oon äijänkäppyrä, 
mutta en silti snaijaa, mik-
si meikän ikäisten aina pi-
tää pamlaa lekurikäynneis-
tä, missä tuntuu klesalta ja 
mitä tarttis skruudaa, jot-
ta eläs 110-vuotiaaksi. Nyt 
kumminkin päätin snadisti 
poiketa tavoistani.

Mä sain flussan tossa jos-
sain joulun alla ja olin kle-
sa pari viikkoo. Särki päätä, 
räkää tuli jatkuvasti, korvia 
särki. Kun tauti hellitti, niin 
korvat oli tukossa. Täynnä 
varmaan jotain töhnää.

Soitin terkkariin ja kyse-
lin voisko joku putsaa mun 
korvat. Ne vastas, että ny-
kyään he eivät niitä put-
saa, vaan se on duunattava 
itte. Apoteekkiin vaan os-
taan ainetta sekä kuminen 
ruiskupullo.

Kun näin sanottiin, niin 
kävin vermeet tsöbaamas-
sa. Ja ei kun ainetta kor-
vaan, ventaa tunti tai yö ja 
sitten lämmintä vettä ku-
mipullolla korvaan. Mul-
la ainakaan ei siitä mitään 
tullut. Vettä meni korvaan, 
kledjut kastu ja mitään ta-
jua ei ollut koska riittää.

Ei ole tuo hyvä juttu. Ei 
kuulemma ole kovin kauaa 
siitä, kun homman sai teh-
dä vain lekuri. Nyt se pitäs 
siis tehdä itte ja ilman et-
tä hommaa tsennaa mites-
kään. Vois olla ihan snygee, 
että terkkareissa olisi ylei-
nen korvienpesupäivä ker-
ran viikossa tai kuukaudes-
sa. Paikalla olisi tyyppi, jo-
ka näkisi tarvitaanko pesua 
ja koska pesu riittää. Tai sit-
ten työväenopistoon kurssi 
”Korvien pesu”. Olis se ai-
ka näky, kun luokassa istus 
muutama kymmenen tyyp-
pii ja strittais vodaa korviin.

Snögee tuli stadiinkin. 
Maailma valkeni. Skimbat 
jalkaan ja menoks.

raimo anTTila

 

Goal-mapping
Haluaisitko oppia myönteistä 

ajattelua? 
Järjestämme Hyvän Paimenen kirkolla 
keskiviikkona 17.2. klo 18–20 
koulutuksen, jonka aikana pääset 
pohtimaan elämäsi tavoitteita ja 
luomaan toimintasuunnitelman niiden 
toteuttamiseksi. 
Koulutuksen vetää Liselotte 
Labbas. Hinta 30 € / henkilö.
lmoittaudu virastoon 10.2. mennessä, 
puh. 09 2340 5500 tai pakila.srk@
evl.fi.

Palosuontie 1 00660
virasto avoinna:

ma, ti, to ja pe klo 10-14, ke klo 12-18
Pakilan seurakunta
Hyvän Paimenen kirkko

MESSU eli 
ehtoollisjumalanpalvelus 

joka sunnuntai Hyvän 
Paimenen kirkossa klo 11. 

Messun jälkeen tarjolla 
kirkkokahvit

www.helsinginseurakunnat.fi/pakila
Pakilan seurakunta on myös 
sosiaalisessa mediassa.
Seuraa meitä ja käy tykkäämässä!

Poikien sählyt
Keskiviikkona itä-Pakilan ala-asteella 

klo 15–15.30 (1–4-luokkalaisille)

Torstaina Metsolan ala-asteella 

klo 14–15 (1–3-luokkalaisille) ja 
klo 15–16 (4–6-luokkalaisille

Tule suunnittelemaan ja 
toteuttamaan sisältöä 
Pakilan seurakunnan 
liikuntavuoroon
 
Seurakunnalla on liikuntavuoro 
Namikan (Palosuontie 4B) 
liikuntasaliin 

sunnuntaisin klo 10–13.
Vuorolle on mahdollista järjestää 
kolme 45 minuutin ryhmää, tai kaksi 
pidempää liikuntavuoroa.
Tule mukaan suunnittelemaan 
ja toteuttamaan kaipaamaasi 
liikuntamuotoa kaikkien iloksi!
Ota yhteyttä Iisa Lehtiseen 
puhelimitse 050 380 1178 tai 
sähköpostilla iisa.lehtinen@evl.fi.

Askartelua alakoululaisille

Saija pitää Ystävänpäivän 

askartelua alakoululaisille 

Kirkonkellarissa tiistaina 9.2. 

klo 17–19.

År 2015 avslutades med 
en stämningsfylld lördag-
seftermiddag med julsån-
ger i Åggelby gamla kyrka 
den 28 november. Ett fem-
tiotal personer mötte upp 
och mycket talar för att det 
kommer att bli en tradition.

Vårterminen 2016 inleds 
med Faster och jag på Lil-
la Teatern den 13 februari 
kl 18.00 Pjäsen är skri-
ven av Morris Panych och 
är en svart familjekomedi 
om en självupptagen ung-
karl som får ta hand om 
sin åldrande faster. Men ar-
vet utfaller inte enligt för-
väntan. I rollerna ses. Sam-
po Sarkola och Ulla Tapa-
ninen. Biljetterna kostar 
20 euro för medlemmar, 
34,50 för icke-medlemmar.  
Anmäl dig på tel. 044 98 

23 878 eller svenskforenin-
giaggelby@gmail.com. An-
mälan bekräftats genom 
inbetalning av biljettpriset 
senast 18.1.2016.

Årsmötet hålls den 31 
mars kl. 18.00. Efter mötet 
ordnas traktering. 

utfärd i maj. Svensk fö-
rening planerar en endag-
sutfärd en lördag i början 
av maj. Vi återkommer med 
mer information senare. 

De stupades dag 15 maj. 
Svensk Förening uppvak-
tar vid Åggelbys hjälteg-
ravar på Malms begrav-
ningsplats. Samling kl. 
12.00 vid hjältegravarna. 

Torsdagsträffarna fort-
sätter som vanligt den tred-
je torsdagen i månaden kl. 
13–15 i Tornkabinettet i So-
cietetshuset i Åggelby. Ock-
så andra än föreningens 
medlemmar är välkomna. 
Första träffen är 15 januari 
2016. 

Vi spelar Bridge på tis-
dagarna mellan 17 och 21 
i Societetshuset i Åggelby. 
Nya medlemmar välkom-
na. För närmare informa-
tion kontakta Johan Holm-
gren 050 – 0757 003. 

KenneTH nYKvisT

Nytt år med 
Svensk förening 
i Åggelby

Läs mer om verksam-
heten på www.aggel-
by.fi. 
Du kan också gå in 
och gilla oss på Fa-
cebook. Kenneth Ny-
kvist, ordförande 044 
98 23 878


