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Meillä on , josta saat herkulliset Subi® -leivät
Neste K
Oulunkylä
Siltavoudintie 19, 
00640 Helsinki 
Puh. 09 728 4455

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

Oulunkyläinen siirtyy tänä vuonna ilmestymään keskiviikkoisin. Paikalliset uutiset voit 
lukea lehdestämme kuusi kertaa vuodessa, tänä vuonna: 7. helmikuuta, 4. huhtikuuta, 
30. toukokuuta, 5. syyskuuta, 17. lokakuuta ja 28. marraskuuta. Artikkelit löydät myös 
nettisivuiltamme: www.oulunkylainen.fi sekä lehden 

näköisversion: www.issuu.com/oulunkylainen. 

Mukavia lukuhetkiä!            Susan Wilander

Oulunkyläinen

TERVETULOA!
Mäkitorpantie 23
puh 09 752 4939

PARTURi-KAmPAAmO

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

Puh. (09) 875 1868

Nyt tarjoushintaan 
19,95 € 

(Norm.24,95 € )
Tarjous voimassa 3.4.2018 saakka.

PISTELEVÄT, 
VETISTÄVÄT 
SILMÄT?
Kärsitkö siis kuivasilmäisyydestä?

BioDrop MD SPRAY
Uusi helppo, hygieninen ja 
riittoisa ratkaisu oireiden hoitoon.
Kotimainen, säilöntäaineeton!

Oulunkyläinen 
ilmestyy nyt 
keskiviikkoisin

CLAUDIUS TECHNAU

UUTTA: Palvelemme
lauantaisin klo 16

ja torstaisin klo 19.00 asti.

-sarja uudistuu!
Loput KMS California-

tuotteet 

-40%

Hiusateljee Oy 1. krs Ogelin liikekeskus,
Kylänvanhimmantie 29

Ajanvaraus: p. 09-720 6700
tai 24/7 netin kautta

hiusateljee.fi/ajanvaraus

Meiltä upeat  
hiukset arkeen  

ja juhlaan!
 Varaa aikasi ajoissa, 

tervetuloa  
piristymään!

AVOINNA:
ark. 7-21  |  la 7-21  |  su 10-21

Käpylän asema,
Mäkitorpantie 1, 00620 Helsinki
jouni.ekholm@k-supermarket.fi
puh. 020 770 5700

TERVETULOA
HERKULLISILLE  
OSTOKSILLE!

Mitä jos lupaisit 
välttää turhat 
flunssat tänä 

vuonna?
Echinaforce® on flunssan ennaltaehkäisyyn ja 
hoitoon tarkoitettu kasvilääke, joka hankaloittaa 
flunssaviruksen toimintaa elimistössä luonnon-
mukaisesti ja tehokkaasti. 
Echinaforce® löytyy 
apteekkisi hyllyltä. -15% 

Voimassa 28.2.
2018 saakka 

Kylänvanhimmantie 29, 
00640 Helsinki
Avoinna ma-to 8.30-19, 
pe 8.30-18, la 9-15

echina_oulunkyla_82x120.indd   1 10.1.2018   11.43

VIIMEISIÄ VIEDÄÄN  

NOPEALLA TAHDILLA.

Helppoa ja huoletonta  

asumista ilman pihatöitä.
Käpylän Posteljooni on kaunis katsoa, niin ulkoa kuin 
sisältä. Rakennuksen kaltevat katot luovat persoonallisia 
tiloja. Asuntovalikoimasta löytyy esimerkiksi parvellisia 
yksiöitä, vinokattoisia koteja, joissa on kivaa ullakko
tunnelmaa sekä todella suuria parvekkeita. Oma tontti.

Liikkuminen on sujuvaa, sillä raitiovaunu kulkee  
aivan talon vierestä ja autohallista pääsee hissillä  
suoraan asuinkerrokseen. Läheltä löytyy ruokakaupat  
ja vapaaajanviettomahdollisuudet. Lue lisää  
www.kiinteistomaailma.fi/1217066

Asuntotyypit:                Mh. alk.          Vh. alk.
1 h: 40,5  47 m²           125 310 €         350 440 €
2 h: 40,5  46,5 m²        114 355 €         308 350 €
3 h: 77 m²                     133 610 €         502 440 €
Autohallipaikka              25 000 €           25 000 €

Tervetuloa tutustumaan muuttovalmiisiin, 
persoonallisiin asuntoihin, joissa on Käpylän henki.

Esittelyt: Kiinteistömaailma Oulunkylä 
Siltavoudintie 4, 00640 Hki
puh. 010 622 3930, oulunkyla @kiinteistomaailma.fi

 Käpylän Posteljooni, Käpylänkuja 5 

VALMIS UUDISKOHDE 
KESKELLÄ KÄPYLÄÄ
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Päätoimittajalta

Seuraavan numeron aineistot 7.3.2018 
mennessä:
Susan Wilander, 0400 510 457
swilander@hotmail.com
Lehti ilmestyy 4.4.2018 
Arvoisat avustajat! Lähettäkää aineisto mieluiten 
Word-tiedostoina (max. 2500 merkkiä), kuvat jpeg-
muodossa (min. 300 dpi). Toimitus pidättää oikeuden 
muokata aineistoja.
Seuraavan lehden teemoja ovat Asuminen, 
kaupunkikehitys

Numero 1/2018 • 7.2.2018 • Perustettu 1985 • 33. vuosikerta • ISSN 0783-6961 • Painos 20 000 kpl • 
Oulunkylä-Seura • Koskela-Seura • Maunula-Seura • Metsälä-Seura • Pakila-Seura • Paloheinän-Tor-
pparinmäen kaupunginosayhdistys  •  noin 17 000 kpl jaetaan kotitalouksiin ja 3 000 muussa jakelussa 
• Painopaikka: Lehtisepät 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

Harrastukset 
kuuluvat kaikille

OulunkyläiSen alueel-
la riittää harrastusmahdol-
lisuuksia niin urheilun kuin 
kulttuurinkin saralla. Ur-
heiluseuroja on niin paljon 
ja lajivalikoima niin suuri, 
että yllättymään pääsee taa-
tusti, vaikka luulisi jo kaik-
ki seurat tietävänsäkin. Itse 
tutustuin jälleen uuteen la-
jiin, kun tyttäreni kiinnostui 
pikaluistelusta. Sitäkin voi 
harjoitella Ogelin tekojäällä 
mm. Helsingin Luistinkiitä-
jien opastuksella.

Harrastuksissa ongel-
mat taitavat tulla vastaan 
siinä vaiheessa, kun ale-
taan karsia rönsyjä ja val-
mennus siirtyy kohti huip-
pujen löytämistä. Erityises-
ti joukkueurheilulajeissa 
ongelmana on usein jo hy-
vin nuorena alkava treenien 
määrän kasvu ja joukkueis-
ta pois tippuminen murros-
iän kynnyksellä – juuri sil-
loin kun hyviä harrastuksia 
kaivattaisiin.

Helsingissä asuvi-
na saamme onneksi naut-
tia kaupungin tukemas-
ta ja seurojen järjestämäs-
tä lasten ja nuorten liikun-
nasta, jossa voi vain harras-
taa – ilman kilpailemista. 
EasySport liikuttaa ala-as-
teikäisiä ja FunAction ylä-
asteikäisiä. Lajivalikoima 
on laaja, treenit yleensä ker-
ran viikossa/laji ja heti ilta-
päivällä. Hintakaan ei päätä 
huimaa. Lisää tietoa mah-

dollisuuksista löytyy osoit-
teesta: easysport.fi.

Taideharrastuksista kiin-
nostuneille on tarjolla ope-
tusta mm. Pakilan ja Käpy-
län musiikkiopistoissa ja 
Pohjois-Helsingin sekä Kä-
pylän Kuvataidekouluis-
sa. Monen taideharrastus 
jää aikuisuuden kynnyksel-
lä, mutta ei kaikkien. Ku-
vataidetta voi harrastaa se-
kä itsenäisesti että vaikka-
pa työväenopistossa. Muu-
sikot voivat jatkaa soitta-
mista harrastajaorkestereis-
sa tai bändeissä. Tässä leh-
dessä kerrotaan kahdesta 
Seurahuoneella soittavasta 
kokoonpanosta.

Moni harrastaa kiel-
tenopiskelua. Harjoitella 
voi esimerkiksi ulkomaan-
matkoilla. Toinen vaihto-
ehto on järjestää harjoitte-
lutilaisuuksia omaan kotiin 
ja oppia samalla uudesta 
kulttuurista – ja omastaan-
kin. Meidän perheessäm-
me oli muutama vuosi sit-
ten etelä-korealainen vaih-
to-oppilas. On hämmästyt-
tävää, miten nopeasti täysin 
vieraasta ihmisestä tulee it-
sestään selvästi perheenjä-
sen. Omat lapsemme oppi-
vat hiukan koreaa, paljon 
englantia ja vielä enemmän 
avoimuutta. Vaihto-oppi-
laamme toivottavasti sai kä-
sityksen suomalaisesta elä-
mästä ja kulttuurista. Kau-
hean pahasti emme var-
maan epäonnistuneet, kos-
ka hän haluaa palata takai-
sin Suomeen opiskelemaan 
yliopistossa. Tässä lehdes-
sä kokemuksistaan kertoo 
saksalainen Oulunkylässä 
asuva vaihto-oppilas Lea 
Wehler. Keväällä on hyvä 
aika ottaa yhteyttä vaihto-
oppilasjärjestöihin, jos ha-
luaa ryhtyä ensi syksynä 
isäntäperheeksi.

SuSAn WilAnder

päätoimittaja

SUSAN WILANDER
Oulunkylän yhteis-
kouluun on avattu Rans-
kan valtion virallinen kie-
litutkintokeskus. Avajaisti-
laisuus pidettiin avointen 
ovien päivänä 13.1.2018. 
Kutsuttujen listalla oli op-
pilaiden huoltajia ja kou-
lun opiskelijoita sekä lä-
hikoulujen rehtoreita ja 
ranskanopettajia.

Kansainvälisesti tun-
nustetun DELF-kielitutkin-
non ranskan kielessä voi 
suorittaa keväisin omien 
opintojen ohessa. Valitta-
vissa ovat Euroopan Uni-
onin maiden yhdessä laa-
timan eurooppalaisen vii-
tekehyksen tasot A2, B1 
tai B2. Näistä B2-taso vas-
taa lukionsa päättävien 
abiturienttien pitkän rans-
kan opintojen päättövai-
hetta. Itse kokeeseen kuu-
luvat kuullun- ja tekstin-
ymmärtämisen, kirjallisen 

Varttuneita mietteitä

Saas nähä mitä tää alka-
nu vuosia stikkaa ke-
hään. Ainakin valka-

taan uus pressa. Tsiigaillaan 
kundeeks ne hallitusstarbut 
paneen kekoon sen soten. Ja 
tietty jatkuuks Markkasen 
lento basketissa ja finnaa-
ko joku mitaleja olympia-
laisissa. Kandee pysyy ajan 
hermolla.

Ogelissa aletaan nähdä 
uuden RaideJokrun systee-
mejä. Jo nyt bygataan uu-
sii hausseja siellä sun täällä. 
Suurimmat byggat just nyt 
ovat Vantaanjoen varressa. 
Uusi asemakaava tuo lisää 
asuinmestoja varsinkin sto-
geradan varteen ja Käskyn-
haltijantien viereen. Uut-
ta jengii tulee meidän van-
hoille mestoille. Olis sny-
gee alkaa funtsaa, miten se 
jengi saadaan liitettyy mei-

dän vanhaan jengiin. Niin 
että kaikki tykkäis olla 
ogelilaisii.

Tuleva muutos saa myös 
osan jengii skagaan tulevai-
suutta, koska se meinaa li-
sääntyvää erilaisuutta. Yri-
tetään snaijaa fakta, että eri-
laisuus on pitemmässä ska-
bassa guta juttu. Sanomalla 
jees erilaisuudelle, otamme 
ok-asenteen tulevaisuuden 
systeemeihin.

Pakilan ja Oulunkylän 
seurakuntien yhdistymis-
tä funtsataan. Mitä hom-
massa tapahtuu, on arvai-
lujen varassa. Joteski on sel-
lanen fiilari, että seurakun-
tahommissa ei aina hiffa-
ta tulevaisuuden suuntaa ja 
sen merkitystä toiminnalle. 
Painetaan meneen vanhalla 
mukavuusalueella. Juitsut 
ei kummiskaan enää pysy 

pystyssä itsestään. Muut-
tuva maailma vaatii muu-
tosta ja skabaa sieluista. 
Snadissa yksikössä fyrk-
kien väheneminen vaikut-
ta stydisti toiminnan laa-
juuteen ja kohdistaa palve-
lut koko ajan snadimman 
ydinjoukon tarpeisiin.

Suuremmassa organi-
saatiossa kyetään viisaan 
resursseja seurakuntalais-
ten laajempaan palveluun, 
säilyttämällä kuitenkin 
myös perinteiset systeemit. 
Mun funtsauksissani on 
muun muassa, että miten 
jumalanpalvelus- ja messu-
tapahtumista voitaisiin va-
pauttaa resursseja nuoriso- 
ja nuoriaikuinen duunei-
hin. Myös päiväkerhotoi-
mintaa laajentamalla saa-
taisiin tsyrkka enemmän 
megeen nuorten laiffiin.

Uudenvuoden tinan va-
lannasta tuli konnien hom-
ma. Mä oon elämäni aika-
na valanu aina uudenvuo-
dentinat. Lisäksi valettiin 
aikanaan divisioona tina-
reita ja muutama kymme-
nen nyrkkirautaa, joilla ha-
kattiin Krunikan vodarän-
neihin klommoja. Oon edel-
leen hengissä noista juit-
suista huolimatta. Toivon, 
että tää kielto tuo muuta-
man vuoden lisää elinikää, 
vaikka kliffaa se valaminen-
kin oli.

Funtsaamista lisää myös 
alkaneena vuonna se, ot-
taako bastuun messiin 4,7 
prossaa vai kurkottaisiko 
5,5 prossaan. Se on salet-
ti, että bastubissen stikkaan 
nassuun edelleen.

rAiMO AnttilA

Oyk:un deFl-
kielitutkintokeskus

ilmaisun ja suullisen ko-
keen osiot. Kielidiplomilla 

on painoarvoa työelämässä 
ja haettaessa opiskelemaan 

ALEKSI KINNUNEN/OYK

ranskanopettaja eija raitala (vas.) sai kyltin institut Français’n edustajilta. Mukana 
Marie-laure lions-Olivieri (kieliattasea) ja nicolas delage (koevastaava).

Ranskaan tai Quebeciin.
eijA rAitAlA
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OULUNKYLÄ

Minä olen se ihminen, joka pysyy samoissa asemissa pit-
kään. Saman miehen kanssa 45 vuotta, samassa työpai-
kassa 33 vuotta ja samassa oulunkyläläisessä osoitteessa 
30 vuotta. Muistan kun muutimme, koska oli aivan her-
voton pakkanen ja paljon lunta. Ja senkin kun uuden ko-
din ovikello seuraava päivänä soi ja oven takana seisoi 
kolme lasta kysymässä ”Mikäton pojannimiontuleeksse-
meidänkanssaleikkimään?” Sinne meni ja hyvin viihtyi. 
Lapset muuttivat, mutta meitä sen aikaisia aikuisia asuu 
vielä samassa yhtiössä aika monta. Hekin ovat paikal-
laan pysyvää sorttia ja viihtyvät Ogelissa.

Kuten olemme menneinä vuosina niin monesti yhdes-
sä pohtineet, tämän kaupunginosan ja sen lähinaapurei-
den viihtyvyys perustuu paljolti kylämäiseen ympäris-
töön. Olemme olleet huolissamme viheralueiden kutistu-
misesta ja se huoli on kyllä aiheellista. Jotain positiivista 
tapahtui kuitenkin ennen joulua. Kaupunkiympäristölau-
takunnan ympäristö- ja lupajaosto lähetti mm Oulunkylä-
seuralle lausunnon antamista varten esityksen Veräjämä-
en lehdon luonnonsuojelualueen perustamiseksi. 
Lehto sijaitsee Pikkukosken uimarannan ja Vanhankos-
ken vedenpuhdistuslaitoksen välissä. Rauhoituksen tar-
koituksena on suojella alueella esiintyviä luontotyyppejä 
ja eliölajeja - erityisen suojelunarvoisia ovat lahopuustoi-
set lehdot ja luonnontilaisen kaltaiset vanhat metsät. Alu-
eella on uhanalaisia ja silmälläpidettäviä kasveja, lahot-
tajasieniä sekä runsas ja monipuolinen lintulajisto. Rau-
hoitus tarkoittaa, ettei alueelle saa rakentaa mitään, mut-
ta sen käyttö marjastukseen ja sienestykseen olisi sallit-
tua. Seura jättää lausuntonsa helmikuussa. Asiaa koske-
va pöytäkirja löytyy netistä Helsingin kaupungin sivuilta 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaos-

Tammen      juurelta
ton pöytäkirjoista vuodelta 2017, pöytäkirjasta numero 
11/15.12.2017. 
Lainhuutotodistuksesta löytyy mielenkiintoinen yk-
sityiskohta. Kyseessä on siis Koskela-
Forsby -niminen tila, maapinta-alaltaan 
181 ha, jonka Helsingin kaupunki on 
saanut kuningas Juhana III’lta lahjakir-
jalla 3.8.1569. Rauhoitetaan siis tämä ku-
ninkaallinen lahja!
Toivotan teille kaikille oikein hyvää al-
kanutta vuotta 2018.

MArjA MArkkO

Oulunkylän-Seuran puheenjohtaja
PS Seuraava asukasilta ja jäsenkokous järjestetään 
maaliskuussa.

Tässä linkki, josta löytyy asiaa koskeva pöytäkirja :
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/
paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunki-
ymparisto-ymparisto-ja-lupajaosto-asiakirja?ls=11&doc
=Kymp_2017-12-15_Ylja_11_Pk

OStettuAAn 1881 huvi-
lapalstan Oulunkylästä vär-
järimestari Ölander raken-
si nykyisen Larin Kyöstin tie 
11:n kohdalle kolmekerrok-
sisen tornihuvilan. Ölander 
ei perustanut kylpylaitosta, 
vaan alkoi vuokrata huonei-
ta kesäasukkaille.

Vuonna 1884 huvilan os-
ti varakas apteekkarin les-
ki, Johanna Charlotta Maex-
montan, joka oli perinyt mie-
heltään viinatehtaan ja viini-
myymälän. Hän jatkoi huvi-
lahuoneistojen kesävuokra-
usta. J. C. Maexmontan avi-
oitui vuonna 1889 Turus-
ta muuttaneen makkarateh-
tailijan, lihakauppias Louis 
Kniefin kanssa. Pariskun-
ta alkoi rakennuttaa yksi-

nASiMA rAzMyAr va-
littiin apulaispormestarik-
si, kun hän oli SDP:n en-
simmäisen kauden kansan-
edustaja. – Mietin tehtävän 
vastaanottamista todella 
pitkään, hän sanoo.

Apulaispormestarit ovat 
poliitikkoja, eivät virkamie-
hiä, ja siksi Razmyar lopul-
ta suostui. Tehtävä antoi 
hänelle konkreettisen mah-
dollisuuden ajaa hänelle 
tärkeitä arvoja myös käy-

nasima razmyar haluaa 
antaa helsinkiläisille 
mahdollisuuden valita, 
miten he saavat mielensä 
ja kehonsa liikkeelle. Siksi 
hän kuuntelee asukkaiden 
ääntä herkällä korvalla.

nasima razmyar haluaa Helsingistä päivä päivältä paremman
Kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari 
Nasima Razmyar piti 23.11.2017 
asukastilaisuuden Oulunkylän kirjastossa. 
Hän kertoi vakuuttavasti halustaan saada 
helsinkiläisten mieli ja keho liikkeelle. Yhtä 
tärkeää hänelle on kuunnella asukkaita 
herkällä korvalla.

tännössä. Kaupungin ke-
hittämisen kokonaisuudes-
sa hän sai vastuualueikseen 
kulttuurin ja liikunnan.

– Molemmat ovat yhtä 
tärkeitä, Nasima Razmyar 
muistuttaa. 

Käytännössä nämä isot 
aiheet jakautuvat moniksi 
pienemmiksi kokonaisuuk-
siksi, joista yksi merkittävä 
on nuorisotoimi.

Helsingin kaupungin 
kunnianhimoinen tavoite 

on kehittää pääkaupungis-
sa neljässä vuodessa maa-
ilman toimivin kaupunki. 
– Tämä tarkoittaa sitä, että 
Helsinkiä kehitetään päivä 
päivältä paremmaksi, Raz-
myar sanoo. 

Sosiaali- ja terveyspal-
velujen uudistus SOTE on 
merkittävä epävarmuuste-
kijä, jonka tulevaisuus var-
sinkin Helsingissä on epä-
varma. Siksi Nasima pitää 
tärkeänä, että väestön hen-
kisestä ja fyysisestä tervey-
destä huolehditaan tässä ja 
nyt.

Haluaa liikuttaa 
stadilaisia

Väestön terveyden vuok-
si on välttämätöntä saada 
liikkeelle sekä mieli että ke-

ho. Kulttuuri- ja liikunta-
palvelujen yhdistämises-
tä saman apulaispormesta-
rin johtoon päätettiin, kos-
ka hyvinvoinnin lisäämisen 
kannalta on tärkeää, että ih-
miset eivät jää paikalleen 
nököttämään.
– Strategia on yksinkertai-
nen. Se on liikkumattomuu-
den vähentäminen, Nasima 
Razmyar painottaa. Ylipai-
nosta, josta nuoretkin kär-
sivät entistä enemmän, on 
tullut uusi kansanterveys-
riski. On tutkittua tietoa sii-
tä, kuinka aikuistyypin dia-
betes sekä tuki- ja liikunta-
elinsairaudet lisääntyvät. 
Sairastavuus vähentää vä-
estön hyvinvointia.

Palveluja kyllä tarjotaan 
nytkin. 

–  Ongelma on, että ih-
miset eivät käytä palveluja. 
Niitä täytyy myydä ja mai-
nostaa, Razmyar linjaa. Li-
säksi suuri ongelma on, et-
tä harrastamiseen ei kai-
killa ole varaa. Siksi Na-
sima Razmyar haluaakin 
harrastustakuun. 

– Jokaisella lapsella pi-
tää olla mahdollisuus har-
rastaa, mutta poliitikko ei 
voi heidän puolestaan päät-
tää, mikä on kullekin oikea 
harrastus. Lapsille ja nuoril-
le on siksi annettava mah-
dollisuus valita. Yhden-
kään nuoren ei pitäisi syr-
jäytyä, hän pohtii. Siksi hän 
pitääkin tärkeänä sijoittaa 
alueisiin, joissa on eniten 
huono-osaisuutta.

MAtti P. Pulkkinen

MATTI P. PULKKINEN

Seurahuoneen 
yllättävä historia
Oulunkylän Seurahuoneen rakennushistoria 
on selvitetty. Uusien lähteiden myötä talon 
historia on erilainen kuin on aiemmin luultu. 

tyishuvilaa Juhannusmäen 
länsilaitaan. Tulipalo tuho-
si puolivalmiin huvilan elo-
kuussa 1889, eikä palon syy-
tä saatu selvitettyä.

Elokuussa 1890 rva Knief 
osti huutokaupasta Kirkko-
katu 11:n purettavan empire-
puutalon. L-kirjaimen muo-
toinen, yksikerroksinen ta-
lo oli rakennettu 1839 ja sii-
nä oli 14 huonetta. Se kulje-
tettiin osina Oulunkylään 
uudelleen pystytettäväksi. 
Kun vertaa Kirkkokadun ja 
Seurahuoneen rakennuspii-
rustuksia toisiinsa, on mo-
lemmissa taloissa samanlai-
nen perusrunko ja ikkunaja-
ko. Jopa etelä- ja länsiseini-
en keskenään erimalliset ik-
kunat oli säilytetty. Koriste-

pilasterit julkisivun keski-
ikkunoiden väleissäkin ovat 
samat. Huonejako on lähes 
identtinen molemmissa pii-
rustuksissa. Hirsiväliseinät, 
uuninperustukset ja hor-
mit ovat samoissa paikois-
sa. Torni, parvekkeet ja har-
jakatto sekä korkea kivijalka-
kerros lisättiin huvilaa pys-
tytettäessä. Kivijalkakerrok-
seen käytettiin myös pala-
neen huvilan perustuskiviä.

Oulunkylän Seurahuo-
neen talo valmistui syksyl-
lä 1891 samanlaisena kuin 
nykyäänkin. Talo ei myös-
kään enää palanut. Lördag-
skvällen-lehti kehui rouva 
Kniefin aluetta Juhannusmä-
en kupeessa; kahta tyylikäs-
tä, linnamaista huvilaa näkö-
torneineen ja parvekkeineen, 
puutarhan kiviportaita ja hu-
vimajoja. J. C. Maexmontan-
Knief oli kaavaillut avaavan-
sa Oulunkylään keuhkotau-

tiparantolan, mutta ryhtyi-
kin keväällä 1892 johtamaan 
Helsingin Seurahuoneen ho-
tellia ja ravintolaa. 

Kesällä 1896 hän emän-
nöi myös Hangossa kylpy-
lävieraille tarkoitettua Bel-
levue-pensionaattia. Se joh-
ti Oulunkylän kylpylaitok-
sen perustamiseen. Uusi kyl-
pylärakennus valmistui 1897 

nykyisen Larin Kyöstin tie 
14:n kohdalle, jossa oli run-
sasvetinen ja kylmä kaivo. 
Rouvan kaksi huvilaa sisus-
tettiin pensionaateiksi ja toi-
sen huvilan ruokasaliin tuli 
ravintola.

Oulunkylän Vesiparan-
nuslaitos ja Pensionaatti 
avattiin kesällä 1897. Sen ra-
vintolassa mainostettiin ole-

van sekä ranskalainen, et-
tä venäläinen keittiö ja asi-
akkaiden matkatavarat haet-
tiin asemalta. Kylpylän suo-
sio aiheutti ajoittain pulaa 
majoitushuoneista. Kylpy-
lävieraille valmistui Juhan-
nusmäen itärinteelle vuonna 
1900 kolmaskin huvila, Villa 
Johanneberg. 

Outi kOSte

kirkkokatu 11

A. E. ROSENBRÖIJER 1890, HGIN KAUPUNGINMUSEO
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OULUNKYLÄ

OulunkyläSSä on nyt 
vireillä paljon täydennys-
rakentamiseen tähtääviä 
asemakaavoja. Kaavoitta-
jat järjestivät 14.12. ala-as-
teen koululla informaatio- 
ja keskustelutilaisuuden 
niihin liittyen.

Asemakaavan tarkista-
minen täydentävää asuin-
rakentamista suunnittele-
malla on käynnistetty nel-
jällä osa-alueella Toivolan 
tuntumassa ja niistä kol-
me edellyttää uusia katu-
yhteyksiä. Alueet ovat: 1. 
Toivolan koulun ja lasten-
kodin ympäristö mm. Toi-
volanpuiston eteläosa (ka-
tuyhteys pohjois-koilliseen 
Mikkolantien koillisnur-
kasta), 2. Henrik Sohlber-
gin puiston pohjoisosa (ka-
tuyhteys Mikkolantieltä 
etelään), 3. Jahtivoudintien 
ja Pikkumatintien varret 
sekä 4. Toivolan oppilasko-
din ja Pakintalon välinen 
alue (itä-länsisuuntainen 
yhteys Solakalliontieltä).  

Viimeisen alueen täy-
dennysrakentaminen on 
ilmeisesti pientalovaltais-
ta tehokkuudella 0,4. Muil-
la kolmella alueella kerros-
talojen osuus on huomat-
tava. 2-alueen eteläpuolel-
le jää puistoyhteys, jolle 
Käskynhaltiantien varres-
sa kulkeva maakaasujohto 
siirretään.

Voimassa olevassa ase-
makaavassa suojellut ra-
kennukset suojellaan edel-

VAntAAn ylikulkusillan 
rakentamisen aikana bussi 
joutuu ajamaan kiertoreit-
tiä Koskelan kautta Viik-
kiin. Vilkas pikaraitiotielii-
kenne ja matkustajien vaih-
dot Oulunkylän asemal-
la pääradan ja Raide-Joke-
rin välillä eivät mahdollis-
ta autojen liikkumista rai-
teilla. Raide-Jokerin raitio-
vaunut tasaavat tarvittaessa 
Oulunkylän pysäkillä, mi-
kä tarkoittaa, että ne seiso-
vat pysäkillä, kunnes aika-
taulun mukainen lähtöaika 
on saavutettu. Raitiovau-
nujen ohi ei voi ajaa niiden 
seistessä asemalla, joten tä-
mä vaikeuttaisi autojen su-
juvaa kulkua.

Muutoksia bussilinjaan 
550 on tulossa, mutta ne 

Kolumni

Engelskan föreslås bli ett tredje servicespråk i Hel-
singfors, i en metropolutredning som gjorts av ett 
konsultföretag, beställd av näringslivs- och fack-

organisationer. Esbo har redan gått in för det. Varför in-
te, men självklart är att det inte kan ske på bekostnad av 
nationalspråken finska och svenska.

Enligt stadens färska statistik talade drygt 36.000 hel-
singforsare i början av fjolåret svenska som sitt moders-
mål. Därmed har huvudstaden alltjämt den klart största 
svenskspråkiga befolkningen av landets alla kommuner. 
Antalet har vuxit något sedan 2015 och beräknas vara 
uppe i över 40.000 inom ett par decennier.

Svenskans ställning som stadens näststörsta språk 
verkar alltså ohotad. Enligt samma färska statistik ta-
lar visserligen drygt 93.000 helsingforsare något tredje 
språk, men de är ju ingen homogen population som ta-
lar ”utländska”. 

Av dem talar närmare 18.000 helsingforsare ryska 
och närmare 12.000 estniska som sina modersmål. Även 
sammanlagt stannar dessa två näst svenskan största 
grupperna alltså klart under antalet svenskspråkiga. Se-
dan följer cirka 9.500 som talar somaliska, drygt 6.000 
som talar engelska och nästan lika många arabiska som 
modersmål. Så följer kinesiska, kurdiska, spanska, per-
siska och vietnamesiska. Under 2.000 stannar bl.a. tyska, 
franska och turkiska.

Mot bakgrunden av den här statistiken kan det kan-
ske verka lite främmande att lyfta upp just engelskan 
som ett tredje språk vid sidan av nationalspråken. Men 
det är klart att engelskan är det mest internationella 
språket, som många lärt sig som ett främmande språk, 
och staden betjänar ju dessutom inte bara sina egna per-
manent bosatta invånare, utan också studerande, turis-
ter och övriga gäster – och inte minst internationella fö-
retag som vi gärna vill locka till Helsingfors. 

Medan estniska, ryska, somaliska och andra invand-
rare för att integreras i vårt samhälle gärna bör lära sig 
våra inhemska språk, kan vi inte förvänta oss det sam-
ma av mer tillfälliga besökare eller företag, och då ligger 
engelskan närmast till hands.

Så varför inte! Men att staden skulle betjäna ock-
så på engelska betyder inte att språket skulle jämstäl-
las med finskan och svenskan, vilkas ställning ju inte 
bara är kvantitativt betingad utan också lag- och rentav 
grundlagsstadgad.

Men visst kan man säga att staden skulle ha tillräck-
ligt med jobb i att se till att den svenska servicen funge-
rar. Att så sker hör till mina uppdrag, som leder stadens 
tvåspråkighetskommitté. De språk som avses i vårt upp-
drag är finska och svenska.

BjÖrn MÅnSSOn

stadsfullmäktige
ordf. Svenska folkpartiets fullmäktigegruppen

Inte på 
svenskans 
bekostnad

Oulunkylän asemakaavat
leen, joskin niiden lähei-
syyteen ja mahdollisesti 
samaan pihapiiriin suun-
nitellaan uusia rakennuk-
sia. Kaavatyön yhteydes-
sä tutkitaan, onko alueel-
la kulttuurihistorian kan-
nalta merkittäviä kohteita, 
jotka tulisi suojella asema-
kaavamuutoksessa. Lisäksi 
varhaiskasvatuksen tilojen 
järjestämistä tutkitaan alu-
eella. Uusi yleiskaava on 
ohjeena aluetta suunnitel-
taessa, sillä se vahvistunee 
kaavan laatimisen aikana. 
Tosin yleiskaava on aika 
erikoinen sisältäen Pakin-
talon itäpuolella vajaan 10 
ha tehokkaimman alueen, 
jota ei nyt kuitenkaan olla 
asemakaavoittamassa. Val-
misteluaineisto on nähtä-
villä arviolta alkukeväällä 
2018 ja tarvittaessa järjeste-
tään asukastilaisuus.

Toivolan läheisyyden 
kaava on kaupungin yksin 
käynnistymä ja potentiaa-
liset rakentamisalueet ovat 
kaupungin omistuksessa. 
Kaikkien seuraavien tilan-
ne on toinen: maanomis-
taja/tuleva rakentaja on 
hankkeen takana ja kaava-
ehdotukset perustuvat ark-
kitehtitoimistoilla tehtyi-
hin rakennusten luonnos-
suunnitelmiin. Kaavoitta-
jat puolestaan ovat neuvo-
telleet toimistojen kanssa 
hankkeista ja siunanneet 
esiteltävät ehdotukset.

Oulunkylän torin koil-

lispuolen 3-kerroksinen 
liiketalo puretaan ja tilalle 
on suunniteltu 5-kerroksi-
nen asuintalo, joka jatkuu 
Torivoudintien katkaisten 
6-keroksisena osana. Ker-
rosala kaksinkertaistuu 
4000-5000 km²:iin. Samal-
la tutkitaan mm. torin py-
säköintipaikkojen siirtä-
mistä 1-kerroksisen liiketa-
lon eteläpuolelle. Paturin-
tieltä puretaan pientalo nr 
5:stä, jonka paikalle tulee 
uuden asuinkerrostalon 
autokatokset. Itse 4-ker-
roksinen 1800–1900 km²:n 
asuintalo sijoittuu pääosin 
Mäkitorpantie 23:n kerros-
talon tontille.

Veräjämäen alueelle, Jo-
keria palvelevan Maaher-
rantien varteen on vireil-
lä kolme kaavaa. Maaher-
rantien ja radan väliin tu-
levan kolmion kaava, jossa 
mm. on 5 kiilamaista 5-ker-
roksista kerrostaloa, jotka 
muodostavat rataan päin 
meluvallin, on pisimmällä.

Siitä lounaaseen La-
rin Kyöstintie 10 on suu-
rin kohde, entisten VR:n 
asuintalojen alue, jolla pi-
dettiin arkkitehtikilpai-
lu. Kaava etenee voittajan 
”Syyssonaatti” mukaisena. 
Siinäkin on radan ja Maa-
herrantien viereen suun-
niteltu 3 pitkähkön 7-ker-
roksisen talon melusuo-
jarivi, jonka koillispäässä 
on pysäköintitalo. Niiden 
kaakkoispuolelle on tulos-

sa 7 pistetaloa kerrosluvul-
taan 5–6, joista 6 on kytket-
ty toisiin pistetalopariksi. 
Näin syntyvän laajahkon 
piha-alueen lounaispäässä 
on 4-kerroksinen, mutkan 
tekevä lamellitalo. Mutkan 
kohdalla on porttikäytävä 
pihaan, jota käyttäen pääs-
tään asuntoihin junalta, jo-
kerista ja ostoskeskuksesta.

Kahden pohjoisimman 
punatiilisen konttorita-
lon tilalle Larin Kyöstintie 
6-8:een tulee samanlaisella 
idealla ”lamellitalomuuri 
Maaherrantien varteen” 6- 
ja 3-kerroksista osista. Vas-
taavasti kaakkoispuolelle 
on tulossa 3 pistetaloa ker-
rosluvultaan 3,5.

Eteläisimmän kontto-
ritalon tilalle tulee 8- ja 
4-kerroksiset lamellita-
lot Larin Kyöstintie 4:ään. 

Lähelle Jokeripysäkkiä 
tulee pohjakerrokseen 3 lii-
ketilaa, yhteensä noin 400 
m². Ne palvelevat hyvin 
kulkuvälineitä vaihtavia 
matkustajia ja tietysti nyt 
syntyvien uudisrakennus-
ten asukkaita. Tilanne voi 
tulevaisuudessa 10– 5 vuo-
den tähtäyksellä muuttua, 
jos pääostoskeskus siirtyy 
Torille.

Käskynhaltiantien kaa-
va, jossa lisätään asuinra-
kennuksia kadun molem-
mille puolille, on tietäväs-
ti valtuuston hyväksymä, 
mutta siitä olisi valitettu.

ArtO SAlMelA

raide-jokerin työpiirustusten 
suunnittelu alkanut
Bussilinja 550 on niin tärkeä, että sen on 
pakko kulkea rakentamisen aikana. Raide-
Jokeri rakennetaan pääosin nykyisen kadun 
viereen, jolloin bussilinjaa voidaan pääosin 
liikennöidä samalla reitillä kuin nyt. 

pyritään suunnittelemaan 
mahdollisimman pitkään 
jatkuviksi, jotta matkustajil-

le ei tule liikaa muutoksia ja 
niihin on helppo sopeutua. 
Muutoksista tiedotetaan 
erikseen lähempänä. Työn-
aikaisia liikennejärjestelyjä 
tarkennetaan allianssin ke-
hitysvaiheen aikana vuon-
na 2018.

Allianssimallissa eri osa-
puolet, eli tilaaja, suunnit-

telijat ja urakoitsijat, yhdis-
tetään yhdeksi organisaa-
tioksi. Osapuolet suunnit-
televat ja toteuttavat hank-
keen yhdessä jakaen riskit 
ja hyödyt. Raide-Jokeri-al-
lianssissa tilaaja, eli Helsin-
gin ja Espoon kaupungit, 
kilpailuttivat ensin suunnit-
telijat yhtenä ryhmittymänä 

ja tämän jälkeen toteuttami-
sesta vastaavat urakoitsijat 
ja muut järjestelmätoimit-
tajat toisena ryhmittymänä. 
Suunnittelijana Raide-Joke-
ri-allianssissa toimii Ram-
boll Finland Oy:n, Sito Oy:n 
ja VR Track Oy:n ja urakoit-
sijana YIT:n ja VR Trackin 
muodostama ryhmittymä. 
Kilpailutuksen perusteella 
tehtyjen valintojen jälkeen 
tilaaja muodosti valittujen 
palveluntuottajien kanssa 
yhden yhteisen allianssin.

Yhteistyötä edistää alli-
anssin yhteinen työskente-
lytila Big Room Pitäjänmä-
essä. Yhteisessä tilassa työs-
kentely pienentää raja-aito-

ja eri organisaatioiden välil-
lä ja edistää sitä, että työs-
kennellään yhtenä yhteise-
nä allianssina.

Projektiallianssi toteute-
taan kehitys- ja toteutusvai-
heina. Kehitysvaiheessa so-
pimusosapuolet kehittävät 
ja suunnittelevat hankkeen 
ja sen toteutustavan. Tä-
män jälkeen tilaaja tekee in-
vestointipäätöksen ja päät-
tää siirtymisestä toteutus-
vaiheeseen. Raide-Jokerin 
kehitysvaihe alkoi loppu-
vuonna 2017 ja kestää noin 
vuoden. Tämän jälkeen siir-
rytään rakennusvaiheeseen 
arviolta vuoden 2019 alussa.

ArtO SAlMelAraide-jokeri kulkee kadun reunassa
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Oulunkylän 
kaupunkipolut 
Kantakylä: reitin pi-
tuus 5,5 km, kohteita 
34 ja 7 tietolaatikkoa
Veräjämäki: reitin pi-
tuus 4 km, kohteita 28 
ja 4 tietolaatikkoa
Mäkitorppa: reitin pi-
tuus 4,5 km, kohteita 
27 ja 11 tietolaatikoita
Tutustu ja tulos-
ta http://kaupungin-
osat.net/oulunkyla/
kaupunkipolku/

OULUNKYLÄ

nykyään kirjoitan pi-
dempien tekstien sijasta 
paljon vapaamuotoista ru-
noutta, vaikka vähän väliä 
päähäni nouseekin mieli-
kuvia ja sanoja, joista muo-
dostuu novellin juonikaa-
vio. Mutta vuosien kulues-
sa on yhä vaikeampi vain 
alkaa kirjoittamaan puh-
taalta paperilta, sillä tun-
tuu, että kaikki ideani ovat 
jo olemassa. Tahtoisin pys-
tyä luomaan jotakin täysin 
uutta, voimakasta ja raa´an 
kaunista. Koska lukuisat 

tarinat ovat pysyvästi mi-
nuun vaikuttaneet, tah-
don itsekin pystyä samaan 
kirjoituksillani. Saada jo-
ku nauramaan, itkemään, 
muuttaa edes yhden ihmi-
sen elämää kirjoituksillani; 
se on suurin unelmani.

Kirjat ja lukeminen ovat 
olleet suuressa osassa elä-
mässäni, ne ovat osa mi-
nua. Unelmani on julkais-
ta vielä joskus kirja. Minun 
kirjani tulee kertomaan ta-
rinan, jonka toivon, että it-
se olisin voinut nuorempa-
na lukea. Tahdon sen ole-
van realistinen, mutta jät-
tävän tilaa haaveille ja toi-
volle. Vielä joskus kirjoi-
tan ystävyydestä, rakkau-
desta kahden naisen välillä. 
Tahdon muuttaa sanoillani 

Tutustuin hiljattain vanhusten palvelukoteihin Ou-
lunkylän ympäristössä, kun tuin läheistäni so-
pivan hoitopaikan valitsemisessa. Lähiympäris-

töstä löytyy useampia yksityisiä palvelukoteja, jois-
sa on tarjolla eritasoista tukea tehostetusta kevyempään 
palveluasumiseen.

Yksityinen palvelutarjonta kertoo omaa tarinaansa jul-
kisten palveluiden alasajosta. Esimerkiksi kaupunki luo-
pui Osmonkallion vanhainkodista muutama vuosi sitten, 
koska tilojen korjaamisen sanottiin olevan liian vaikeaa ja 
kallista. Nyt yksityinen yritys on kunnostanut tilat viih-
tyisiksi ja toimiviksi palveluasunnoiksi, eli todellista es-
tettä remontoimiselle ei ollut. 

Kaupungin laitospaikkojen vähentäminen on ollut joh-
donmukainen linja, vaikka monet omaiset ja työnteki-
jät ilmaisevat huolta, että ympärivuorokautiseen hoitoon 
pääseminen on kohtuuttoman vaikeaa. Kotona asuvi-
en osuuden lisäämistä perustellaan sillä, että vanhuksil-
le koti on paras paikka. Mutta miksi moni haluaa omal-
la rahallaan maksaa paikasta palvelukodissa? Yksityisel-
lä sektorilla ei olisi laajaa valikoimaa erilaista palveluasu-
mista, ellei sille olisi todellista tarvetta.

Nykyinen tilanne on epätasa-arvoinen. Tarjolla on mo-
nenlaisia asumisvaihtoehtoja niille, joilla on varaa mak-
saa itse. Muut sinnittelevät kotihoidon turvin silloinkin, 
kun koti on turvaton tai yksinäinen paikka. 

Hallitus haluaa avata sote-palvelut markkinakilpailul-
le ja väittää sen parantavan asiakkaan valinnanvapautta. 
Se, että asiakasseteli kelpaa yhtä lailla Esperin, Attendon 
kuin säätiöidenkin hoivakoteihin, ei kuitenkaan lisää va-
linnan mahdollisuuksia, jos asiakasseteliä palveluasumi-
seen ei ylipäänsä myönnetä kuin äärimmäisissä tilanteis-
sa. Kun vanhustenhoitoon suunnitellaan sote-uudistuk-
sessa mittavia säästöjä, palveluasumiseen pääsy tuskin 
helpottuu. 

Todellista valinnanvapautta olisi se, että ihminen voi va-
lita tilanteeseensa sopivan asumismuodon, oli se sitten 
koti, kevyesti tuettu yhteisöllinen asuminen tai ympä-
rivuorokautinen hoito. Tämän toteuttamiseen julkisella 
sektorilla ei ole mitään estettä, jos vanhustenhoitoon ol-
laan valmiita satsaamaan. 

Iso kysymys sote-uudistuksessa onkin, toteutetaanko sen 
yhteydessä mittava julkisten palveluiden alasajo ja omai-
suudesta kuten hoivakiinteistöistä luopuminen. Yhteinen 
omaisuus on tärkeä vakuus sille, että kaikista asukkaista 
pystytään huolehtimaan. Julkisen sektorin kyky tuottaa 
edullisia ja laadukkaita hoivapalveluita pitäisi nähdä si-
joituksena tulevaisuuteen. 

AnnA VuOrjOki

kaupunginvaltuutettu,
Vasemmistoliiton valtuustoryhmän pj.

Kolumni

Vanhusten 
palveluasumista 
tarvitaan

Oyk: Ajatuksia 
kirjoittamisesta ja 
lukemisesta

maailmaa hiukan avarakat-
seisemmaksi, edes vähän 
paremmaksi paikaksi elää. 
Tavoitteeni on suuri, mutta 
niin on sanojenkin voima.

AnSA kurOlA 9d

kun olimme siskojeni 
kanssa nuorempia, äiti ja 
isä vuorottelivat siitä, kum-
pi luki meille iltasadun. 
Isä luki meille usein runo-
ja Kirsi Kunnaksen runokir-
jasta nimeltä Tapahtui Tii-
tiäisen maassa ja äiti usein 
englanninkielisiä lastenlo-
ruja tai jonkinlaisia satuja. 
Lauluja minulle ei oikein 
laulettu, hyräiltiin vain. Se 
kuulema johtuu siitä, että 
kumpikaan vanhemmista-
ni ei osaa oikein laulaa. Isäl-
lä oli kuitenkin joitakin itse 
keksittyjä laulunpätkiä, joi-
ta hän on minulle ilmeisesti 
joskus laulellut. Yksi niistä 
oli nimeltään Ilmojen halki 
vie Pömpylän tie. Itse arve-
lisin, että laulaessaan isä on 
todennäköisesti lennätellyt 

minua, sillä se kuulemma 
sai minut aina nauramaan. 
Pömpylä on lempinimi, jo-
ka minulle keksittiin ennen 
kuin minulle annettiin kun-
nollinen nimi. 

Itse luen nykyäänkin kir-
joja englanniksi, mutta sis-

koistani kumpikaan ei lue 
juuri ollenkaan. Minäkään 
en itse lukenut juuri mitään 
ennen kolmatta luokkaa. 
Silloin sain joululahjaksi 
kolme tai neljä Harry Pot-
ter-kirjoista. En aluksi ha-
lunnut lukea niitä, koska ne 
olivat mielestäni liian pit-
kiä. Nykyään tietenkin pi-
dän tätä ihan naurettavana 
ottaen huomioon, että luen 
nyt paljon pidempiä kirjo-
ja. Harry Potterit kuitenkin 
avasivat innostukseni luke-
miseen ja tulen muistamaan 
ne aina siitä, jos en muuten. 
Niiden jälkeen luin aluk-
si lähinnä vain fantasiaa ja 
jonkin verran sci-fiä. Ny-
kyään olen siirtynyt suurel-
ta osin romantiikkaan, mut-
ta pidän silti fantasiasta to-
della paljon. Paras yhdis-
telmä on ehdottomasti kir-
ja, jossa on mielenkiintoi-
nen fantasiamaailma ja hy-
vä romanssi. 

CHArlOttA ylärinne 9d

nykyään kirjoitan ja lu-
en silloin, kun vain on ai-
kaa. Joskus kirjoittamien ja 
lukeminen jäävät aika vä-
hälle kiireiden vuoksi. Mo-
lemmat ovat vieläkin iso-
ja osia identiteettiäni sekä 
suhdettani kieleen. Kirjoit-
taminen merkitsee minul-
le tapaa ilmaista ajatuksiani 
täysin vapaasti, tapaa pur-
kaa pään sisältö omalla ta-
valla sekä mielikuvitukseni 
suojelemista aikuistumisel-
ta. Kirjallisuus ylipäätään 
merkitsee minulle vapautta, 
lohtua sekä oppimista. Kun 

oma elämä heittää kuper-
keikkaa, voi karata toisiin 
maailmoihin sivua kääntä-
mällä. Lukeminen avartaa 
maailmankuvaa huomatta-
vasti. Se lisää ymmärrystä 
erilaisista elämäntilanteista. 

Suurin osa kirjoittamas-
tani tekstistä ei koskaan näe 
valoa. Sen vuoksi voin il-
maista itseäni aivan, miten 
haluan huolehtimatta tois-
ten mielipiteistä, jättäen ar-
vostelevat silmät taakseni. 
Usein kirjoitan niin sanot-
tua tunnepäiväkirjaa. Siinä 
kirjoitan mahdollisimman 
kuvailevasti ja syvälle men-
nen tuntemistani asioista ja 
siitä, mitä ne herättävät mi-
nussa. Näin tehdessäni tun-
teet yleensä purkautuvat, ja 
voin katsoa niitä joskus vä-
hän niin kuin ulkopuolisen 

näkökulmasta. Se helpottaa 
äärimmäisen paljon itse-
ni ymmärrystä. Tunnepäi-
väkirjaa kirjoittaessa har-
jaantuu taito itsensä ilmai-
semisessa sanoin, mitä pi-
dän kielen tärkeimpänä tar-
koituksena. Käytän kieltä 
ilmaistakseni tunteitani ja 
kommunikoidakseni ympä-
röivien ihmisten kanssa. 

iiriS tiittO 9d

AjAtukSenA on, et-
tä kauppaan menevät ih-
miset ostavat jonkun arki-
sen tarvikkeen muiden os-
tostensa yhteydessä ja lah-
joittavat sen kassojen jäl-
keen keräykseen. Kahden 
päivän aikana keräyskär-
ryihin kertyi laaja valikoi-
ma erilaisia tuotteita. Kau-
raryynejä, myslejä, mehu-
ja, suklaata, piparkakku-
ja, hammasharjoja, ham-
mastahnoja, saippuoita, 
pyykinpesuaineita, lasten 

leijonat järjestivät Auta lasta – Auta 
perhettä keräyksen
Joulukuun 8 – 9 päivänä paikalliset 
Lions Clubit Metsälästä, Käpylästä ja 
Oulunkylästä järjestivät Lions Club Metsälän 
johdolla perinteisen Auta lasta – Auta 
perhettä keräyksen MustaPekassa.

nuori lahjoittaja osallistuu Auta lasta – Auta perhettä 
keräykseen.

vaippoja, joukko pehmole-
luja jne.

Yhteensä tavaraa kertyi 
4600 euron arvosta. Tämän 
lisäksi MustaPekan kaup-
pias Jouni Ekholm lahjoitti 
ostetuista tarvikkeista jää-
neen kaupan katteen.

Lions Clubit Metsälä, 
Käpylä ja Oulunkylä kiittä-
vät lahjoittajia. Kerätyt tar-
vikkeet, noin 10 ostoskär-
ryllistä, lahjoitettiin Ou-
lunkylän Ensikotiin.

rAiMO AnttilA

”Unelmani on jul-
kaista vielä jos-
kus kirja. 

”Harry Potte-
rit avasivat in-
nostukseni 
lukemiseen

”Kirjoittaminen 
merkitsee minul-
le tapaa ilmaista 
ajatuksiani täy-
sin vapaasti

JUKKA KÄRKKÄINEN

Helsingin ensikotiyhdistys on 
kansalais- ja lastensuojelujär-
jestö, joka auttaa tiivistä tu-
kea tarvitsevia vauvaperheitä 
ja heidän läheisiään.

Kriisi tai haasteellinen elä-
mäntilanne voi heikentää van-
hempien mahdollisuuksia vas-
tata vauvan tarpeisiin. Kun 
vauvaperheen arki ja vuoro-
vaikutus ovat vauvan näkökul-
masta turvattomia, voi Hel-
singin ensikoti auttaa. Ensiko-
ti tukee vanhemmuutta niin, 
että vauva saa tarvitsemansa 
huolenpidon, hoivan ja turvan.
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OULUNKYLÄ

Syyssonaatti tuo uutta ilmettä jokiniementielle.

jO lähes 50 vuotta kestä-
neen perinteen mukaan Ou-
lunkylän Lions Club myi 
joulukuusia Ogelin ostos-
keskuksen pihalla. Myyn-
nissä oli vajaat 150 kuusta, 
jotka saatiin muutamaa lu-
kuun ottamatta myytyä elä-
vöittämään oulunkyläläis-
ten, pakilalaisten ja käpylä-
läisten koteja joulun aikaan. 
Kuuset hankittiin Lohjan 
seudulla toimivalta kuu-
senkasvattajayritykseltä. 
Yhteistyö heidän kanssaan 
on jatkunut pitkään.

Joulun aikaan ei ollut 
pakkasia ja se helpotti kuu-
sien myyntiä. Käytännös-
sä kuuset eivät jäätyneet 
myyntipaikalla ja se esti 
vauriot, jotka syntyvät, kun 
jäätynyt kuusi sulatetaan si-
sätiloissa. Neulaset kuivu-
vat kun niihin ei saada tar-
peeksi vettä vasta sulamas-
sa olevan rungon kautta.

Kuusimyynnistä ker-
tynyt tuotto käytetään ly-
hentämättömänä oulunky-
läläisen nuorisotoiminnan 

Oulunkylän Lions Club myi 
joulukuusia

tukemiseen. Aikaisemmin 
tukea ovat saaneet mm. 
Gnistan, Botnia, OYK:n ja 
Oulunkylän ala-asteen sti-
pendirahastot, ala-asteen 
teatteriesitys, Pakilan voi-
mistelijat, OYK 9D luokka-
retkirahasto, Mäkitorpan 
leikkipuisto ja Oulunkylän 
VPK.

Leijonien kuusiaktivi-
teetin rinnalla yhteistyössä 
toimi myös Gnistanin kuu-
siprojekti. Siinä toimitettiin 
tilaajille ja seuran aktiiveille 
vapaaehtoisille joulukuusia 
kotioville.

Oulunkylän Lions Clu-
bin ladykerho on merkit-
tävässä roolissa Lions Clu-
bin vuosittain järjestämässä 
Lasten Kevättapahtumassa 
Mäkitorpan leikkipuistos-
sa. Tästä toiminnasta kerty-
neitä varoja ladykerho lah-
joitti tänä vuonna Oulunky-
län seurakunnan diakonia-
työn kautta avun tarpeessa 
olevien perheiden jouluval-
mistelujen tueksi.

rAiMO AnttilA

ruokapaketteja 
yksinhuoltajaperheille
Pakinkylän leijonaklubi toi-
mitti perinteiseen tapaan 
ennen joulua ruokapaket-
teja Maunulan, Länsi-Pa-
kilan ja Itä-Pakilan alueel-
la asuville yksihuoltajaper-
heille. Perinne on jatkunut 
jo useita vuosia. Tänä vuon-
na paketti toimitettiin 12 
perheeseen. 

leijonat myivät kuusia 
ennen joulua

Pakinkylän leijonaklubin jä-
senet myivät perinteiseen 
tapaan joulukuusia kolmes-
sa paikassa alueellamme. 
Näitä kotimaisia kasvatettu-
ja kuusia myytiin yhteensä 
vajaat kolmesataa kappalet-
ta koteihin. Lisäksi myytiin 
ja kuljetettiin satoja isompia 
kuusia eri yrityksiin. Kuu-
sista saadut varat käytetään 
lyhentämättöminä lähin-
nä alueen nuorisotoimin-
taan. Viime vuosien mer-
kittävimpiä avustuskoh-
teita ovat olleet Kaskipar-

Pakinkylän Leijonien 
toimintaa

tion majahanke Siuntiossa 
ja Pakilan Voimistelijoiden 
kanveesihanke. Avustusten 
kohteena ovat säännöllises-
ti olleet myös Pakilan Mu-
siikkiopisto sekä alueen 
urheiluseurat. 

itsenäisyysjuhlassa 
runsaasti väkeä

Alueen leijonaklubit yhdes-
sä Pakilan musiikkiopiston 
ja seurakunnan kanssa jär-
jestivät itsenäisyyspäivä-
nä perinteisen juhlan Paki-
lan kirkossa. Juhlaan osal-
listui 270 henkeä. Tarja Ny-
berg toivotti vieraat terve-
tulleiksi, ohjelmassa oli Leo 
Norjan hartaushetki ja Sep-
po Leveelahden runolau-
suntaa. Juhlapuheen pi-
ti Aapo Cederberg. Pakilan 
Musiikkiopisto oli tuonut 
paikalle sekä kuoroja että 
orkesterin, jotka molemmat 
esittivät isänmaallisia kap-
paleita. Juhlan päätteek-
si juhlaväki kohotti maljan 
100 vuotiaalle isänmaalle.

 Olli AuliO

leijonat myymässä joulukuusia. kuvassa vasemmalta 
Seppo kauppila lC käpylä, Pekka Sandström ja Markku 
juopperi lC Oulunkylä.

RAIMO ANTTILA

HäMeenlinnAlAi-
nen Esa Jaatinen, 69, kek-
si ajatuksen laittaa Suomen 
100-vuotisjuhlapäivänä ha-
vuseppeleen jokaiselle san-
karihaudalle kautta maan 
kiitoksena ja kunnianosoi-
tuksena itsenäisyyden puo-
lesta kaatuneille. Ele oli-
si symbolinen, sillä kentäl-
lä aseveljet suojasivat kaa-
tunutta havuilla viimeisenä 
tervehdyksenä.

Oulunkylän martat sai-
vat asian tiimoilta mukavan 

Havukranssit Malmin 
sankarihaudoille

yhteistyöpyynnön paikal-
liselta kukkakaupalta Bel-
la Verdeltä. Haalittiin ka-
saan kuusenhavuja ja mus-
tikanvarpuja, joista rakkau-
della askarreltiin 24 krans-
sia Oulunkylän seurakun-
nan ja Petrus församlingin 
sankarihaudoille Malmil-
la. Talkoot toteutettiin Ou-
lunkylän seurakunnan se-
kä Oulunkylän ja Käpylän 
marttojen voimin ystävi-
en kera. Bella Verden tytöt 
Riikka ja Johanna opastivat 

tekemisessä.
Suomen 100-vuotisitse-

näisyyspäivän aamu valke-
ni kauniissa auringonpais-
teessa Malmilla. Kranssit si-
nivalkoruusukkein lasket-
tiin haudoille ja sytytettiin 
kynttilät. Juhlallisen hetken 
kruunasi Oulunkylän Lions 
klubin seppeleenlasku san-
karivainajien muistomerkil-
le Suomen ja Leijonien lip-
pujen liehuessa.

Kun yhtenä päivä-
nä muistetaan jokaista 
sankarivainajaa, 

se varmaan palauttaa ih-
misten tajuntaan, 

että itsenäisyyden hinta oli 
tosi kova.

Pertti von Hertzen
(Kanta-Hämeen Sotavete-

raanipiirin toiminnanjohtaja)
MerjA lAPPi

SAtOn, Helsingin kau-
pungin, VR-Yhtymä Oy:n 
ja Suomen Arkkitehtiliiton 
järjestämässä suunnittelu-
kilpailussa lähdettiin sii-
tä, että kaupungit panos-
tavat yhä enemmän julki-
seen liikenteeseen ja au-
tojen määrä tulee vähene-
mään tulevaisuudessa.

SATO kertoo tiedot-
teessaan, että arkkitehti-
toimisto HMV Oy:n voit-
tajaehdotus ”Syyssonaat-
ti” keräsi kilpailun raa-
dilta kiitosta juuri muun-
neltavuudestaan tulevai-
suuden eri käyttötarkoi-
tuksiin sekä liikkumiseen 
kannustavista ratkaisuis-
taan. Suunniteltuun kort-
teliin rakennetaan ARA-, 
Hitas- ja vapaarahoitteisia 
vuokra-asuntoja. 

– Raide-Jokerin varsi 
ja sen täydennysrakenta-
minen on Helsingille tär-
keä kehittämiskohde. On 
hienoa nähdä, miten Rai-

jokiniementie 40 
suunnittelukilpailu ratkennut

klubipresidentti Markku juopperi laskee seppeleen Oulunkylän sankarivainajien 
muistomerkille.

kransseja syntyi 24 kpl.

de-Jokerin ja Oulunky-
län aseman solmukohtaan 
syntyy uusi ja mielenkiin-
toinen kokonaisuus asun-
toja. Täydennysrakenta-
misessa purkava sanee-
raus on yksi keino tiivis-
tää ja elävöittää kaupun-
kia. Tämä hanke tulee ole-
maan mielenkiintoinen 
purkavan saneerauksen 
esimerkki. Minusta on in-
nostavaa, että kilpailun 
on voittanut ehdotus, jos-
sa luotetaan joukkoliiken-
teen vetovoimaan ja jos-
sa on mietitty kaupungin 
muutosta ja joukkoliiken-
teen kehittymistä myös 
pidemmällä aikavälillä, 
kertoo Helsingin kaupun-
kiympäristön apulaispor-
mestari Anni Sinnemäki 
SATOn tiedotteessa.

rakentaminen alkaa 
2019

SATO ja VR Group sopivat 
vuosi sitten VR:n Oulun-

kylässä omistaman kort-
telin kehittämisestä ja os-
tamisesta asemakaavoi-
tuksen valmistuttua. Tällä 
hetkellä tontilla on yhdek-
sän 70-luvulla rakennettua 
kerrostaloa, joissa on 155 
asuntoa. Uuden suunnitel-
man mukaan asukasmää-
rä tulee kasvamaan mer-
kittävästi, sillä paikalle tu-
lee noin 500 vuokra-asun-
toa. Uuden suunnitelman 
mukaiset rakennustyöt al-
kavat asemakaavamuutok-

sen valmistuttua, arviolta 
vuonna 2019. 

Nykyiset kerrostalot 
puretaan, sillä ne vaatisi-
vat täydellistä peruskor-
jausta. Arkkitehtitoimis-
to HMV Oy toimii SATOn 
arkkitehtikonsulttina kil-
pailun pohjalta laaditta-
vassa asemakaavanmuu-
tosprosessissa sekä pää-
suunnittelijana kahdessa 
kilpailualueelle toteutetta-
vassa asuntohankkeessa.

SuSAn WilAnder  

ARKKITEHTITOIMISTO HMV OY

MERJA LAPPI
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tHe finnish language is 
still a big topic in my li-
fe and it is still a unbelie-
vable difficult language for 
me. Since some weeks me 
and my hostfamily speak 
on sundays only finnish 
and also on every normal 
day we speak much more 
finnish than before. For me 
it’s still not easy to have a 
conversation about usual 
things with someone in fin-
nish. One reason for that is 
for shure that I haven’t stu-
dy much during the christ-
mas time and that language 
- german language - is a big 
part of my life. I’m writing 
storys in german and I lo-
ve to read, also in german 
at the moment and that has 
the effect that my whole 
thinking is in german and 
not in finnish. I thought my 

OULUNKYLÄ

Saksalaisen vaihto-oppilaan 
tunnelmia Oulunkylässä
HAllO, seit fast fünf Mo-
naten lebe ich - Lea Lis-
elotte Wehler - in Helsinki 
und weil ich erfahren ha-
be, wie viele Leute in Finn-
land Deutsch sprechen 
oder es in der Schule ler-
nen, möchte ich meinen Ar-
tikel diesmal auf Deutsch 
anfangen und einen weite-
ren Teil werde ich auf Fin-
nisch verfassen. Da ich nun 
schon auf Deutsch schreibe, 
möchte ich auch etwas über 
Weihnachten in Deutsch-
land erzählen. 

Mein Weihnachten in 
Finnland war dem im 
Deutschland ziemlich ähn-
lich, lediglich das Essen 
hat sich vollkommen von 
dem in Deutschland unter-
schieden. Mit meiner Fami-
lie mache ich für gewöhn-
lich Raclette, allerdings es-
sen die meisten Deutschen 
an Weihnachten andere Ge-
richte, zum Beispiel: Kar-
toffelsalat mit Würstchen 
oder Weihnachtsgans. Ins-
gesamt mochte ich das fin-
nische Weihnachtsessen 
sehr, besonders das Riisi-
puuro oder Lanttu-Laatik-
ko, aber das deutsche Es-
sen gefällt mir dann doch 
besser. Sehr schön fin-
de ich die finnische Tradi-
tion am Weihnachtsmor-
gen Riisipuuro zu essen. In 
Deutschland haben wir da 
für gewöhnlich nur ein sehr 
großes Frühstück. Im Vor-
feld zu Weihnachten habe 
ich mit meiner Gastschwes-
ter sehr viele finnische und 
auch schwedische Weihna-
chtslieder gelernt, die ich 
vorher noch nie gehört ha-

ViiMe marraskuussa mi-
nulla oli minun vaihto-oh-
jelmasta - AFS - mukava il-
ta. Tänä iltana kaikki vaih-
to-opiskelijat kutsutiin 
AFS-toimistossa helsingis-
sä. Täma ilta nimi oli ”Eu-
rooppa-ilta” ja se oli suun-
niteltu, että kaikki euroop-
palaiset vaihto-opiskeli-
jat esitellä maasi. Me, tä-
mä tarkoittaa kolme muu-
ta, saksalaiset tyttöä ja mi-
nä vain suunniteltu joitain 
pelejä saksan kulttuurista, 
kielestä ja yksi tyttö Hanno-

verista ja minä myös pää-
timme pukeutua Dirndliin 
tänä iltana. Minä ajattelen, 
että kuuntelija pitivät esi-
tyksemme ja kaikki olivat 
hauskoja ääntämisellä mo-
nimutkaisia saksan sano-
ja, esimerkiksi ja jos haluat 
kokeilla sitä: Eichhörnchen, 
Hackfleischbällchen, plötz-
lich tai Streichholzschächtel-
chen. Mutta myös esityk-
set muista maista oli tosi 
mielenkiintoinen ja haus-
ka, meillä oli ihmiset Rans-
kasta, Kosovosta, Espan-
jasta ja Belgiasta siellä. Esi-
tysten jälkeen kaikki vie-
raat söivät yhdessä alu-
eellinen ruoka, jonka ih-
miset eri Euroopan mais-
ta olivat tuoneet muka-

whole thinking is in ger-
man! But some days ago I 
had, in two different nights, 
dreams and in both dreams, 
I dreamed that someone 
was saying something and 
it was in finnish! Both ti-
mes, just really short sen-
tences, but I’m really proud 
of my mind now. For 2018 
my main aim is to speak fin-
nish fluently and I’m quite 
optimistic that I can get to 
this aim. Also I’m studying 
now a little bit swedish, be-
cause my hostfamily is also 
speaking swedish and for 
me as a german it’s a quite 
similar language. Most ti-
mes I can understand my 
host siblings when they 
speak swedish to each other 
and most times I just need 
to laugh, because it sounds 
so funny for me - like ger-

man, just from a really crea-
tive person a little bit chan-
ged and mixed with eng-
lish. My favourite senten-
ce in swedish is one that I 
have learned really early in 
my exchange year. I learned 
it when my host sisters 
played a game with each ot-

her and my older host sis-
ter said to my younger host 
sister really annoyed: Kan 
du denka snabbare? I un-
derstood completely what 
she wanted to say, without 
asking or explainations, be-
cause in german you would 
say the sentence like this: 

Kannst du schneller den-
ken? It was so funny! And 
now I’m saying that all the 
time. But in my opinion fin-
nish sounds a lot better than 
swedish, because of the fin-

nish r (which I can’t do) and 
the significant s and the ni-
ce rhythm between vocals 
and consonants. It sounds 
also better than german, I 
mean decide between the 

versions in the three diffe-
rent languages of this word: 
Schnee; snö; lumi. Ihan oi-
kesti, minä rakastan sanaa 
lumi!

leA WeHler

be. Gefallen haben mir hier 
sehr viele Lieder, zum Beis-
piel Joulu anttas, I Vinter-
nattens Tid und Joulupukki, 
vanha ukki. Aber auch mei-
ner Gastfamilie habe ich 
einige deutsche Weihna-
chtslieder beigebracht und 
Kling Glöckchen Klingelin-
geling geht meinen Gast-

geschwistern wirklich auf 
die Nerven. Insgesamt 
war Weihnachten in Finn-
land wunderschön und in 
dem Bild hier ist der dies-
jährige Weihnachtsbaum 
meiner Gastfamilie zu se-
hen – mein erster finni-
scher Weihnachtsbaum 
sozusagen!

naan. Hauska asia oli, et-
tä kaikki maat, paitsi sak-
sa oli kaksi pöytää yhdes-
sä näyttämään ruokansa ja 
saksa tarvitsi kaksi pöytää 
kaikelle ruoalle, jota meil-
lä oli. Meillä oli esimer-
kiksi: Brezeln, Wurstsalat, 
RitterSport-Schokolade, 

”Yksi tyttö Han-
noverista ja mi-
nä myös pää-
timme pukeutua 
Dirndliin.

Sauerkraut, Lebkuchen, 
Katzenzungen ja Nürn-
berger Würstchen. Eni-
ten pidin tämä iltana esit-
tely mukavasta, belgialai-
sesta tytöstä, erityisen kos-
ka hänellä oli herkullinen, 
belgialainen suklaa. Tosi 
hyvää!

LEA WEHLER

”Minä rakastan 
sanaa lumi!
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”Toivolanpuis-
ton mielenkiin-
toisia luonto- ja 
kulttuuriyksityis-
kohtia voisi ava-
ta yleisölle kart-
tamuotoisilla 
kotiseutukävelyillä

PAKILA

Missä on Pakilan keskus?

1960-luvulle saakka Pakilan kaupallinen keskus oli ny-
kyisen Lepolantien ja Jakotien risteyksessä. Siellä oli en-
nen ensimmäistä maailmansotaa Elannon sekatavara-
myymälä, Helmi Färstin kahvila, sähköliike, kalakaup-
pa, suutari, halkokauppa ja yleinen sauna. Myöhemmin 
alueelle tulivat mm. elokuvateatteri Bio Tarja, KOP:n ja 
SYP:n konttorit sekä Alkon myymälä. 

Nykyään kauppoja, apteekin, kahvilan ja muutaman 
ravintolan löytää Pakilantien varrelta. Hyvä niin mut-
ta valitettavasti varsinaista keskustaa Pakilalla ei enää 
ole. Muistetaan käyttää oman alueen palveluja. Se on ai-
noa tapa varmistaa, että ne pysyvät alueellamme ja nii-
tä syntyisi jopa lisää. 

Kaupunki haluaa edelleen kehittää Pakilantietä kaupan, 
palvelujen ja hiukan tiiviimmän asumisen katuna. Voi-
massa olevat suunnitteluperiaatteet mahdollistavat Pa-
kilantien varrelle pienkerrostalojen rakentamisen. Ka-
tutasoon tulee rakentaa liiketilaa ja vain yläkerroksiin 

asuntoja. Voisiko Pakilasta tulla taas alue, jolta entisaiko-
jen tapaan löytyy kaikki tarvittava? Olisi myös hienoa, jos 
omalta alueelta löytyisi esteetön kerrostaloasunto siinä 
vaiheessa, kun ei enää jaksa ylläpitää isoa omakotitaloa.

Yksi uudisrakennus on suunnitteilla Pakilantien ja Kylä-
kunnantien kulmaan. Kyläkunnantien ja Kehä I:n väliin 
sijoittuvalle nyt joutomaana olevalle tontille on tulossa 
päivittäistavarakauppa, kuntosali ja toimistotilaa. Toinen 
kauppa yhdessä Pakilan S-marketin kanssa tuo niin paljon 
liikennettä, että Kyläkunnantien ja Pakilantien risteykseen 
rakennetaan liikennevalot.

Pakilantien varressa heti Kehä I:n pohjoispuolellakin al-
kaa pian tapahtua. Ensimmäisenä rakennetaan uudet tilat 
pitkään sisäilmaongelmista kärsineelle Pakilan yläasteelle. 
Lisäksi alueella täytyy peruskorjata ja laajentaa ala-asteen 
koulua, siirtää päiväkoti Pakila pois Kehä I:n vierestä ja ra-
kentaa päiväkoti Havukalle uudet tilat. 

Neljän koulu- ja päiväkotirakennuksen urakka on tarkoi-
tus toteuttaa uudella tavalla. Kaupunki ei ensin suunnitte-
luta rakennuksia ja sitten valitse kilpailuttamalla rakenta-
jaa. Tällä kertaa kaupunki määrittelee tarpeen ja reunaeh-
dot. Sen jälkeen kaupunki valitsee toteuttajaksi allianssin, 
joka etsii parhaan mahdollisen ratkaisun. 

Pakila-Seuran 
Puheenjohtajan palsta

Allianssin ensisijaisena tavoitteena on suunnitella ja ra-
kentaa mahdollisimman toimivat uuden opetussuunni-
telman mukaiset tilat ja oppimisympäristöt alueemme 
lapsille ja nuorille. Tavoitteen saavuttamiseksi tulevien 
uudisrakennusten paikkojakaan ei määrätä etukäteen 
vaan koko Pakilanpuiston alueen asemakaavan muutos 
viimeistellään vasta allianssin suunnitelmien mukaan. 

Pakila on maineikkaiden liikuntaseurojen kotipaikka. 
Yhdeksi allianssin tavoitteeksi tuleekin asettaa koulu-
jen liikuntatilojen suunnittelu niin, että ne palvelevat 
mahdollisimman hyvin liikuntaseurojen tarpeita iltai-
sin. Lisäksi tulisi varautua mahdol-
lisuuteen, että Kehä I katetaan jos-
kus tulevaisuudessa alueen edel-
leen tiivistyessä.

Kannen alle jäisivät liikenteen me-
lut ja pölyt. Kannen päällä olisi Pa-
kilan tori - ja se kaivattu Pakilan 
keskus.

tAPiO kleMetti

Pakila-Seuran pj
050-624 86 

AlueellA on Henrik Sohl-
bergin ja Toivolanpuistot, 
jotka toimivat vihersormina 
Keskuspuiston ja Vantaan-
jokea ympäröivän Helsinki-
puiston välillä. Johtava leik-

kipuisto-ohjaaja Teemu Ka-
riaho kertoo, että ympäris-
tökasvatuksen ja pedagogi-
sen toiminnan näkökulmas-
ta Toivolanpuisto on mer-
kittävä toiminta-alue, jota 
käytetään aktiivisesti retkei-
lyyn, ja sieltä kerätään luon-
nonmateriaaleja luontokas-
vatuksen tarpeisiin. 

Toivolanpuiston eläimis-
töön kuuluvat mm. metsä-
kauris, nuolihaukka ja mäy-
rä. Alueen asukkaiden toi-
veiden mukaisesti pieni 
puisto on metsäinen, ja siel-
tä löytyy paljon lahopuuta 
ja maakeloja, jopa harvinai-
sia kääpiäkin. Metsän erikoi-
suuksiin kuuluvat Oulunky-
län huvila-asutuksen jään-

näkökulmia Solakalliontien 
ympäristön kaavasuunnitelmaan
Helsingin kaupunki on aloittanut 
täydentävän rakentamisen suunnittelun Itä-
Pakilan ja Oulunkylän alueella, joka rajoittuu 
Yhdyskunnantiehen, Henrik Sohlbergin 
tiehen, Kehä ykköseen ja Vantaanjokeen. 

teinä omenapuut ja puutar-
haperennat, jotka suotusina 
kesinä kukkivat kivijalko-
jen ja linnoitusrakenteiden 
lomassa. 

Monimuotoisuus tärkeää

Alueen asukkaan Sirpa Laa-
nisen mielestä Oulunkylän 
keskustan asumistehokkuu-
den kasvattaminen korostaa 
virkistysalueiden monimuo-
toisuuden säilyttämisen tär-
keyttä. Itsenäisyydenpuis-
to palvelee nyt viherraken-
tamisen jälkeen entistä pa-

Oulunkylä-Seura otti loppuvuodesta kantaa Sola-
kalliontien ympäristön asemakaavan muutosta kos-
kevaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Seu-
ra muistuttaa että valtaosa muutosalueesta sijaitsee 
verrattain kaukana joukkoliikenteen reiteistä. Lisä- ja 
täydennysrakentamisen mahdollisuudet olisikin jär-
kevää tutkia ensin alueilla, jotka paremmin tukeutuvat 
joukkoliikenteeseen.
Seura kehottaa kaavoittajaa kunnioittamaan alueen 
viherympäristöjä: Toivolanpuisto muodostaa laajan 
yhtenäisen metsäalueen joka Henrik Sohlbergin puis-
ton kanssa muodostaa tärkeän itä-länsi –suuntaisen 
viherkäytävän ja ekologisen yhteyden Patolanmetsän 
ja Vantaanjoen välillä.
Seura korostaa kulttuurihistoriallisten arvojen (vanhat 
rakennukset ja linnoitukset) huomioimista ja mahdol-
lisen lisä- ja täydennysrakentamisen sopeuttamista 
nykyisiin miljöisiin. Seura ehdottaa kaupungille myös 
kaavakävelyn järjestämistä ja luontoselvitysten tekoa.

Erwin Woitsch
Lausunto on kokonaisuudessaan kartan kera verkos-
sa www.oulunkyla.info sekä www.oulunkylainen.fi.

remmin asukkaita valoisa-
na ja helppokulkuisena vir-
kistysalueena. Biodiversi-
teetin kannalta sen merkitys 
on olematon, eikä se kent-
tämäisyytensä takia toimi 
ekologisena käytävänä Van-
taanjoen varren ja Keskus-
puiston välillä. Oulunky-
län liikuntapuisto taas toi-
mii hyvin liikunnallisessa 
kategoriassaan. 

Toivolanpuiston mielen-
kiintoisia luonto- ja kulttuu-
riyksityiskohtia voisi ava-
ta yleisölle karttamuotoisil-
la kotiseutukävelyillä ja kän-
nykkään ladattavalla sovel-
luksella, jossa vertautuvat 
mennyt ja nykyinen kulttuu-
riympäristö. Projektiin voisi-
vat osallistua alueen koulut 
ja päiväkodit, jolloin se toi-
misi osana kasvatuksellista 
toimintaa.

Täydennysrakentamisen 
osalta Laaninen toivoo pie-
nimittakaavaista, pientalo-
valtaista rakentamista, jossa 
pihoja ei rajata asfalttiteillä ja 
muureilla, vaan jossa luonto 
voi virrata rakennetun ym-
päristön läpi. Toivolanpuis-
ton mahdollinen lisäraken-
taminen nykyisten puutalo-
jen läheisyyteen käyttämällä 
muualta siirrettyjä vanhoja 
puutaloja, kuten Pakintalon 
ympäristössä, olisi hänestä 
luonteva tapa kehittää alu-
een ominaispiirrettä. 

Perinnepihapihatoimin-
ta yhdistettynä ympäristön 
kulttuuri- ja luontoarvoihin 
loisi alueelle monipuolista 
ja kerroksellista toiminnalli-
suutta, Laaninen pohtii.

Outi rOSSi

Sirpa laanila haluaa säilyttää luonnon monimuotoisuuden alueella.

Alueen päiväkodit käyttävät toivolanpuistoa aktiivisesti 
ympäristökasvatukseen ja retkeilyyn.

OUTI ROSSI
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HelSingin kaupunki 
edistää hanketta Pakilan 
päiväkotien ja koulujen ti-
latarpeiden kokonaisvaltai-
seksi kehittämiseksi. Kii-
reellisimmin tullaan ratkai-
semaan Pakilan yläkoulun 
uudistaminen, jonka on tar-
koitus alkaa vuoden 2019 
aikana. Muita tarkasteltavia 
kohteita ovat Pakilan ala-
koulu, päiväkodit Havukka 
ja Pakila, alueen liikuntati-
lat sekä väistötilat. 

– Yläkoulun nykyiset ti-
lat eivät enää kovin hyvin 
palvele enää esimerkik-
si uuden opetussuunnitel-
man tarpeita. Esteettömyys 
ja muunneltavuus, moni-
puolisuus ja tilojen uudis-
taminen toteutuisivat uu-
disrakennuksessa parem-
min, kertoo hankesuun-
nittelija, arkkitehti Reetta 
Amper.

Pakilan alueen asukkai-
den kanssa keskustellaan 
koulujen ja päiväkotien tu-

Parturi-Kampaamo

SAlOn BOnitA
09 728 5664

Armi (Anu) Sankelo  040 580 3836

TERVETULOA!
Manttaalitie 13, Itä-Pakila

Kirjanpitopalvelua Oulunkylässä
pienille yrityksille

www.mikrotilit.fi         p. 040 733 68 69
 

            MAUNULAN APTEEKKI 
 
          Palvelemme ma-pe 8.30-19, la 9-16 
 Kesäaikana 26.6.-5.8. ma-pe 8.30-19, la 9-15 
 
  Pakilantie 10, 00630 H:ki, 09-724 8543 
 
                   
 Katso tarjoukset      www.avainapteekit.fi 
        www.maunulanpteekki.fi 

OK-Hammas
Jukka Kärkkäinen
Hammaslääkäri, lääkäri

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

PARTURI-KAMPAAMO

OLYMPIA
Koskelantie 54 P. 09 757 1353

Avoinna    ti-pe 9-17
                 la 9-13     
                 ma suljettu

MAINIO KIRJA JA OPAS OULUNKYLÄSTÄ

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 
Vanhan huvilakaupungin aikakerrostumat -teos

Kolme polkua, 14 km reittejä, 90 kohdetta, 
29 tietolaatikkoa, 
86 sivua, reittikartta, kuvitettu, lisäksi postikortti
Kätevä taskukoko A6 
86 sivua

korkealaatuinen kirjanen vie retkille Oulunkylän historian, 
kulttuurikohteiden ja luonnon äärelle. Opas toimii sekä oman 
kaupunginosan esittelynä että pikkulahjana tai muistona Oulunkylässä 
vierailleelle.
– toimittanut Pauli Saloranta.
– hankkeen tukijat: Museovirasto, Suomen kulttuurirahasto, 
   Helsingin lähiöprojekti ja Oulunkylän Apteekki
Saatavana: Mustapekka

Onko Oulunkylä rakennettu vai 
rakentunut?Oulunkylä-Åggelby Vanhan 
huvilakaupungin aikakerrostumat kirja 
kertoo esikaupungin synnystä ja 
sen asteittaisesta liittymisestä 
metropolin kaupunkirakenteeseen.
Kirjaan on tallennettuOulunkylän 
omaleimaisen miljöön historiaa ja 
kulttuuriperintöä. Kirja avaa näkökulmia 
ajankohtaiseen aiheeseen, Oulunkylän 
kaavoitukseen ja kehittämiseen 
tulevaisuudessa.

Saatavana: Mustapekka, Oulunkylä-
Seura (marjatta.kuusela@kolumbus.fi)

Hinta 25 €

Pakilaan yhteishankkeella uudet koulut ja päiväkoti 

PAKILA

levaisuuden tilaratkaisuis-
ta. Asukkaita on tarkoitus 
kuulla lopputalvesta 2018. 
Suunnitteilla on, että jär-
jestetään joko tilaisuus tai 
mahdollisuus osallistua 
verkkokyselyyn. Varmoja 
suunnitelmia alueen asuk-
kaiden kuulemisesta ei ole 
vielä lyöty lukkoon 

– Todennäköisesti tule-
vaisuuden tiloista avataan 

verkkokeskustelu. Verkos-
sa ruuhkavuosiaan elävien 
päiväkotilasten vanhempi-
en on helpompi kertoa nä-
kemyksiään kun he voi-
vat itse valita ajan ja pai-
kan kommentoinnille, ker-

too kaupungin vuorovai-
kutussuunnittelija Tiina 
Antila-Lehtonen.

Pakila-Seura keräsi syk-
syllä listan alueen toimi-
joista, jotka kutsuttiin ide-
oimaan alueen rakennus-

tarpeita. 11.12.2017 pidetty 
palaveri osoitti, että usei-
den liikuntaseurojen Paki-
la kaipaa liikuntatiloja sel-
västi lisää. Myös muiden 
harrastetilojen sekä kaiken-
ikäisten yhteisen ulkona si-

jaitsevan tapahtuma-auki-
on toive tuotiin tilaisuudes-
sa esille.

Rakennuksien uudista-
minen on tarkoitus toteut-
taa allianssihankkeena, jon-
ka osahankkeita yksittäi-

set rakennukset ovat. Näin 
tarpeisiin voidaan reagoi-
da ja vastata vielä hank-
keen käynnistyttyä. Väistö-
tilat on tavoitteena raken-
taa mahdollisimman hel-
posti saavutettavina Paki-
laan, esimerkiksi siirrettä-
vinä viipalerakennuksina.

– Tavoite on se, että ko-
konaisuuden tarkastelul-
la tilapäiset väistötilat saa-
daan tehokkaaseen käyt-
töön ja nykyiset rakennuk-
set ovat käytössä mahdol-
lisuuksien mukaan vielä 
uudisrakentamisen aikana. 
Uudisrakennusten tapauk-
sessa toimitaan vanhois-
sa tiloissa mahdollisuuk-
sien mukaan valmistumi-
seen saakka, Reetta Amper 
valottaa yhteissuunnittelu-
hankkeen etuja.

Koulujen ja päiväko-
tien uudistukset on tarkoi-
tus saada valmiiksi vuoteen 
2024 mennessä.

PePPi terVO-HiltulAPakilan ala-aste.

PEPPI TERVO-HILTULA

”Todennäköises-
ti tulevaisuuden 
tiloista avataan 
verkkokeskustelu. 
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Botnia on Suo-
men menestynein 
junioriseura

URHEILU JA LIIKUNTA

”Oman seuran 
identiteetti on 
tärkeä. 

ViiMeiSin peli oli Oulun-
kylän tekojääradalla loppi-
aislauantaina ja silloin vas-
taan luisteli viime vuoden 
Suomen Mestari ja tämän 
vuoden sarjakärki Veiterä 
Lappeenrannasta. Botni-
alla oli alle 24 tuntia aikaa 
valmistautua hyvin levän-
neen Veiterän kohtaami-
seen. Kentälle luisteli koti-
joukkue, josta ei edellisen 
ottelun rasitus paistanut, 
päinvastoin. Ero oli val-
tava sekä asenteessa, että 
puolustuksen tiiviydessä. 
Botnialla taisteluasenne oli 
kohdallaan ja ottelu oli eh-
käpä parasta Botniaa mitä 
Oulunkylässä on tällä kau-
della nähty. Joukkueen pe-
linautinto kentällä heijastui 
myös runsaslukuiseen ylei-
sömäärään, joka näki ja ko-
ki erittäin viihdyttävän sar-
japelin. Toivottavasti juuri 
sinä olit paikalla. Seuraavat 
viikot Botnian edustus pe-
laa vieraspelejä.

Menestys vaatii työtä

Botnian edustuksen pää-
valmentaja Jussi Tapio ki-
teyttää joukkueen lop-
putalven tekemisen seu-
raavassa kommentissaan: 
”Menestykseen ei valitet-
tavasti ole olemassa help-
poa reittiä. Se vaatii työtä 
ja sitoutuneisuutta pitkä-
jänteisesti ja lopulta myös 

MOniPuOliSen jalka-
pallo- ja yrittäjäkokemuk-
sen omaava Petri Haapi-
maa aloitti IF Gnistanin 
toiminnanjohtajana vuo-
den alussa. Tammikuun en-
simmäiset viikot kuluivat 
vauhdilla uuteen työhön 
perehtyessä. Oli jalkapallo-
koulujen ja -leirien aikatau-
luttamista, kenttävuorojen 
myyntiä ja olosuhdeasioi-
ta. Sisäänajoa seuratyöhön. 

– Aiempien seurakoke-
musten perusteella nos-
tan kolme asiaa toiminnan 
keskiöön. Haluan kehittää 
yhteistyötä kaikkien nii-
den perheiden kanssa, jot-
ka ovat Gnistan-yhteisössä 
mukana. Valmennukselli-
nen ammattitaito on tärkeä 
pelaajakehityksen kannal-
ta. Ja kolmanneksi toimin-
nan pitää olla läpinäkyvää. 
Seuran kanssa toimivien ta-
hojen on tiedettävä, mitä 
seurassa tehdään ja miksi, 
Haapimaa sanoo. 

Hänen oma taustan-
sa tuo sanoille painoar-
voa. Aktiiviuransa aika-
na Petri pelasi Veikkauslii-
gaa ja Ykköstä muun mu-
assa FinnPassa, PK-35:ssä 
ja HIFK:ssa. Valmentaja-
na hän on toiminut mies-
ten joukkueissa ja A-junio-
reissa, viimeiset kaksi vuot-
ta Gnistanin edustusjouk-
kueessa. UEFA:n A-lisenssi 
on yhtä näyttökoetta vaille 
valmis. Malmin Palloseu-
rassa hän työskenteli val-
mennuspäällikön roolissa 
eläen juniorivalmennusta 
ruohonjuuritasolla.

Petri asuu Vantaalla ja 
perheeseen kuuluu vaimon 
ohella 9-vuotiaat kaksospo-
jat, jotka harrastavat - kuin-
kas muuten - jalkapalloa. 

Omasta kunnostaan hän 
huolehtii Crossfit-treeneil-
lä, joihin hän perehtyi pyö-
rittäessään yrittäjänä cross-
fit-saleja. Yrittäjäkokemuk-
sesta on hyötyä, sillä toi-
minnanjohtajuuden ohella 
Petri työskentelee myös yh-
distyksen omistaman kent-
täyhtiön toimitusjohtajana.

– Oman seuran identi-
teetti on tärkeä. Olen in-
noissani rakentamassa 
Gnistanista Pohjois-Hel-
singin vetovoimaisinta jal-
kapalloseuraa. Tämä vaa-
tii sekä pitkäjänteisyyttä et-
tä ennakkoluulottomuut-

Petri Haapimaa 
gnistanin 
toiminnanjohtajaksi

ta, sillä futis kehittyy ko-
ko ajan. Meidän pitää py-
syä kyydissä mukana esi-
merkiksi investoimalla val-
mennukseen ja olosuhtei-
siin. Tämän myötä toimin-
tamme tulee yhä houkut-
televammaksi - saamme li-
sää jäseniä, resursseja ja yh-
teistyökumppaneita, mikä 
taas mahdollistaa toimin-
nan kehittämisen. Tällaisen 
positiivisen kierteen halu-
an saada aikaan, Haapimaa 
linjaa. 

Hän toivottaa uusia jä-
seniä tervetulleiksi seuran 
tapahtumiin ja Gnistan-
perheeseen. Seura tekee 
muun muassa vapaaehtois-
työtä, jossa voi edistää las-
ten ja nuorten hyvinvoin-
tia. Joku voi haluta aloit-
taa uuden lajin aikuisten 
jalkapallokoulussa.   

Marraskuussa aloittanut 
urheilutoimenjohtaja Ro-
berto Nuccio ja Petri muo-

dostavat yhdessä vahvan 
työparin, joka tuntee toisen-
sa jo kesän 2017 valmennus-
yhteistyön kautta. 

Seuran puheenjoh-
taja Risto Murto on 
tyytyväinen. 

– Gnistanissa on nyt mo-
net palaset kohdillaan: upea 
seurayhteisö, oma stadi-
on, mahtavat valmenta-
jat, kansainvälisesti tunnet-
tu ja osaava urheilutoimen-
johtaja sekä kipinää täynnä 
oleva uusi toiminnanjohta-
ja. Tämän joukkueen kans-
sa on hienoa lähteä kasvat-
tamaan ja kehittämään seu-
raa, Murto toteaa. 

Heikki lAAkSO

jääpallokausi 
kuumimmillaan
Oulunkylän ikioma jääpallojoukkue Botnia 
on pitänyt yllä kotikylämme mainetta niin 
koti- kuin vieraspeleissäkin. Plakkarista 
löytyy niin voitto-, tasapeli- kuin tappio-
otteluitakin, ja juuri sellaista urheilun pitää 
ollakin.

oikeita olosuhteita. Jouk-
kue on osoittanut viime ai-
koina hyvää työmoraalia ja 
sitoutumista, nyt se pitää 
saada konkreettisiksi suo-
rituksiksi ja onnistuneik-
si ”liikesarjoiksi” kentäl-
lä. Lopuksi se vaatii myös 
uskoa omaan juttuun: sekä 
joukkueen sisällä, että sen 
ympärillä toimivissa sidos-
ryhmissä. Ja meillähän sitä 
riittää”. 

Botnian edustusjouk-
kue toivottaa kaikki kan-
nattajat lämpimästi terve-
tulleeksi lopputalven ko-
tiotteluihin. Lauantaina 10. 
helmikuuta klo 15.00 vas-
taan luistelee LRK Torni-
osta ja sunnuntaina 11. hel-
mikuuta klo 13.00 Botnian 
vieraaksi saapuu OLS Ou-
lusta. Näissä peleissä rat-
kaistaan kauden jatkumi-
nen play off:ssa. 

juniorityö kantaa 
hedelmää

Botnia saavutti kevääl-
lä 2016 neljännen Suomen 
Mestaruutensa. Finaa-
li Porvoon Akillesta vas-
taan pelattiin Oulunkyläs-
sä ja moninaisten vaihei-
den jälkeen Iiro Karppinen 
ratkaisi ottelun jatkoajalla 
Botnialle lukemin 3-2. Esa 
Määttä sai pelaajana voi-
tetun mestaruuden lisäk-
si nyt myös valmentajana 

mestaruuden tililleen. Ot-
telua seurasi aurinkoisessa 
säässä lähes 4.000 katsojaa. 
Botnia on satsannut viime 
vuosina voimakkaasti hy-
vään juniorityöhön, jolla 
olikin iso rooli uuden mes-
taruusjoukkueen synnyssä. 
Tänä päivänä Botnia ei elä 
vain edustuksesta, vaan se 
myös hengittää vahvasti ju-
nioritoiminnasta. Botnia on 
Suomen suurimpia junio-
rikasvattajia jääpallossa ja 

omalla juniorityöllä on tar-
koitus nousta uudestaan 
mitalikantaan. Juniorityön 
tuoreimpana saavutuksena 
14-vuotias Rasmus Ruusu-
nen debytoi bandyliigassa 
10.1. ottelussa Varkaudessa 
WP-35:tä vastaan.

Botnia on Suomen me-
nestynein junioriseura. Vii-
me vuonna Botnian kaik-
ki juniorijoukkueet olivat 
ikäluokkiensa kärkijouk-
kueita. Botniassa uskotaan 
monilajisuuteen ja toimin-
ta suunnitellaan siten et-
tä ehtii harrastamaan usei-
ta lajeja varsinkin nuore-
na. Toinen tavoite on pi-
tää lajin kustannukset sil-
lä tasolla, että kaikki pysty-
vät lajia harrastamaan. Te-
kojääradalla pelaa ja tree-
naa jääpallokoulun terhak-

kaat 6–10 -vuotiaat tytöt ja 
pojat sunnuntaiaamuisin 
klo 9.00 sekä maanantai-
sin Oulunkylän jäähallissa 
klo 17.30. Mukaan mahtuu 
myös lasten vanhemmat, 
tervetuloa! Jääpallo on ko-
ko perheen harrastus.

juniorit Ogelissa

Tavoitteellisempaa teke-
mistä löytyy P11, P13, P15 
ja P17 SM-sarjajoukkueis-
ta. Kaikki seuran juniori-
joukkueet ovat erittäin var-
teenotettavia mitali-jouk-
kueita SM-mittelöissä tänä-
kin vuonna. Monena kes-
kiviikkona Oulunkylässä 
on junioripeli-ilta, jota kan-
nattaa tulla seuraamaan il-
takävelyn lomassa. Huip-
pu-juniorijääpalloa pela-
taan koko viikonlopun ajan 
13-vuotiaiden poikien toi-
mesta la-su 10.–11. maa-
liskuuta tutulla oman ko-
tikylän tekojääradalla. Vii-
me vuonna P13 joukkue sai 
pronssia Oulussa pidetyssä 
lopputurnauksessa, edel-
lisenä vuonna Oulunkyläs-
sä tuli kultaa. Tänä vuon-

na turnaukseen osallistuu 
Botnialta 2 joukkuetta ja 
molemmilla on erinomai-
set saumat mennä turnauk-
sessa päätyyn asti. Tule si-
näkin nauttimaan kevätau-
ringosta ja suuren urheilu-
juhlan tunnusta ihan tähän 
keskikylälle.

SAri PeSOnen

Botnia pelasi Akillesta vastaan 18.11.2017.

PEKKA HUOVINEN

Tänä päivä-
nä Botnia ei 
elä vain edus-
tuksesta, vaan 
se myös hen-
gittää vahvasti 
junioritoiminnasta. 

”Gnistanissa on 
nyt monet pa-
laset kohdil-
laan: upea seura-
yhteisö, oma sta-
dion, mahtavat 
valmentajat.

Petri Haapimaa
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KULTTUURI

Helsingin Työväen Orkesteri 

Vuosi 1917 oli HTO:n 90-vuotisjuhlavuosi. Orkesteri 
on yksi vanhimmista klassista musiikkia soittavista 
amatööriorkestereista Suomessa. Orkesterin perus-
ti Helsingin Konservatorion (nyk. Sibelius Akatemia) 
viulunsoiton opettaja Eino Raitio vuonna 1927. Ide-
ana oli ”klassista musiikkia työväestölle sen piiristä 
olevien soittajien esittämänä”. Nykyisin HTO on täy-
sin epäpoliittinen ja soittajia on kaikista yhteiskunta-
kerroksista. Orkesteri on viime vuosina kansainvälis-
tynyt, soittajia on ollut mm. Venäjältä, Ukrainasta, Es-
panjasta, Saksasta, Hollannista ja Skotlannista.
Perinteisesti HTO on antanut kaksi sinfoniakonsert-
tia vuodessa. Historiansa aikana HTO on esittänyt 
yli 20 eri sinfoniaa. Keväällä on aina pidetty Vap-
pukonsertti. Vuodesta 2012 lähtien on syksyllä ol-
lut konsertti Artjärven kirkossa.  Orkesteri on teh-
nyt konserttimatkan Espanjan Fuengirolaan vuodes-
ta 2013 alkaen. Useana vuotena on soitettu Wan-
hat Tanssit Munkkiniemen yhteiskoululla ja Saksa-
laisella koululla. Lisäksi on esiinnytty yhdistysten ja 
seurakuntien hyväntekeväisyystilaisuuksissa.

riStO Artell on soitta-
nut orkesterissa jo 25 vuot-
ta. Artell aloitti soittoharras-
tuksen nuorena, mutta mo-
net muut orkesterin jäsenet 
ovat soittaneet lapsesta 
saakka. Orkesterissa on mu-
kana myös eläkkeelle jää-
neitä ammattimuusikoita.  
– Orkesteri on avoin kaikille 
halukkaille soittajille. Ainoa 
vaatimus on riittävä soitto-
taito orkesterin ohjelmistos-
ta selviytymiseen. Orkeste-
riin kaivataan erityisesti fa-
gotin soittajaa ja myös viu-
lun ja sellon soittajia voisi 
olla useampia, kuten puhal-
linsoitinten soittajiakin, Ris-
to Artell sanoo.

Juhani Jääskeläinen on 
ollut Työväenorkesteris-
sa mukana 17 vuotta. Viu-
lun soittamisen hän aloitti 
7-vuotiaana ja viime vuon-
na hän vietti 70-vuotistai-
teilijajuhlaansa. Jääskeläi-
nen soittaa nykyään kol-
messa eri harrastajaorkes-
terissa. Monen soittajan tie 
kulkee lapsuuden musiik-
kiopintojen kautta ylioppi-
lasorkesteriin ja sen jälkeen 
harrastajaorkesteriin. Hel-
singin Työväenorkesterin 
ohella niitä on pääkaupun-
kiseudulla esim. Helsingin 
NMKY:n orkesteri, Lautta-
saaren orkesteri ja Kalliolan 
viihdeorkesteri. Orkesteri-
en ohjelmisto vaihtelee klas-
sisesta viihteellisempään.

täHän tarinaan liittyy 
kaksi sattumaa.

Ensimmäinen tapahtui 
tämän vuoden loppiaise-
na ystävien fondue-illassa. 
Padan ympärillä tarinoitiin 
mm itse kunkin nuoruuden 
tapahtumista ja tämän het-
ken kuvioista. Eräs vierais-
ta mainitsi edelleenkin soit-
televansa kitaraa ja itse asi-
assa treenaavansa taas tu-
levana maanantaina Seura-
huoneella. Minä taas olin 
jo aiemmin pohtinut jo-
tain juttua Oulunkyläisen 
vuoden ensimmäiseen nu-
meroon, jonka teemana on 
harrastukset. Tässähän se 
jutun aihe on!

Sovimme tapaamises-
ta siis maanantaille. Har-
joituspaikka on Seurahuo-
neen järjestöhuone, jonka 
lattiasta suurin osa on täyn-
nä erilaisia soittovehkei-

Klassista musiikkia Seurahuoneella
Jos olet käynyt keskiviikkoiltoina 
Seurahuoneella, olet saattanut kuulla 
mahtavaa orkesterimusiikkia. Sävelet 
ovat siellä harjoittelevan Helsingin 
Työväenorkesterin käsialaa. Viime 
vuonna orkesteri vietti 90-vuotisjuhliaan 
konsertoimalla Temppeliaukion kirkossa.

Herrain soittoporukka
tä. Rummut, urut, vahvis-
timia, piuhoja ja pedaale-
ja. Paikalla olivat Ilkka Kor-
pelainen (se mies fondue-
pöydästä), Jaakko Tuomi-
nen ja Mikko Savolainen. 
Myöhemmin paikalle saa-
pui vielä Mikael Backman. 
Poissa olivat tällä kertaa 
Kari Vuorela ja Olli Hanen.

Ilkka kertoi minulle mi-
kä oli se toinen sattuma, jo-
ka johti tähän soittotilaan. 
Hän oli huomannut syksyn 
2016 Oulunkyläinen-leh-
dessä Seurahuoneen ilmoi-
tuksen, jossa tarjottiin tätä 
järjestöhuone-nimistä tilaa 
treenikämpäksi edellytyk-
sellä, että soittoporukka oli-
si avoin kaikille kiinnostu-
neille. Hän oli kavereineen 
etsiskellyt sopivaa paikkaa 
yhdessä soittamiselle muu-
taman kerran kuukaudes-
sa. Sopimus Seurahuoneen 

kanssa tehtiin ja nyt soitta-
jat ovat kokoontuneet vaih-
televilla kokoonpanoilla jo 
puolitoista vuotta.

Porukan ytimen muo-

dostivat alun perin Ilk-
ka, Jaakko ja Kari Vuore-
la. He ovat yhdessä voit-
taneet maailman (ja Suo-
men) ensimmäisen Firma-

Orkesterissa viihdytään

– Helsingin Työväenorkes-
terissa on 15–20 soittajan 
ydinporukka, joka on ollut 
mukana jo pari vuosikym-
mentä. Tarvittaessa orkes-
teriin pyydetään mukaan 
muita soittajia, esimerkik-
si juhlakonsertissa oli 40 
muusikkoa. Orkesterin ka-
pellimestarina toimii täl-
lä hetkellä Luis Ramirez, 
joka on opiskellut musiik-
kia ja oikeustiedettä Venä-
jällä. Hänen mukanaan or-
kesteriin on tullut soitta-
jia monesta eri maasta ja 
joukko onkin nykyään hy-
vin kansainvälinen. Soit-
tajia on ollut niin Venäjäl-
tä, Ukrainasta, Hollannis-
ta, Saksasta, Etelä-Afrikasta 
kuin Etelä-Koreastakin. Or-
kesterissa käytetään aina-
kin kolmea kieltä: suomea, 
venäjää ja englantia, Artell 
kertoo.

Vuosittain järjestetään 
perinteisesti kaksi sinfo-
niakonserttia sekä Vapun-
päivän konsertti Helsingin 
Työväentalolla. Lisäksi or-
kesteri on soittanut jo seit-
semän kertaa Munkkinie-
men yhteiskoulun vanho-
jen tansseissa sekä keväisin 
Espanjan Fuengirolassa.

-Fuengirolaan lähtevi-
en soittajien määrä kasvaa 
vuosi vuodelta, eikä ku-
kaan ole vielä jäänyt pois 
seuraavalta matkalta, jos on 

kerran ollut mukana. Soi-
tamme siellä kaksi konsert-
tia pääasiassa paikallisille 
suomalaisille, Juhani Jääs-
keläinen sanoo.

Mikä saa soittamaan? 

Risto Artell lainaa orkes-
terin kapellimestaria, Luis 
Ramirezia, kysyessäni mi-
tä eroa on harrastaja- ja 
ammattilaisorkestereilla: 
”Ammattilaiset soittavat, 
koska saavat siitä rahaa, 
harrastajat koska rakasta-
vat musiikkia”.

– Sitä kuvaa jo sana ama-
töörikin, joka tarkoittaa ra-
kastajaa, Juhani Jääske-
läinen komppaa ja jatkaa: 
Harrastajaorkesterissa pi-
tää olla hauskaa ja soittajal-
la pitää olla halu soittaa.

Helsingin Työväenor-
kesterissa soittajat viihtyvät. 

Rock’in Suomen mesta-
ruuden vuonna 2004 esiin-
tyen nimellä Vitality (Uni-
leverin bändinä) ja ainut 
strategia oli voitto. Hyvin 

toimi! Kukaan heistä ei ole 
ammattimuusikko, vaan 
on tehnyt elämäntyönsä 
ihan muulla alalla. Jaakko 
ja Ilkka kyllä kertoivat kus-
tantaneensa opiskelunsa 
soittokeikoilla.

Ohjelmisto koostuu nyt 
pop-musiikista 60-luvulta 
eteenpäin. Procol Harumin 
Pandora’s box – tänään Pe-
pe Willbergin versiona ni-
meltään Hermes - BB Kin-
gin Stand by me, Beatle-
sin I saw her standing the-
re ja Santanan Oye como 
va. Nämä kuulin tässä yk-
sityiskonsertissa ja vaiku-
tuin. Herrat kertoivat, ett-
eivät ole tehneet keikkoja 
tällä kokoonpanolla, mutta 
kyllä parin tunnin ohjelma 
saataisiin kasaan. Jos kiin-
nostuit, yhteystiedot saa 
lehden toimituksesta.

MArjA MArkkO

– Meidän orkesterissamme 
on erittäin hyvä henki. Ul-
komaiset soittajat ovat mo-
nesti sanoneet, että orkes-
terin hyvän yhteishengen 
huomaa heti, vaikkei kiel-
tä puhuisikaan, Risto Artell 
sanoo.

Osa soittamisen nautin-
nosta tulee hyvin valitusta 
musiikista. Työväenorkes-
terin konserteissa on yleen-
sä aina alkusoitto, solisti-
kappale ja sinfonia. Soitta-
jat pääsevät harjoittamaan 
monipuolisesti taitojaan.

– Orkesterilla on jokai-
sessa konsertissa uusi oh-
jelma. Esimerkiksi 90-vuo-
tisjuhlakonsertissa soitim-
me suomalaista musiikkia, 
lähinnä Sibeliusta, Artjär-
ven konsertissa taas Mozar-
tia, Risto Artell kertoo.

SuSAn WilAnder

Helsingin työväen Orkesteri 90-vuotisjuhlakonsertissaan temppeliaukion kirkossa 18.11.2017. Orkesteria johtaa luis 
ramirez ja solistina on sopraano laura Pyrrö.

EILA SAMMALLAHTI

MARJA MARKKO
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Alisa Ainoa
Pohjois-Helsingin Kuvataidekoulu

leikkikOulurAken-
nukSen autotalliin raken-
nettu näyttelytila oli valais-
tu lasten vanhemmilta lai-
natuilla värivaloilla ja taus-
talla soi musiikki. Ensim-
mäisenä vastassa ovat ai-
doissa kuusissa riippuma-
toissa torkkuvat pehmonal-
let. Niiden takana pilkotta-
vat kanavaompeluilla ko-
ristellut tonttulakit. Lap-
set ovat itse suunnitelleet ja 
ommelleet sekä nallet että 
lakit. Havumetsän laitamil-
la näkyy kärpässienten ke-
rääntymä ja rivi kynttilöitä 
riippumassa sydänlangois-
taan. Eskarit kävivät koko 
päivän retkellä valamassa 
kynttilöitä. Leikkikoulun 
pihalla tehtiin veistoksia.

– Valoimme betonista 
sieniä käyttäen astioita ja 
saunakuuppaa muottina. 
Varret saatiin wc-paperirul-
lia betonilla täyttäen, mon-
tessoriohjaaja ja lastentar-
hanopettaja Jenni Sorakivi 
kertoo.

Teoksia on tehty myös 
taideopettaja Pii Anttilan 
ohjauksella. Keräilymuki-
en sarja sai innoituksensa 
muumimukeista. Mukien 
sisäpuolelle on kirjoitettu 
tekijän keräilyn kohde: pää-
kallot, sydämet, sateenkaa-
ret tai:

– Minä kerään karkki-

Suomi 100 
-taidetta 
Montsassa
Pakilan Montessorileikkikoulussa vietettiin 
ennen joulua itsenäisyyspäivää juhlien 
taidenäyttelyn avajaisia. Lasten syksyn 
aikana tekemistä teoksista koottiin 
sadunomainen kokonaisuus, jossa tulivat 
esille kaikille tutut suomalaisuuteen liittyvät 
teemat.

palloja, Vilja Paasila (4 v.) 
kertoo.

Näyttelyn toisessa huo-
neessa on kalaverkko täyn-
nä kirjavaa saalista. Kalat 
on koristeltu silkkipaperil-
la värjäten. Merenelävien 
rinnalla kimaltelee Sibelius-
monumentti, jonka leikki-
koulun 4-vuotiaat raken-

sivat alkuperäisellä esiku-
valla vierailtuaan. Suomen 
maantieteellisiä ulottu-
vuuksia katsotaan ihan uu-
sista kulmista pienois-Suo-
missa, joita on tehty suo-
menmuotoisen piparimuo-
tin avulla. Kun Suomi-neito 
käännetään ylösalaisin, mil-
tä se näyttää?

Mukana on myös tun-
nustelupusseja, joista löy-
tyy tuttuja asioita.

– Tämä on vähän niin 
kuin kova ja vähän niin 
kuin pehmeä, Vilja miet-
tii tunnustellessaan yhden 
pussin sisältöä.

– Minä tiedän mikä tä-
mä on, siinä on reikä kes-
kellä! Sylvi Mantere (6 v.) 
toteaa samaa pussia kokeil-
tuaan. Toimittajan arvaus 
on kädet pussiin työnnetty-
ään reikäleipä. Toisista pus-
seista löytyy ainakin suk-
laalevy, jossa on vielä kaik-
ki palat tallella, sekä pienen 
miettimisen jälkeen muumi 

– ensimmäisenä käsiin osu-
neet jalat vaikeuttivat hie-
man tunnistamista.

Aisteja pääsee terävöit-
tämään myös haistele-
malla Miltä Suomi tuoksuu 
-purkkeja.

– Se ei tuoksu, vaan hai-
see! sanoo Vilja muuta-
maa väkevämmän hajuista 
purkkia haisteltuaan.

Näyttelyn avajaisten yh-
teydessä vietettiin myös it-
senäisyyspäivän juhlaa, jos-
sa Sylvi Mantere esiintyi 
presidentin puolisona. Lin-

nan juhlien tapaan buffe-
tista sai hakea syötävää ja 
bändi soitti tanssijoille. Vä-
lillä käytiin tutustumassa 
taidenäyttelyyn. Näyttely 
saavuttikin paljon suosiota 
ja siellä viihdyttiin pitkään.

SuSAn WilAnder

Pakilan Montessorileikkikoulu 
on yksi Helsingin Montessori-
yhdistyksen viidestä leikkikou-
lusta. Siellä järjestetään mon-
tessoripedagogiikan mukais-
ta kokopäiväistä varhaiskasva-
tusta 3-6 -vuotiaille lapsille.

kynttilänvalajat linnea naskali ja niilo garam puuhissaan. 

JENNI SORAKIVI

SUSAN WILANDER

Vilja Paasila ja Sylvi Mantere onkimassa. 

itsetehty nalle on paras nalle. 

SUSAN WILANDER
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Tapahtumakalenteri

 ke 7.2.
Kirjastojen kielikahvilat ovat kaikille avoimia, maksuttomia 
keskusteluryhmiä, joissa harjoitellaan suomen kielellä puhumista. 
Rennossa ilmapiirissä kahvin ja teen äärellä on mukava kehittää 
suomen kielen taitojaan! Oulunkylän kirjasto klo 18–19, joka toinen 
keskiviikko.
Kino Maunula joka kuukauden toinen perjantai Metsäpurosalissa klo 
17–21. Kaikkiin näytöksiin vapaa pääsy, tervetuloa! Maunulatalo.
Kässäkerho kokoontuu jälleen keväällä keskiviikkoisin klo 13.30–
15.30 Paloheinän kirjaston monitoimitilassa. Kerho on suunnattu 
8–12 –vuotiaille. Kerhossa opastetaan neulomaan ja virkkaamaan 
tarinoiden lomassa. Ota mukaasi sukkapuikot ja virkkuukoukku nro 3 
ja lankoja. Kerho on maksuton, tervetuloa mukaan!

 ti 13.2.
Käpylän kirjaston kirjailijailta klo 18–19.30: Roman Schatz: 
Asevelipuolet ja John Simon: Mahdoton sota. Haastattelijana Jorma 
Honkanen, YLE.

 ke 14.2
Hyvän olon illassa rentoudutaan luonnon elementtien avulla. Voit 
tuoda mukaan oman makuualustan. Tervetuloa rentoutumaan! 
Oulunkylän kirjasto klo 18–19.
Taaperoiden lorupiiri klo 10–10.30. Soveltuu 1–3-vuotiaille 
ja Vauvojen lorupiiri klo 11–11.30 Soveltuu alle 1-vuotiaille. 
Oulunkylän kirjasto.

 to 15.2.
Roskien oikeaoppisesta lajittelusta meille tulee klo 13 kertomaan 
”roskapoliisi”. Karjalatalo. Käpylän seniorit ry, Lisätiedot: FB-ryhmä ja 
www.kapyla.senioriyhdistys.fi.
Dekkarilukupiiri kokoontuu kerran kuukaudessa Maunulan 
kirjastossa. Jos olet intohimoinen dekkareiden lukija, tervetuloa 
mukaan! klo 18.00–19.30, kirja: Daphne Du Maurier, Rebekka (1938).

 su 18.2.
Helsingin Lavatanssien tarkoitus on yhdistää pääkaupunkiseudun 
lavatanssiharrastajat. Maunula-talossa lavatanssit järjestetään 
Metsäpurosalissa klo 18–22. Tansseihin on vapaa pääsy, tervetuloa! 
www.helsinginlavatanssit.fi

 ke 21.2.
Enter ry:n tietoisku Oulunkylän kirjastossa klo 13.00–14.30 – 
Mediataidot – mitä mediataitoja seniori tarvitsee? Tietoiskussa 
käsitellään mm huijausviestejä, valeuutisia ja turvallista netissä 
liikkumista. Puhumassa Enterin vapaaehtoiset.

 ti 27.2.
Käpylän kirjaston kirjailijailta klo 18–19.30: Heidi Köngäs: Sandra, 
Haastattelijana Riitta Vaismaa.

 to 1.3.
Käpylän seniorit ry:n kevätkokous, ennen kokousta ohjelmassa on 
tohtori Kari Narsin esitelmä aiheesta ”Mauno Koiviston sodat” klo 13. 
Karjalatalo. Lisätiedot: FB-ryhmä ja www.kapyla.senioriyhdistys.fi.

 ti 6.3.
Novellikoukku klo 14–16, Oulunkylän kirjasto. Tule mukaan 
kuuntelemaan novelleja ja neulomaan yhdessä! Mukaan voit tuoda 
oman neuletyösi tai voit osallistua hyväntekeväisyyteen lähetettävien 
neuletöiden tekoon. Tarjolla kahvia ja teetä.
Tervetuloa Pohjois-Helsingin kansallisseniorit ry:n sääntömääräiseen 
kevätkokoukseen, joka pidetään klo 14 Oulunkylän kirkolla. Esillä ovat 
sääntöjen mukaiset asiat.

 ti 13.3.
Käpylän kirjaston kirjailijailta klo 18v19.30: Runoilta: Pauliina 
Haasjoki, Olli Heikkonen, Riina Katajavuori ja Eino Santanen. 
Haastattelijoina Marja-Leena Mikkola ja Satu Koskimies.

 pe 16.3.
Maunula-talossa järjestetään vuoden 2018 aikana neljä 
festivaaliviikonloppua. Ensimmäiset festarit pidetään 16.–
18.3. Festivaalien teemana on kokeellisuus. Haluatko pitää 
hyönteiskahvilaa? Testata talomme äänentoistojärjestelmän 
kestävyyttä noise-esityksellä? Entäpä osaako juuri koodaamasi 
tekoälyohjelma lausua runoja? Mikäli sinulla on esitys tai 
ohjelmanumero, joka tuntuisi sopivan viikonlopun teemaan, kerro 
siitä meille. Ehdotukset www.maunulatalo.fi 11.2. klo 20 mennessä. 

 ke 21.3
Enter ry:n tietoisku Oulunkylän kirjastossa klo 13.00–14.30 
– Omakanta ja Suomi.fi. Tietoiskussa käsitellään Kanta.fi:n 
hyödyntämistä omassa terveydenhoidossaan ja Suomi.f:n 
hyödyntämistä viranomaisasioiden hoidossa.

 la 24.3.
Lasten lauantai klo 11–15, Oulunkylän kirjasto. Tarkempi ohjelma 
ilmoitetaan myöhemmin.

 ti 27.3.
Käpylän kirjaston kirjailijailta klo 18–19.30: 150 vuotta Maksim 
Gorkin syntymästä. FT Ben Hellman kertoo Gorkin elämästä ja 
tuotannosta ja ohjaaja Janne Reinikainen Pohjalla -näytelmän 
ohjauksesta. Yhteistyössä Käpylän Druzhban kanssa. Juontajana Ulla 
Valkeila.

Ilmoita tapahtumasi Oulunkyläisen tapahtumakalenteriin! Tapahtumat tulevat 
nyt myös Oulunkyläisen nettisivuille: www.oulunkylainen.fi. Aineistot osoitteella: 
swilander@hotmail.com.

Toimituksen suosikit

su 4.3.2018 klo 13-15 Maunulan ala-asteen pihalla 
ja sisätiloissa. 
Jääjuhlan järjestäjänä toimii Maunulan 
Leijonat ja sitä on järjestetty vuodesta 1960 
lähtien katkeamattomana ketjuna. Ohjelmassa 
on poniratsastusta, koiravaljakkoajelua, 
saappaanheittoa ja sisällä lasten temppurata, 
ongintaa, kirpputori ja arpajaiset. Tarjolla 
on hernekeittoa, kuumia makkaroita, 
leivonnaisten myyntiä ja kahvila. Jääjuhlassa 
esittäytyvät Maunulan yhdistykset. Helsingin 
kaupunkisuunnittelu esittelee omalla tiskillään 
Maunulan kehittämistä.
Maunulan leijonat haluaa torjua kasvihuoneilmiötä. 
Tavoitteena on mallintaa Maunulan kasvuhuonepäästöt ja käyttää mallia 
muutoksen mittaamisen sekä asuinalueiden ja taloyhtiöiden vertailuun CO2-
päästöjen vähentämisessä. 
Lisätietoja: Maunulan Leijonien ilmastomuutoksen torjunnan vastuuhenkilö, 
tekn. tohtori Eino Rantala (eino.rantala@ekosto.fi).

HAnnu kurki

JÄÄJUHLA ALOITTAA MAUNULAN 
TAPAHTUMAKAUDEN 

Tulevana ystävänpäivänä 14.2.2018 klo 19 järjestävät leijonaklubit Aurora ja 
Pakinkylä perinteisen konsertin Pakilan kirkossa. Konsertteja on järjestetty 
säännöllisesti jo toistakymmentä vuotta.
Tämänkertaisen konsertin esiintyjiä ovat Jaakko Ryhänen laulu ja Seppo Hovi 
piano ja tarinat. Ohjelmassa on musiikkia Mozartista ja merikannosta Malmsteniin 
ja negrospirituaaleista amerikkalaisiin, suomalaisiin ja venäläisiin laulelmiin. 
Leijonaklubit tarjoavat yleisölle kakkukahvit. 

Olli AuliO

PERINTEINEN YSTÄVÄNPÄIVÄN KONSERTTI 
”MUUTTUVAT LAULUT”

Vuotalossa jo kahdettatoista kertaa järjestettävä Rajaton Jazz 
-festivaali laajenee kolmella konsertilla Paloheinässä. 
To 15.2. klo 18 Paloheinän kirjastossa on Brasilialaisen bossa nova 
-musiikin ilta. Esiintyy Anna Timchenko, laulu ja Eduard Podkolzin, 
kitara. Vapaa pääsy. 
To 15.2. klo 19 Art Jazz klubin lavalle nousee Anastasia Trizna, 
laulu & Valeri Nikitin, piano. 
Konsertissa kuullaan tunnettuja 
jazzklassikoita. Konsertin teema 
on Jazz Dialogues. Liput 15/10 €
La 17.2. klo 18 Hoitokoti 
Päiväkummussa esiintyy 
maineikas saksalainen yhtye 
The Untouchables, laulusolisti 
Inna Vysotska. Konsertin teema 
on Jazz standards from The 
Great American Songbook. Liput 
käsittelykuluineen 15 € www.
ticketmaster.fi Lippuja myös 
ovelta 30 min. ennen konsertin 
alkamista. 
Konserttipaikat, osoitteet: 
Paloheinän kirjasto, Paloheinäntie 22. 
Art Jazz & Inna In Style –kulttuuriklubi, Sysimiehentie 39A. 
Hoitokoti Päiväkumpu (ent. Paloheinän kirkko), Repovuorentie 12. 
00670 Helsinki 

Sergei SOkOlOV

RAJATON JAZZ -FESTIVAALIN KOLME 
KONSERTTIA PALOHEINÄSSÄ 

RAJATON JAZZ/THE UNTOUCHABLES.

Asemakaavoittaja Sari ruotsalainen 
esittelee Maunulan kehittämistä 
jääjuhlassa.

HANNU KURKI
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kirkkojakaupunki.fi   yhteisvastuu.fi 
musiikkiakirkoissa.fi   

YHTEYSTIEDOT
Kirkkoherranvirasto Teinintie 10, ma–ti, to–
pe klo 9–13, ke klo 13–16, p. 09 2340 5300, 
oulunkyla.srk@evl.fi. Virkatodistukset ja suku-
selvitykset Keskusrekisteristä p. 09 2340 5000. 
Diakoniapäivystys p. 09 2340 5318.
Oulunkylän kirkko Teinintie 10, p. 09 2340 
5320, avoinna ma–to klo 8–20, pe–su klo 8–15. 
Oulunkylän vanha kirkko, Siltavoudintie 12. 
Käpylän kirkko Metsolantie 14, p. 09 2340 
4222 Maunulan kirkko Metsäpurontie 15,
p. 09 2340 5340.

MAANANTAIPUURO
Maanantaisin syödään
yhdessä puuroa klo 9–12 Oulunkylän
kirkolla. Maanantaipuuro on kohtaamis-
paikka kaikenikäisille vauvasta vaariin. 
Maanantaipuuroa pyörittävät
vapaaehtoiset ja työntekijät.
Hinta 1 € sisältää puuron, sämpylän,
kahvin, teen ja mehun.

MESSU SUNNUNTAISIN
Oulunkylän kirkossa klo 10
Maunulan kirkossa klo 12
Käpylän kirkossa klo 18
Tarkemmat tiedot nettisivuilla ja Kirkko ja 
kaupunki -lehdessä.

TEEMAJUMALANPALVELUKSIA 
HELMIKUUSSA

Vauvakirkko
la 10.2. klo 15 Oulunkylän vanhassa kirkossa
Vauvakirkko on noin puolen tunnin kirkkohetki,
jossa toteutuksessa on erityisesti huomioitu 
vauvaikäiset ja heidän perheensä. Lisää tietoa: 
Kukka Handolin.

Tuhkakeskiviikon iltakirkko
ke 14.2. klo 18 Oulunkylän vanhassa kirkossa. 
Mukana Leinonen, Helenius ja Gaudioso-kuoro.

Voinko mistään luopua? -messu 
su 18.2. messu Käpylän kirkossa. Mukana Al-
bekoglu, Helenius sekä Asmo Koskinen ja Anne 
Lindell. Ennen messua Yhteisruokailu Yhteis-
vastuun hyväksi klo 15–17.30 Käpylän kirkossa. 
Tarjolla turkkilaista ruokaa. 

YHTEISÖRAVINTOLA
SALAAM

Lähi-idän herkkuja on tarjolla torstaisin klo 12–16.30 Oulunkylän kir-
kolla. Buffet-ravintolassa voi nauttia koko aterian tai piipahtaa kahville 
tai teelle. Keittiöstä vastaavat maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat.

Hinta 1–10 €.

Katso piirit, kerhot ja kuorot nettisivulta:
www.helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla  

Pääsiäisen musiikkia

”Käy yrttitarhasta polku” to 22.3. klo 13 
Maunulan kirkko Paastonajan musiikkia ja Raa-
matun tekstejä kuunnellen ja yhdessä laulaen. 
Elisa Hapuli, tekstinluku, Pesonen-Kareinen, 
urut ja laulu sekä Maunulan kirkon musiikki-
ryhmä. Kahvitarjoilu. Vapaa pääsy.

”Sula, sydämeni, kyynelten tulvaan” -pas-
siokonsertti. Pitkäperjantai pe 30.3. klo 18 
Maunulan kirkko. J. S. Bachin ja G.F. Händelin 
musiikkia. Laura Pyrrö, sopraano, Pesonen-
Kareinen, urut. Vapaa pääsy.

”Aurinkomme ylösnousi” su 1.4. Maunulan 
kirkon seurakuntasali  klo 13 (pääsiäismessun 
jälkeen). Virsiä yhteisesti laulaen kirkkokah-
veilla. Mukana Pesonen-Kareinen ja Maunulan 
kirkon musiikkryhmä. Vapaa pääsy.

KONSERTTEJA

Koko perheen Talvirieha to 22.2. Yhteisvas-
tuun hyväksi klo 10–16 Maunulan leikkipuistos-
sa (Metsäpurontie 14–16). Myynnissä hernekeit-
toa ja laskiaispullia klo 10.30–13, hevosajelua 
klo 10.30–16, 2 e. Muskarihetket klo 10 ja 11. 
Bändityöpaja klo 14.

”Ystävyyden lauluja” to 15.2. Maunulan kirkon 
seurakuntasalissa klo 13. Lauluja ystävyydestä 
kuunnellen ja yhteisesti laulaen. Vapaa pääsy, 
kahvitarjoilu Yhteisvastuun hyväksi.

Yhteisruokailu Yhteisvastuun hyväksi su 
18.2. klo 15–17.30 Käpylän kirkossa. Mukana 
Albekoglu ja Mazhar Albekoglu. Tarjolla turkki-
laista ruokaa hyvässä seurassa.

PÄÄSIÄISEN 
musiikkia

I Virtuosi – Barokin virtuoosiaarioita  
Konsertti su 11.2. klo 16 Oulunkylän kirkossa. 
Sopraano Tia Svanberg , tenori Jussi Salonen ja 
cembalo Päivi Vesalainen. Händelin, Vivaldin, 
Caldaran musiikkia. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.

Marianpäivän konsertti su 18.3. klo 15 Ou-
lunkylän kirkossa. Pauliina Hyry, urut; Mäkiö, 
mezzosopraano; Heli Närhi, sopraano ja Kari-
Kyösti Silvennoinen, baritoni. J.S. Bachin aari-
oita. Yhteistyössä Organum- ja Cantorseurat. 
Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.

UUTTA
PYHÄKOULU
”Polku pääsiäiseen” -pyhäkoulu Oulunkylän 
kirkossa 25.2., 4.3., 11.3. ja 18.3. klo 10 messun 
ajan. Ohjaajina Kirsi Kähkönen ja Anne Lindell.

Pitkäperjantain konsertti  ”Erbarme dich”
pe 30.3. klo 15.00 Oulunkylän kirkossa
Katja Mäkiö, mezzosopraano. 
Mm. J.S. Bachin, G.P. Pergolesin ja J. Hayd-
nin passio-aarioita ja
urkumusiikkia.
Vapaa pääsy, oh-
jelma 10 e. Yhteis-
vastuukeräyksen 
hyväksi.

    Uusi ryhmä 
Ryhmä yksinäisyyttä elämässään kokeville. 
Ryhmä Oulunkylän kirkolla 15.3.–19.4., sisältä-
en 5 n. 2,5 h tapaamiskertaa. Ryhmään otetaan 
8 hlöä. Ryhmän ohjaajina toimivat ammatti-
laiset. Ilm. 9.3. mennessä diakoni Lahdensalo, 
p.  09 2340 5382, terhi.lahdensalo@evl.fi.
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Kolumni

Oulunkylän kirkko peruskorjataan 
vuosina 2022/2023. Vuonna 2018 
kerätään kirkon käyttäjiltä ja seu-

rakuntalaisilta toiveita liittyen kirkkora-
kennuksen toiminnallisuuteen ja tulevaisuuteen. Tar-
kempi remonttisuunnittelu, muun muassa tekninen suun-
nittelu, jatkuu vuosina 2019–2020. Aikataulu tulee tarken-
tumaan. Remontin aikatauluun vaikuttavat uuden asema-
kaavan tuomat kirkon ympäristön muutostoimet (mm. rai-
dejokeri) sekä se, millaisia tarpeita remontin suunnittelu tuo 
mukanaan.

Oulunkylän kirkko valmistui ja vihittiin käyttöön vuonna 
1972. Kirkko on aktiivisessa päivittäisessä käytössä, ja tilan 
ja sijainnin puolesta otollinen monimuotoiseen toimintaan 
arjessa ja juhlassa. Kirkon ulkorakenteet edellyttävät kuiten-
kin peruskorjaamista lähitulevaisuudessa. 
Helsingin seurakuntayhtymä on ottanut Oulunkylän kirkon 
peruskorjauksen osaksi investointisuunnitelmaansa joulu-
kuussa 2016. Oulunkylän seurakuntaneuvosto asetti syksyl-
lä 2017 peruskorjaustyöryhmän, jonka puheenjohtajana toi-
mii seurakuntaneuvostosta Jaakko Weuro.

Oulunkylän kirkkoon 
peruskorjaus

Seurakuntavaalit 2018

Joka neljäs vuosi valitaan vaaleilla uudet jäsenet seu-
rakuntaneuvostoon. Oulunkylän seurakunnassa neu-
vostoon valitaan 14 jäsentä. Lisäksi valitaan seura-
kuntien edustajat Helsingin seurakuntien yhteiseen 
kirkkovaltuustoon. 

Seurakuntaneuvosto osallistuu työntekijävalintoihin ja 
päättää toiminnan painopisteistä ja suuntaviivoista. Seura-
kuntaneuvosto hyväksyy vuosittain toiminta- ja taloussuunni-
telman. Seurakuntaneuvoston jäsenet vaikuttavat kirkon elä-
mään myös valitsemalla edustajat kirkolliskokoukseen, mikä on 
kuin ”kirkon eduskunta”. 
Seuraavat seurakuntavaalit pidetään 18.11.2018. Seurakun-
tien jäsenille postitetaan syksyllä vaalikirje, jossa on samalla 
myös äänestysajat ja -paikat.

Oletko kiinnostunut asettumaan vaaleissa ehdolle? Lisätietoa 
saat nykyisiltä luottamushenkilöiltä, kirkkoherranvirastosta 
tai seurakunnan työntekijöiltä. Ei kun ehdolle, tai ainakin ää-
nestämään! Näissä vaaleissa äänioikeus on 16 vuotta täyttä-
neillä kirkon jäsenillä.

ullA kOSOnen

Oulunkylän kirkko.

PINJA HENTUNEN

Laula itsesi onnelliseksi! 
Pakilan seurakunnan Vox Sonora -kuoro 

etsii kuorokokemusta omaavia laulajia. 

Harjoitukset maanantaisin 18–21 Hyvän 

Paimenen kirkon alakerrassa. Tule 

koelauluun harjoitusten yhteydessä, kysy 

lisää Ari Häyriseltä, puh. 050 4330 139.

Yhteisvastuukeräys on alkanut.

Torjutaan yhdessä nälkää ja köyhyyttä 

Suomessa ja ulkomailla. 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!

Lisätietoja antaa Tanja Berg, p. 09 2340 5554, 

tanja.berg@evl.fi

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

Virasto on avoinna ma-to klo 9-12
p. 09 2340 5500
Voit myös jättää viestin vastaajaan tai lähettää meille sähköpostia pakila.srk@evl.fi

Pakilan seurakunta
Hyvän Paimenen kirkko
Palosuontie 1

”Muuttuvat laulut” - Ystävänpäivän konsertti ke 14.2. klo 19. Esiintymässä Jaakko Ryhänen ja Seppo Hovi. Pääsylippu, johon sisältyy kahvi + kakku, 20 e. Lippuja p. 040 531 8810. Järjestäjät LC Helsinki Pakinkylä – LC Helsinki Aurora sekä Pakilan seurakunta.

Kiinnostaako Kirjojen kirja? 

Raamattupiiri kokoontuu kirkolla 

torstaisin klo 18.30–20 seuraavina 

päivinä: 8.2., 8.3., 22.3., 5.4. ja 19.4. 

Tervetuloa lukemaan Markuksen 

evankeliumia ja keskustelemaan yhdessä. 

Piirissä mukana Marita Toivonen.

Meillä on messu 

eli ehtoollisjumalanpalvelus kirkolla joka 

sunnuntai klo 11. Tervetuloa!

Hyvän Paimenen 
kirkolla tapahtuu
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Siltavoudintie 9
(00640) Helsinki

0103269444 reservations@capperi.fi
www.capperi.fi

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.

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

/ Huoneistokeskus www.huoneistokeskus.fi

 

Huoneistokeskus Oy LKV, Valimotie 9, 00380 Helsinki. Y-tunnus 1831315-2.  
Puheluhinnat 020-alkuisiin numeroihin matka- ja lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24 %). 

KIINTEISTÖNVÄLITYKSEN PARHAAT PALVELUKSESSASI.
Pyydä meidät arviokäynnille jo tänään!

ELÄMÄSI TÄRKEIN KAUPPA.  
SINÄ PÄÄTÄT, KENET VALITSET.

MALMI | Kauppakeskus Malmin Nova
Malminkaari 13–19, katutaso 
00700 Helsinki 
puh. 020 780 3680   

OULUNKYLÄ | Liikekeskus Ogeli
Kylänvanhimmantie 29
00640 Helsinki 
puh. 020 780 3280

ilmoita.
Soita 

040 7280505
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Kutsu

Lisätietoja, esitetilaukset ja yksityiset näytöt
040 6719 813 tai 08000 6116 (ark. klo 9-17)
tuula.korhonen@sagacare.fi | www.sagacare.fi

Saga Käpylinna
Myrskyläntie 18
00650 Helsinki

Saga kutsuu 
viihtymään

Saga Käpylinnan väki toivottaa Teidät ja ystävänne lämpimästi 
tervetulleeksi tutustumaan Sagan korkeatasoisiin palveluihin 
sekä kauniiseen taloomme.  Tutustumisen jälkeen voitte jäädä 
kuulemaan klo 14 alkavaa luentoa muistisairauksista, jonka 
pitää ammattitaitoinen henkilökuntamme.

Tiesittehän, että järjestämme joka keskiviikko klo 13 esittely-
kierroksen kaikissa Saga-palvelutaloissa. Tervetuloa!

Ystävänpäivänä keskiviikkona 14.2.2018 klo 13

Saga tarjoaa turvallista, laadukasta ja esteetöntä vuokra-asu-
mista palveluiden kera ikäihmisille.


