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Neste K
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

KOON VOISILMÄPULLA 
JA KAHVI 2,5 dl

350
yhteensä

KINKKU-CHEDDARBAGEL
JA KAHVI 2,5 dl

550
yhteensä

Helmikuussa kahviostamme Voimassa 28.2.2017 asti

Voit noutaa ja lähettää postilähetyksiä,
ostaa postimerkkejä, postitus- ja 
pakkaustarvikkeita sekä lahjatuotteita.
Posti avoinna ma-pe 8-21 ja la-su 9-21.

Meillä nyt Postin
palvelupiste

Oulunkyläläinen Finlandia-voittaja Jukka Viikilä on kirjailijavieraana Oulunkylän 
kirjastossa 8.2. klo 18.00 alkaen ja keskustelee kirjastaan

Akvarelleja Engelin kaupungista.          Susan Wilander

Jukka Viikilä 
Oulunkylän 
kirjastossa 

Oulunkyläinen

TERVETULOA!
Mäkitorpantie 23
puh 09 752 4939

PARTURi-KAmPAAmO

hiusateljee 
Ogelin liikekeskus,Kylänvanhimmantie 29 00640

Ajanvaraus puh:097206700

oulunkyla@kiinteistomaailma.fi
Kiinteistömaailma Oulunkylän Asunnot Oy 

Siltavoudintie 4, 00640 Helsinki puh. 010 622 3930 

Asiakkaamme etsii rakennuspaikkaa Minitaloille. Ostaja maksaa välityspalkkion.
Alueelta Käpylä, Oulunkylä, itä-Pakila, länsi-Pakila, Paloheinä, Kumpula, Toukola, Metsälä.
Soveltuu taloyhtiöille ja OKT-pihoille. Voit myös rakentaa Minitalon tontillesi sijoituksena tai 
omaan tarpeeseen. Tämä on uutta ja ekologista omakotitaloasumista.
Lisätietoja: Ville Rantanen, LKV, 045 118 6225

Minitalo – hyödynnä ja tienaa rahaa tontillasi

Liikekeskus Ogeli, avoinna ma-pe 10-18, la 9-14, 
kesälauantait suljettu

Puh. (09) 875 1868

Nyt tarjoushintaan 
2ploa yht. 20 € 
(Norm.12,90 € / kpl)

PISTELEVÄT, 
VETISTÄVÄT 
SILMÄT?
Kärsitkö siis kuivasilmäisyydestä?

Kotimainen, tehokas ja 
säilöntäaineeton kostutustippa 
kuivasilmäisyyden oireisiin

Tarjous on voimassa helmikuun ajan.

MAREK SABOGAL
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Päätoimittajalta

Oulunkylän kaupunkipolut netissä
http://kaupunginosat.net/oulunkyla/

kaupunkipolku/

Seuraavan numeron aineistot 
10.3.2017 mennessä:
Susan Wilander

0400 510 457
swilander@hotmail.com
Lehti ilmestyy la 1.4.2017

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

Numero 1/2011 • 4.2.207 • Perustettu 1985 • 33. 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 netissä: www.oulunkylainen.fi. Aina tuoreimmat uutiset verkkosivuillamme. 
Aineistot: Ota yhteyttä päätoimittajaan: swilander@hotmail.com 

Oulunkyläinen   /   Pohjoiset esikaupungit

Päätoimittaja:
Toimitussihteeri:
Avustajat:

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

Susan Wilander
Claudius Technau
Kiitos vapaaehtoisille avustajillemme!

llmoitukset: Mauno Hari      p. 040 728 0505, mauno.hari@gmail.com

www.oulunkylainen.fi 

UUdEn vuoden kunni-
aksi Oulunkyläinen-leh-
ti siirtyy uuteen aikakau-
teen. Yhdessä tämän paine-
tun lehden kanssa avaam-
me lehden omat nettisivut, 
jonne artikkelit päivittyvät 
tästä lähtien välittömästi. 
Oulunkyläisen omilta si-
vuilta löytyy uutisia, blo-
geja, tapahtumia, urheilua 
ja kulttuuria kaikista leh-
den ilmestymisalueen 11 
kaupunginosasta. 

Kotisivujen lisäksi lehti 
löytyy nyt myös Faceboo-
kista nimellä Oulunkyläi-
nen. Käy tykkäämässä leh-
den FB-ryhmää ja saat uu-
simmat artikkelit omaan 
uutisvirtaasi. Edelleen jat-
kuu myös painetun lehden 
näköisversion julkaisemi-
nen issuu.com/oulunkylai-
nen -osoitteessa, josta voit 
myös ilmaiseksi tilata sen 
omaan sähköpostiisi. Toi-
vottavasti näistä vaihtoeh-
doista löytyy sinulle sopiva 
tapa lukea Oulunkyläistä.

Nettisivujen tarkoituk-
sena on tehdä Oulunkyläi-
sestä entistä ajantasaisem-
pi ja nopeammin reagoi-
va paikallinen media, josta 
löytää juuri omaa kotiseu-
tua koskevia juttuja. Näi-
tä juttuja tekemään toivo-
tamme tervetulleeksi kaik-
ki kiinnostuneet! Oulunky-

läinen tekee mielellään yh-
teistyötä myös muiden pai-
kallisten yhteisöjen kanssa, 
jotta saamme alueen asuk-
kaita kiinnostavat uuti-
set välitettyä lukijoille. Jos 
mielessäsi on uutisaihe tai 
olet järjestämässä tapahtu-
maa ja haluaisit tehdä jutun 
lehteemme, ota yhteyttä!

Painettu lehti jatkaa il-
mestymistään tuttuun ta-
paan ja tarjoaa ilmestymis-
ajankohtanaan tuoreimmat 
uutiset perinteisen medi-
an ystäville. Oulunkyläisen 
paperiversio ilmestyy tä-
män ykkösnumeron lisäksi 
viitenä lauantaina: 1.4., 3.6., 
2.9., 28.10. ja 25.11. 

Mukavia lukuhetkiä va-
litsemassasi kanavassa!

SUSAn WilAndEr

Päätoimittaja

AllE 40 m² omakotita-
lo saattaa kuulostaa oudol-
ta ajatukselta. Oulunkyläi-
sen ilmestymisalueellakin 
on kuitenkin runsaasti tila-
via pientalo- ja kerrostalo-
tontteja, joille minitalot voi-
sivat olla mielenkiintoinen 
ratkaisu. Näin uskoo ark-
kitehti Maria Klemetz, Aito 
Arkkitehtuuritoimistosta. 
He ovat luoneet minitalois-
ta palvelupaketin, jolla pi-
hayksiön hankkiminen on 
tehty helpoksi.

– Halusimme tehdä lisä-
rakentamisen helpoksi kau-
punkilaisille. Lupaproses-
sit ja urakoitsijoiden kanssa 
asioiminen ovat usein han-
kalia ja aikaa vieviä hank-
keita. Mallissamme raken-
nukset tulevat asiakkaal-
le valmiina ja me hoidam-
me luvat, Klemetz sanoo. 
Tontinomistajan hoidet-
tavaksi jäävät sähkö-, ve-
si- ja viemäriliitännät, jot-
ka vaihtelevat tontin mu-
kaan. Noin 150 000 eurolla 
voi saada minitalon tontil-
leen käyttövalmiina.

Minitalon asumismuka-
vuudesta ei voi tehdä pää-
telmiä, koska kesällä val-
mistunutta konseptia ei ole 
vielä missään toteutettu. 
Talon pystytys on kuitenkin 
helppoa, se hoituu päiväs-
sä. Talo tehdään tehtaalla 
valmiiksi sisustuksia ja ko-
dinkoneita myöten. 

– Pisimpään kestää lu-
paprosessi, joka vie Helsin-
gissä noin 90 päivää, Ma-
ria Klemetz kertoo. Ruot-
sissa minitalon voi ra-
kentaa tontilleen ilman 
rakennuslupaa.

Monilla talotehtailla on 

Pientalojen ja kerrostalojen pihoille 
sijoitettavat omakotitaloyksiöt ovat viime 
aikoina putkahdelleet esiin kuin sienet 
syyssateilla. Minitalo puutarhassa voi 
olla houkutteleva ratkaisu monenlaisissa 
tilanteissa. Uudenlaista ajattelua edustavat 
myös kerrostalon katolle sijoitettavat puiset 
lisäkerrokset.

Yksiö omalle pihalle tai 
katolle?

myös pieniä omakotitalo-
malleja, ja muutama muu-
kin arkkitehtitoimisto on 
luonut oman minitalonsa. 
Aito Arkkitehtuuritoimis-
to on ensimmäinen, joka on 
tehnyt konseptista kokonai-
sen palvelupaketin. 

– Käpylässä harkitaan 
jo yhdessä taloyhtiössä mi-
nitalojen rakentamista ker-
rostalotontille. Esimerkik-
si Käpylän länsiosissa kaa-
vamuutokset mahdollista-
vat ns. talousrakennusten 
muuttamisen asuinraken-
nuksiksi ja siten minitalo-
jen rakentamisen, Klemetz 
sanoo.

Talo katolle

Minitalo on oikeastaan toi-
sen suunnitelman sivutuo-
te. Talo katolle -projektissa 
on suunniteltu valmis ker-
rostalon katolle sijoitetta-
va lisäkerrosmalli. Kevyt-
rakenteiset kerrokset so-
pivat erityisesti 60-70 -lu-

vuilla rakennettujen, vah-
varakenteisten tasakattois-
ten kerrostalojen katoille. 
Ne valmistetaan valmiiksi 

tehtaalla. Maria Klemetzin 
mukaan Talo katolle -rat-
kaisu voi tuottaa taloyhtiöl-
le voittoa 650-800 euroa/m². 
Tämä malli onkin kiinnos-
tanut esimerkiksi putkire-
montin kustannuksia miet-
tiviä taloyhtiöitä.

Viranomaiset suhtau-
tuvat Talo katolle -ideaan 
positiivisesti. Oulunkyläs-
sä uusi kaava antaa mah-
dollisuuksia lisärakentami-
seen. Talo katolle -mallin li-
säkerrokset on sisennetty, 
jolloin ne eivät näy hallit-
sevasti kadulle. Rakenteis-
ta riippuen malli voi olla 
mahdollinen myös rivi- tai 
paritaloissa.

SUSAn WilAndEr

Käpylään on tulossa info-
tilaisuus, jossa myös puuarha- 

ja aurinkoenergianeuvontaa. 
Lisätietoja: 

www.aitoarkkitehtuuritoi-
misto.com

Muita minitalojen kehittä-
jiä yksiopuutarhassa.fi 

www.pienitalo.fi

Jos et saa lehteä kotiin jaettuna, 
ilmoitathan asiasta välittömästi 

Jakeluvalvontaan 
09-561 56 999 tai 

jakeluvalvonta@suoramainonta.fi. 

Mitä useampi ilmoittaa häiriöistä niiden 
sattuessa, sitä varmemmin lehden jakelua 

saadaan parannettua!

Minitalossa on huomattavasti tavallista yksiötä enemmän ikkunapinta-alaa.

Kontulaan on jo hahmoteltu lisäkerroksia katolle mm. 
Keinutie 6:een. Samassa yhteydessä taloon voidaan 
rakentaa hissi.

AITO ARKKITEHTUURITOIMISTO OY

”Halusimme teh-
dä lisärakenta-
misen helpoksi 
kaupunkilaisille.
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asumisviihtyvyyttä ja toivon heidän esimerkkinsä roh-
kaisevan muitakin alueemme yrittäjiä pohtimaan en-
nakkoluulottomasti palvelukonseptin laajentamista. 

Tämä palsta muuttuu tänä vuonna johtokunnan 
palstaksi, jolle kirjoittavat muutkin kuin minä. Joh-
tokunnassa on perehtyneisyyttä moneen asukkaiden 
kannalta tärkeään asiaan ja sitä pyrimme myös syven-
tämään. Toivomme teidän lukijoiden 
olevan edelleen aktiivisia ja lähettä-
vän meille palautetta. Lehti ilmes-
tyy tämän numeron jälkeen vielä vii-
si kertaa ja otamme mielellämme vas-
taan ideoita jutuiksi.

Toivotan teille kaikille hyvää Juhla-
vuotta 2017!

MArJA MArKKO

puheenjohtaja

Nyt siis elämme vuotta 2017 ja Suomi-emon 100-vuo-
tissynttärit on jo aloitettu. Jotenkin uskomatonta! Itse 
olen 50-luvun kasvatteja, mutta muistan 1910 synty-
neen isäni kertoneen lapsuusajastaan Hämeenlinnas-
sa ja etenkin varsin uskaliaista kolttosista sisällissodan 
melskeissä. Oli kavereineen paikoissa, joissa ei todel-
lakaan olisi pitänyt olla. Kertoi hän niistä isommista-
kin melskeistä talvi- ja jatkosodan ajoilta. Ei kylläkään 
kovin mielellään. Myös äitini joutui lähtemään kiireel-
lä Viipurista abiturienttina. He muiden mukana nos-

tivat tämän maan taas raiteilleen ja entistä ehommaksi. 
Se, jos mikä on upea suoritus. Kotona vaikeista ajoista 
ei juuri puhuttu ja olenkin näin aikuisempana miettinyt, 
kuinka vahvoja he olivatkaan. Silloin en sitä ymmärtä-
nyt arvostaa – nyt arvostan. Kun juhlimme itsenäisyyt-
tämme, kumartakaamme kaikille heille, jotka ovat uh-
ranneet niin paljon. Osoitamme heille kunnioitusta pi-
tämällä huolta tästä maasta nykyisiä ja tulevia sukupol-
via varten.

Tänään minulla oli ilo tavata nuorta sukupolvea kummi-
tyttären synttärikutsuilla. Sunnuntai alkoi ylipitkällä aa-
miaisella päivän lehden parissa. Jotenkin aika vain hu-
lahti ja sitten olikin jo kiire. Pikainen visiitti Oulunkylän 
torin Bella Verde -kukkakauppaan pelasti taas kerran. 
Liikkeeseen oli näköjään tehty viihtyisä nurkkaus kah-
vittelua varten. He lupasivat, että saan mainostaa piak-
koin aloittavaa pikkukahvilaa, jollaista monet meistä 
ovat jo kaivanneetkin. Tällaiset pienet palvelut nostavat 

Tammen      juurelta

lEiKKipUiSTO Mäkitor-
pan puistorakennus tuhou-
tui tulipalossa kesällä 2012. 
Palaneen rakennuksen tilal-
le on nyt valmistunut uu-
si rakennus, joka otetaan 
käyttöön helmikuussa 2017. 
Leikkipuiston pihatyöt teh-
dään ensi kesänä.

neljä vuotta 
väistötiloissa

Tulipalon jälkeen ohjattu 
leikkipuistotoiminta siir-
tyi aluksi kahdeksi vuo-
deksi leikkipuistoon tuo-
tuihin kontteihin. Elokuus-
ta 2014 lähtien toimintaa 
on pyöritetty työväenopis-
ton ja nuorisotalon tiloissa 
Oulunkylätalossa.

Johtava leikkipuisto-oh-
jaaja Teemu Kariaho Hel-
singin kaupungin varhais-
kasvatusvirastosta toteaa, 
että Leikkipuisto Mäkitor-
passa järjestetään kahtena 
päivänä viikossa 2–5 -vuo-
tiaiden lasten leikkitoimin-
takerho. Iltapäivällä talon 
täyttävät koululaiset. Ilta-
päivätoiminta on tarkoitet-
tu kaikille alakoululaisil-
le, ensisijaisesti 1.– 3. luok-
kien oppilaille. Koululaisia 
ohjataan myös nuorisotalon 
toimintaan.

Määrärahat ja aikataulut 
kompastuskivenä

Rakennuslupa uudelle ta-
lolle saatiin syyskuussa 
2014. Aluksi tarkoituksena 
oli, että kaupungin raken-
tamispalvelu Stara olisi ra-
kentanut tilat. Varatut mää-
rärahat osoittautuivat kui-
tenkin riittämättömiksi.

Rahoituksen tarve arvi-
oitiin uudelleen ja kesällä 
2015 kiinteistövirasto jär-
jesti hankkeen toteuttami-

leikkipuisto Mäkitorpan 
rakennus valmis

sesta julkisen tarjouskilpai-
lun, jonka tuloksena raken-
tajaksi valittiin Teijo-Talot 
Oy.

Teijo-Talot Oy aloitti uu-
den leikkipuistorakennuk-
sen työt vuoden 2016 alku-
puolella. Valmistumisajan-
kohdaksi arvioitiin tällöin 
elokuu 2016. Rakennus val-
mistui kuitenkin vasta tam-
mikuussa 2017. 

Monipuolista ohjattua 
toimintaa

Leikkipuistossa työsken-
telee 4 työntekijää. Uudes-

Toiminta monipuolistuu 

sa rakennuksessa toiminta 
monipuolistuu. Teemu Ka-
riahon mukaan leikkitoi-
mintakerhon ja koululais-
ten iltapäivätoiminnan li-
säksi järjestetään mm. eri-
laisia laulu-, liikunta-, leik-
ki- ja kädentaitotuokioita. 
Näistä tiedotetaan leikki-
puiston Facebook-sivulla ja 
internetissä. 

Koululaisten iltapäivä-
toiminnassa mukana olevat 
voivat halutessaan syödä 
välipalan, joka tällä hetkel-
lä maksaa 36,10 € kuukau-
dessa. Koululaisille järjes-

tettyä välipalatarjoilua lu-
kuun ottamatta leikkipuis-
totoiminta on osallistujille 
maksutonta. 

Kesäisin kaupunki jär-
jestää avoinna olevissa leik-
kipuistoissa arkipäivisin 
jo perinteeksi muodostu-
neen ruokatarjoilun, joka 
on tarkoitettu kaikille alle 
16-vuotiaille. Kesäruokai-
luun ei tarvitse ilmoittau-
tua, vaan voi halutessaan 
tulla paikalle ruokailuväli-
neet mukanaan.

Kesäisin leikkipuistoissa 
on myös koululaisten ret-

ki- ja leiritoimintaa. Niis-
tä tiedotetaan mm. koulun 
Wilma-järjestelmällä.

Teemu Kariahon mukaan 
leikkipuisto toimii lisäk-
si tukikohtana vauvaperhe-
toiminnalle, joka on jatketta 
neuvoloiden perhevalmen-
nukselle. Myös Mannerhei-
min Lastensuojeluliitto ja 
eräät muut järjestöt ja ryh-
mät ovat tehneet Mäkitor-
palle yhteistyöaloitteita.

Varhaiskasvatusvirasto 
toivoo yhteistyötä 

Teemu Kariahon mukaan 

Oulunkylässä on paljon ak-
tiivisia vanhempia. Kariaho 
ja Mäkitorpan henkilökun-
ta toivottavat kaikki lap-
set, isät, äidit, isovanhem-
mat ja hoitajat tervetulleik-
si kaupungin järjestämään 
leikkipuistotoimintaan. 

Kariaho toivoo, että 
Leikkipuisto Mäkitorpas-
ta muodostuu Oulunky-
lään lapsiperheiden yhtei-
nen kohtaamispaikka, jon-
ka toiminnassa korostuu 
yhdessä suunnitteleminen 
ja tekeminen. 
KAArinA KUKKA KOrKEAOJA

KAARINA KUKKA KORKEAOJA
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lASKElMAni talouske-
hityksen mahdollistamas-
ta asumisväljyyden kas-
vusta ja ilman uutta yleis-
kaavaa tapahtuvasta tehok-
kaasta lisärakentamisesta 
merkitsevät, ettei yleiskaa-
van alueita juurikaan tarvi-
ta ennen vuotta 2030. Täten 
useat kiistanalaiset alueet 
joutuvat tiukkaan harkin-
taan ennen asemakaavatyö-
tä. Bulevardi-idea on testa-
uksessa Laajasalossa, jossa 
kuitenkin ohittava liiken-
nemäärä on niin pieni, et-
tei melu- ja saastehaitta ole 
läheskään samaa tasoa kuin 
ulosmenoväylillä. 

Uusien asuntoalueiden 
toteutuminen ratkeaa mah-
dollisen rakennuttajan pää-
töksessä: onko tuleva ra-
kennuskustannus sellainen, 
että asunnot käyvät kau-
paksi. Valtaosa yleiskaa-
van asuntoalueista on on-
gelmallisia häiriöiden, pal-
veluksien läheisyyden ja 
joukkoliikenteen palvelus-
ten suhteen. Myös osaa ny-
ky-yleiskaavan sallimista 
asuntokohteista on ongel-
mallista toteuttaa. 

Maunula-pirkkolan 
kaavat

Pirjontien ja Pirkkolantien 
kaavaehdotus ei juurikaan 
muuttunut luonnosvai-

Yleiskaava on vahvistunut kaupunginvaltuuston päätöksellä. 
Kaava menee ennen voimaantuloa valituskäsittelyyn hallinto-
oikeuteen. Valituksia on noin 40. 

Kaavatilanne alueella

heesta. Raide-Jokerin pika-
raitiotietä varten Pirjontien 
ja Pirkkolantien katualuet-
ta levennetään. Uutta asun-
tokerrosalaa on 25 050 k-m². 
Asukasmäärän lisäys on 
noin 600. Liike- ja toimitilaa 
suunnittelualueelle on osoi-
tettu 330 k-m². Kaavaratkai-
sun sisällöstä eräät hakijat 
ovat neuvotelleet viraston 
kanssa.

Suunnittelualueen ra-
kennukset ovat pääosin 
neljä-viisikerroksisia ja nii-
den kokoa on monessa huo-
mautuksessa vastustettu. 
Kaupunkisuunnittelu on 
nykyisin valjastettu luo-
maan mahdollisimman pal-
jon uusia rakennuspaikko-
ja, jotta asuntojen hinnan-
nousu ei Helsingissä muo-
dostuisi kohtuuttomaksi.

Pakilantiellä rakennuk-
set tulee toteuttaa vaalean 
sävyisenä tiilimuurauksena 
tai slammausta ja rappaus-
ta käyttämällä. Pirjontien, 
Pirkkolantien ja Maunulan-
tien varsien uusien raken-
nuksien julkisivujen tulee 
olla pääosin puuta. Puis-
toyhteys Maunulan keski-
osista Haaganpurolle säi-
lyy. Kaava-alueella olevas-
sa Lampuotilanpuistossa 
Pirkkolantien varressa Haa-
ganpuro tuodaan avouo-
mana pintaan putkitetulta 

osuudelta.

Oulunkylän kaavat

Käskynhaltijantien kaava-
ehdotus menee lautakun-
taan helmikuussa, ilmeises-
ti kaavaluonnos muuttuu 
suhteellisen vähän. Seura-
kuntayhtymän kanssa neu-

votellaan kirkkorakennuk-
sen vuokratontin käytöstä 
tulevaisuudessa.

Maaherrantien kaava si-

sältää Raide-Jokerin vaa-
timat liikenneratkaisut ja 
Maaherrantien kolmion (Jo-
kiniementien länsipuolel-
la) kuusi kerrostaloa, jois-
ta 5 sijoittuu radan varteen 
eräänlaiseksi meluvalliksi. 
Kaava menee lautakuntaan 
helmikuussa. 

Oulunkylän keskusta on 
yleiskaavassa merkitty alu-
een tärkeimmäksi keskuk-
seksi ja sen kaava on tar-
koitus laatia vuosina 2017–
2021. Luonnollisesti Oge-

lin omistajien käsitykset os-
toskeskuksen tulevasta ke-
hittämisestä ovat merkit-
seviä. Samassa vaiheessa 

tarkastellaan radan toisella 
puolella olevan Oulunky-
läntien lähialueita sekä Jo-
kiniementien varren kent-
tää ja sen pohjoispuolisia 
asuinrakennuksia. 

Käskynhaltijantien itä-
pään rakennetta tiivistävä 
kaava Norrtäljentien riste-
yksestä Vantaalle päin on 
myös otettu harkintaan. 

pakilan kaavat

Elontie 56:n uusi, hakemuk-
sen pohjalta tehty kaavarat-

kaisu mahdollistaa uuden 
kehitysvammaisten ryhmä-
kodin rakentamisen Länsi-
Pakilassa. Uutta kerrosalaa 

on tontille esitetty 207 k-m² 
ja uusi tonttitehokkuusluku 
on 0,4. Muistutuksia ei tul-
lut ja kaava vahvistuu.

Pakilantien ja Välitalon-
tien risteyksessä neljän ton-
tin kaavaratkaisu mahdol-
listaa enintään nelikerrok-
sisten asuinkerrostalojen 
rakentamisen Pakilantien 
varteen, tonttitehokkuus 
noin 1,0. Talojen ensimmäi-
seen kerrokseen tulee liike-, 
toimisto- tai työtiloja Paki-
lantien varrelle. Kaavaeh-
dotus oli nähtävillä loka-
kuussa mahdollisia muistu-
tuksia varten.

Koskelan kaavat

Koskelan sairaalan ja pesu-
loiden alueen asemakaava-
ehdotus hyväksyttiin loka-
kuussa. Ratkaisu mahdol-
listaa sairaala-alueen kau-
punkikuvallisesti arvok-
kaiden rakennusten suo-
jelemisen ja muuttamisen 
asuinkäyttöön sekä laaja-
mittaisen täydennysraken-
tamisen. Kaava-alueelle on 
suunniteltu asuntoja noin 
3000 uudelle asukkaalle, 
joista noin 250 muistisairai-
den ryhmäkoteihin. Yhteen-
sä kerrosalaa kaava-alueella 
on 143 800 k-m². Aluetehok-
kuus on 1.0 ja korttelitehok-
kuus 0,35–3,36, keskimää-
rin 1,73.

ArTO SAlMElA

Havainnekuva Maunulasta, pirjontien ja pirkkolantien ympäristöstä. Suunniteltu uusi 
asuinrakentaminen merkitty punaisella.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Alueen suunnittelua voi 
seurata tilaamalla sähköpos-

tiinsa Raide-Jokerin uutiskir-
jeen osoitteesta: http://www.

hel.fi/uutiskirjeet

Miksi valitsimme nämä 
harrastukset? 
Valitsin partion harrastuk-
siini, koska se vaikutti mo-
nipuoliselta sekä kiinnos-
tavalta harrastukselta, sil-
lä olin kuullut hyviä ko-
kemuksia tästä harrastuk-
sesta. Ennen kun aloitin 
partion uskoin myös, että 
sieltä voisi oppia monen-
laisia taitoja ja niin olen 
oppinutkin.  

Olin harrastanut ennen 
jalkapalloa monia eri har-
rastuksia, mutta mikään 
ei oikein klikannut. Olin 
muutenkin kaikkien ko-
keilujeni aikana pelannut 
taustalla paljon jalkapal-
loa ja olin koko ajan tul-

Maailmasta löytyy monenlaisia 
harrastuksia, mutta tässä jutussa 
käsittelemme jalkapalloa ja partiota, jotka 
ovat omia harrastuksiamme. Kirjoittajia 
on kaksi, joten vastaamme erillisillä 
kappaleilla kysymyksiin. 

Harrastuskokemuksia

lut kiintyneemmäksi lajiin. 
Katsoin paljon sitä ja pu-
huin oikeastaan vain siitä. 
Lopulta kavereitteni suosi-
tuksella aloitin jalkapallon 
harrastuksen seurassa. 
Millaisia kokemuksemme 
ovat? 
Partiossa 99% kokemuksis-
tani on ollut positiivisia. 1% 
negatiivisista kuuluu aino-
astaan muutama kylmä ja 
sateinen sää. Mieleenpai-
nuvimpia leirejä ovat Lom-
polo 2014 ja Roihu 2016. 
Lompololla pääsin Lappiin 
ja se oli ensimmäinen kesä-
leirini. Roihulla taas oli ki-
vaa ohjelmaa ja suuren ih-
mismäärän ansiosta tutus-
tuin moniin uusiin ihmi-

siin. Partion aloittaminen 
on ollut yksi elämäni par-
haista päätöksistä! 

Jalkapallokokemuksia-
ni ennen seuraa on niin 
paljon ja kaikki mukavia, 
että en lähde niitä tässä 
muistelemaan. Seurassa-
ni on niin paljon mukavia 
kavereita ja muutenkin po-
rukka ja valmentaja ovat 
mukavia, että kokemuk-
set ovat väistämättä upei-
ta. On ollut hauskoja leire-
jä ja mahtavia pelejä, voit-
toja ja häviöitä, mutta pa-
ras kokemus on viime ke-
sältä (2016) Hesa-cupista. 
Kenelle suosittelemme 
harrastuksiamme? 

Partiota suosittelen kai-
kille, jotka kaipaavat pi-
ristystä, uusia tuttavuuk-
sia tai haluavat oppia uu-
sia taitoja. Partiossa on lip-
pukuntia ja luultavasti lä-
hiseudultasikin löytyy sel-
lainen, vaikka et sitä vielä 
välttämättä ole huoman-

nut. Itse olen partiossa tar-
poja ja me teemme hausko-
ja aktiviteetteja, kuten sket-
sejä ja tiimipelejä. 

Suosittelen jalkapalloa 
niille, jotka pitävät urhei-

lusta, eivät pelkää tappioi-
ta tai huonoa säätä ja sem-
moisille, jotka haluavat uu-
den harrastuksen. Pelaami-
sen ei tarvitse olla kallista, 
mutta tarvitset silti pallon 

partioleiri roihu 2016:n päättäjäiset.

JOEL FORSMAN

ja kengät. Hyvä asenne oli-
si myös mahtava juttu. 

lASSi KArAKOSKi JA AinO 

KOKKOnEn 

7D Oulunkylän 
yhteiskoulu
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OULUNKYLÄ

HElMiKUUn alusta al-
kaen Oulunkylän Seura-
huoneen johtajana toimii 
sosionomi Elina Pentikäi-
nen, 34. Elina siirtyy teh-
tävään toisesta Helsingin 
kaupungin asukastalosta, 
Punavuoressa sijaitsevas-
ta Betaniasta. 

– Odotan innolla, että 
pääsen tutustumaan sekä 
taloon, että alueen ihmi-
siin! Tavoitteenani on, et-
tä perinteikäs Seurahuo-
ne säilyttää ja vahvistaa 
rooliansa kaikkien oulun-
kyläläisten yhteisenä olo-
huoneena, Elina kertoo.

Elina Seurahuoneen ohjaksiin
Seurahuoneella jatkuu 

viime vuonna paikkan-
sa vakiinnuttaneet, kai-

päiVäKOdinJOHTA-
JA Inga Akselinmäki jäi 
1.2.2017 eläkkeelle yli 
30-vuotta kestäneen uran 
jälkeen Veräjämäen Perho-
sesta. Inga on pitkän uransa 
aikana tullut lukuisille per-
heille tutuksi ja häntä voi 
kutsua päiväkodin sieluksi. 
Perhonen on tunnettu mm. 
pitkäaikaisista työntekijöis-
tä, hauskoista juhlista, rau-
hallisesta ilmapiiristä ja en-
nen kaikkea Ingasta. Hän 
on työyhteisönsä esimiehe-
nä luonut päiväkoti Perho-
seen seesteisen ja iloisen il-
mapiirin, johon lapsen on 
hyvä tulla. Inga keskittyi 
viimeisinä työvuosinaan 
pääasiassa hallinnolliseen 
työhön päivähoitoyksikkö 
Majava-Perhosen johtajana, 
mutta aina välillä hänellä 
oli mahdollisuus osallistua 
laulu- ja lukuhetkiin lasten 
kanssa. ”Se on aina suuri 
ilo” kertoo Inga.

Ingaa haastattelivat Juli-
aana Huopaniemi ja Ebony 
Niemi, nykyisiä lukiolaisia, 
jotka ovat olleet Perhosen 
päiväkodissa sekä hoidos-
sa, että 9-luokan TET -har-
joittelussa. Tytöt ovat har-
joittelun jälkeenkin käyneet 
leikkimässä päiväkodissa 
lasten kanssa. 

Miksi halusit lastentar-
hanopettajaksi? 

Tärkein syy siihen oli ha-
luni työskennellä lasten 
parissa. Olen aina pitänyt 
opettamisesta - työ on mo-
nipuolista, luovaa ja siinä 
voi käyttää mielikuvista ja 
omaa osaamistaan rajatto-
masti. Musiikki, liikunta, 
retket eri kulttuurikohtei-
siin sekä ulkoilun suomat 
mahdollisuudet; listaa voisi 
jatkaa loputtomiin. 

Oliko sinulla muita 
uravaihtoehtoja?

Kyllä, alun perin unelma-
ammattini oli luokanopet-

taja tai musiikin, historian 
tai liikunnan opettaja. Olen 
ollut erittäin onnellinen, et-
tä sain tehdä uran juuri las-
tentarhanopettajana. Päivä-
kodissa ei ole niin tiukko-
ja oppimistavoitteita kuin 
koulussa. Päiväkodissa lei-
killä on tärkeä merkitys 

kille avoimet toiminnat 
kässäpajasta levyraatiin. 
Helmikuussa asukasta-

Onnea eläkevuosiin inga! 

lapsen kokonaisvaltaiselle 
hyvinvoinnille. 

Missä muualla 
olet toiminut 
lastentarhanopettajana?

Työskentelin Mellunmä-
essä päiväkoti Saanas-
sa lähes kaksi vuotta en-
nen siirtymistäni päiväkoti 
Perhoseen.

Koska aloitit 
työskentelyn 
Veräjämäen alueella?

Työskentelin sijaisena Per-
hosessa vuoden verran 
valmistumiseni jälkeen ja 
vuonna 1983 aloitin vaki-
tuisen työn pk Perhosen 
johtajana.

Ovatko perheet 
mielestäsi muuttuneet 
vuosien varrella?

Perheet ovat aina olleet iha-
nia ja lasten vanhempien 
kanssa on ollut ilo keskus-

Suomen 100-v itsenäisyyden kunniaksi esittelemme 
uudessa sarjassa Oulunkylän vaikuttajia.

tella. Nykyään vanhemmat 
ovat aiempaa enemmän 
mukana ja kiinnostuneem-

pia siitä, mitä päiväkodin 
arjessa tapahtuu. He ovat 
keskustelevia ja hyvin läs-
nä olevia lastensa elämäs-
sä, tämän olen kokenut eri-
tyisen ilahduttavana. Van-
hemmat voivat vaikuttaa ja 
he haluavat olla aktiivises-
ti mukana päiväkodin toi-
minnassa. Päiväkoti Perho-
sessa on toiminut vanhem-
paintoimikunta jo vuodesta 
1983 alkaen. 

Mikä on ollut parasta 
työssäsi?

Työn ilo alkaa aamulla, 
kun tapaa lapset ja nämä 
innoissaan huutavat ”In-
ga tuli”. Työn imu on ol-
lut vahva. Olen saanut toi-
mia lasten kanssa, laulaa, 
liikkua, leikkiä ja jokai-
nen työpäivä on ollut ilon 
päivä. Erityisen tärkeänä 
olen kokenut myös työni 
vuorovaikutteisuuden. 

Mikä on haasteellisinta 
työssäsi?

Ajoittain olen kokenut riit-
tämättömyyttä erityisesti 
viimeisinä vuosina. Päivä-
kodin johtajan toimenkuva 
on laajentunut ja hallinnon 
ja talouden tehtävien määrä 
on kasvanut.

Muistatko vielä vuosien 
varrelta useita lapsia?

Muistan todella paljon lap-
sia ja perheitä vuosien var-
relta. Olemme jopa hoita-
neet kahta sukupolvea sa-
masta perheestä.

Onko joku hetki työurasi 
ajalta, jota et tule 
koskaan unohtamaan?

En voi nimetä vain yh-
tä tapahtumaa, niitä on ol-
lut niin monia, kuten yh-
teiset juhlat ja retket lasten 
ja perheiden kanssa. Iha-
na muisto on jäänyt Perho-
sen 30-vuotisjuhlasta vuon-
na 2008, jolloin istutimme 
pihlajan yhdessä perheiden 
kanssa Perhosen pihaan.

Millä mielellä jäät 
eläkkeelle?

Haikealla mielellä jään, kun 
on niin paljon ihania muis-
toja. Tuleva kevät varmasti 
vierähtää vahvoissa muis-
telutunnelmissa. Uusi vai-
he on tulossa elämääni. 
Ajattelen, että tämä eläk-
keelle jääminen on ehkä 
jonkinlainen välivaihe. Var-
haiskasvatuksen kehitys ja 
koulutus kiinnostavat, mi-
nullahan on sen parissa jo 
pitkä historia. Tulevaisuus 
on avoinna, kertoo Inga ja 
hymyilee. 

TArJA niEMi, JUliAAnA 

HUOpAniEMi JA EbOnY niEMi

dAnA on koululla töissä 
1–2 päivänä viikossa, op-
pilaiden ja huoltajien kans-
sa sovittuina aikoina. Kou-
lukoirien on todettu tutki-

muksissa auttavan opiske-
lussa monin tavoin, minkä 
oppilaat ovat jo huoman-
neet; “Koulukoira on mi-
nusta hyvä ajatus, koska 
se piristää päivää ja auttaa 
opiskelussa, etenkin hiljaa 
olemisessa”, ”Se tuo hy-
vää ilmapiiriä luokkaan ja 
auttaa rentoutumaan. Toi-
voisin vain, että Dana voi-
si tulla useammin”, “Da-
na on suloinen ja tosi kilt-
ti ja sen paikallaolo pistää 
miettiin mitä tekee”.

Koulukoira herättää 
varmasti kysymyksiä al-
lergisten oppilaiden tilan-
teesta luokassa. Tämä asia 
on kuitenkin selvitetty 
niin lääkäreiltä kuin ope-
tushallitukseltakin, jotka 
pitävät koulukoiraideaa 
erinomaisena.

– Lääkäreiden mu-
kaan yläkouluikäisten op-

Oulunkylän yhteiskoulussa aloitti tänä 
vuonna työt koulukoira Dana. Neljävuotias 
bordercollie tunnetaan kotioloissa 
Hyvänmielenkoirana. 

”Dana tekee 
kaikki iloiseksi 
luokassa”

pilaiden voidaan odottaa 
jo kykenevän itse huoleh-
timaan allergiastaan siten, 
että he tiedottavat oireis-
taan opettajalle ja säätele-
vät altistumistaan koiral-
le. Koulukoira ei osallis-
tu oppitunneille, jos luo-
kassa on allergisia oppi-
laita. Oppilaiden tervey-
dentila huomioidaan en-
sisijaisesti koulukoiratoi-
minnassa, opettaja Sanna 
Alho kertoo. Koiran oles-
kelu samassa tilassa ei lää-
käreiden mukaan tuo sen 
enempää eläinpölyä huo-
neilmaan kuin sinne nyt jo 
kaikki kotieläimen omis-
tavat tuovat vaatteissaan 
päivittäin. 

Koulukoiraksi mielivän 
on läpäistävä Koirat kasva-
tus- ja kuntoutustyössä ry:n 
järjestämä soveltuvuus-
koe. Paitsi koulukoiran, 
myös oppilaiden on täy-
tettävä tiettyjä vaatimuk-
sia, jotta yhteistyö luokas-
sa onnistuu. Kun koulu-
koira on luokassa, oppilai-
den tulee käyttäytyä rau-
hallisesti ja käsitellä myös 
koiraa rauhallisesti. Koi-
ran voi käskeä pois, jos ei 
halua sitä luokseen. Koiran 
tarkoitus on edistää oppi-
mista, ei häiritä sitä. Ja koi-
raa on syytä kiittää avusta 
kehumalla – silloin se aut-
taa uudelleenkin!

SUSAn WilAndEr

lossa juhlitaan Ystävän-
päivää, ohjatut korttipajat 
6.2. ja 13.2. keskittyvät Ys-
tävänpäiväkorttien askar-
teluun, ja itse Ystävänpäi-
vänä 14.2. kannattaa vie-
dä ystävä Seurahuoneel-
le lounaalle, koska lounai-
ta saa silloin kaksi yhden 
hinnalla!

Asukastalon viikko-oh-
jelma, vaihtuva lounaslis-
ta sekä tiedot tulevista ta-
pahtumista löytyvät hel-
poiten ’Asukastalo Ou-
lunkylän Seurahuone’ 
-Facebook-sivuilta.

VESA KESS

VESA KESS

”Koulukoira ei 
osallistu oppitun-
neille, jos luokas-
sa on allergisia 
oppilaita.

SANNA ALHO
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Yksilöllistä hammashoitoa 
persoonallisille hymyille!

Hammaslääkäri Hammaslääkäri
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Täyden kympin hymyjä Attendo Hammaslääkäriltä. Varaa aika 
yksilölliseen hammashoitoon www.attendo.fi/hammaslaakari/helsinki.

ATTENDO HAMMASLÄÄKÄRI, OGELI I Kylänvanhimmantie 29 I p. 09 720 6200

Pakilan Ankkalampi – Duckies
- pieni toiminnallisen kaksikielisyyden päiväkoti
Ankkalammen iloiseen 
joukkoon liittyi tammikuussa 
2016 Pakilan Ankkalampi-
Duckies. Vuoden verran 
toiminut pieni, kodinomainen 
päiväkotimme sijaitsee 
Itä-Pakilan puolella hyvien 
kulkuyhteyksien äärellä.

Päiväkotimme tiloissa on huo-
mioitu lasten ja työntekijöi
den hyvinvointi & viihtyvyys. 
Tahdomme Ankkalammessa 
tarjota lapselle turvallisen ja 
luovan oppimisympäristön, 
jos sa opettelemme uusia 
asioita leikin, liikkumisen, oi
valtamisen ja oppimisen ilon 
kautta. Suunnittelemme ja 
toteutamme toimintaa lapsen 
iän ja kehityksen mukaan ja 

siksi toimimme lasten kans-
sa erilaisissa pienryhmissä. 
Pakilassa luonto on lähellä ja 
lähiympäristö tarjoaa moni-
puoliset mahdollisuudet olla 
aktiivinen ja liikkuva yksikkö.

Pakilan Ankkalampi - Duckies is 
a private bilingual (eng-fin) kin-
dergarten where the teachers 
speak both Finnish and English, 
so the children are exposed to 

both languages on a daily ba-
sis. We provide a safe, happy 
environ ment for children using 
English as the language of in-
struction and communication. 
We believe that young children 
at this age have the ability to 
learn a sec ond language in a 
fun, friendly and creative at-
mosphere.

”Yksityisen päivä-
kodin toiminnan 
perusedellytys on 
tyytyväiset asiakas-
perheet”, toteaa 
Ankkalammen toi-
mitusjohtaja Heidi 
Ruhala, jolla on 17 
pientä päiväkotia.

www.ankkalampi-ankdammen.fi

OULUNKYLÄ

OUlUnKYlänTOrin lai-
dassa toimii kirjankustan-
tamo, josta ulospäin ei juuri 
näy yritystoiminnan merk-
kejä. Kirjankustannustoimin-
ta on paljolti istumatyötä tie-
tokoneen ääressä, joten eri-
tyisiä toimistotiloja ei tarvi-
ta, vaan työtä voi tehdä vaik-
ka kotona oman tietokoneen 
ääressä. Näin tapahtuu myös 

Kirjankustannusta Oulunkylässä

Kustantaja Laaksosella.
– Olen ollut koko työikäni 

kustannusalalla ja yrittäjänä 
vuodesta 2006 alkaen, kertoo 
Eero Laaksonen.

Vuonna 1992 syntyi en-
simmäinen kiskoliikennea-
iheinen seinäkalenteri, jon-
ka julkaisemista on vuosit-
tain jatkettu siten, että nyt on 
painettu jo 25. kalenteri. En-

Eero ja Maarit laaksonen työskentelevät kustantamossa yhdessä.

Oulunkylän 
kampaamo
Siltavoudintie 7, 00640 Hki
Puh: 09 728 7012

simmäinen kuvakirja syntyi 
1999. Aluksi kirjojen aiheet 
olivat rautatien parista, ny-
kyisin aihealueina ovat lii-
kennevälineet. Yli 70 kirjan 
joukkoon mahtuu kuitenkin 
monenlaisia aiheita. Varsin 
mielenkiintoinen kirja, Maa-
ilmanympärimatka Helsin-
gissä, on hiljattain tullut pai-
nosta. Kirja kertoo kuvin ja 

MAUNO HARI

sanoin Helsingissä toimivis-
ta suurlähetystöistä, joita on 
noin 60 kpl.

Eero ja Maarit Laaksosel-
la on kustantamossa omat 
tehtävänsä. Eero suorittaa 
taittotyön, Maarit oikolukee 
tekstit. Kaiken muun työn he 
tekevät yhdessä. 

– Kotona yrittämisen hait-
tapuolena on tunne, että aina 
on työssä, naurahtaa Maa-
rit. Eero tykkää työskennel-
lä iltaisin ja yöllä, Maarit taas 
on aamuvirkku. Kumman-
kin mielestä yhdessä tekemi-
nen sujuu heiltä hyvin ja tuo 
elämään runsaasti positiivis-
ta sisältöä. 

MAUnO HAri

KUTSU
Kevätkokous ja asukasilta

viikolla 13, 27.-30.3.
Tarkista päivämäärä, paikka ja aika sekä aihe lehden 

kotisivuilta, www.oulunkyla.info tai
Ogelin ilmoitustaululta 1.3. alkaen.

Tervetuloa!

Ilmoita Oulunkyläisessä! 
Ilmoitushintamme vuonna 2017: 

Etusivu: 1.30 €/pmm 
Takasivu: 1.20 
Sisäsivut: 1,10 

Määräpaikkakorotus: 10% ALV: 0% 
Minimiveloitus 10 €

Paljousalennukset sopimuksen mukaan. 
Valmiit ilmoitukset mieluiten pdf-muodossa. 

Ota yhteyttä ilmoitusmyyjäämme: 
Mauno Hari, mauno.hari@gmail.com

 040-728 0505. 

Vaalimainoksille 30% alennus! 

ASUKKAIDEN ÄÄNI VALTUUSTOON!

Iro B.Isberg
suntio

Maunula

Kansainvälisen naistenpäivän merkeissä Oulunkylän Seurahuoneella 
sunnuntai 5.3. klo 16, Larin Kyöstin tie 7   SKP ja Helsinki-listat   www.helsinki-listat.fi

Yrjö Hakanen
kaupungin
valtuutettu

MaunulaPirkkola

Mikko Korhonen
talonmies

Pakila

Outi Mononen
erityisopettaja

Veräjämäki

Pia Honkanen
parturikampaaja

Maunula



Oulunkyläinen • Pohjoiset esikaupungit4.2.2017 7

PAKILA

Juhlien ja vaikuttamisen vuosi 2017

Tänä vuonna meillä on monta syytä juhlaan. Vuosi 2017 
on monien merkkipäivien, mutta myös vaikuttamisen 
vuosi. Kevään kunnallisvaaleissa valitsemme päättäjät, 
joille uskomme tärkeiden alueemme tulevaisuuteen vai-
kuttavien asioiden päättämisen. 

Itsenäinen Suomi täyttää kunnioitettavat 100 vuotta. 
Itsenäinen, vapaa ja kaikki huomioonottava Suomi on 
juhlimisen arvoinen. Toivottavasti juhlavuoden tapah-
tumissa käsitellään tämän ajan suomalaisuutta ja niitä 
itsenäisyyden rakennuspalikoita, joita vaalimalla säily-
tämme itsenäisyytemme myös seuraavat 100 vuotta. 

Vietämme myös reformaation eli uskonpuhdistuksen 
500-vuotismerkkivuotta. Luterilaisuus on osa suoma-
laista identiteettiä. Sitä arvostaen kannattaa edelleen ra-
kentaa suomalaista yhteiskuntaa tämän päivän moniar-
voisessa eurooppalaisessa Suomessa.

Vantaa-joen vartta – siis näitä meidän asuinseutuja – on 
asuttu vieläkin kauemmin ja kutsuttu Baggböleksi eli 
Pakilaksi. Turun tuomiokirkon Mustaan Kirjaan on tal-
letettu oikeuden päätös vuodelta 1417, jossa kerrotaan 
yhden lautamiehistä tulleen Baggbölestä. Tästä Pakilan 
olemassaolon ensimmäisestä todennettavasta merkin-
nästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 600 vuotta. 

Vietämme Pakilan 600-vuotisjuhlia koko perheen kes-
kiaikaisessa tapahtumassa Pakilan yläasteella 20.5. se-
kä juhlamessussa ja -konsertissa Hyvän Paimenen kir-
kossa 8.10. Juhlapäivät kannattaa jo nyt laittaa kalen-
teriin. Juhlajärjestelyistä kerrotaan tarkemmin toisaal-

la tässä lehdessä ja mm. Facebookissa Pakila, 600 vuot-
ta -ryhmässä. Jo tässä vaiheessa haluan kiittää kaikkia 
600-vuotisjuhlien järjestelyissä mukana olleita upeasta 
työstä.

Oman asuinalueen historiaan kannattaa tutustua ja alu-
een ominaispiirteitä kannattaa vaalia. Kulttuurimme ja 
elämämme on rikkaampaa, jos tunnemme historiam-
me, säilytämme elinympäristömme luonnonläheisenä 
ja voimme kokea rakennetussa ympäristössä erilaisia 
historiallisia kerrostumia.

Asuinalueemme on isojen muutospaineiden edessä. 
Loppusyksyllä 2016 Helsingille hyväksyttiin kaavoitus-
ta ja rakentamista ohjaava yleiskaava, jonka toteuttami-
nen käynnistyy pian. Kesällä kunnallisvaalien jälkeen 
Helsinki saa ensimmäisen pormestarinsa ja kaupungin 
lukuisat virastot yhdistetään neljäksi toimialaksi. Toi-
vottavasti toimialauudistus ei vie lähipalveluitamme 
suuriin yksiköihin jonnekin kauas. 

Mihin suuntaan toivomme alueemme kehittyvän? Pa-
kila-Seura toteuttaa kevään aikana asukaskyselyn, jolla 
selvitetään alueen asukkaiden tärkeinä pitämiä asioita. 
Toivon, että mahdollisimman moni vastaa kyselyyn. Se 
antaa arvokasta tietoa. Pakila-Seura 
on alueen asukkaita varten ja pyrkii 
vaikuttamaan siihen, että asuinalu-
eemme kehittyy jatkossa asukkai-
den toiveiden mukaisesti. 

Pidetään kotimaamme ja asuinalu-
eemme lippu korkealla. Hyvää juh-
lavuotta 2017! 

TApiO KlEMETTi

Pakila-Seuran pj.
050-624 86

pakila-Seuran 
puheenjohtajan palsta

pAKilAnTiE oli alku-
peräiseltä nimeltään Le-
polantie. Nimensä Lepo-
lantie oli saanut noin sa-
ta vuotta sitten ensimmäi-
sen Pakinkylään peruste-
tun asunto-osuuskunnan 
mukaan. Pakilantien ni-
mi otettiin käyttöön alu-
een muuttuessa viralli-
sesti Pakilaksi 1946, jol-
loin alue liitettiin Helsin-
gin kaupunkiin. Tällöin 
nimi Lepolantie annettiin 
nykyiselle Lepolantielle, 
joka oli siihen asti ollut 
Puistotie. 

Siirrytään ajassa taak-
sepäin vuoteen 1940 ja 
lähdetään liikkeelle sii-
tä, mihin Pakinkylä Hel-
singistä päin tultaessa 
päättyi. Paikka on nykyi-
sen Pakilantien ja Välita-
lontien risteys. Palohei-
nän suunnassa näemme 
vain metsikön ja kärry-
polun, ensimmäiset asuk-
kaat asettuvat Palohei-
nään vasta 1940-luvun lo-
pulla. Pitkäkoskelle joh-
taa tykkitie. Metsässä val-
taojan pientareita kulkee 
polkuja Kavaleffin maille 
Tuomarinkylään. 

Kaupunkiin johtava 
Lepolantie on noin kuu-
si metriä leveä hiekkatie. 
Vuonna 1953 kaupunki 
ostaa Pakilantien varren 
tonttien omistajilta keski-
määrin neljän metrin kais-
taleen tonteista tien leven-
tämiseksi osuudella Väli-
talontie – Papinmäentie. 
Pakinkylän päätien hoi-
dosta vastaa 1920-luvulla 
perustettu tienhoitokun-
ta. Tiellä on vielä melko 
vähän liikennettä, linja-
autojen lisäksi sillä kul-
kevat pääasiassa maito- ja 
muut kuljetusautot, yksi-

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

tyisautoja näkyy harvak-
seltaan. Linja-autoliikenne 
Pakinkylään on alkanut jo 
1925, jolloin Lauri Johans-
son aloitti liikennöinnin 
kuorma-auton alustalle ra-
kennetulla avoikkunaisella 
Fordillaan (kuva 2). 

Välitalontien ja Paki-
lantien kulmassa nykyi-
sen pizzerian kohdalla sei-
soo 1939 avattu Elannon 

Kurkistus pakilantien 
historiaan – osa i
Monikaan Pakilan pääväylällä kulkija ei 
tunne tien varren historiaa. Kurkistetaanpa 
hieman menneisyyden verhon taakse.

myymäläkiinteistö. Ton-
tin takaosassa toimii Sa-
lon sikala. Vastakkaisel-
la puolen Välitalontietä 
on rakennusmestari Mas-
tomäen talo, jossa tullaan 
1950-luvulla avaamaan Pa-
kilan Sukka ja Kemikalio  
–niminen lyhyttavaraliike 
ja kivijalassa kukkakauppa 
(kuva 3). Elannon myymälä 
siirtyy myöhemmin Paki-
lantien vastakkaiselle puo-
lelle uuteen rakennukseen, 
jossa nykyisin toimii mm. 
Aarre-Auto. 

Jatkamme matkaa kau-
punkiin päin. Ripusuon-
tietä ei vielä ole, se rakenne-
taan vasta 1960-luvulla. Pa-
kilantien vasemmalla puo-
lella nykyisen Elontien ja 
Ripusuontien välissä sijait-
sevat Raatikaisen kasvihuo-
neet. Halkosuontietä ja Ky-

läkunnantietä ei myöskään 
vielä ole, ne raivataan vas-
ta sotien jälkeen ja kaavoi-
tetaan rintamamiestaloille.

Kehä I:n kohdalla öljyso-
rapäällysteinen Muurimes-
tarintie muodostaa tasoris-
teyksen Pakilantien kanssa. 
Mäellä Muurimestarintien 
pohjoispuolella kohoaa ko-
mea vuonna 1939 valmis-
tunut koulurakennus, jossa 
nykyisin toimii Pakilan ylä-
aste. Koulun laajennustyöt 
saadaan valmiiksi vuonna 
1967. Kehän risteyksessä 
aloittaa 1950-luvun lopulla 
toimintansa Teboilin ben-
sa-asema, alun perin Paki-
lantien eteläpuolella kehäl-
le itään suuntaavan rampin 
kohdalla. Uusi Teboil ava-
taan nykyisellä paikallaan 
1980-luvulla. 

Kyläkunnantien kulman 
nakkikioski tulee 1960- ja 
1970-luvulla olemaan nuo-
rison suosima kokoontu-
mispaikka. Kioskin taak-
se metsikköön jäävät en-
simmäisen maailmanso-
dan bunkkerit. Pakilantien 
toiselle puolelle rakenne-
taan 1961 talo vuonna 1922 
perustetulle Pakinkylän 

VPK:lle. Vapaaehtoisella 
palontorjuntatoiminnalla 
on Pakilassa pitkät perin-
teet. Ennen oman talon ra-
kentamista palotorjuntaka-
lustoa säilytettiin vanhas-
sa ”paloliiterissä” Alkutien 
varrella. 

ErJA VUOriO 

pakinkylän ensimmäinen linja-autoilija lauri Johansson ja hänen ensimmäinen Ford-
autonsa v. 1925.

liikekiinteistö pakilantien 
ja Välitalontien kulmassa 
1950-luvulla.

EEVA RISTA

Artikkeli jatkuu Oulunkyläisen numerossa 2/207. 
Tarinat kertoi Risto Lundén syksyllä 2016. Muistiin 
merkitsi Erja Vuorio. Lähteenä on käytetty myös 
Pakilan seudun historiaa (1981). Kuvat Helsingin 
kaupunginmuseo. Lue lyhentämätön juttu ja kuvia 
osoitteesta wwwf.kaupunginosat.net/pakila.
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”Vaikka Pakila 
järjestää juhlat, 
on juhlimisen ai-
hetta koko seu-
tukunnalla. Kau-
punginosien ra-
jat olivat 600 
vuotta sitten 
väljät potkiessa.

MErKKiVUOdEn pääjuh-
la on lauantaina 20.5.2017 
Pakilan yläasteen koululla 
ja viereisellä pallokentällä. 
Juhlan ohjelmisto on suun-
nattu koko perheelle eikä ti-
laisuuteen ole pääsymaksua.

Tapahtuman markkina-
torille on ilmoittautunut jo 
yli 20 erilaista tuote- ja pal-
velumyymyyjää. Tarjolla on 
vaikkapa keskiaikaisia kera-
miikka-, tekstiili- ja metalli-
töitä, keskiaikana käytettyjä 
lankoja, hiomakiviä, juoma-
laseja, pikareita ja paljon eri-
laisia ruokatuotteita.

Keskiaikaisissa työnäy-
töksissä on luvassa muun 
muassa saippuan, kyntti-
löiden, muistorahojen, ke-
ramiikkatöiden, taontatöi-

METSälä on pientaloval-
tainen kaupunginosa Hel-
singissä Oulunkylän, Mau-
nulan ja Käpylän välissä. 
Ensimmäiset asukkaansa 
Metsälä sai 1890-luvulla ja 
se tunnettiin aiemmin ni-
millä Välitaipale ja Vanha-
Käpylä. Kun vuonna 1910 
avattiin Kottbyn eli Vanha-
Käpylän seisake, alkoi alu-
eelle nousta huviloita ja asu-
kasmäärä kasvaa. Vuonna 
1916 perustettiin Vanhan 
Käpylän VPK, joka jatkaa 
edelleen toimintaansa sa-
malla nimellä.

Metsälän alue jakau-
tuu kahteen osaan. Asese-
päntien eteläpuolella on 
1950-luvulla alkunsa saa-
nut Metsälän teollisuusalue 
ja pohjoispuoli on pientalo-
valtaista asuinaluetta. Asuk-
kaita Metsälässä on noin 
1000. Metsälän postinume-
ron alueella 00620 toimii 530 
yritystä, mikä on yllättävän 
suuri luku alueen kokoon 
suhteutettuna. Osa yrityk-
sistä tarjoaa hyviä mahdolli-
suuksia mm. musiikin ja lii-
kunnan harrastamiseen.

Metsälä-Seura ry on 
vuonna 1991 perustettu 
alueen kaupunginosayh-
distys. Seura toimii Metsä-
län asukkaiden etujärjestö-

pakilan 600-vuotisjuhlien 
valmistelu loppusuoralla
Pakilan järjestöjen ja yhteisöjen tämän 
vuoden suurponnistuksen eli historiallisen 
Pakilan 600-vuotisjuhlan valmistelut ovat 
pitkällä. 

den, päreiden ja erilaisten 
puutaidetöiden valmistusta. 
Työnäytöksissä myös keh-
rätään ja värjätään lankaa ja 
vedetään päreitä. Myös tu-
lentekonäytös tuluksilla on 
luvassa.

Tapahtuman musiikista 
vastaa keskiaikaiseen mu-
siikkiin erikoistunut tam-
perelainen Muskotti-yhtye. 
Monissa vastaavissa juhlis-
sa esiintynyt yhtye esiintyy 
päivän mittaan useamman 
kerran.

Pakilaa ei juhlita tyhjin 
vatsoin. Tarjolla on varras-
sikaa, loimulohta ja mui-
ta keskiaikaisia herkkuja. 
Vaihtoehtona koululta löy-
tyy makkaragrilli ja kahvi- 
ja juomapuffetti. 

Lapsille on tarjolla ka-
ramelleja ja keskiajasta 
muistuttavia tikkunekku-

ja ja omaa ohjelmaa: las-
ten turnajaiset, keppihe-
vosajelua, taikuri ja narri, 
voimistelunäytöksiä sekä 
BQR-suunnistuskilpailu.

Keskiaikainen taistelu-
näytös 6-8 taistelijan voimin 
kiinnostaa varmasti mo-
nia. Juhlavuoden muistoksi 

voi lunastaa oman pinssin, 
magneetin, heijastimen, ky-
nän tai Pakilan kuvakaval-
kadiesitteen. Keskiaikainen 
povari kertoo kävijälle myös 
tulevat tapahtumat.

Juhlia valmistelevan työ-
ryhmän vetäjä Urpo Oksa-
nen toivottaa myös Pakilan 
naapurikaupunginosat ter-
vetulleiksi 600-vuotisjuh-
liin. ”Vaikka Pakila järjes-
tää juhlat, on juhlimisen ai-
hetta koko seutukunnalla. 
Kaupunginosien rajat olivat 
600 vuotta sitten väljät”, hän 
sanoo. 

Ensimmäiset todennet-
tavissa olevat merkinnät 
Baggbölestä eli Pakilasta 
ovat vuodelta 1417. Turun 
tuomiokirkon Mustassa Kir-
jassa on helmi-maaliskuussa 
1417 Tolkin kylässä pidetty-
jen laamannikäräjien päätös. 
Siellä käsiteltiin Vantaan-
joen jokivarren talonpoikien 
Padisten luostarin munkke-

ja vastaan nostamia lohen-
kalastuskanteita. Talonpo-
jat voittivat kanteen ja kä-
räjälautamiehenä oli Bagg-
bölen edustajana Magnus i 
Byggiabola.

Historialliseen Pakilaan 
kuuluivat läheisesti myös 
Paloheinä, Torpparinmäki ja 
Tuomarinkylä.

Pakilan ja Paloheinän 
alueen koulujen kanssa on 
aloitettu teemaan liittyvi-
en historiallisen kuvaelman 
valmistelu. 

Merkkivuoden toinen 

nä alueen suunnittelukysy-
myksissä ja pyrkii vaikut-
tamaan aluetta koskevaan 
päätöksentekoon. Seura toi-
mi myös asukkaiden akti-
voijana, vaalii alueen pe-
rinteitä ja pyrkii lisäämään 
asuinalueen viihtyisyyt-
tä. Metsälässä toimii myös 
alueen äitien epävirallisem-
pi yhteisö Metsälän mut-
sit. Se kokosi alkujaan yh-
teen alueen pienten lasten 
äidit, mutta toimii edelleen 
keskustelufoorumina. Mut-
seilla on oma jumpparyh-
mäkin. Myös asukkaiden 
aloitteesta on tullut uusia 
tapahtumia. Viime vuosi-
na on pidetty Kyläillallisia, 
missä asukkaat kokoontu-
vat sattumanvaraisesti syö-
mään toistensa kanssa. En-
simmäinen taho tarjoaa al-
kuruuan, toinen pääruuan 
ja kolmas jälkiruuan. Näin 
pääsee hyvin tutustumaan 
naapureihin, joita ei välttä-
mättä ole ennen tuntenut.

Seura järjestää myös ak-
tiviteetteja alueen kunnos-
sapitämiseksi. Keväisin on 

musiikkipainotteinen tapah-
tuma eli Pakila 600 vuotta- 
juhlakonsertti on sunnuntai-
iltana 8.10.2017 Hyvän Pai-
menen kirkolla. 

Pakilan yläaste, Lions 
Club Pakila ja Pakin kylä, 
Pakila Seura, Pakilan Nuo-
risotalo, Pakilan naisvoimis-
telijat ja Pakilan seurakunta 
ovat mukana hankkeen jär-
jestelyissä. Alueen yrityksil-
le tarjotaan myös mahdolli-
suutta varmistaa juhlavuo-
den onnistuminen.

ESKO lUKKAri

pidetty yleisiä siivoustal-
koita.  Viime vuosina olem-
me kunnostaneet Metsälän 
läpi virtaavaa Maunulan-
puroa, jonka monet tunte-
vat Valtaojan nimellä. Ta-
voitteena on ollut veden 
virtaaman parantaminen ja 
muuttaminen ojasta puro-
maisemmaksi.  Purossa on 
nähty taimenia jo Maunu-
lassa ja olisi mukava näh-
dä joskus niiden nousevan 
myös Metsälään asti.

Metsälässä toimi 1920-lu-
vulta Lemmenlaaksona 
tunnetuksi tullut tanssilava, 
jota arvostettiin laajalti hy-

vien tanssitilaisuuksien jär-
jestäjänä. Seuran vuosittain 
järjestämät kyläjuhlat jatka-
vat osaltaan tätä perinnettä. 
Loppukesästä Tennisken-
tän ympäristössä pidettä-
vistä juhlista on tullut suo-
sittu tapahtuma metsälä-
läisten keskuudessa.  Ohjel-
massa on ollut elävää mu-
siikkia, tanssia ja Metsälän 
mutsien järjestämä tarjoilu. 
Viime vuosina on ollut yhä 
enemmän lapsille suunnat-
tua ohjelmaa, koska alueel-
le on muuttanut paljon lap-
siperheitä.  Legendaksi on 
jo tullut Iltamissa pidettävä 

Metsälä-aiheinen tietokil-
pailu, jossa haetaan parasta 
alueen tuntijaa. Kysymyk-
set ovat olleet monialaisia 
historiasta alueen eläimis-
töön ja kasvistoon.

Viime vuosina Metsälä-
Seura on osallistunut Hel-
singin yleiskaavan valmis-
telutilaisuuksiin, tavannut 
kaavan suunnittelijoita yh-
dessä Oulunkylä-Seuran 
ja Maunula-Seuran kans-
sa sekä kirjoittanut lau-
suntoja kaupungin päät-
täjille. Huolta aiheuttavat 
etenkin liikenteen lisään-
tyminen, viheralueille ku-

ten Keskuspuistoon raken-
taminen sekä mahdollisen 
Tuusulanväylän bulevardi-
soinnin vaikutukset Metsä-
län pientaloalueen itäosaan. 
Metsälän ja Maunulan vä-
lissä oleva Pirttipolunpuis-
to, joka on ainoa poikittai-
nen viheryhteys Keskus-
puiston ja Helsinkipuiston 
välillä ennen kaupungin 
pohjoisreunaa, ei sekään 
ole suojassa rakentamisel-
ta – kuten eivät alueen van-
hoissa kuusissa viihtyvät 
liito-oravatkaan.
MArKUS lindqViST JA pEKKA 

rUHA

PAKILA, METSÄLÄ

Pekka Ruha

pieni, mutta 
monipuolinen 
Metsälä

Riksarkivet i Sverige

Kaupunginosayhdis-
tysten esittelysarja III-
osa: Metsälä-Seura
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POLITIIKKA

Helsingfors förvalt-
ning ska som känt 
förnyas. Stadsdi-

rektören ersätts av en poli-
tiskt vald borgmästare och 
de fyra biträdande stads-
direktörerna av biträdan-
de borgmästare. I praktiken 
blir skillnaden inte så stor, 
eftersom stadsdirektörerna 
redan hittills de facto valts 
på politiska grunder.

Mer dramatisk är sam-
manslagningen av trettiota-
let olika verk, centraler och 
motsvarande till bara fyra 
sektorer, för bildning, för 
social- och hälsovård (tills 
landskapet tar över...), för 
stadsmiljö samt för kultur 
och fritid. Det innebär ock-
så bara fyra supernämnder, 
låt vara med sektioner och 
andra underorgan. Men allt 
som allt lite färre förtroen-
devalda, vilket är synd.

I samband med refor-
men dryftades också om 
Helsingfors skulle behö-
va valda stadsdelsorgan av 
något slag. Tanken kan ver-
ka vacker, då staden redan 
har över 600 000 invånare. 
Men vilka befogenheter i 
vilka ärenden skulle såda-
na stadsdelsfullmäktige el-
ler -råd ha, hur skulle de 
väljas, hur skulle gränser-

Kunnolliset perus-
palvelut sekä työ- 
tai opiskelupaik-

ka ovat yhteiskuntarauhan 
tae. Lukion ja ammatilli-
sen koulutuksen riittävä lä-
hiopetus on uhattuna por-
varihallituksen säästövim-
massa. Nuorista ei saa teh-
dä palkatonta työvoimaa 
yrityksiin tutkinnon suorit-
tamisen nimissä. Ammatil-
linen koulutus ei saa muo-
dostua pussinperätutkin-
noksi. Lukion ja ammatil-
lisen oppilaitoksen opiske-
lumateriaalien maksutto-
muus edistäisi tasa-arvoa.

Koulujen ryhmäkokojen 
pienentäminen, erityisopet-
tajan ja oppilashuollon tuen 
lisääminen, vuorovaikutus-
taitojen vahvistaminen ja 
riittävä suomen kielen ope-
tus auttavat lasta ja nuorta 
alkuun. Sisäilmaongelmai-
sissa kouluissa ja päiväko-
deissa muhii terveysriski, 
johon on puututtava koval-
la kädellä.

Vuorotyössä käyvien yk-
sinhuoltajien pienten kou-
lulaisten ilta- ja yöhoito rat-
kaisut toisivat turvaa lap-
suuteen. Taistelemisen ar-
voisia ovat subjektiivinen 
oikeus maksuttomaan var-
haiskasvatukseen inhimilli-
sen kokoisessa lähipäiväko-
dissa sekä maksuton kou-
lulaisten aamu- ja iltapäi-
vätoiminta 1.–4.-luokkalai-
sille. Lapsiperheiden koti-
palvelujen maksuton saa-
tavuus ilman lastensuojelu-

pidetään huolta 
koulutuksesta, 
lapsiperheistä ja 
vanhuksista!

Oulunkylä tunne-
taan vehreydestään 
ja viheralueistaan. 

Puut ja puistot ovat meil-
le tärkeitä. Kaunistavathan 
ne maisemaa ja tuovat nä-
kösuojaa sekä vähentävät 
melua ja pölyä. Pitkäikäisiä 
virkistyksen tuojia ja asuin-
alueen vakikaunistajia siis – 
ainakin hakkuisiin asti. Pui-
den kaataminen muuttaa 
useimmiten maisemaa radi-
kaalisti, kuten Käskynhal-
tijantien varressa on talven 
aikana tapahtunut.

Oulunkylän metsät ja 
puistot tarjoavat myös tär-
keitä virkistäytymispaikko-

puistot, puut ja vehreys kunniaan

kriteereitä sekä eroperhei-
den tukeminen ovat inves-
tointeja tulevaisuuteen. Po-
sitiivisen diskriminaation 
raha kouluissa ja päiväko-
deissa tuo lisää aikuisia las-
ten ja nuorten arkeen alu-
eilla, joissa aikuisen nälkä 
on suurin. Vauvaperheiden 
tukeminen Imatran mallin 
mukaisesti on jo tutkitusti 
vähentänyt lastensuojelun 
tarvetta. 

Vanhusten kotona-asu-
mista on tuettava riittäväs-
ti tai järjestettävä kunnon-
mukainen hyvä hoitopaik-
ka. Omaishoitajia ei kan-
nata uuvuttaa, vaan antaa 
virkistysmahdollisuuksia 
ja vapaapäiviä. Sosiaali- ja 
terveyspalvelujen saata-
vuus lähellä kotia, myös il-
ta-aikoihin, ei saa perustua 
kukkaron paksuuteen. Ma-
talan kynnyksen mielenter-
veyspalveluja tarvitaan li-
sää kaiken ikäisille.

Kohtuuhintaisista vuok-
ra-asunnoista on valtava 
pula ja kaupungin pitää ol-

la itse voittoa tavoittelema-
ton rakennuttaja. Melusuo-
situkset ylittäville hiukkas-
päästöalueille ei pidä ra-
kentaa enempää. Asukas-
demokratia parantaa kaa-
voituksen ja palvelujen on-
nistumista. Kulttuuri ja kir-
jastot kuuluvat kaikille.

Joukkoliikenteen paran-
taminen ja pyöräilyn edis-
täminen, jalankulkua unoh-
tamatta, lisäävät hyvin-
vointia. Uusiutuvan energi-
an, erityisesti aurinkoener-
gian, käytön lisääminen ja 
hiilestä luopuminen ovat 
tätä päivää. Kaupunkimet-
sät ja lähiviheralueet edis-
tävät luonnon monimuo-
toisuutta ja arjen jaksamis-
ta. Elämän suojelussa ihmi-
sen ja ympäristön suojelu 
kulkevat käsikädessä. Pide-
tään huolta!

SirKKU ingErVO

Vasemmistoliitto

ja meille alueen asukkail-
le. Ja lähimetsiä käytetään 

täällä liikkumiseen, mikä 
puolestaan edistää fyysistä 
ja psyykkistä hyvinvointia. 
Monipuolisesta kaupunki-
luonnosta on huolehdittava 

alueen asukkaita ajatellen. 
Läheltä löytyviä puita 

on helppo ihastella vaikka 
omalta parvekkeelta tai pi-
halta. Kun lenkkipolulle voi 
lähteä melkein omasta pi-
hasta, niin tekosyitä on vai-
keampi keksiä. Helppous 
edistää liikkumista ja Ou-
lunkylästä löytyy monia ke-
vyen liikenteen väyliä pui-
den siimeksestä ja urheilu-
puiston kupeesta. Urheilu-
puiston mahdollisuuksista 
puhumattakaan.

Kaupungin yleiskaava-
luonnoksessa osoitettiin 
runsaasti rakentamista ou-
lunkyläläisten lähimetsiin 

ja virkistysalueisiin. Joten 
tein, paljon keskustelua he-
rättäneestä, yleiskaavasta 
muistutuksen minäkin. 

Maaherrantien muut-
taminen joukkoliikenne-
kaduksi siirtää autoliiken-
teen ja lisää sitä Veräjämä-
essä joukkoliikenteen käyt-
tämällä kulkuväylällä eli 
65:n bussireitillä. Aseman 
seudun rakentaminen puo-
lestaan poistaa ainoan lii-
tyntäpysäköintipaikan 
Veräjämäestä.    

Kesällä 2012 palaneen 
Mäkitorpan leikkipuiston 
rakentamisen soisi jo val-
mistuvan. Rakennustöiden 

ja valmistumisen hitaus hi-
poo jo ennätyksiä. Mäkitor-
pan leikkipuisto on ollut ke-

sätoiminnaltaan ja sijainnil-
taan vetovoimainen puisto. 
Lapsiperheille tärkeä paik-
ka, mistä keskustelin raken-
nusviraston rakentamises-
ta vastaavan kanssa. Leikki-
puisto kuulemma valmistu-
nee osittain keväällä, mutta 
todennäköisesti lopullises-
ti kesän aikana. Rakennus-
työt yritetään järjestää niin, 
että piha-alue on osittain 
käytössä koko ajan. Täytyy 
sanoa, että odotan maltta-
mattomana kesää Oulun-
kylässä ja Mäkitorpan uutta 
leikkipuistoa. 

JOHAnnA KrAbbE

Kokoomus

nätverk 
bättre än 
stadsdelsråd

na dras upp och skulle de 
få budgetmedel till sitt för-
fogande? Utan pengar vore 
de ganska maktlösa.

Själv hör jag till dem som 
anser att det är bättre att ta 

fasta på de stadsdelsfören-
ingar av olika slag som re-
dan fungerar, plus special-
organ av typen äldrerådet, 
handikapprådet, invand-
rarrådet och ungdomarnas 
Krut, för att inte tala om al-
la pensionärs- och föräldra-
föreningar, och stärka de-
ras ställning som rådgi-
vande organ inte minst i 
beredningsfasen.

Det är klart att stads-

delsföreningarna, såsom de 
svenska i Åggelby och Kott-
by-Månsas eller varför in-
te ungdomsföreningarna i 
Gammelstaden och Malm, 
Hem och Skola-föreningar-
na o.s.v., inte nödvändigt-
vis är representativa för he-
la befolkningen. Men sum-
man av dem är redan mer 
representativ, och nya för-
eningar kan ju alltid bildas 
vid behov.

Och i all samhällsverk-
samhet gäller ju ändå att 
det är de aktiva som be-
stämmer också å de pas-
sivas vägnar, det gäller ju 
också inom partier och i all-
männa val.

Varför alltså skapa nå-
got nytt, konstlat, då vi re-
dan har naturliga nätverk 
som har uppstått spontant, 
under decenniernas gång? 
Och som har en stark och 
”medfödd” känsla för sin 
näromgivning, sin stadsdel.

bJÖrn MÅnSSOn

RKP

Valmistaudutaan vaaleihin
Tässä numerossa saamme tutustua puolueiden paikallisiin kunnal-
lisvaaliehdokkaisiin heidän kolumniensa kautta. Nyt ovat vuorossa 
Ruotsalainen kansanpuolue, Kokoomus ja Vasemmistoliitto. 

”Vanhusten koto-
na-asumista on 
tuettava riittäväs-
ti tai järjestettävä 
kunnonmukainen 
hyvä hoitopaikka.

”Monipuolises-
ta kaupunkiluon-
nosta on huo-
lehdittava alu-
een asukkaita 
ajatellen.

”Varför skapa nå-
got nytt, konstlat, 
då vi redan har 
naturliga nätverk 
som har upp-
stått spontant, 
under decen-
niernas gång? 
hoitopaikka.
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PUHEENVUOROJA

KUnnAlliSTEn asioi-
den osalta alkanut vuo-
si poikkeaa monin tavoin 
normaalista. Vuosi 2017 
on Suomen itsenäisyyden 
100-vuotis-juhlavuosi; ko-
ko vuosi on täynnä viral-
lisia ja epävirallisia tapah-
tumia. Alueellamme juhla-
tapahtumia järjestävät ai-
nakin Pakilan kolme leijo-
na-clubia keskiaikaan pa-
neutuvan Pakila 600 vuot-
ta -teeman alla, johon myös 
Pakila-Seura osallistuu. Pa-
kilan kiinteistönomista-
jain yhdistys viettää itse-
näisyysjuhlavuotena myös 
omaa 70-vuotisjuhlavuot-
taan. Sotien jälkeiseen jäl-
leen- ja uudisrakentamis-
kauteen perustettu yhdis-
tys tukee pientaloasumista 
järjestämällä esitelmätilai-
suuksia tänä vuonna pien-
talojen lämmitysjärjestel-
mistä ja -remonteista yh-
dessä Pakila-Seuran kans-
sa. Täsmätietoa ohjelma-

HElSingin kaupungin-
valtuusto hyväksyi kiistel-
lyn uuden yleiskaavan lo-
kakuun lopulla 2016 huo-
limatta ennennäkemättö-
mästä kansalais- ja viran-
omaispalautteesta. Tämä 
johti siihen, että yleiskaa-
vasta jätettiin Helsingin 
hallinto-oikeuteen perä-
ti 43 valitusta, ja samassa 
yhteydessä päätetystä Var-
tiosaaren kaavasta lisäksi 
11 valitusta. Uudenmaan 
ELY-keskus ja Liikennevi-
rasto ovat valituksissaan 
kyseenalaistaneet pääosan 
suunnitelluista kaupunki-
bulevardeista. Museovi-
rasto on valittanut kaavan 
vaikutuksista kulttuuripe-
rintöön ja -ympäristöihin. 
Osassa muita valituksia on 
pyydetty kumoamaan ko-
ko kaava ja osassa vain tiet-
ty laittomaksi katsottu kaa-
van osa-alue. 

Perimmältään asiassa 
näyttää olevan kyse pää-
kaupunkiseudun kunti-
en kilpailusta: Kuka saa 
suurimman osan verotu-
loja tuovista uusista asuk-
kaista ja yrityksistä sekä 
valtion rahaa tuovista lii-
kenne- ym. investoinneis-
ta. Kaupunki pyrkii yleis-
kaavalla saamaan vapaat 
kädet kaavoittaa kaupun-
kia itse haluamallaan taval-
la. Vastakkain ovat myös 
kaksi erilaista tulevaisuu-
denkuvaa siitä, millaiseksi 
Helsingin halutaan kehit-
tyvän tulevana ja tulevina 
vuosikymmeninä. 

Näistä lähtökohdis-
ta ovat ymmärrettävissä 
monet yleiskaavaproses-
sin kummallisuudet, mikä 
ei toki tee niistä hyväksyt-
täviä. Näihin kuuluvat ta-
voitellun kaavavarannon 
paisuttelu valitsemalla las-
kelmien pohjaksi nopeim-
man väestönkasvun ennus-
te ja olettamalla, että jokai-
sen helsinkiläisen käytössä 

oleva kerrosala kasvaa roi-
masti nykyisestä. Saatu lu-
ku on varmuuden vuok-
si vielä kerrottu kahdel-
la. Näin on päästy kerros-
alamäärään, jonka saavut-
taminen merkitsisi paitsi 
kiisteltyjä kaupunkibule-
vardeja myös merkittävää 
viher- ja virkistysalueisiin 
sekä kulttuuriympäristöi-
hin kajoamista.

Asumisväljyyden ole-
tetun kasvun ja varmuus-
kertoimen kautta tuleva 
kaavavarannon ”ilma” on 
luokkaa tuhat hehtaaria. 
Pelkästään se poistamal-
la kaavasta olisi voitu niin 
haluttaessa poistaa kaikki 
keskeiset kiistanaiheet tin-
kimättä asukasmäärästä 
kuten kaupunginosayhdis-
tyksiä, järjestöjä ja kansa-
laisliikkeitä kokoava Yleis-
kaava uusiksi -ryhmä esit-
ti ennen yleiskaavasta päät-
tämistä viime syksynä. Esi-
merkiksi Keskuspuistoon 
kaavaillussa rakentamises-
sa on kyse noin 50 hehtaa-
rista ja Tuomarinkylän kar-
tanoalueen suunnitellus-
sa rakentamisessa noin 30 
hehtaarista.

Hallinto-oikeuden rat-
kaisuja kaavavalituksiin 
on odotettavissa aikaisin-
taan loppuvuodesta. Sitä 
ennen käydään kuntavaa-
lit huhtikuussa. Yleiskaava 
uusiksi -ryhmä pyrkii vaa-
leissa myötävaikuttamaan 
siihen, että uuteen valtuus-
toon tulee nykyistä enem-
män kaupunkilaisia kuun-
televia valtuutettuja. Tärke-
ää on tehdä tiettäväksi, et-
tä jokainen vaaleissa annet-
tu ääni on joko ääni yleis-
kaavan tarkoittaman muu-
toksen puolesta tai ääni sitä 
vastaan, so. ääni humaanil-
le kaupunkirakentamiselle. 

riSTO SUOMinEn

varapuheenjohtaja
Pro Tuomarinkylä 

www.tuomarinkyla.com

Helsingin yleiskaavaa ei 
ole vielä ratkaistu 

Helsingissä muutosten 
vuosi 2017

tarjonnasta on järjestöjen 
kotisivuilla.

Kunnallisvaalit pidetään 
myöhennetysti 9.4.2017. 
Vasta valitut luottamushen-
kilöt korvaavat edeltäjänsä 
porrastetusti. Helsinki vaih-
taa luottamusmiehet ensin 
omissa luottamustehtävis-
sään ja viimeiseksi konser-

ninsa laidalla omistamis-
saan yhtiöissä ja jäsenkun-
tayhtymissä. Esimerkiksi 

HSY-kuntayhtymässä, joka 
vastaa Helsingin, Espoon, 
Vantaan ja Kauniaisten ve-
si- ja jätehuollosta, vanhat 
luottamusmiehet hoitavat 
viimeisiä tehtäviään vielä 
elokuussa.

Tämän vaalikauden stra-
tegiaohjelmaan kuulunut 
Helsingin mittava hallin-
touudistus astuu voimaan 
1.6.2017. Hallinnossaan 
kaupunkimme siirtyy por-
mestarimalliin. Kaupun-
gin toiminnot jaetaan nel-
jään toimialaan, joita joh-
tavat kaupunginvaltuutet-
tujen joukosta valitut por-
mestari ja neljä apulaispor-
mestaria. Uudistuksella py-
ritään lisäämään demokra-
tiaa kaupungin johdossa 
siirtämällä valtaa virkamie-
hiltä poliittisile luottamus-
henkilöille, joiden valtuu-
tus kestää vaalikauden eli 
neljä vuotta. Muutoksella 
haetaan myös tehokkuutta, 
perinteisiä luottamusmies-

paikkoja karsitaan ja tehtä-
vien sisältö muuttuu. Uu-
siin johtotehtäviin on va-
littu virkamiehiä jo viime 
vuoden keväästä lähtien. 
Hallintouudistuksesta on 
saatavissa lisätietoa Helsin-
gin kotisivuilta.

Parhaillaan on menos-
sa maakuntauudistus, jos-
sa valtion, maakuntien ja 
kuntien välinen tehtäväjako 
valmistellaan uusiksi. Kah-
deksalletoista maakunnal-
le siirretään tehtäviä ELY-
keskuksista, TE-toimistois-
ta, aluehallintovirastoista, 
maakuntien liitoista ja kun-
nista. Asukkaan kannal-
ta merkittävin muutos on 
Sote-toimintojen siirtämi-
nen kunnilta maakunnille. 
Valmisteltavaa on paljon ja 
valmisteluaikaa vähän.  Uu-
distuksen on suunniteltu 
tulevan voimaan 1.1.2019. 

MATTi EnrOTH

kaupunginvaltuutettu 
(kok).

Helsingin yleiskaavan suurimmat kiista-aiheet ja -alueet (keltaisella). lähde: www.sll.fi/uusimaa/helsy 

Oulunkylän kaupunkipolut 
netissä
Tutustu historiaan ja nykyisyyteen, luontoon ja 
kulttuuriin, arkkitehtuuriin ja henkilöhahmoihin.

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/

Helsinki vaihtaa 
luottamusmie-
het ensin omissa 
luottamustehtä-
vissään ja viimei-
seksi konserninsa 
laidalla omista-
missaan yhtiöissä 
ja jäsenkuntayh-
tymissä. 

OLLI HAKANEN
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bOTniA on pystynyt kau-
den edetessä haastamaan 
tai jopa kukistamaan sar-
jan kärkiporukoita, kuten 
Akillesta ja Kamppareita. 
Erityisen maukkaat voitot 
sinipaidat nappasivat aina 
rakkaasta paikallisvastus-
tajasta Helsingin IFK:sta. 
Perinteisessä Tapaninpäi-
vän ottelussa lukemat oli-
vat 5-0 ja kauden alussa 
8-3.

Botnia on jatkanut myös 
tällä kaudella tuttua ilois-
ta, hyökkäysvoittoista pe-
liään. Tehonikkareina ovat 
kunnostautuneet eten-
kin Jimi Heinonen ja Te-
ro Määttälä, jotka keikku-
vat koko Bandyliigan piste-
pörssin kärkipäässä.

 lASTEn, nuorten ja aikuis-
ten kaikilla tasoilla tapahtu-
van liikuntatoiminnan li-
säksi Gnistanin kilpajalka-
pallo meni vuoden aika-
na taas aimo harppauksen 
eteenpäin. Menestystä tu-
li enemmän kuin koskaan, 
kaikissa ikäluokissa. Kirsik-
kana kakun päällä oli tietys-
ti edustusjoukkueen pääsy, 
huikean karsintadraaman 
päätteeksi, maan toiseksi 
korkeimmalle sarjatasolle, 
Miesten Ykköseen. Siellä on 
myös päätetty pysyä, min-
kä eteen tehdään, manage-
ri Antti Uusitalo etunenässä 
joukkueensa kanssa, uutte-

botnia taas mitalivauhdissa
Ågelilainen Botnia on saanut peliään 
paremmin käyntiin talven edetessä 
jääpallon Bandyliigassa. Kohtalaisen 
suuria muutoksia kokeneen joukkueen 
alkukausi oli aika hapuileva. Tämä oli tietyllä 
tavalla odotettua. Toisaalta joukkueen 
pelaajamateriaali on tälläkin kaudella vahva, 
joten palasten pikkuhiljaa kohdalleen 
loksahtaminen ei ole sekään järin suuri 
yllätys.

Nuorista pelaajista 
muun muassa Matti Islan-
der, Kasperi Hirvonen ja 
Juri Schrek ovat nostaneet 
tasoaan kauden edetessä. 
Heinosen lisäksi kyseinen 
kolmikko valittiin Suomen 
21-vuotiaiden maajoukku-
eryhmään helmikuun alun 
otteluihin Ruotsia vastaan.

Uusia hyökkääjiä

Botnia vahvisti joulun alla 
miehistöään kahdella nuo-
rella ja mielenkiintoisel-
la venäläispelaajalla. Jouk-
kue teki sopimukset hyök-
kääjä Artem Karaulovin ja 
puolustaja Ignat Mikhali-
nin kanssa.

– Meillä on suuret odo-
tukset molempien pelaaji-

en osalta. He ovat erittäin 
luisteluvoimaisia ja taita-
via pelaajia, jotka sopivat 
Botnian identiteettiin erin-
omaisesti, kommentoi Bot-
nian joukkueenjohtaja Vesa 

Peräjärvi uusia hankintoja 
seuran nettisivuilla.

On mahdollista, että Bot-
nia pystyy nostamaan taso-
aan entisestään talven pik-
kuhiljaa taittuessa. Joukku-

een tavoiteena on mitalipe-
lit ja sinne Kylän pojilla on 
taas hyvät mahdollisuudet.

Botnia jatkaa runkosar-
jan jälkeen pudotuspeleis-
sä. Viimeisessä kotiottelus-

saan se kohtaa vielä kol-
mannen kerran HIFK:n. 
Matsi pelataan Ogelissa 
lauantaina 11.2. kello 15.00 
alkaen.

pETri KAnKKUnEn

Vuoden seura potkii 
uutterasti eteenpäin
93. toimintavuottaan aloittavalle Gnistanille 
mennyt vuosi oli mieltä kohottava. Seura 
valittiin Suomen Palloliiton Helsingin piirin 
vuoden 2016 seuraksi. Samoin seuran 
pääsy Palloliiton laatujärjestelmän 2. tasolle 
johti loppuvuodesta myös seuran pääsyyn 
Sinettiseuraksi, mikä on Valon ja urheilun 
lajiliittojen toimintamalli. Se rakentuu lapsen 
ja nuoren parhaan edistämiselle – lapsen 
kasvun ja kehityksen tukemiselle sekä 
lapsuuden kunnioittamiselle.

rasti töitä.
Gnistan on viime vuodet 

määrätietoisesti kehittänyt 
valmennustoimintaansa ja 
vuosi sitten käyttöön otet-

tua uutta, eri tasoille suun-
niteltua valmennuslinjaa on 
jalkautettu joukkueisiin se-
kä valmentajille. Valmen-
nuspäälliköiden Mika ’Bil-
ly’ Kokon ja Kaius Krabben 
rinnalle valmennuksen toi-
mivuudesta ja koordinoin-
nista vastaavaan troikkaan 
on tullut Savonlinnasta jo-
ensuulaislähtöinen Mar-
kus ’Kema’ Ihalainen, jon-
ka panos kasvaa entises-
tään hänen tultua hyväksy-
tyksi UEFA A- ja Valmenta-
jan ammattitutkinto -kou-
lutukseen Eerikkilään. Ke-
ma on merkittävä lisä Gnis-
tanin juniorivalmennustoi-
mintaan.

Seura on jo vuosia sat-

sannut nuorten valmentaji-
en koulutukseen oppisopi-
muksilla Pajulahden urhei-
luopiston kanssa UEFA B- 
ja liikuntaneuvoja -koulu-
tusten muodossa.

laadukasta liikuntaa 
kaikille

Alkaneena vuonna jalka-
palloa ja elämää tarjoavan 
Gnistanin tähtäimessä on 
Laatujärjestelmän taso 3. 
Tavoitteina on jatkaa seu-
ran kehittämistä linjalla, jol-
la jalkapalloa pääsee pelaa-
maan kaikilla tasoilla, niin 
harrastaen kuin kilpaillen. 
Seura satsaa nuorten liikun-

takipinän säilyttämiseen ja 
laadukkaan kilpailullisen 
pelaajapolun luomiseen si-
tä haluaville, aina korkeim-
malle sarjatasolle asti.

Aikuistenkaan liikun-
nan tarvetta ei ole unoh-
dettu. Suuren suosion saa-
neiden aikuisten futiskou-
lujen jatkoksi aloitettui-
hin ja koko talven jatku-
viin pelailuihin on osallis-
tunut kiitettävästi innokas-
ta ja valmentajien mukaan 
tosi mukavaa porukkaa. 
Mukaan pelailuihin pää-
see pitkin talvea ja kevääl-
lä on taas luvassa uusi ai-
kuisten futiskoulu. Nuo-

rille on myös luvassa omat, 
matalan kynnyksen pelai-
lut keväämmällä.

Gnistanin kerhot aivan 
nuorimmille toimivat koko 
ajan. Niihin voi mennä mu-
kaan koska vain ja katsoa 
meininkiä muutaman ker-
ran, että varmistuu toimin-
nan sopivuudesta. Gnistan 
on myös perustanut uuden 
joukkueen 2010 ja 2011 syn-
tyneille tytöille. Lisäinfoa 
kaikki jalkapallosta kiin-
nostuneet tervetulleiksi toi-
vottavasta seurasta voi käy-
dä hakemassa nettisivulta 
www.gnistan.net.

riSTO KArVOnEn

gnistanin edustusjoukkue vauhdissa. 

gnistanin johtokunta ja Sinettiseurabanderolli. 

Tero Määttälä lukeutuu botnian alkukauden avainpelaajiin.

PETRI KANKKUNEN

JAN EKMAN

Risto Karvonen

URHEILU JA LIIKUNTA
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KULTTUURI

Varttuneita 
mietteitä

Mulla on veskissä 
sellanen normaa-
li kaapisto ja tiet-

ty myös peili. Siinä peilissä 
ylhäällä ja alhaalla kaks lyy-
sistä, että näkee miltä naa-
mari just nyt näyttää. Niistä 
lyysiksistä toinen simahti ja 
tartti tsöraa K-rautaan tsö-
baan uutta.
Se lyysis oli sellanen putki, 
jossa oli kaks systeemii, jois-
ta se sai sähvöö. Froogasin 
et mist tämmösii löytyis ja 
kundi tuli viisaan, että tästä. 
Hinta reilut 30 euroo ja kes-
tää 20 vuotta. Voihan räkä. 
Hinta veskin yhdeksi lam-
puksi on todella raju ja mun 
veski sekä sen peilikaap-
pisysteemi ei varmaan elä 
enää 20 vuotta.
Jos lyysarit bungaan ja elää 
ton verran, niin kohta ne 
tarttee skrivaaa meikkä ikä-
sen jätkän tapauksessa jo-
honkin perintöjuitsuihin. 
Jotta verottaja pääsee näihin 
valolähteisiin kiinni. Niisä-
hän on jemmassa spulihko 
omaisuus.
Kun tätä juttua skrivailen on 
vasta tammikuun alkupuoli. 
Lehden aikataulu niin mää-
rää. Juuri nyt loppiaisen kor-
villa, alkaa olla joulukuus-
ten kohtalon hetket. Vaa-
sassa järkätään häppenin-
ki, jossa joulukuuset upote-
taan sköneen fisujen kutu-
mestoiksi ja snadien fisun-
poikasten suojapaikoiksi. Fi-
suviisaat väittävät, että fisu-
kanta paranee näin viltsisti.
Stadissa ei tämmöstä häp-
peninkiä saa järkkää. Sanoo 
jotkut stadin ryppyottaset 
kihot. Silti mun mielest olis 
kliffaa, että alettais kehitte-
leen tätä idistä täällä Oge-
lissa. Voisko Vantaan jokeen 
jotenkin upotella joulukuu-
sia. Ja sitten metskattas fisu-
ja soppaan pitkin kesää jon-
kun vuoden kuluttua. Sai-

si moni stadilainen tärkees-
tä jutusta, luonnosta, kiinni 
ihan uudella tavalla.
Vaari joutui kundinkundi-
en perässä Ogelin jäähal-
liin. Siellä oli ekaks menos-
sa snadien tyyppien skrin-
nausskole. Oli todella hie-
noo tsigaa kun kentsul-
la skrinnas mutsii tai fai-
jaa sklodiensa perässä. Lyf-
tasivat tarvittaessa tolpil-
leen ja kannustivat yrittään. 
Ja näköjään kaikilla piti ol-
la lätkäkypärä päässä. Niin 
ei bolla päässy vahingossa 
hajoon.
Ja heti perään börjas lätkäs-
kole. Snadi probis oli erot-
taa se oma kundinkundi 
jengistä, kun kaikilla oli val-
konen skolepaita ja kypä-
rä ristikoineen päässä. Mut-
ta hyvä fiilari Oulunkylän 
kiekkokerhon skolesta vä-
littyi aina kaukalon reunoil-
le asti. Varsinki kun puolet 
valkuista oli mimmejä. Ne 
osas duuninsa ihan ok.
Nää tämmöset skrinnaus- 
tai futiskolet ovat seuro-
jen keino kerää hommiin-
sa fyrkkaa. Kun ne suurim-
malta osin toteutetaan va-
paaehtoisvoimin, niin fyr-
kan keruun lisäksi yhtei-
söllisyyden tunne varmaan 
kasvaa.
Maksullisissa skoleissa ei 
ole kuin yksi probis. Osalla 
jengistä ei ole varaa maksaa 
ja niin ne joutuu jäämään 
veks touhuista. Se ei ole hy-
vä juttu ja sille tarttis jotain 
duunaa seurojen ja stadin-
kin toimesta.
Ja ei kun odotteleen Lahden 
MM-hiihtoja. Mulla on etu-
rivin paikat telkkarini ää-
ressä. Olen takuuvarma, et-
tä Pärmäkosket, Heikki-
set ja muut pärjäävät. Ja ne 
on muut kun nyt kärtsää 
dopingista.

rAiMO AnTTilA

TUlEVAnA ystävänpäi-
vänä tiistaina 14.2.2017 klo 
19 järjestetään Pakilan Hy-
vän Paimenen kirkossa pe-
rinteinen ystävänpäivän-
konsertti. Sen järjestävät 
alueen Lions-klubit Pakin-
kylä ja Aurora yhdessä Pa-
kilan Musiikkiopiston ja 
seurakunnan kanssa. 

Konsertilla pitkä 
perinne

Pakilan kirkko vihittiin 
käyttöön vuoden 2002 ad-
venttina. Seurakunta ja Pa-
kinkylän leijonaklubi sopi-
vat silloin ystävänpäivän 
konsertin järjestämises-
tä ja ystävänpäivänä 2003 
järjestettiin ensimmäi-
nen konsertti. Sen jälkeen 
konsertti on järjestetty 
vuosittain säännöllisesti ja 
se onkin vakiintunut osak-
si monien ystävänpäivän  
viettoa. Suurimman suo-
sion sai muutama vuo-
si sitten järjestetty Mörkö-
ooppera. Sen useat esityk-
set keräsivät kirkkoon yh-
teensä noin 2000 henkeä. 
Tulevan konsertin toteut-
tavat  kokonaan Pakilan 
Musiikkiopiston opetta-

pakilan Musiikkiopisto 
35 vuotta

YHdiSTYKSEn varsinai-
nen toiminta koostuu kah-
desta osa-alueesta. Ikäto-
vereiden vertaisopastus-
tuksesta sekä tietotekniik-
kaan liittyvistä luennois-
ta ja tapahtumista. Kaikki 
toiminta perustuu vapaa-
ehtoisuuteen ja on lähes 
täysin avointa sekä veloi-
tuksetonta kaikille.

Yhdistyksen jäsenmää-
rä ylitti 800 jäsenen ra-
jan vuonna 2016. Ver-
taisopastusta jäsenistä te-
ki noin 130 henkeä pää-
kaupunkiseudulla ja osin 
myös muualla Uudella-
maalla. Opastuspaikkoi-
na olivat pääosin kirjas-
tot ja palvelukeskukset, 
joita yhteensä oli noin 50 
kappaletta. Opastusta an-
nettiin näissä viikoittain 

jat opiston 35-vuotisjuhla-
konserttina. Konsertin ko-
konaiskesto väliaikoineen 
on kaksi tuntia.

Musiikkiopiston 
juhlavuosi

Pakilan Musiikkiopisto 
täyttää 35 vuotta. Maalis-
kuussa 1982 perustettiin 
Pakilan Musiikkikoulun 
tukiyhdistys ja koulun toi-

minta päätettiin aloittaa. 
Vuonna 1995 nimi muu-
tettiin Pakilan Musiikki-
opistoksi. Musiikkiopis-
ton historia on kyllä itse 
asiassa vielä vanhempi. Jo 
kymmenen vuotta aiem-
min oli Kaarina Salin al-
kanut pitää musiikkileik-
kikoulua. Se saavutti heti 
hyvän suosion ja sopivia 
tiloja etsittiin. Tilat löytyi-

vätkin Pakilan seurakun-
nan toimesta. Kaarina toi-
mi koko 70-luvun kolmen 
toimipisteen toiminnan-
ohjaajana ja samalla mu-
siikkileikkiryhmien opet-
tajana. 80-luvun alussa toi-
minta sitten huomattavasti 
laajeni ja on jatkanut edel-
leen laajentumista musiik-
kiopistona.

Olli AUliO

Ystävänpäivän konsertilla on yli kymmenvuotinen perinne.

Enter ry opastaa tietokoneiden 
ja netin käytössä
Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys Enter 
ry saavuttaa alkaneena vuonna 20 vuoden 
iän. Koko olemassaolonsa ajan yhdistys on 
koonnut yhteen senioreita, jotka haluavat 
kehittää sekä omaansa että ikätovereidensa 
tietoteknistä osaamista.

ja vuoden aikana henki-
lökohtaisia opastuskerto-
ja näissä paikoissa kertyi 
noin 6000 kappaletta.

Tietoiskutapahtumis-

sa oli kuulijoita viime 
vuonna noin 4000 hen-
keä. Luennot käsittelivät 
tietoteknisten laitteiden 
peruskäyttöä läppäreis-
tä tablettien kautta kän-
nyköihin. Aiheina oli-

vat mm. Sosiaalinen me-
dia, Tablettilaitteen valin-
ta, Tietoturva, Kännykän 
käyttö arjessa, jne.

Alkaneen vuoden ai-

kana sekä opastukses-
sa että tietoiskuissa nou-
see esiin seniorien elä-
mää helpottavat palvelut 
netissä. Näitä ovat muun 
muassa terveydenhuol-
toon liittyvä Kanta.fi jär-
jestelmä, verottajan jär-
jestelmät, poliisin järjes-
telmistä mm passin ha-
ku, pääsy- ja matkalip-
pujen hankinta ja tietysti 
ruokareseptit.

Oulunkylän kirjastossa 
on joka torstai kello 14–15 
paikalla Enter ry:n opasta-
jia. Paikalle voi tulla oman 
laitteen kanssa ja yhdes-
sä pohditaan mahdollisia 
epäselviä asioita laitteen 
käytössä. Kerran kuukau-
dessa kirjastossa on myös 
tietoiskutilaisuus ajan-
kohtaisesta aiheesta. Hel-
mikuussa esimerkiksi ai-
heena ovat pankkipalve-
lut, jotka muuttuvat suu-
resti vuoden 2017 aikana.

Enter ry:n opastuspis-
teet ja tapahtumakalen-
teri löytyvät osoitteesta 
www.entersenior.fi

rAiMO AnTTilA

Tietokoneiden ja kännyköiden käyttöä opastavat 
torstaisin kirjastossa raimo Anttila ja Seppo Seppälä.

OUlUnKYlän kirjasto on 
tiedon ja tarinoiden lähde. 
Kirjasto järjestää toimintaa ja 
tapahtumia kaiken ikäisille. 

Mitä tehdä kirjastossa?
Tänä vuonna jatkavat 

kirjallisuuden parissa No-
vellikoukku ja Kirjastoklu-
bi. Klubissa keskustellaan 
kirjallisuudesta, musiikis-
ta tai mistä tahansa osanot-
tajia kiinnostavasta aihees-
ta. Uutta on tietokirjaluku-
piiri, joka aloittaa helmi-
kuussa. Vuoden alussa lai-
nattavaksi tuli myös kaksi 
ukulele-soitinta. 

Oulunkylän kirjasto, 
alueen olohuone

Kirjastossa pyörii kol-
matta vuotta aikuisten kuu-
kausittainen lautapeli-ilta. 
Lautapeli-illoissa on keski-
tytty kiinnostaviin uuden 
aallon designer-peleihin. Li-
säksi on aloitettu nuorten 
lautapeli-iltapäivät yhteis-
työssä nuorisotalon. Yhteis-
työ laajenee lautapelilauan-
tailla nuorisotalon tiloissa, 
joissa pelataan vaativampia, 
pidempikestoisia harrastaja-
pelejä. Kaikki yli 12-vuoti-
aat pelaajat ovat tervetullei-
ta, myös aikuiset. 

EEVA KArHUnEn

RAIMO ANTTILA

 LARRI LARNE
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Tapahtumakalenteri

 ti 7.2.
klo 14–16 Novellikoukku Oulunkylän kirjasto.
klo 14.45–16.15 Työväenopiston yhteislaulut, säestäjänä Tarja 
Karkulehto Koskelan palvelukeskus.
klo 17.30 Sotekeskustelu helsinkiläisille Oulunkylän 
kuntoutussairaalan Lotta-sali, Käskynhaltijantie 5. Kansanedustaja, 
sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa kertoo mitä 
sote-uudistus tarkoittaa sekä millaisia muutoksia on odotettavissa 
palveluihin. Järjestäjä: Oulunkylän Kansallisseura.

 ke 8.2.
klo 14.30–15.30 Koskelan palvelukeskuksen 2v. syntymäpäivät! 
Pispalan sällit soittaa tanssimusiikkia!

 to 9.2
klo 14.30–15.30 Koskelan palvelukeskuksen 2v. syntymäpäivät! 
Pispalan sällit soittaa tanssimusiikkia!

 la 11.2.
klo 12.00-16.00 Harrastajien lautapelilauantai Oulunkylän kirjasto, 
 pelinä Dead Winter.

pelinä Dead Winter. ke 15.2.
klo 13.00–16.00 Nuorten lautapeli-iltapäivä Oulunkylän kirjasto. klo 
14.30 Iltapäivätanssit, soittamassa Repe & Rape (ravintola Kapusta) 
Koskelan palvelukeskus

 to 16.2.
klo 13 Everstiluutnantti Pekka Kourin aiheena ”Mannerheim – 
syrjäytynyt nuori”, Käpylän seniorit ry, Karjalatalon Wiipuri-salissa, 
Käpylänkuja 1, 3. kerros.  
klo 17.00–19.00 Aikuisten lautapeli-ilta Oulunkylän kirjasto.

 to 23.2.
klo 13.30–14.30 Kodin jätehuolto ja lajittelu, HSY, Koskelan 
palvelukeskus.

 ma 27.2.
klo 18–19.30 Tietokirjalukupiiri Oulunkylän kirjasto.

 ti 28.2.
klo 13–14.30 Työväenopiston luento: Anni Kytömäki – Kultarinta, 
luennoitsijana Hannele Koli-Siiteri, Koskelan palvelukeskus.
klo 14–15.30 Laskiaisrieha ulkona, mm. makkaranpaistoa ja Hyvän 
mielen Alpakat vierailulla, Koskelan palvelukeskus.

 to 2.3.
klo 13 FT Liisa Väisänen selvittää, mitä symbolit kertovat, Käpylän 
seniorit ry, Karjalatalon Wiipuri-salissa, Käpylänkuja 1, 3. kerros. 

 ti 7.3.
klo 14–16 Novellikoukku Oulunkylän kirjasto

klo 14 Pohjois-Helsingin kansallisseniorit ry:n kevätkokous 
Oulunkylän kirkon srk salissa Teinintie 10. Kokousesitys Marjatta 
Kuusela: ”Pelissä yksi elämä, panoksena sydän, aivot ja valtimo”.

 to 9.3
klo 17.00–19.00 Aikuisten lautapeli-ilta Oulunkylän kirjasto.

 ti 14.3.
klo 14.45–16.15 Työväenopiston yhteislaulut, säestäjänä Tarja 
Karkulehto, Koskelan palvelukeskus.

 ke 22.3.
klo 13.00–16.00 Nuorten lautapeli-iltapäivä Oulunkylän kirjasto. 
klo 14.30 Stadin slangi -kuoro esiintyy (ravintola Kapusta), Koskelan 
palvelukeskus.

 la 25.3.
klo 12.00-16.00 Harrastajien lautapelilauantai Oulunkylän kirjasto.

 ma 27.3.
klo 18-19.30 Tietokirjalukupiiri Oulunkylän kirjasto.

 ti 28.3.
klo 13–14.30 Työväenopiston luento: Oscar Parlandin Lumottu 
tie ja Härän vuosi, luennoitsijana Hannele Koli-Siiteri, Koskelan 
palvelukeskus.

Ilmoita tapahtumasi Oulunkyläisen tapahtumakalenteriin! 
Aineistot osoitteella: swilander@hotmail.com.

Penkkarit ovat jälleen 16.2. ja abit lähtevät ajelulleen Oulunkylän yhteiskoululta klo 
12.00. Abien poistuttua on Wanhojen vuoro juhlia koululla yleisönään vanhemmat ja 
sukulaiset. Pukuloistosta ja tansseista pääsevät nauttimaan Wanhojen päivänä myös 
muut: perjantaina 17.2. järjestetään esiintymiset Kustaankartanon vanhainkodilla 
klo 10.00–10.30 (esiintymässä noin 10 paria), sotainvalidien kuntoutussairaalassa klo 
10.30–11.00 (esiintymässä 10 paria) ja koululla klo 12.00 (esiintymässä kaikki parit).

 SUSAn WilAndEr

Toimituksen suosikit
Wanhojen tanssit

Valokuvanäyttely Oulunkylän 
kirjastossa 27.2. asti
Toivo Koivistolle valokuvaus on 
aina ollut henkireikä.
– Minua kiinnostaa eniten ihmisten 
ja tapahtumien kuvaaminen. 
Pyrin myös nostamaan esille 
yhteiskunnallisia aiheita. Kun 
kaksospoikani olivat 15 vuotiaita, 
kuvasin heitä vuoden näyttelyä 
varten. Sain siihen kimmokkeen 
näkemästäni tyttöjä esittäneestä 
valokuvanäyttelystä. Murrosikäiset 
pojat eivät olleet hirveän ihastuneita kuvaamiseen. Ehkä pojat kuitenkin tajusivat, että 
kuvaaminen oli faijalle tärkeämpää kuin heille, Toivo Koivisto kertoo.
– Kuvillani haluan tuoda esille, että vaikka on vaikeaa, yhdessä voimme vaikuttaa 
asioihin ja saada aikaan. Käpylän festivaaleilta ottamani kuva kertoo, kuinka paljon 
talkoolaisten työtä tarvitaan juhlan järjestämiseen – mikään ei synny itsestään, 
Koivisto sanoo.
Oulunkylän kirjaston näyttelyssä on esillä Pohjolankadulta vuoden aikana otettuja 
kuvia. Siinä näkyy vuodenkierto ja elämä kadun varrella kaikessa moninaisuudessaan. 

SUSAn WilAndEr

Pohjolankatu – Käpylän bulevardi

Arvokkaiden taimenpurojen öljyntorjunta ja ennallistaminen – esimerkkinä Haaga-
Maunulanpuro 
Keskustelutilaisuus Maunula-talo, Metsäpurontie 4, Metsäpurosali 13.2.2017 klo 15–17
• Maunulanpuro taimenpurona ja öljyvuodon opetukset: Haagapuron purovastaava Teemu 
Mökkönen, Virtavesien hoitoyhdistys ry.
• Luonnontieteellinen näkökulma: Ekologisen tiedon käyttö pienvesien öljyntorjunnassa ja 
ennallistamisessa: FT Riikka Venesjärvi, Helsingin yliopisto, Kalatalouden ja ympäristöriskien 
tutkimusryhmä.
• Maunulanpuron ennallistamiseksi tehdyt selvitykset: Päivi Islander, Rakennusvirasto.
• Vapaaehtoisjärjestöjen ja viranomaisten yhteistoiminta öljyvahingoissa-valtakunnallinen 
toimintamalli ja kokemuksia siitä: palomies Niki Haake, SPR, Vapepan öljyntorjuntahanke, 
meriasiantuntija Vanessa Ryan, WWF:n öljyntorjuntajoukot, kommenttipuheenvuoroa 
pyydetään Pelastuslaitokselta.
• Keskustelu
Tilaisuudessa nähdään myös kuvia Maunulanpurosta, taimenista, purotalkoista ja 
öljyntorjunnasta – Tervetuloa!

SUSAnnA piTKänEn

Pelastetaan purot!

 KATI WACKSTRÖM

Maunulanpuroa puhdistettiin öljyvuodon jälkeen 
vuonna 2016.

SUSANNA PITKÄNEN

TOIVO KOIVISTO
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Su 20.3. klo 10 Palmusun-
nuntain messu Oulunkylän 
kirkossa. Klo 12 Palmusun-
nuntain messu Käpylän 
kirkossa. Klo 16 Palmusun-
nuntain messu Maunulan 
kirkossa. 

Maanantaipuuro klo 9-12  
Oulunkylän  
kirkolla
Maanantaipuuro on  
kohtaamispaikka  
kaikenikäisille.  
Tule säännöllisesti tai poikkea satunnai-
sesti. Hinta 1 e sisältää puuron, sämpylän, 
kahvin, teen tai mehun. Maanantaipuuroa 
pyörittävät vapaaehtoiset ja työntekijä.  
Tied. p. 09 2340 5383.

Galleria AULA Oulunkylän kirkolla
Taidetta ajankohtaisista  
ja ikiaikaisista teemoista

Jouko Ollikainen, 
Itkevä Maria,  
26.3.–23.4.2017  
Rosa Liksom, 
Maalauksia, 25.4.– 
syyskuu 2017 
Lisäksi lasten  
kuvataidekerhon näyttely  
toukokuussa 2017
Galleria Aula on avoinna kirkon auki-
oloaikoina ma-to klo 8–20, pe-su klo 9–15 
ala-aulassa, Teinintie 10. Muiden tilaisuuks-
ien aikana aulatila saattaa olla suljettu. Va-
paa pääsy. Tervetuloa! Tied. p. 09 2340 5313. 

MESSU SUNNUNTAINA
klo 10 Oulunkylän kirkossa
klo 12 Käpylän kirkossa  
klo 16 Maunulan kirkossa 
Hiljaisuuden rukoushetki keskiviikkoisin klo 
18 Käpylän kirkossa. Ehtoollinen joka kuun 3. ke.
Pyhäkoulut: 
Oulunkylän kirkossa sunnuntaisin klo 10 
messun ajan (ei 19.2., 26.2. ja 9.4.). 
Maunulan kirkossa kuukauden ensimmäinen 
sunnuntai 5.2., 5.3., 2.4. ja 7.5. klo 16 messun ajan. 
Tiedustelut pyhäkoulusta: p. 09 2340 2041.

POIMINTOJA JUMALANPALVELUKSISTA
Oulunkylän kirkossa
Su 26.3. klo 10 messu. Albekoglu, Mäkiö, 
Oliphant-yhtye. Kirkkokahveilla myynnissä 
nuorten leipomia kakkuja Yhteisvastuun hyväksi. 

Oulunkylän vanhassa kirkossa, Siltavoudintie 12
Ke 1.3. klo 19 Tuhkakeskiviikon iltaehtoollinen. 
Elo, Mäkiö, kamarikuoro Chorus Sine Nomine.

Käpylän kirkossa
Su 12.2. klo 12 Valon messu. Albekoglu, Pe-
sonen-Kareinen. Valoaiheisia teema-alttareita, 
tuohuksia ja Taize-lauluja. Avoimet pop-up- 
kuoron harjoitukset ennen messua klo 11. Messun 
jälkeen kasviskeittoa Yhteisvastuun hyväksi.
Su 19.3. klo 12 messu ja lähetyspiirien järjestä-
mät kirkkokahvit. Pelkonen, Helenius.
To 23.3. klo 20.30 iltaehtoollinen. Elo, Savik, 
Mod.

Maunulan kirkossa
Su 12.2. klo 16 Yhteyden messu. Albekoglu, 
Pesonen-Kareinen, Adoramus-lauluyhtye. Valoai-
heisia teema-alttareita, tuohuksia ja Taize-lauluja. 
Messun jälkeen kasviskeittoa Yhteisvastuun 
hyväksi. 
Su 26.3. klo 16 messu. Savik, Pesonen-Kareinen. 
Kirkkokahveilla myynnissä Oulunkylän Marttojen 
leipomaa leipää Yhteisvastuun hyväksi. 

KONSERTTEJA
Lisää konsertteja: www.musiikkiakirkoissa.fi
Käpylän kirkossa, Metsolantie 14
Kimmo Pohjosen harmonikka ja urut -esitys 
pe 3.3. klo 18. Uruissa Mikko Helenius. Ohjelma 
10 e Yhteisvastuulle.
Maunulan kirkossa, Metsäpurontie 15
Ystävänpäivän musiikkimatinea ke 15.2. klo 13. 
Heli Närhi, sopraano, Maija Pesonen-Kareinen, 
piano ja urut, Maunulan kirkon musiikkiryhmä 
ja Elisa Hapuli. Yhteislauluja ja musiikkia, mm. 
Lasse Mårtenson ja Mika Piiparinen. Kahvitarjoilu. 
Vapaa pääsy.
Oulunkylän kirkossa, Teinintie 10
Kosketa minua, henki su 19.3. klo 18. Monipuo-
linen valikoima musiikkia marimballe sovitettu-
na, mukana myös sovituksia tutuista virsistä sekä 
kehärummun arkaaista sointia. Mikael Heikkilä, 
marimba ja lyömäsoittimet. Ohjelma 10 e Yhteis-
vastuulle.
Oulunkylän vanhassa kirkossa, Siltavoudintie 12
Helmikuun barokkikamari su 12.2. klo 15. 
Helmi Consort: Katri Susitaval, viola da gamba 
ja Anna Savelainen, cembalo. Musiikkia viola da 
gamballe ja cembalolle barokin ajan Saksasta ja 
Ranskasta. J. S. Bach, M. Marais ja L. Couperin. 
Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.
 
MUUTA 
Siluettien leikkaamista Yhteisvastuun  
hyväksi pe 31.3. klo 13–18 ja la 1.4. klo 11–16 
Ogelin kauppakeskuksessa, Kylänvanhimmantie 
29. Siluettitaiteilija Sirkka Lekman leikkaa  
siluetteja. Hinta 20 e / kpl.

VIIKKOTOIMINTA
Lisätiedot nettisivuilla ja ryhmien omissa  
kausiohjelmissa. Viikolla 8 poikkeuksia.
Perhekerho maanantaisin klo 9.45 Oulunkylän 
kirkolla. Tied. p. 09 2340 3845.
Käpylän kirkon lähetyspiiri maanantaisin klo 17 
Käpylän kirkolla. Tied. 050 352 8648.
Raamattupiiri parillisten viikkojen ma klo 18 
Oulunkylän vanhalla kirkolla. Tied. 050 307 2265.
Etsijät-raamattupiiri maanantaisin klo 17 
Maunulan kirkolla.
Lukupiiri ma 27.2. klo 18 Oulunkylän kirkolla, aihe 
Hanna Tuuri: Orapihlajapiiri. Ma 27.3. aihe Ray-
mond Chandler: Syvä uni. Tied. p. 09 2340 5324.
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. Tied. p. 09 791 
850.
Keskiviikkokerho keskiviikkoisin klo 13 Maunu-
lan kirkossa. Tied. p. 09 2340 5381.
Oulunkylän lähetyspiiri keskiviikkoisin klo 13 
Oulunkylän kirkolla. Tied. 040 675 7417.
Avoin sururyhmä parillisten viikkojen ke klo 18 
Oulunkylän kirkossa. Tied. p. 09 2340 5383.
Koskelan päiväpiiri keskiviikkoisin klo 13 Voudin-
tie 4 b -kerhohuoneella. Tied. p. 09 2340 4227.
Yksinhuoltajien olohuone parittomien viikkojen 
tiistaisin klo 17–19 Oulunkylän kirkolla. 
Tied. p. 09 2340 5382.
Käpylän päiväpiiri keskiviikkoisin klo 13 Käpylän 
kirkolla. Tied. 09 2340 5383.
Perheiden tanssituokiot perjantaisin Käpylän 
kirkolla ikäryhmittäin: klo 9.30 2–5 v., klo 10 1–2 v. 
ja 10.30 0–1 v.  Ohj. Mirva Keski-Vähälä ja Linnea 
Korhola. Maksuton, vapaa pääsy, perhekahvio. 
Tied. p. 09 2240 3845.
Naisten kirjallisuuspiiri ke 8.2. klo 18 Käpylän 
kirkolla, aihe Takashi Hiraide: Kissavieras. Ke 8.3. 
aihe Tiina Raevaara: Korppinaiset. Tied. p. 09 2340 
4227.
Lasten musiikkiryhmät torstaisin ikäryhmittäin 
Maunulan kirkolla: klo 9.30 2–5 v., klo 10 1–2 v., 
klo 10.30 0–1 v. Perhekahvio. Ohj. Maija Pesonen-
Kareinen ja Mirva Keski-Vähälä. Maksuton, vapaa 
pääsy, perhekahvio. Tied. p. 09 2340 5328.
Rukousryhmä to 9.3. klo 18 Oulunkylän kirkolla. 
To 9.2. rukousryhmä osallistuu Raamattuluento-
sarjaan klo 18. Tied. p. 09 2340 2265.
Pappi paikallisessa to 16.2.  ja 16.3. klo 18–20 . 
Pub Päätön kana, Pohjolankatu 2.
Kutomakerhot: Oulunkylässä Teinintie 8 B, 2. krs. 
Tied. p. 09 2340 5380. Käpylässä Kunnalliskodintie 
6 C-talo, käynti N-rapun vierestä.

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. 
Diakoniapäivystys p. 09 2340 5318.
helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla     
kirkkojakaupunki.fi   yhteisvastuu.fi
musiikkiakirkoissa.fi  

Perheiden Yhteisvastuu- 
talvirieha to 23.2. klo 10–16 
Maunulan leikkipuistossa, Met-
säpurontie 14–16
Ohjelmassa muskarit ja  
hevosajelua, myynnissä  
hernekeittoa ja laskiaispullia sekä  
lasten tekemiä heijastimia.  
Tied. p. 09 2340 5328. Tervetuloa!

Pop-up ravintola Salaam  
torstaisin klo 12–17.30  
Oulunkylän kirkolla
Lähi-idän herkkuja buffet-ravintolassa.  
Aterian hinta 5 euroa. (Alle 7-vuotiaat 
lapset 2 euroa.) Käteismaksu. Tarjoilusta 
vastaavat turvapaikanhakijoina Suomeen 
saapuneet uudet naapurimme. Herkut-
telemalla buffetissa tuet heidän työllisty-
mistään tulevaisuudessa.  
Salaam on yleinen tervehdys ja tarkoittaa 
arabiaksi rauhaa. 
www.facebook.com/ravintolasalaam

Raamattuluentosarja torstaisin klo 18 Oulunkylän kirkolla  
Miltä näyttää Raamattu reformaation merkkivuonna 2017? Luentosarjassa tutkaillaan 
Raamattua erilaisista teemoista ja ajankohtaisista näkökulmista käsin. Mukana on 
seurakunnan työntekijöitä ja teemoihin perehtyneitä asiantuntijoita. Tule kerran tai 
säännöllisesti. Tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia ja alkavat torstaina 2.2.2017: 
klo 18–18.45 luento, klo 19–19.30 iltaehtoollinen.  
 
Helmikuun ohjelma: 
To 9.2. KT, kirkkoherra Teemu Laajasalo: Raamattu ja saarna
To 16.2. TT, kouluttaja Mika Aspinen: Usko – oppia vai arkietiikkaa?
To 23.2. Pastori, väitöskirjatutkija Marjaana Toiviainen: 
    Kuinka rakastaa vihamiestä? 
 
www.helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla     www.reformaatio2017.fi
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Tutustuin omaan uskontoperinteeseeni – kristinus-
koon, johon minut kastettiin kuukauden vanhana – 
vasta, kun aloin matkustella. Suomessa en ollut sa-

malla tavalla osannut hahmottaa kristillisten identiteettien 
moniulotteisuutta ja kirjoa. Maailma kuitenkin opetti. Bra-
siliassa kiertelin vapautuksen teologiaa harjoittavan sisaryh-
teisön freireläisissä kouluissa ja favelasairaaloissa. Kanadas-
sa tutustuin episkopaaleihin ja mennoniittoihin, jotka edisti-
vät uskontodialogia yhteisöissään. Tapasin intiaaniteologeja, 
joiden syvällinen kulttuurisensitiivisyys ja identiteettipoliit-
tinen analyyttisyys mykisti minut. Tansaniassa kiertelin pai-
kallisten pastorien mukana katsomassa elämän suuria suruja 
ja iloja silmiin. Koreassa ihailin ihmisoikeustaistelussa aktii-
visia kirkkoja ja ekoteologista liikehdintää. Palestiinassa yri-
tin oppia paikallisten kristillisten yhteisöjen rinnakkainelosta 
muslimisisarustensa kanssa.

Kolumni

KAHDEN MILJARDIN IHMISEN PERHE

Omassa arjessa unohtuu se, 
mihin kaikkeen kristillinen 
yhteisö minut liittää – vaikk-
en ikinä olisi Suomen rajo-
ja ylittänytkään. Kyseessä on 
valtaisa, globaali perhe. Uskon-
tomme on syntynyt Lähi-idässä, sitä eletään todeksi kaikil-
la mantereilla ja se löytää toteutumismuotonsa kovin erilai-
sista konteksteista. Kristinuskon moninaisuuteen ja ilme-
nemismuotoihin eri puolilla maailmaa pääsee tutustumaan 
Oulunkylän kirkossa torstaisin klo 12–17.30 järjestettä-
vässä syyrialaisessa pop up -ravintolassa, jonka toteuttavat 
aleppolaiset orientaalikristityt. Ja jos olet kiinnostunut ra-
kentamaan Oulunkylän seurakunnasta globaalin ulottu-
vuuden vakavasti ottavaa kristillistä yhteisöä, ota yhteyt-
tä minuun. Kohtaamiset odottavat tapahtumistaan. Ja ne 
muuttavat meitä.

MArJAAnA TOiViAinEn

marjaana.toiviainen@evl.fi

 KEVään aloittava asu-
kastapahtuma Jääjuh-
la järjestetään sunnuntai-
na 5.3.2017 klo 13–15 Mau-
nulan ala-asteen pihalla 
ja ruokalassa. Lapsille on 
ohjelmassa poniratsastus-
ta, koiravaljakkoajelua ja 
ongintaa sekä Maunulan 
naisvoimistelijoiden temp-
purata. Lisäksi tapahtu-
massa on tarjolla kuumia 
makkaroita, mehua ja her-
nekeittoa sekä leivonnaisia 
ja kahvila. 

Jääjuhla kokoaa mau-
nulalaiset järjestöt esitte-
lemään toimintaansa. Li-
säksi paikalla on kaupun-

palosuontie 1 00660
Virasto on avoinna ma-to klo 9-12
Voit myös jättää viestin vastaajaan tai 
lähettää meille sähköpostia pakila.srk@evl.fi

pakilan seurakunta
Hyvän paimenen kirkko

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

Yhteisvastuumessu 
sunnuntaina 5.2. klo 11 Hyvän 
Paimenen kirkolla ja heti 
perään Yhteisvastuulounas ja 
myyjäiset. Lounas yhteensä 
10 e, alle 12 v. 5 e. 
Yhteisvastuun hyväksi myydään 
pullaa, kynttilöitä ja patalappuja. 

Pyhäkoulua pidetään sekä 
kirkolla että Itä-Pakilassa, Piikintie 17 
B. Pääsiäiseen saakka kokoontumiset 
ovat parittomien viikkojen sunnuntaina klo 
11. Pyhäkoulun sisältö rytmittyy kirkkovuoden 
aiheisiin lapsen näkökulmasta ja maailmasta 
käsin. Suositusikäraja neljä vuotta täyttäneet lapset ja 
varhaisnuoret.

Ystävänpäivänä Pakilan 
Musiikkiopiston 
35-vuotisjuhlakonsertti kirkolla. ti 14.2. 
klo 19 Vapaa pääsy, ohjelma aikuiset 15 e ja 
lapset alle 15 v. 5 e.
Kuorolaulu tuo terveyttä! Pakilan 
seurakunnan Vox Sonora etsii 
kuorokokemusta omaavia laulajia. 
Harjoitukset maanantaisin 18–21 Hyvän 

Paimenen kirkon alakerrassa. Tule koelauluun 
harjoitusten yhteydessä 30.1. alkaen, kysy lisää 

Ari Häyriseltä, 
puh. 050 4330 139.

Yhteisvastuukeräys alkaa! Haluaisitko auttaa vaikka 
osallistumalla lipaskeräykseen? Tai jos et ehdi antaa aikaasi, 

mutta haluat vain osallistua keräykseen voit lahjoittaa rahaa 
myös pankin kautta:

Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola Pankki FI14 5000 0120 2362 28 
Lisää viitteeksi 308456. Kiitos avustasi!

Jääjuhla 
käynnistää kevään 
asukastapahtumat

kisuunnitteluviraston ark-
kitehtejä kertomassa Mau-
nulan suunnittelusta ja 
kehittämisestä.

Jääjuhla järjestettiin en-
simmäisen kerran vuonna 
1960. Sen pääjärjestäjä on 
Maunulan Leijonat. Tapah-
tumassa kerätyt varat pa-
lautuvat takaisin Maunu-
laan avustuksina järjestöil-
le ja kouluille annettuina 
stipendeinä.

Paikka: Maunulan ala-
asteen piha ja ruokala, 
Maunulanmäki 5

Tapani Kontiala, 
jääkenraali

HAnnU KUrKi
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HAMMASLÄÄKÄRIASEMA
Hammaslääkärit
Sanni Aho
Katariina Savijoki
Katja Kurhela
Erikoishammaslääkäri
Susanna Paju (iensairaudet)
Suuhygienisti
Maria Jaakkola

Käpyläntie1, 00610 Helsinki   |   www.koskelanhammas.fi

Varaa aika
soittamalla

(09) 720 6800
tai netistä.

PARTURI-KAMPAAMO

OLYMPIA
Koskelantie 54 P. 757 1353

Avoinna    ti-pe 9-17
Kesämaanantait ja
lauantait suljettu

Kirjanpitopalvelua Oulunkylässä
pienille yrityksille

www.mikrotilit.fi         p. 040 733 68 69

tule ja tapaa POHJOIS-HELSINGIN vaaliehdokkaita

la 4.3.
kauppakeskus ogeli
klo 10-11.30

tarja rannisto
ympäristötutkija
oulunkylä

joonas lyytinen
tutkimusjohtaja
oulunkylä

sanna vesikansa
kaupunginvaltuutettu
länsi-pakila

anuriikka luotola
kehityspäällikkö
oulunkylä

maunula-talo
klo 12-13.30

pakilan s-market
klo 14-15.30

OK-Hammas
Jukka Kärkkäinen
Hammaslääkäri, lääkäri

Siltavoudintie 4, 00640 Helsinki • Puh. 09 752 0880
okhammas@kolumbus.fi

Parturi-Kampaamo

SAlOn bOniTA
09 728 5664

Armi (Anu) Sankelo  040 580 3836
Krisse Kilpeläinen  045 122 6383

TERVETULOA!
Manttaalitie 13, Itä-Pakila

LAADUKASTA 
ASUNNONVÄLITYSTÄ

aninkainen.fi

aninkainen.fi Helsinki /
Aninkaisten Kiinteistövälitys Oy          
Läkkisepänkuja 6, 00620 Helsinki
helsinki@aninkainen.fi
Puhelin 050 346 7062

Soita meidät arviokäynnille.

Jethro Rostedt
Toimitusjohtaja, LKV

040 738 3420

Timo Moilanen
Liiketoimintajohtaja
0500 479 920

Tuukka Halme
LKV

040 719 2220

Tuula Saarmila
LKV

050 375 7883

Merja Rönkkö
LKV, KiAT

050 360 8290

Pia Salenius
Myyntineuvottelija

050 366 3335

Anu Seppälä
LKV

050 327 2024

Tarja Hedman
LKV, KiAT

040 560 2002

Tarinoita ja tietoa Oulunkylästä!

Julkaisija Oulunkylä-Seura
Myynti Kirjatoukka Ogeli, Mustapekka ja opas myös kukkakauppa Bella Verde. 

Anja Kervanto Nevanlinna

Anja Kervanto N
evanlinna

Oulunkylä-Seura

O
ulunkylä-Seura

zy  Oulunkylä-Åggelby on historiansa aikana ollut 
monta. Nykyisen Oulunkylän identiteetti on muotou-
tunut osana Euroopan kaupunkihistoriaa. Vanhan hu-
vilakaupungin aikakerrostumat kertovat esikaupungin 
asteittaisesta liittymisestä metropolin kaupunkiraken-
teeseen. Kirjaan on tallennettu Oulunkylän omaleimai-
sen miljöön historiaa ja kulttuuriperintöä. Ympäristön 
rakentumisesta kertovat kartat, kaupunkivisiot, posti-
kortit ja valokuvat, monet aikaisemmin julkaisematto-
mia. Kirja avaa näkökulmia Oulunkylän miljöön kehit-
tämiselle tulevaisuudessa.

zy

ISBN 978-952-93-3722-4

*9789529337224*

Oulunkylä-Åggelby on historiansa 
aikana ollut monta. Vanhan 
huvilakaupungin aikakerrostumat 
kertovat esikaupungin 
asteittaisesta liittymisestä 
metropolin kaupunkirakenteeseen. 
Teos avaa myös näkökulmia 
Oulunkylän miljöön kehittämiselle 
tulevaisuudessa.
Sidottu kovakantinen, 240 sivua, 
runsas kuva- ja karttamateriaali

Hinta 25 €

Korkealaatuinen 
kirjanen vie retkille 
Oulunkylän historian, 
kulttuurikohteiden 
ja luonnon äärelle. 
Opas toimii sekä oman 
kaupunginosan esittelynä 
että pikkulahjana tai 
muistona Oulunkylässä vierailleelle.
Kolme polkua karttoineen, 86 sivua, taskukoko 

Hinta 4 €

Oulunkylä – Åggelby, 
Huvilakaupungin aikakerrostumat

Oulunkylän kotikaupunkipolut

Oulunkylän kotikaupunkipolut

Kantakylä  •  Mäkitorppa  •  Veräjämäki

2014   •   15 km reittejä   •   90 kohdetta   •   32 tietolaatikkoa

Julkaisija Oulunkylä-Seura ry

Tukijat Museovirasto, Suomen Kulttuurirahasto, Helsingin Lähiöprojekti ja Oulunkylän Apteekki

Toimittanut  Pauli Saloranta / Suomen Kotikaupunkipolut tmi

Työryhmissä  Mats Blomqvist, Britta Holmlund, Marja Mesimäki, Harri Nygren, Seppo Oja, Annikki Piilonen, 

toimineet Timo Pokela, Kari Sundvall, Keijo Tanner, Juhani Vierimaa ja Erwin Woitsch 

Kiitos  Kaikille tietoja antaneille virastoille, yhteisöille ja kaupunkilaisille!

Kuvat  Kari Sundvall ja julkaisijan arkistot ellei muuta ilmoiteta

Kannessa Tapio Rautavaaran patsas (Veikko Myller 2000), Kantakylän kohde 34

Ulkoasu  Teemu Junkkaala / gstj.fi 

Painopaikka  K-Print, Tallinna 2014

ISBN  978-952-93-4374-4

www.oulunkyla.info/kotikaupunkipolut

Oulunkylän kotikaupunkipolkujen

 kokoamista ja julkaisemista ovat tukeneet:


