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MAAILMAN PARHAAT AURINKOLASIT?

-50%!
Tervetuloa 

sovittamaan!

100%

häikäis
y-

suoja

Erikoistarjous on 
voimassa vain 
rajoitetun ajan.

Malminkaari 15, Malmin Nova, katutaso  
Puh (09) 345 1265

Kylänvanhimmantie 29, Liikekeskus Ogeli, katutaso  
Puh (09) 875 1868

Oulunkyläinen
Pohjoiset kaupunginosat

Helsingin Uimarit 
vuoden urheiluseura!
Tällä kertaa vuoden urheilu-
seuran valinnassa huomioitiin 
ihmisten ja erityisesti nuorten 
huomioonottaminen seuratyön 
eri osa-alueilla. Voittaja sai 
Uno-pokaalin ja 10 000 euron 
stipendin.

Miltä tuntui tulla valituksi vuoden 
urheiluseuraksi?

- Kyllä oli jännittävää odottaa tulosta ja 
sitten kun saimme kuulla oman seuram-

me nimen, niin tunne oli mahtava. Oli 
ihanaa nähdä koko seuran lasten ja van-
hempien sekä ohjaajien ja valmentajien 
ilo ja riemu. He todella arvostivat voittoa 
ja riemuitsivat siitä. Itse asiassa tunnelma 
oli aika sekainen ja kestää varmaan het-
ken, ennen kuin tajuamme mitä oikeasti 
on tapahtunut. Jokainen paikallaolija halu-
si Unon omaan syliinsä, se oli todella hie-
noa, HU:n nuorisopäällikkö Riikka Nord-
ström kertoo. ( Jatkuu s. 8).

Teksti: SUSAN WILANDER
Kuva: PEKKA AULA

Nro 1  |  6.2.2019 www.oulunkylainen.fi

OULUNKYLÄINEN UUDISTUI! Pakila-Seuralle uusi puheenjohtaja

SYDÄNMUNKKI
JA KAHVI 2,5 dl

390
yhteensä

KOON PEKONI-
MUNAPANINI
JA KAHVI 2,5 dl

690
yhteensä

Päivän Subi®
Vain 3,90 €

15 cm Subi® 

  
  

 

Neste K
Oulunkylä
Siltavoudintie 19, 
00640 Helsinki 
Puh. 09 728 4455

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

Helmikuussa kahviostamme
Voimassa 3.3.2019 asti

HELMIKUUSSA ETUHINNOIN

Tarjoukset voimassa 
1.−28.2.2019.

Kylänvanhimmantie 29, 00640 Helsinki
puh. (09) 756 2990, www.oulunkylanapteekki.fi 
Avoinna: ma−to 8.30−19, pe 8.30−18, la 9−15

Koko Favora-sarja

-15 %

Kahden tuotteen 
ostajalle Favora-

lahja kaupan päälle! 
(arvo n. 3,95−5,70, 

kaupanpäällisiä
rajoitettu määrä.)

Keskuspuiston kupeessa nautit Helsingin parhaista
ulkoilualueista ja vehreästä ympäristöstä. Kunin-
kaantammen englantilaistyylinen asuinalue linna-
maisine pihoineen ihastuttaa ja nelikerroksisesta 
hissitalosta löytyy monenlaisia koteja erilaisille 
asujille. Reilun 1 km päästä löytyy Lidl ja S-market. 
Kulkuyhteydet sujuvat bussilla ja jo vartissa 
pääset lentokentälle. Oma tontti ja suomalainen 
rakentaja ovat hyvä yhdistelmä. Autohalli. 
Arvioitu valm. 6/19. RS-kohde. ET-luokka C2013.  

Tutustu kohteeseen: 
www.kiinteistomaailma.fi /helsingin-rotunda

Asuntotyypit: Mh. alk. Vh. alk.
1 h: 29,5 – 30 m² .............73 461 € .......176 370 €
2 h: 35,5 – 44 m² ............68 665 € .......190 440 €
3 h: 69,5 m² ....................90 794 € .......329 200 €
4 – 5 h: 103 m² ................81 680 € .......435 000 €
Autohallipaikka 25 m²....20 000 € .........20 000 €

Kiinteistömaailma | Oulunkylä
Siltavoudintie 4, 00640 Hki

 010 622 3930  
 oulunkyla @kiinteistomaailma.fi 

 Asunto Oy Helsingin Rotunda, Temperankatu 4, 00430 Helsinki

VEHREÄN URBAANIA ASUMISTA

TERVETULOA HELSINGIN 
KUNINKAANTAMMEEN!

Täällä luonto ja kaupunki 

lyövät yläfemmat.

TERVETULOA HELSINGIN 
KUNINKAANTAMMEEN!

Täällä luonto ja kaupunki lyövät yläfemmat.

ark 7-22
la 9-22
su 10-22

Palvelu pelaa 

Yhdyskunnantie 22, Itä-Pakila 
00680 Helsinki | Puh.  020 770 5700

 

Tervetuloa tutustumaan 
moderniin ja palvelevaan 
lähikauppaan
Kauppias Jouni Ekholm

K-MARKET 
PIKKUSISKO AVATTU
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Pääkirjoitus

Numero 1/2019    Perustettu 1985  •  34. vuosikerta  •  ISSN 0783-6961  
Julkaisija:  Oulunkylä-Seura ry    •    Kustantaja:  Eepinen Oy, Pakilantie 98 A, 00670 Hki
Päätoimittaja:  Susan Wilander, p. 0400 510 457, swilander@hotmail.com
Toimitus:  Oulunkyläinen toimii vapaaehtoisten avustajien avulla. 
 Ota yhteyttä päätoimittajaan ja tule mukaan tekemään lehteä! 

Oulunkyläinen
Pohjoiset kaupunginosat Ilmoitusmyynti:: Seija Kuoksa, Eepinen Oy, p. 010 3206 663, seija.kuoksa@eepinen.fi
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Patolan, Veräjämäen, Veräjälaakson, Koskelan, Metsälän, Maunulan, Pakiloiden, Paloheinän, Torpparinmäen 
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1. Keskustelemme kaavoituksen  
viimeisimmästä tilanteesta:
• Mitä ja milloin tapahtuu  

Maaherrantiellä?  
• Kaasuputken siirron vaikutukset  

Patolan metsään.  
• Patolan toisen voimalan  

rakennusaikataulu. 

2. Mitä on tapahtunut syksyisen Oma 
Stadi -tapahtuman aikana tehdyille 
ehdotuksillemme?

Oulunkylä-Seura ry:n  
kevätkokous n. klo 19.30

Jäsentapaaminen, mm. v. 2018 
toimintakertomus ja tilinpäätös 
sekä Oulunkyläinen-lehden uudistus.

Kahvitarjoilu.

Oulunkylä-Seura ry, Johtokunta

KUTSU ASUKASILTAAN JA 
SEURAN KEVÄTKOKOUKSEEN
torstaina 28.3. 2019 klo 18.00 
Oulunkylän Seurahuoneelle

Uudistusten aika 
Oulunkyläisessä
ETUSIVULTA JO NÄKEE, että 
Oulunkyläinen on uudistunut. 
Lehti siirtyi vuodenvaihteessa 
Eepinen Oy:n kustantamaksi 
ja samalla päätettiin uudistaa 
myös lehden ulkoasua. Lehti 
painetaan nyt paremmalle pa-
perille ja etusivun yläosa on va-
rattu toimitukselliselle aineis-
tolle. Uuden taittajan kädenjäl-
ki näkyy myös sisäsivuilla. Mi-
tä mieltä olet uudesta ilmeestä? 

Lehden sisältö on edelleen 
teidän paikallisten asukkaiden 
tekemää ja teidän tärkeinä pi-
tämiänne asioita esille nostavaa. 
Jotta koko alueen näkökannat 
tulisivat esille, toivon runsaas-
ti uusia kirjoittajia ja kuvaajia 
mukaan tekemään lehteä. Ota 
rohkeasti yhteyttä, jos mielessä-
si on juttuidea tai toimit yhtei-
sössä, jolla on asiaa Oulunky-
läisen lukijoille. Lehden teke-
misessä mukana oleminen on 
hyvin joustava harrastus – voit 
kirjoittaa yhden jutun tai kym-
menen, ihan oman mielenkiin-
non mukaan.

Lehden julkaisijana jatkaa 
edelleen Oulunkylä-Seura. Kau-
punginosayhdistyksille oman 
lehden julkaiseminen on ollut 
perinteinen tapa tiedottaa toi-
minnastaan ja saada paikallista 
keskustelua esille hieman laa-
jemmalla foorumilla. Oulun-
kyläinenkin päätyy myös kau-
pungin päättäjien luettavaksi. 
Lehdellä on siten kaksisuuntai-
nen viestintätehtävä – toisaal-
ta se tiedottaa alueen asukkail-
le heitä koskevista asioista, toi-
saalta se kertoo päättäjille mitä 
tällä alueella ajatellaan ja koe-
taan tärkeäksi juuri nyt.

Oulunkyläisen jutut ovat 
luettavissa myös verkossa se-
kä lehden omilla nettisivuil-
la (www.oulunkylainen.fi) et-
tä Issuun näköislehtipalvelus-
sa (issuu.com/oulunkylainen). 
Myös Oulunkyläisen oma Face-
book-sivu toimii juttujen levit-
tämisessä ja keskustelun mah-
dollistajana. Näin jutut leviävät 
alueellisesti kauaskin. Lukijoi-
ta on ollut Pohjois-Amerikkaa 
myöten. Netistä löytyvät myös 
lehden aikaisemmat numerot 
ja jutut, joten se toimii kätevä-
nä arkistona lukijoille.

Lehden tekijänä olen aina 
korvat höröllä valmiina tart-
tumaan kiinnostaviin aiheisiin. 
Kerro mitä sinä haluaisit Ou-
lunkyläisestä lukea ja mitä uut-
ta toivoisit lehteen! Parhaiten 
tavoitat minut sähköpostitse: 
swilander@hotmail.com. Ol-
laan yhteydessä!

SUSAN WILANDER
päätoimittajaKuva: Ingrid Kähäri

Raide-Jokeri nytkähtää eteenpäin
RAIDE-JOKERI-pikaraitiotien 
kustannusarvio on valmistu-
nut. Jos Helsinki ja Espoo hy-
väksyvät uuden kustannusarvion 
maaliskuussa, voidaan rakenta-
minen aloittaa kesäkuussa 2019. 
Siinä tapauksessa Raide-Joke-
rilla voitaisiin päästä matkus-
tamaan kesäkuussa 2024.

Raide-Jokeri-pikaraitiotien 
lopullinen kustannusarvio on 
386 miljoonaa euroa. Helsingin 

osuus kustannusarviosta on 268 
ja Espoon 118 miljoonaa euroa. 
Korotus aikaisempaan hanke-
päätöksen kustannusarvioon on 
93 miljoonaa euroa silloisen ra-
hanarvon mukaan.

-Kustannusarvio perustuu al-
lianssin kehitysvaiheessa laadit-
tuihin tarkentuneisiin suunni-
telmiin ja laskelmiin. Toteutus-
mallina allianssi ohjaa mahdol-
lisimman tarkkaan ja perustel-

tuun kustannuslaskentaan: jos 
kustannusarvio pystytään alit-
tamaan, saavat palveluntuottajat 
bonusta, ja mikäli kustannusar-
vio ylitetään, vastaavat palvelun-
tuottajat omalta osaltaan ylityk-
sestä. Allianssimallissa kustan-
nukset ovat aina läpinäkyviä ja 
laskutus perustuu toteutuneisiin 
kustannuksiin, kertoo Raide-Jo-
keri-projektin tilaajan projekti-
johtaja Juha Saarikoski.

Raide-Jokeri-pikaraitiotien 
toteuttaminen edellyttää raitio-
tieinfran lisäksi varikon toteut-
tamista ja pikaraitiovaunukalus-
ton hankintaa. Lisäksi kaupun-
git tilaavat Raide-Jokeri-allians-
silta hankkeita, jotka on järkevää 
toteuttaa samanaikaisesti pika-
raitiotien rakentamisen kanssa. 

Teksti: SUSAN WILANDER

Raide-Jokerin pikaraitiotievaunut päässevät matkaan vuonna 2024. Kuva: IDIS Design Oy

Oulunkyläinen on saatavilla 
myös useissa jakelupisteissä 

– tarkista paikat lehden 
verkkosivuilta! 

Oulunkyläisen ilmestymisaikataulu:
1/2019  ilmestyy  6.2.
2/2019  ilmestyy  27.3.
3/2019  ilmestyy  29.5.
4/2019  ilmestyy  28.8.
5/2019  ilmestyy  23.10.

6/2019  ilmestyy  4.12.

Tervetuloa seuran asukasiltaan remontin jälkeen avattuun asukastaloon.
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Oulunkyläinen-lehti 
siirtyi vuodenvaihteessa 
Eepinen Oy:n kustan-
nettavaksi. Lehteä 
julkaisee edelleen 
Oulunkylä-Seura ja 
päätoimittaja jatkaa 
lehdessä. Eepinen 
Oy:llä on pitkä kokemus 
kaupunginosayhdis-
tysten julkaisujen 
kustantamisesta, mm. 
Käpylä-lehden osalta. 

YRITYS PERUSTETTIIN vuonna 2000 kus-
tantamaan Eepinen-nimistä lehteä. Eepinen 
oli ns. sähköisen osaamisen aapinen: tieto-
tekniikkaa, internetiä ja sen sisältöjä seu-
raava ilmaisjakelulehti. 

- Minulla oli alkujaan kaksi yritystä ja ne 
kustansivat eri lehtiä, Jauri Varvikko ker-
too. Nykyisin Eepinen kustantaa Oulun-
kyläisen lisäksi Länsi-Helsingissä jaetta-
vaa Tanotorvi-lehteä ja Käpylä-lehteä. Ee-
pinen toimittaa myös erilaisia hakemisto-
ja, kuten Kanneltieto-hakemistoa sekä Kä-

pykylä-hakemistoa sekä taittaa tilauksesta 
julkaisuja, esim. Hermanni-Vallila lehteä, 
Chef Wotkin’s Newsia, Luuvalo-lehteä se-
kä HyväSelkä-lehteä.  

Tällä hetkellä Eepisessä työskentelevät 
myös markkinointipäällikkö Seija Kuok-
sa ja osatoimisesti Jaurin vaimo, toimitus-
sihteeri Nina Varvikko. Lehdillä on myös 
useita avustajia.

- Olen itse Tanotorvi-lehden päätoimit-
taja, mutta hoidan hallinnollisten hommi-
en lisäksi myös kaikkien julkaisujen myyn-
tiä, taittoja ja juttujen editointia. Käytän li-
säksi alihankkijoita, esimerkiksi päätoimit-
tajat tekevät töitä omien yritystensä nimiin, 
samoin ostan jakelun ja painatuksen sekä 
osan graafisesta suunnittelusta ulkopuolel-
ta, Jauri Varvikko kertoo.

Eepinen Oy:n kustantamat kaupungino-
salehdet ovat kaupunginosayhdistysten jul-
kaisemia. Jauri Varvikolla on pitkä tausta 
kaupunginosayhdistystoiminnassa.

- Isoisäni oli tunnettu, pitkäaikainen Her-
manni-Vallila Seuran puheenjohtaja, ko-
tiseutuneuvos Klaus Varvikko. Isäni, toi-

mittaja Kari Varvikko teki vuosikymmeni-
en uran lehtialalla, toimien samalla aktiivi-
sesti niin Hermanni-Vallila Seurassa kuin 
Kannelmäki-Seurassa varapuheenjohtaja-
na (nyk. Kaarela-seura ry.). Olen itse ollut 
mukana Kaarela-Seuran hallituksessa vuo-
sia, toimien nykyisin sen varapuheenjohta-
jana, Jauri Varvikko sanoo. 

Varvikot ovat olleet aktiivisia asukasyh-
distystapahtumien järjestäjiä. Klaus Var-
vikko tunnettiin viihteellisten asukasjuhli-
en, mielenosoitusten ja poliittisten panee-
lien järjestäjänä Vallilassa. 

Nykyään poliittinen vaikuttaminen on 
jäänyt, mutta lehtien teko jatkuu jo kolman-
nessa polvessa. Oulunkyläinen sopii täydel-
lisesti Eepisen valikoimaan. Käpylä-lehden 
kanssa osa jakelualueesta on päällekkäis-
tä, mutta lehdet tukevat toisiaan. Tanotor-
vi ja Oulunkyläinen taas luovat yhtenäisen 
jakelupeiton koko Pohjois-Helsingin alu-
eelle ja palvelevat kaikkia alueen asukkai-
ta ja yrityksiä.

- Uskon, että Oulunkyläisellä, kuten 
muillakin asukasyhdistyslehdillä on tilaus. 
Asukkaat haluavat lukea asuinaluettaan ja 
sen ihmisiä käsitteleviä juttuja ja yritykset 
haluavat kohdentaa markkinointiaan omal-
le alueelleen. Toivon, että pystymme tuotta-
maan alueen asukkaille entistä paremman 
ja visuaalisemman lukukokemuksen, Jauri 
Varvikko sanoo.

Teksti: SUSAN WILANDER

Oulunkyläiselle uusi kustantaja
Oulunkyläinen 
uudistuu 
VUODESTA 1985 ASTI on Oulunkyläinen – Pohjoi-
set kaupunginosat -lehti tuonut julki Pohjois-Hel-
singin asioita asukasnäkökulmasta. Lehden julkai-
sija Oulunkylä-Seura pitää tärkeänä ja arvokkaa-
na, että alueella on edelleenkin asukkaiden oma ää-
nenkannattaja ja tiedotuskanava. Tämän turvaami-
seksi päädyttiin vuodenvaihteessa sopimukseen, jol-
la lehden taloudellinen vastuu, kuten ilmoitushan-
kinta ja taitto annetaan Eepinen Oy:n vastuulle. Se 
myös hoitaa lehden painatuksen, laskutuksen ja ja-
kelun. Vastaavan kaltainen sopimus on Käpylä-Seu-
ralla Käpylä-lehden kanssa. 

Linja ei muutu, toimitus vahvistuu

Muutos ei vaikuta mitenkään lehden sisältöön tai 
toimitusperiaatteisiin; asukkaitten eri näkökulmia 
arvostetaan ja asioista kirjoitetaan asiallisesti kuten 
ennenkin. Seura tuottaa jatkossakin lehteen niin kir-
joituksia kuin kuvia ja vastaa lehden toimituskunnas-
ta. Muutoksella pyrittiin erityisesti siihen, että seura 
voisi keskittää voimavaransa lehden sisältöön julkai-
semistehtävien ja talousvastuun kantamisen sijaan. 
Toimituskuntaa ja tiedotusyhteistyötä alueen kau-
punginosayhdistysten ja seurakuntien kanssa tullaan 
nyt voimistamaan. Päätoimittajana jatkaa Susan Wi-
lander (vuodesta 2016 lähtien), tämän tehtävän hoi-
tajan valitsee Oulunkylä-Seura myös tulevaisuudes-
sa yhdessä Eepinen Oy:n kanssa.

Seura kiittää lehden lukijoita ja haluaa haastaa 
kaikkia jakelualueen asukkaita kehittämään yhdes-

sä uudistunutta omaa 
julkaisuaan antamalla 
palautetta ja toimit-
tamalla niin uutisai-
heita, juttuja kuin ku-
viakin.

ERWIN WOITSCH, 
toimituskunnan 
puheenjohtaja,

Oulunkylä-Seura ry.

Onpa mukavaa, että olet 
taas avannut lehtem-
me.  Huomasitko, että 
sen ulkonäkö on hie-
man muuttunut?  Ou-
lunkyläisellä on vuo-

den 2019 alusta uusi kustantaja nimeltään 
Eepinen, joka toimii lähialueellamme Pa-
kilassa.  Heistä kerromme laajemmin toi-
saalla tässä numerossa.  Tutut kirjoittajat 
- ja toivottavasti uudetkin - jatkavat si-
sällön tuottamista asioista, jotka kosket-
tavat lehden ilmestymisalueen asukkaita.  

Usein uuden vuoden alkaminen tar-
koittaa meistä monille lupausta uudis-
tumisesta.  Pyrimme korjaamaan elin-
tapojamme, olemaan enemmän läsnä lä-
heistemme elämässä tai ehkä ottamaan 

sen suuren askeleen, jota olemme vuosia 
suunnitelleet.  Ehkä onnistumme tai sit-
ten teemme mahtavan mahalaskun.  Jut-
telimme tässä päivänä muutamana työ-
kavereiden kesken päätöksistämme luo-
pua itseä haitanneista tavoista.  Ei niin-
kään siitä, miten vaikeaa on luopua tupa-
koinnista tai suklaan syönnistä, vaan mi-
ten laajat vaikutukset onnistumisella voi-
kaan olla.  Omaan terveyteen, toki, mutta 
myös koko omaan elinpiiriin.  Onnistumi-
sen luoma hyvä olo ja energia vaikuttavat 
(ehkä hieman naivin) uskomme mukaan 
kykyymme ottaa vastaan vastoinkäymisiä.

Minulla on viime vuoden aikana ollut 
ilo tavata perheitä, jotka ovat paluumuut-
taneet Oulunkylään.  Ja teitä, jotka olet-
te valinneet Oulunkylän uudeksi kotipai-

kaksenne ensimmäistä kertaa.  Olette ter-
vetulleita osallistumaan lukuisten seuro-
jen ja järjestöjen toimintaan ja sitä kaut-
ta vaikuttamaan alueemme elinvoimai-
seen tulevaisuuteen.  Raide-Jokeri ja uu-
disrakentaminen muovaavat ympäristö-
ämme huomattavasti, joten meidän on 
yhdessä pidettävä huolta viheralueidem-
me säilyttämisestä.

Toivon, että tapaamme maaliskuussa 
järjestettävässä Oulunkylä-Seuran asu-
kasillassa Seurahuoneella.  Se on kaikil-
le avoin tilaisuus, jossa voitte myös liittyä 
seuran jäseniksi.

Terveisin,
MARJA MARKKO

Oulunkylä-Seuran puheenjohtaja

PS. Tiesitkö muuten, että pääkaupun-
kiseudun väestökeskipiste sijaitsee Met-
sälässä entisen Maaliikennekeskuksen so-
rakentällä, jonne 2019 aletaan rakentaa 
uutta Postipuiston asuinaluetta?  Tuohon 
pisteeseen kaikkien pääkaupunkiseudun 
asukkaiden yhteenlaskettu linnuntie-etäi-
syys on pienin. Lähde HS 19.1.2019.

Tammen juurelta

Seija Kuoksa on työskennellyt Eepinen 
Oy:ssä parikymmentä vuotta.

- Uskon, että pystymme tuottamaan alu-
een asukkaille entistä paremman lehden. 
Kaikki palaute on tervetullutta, kustantaja 
Jauri Varvikko osanoo.
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Putkien siirto 
vaikuttaa 
liikenteeseen
Pirkkolassa, Maunulassa ja Patolassa siirretään kunnallisteknisiä 
putkia ja johtoja asuntorakentamisen alta. Työ alkaa helmikuun 
alussa Pirkkolantieltä ja etenee maaliskuussa Pirjontielle ja myö-
hemmin tänä vuonna Suursuonlaitaan ja edelleen Patolaan.

Pirkkolantien, Pirjon-
tien ja Käskynhaltijan-
tien varteen suunnitel-
tu uusi rakentaminen ja 
Raide-Jokeri edellyttä-
vät putkien ja johtojen 

siirtämistä. Samalla siirretään myös 
maakaasun siirtoputkea, jotta suojae-
täisyydet uusiin rakennuksiin täyttyvät.

Rakennustyöt sulkevat Pirkkolan-
tien ajoneuvoilta Metsäpurontien ja 
Maunulantien välillä maaliskuusta al-
kaen, tontille ajoa lukuun ottamatta. 
Korvaava reitti kulkee Metsäpuron-
tien kautta. Työt aiheuttavat muutok-
sia myös jalankulun ja pyöräliiken-
teen reitteihin.

Joukkoliikenne katkeaa kokonaan 
Pirjontiellä ja Pirkkolantiellä Pakilan-
tien ja Metsäpurontien välisellä osuu-
della 4. maaliskuuta alkaen. Runkobus-
silinja 550 sekä bussilinjat 52 ja 552 
siirtyvät kulkemaan Metsäpurontien 
kautta. Linja 51 siirtyy poikkeusrei-
tille, joka ei kulje Maunulan ja Pirk-
kolan kautta. Lisäksi linjan 63 Pirk-
kolan reittiosuus jää ajamatta. Bussi-
en poikkeusreittien tarkat tiedot ker-

Karttakuva työalueesta 
ja aikataulusta. 

Kuva: Tovia Design. Pohjakartta: 
© Kaupunkimittaus, Helsinki 2019

KAASUPUTKEN UUSI LINJAUS tu-
hoaa Patolanmetsän keskeisen ja re-
hevimmän osan – pysyvästi. Metsää 
kaadetaan mittavasti 1,5 km:n mat-
kalta n. 2 ha. Linjaus myllää myös 
vasta kunnostetun Itsenäisyydenpuis-
ton ja tekee ammottavan aukon Hen-
rik Sohlbergin puistoon, jonka pitäisi 
toimia viherväylänä Patolanmetsän ja 
Vantaanjokivarren välillä.

Perustelut ontuvat,  
seuraukset vakavat

Työalueesta tulee Siltavoudintien le-
vyinen, metsää kaatuu 12 m leveydel-
tä ja raivaus jättää ikuisesti 8 m leve-
än väylän. Suunnittelijat ovat kekseli-
äästi hakeneet tuhotyölle asukkaiden 
ymmärrystä ja markkinoivat sitä uu-
tena ulkoiluraittina. Perustelu on kui-
tenkin naurettava. Alueella liikkuneet 
tietävät, ettei mitään uusia väyliä tar-

vita: metsäalueen luontainen polku-
verkosto ja ulkoilutie toimivat hyvin.

Työn vaikutuksia virkistyskäytölle 
ja luonnolle ei ole kartoitettu. Met-
sän tunnelmallinen tihein osa kato-
aa, mukavat polut vaihtuvat valais-
tuksi raitiksi, metsäalue pilkkoutuu 
ja sen elinvoimaisuus vähenee. Hävi-
tetyn metsän takia kosteus- ja valo-
olosuhteet muuttuvat, kasvi- ja eläin-
lajisto köyhtyy. Mustikka- ja sienes-
tyspaikat sekä koulujen opetuskoh-
teita menetetään. Myös yösuunnis-
tus, lasten ja nuorten leikit metsän 
hämärässä loppuvat, eläimet saavat 
etsiä kotinsa ja pimeän turvan muu-
alta – mistä?

Ylimielisyys hyvän  
vuorovaikutuksen tilalle

Kaupunkisuunnittelu on yleensä teh-
nyt hyvää yhteistyötä asukkaiden ja 

heitä edustavan Oulunkylän kaupun-
ginosayhdistyksen kanssa ja hyvissä 
ajoin tiedottanut hankkeista jo suun-
nitteluvaiheessa. Kaasuputken linja-
uksessa on menetelty toisin ja pidetty 
hyvin vähän ääntä. Suunnitelmista ei 
ole kerrottu ennen syksyn päätöskä-
sittelyä. Asukkaat eivät voineet ottaa 
kantaa suunnitelmiin vaan asia vietiin 
hiljaa päättäjille, jotka eivät nähneet 
hankkeen seurauksia. Päätös sinetöi-
tiin laillisesti (khs. 17.9.2018) mutta 
hiljaisesti, eikä Oulunkylä-Seurakaan 
huomannut sitä.

Loppusyksyllä Oulunkylän kaavail-
lassa kaupunki sitten esitteli jo pääte-
tyn asian. Tilaisuus alkoi tragikoomi-
sesti: ensin ylevästi viheralueista ker-
toen, sitten kaupunginosametsän tu-
hoamista esitellen. Läsnäolijoissa tieto 
herätti tyrmistystä, mutta virkamiehet 
vastasivat asukkaiden huoleen naures-
kellen ja vähätellen, kuulimme myös 
höpinöitä lisäväylien tarpeellisuudesta 

säestettynä vitseillä virkamiehen eksy-
misestä metsässä. Vaikka uusi linjaus 
oli yksi illan aiheista, ei sen esittely-
pisteellä ollut edes karttaa nähtävil-
lä. Sama linja on jatkunut: seura ei ole 
pyynnöistään huolimatta saanut näh-
täväkseen päätöksen liitteenä olevaa 
aineistoa. Siksi lehdessäkään ei voi-
da nyt kertoa asiasta täsmällisemmin.

Asukkaat ohitettu,  
vaihtoehdot puuttuvat

Suunnittelussa on täysin sivuutettu 
lukuisat eri kaavayhteyksissä esitetyt 
yksittäisten asukkaiden mielipiteet ja 
Oulunkylä-Seuran lausunnot, joissa 
on korostettu Patolanmetsän merki-
tystä keskeisenä luonto- ja virkistys-
alueena. On erittäin valitettavaa, et-
tä tämä asukkaitten ääntä väheksyvä 
ylimielinen toimintatapa vain vahvis-
tuu. Koko yleiskaavaprosessi oli täs-

tä jo hyvänä näyttönä, eikä uusi kau-
punkiympäristön apulaispormesta-
ri Anni Sinnemäki (vihr.) ole muu-
tosta tuonut.

Järkytystä lisää se, että koko metsän 
raivaus on täysin tarpeeton. Suunnit-
telussa ei ole vakavasti etsitty vaihto-
ehtoisia metsäaluetta kiertäviä linja-
uksia, vaan on jälleen nähty viheralue 
vain rakentamisen resurssina. Halul-
la ja asukkaiden ääntä kuunnellen oli-
si linjaus voitu tehdä esim. kokonaan 
nykyisen ulkoilutien reitin mukaan 
pysyvät metsätuhot välttäen. 

Maakaasua markkinoidaan ympä-
ristölle hyvänä: Gasum, olette tah-
ranneet maineenne, miten vastaat-
te asukkaille? Kaupunkisuunnittelu: 
Mistä annatte metsää tuhotun tilal-
le, jätättekö vastaavan alueen Toivo-
lanmetsästä Vantaanjoen varrelta ra-
kentamatta?

ERWIN WOITSCH 
Oulunkylä-Seura

Patolanmetsän tuho seurausta 
huonosta suunnittelusta

Oulunkylä-Seuran asukasillassa to 28.3. on  
aiheena mm. kaasuputken linjaus. Suunnitteli-
joita kutsuttu vastaamaan asukkaille. Tilaisuus 
alkaa klo 18 kahveilla Oulunkylän Seurahuo-
neella Larin Kyöstin tie 7. Tervetuloa!

rotaan osoitteessa www.hsl.fi helmi-
kuun aikana.

Liikenne Metsäpurontien kautta jat-
kuu ainakin kesään 2020 asti. Liiken-
teen poikkeusjärjestelyt alueella jatku-
vat tämänkin jälkeen, jos Raide-Joke-
rin raitiotien rakentaminen alkaa suun-
nitellusti kesällä 2019. 

Kaasuputkelle linja  
metsän poikki

Patolassa Käskynhaltijantien pohjois-
puolella sijaitseva maakaasun siirto-
putki korvataan uudella putkella, jo-
ka rakennetaan Patolan metsäalueen, 
Henrik Sohlbergin puiston ja Itsenäi-
syydenpuiston poikki.

Patolassa kaasuputken rakentami-
nen edellyttää noin 12 metriä leveän 

työalueen raivaamista metsään Tuusu-
lantieltä Yhdyskunnantielle. Työmaa-
tie muutetaan rakentamisen jälkeen ul-
koiluraitiksi, jonka vierellä kaasuput-
ken kohta pidetään avoimena viiden 
metrin leveydeltä. Henrik Sohlber-
gin puistossa ja Itsenäisyyden puistos-
sa putken linjaus on suunniteltu mu-
kailemaan nykyisiä raitteja. Raivaus-
työt tehdään Patolassa helmi–maali-
kuussa, ja putken rakennustyöt alka-
vat kesällä 2019. 

Kaikkien kunnallistekniikan siirtoon 
liittyvien töiden on tarkoitus olla val-
miita syksyllä 2020. Töistä vastaa Hel-
singin kaupunki ja kaasuputken siirros-
ta Gasum. Lisätietoja löytyy osoittees-
ta hel.fi/johtosiirrot.

Teksti: SUSAN WILANDER
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Pirkkolan, Maunulan ja Patolan johtosiirrot

Pirkkolantie 
liikuntapuiston 
kohdalla
Marraskuu 2019–
elokuu 2020

Pirkkolantie 
ja Pirjontie
Helmikuu 2019–
syyskuu 2020

Pirjontien ja 
Pakilantien 
risteys
Marraskuu 2019–
helmikuu 2020

Suursuonlaita
Kesäkuu–elokuu 
2019, purkutyöt 
kesäkuu–elokuu 
2020

Suursuonpuisto
Linjan raivaus helmikuu–
maaliskuu 2019, 
rakennustyöt joulukuu 
2019–maaliskuu 2020, 
maisemointityöt kesällä 
2020

Patolan metsä
Linjan raivaus helmikuu–
maaliskuu 2019, 
rakennustyöt elokuu 
2019–toukokuu 2020, 
maisemointityöt kesällä 
2020

Henrik Sohlbergin puisto 
ja Itsenäisyydenpuisto
Linjan raivaus helmikuu–
maaliskuu 2019, rakennustyöt 
marraskuu 2019–maaliskuu 
2020, maisemointityöt kesällä 
2020
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Pakila-Seuran  
puheenjohtajan  
palsta 

 

Tule mukaan Pakila-
Seuran toimintaan
”ASUKASYHDISTYS ON alueen asukkaiden palvelija”, totesi 
viimeisellä puheenjohtajan palstallaan edeltäjäni Tapio Kle-
metti. Hän teki mittavan työn seuran toiminnan aktivoimi-
seksi ja kehittämiseksi toimiessaan seuran puheenjohtajana 
kolme vuotta. Siitä suuret kiitokset Tapiolle.

Tuota asukkaiden palvelutehtävää aion jatkaa ja edelleen 
kehittää. Pakila-Seuran toiminnan tavoitteet on kirjattu toi-
mintasuunnitelmaamme näin: ”Seuran tarkoituksena on 
edistää toimialueensa monipuolista kehittämistä yhteistyös-
sä asukkaiden, viranomaisten sekä alueen yhteisöjen ja yri-
tysten kanssa paikalliset erityispiirteet huomioiden. Tavoit-
teena on lisätä asuinympäristön palveluita, turvallisuutta ja 
viihtyisyyttä, edistää yhteisöjen ja yritysten toimintaedelly-
tyksiä, vaatia yhteisöllisyyttä ja paikallista kulttuuria sekä li-
sätä alueen tunnettuutta.” Tavoitteiden toteuttamiseksi toi-
mimme alueemme etujärjestönä, teemme yhteistyötä kunnal-
lishallinon kanssa ja osallistumme aluetta koskevaan suunnit-
teluun. Pyrimme vaikuttamaan päätöksentekoon tekemällä 
aloitteita ja esityksiä ja antamalla lausuntoja, viestimme alu-
een asioista ja järjestämme tapahtumia ja asukastilaisuuksia. 
Pakila-Seuran toimialue kattaa Länsi- ja Itä-Pakilan, Palo-
heinän, Torpparinmäen ja Tuomarinkylän.

Helsingin kaupunki pyrkii yhä enenemässä määrin kuule-
maan asukkaiden mielipiteitä omien asuinalueidensa kehittä-
misessä. Asukasyhdistykset ovat tässä tärkeässä roolissa. Mitä 
suurempi jäsenmäärämme on, sitä suurempi painoarvo lau-
sunnoillamme on kaupungin eri organisaatioissa. Jäsenmäärän 
kasvattaminen onkin yksi tämän vuoden tärkeimmistä pää-
määristä. Kannustankin alueemme asukkaita ottamaan roh-
keasti yhteyttä seuraamme, liittymään jäseneksi ja osallistu-
maan seuran toimintaan. Pakila-Seuran jäsenmaksu on vain 
15 euroa vuodessa. Liittyminen käy kätevästi esim. kotisivu-
jemme (www.kaupunginosat.net/pakila) kautta. 

Tavoitteenamme on myös kehittää seuramme tunnettuut-
ta. Pyrimme entistä monipuolisempaan ja avoimempaan vies-
tintään. Yksi säännöllisistä viestintäkanavistamme on tämä 
Oulunkyläinen-lehti. 

Alueemme tulee lähivuosina muuttumaan merkittävästi. 
Kaavamuutokset lisäävät täydennysrakentamisen yhteydessä 
asumistiheyttä ja jatkossa katukuvassa tulee näkymään enem-
män kerrostaloja. Koulu- ja päiväkotien rakennushankkeet 
ovat vireillä ja Pakilantien varteen Kyläkunnantien ja Kehä 
I:n väliin on tulossa uusi market. Kaupungin suunnitelmissa 
Pakilantietä hahmotellaan kokoavaksi keskuskaduksi ja sen 
varren tonttien rakennusoikeutta lisätään mahdollistamal-
la kolmi- tai nelikerroksisten talojen rakentaminen. Alueel-
lemme tyypillistä luonnon läheisyyttäkään ei ole unohdettu: 
Haltialan metsään Keskuspuiston pohjoisosaan suunnitellaan 
laajaa 137 hehtaarin suuruista 
luonnonsuojelualuetta.

Monilla mittareilla mitat-
tuna alueemme on Helsingin 
kaupunginosien parhaimmis-
toa. Olkaamme siitä ylpeitä.

Toivotan kaikille toiminta-
alueemme asukkaille menes-
tyksellistä alkanutta vuotta!

RAIMO RAHKONEN
Pakila-Seuran pj

0400-408122 

Pakila-Seuran uusi puheenjohtaja:

Raimo Rahkonen
Pakila-Seura ry:n 
sääntömääräinen 
syyskokous 
27.11.2018 
valitsi yhdis-
tyksen uudeksi 
puheenjohtajaksi 
Raimo Rahkosen. 
Raimo Rahkonen 
on Pakila-Seuran 
toimialueella 
monessa mukana 
ollut kotiseutuak-
tiivi, joka on pit-
kään vaikuttanut 
erityisesti Lions 
Club –toiminnassa. 

VARSINAISEN TYÖURANSA 
Rahkonen teki Puolustusminis-
teriön kiinteistöosastolla, mut-
ta jo vuonna 1989 hän aloitti 
päivätyönsä ohella sivutoimi-
sena isännöitsijänä ja yrittäjä-
nä. Isännöintiä Rahkonen jat-
kaa edelleen, vaikka onkin ta-
voitteellisesti vähitellen vähen-
tänyt työntekoa.      

Pakila on ollut Raimo Rah-
kosen kotikaupunginosa vuo-
desta 1973. Vaikka hän aika-
naan päätyi asumaan Pakilaan 
sattumalta, kiintymys luonnon-
läheiseen ja rauhalliseen aluee-
seen muodostui pian vahvaksi. 
Vapaaehtoistyön ohella Rah-
konen harrastaa omakotiasu-
miseen liittyvää puuhailua ja 
voimailua omassa kotikunto-
salissaan. 

Pakila-Seuran toimintaan 
Rahkonen tuli aluksi toimin-
nantarkastajan roolissa. Hänet 
valittiin hallituksen jäseneksi 
vuonna 2015, mistä alkaen hän 
on myös toiminut yhdistyk-
sen taloudenhoitajana. Rahko-
nen näkee Pakila-Seuran tär-
keänä vaikuttajana alueen asi-
oiden edistämisessä. Uusi pu-
heenjohtaja haluaa vaalia yh-
distyksen roolia erityisesti yh-
teistyön rakentajana alueen eri 
toimijoiden välillä. 

Toimintaansa ohjaaviksi pe-
rusarvoiksi Raimo Rahkonen 
nimeää oikeudenmukaisuuden 

ja rehellisyyden. Hän antaa ar-
voa ahkeralle työnteolle ja on 
valmis panemaan myös itsen-
sä peliin yhteisten päämäärien 
eteen. Raimo Rahkonen tun-
netaan henkilönä, jolla on tai-
to kuunnella ja arvostaa erilai-
sia näkemyksiä. Hänelle omi-
naista on viedä sinnikkäästi lop-
puun aloitetut hankkeet. Näistä 
kaikista ominaisuuksista on var-
masti hyötyä Pakila-Seuran pu-
heenjohtajan tehtävässä. 

Pakila-Seura on tunnistanut 

vuoden 2019 päätavoitteeksi jä-
senkentän kasvattamisen ja jä-
senten aktiivisemman toimin-
taan mukaan saamisen. Tätä 
uusi puheenjohtaja pitää kes-
keisenä yhdistyksen vaikutus-
mahdollisuuksien lisäämises-
sä. Tavoite palvelee myös seu-
ran tehtävää yhteisöllisyyden li-
sääjänä ja vahvistajana. Alkavan 
puheenjohtajakautensa tärkeäk-
si teemaksi Rahkonen nimeää 
myös vaikuttamisen siihen, että 
asukkaiden ääni saadaan kuulu-
maan aluetta koskevissa kaava- 
ja rakentamisasioissa, erityises-
ti koulu-, päiväkoti- ja harras-
tustilojen rakentamisessa Paki-
lanpuistoon.       

Pakila-Seuran oman toi-
minnan kehittämiseen liittyen 
Raimo Rahkonen nostaa kak-
si asiaa: yhdistyksen viestinnän 
ja Pakin talon hyvän hoidon. 
Monikanavaisella ajantasaisel-
la viestinnällä jaetaan tietoa alu-
een tärkeistä asioista asukkail-
le ja päättäjille. Viestintä toimii 
myös yhteisöllisyyden lisääjänä. 
Helsingin kaupungin omistama 
Pakin talo on arvokas historial-
linen rakennus, jonka tiloja Pa-
kila-Seura ylläpitää ja vuokraa. 
Vuokratulot ovat seuralle mer-
kittävä tulonlähde.

 

Teksti: ERJA VUORIO

Pakila-Seuran uusi puheen-
johtaja Raimo Rahkonen pitää 
Pakin talon hyvää hoitoa tär-
keänä. Kuva: Jauri Varvikko

Pakin talo kruunaa juhlasi
Pakilan kotiseututalo on oiva 
mieleen jäävien juhlien ja onnistu-
neiden kokousten pitopaikka. Vanha 
tunnelmallinen maalaistalo paritu-
pineen tarjoaa tilat 60-70 hengelle. 
Talossa on modernit mukavuudet, 
pieni keittiö ja täydellinen astiasto.

Pakin taloa isännöi Pakila-Seura ry.  
Tiedustelut ja varaukset vahtimes-
tarilta, puh. 045 1244 158. Katso 
lisätietoja ja kuvia osoitteesta 
www.facebook.com/pakintalo.
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Koskelantie 24, Käpylä  •  040-4159119  
Valuraudankuja 6, Tattariharju  •  040-9612 310 

• Fysioterapia  • Kosmetologi
• Hieronta  • Parturi-kampaamo
• Jalkaterapia • Personal training

Voit tilata lahjakortin tai varata ajan myös  
netin kautta www.fysiotreenari.com 

• Parturi
• Kampaamo  

Käpyläntie 1,  p. 798 940, 798 920

KOKO PERHEEN 

KAMPAAMO 
OLYMPIAKoskelantie 54 

p. 09 757 1353 

ma  sulj.
ti-pe  9-17
la  9-13

Tervetuloa!

Mäkitorpantie 23
puh. 09-752 4939

Parturi-Kampaamo

 

Yksilölliset 
hammasproteesit 

suoraan valmistajalta

Erikoishammasteknikko 

MERJA  
VESAMÄKI

Helsinginkatu 9 
P. 09 716 151

Oulunkylän 
Kampaamo
Marjut Mäkelä
Siltavoudintie 7,  
00640 HELSINKI  

Puh. 09 728 7012

Marleen
a •  Kauneushoitola  

•  Jalkahoitola   
•  Koti- ja  
    laitoskäynnit

Pohjolankatu 1     Puh. 09-791187 / 040-5721238
Nettiajanvaraus www.kauneushoitolamarleena.fi

Tiistaisin 
eläkeläisalennus

Parturi-Kampaamo 

Salon Bonita
040 580 3839

Armi (Anu) Sankelo 09 728 5664  
Tervetuloa!

Manttaalitie 13, Itä-Pakila

Luontaistuotekeskus
Käpyläntie 8  09 - 792 090
Avoinna ark. 9-18, la 9-15

Rautainen uutuus
Multi Fe Vege Drink

2480
(norm. 29,90)

Rautapitoinen vitamiini-kasvis-
rauta-mehuvalmiste nostamaan 
rauta- ja ferritiiniarvoja.

Kasvispohjainen, nestemäinen  
ravintolisä. 600 ml, kuukauden  
annos.

Tutustumishinta
Tarjous voimassa 15.2. asti

6 6.2.2019Oulunkyläinen

Kauneus ja terveys
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Kelan vaativa kuntoutus.  
Meillä käyvät Helsingin  

kaupungin palvelusetelit.

www.fysioeka.fi 
Sofianlehdonkatu 5 a A 4,  

00610 Hki 
p. 040-5074530

Fysioterapeutti  
Anita  

Korhonen 
050 545 9500
Männikkötie 10

• fysioterapia & hieronta 
(48,-/h) 

• kinesioteippaukset  
• berner-terapia 

• kalvo(fascia)käsittelyt

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO 

Hannele Lindholm 
Puh. 09 710 533
Käenkuja 4, Sörnainen

Käpyläntie1, 00610 Helsinki   |   www.koskelanhammas.fi

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

Varaa aika
soittamalla

(09) 720 6800
tai netistä.

Hammashoitoa 
OULUNKYLÄSSÄ

Siltavoudintie 4

Jukka Kärkkäinen 
Hammaslääkäri, lääkäri

OK-Hammas
Ajanvaraus p. 7520880

Hiusateljee Oy Ogelin liikekeskus,  
Kylänvanhimmantie 29  

Ajanvaraus: p. 09-7206700 tai 24/7 
netin kautta hiusateljee.fi/ajanvaraus

Piristä itseäsi  
uudella  
tyylillä!

Muodonmuutokset  
meiltä ammatti- 

taidolla, myös uudet  
hiustenvärjäykset.

Tervetuloa tutustumaan!

 

          maunulan apteekki 
 
                Palvelemme ma-pe 8.30-19, la 9-16 
 
               Pakilantie 10, 00630 H:ki, 09-724 8543 
 
                    maunulan_apteekki.helsinki@apteekit.net 
  
  
  Katso kaikki tarjoukset                www.avainapteekit.fi 
      www.maunulanpteekki.fi 

Oulunkyläisestä löydät  
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Botnian kaudessa 

haasteita 
ja riemua
Botnian edustuksen kausi

Oulunkylän oman jääpallojouk-
kueen Botnian edustusjoukku-
een sarjakausi alkaa olla pake-
tissa. Tämän talven kausi alkoi 
huikean hienosti neljällä voitolla 
Jyväskylän JPSstä, Oulun OL-
Sista, Tornion LRKsta ja Varka-
uden WP 35stä. Sen jälkeen on 
ollut hieman haasteellisempaa ja 
karvasta tappion kalkkia ollaan 
myös maistettu. Sarjataulukos-
sa ollaan keskikastissa ja jänni-
tetään pudotuspeleihin pääsystä.  
Usko omiin kykyihin on vahva 
ja voitontahtoa ei puutu, joten 
pudotuspeleihin tällä kaudel-
la päästään ja siitä sitten mita-
lipeleihin.  Tulethan kannusta-
maan oman kylän joukkuettasi 
Oulunkylän tekojääradalle, nyt 
jos koska tarvitaan tukea.

Pojat alle 15 vuotta 
-harjoitusmatkalla Ruotsiin

Syksy oli lämmin, joten pää-
dyimme juniorien kanssa ha-
kemaan jäätuntumaa Ruotsis-
ta. Ruotsissa on 14 jääpallohal-

lia – Malmille suunnitellaan ko-
vasti Suomen ensimmäisen jää-
pallohallin rakentamista. Mat-
ka suuntautui Edsbyn jääpallo-
kaupunkiin. Edsbyn on voitta-
nut kaksi edellistä Ruotsin mes-
taruutta, takuumiehinään Bot-
nian kasvatit Tuomas ja Tom-
mi Määttä. Tuomas ja Tom-
mi ottivat pojat ilolla vastaan, 
osallistuivat harjoituksiin ja in-
nostivat poikia jääpallon pa-
riin. Treenit huipentuivat har-
joitusotteluun Bollnäsin junio-
reita vastaan, jonka pojat voitti-
vat 6-5 tiukan ottelun jälkeen Il-
marin, Topiaksen ja Polin maa-
leilla. Vauhdikkaan laivamatkan 
jälkeen kotiin saapui väsyneet, 
mutta onnelliset pelurit. Reissu 
tiivisti joukkuehenkeä ja tästä 
oli loistava rakentaa tulevaa me-
nestystä SM-sarjassa.

Matalan kynnyksen 
jääpalloa naisille

Botnian Leidit aloittivat en-
nen joulua jääpalloharrastuksen. 
Ryhmässä on eritasoisia osaa-
jia, eli kynnys on todella mata-

la. Useat meistä olivat ensiker-
taa hokkareilla, eikä harjoituk-
siin tuloa estä myöskään kau-
nokit.  Nyt kutsummekin kaik-
ki mukavasta ja urheilullises-
ta harrastuksesta kiinnostuneet 
naiset pelaamaan jääpalloa ker-
ran viikossa. Harjoitukset ovat 

joka keskiviikkona klo 20.30-
22.00. Tervetuloa!

B-kuppi

Edellisessä numerossa oli jut-
tua Oulunkylän tekojääradalla 
toimivasta Botnian kahvilasta 
B-kupista, jota Botnian leidit 
pyörittävät vapaaehtoistoimin. 
Lämmin kiitos leidien puolelta, 
että myös Oulunkyläläiset ovat 
löytäneet kahvilan mm. yleisö-
luisteluiden, pelien ja harkkojen 
aikana tai ihan vain iltakävelyl-
lä. Oli aivan ihastuttava palaute 
muutamalta nuorelta junnulta, 
kun tulivat kahvilaan ihan varta-
vasten kaakolle ja toastille, kos-
ka: ”B-kupissa on törkeen hyvät 

Löydä oma lajisi!
Pitkään liikunta-
alalla työskennel-
leet tietävät, että 
tammikuun alussa 
kuntosaleilla ja 
liikuntaryhmissä 
on ruuhkaa, mutta 
osa kokeilijoista 
lopettaa uuden 
harrastuksensa jo 
ennen tammikuun 
loppua. 

NÄIN KÄY siitä huolimatta, että lii-
kunnan hyödylliset terveysvaikutukset 
ovat kaikkien tiedossa. Motivaatiota 
liikkumiseen kannattaa kuitenkin et-
siä jostakin muualta kuin terveydestä, 
sillä terveys on huono motivaattori. 

On täysin inhimillistä, ettei kukaan 
jaksa pitkään tehdä sellaista, mikä on 
epämiellyttävää tai jopa vastenmielis-
tä. Sen takia ihan oleellista uuden ta-
van juurruttamisessa on se, että uu-
dessa tavassa on jotakin kiinnostavaa, 
houkuttelevaa ja hyvää mieltä tuotta-
vaa. Anna uudelle harrastukselle vä-
hän aikaa – älä tyrmää sitä heti ensim-
mäisestä kokeilusta. Jos ajan myötä-
kään en löydä siitä positiivisia ja kou-
kuttavia ominaisuuksia, kokeile roh-
keasti jotakin muuta.

Kokeile rohkeasti erilaisia juttuja 
ja tunnustele tunnelmiasi: houkut-
teleeko hikiliikunta vai oletko lem-

peämmän liikkumisen ystävä? Lii-
kutko mieluummin yksin vai onko 
liikkeelle lähtö helpompaa porukas-
sa? Kaipaatko treenin tueksi musiik-
kia vai onko hiljaisuudessa tekemi-
nen sinun juttusi? Liikutko mielui-
ten omaan tahtiin vai kaipaatko oh-
jaajaa kertomaan, mitä tehdään ja mi-
hin tahtiin?

Isoista voimisteluseuroista löytyy 

valikoimaa monenlaisiin makuihin 
ja kaikenikäisille liikkujille. Voimis-
teluseurojen tarjonta on kasvanut pe-
rinteisistä voimistelulajeista kaiken-
laiseen lasten perusliikuntaan sekä 
aikuisten ryhmäliikunnan puolel-
le. Vaikka moni seura on alun perin 
tarjonnut toimintaa lähinnä tytöille 
ja naisille, yhä useammassa on nyky-
ään jäseninä iso määrä poikia ja mie-

hiä. Näin on käynyt myös Oulunkylän 
alueen seuralle, joka jo lähes 10 vuotta 
sitten pudotti nimestään naiset pois, 
ja nimeksi tuli Pakilan Voimistelijat.

Pakilan Voimistelijat on Helsingin 
suurin voimisteluseura lähes 1400 jä-
senellään. Seura on levittäytynyt laa-
jasti Pakilaan ja lähialueille, jossa lap-
sille ja nuorille on kolmisenkymmen-
tä harrastetuntia viikoittain ja aikui-
sillekin saman verran. Seuran tarjon-
nan ehkäpä suurin vahvuus on juuri 
monipuolisuus – tarjolla on kaikkea 
joogasta joukkuevoimisteluuun ja La-
viksesta telineakroon. Kynnys tunnille 
tuloon on matala, kun toimintaa löy-
tyy ihan läheltä, esimerkiksi Oulun-
kylän ala-asteelta. Tule mukaan – hy-
vässä seurassa on ilo liikkua!

Teksti: ANNA TAKALA
Pakilan Voimistelijat

Vauhdikasta menoa Botnia-Vei-
terä -ottelussa 13. tammikuuta. 
Kuva: Pekka Huovila.

toastit”.  B-kuppi teki 2.2 pop-
up keikan Tampereelle Pyyni-
kille, jossa pelattiin ensimmäistä 
kertaa jääpallon mestaruussarjaa 
67 vuoteen. Tuossa pelissä Bot-
nian edustusta vastaan luisteli 
Porin Narukerä.

Oulunkylän tekojääradalla 
pelataan 11- vuotiaiden lasten 
lopputurnaus 9.-10.3. Paikalle 
tulee noin 200 junioria ja heidän 

perheensä. Nämä päivät kannat-
taa laittaa allakkaan ja suunna-
ta tuolloin katsomaan ja pik-
kupoikien liikunnan riemua ja 
kannustamaan omaa Botnian 
joukkuetta jopa Suomen mesta-
ruuteen. Tietenkin siinä samal-
la kannattaa nauttia maistuvat 
pullakahvit B-kupissa.

Teksti: SARI PESONEN

Pakilan Voimistelijoilla on tarjontaa 
kaikille liikkujille. 
Kuva: Pakilan Voimistelijat / Sami Ilvonen

Botnian Leidit jäällä. 
Kuva: Petri Pesonen.

P15 joukkue otti voiton Bollnä-
sin junioreista Ruotsissa. 
Kuva: Petri Pesonen.
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Vuoden urheilu-
seuran titteli on 
arvokas tunnus-
tus kaikille seu-
rassa toimiville.

- PALKINNOLLA ON valtava 
merkitys seuratyöhön. Kissan 
häntä on nostettu ylös ja pör-
hölleen. Jo se, että meidät valit-
tiin kolmen parhaan joukkoon, 
nosti koko seuran vireystason 
ylöspäin ja seuratoimijat tunsi-
vat jo silloin kiitollisuutta ja yl-
peyttä valinnasta. Kaikki osaa-
vat varmasti arvostaa tätä pal-
kintoa ja samalla saavat kiitosta 

tekemästään työstä. Suurempaa 
kiitosta ja arvostusta ei voi ikinä 
saada. Palkinto lisää ME-hen-
keä ja antaa virtaa tulevaisuu-
teen, Riikka Nordström sanoo.

Helsingin Uimarit tunnetaan 
hyvästä yhteishengestään. Taus-
talla vaikuttaa seuran vahva työ 
yhteisöllisyyteen.

- Teemme paljon asioita yh-
dessä, panostamme yhteisölli-
syyteen. Ensiksikin pyrimme 
ohjaajien ja valmentajien kanssa 
tapaamaan ja tekemään yhteisiä 
juttuja sekä uintiin liittyen että 
ihan muutakin kivaa. Ohjaaji-
en hyvä henki tarttuu myös ui-
mareihin. Valmennusryhmis-
sä uimareille järjestetään aina 

kauden alussa tutustumispäi-
vä, jossa puuhastellaan jotain 
yhteistä kivaa kuten metsäret-
ki ja nuotiomakkarat, saariretki, 
luisteluretki tms. Riikka Nord-
ström kertoo.

Helsingin Uimarit järjestää 
vauva- ja naperouintia, uima-
kouluja, vesiralleja ja harraste-
ryhmiä lapsille ja nuorille. Kil-
pailuhenkisille uimareille on 
tarjolla eri tasoisia kilparyhmiä 
edustusryhmiin asti. Jos taito-
uinti kiinnostaa voi sitä har-
rastaa harraste-, kilpa- että ai-
kuistasolla. Lisäksi aikuisille 
järjestetään tekniikkakursseja, 
harrasteryhmiä, mastersuintia, 
hydrobiccia ja eläkeläisten ve-

Helsingin Uimarit kasvussa
Taitouintiin voi tulla myös suo-
raan alkeiskurssille (vaaditaan 
25 metrin uimataito). 
Kuva: Essi Avela.

Helsingin Uimareiden kilpaui-
marit tähyävät SM-kilpailuihin.

sijumppaa. Mistä uimisesta in-
nostuneen lapsen tai nuoren 
kannattaisi aloittaa?

- Alle 5-vuotiaille lapsille 
suosittelisin vesipeuhua (ilman 
vanhempaa) tai naperouintia 
(vanhemman kanssa lämpimäs-
sä vedessä). Uimataidottomille 
lapsille on tarjolla alkeisuima-
kouluja ja jo 10 metriä etene-
ville jatkouimakouluja. Tämän 
jälkeen lapsi voi siirtyä vesi-
ralleihin, joita on neljää eri ta-
soa, ensimmäiselle tasolle pää-
see, kun jaksaa uida 25 metriä 
ja viimeisellä tasolla harjoitel-
laan jo kaikkia kilpauintilajeja. 
Jos uinnin tekniikat ovat jo hal-
lussa, voi siirtyä valmennusryh-
miin tai harrasteryhmiin. Vesi-
ralleista voi siirtyä myös taito-
uintiin, jossa on eritasoisia ryh-
miä, Riikka Nordström sanoo.

Pirkkolassa toimivalla uima-
seuralla on jäseninään myös 
hienosti menestyneitä paikal-
lisia uimareita. Oulunkylässä 
asuva Noora Kokko on seuran 
uimareista vanhimpia. Hän on 
ollut kymmenen parhaan jou-
kossa Ikäkausimestaruuskisois-
sa ja nykyään hän on tuttu nä-
ky NSM uinneissa. Kannelmä-
en-Malminkartanon suunnalta 
kotoisin oleva Sonja Lehtinen 

on sijoittunut Ikäkausimesta-
ruuskisoissa useasti 2. ja 3. si-
jaille. Nyt hän on siirtymässä 
NSM ikäisiin uimareihin.  Li-
säksi seurassa ui myös omassa 
ikäluokassaan huipputasoa ole-
va Otso Heikkinen, joka oli vii-
me marraskuun Ikäkausimesta-
ruuskisoissa viidessä lajissa pal-
kintosijoilla 2-10. 

Vuoden urheiluseuran palkin-
to antaa varmasti potkua seu-
ran tulevaisuuden suunnitel-
mille. Seuran kilpauimarit al-
kavat tulla SM-kilpailuikään 
ja jäsenmäärä on kasvanut var-
sin kunnioitettaviin mittoihin. 

- Helsingin uimarit haluaa 
jatkossakin kehittyä sekä har-
raste- että kilpauinnin puolella. 
Mietimme uusia projekteja, joi-
den avulla pystymme auttamaan 
ohjaajia ja valmentajia työssään 
ja sitä kautta palvelemaan ui-
mareita yhä paremmin. Seu-
ra on päättänyt lähteä viemään 
ja tukemaan myös SM-tasoisia 

uimareita urallaan eteenpäin. 
Kaksi uimariamme mm. on täl-
lä hetkellä Mäkelänrinteen lu-
kion valmennuksen linjalla. Tai-
touinti on myös kasvattanut jä-
senmääriään hurjasti. Tulevai-
suudessa meille tulee varmas-
ti haasteita tilankäytön kans-
sa, sillä esimerkiksi taitouima-
rit tarvitsevat koko ison altaan 
tilan, jotta voivat harjoitella oh-
jelmiaan. Tulevaisuudessa rat-
kaistavaksi noussevatkin tilan-
käyttöhaasteet, sillä seuramme 
on jo aika iso 900 jäsenmääräl-
lään, Riikka Nordström kertoo.

Helsingin Uimarit on vuon-
na 1916 perustettu uimaseura, 
joka tarjoaa toimintaa kaiken 
ikäisille. Toiminnan painopis-
te on lapsissa ja nuorissa. Tun-
nustuksena laadukkaasta työs-
tä lasten ja nuorten uinnin pa-
rissa Helsingin Uimarit on hy-
väksytty mukaan Tähtiseura-
laatuohjelmaan.

Teksti: SUSAN WILANDER

Pyöräily yhä 
suositumpaa 
Helsingissä
Pyöräilyn suosion voi 
helposti todeta jopa tal-
viaikaan – pyöriä riittää 
liikenteessä säällä kuin 
säällä. Ei ihme, että Pyö-
räilybarometri 2018 tut-
kimuksessa 94 prosenttia 
helsinkiläisistä suhtautui 
myönteisesti pyöräliiken-
teen edistämiseen.

HELSINKIÄ PIDETÄÄN JO melko hyvänä pyö-
räilykaupunkina, mutta parantamisen varaakin 
vielä löytyy. Eniten tyytymättömyyttä aiheut-
tavat pyöräväylien työmaa-aikaiset järjestelyt, 
jotka ärsyttävät yli puolta pyörällä liikkuvis-
ta. Yli puolet aikuisista helsinkiläisistä ilmoit-
taa pyöräilevänsä vähintään kerran viikossa lu-
mettomana aikana.  Ympäri vuoden pyöräile-

viä on reilu kymmenesosa. Pyöräilyä pidetään 
kätevänä liikkumismuotona. 

Lisää kaupunkipyöräasemia

Pyöräilyn suosio näkyy myös kaupunkipyöri-
en käytössä. Ensi kesänä kaupunkipyöräasemi-
en verkko kasvaa 150 asemasta 238 asemaan ja 
pyörien lukumäärä 1500:sta 2380:een. Asemia 
tulee nyt useita myös pohjoisiin kaupungin-
osiin. Kaupunkipyöräasemakartan perusteella 
Oulunkyläisen jakelualueelle saadaan kymme-
nen uutta asemaa, jotka sijoittuvat seuraavasti:

• Pakilantielle Maunulataloa vastapäätä.
• Männikkötien ja Metsäpurontien riste-

ykseen.
• Käskynhaltijantielle kolme asemaa:  

Maapadontien lähelle, Pikkupekan lähel-
le ja Oulunkylän liikuntapuiston lähelle.

• Ogelin kauppakeskuksen eteen.

• Oulunkylän asemalle.
• Kylävoudintielle.
• Kirkkoherrantien ja Jokiniementien  

risteykseen.
• Tulvaniityntielle.
Kaupunkipyörien uusia asemia on sijoitet-

tu lähelle työpaikkoja, palvelu- ja asukaskes-
kittymiä sekä raideliikenteen pysäkkien lähei-
syyteen. Kaupunkipyörien uusien asemien si-
joittelusta pyydettiin myös ehdotuksia asuk-
kailta Kerrokantasi-palvelussa, johon tuli yli 
8000 ehdotusta.

Kaupunkipyörät ahkerassa käytössä

Viime vuonna Helsingin ja Espoon kaupun-
kipyörillä ajettiin yli kolme miljoonaa matkaa. 
Rekisteröityneitä käyttäjiä oli koko kaudelle 48 

500, viikkokäyttäjiä noin 6300 ja päiväkäyttäjiä 
15 000. Kaupunkipyöräkausi kesti huhtikuus-
ta lokakuun loppuun. Viime kaudella Helsin-
gin kaupunki sai rahoitusosuutensa lähes koko-
naan katettua käyttäjien maksuilla. Helsingissä 
yhdellä kaupunkipyörällä tehdään noin yhdek-
sän matkaa päivässä, kun kansainvälisesti kes-
kiarvo on noin neljä matkaa päivässä. Ensi ke-
sän suurempi pyörämäärä toivottavasti paran-
taa pyörien saatavuutta.

Kaupunkipyöräkausi alkaa jälleen 1. huhti-
kuuta. Uudet asemat saataneen käyttöön tou-
kokuun alussa. Käyttäjäksi voi rekisteröityä pa-
ri viikkoa ennen kauden alkua.

Teksti: SUSAN WILANDER

Kaupunkipyöräasemat leviävät ensi 
kesänä kantakaupungin ulkopuolelle. 

Kuva: Helsingin kaupungin  
aineistopankki / Jussi Hellsten.

Jatkoa etusivulta.
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TODAY’S ARTICLE shall be about my experiences with the 
FunAction cards. It’s a programme by the city of Helsinki, 
made for the youth between 13-17 years. There’s also Easys-
port for younger people. First, it’s very easy to sign up for 
the card, as they have many selling places spread over the 
city of Helsinki. As for the prices, it’s really cheap, just 25€ 
per season and 4€ for the physical card, so just the first time.

Now let me talk about their programme. There are lots of dif-
ferent kinds of sport. Of course, I can only talk about those 
I tried myself. Last season, I did one lesson of the gymclass 
in Pirkkola. That was very educational, as the coach not on-
ly always explained how to correctly do the exercises, but al-
so helped everybody personally by explaining more things 
about the gym.

Excited to try out more, I started doing street workout, box-
ing, kickboxing and fencing regularly from that point. Now, 
this may sound like a lot, but everything was just once a 
week and always only 1-1,5 hours, so it was a very reason-
able training plan. Still, everybody’s reaction was the same, 
so every time I was asked, which kind of sports I’m doing, I 
had to introduce the people to FunAction. 

Coming back to the actual sports now, they all were abso-
lutely new to me and I had neither equipment nor experi-
ence. So, the coaches all did a great job, helping me with 
whatever problems I faced. Of course, it wasn’t easy all the 
time, as I failed lots of times in for example fencing against 
my teacher, but it was always combined with a fun learning 
experience. Not just this, but also the very nice atmosphere 
among mates and the gentle coaches really made 2018’s 
FunAction season an amazing time. Sometimes I was the 
only one training, in boxing or fencing, which just made it 
more challenging and even more rewarding, if I succeeded 
in the end - showing myself, I can do more. This mindset, 
challenging yourself with the help of professionals and the 
general goal of, really just, fun, is what defines this for me.

Concluding, I think everybody of the age 13-17, who can 
spare 30€, should at least once try a FunAction course. Now, 
everybody else should also think, if they’ve tried something 
new lately and when was the last time, you really tried to 
challenge yourself ?

Teksti: NIKLAS STAHLKE
German exchange student in Metsälä

FunAction sport

Helsingin kaupunki 
tarjoaa yhteistyössä 
urheiluseurojen kanssa 
lapsille ja nuorille 
monipuolisen ja 
edullisen valikoiman 
liikuntaharrastuksia. 
Eri urheilulajien kokei-
leminen on helppoa ja 
sitä kautta voi löytyä se 
uusi lempilajikin.

EASYSPORT on edullista tai kokonaan 
maksutonta toimintaa 6–13-vuotiaille ala-
koululaisille yhteistyössä helsinkiläisten ur-
heiluseurojen kanssa. Liikuntaryhmissä lii-

kutaan monipuolisesti lasten toiveiden mu-
kaan liikunta- ja lajitaitoja kehittäen. Mak-
suttomia liikuntaryhmiä on yli sata, ja mak-
sullisten ryhmien kausihintakin on ainoas-
taan alkaen 25 euroa. Maksuttomaan toi-
mintaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen 
ja mukaan voi tulla milloin vain. Lisätieto-
ja: www.easysport.fi.

FUNACTION-harrasteliikunnan tavoittee-
na on tarjota matalan kynnyksen liikunta-
mahdollisuuksia 13–17-vuotiaille nuorille 
tuottamaan iloa eri liikuntalajien ja ystävi-
en seurassa ilman kilpaurheilullisia tavoit-
teita. Tunneilla liikutaan ammattitaitoisen 
liikunnanohjaajan tai seurojen lajiohjaaji-
en johdolla. Toimintaan ostetaan 25 euroa 
maksava FunAction-liikuntakortti (+ 4 eu-
ron ladattava asiakaskortti). Kortti oikeut-
taa pääsyn kaikille FunAction-liikuntatun-
neille. FunActionin lajitarjonnan löydät os-
oitteesta www.funactionnuorille.fi.

NYT-liikunnan kevätkausi 17–29-vuoti-
aille helsinkiläisille nuorille tarjoaa kym-
meniä eri liikuntalajeja ja toimintaa yli 60 
tuntia viikossa. Nyt-liikuntakortilla pää-
set osallistumaan koko kauden ajan kai-
kille Nyt-liikuntatunneille. Liikuntakortti 
maksaa 25 euroa (+4 euron ladattava asia-
kaskortti). Nyt-liikunnan tarjontaan pääset 
tutustumaan osoitteessa www.nytliikunta.fi. 
Mikäli tulevaisuus liikunta-alalla kiinnos-
taa, samasta osoitteesta löytyy myös katta-
va liikuntakoulutushaku, joka auttaa löytä-
mään Suomessa suoritettavat liikunta-alan 
tutkinnot ja kurssit. Koulutushaussa voi ra-
jata haun tutkinnon, paikkakunnan tai op-
pilaitoksen mukaan.

Teksti: SUSAN WILANDER
Kuva: AKI RASK

Liikuntamahdollisuuksia 
lapsille ja nuorille

Urheiluharrastuksiin pääsee myös edulli-
sesti ja helposti. 

TÄNÄ TALVENA ON SAATU TAAS NAUTTIA hyvistä hiih-
tokeleistä. Jotta hiihtoretket sujuisivat miellyttävästi, on hyvä 
muistaa muutama latuetikettiin kuuluva neuvo. Suomen La-
tu on koonnut ohjeet sujuvaan hiihtolatujen käyttöön, joiden 
avulla vältetään laturaivo.

Suomen Ladun uudistettu latuetiketti
• Latu on kaikkien hiihtäjien yhteinen. Anna kaikil-

le mahdollisuus hiihtää omaa vauhtiaan – ja omal-
la tyylillään.

• Älä luistele perinteisen ladun päällä. Se menee rik-
ki ja pilaa toisten hiihtonautinnon.

• Älä kävele ladulla. Latu on tehty hiihtämistä varten, 
eikä sitä saa muilla liikkumistavoilla rikkoa. Koiraa ei 
saa ulkoiluttaa yleiseen käyttöön kunnostetulla ladulla.

• Nopeampi väistää. Väistä hitaampaa hiihtäjää ohitus-
tilanteissa. Kaksisuuntaisella ladulla kohdatessa mo-
lemmat antavat tilaa.

• Liiku ennustettavasti. Katso taaksesi ennen kuin vaih-
dat latua, käännyt risteyksestä tai pysähdyt. Älä kiilaa 
toisen hiihtäjän eteen.

• Muista hiihtosuunta. Noudata ladun ilmoitettua hiih-
tosuuntaa sekä muita ladun varrella olevia ohjeita ja 
varoituksia.

• Auta. Jokainen hiihtäjä on tarvittaessa velvollinen aut-
tamaan kaatunutta tai loukkaantunutta kanssahiihtäjää.

Teksti ja kuva: SUSAN WILANDER

Latu on tarkoitettu kaikille

Keskuspuistossa saa hiihdellä rauhassa.

Climbing is one of the sports you can do with FunAction card. 
Kuva: FunAction Liikuntavirasto
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SIINÄ ON KAAVA, jolla Oulun-
kylän Puukoulussa opitaan pu-
humaan espanjaa. Näin vakuut-
taa Carina Chela, alun perin Ve-
nezuelasta Suomeen muutta-
nut opettaja. 

-Virheitä ei arvosteta tar-
peeksi, meidän pitäisi kunni-
oittaa, suorastaan hyväillä nii-

tä, oppia niistä ja vasta sen jäl-
keen jättää ne taakse. 

Chelan mukaan virheet ovat 
jopa välttämätön vaihe kielten 
oppimisessa, sillä niiden avul-
la asiat painuvat tehokkaasti 
mieleen: 

-Kuulen usein kielten opiske-
lijoilta, että he varovat aukaise-

masta suutaan elleivät ole var-
moja siitä, että kaikki on oikein. 
Ei se niin mene. On tietenkin 
parempi sanoa asiat sinne päin, 
kuin ettei sano mitään. Mokat 
ovat osa oppimista. 

Toisin päin ajatellen, meil-
lä kaikilla lienee jo kokemusta 
suomea opettelevista tulokkais-
ta; yritys kommunikoida pai-
kallisesti palkitaan aina avulla 
ja hymyllä. Ja tämä pätee kaik-
kialla.  

 
Oulunkylän Puukoulussa kurs-
seilla rohkaistaan puhumaan ai-
van alusta asti. 

-Oppiminen on heikolla kie-
lipäällä varustetulle henkilöl-
le hidasta ja välillä tuntuu, että 
pää on umpipuuta. Mutta kyl-
lä sitä vaan oppii! Hitaasti to-
ki, mutta varmasti, sanoo Tei-
ja Kamb, joka aloitti espanjan 
opiskelun lokakuussa 2018. Täl-
lä hetkellä Puukoulussa opiske-
lee alkeis-jatkokurssi. Materi-
aaleina käytetään kirjaa, äänit-
teitä, musiikkia ja ennen kaik-
kea syntyperäisen venezuelalai-
sen opettajan laajaa kokemus-

ta espanjankielisestä maailmas-
ta Atlantin molemmin puolin. 

-Hauskinta on mukava ja 
rento opettaja ja myös mukavat 
opiskelutoverit, arvioi Kamb.

 
Oulunkylän Puukoulun kurssi-
en ryhmäkoko pidetään piene-
nä. Kokoontumiset ovat viikoit-
tain ja kotitehtävillä syvenne-
tään oppimista. Tällä tavoin op-
pimisprosessi on tehokas muttei 
liian vaativa. Carina Chelalla on 
20 vuoden kokemus espanjan ja 
englannin opetuksesta, ja hän 
korostaa pienten opetusryhmi-
en tärkeyttä nimenomaan aktii-
visen puhumisen näkökulmasta. 

-Opiskelijalla on oikeus pääs-
tä puhumaan uutta kieltä niin 
pian kuin suinkin.

 
-Eksyminen on tie päämäärän 
saavuttamiseen. Eikä muuten-
kaan elämää pidä ottaa liian 
suoraviivaisen vakavasti, sanoo 
Chela nauraen. Sitä paitsi, hän 
on itse ”mokaillut” itselleen lä-
hes täydellisen suomen kielen 
taidon, joten hän tietää mis-
tä puhuu. Oulunkylän lisäksi 
myös Maunulan Mediapajas-
sa opiskellaan espanjaa samoin 
periaattein.

Lisätietoa Oulunkylän Puukoulun 
kursseista: www.ossy.fi 

Teksti: JARMO SALONEN
Kuva: TIINA POHJAKALLIO

MOKAA, OPI  
JA VIIHDY

Teija Kamb, Carina Chela, Liisa 
Lohtander, Sanna Aarto ja Mo-
na Alhainen nauttivat entisen 
alakoulun luokkahuoneen on 
autenttisesta opiskelutunnel-
masta liitutauluineen.

Paloheinän kirjastos-
sa tapahtui vahdin-
vaihto syyskuussa, 
kun kirjaston pitkä-
aikainen johtaja An-

ne Dikert jäi eläkkeelle ja hänen 
seuraajakseen valittu Sari Jo-
vero aloitti työnsä. Paloheinän 
kirjaston lisäksi Joveron vas-
tuualueeseen kuuluu Maunulan 
kirjasto. Jovero otti uuden pes-
tinsä vastaan mielenkiintoises-
sa tilanteessa, sillä tälle vuodelle 
Helsingin kaupungin budjetis-
sa on vihdoin kauan odotettua 
määrärahaa Paloheinän kirjas-
ton tilojen ajanmukaistamiseen.

Paloheinän kirjastossa käy 
mukavasti asiakkaita. Vuonna 
2017 kävijöitä oli reilu 100 000.  
Kirjaston lasten ja nuorten kir-
jojen osuus on miltei 40 %, mi-

kä kertoo erityispanostuksesta 
kasvuikäisiin ja perheisiin.  Pa-
loheinän kirjasto on avattu 1988 
ja kirjaston tilat ovat pääosin al-
kuperäisessä asussa. Tilojen ke-
hittämisen ytimessä on asiakas-
lähtöisyys, ja kirjaston käyttä-
jät onkin tarkoitus ottaa mu-
kaan uudistusten suunnitteluun 
alusta asti. 

Sari Jovero tuli Paloheinän 
ja Maunulan kirjastojen joh-
tajaksi Rikhardinkadun kirjas-
ton palvelupäällikön tehtäväs-
tä. Hän on työskennellyt myös 
mm. informaatikkona ja kir-
jastonhoitajana Helsingissä ja 
Kirkkonummella.  Paloheinä 
on hyvin toimiva kirjasto, jossa 
radikaaleihin muutoksiin ei Jo-
veron mukaan ole tarvetta. Jo-
vero näkee lähikirjaston merki-

tyksen erittäin tärkeänä. Palo-
heinässä Jovero haluaakin vaa-
lia perhekirjaston asemaa. Hä-
nen visionaan on kehittää Palo-
heinän kirjastosta vielä nykyis-
tä enemmän asukkaiden koh-
taamispaikka, jossa kaikilla on 
mahdollisuudet päästä tiedon 
ja kulttuurin äärelle ja rauhaa 
lukemiselle. Hän toivoo, että 
erityisesti koululaiset kokisivat 
kirjaston paikkana, johon kaik-
ki ovat tervetulleita. Tärkeänä 
hän pitää myös kirjaston tuki-
roolia digitaalisen syrjäytymi-
sen ehkäisyssä. 

Sari Joverosta välittyy kuva 
kirjastoalan ammattilaisena, jo-
ka tekee työtään suurella sydä-
mellä ja kokee lukemisen edis-
tämisen kutsumustehtäväkseen.  
Voidakseen ottaa asiakkaiden 

toiveet huomioon Paloheinän 
kirjastonpalveluita kehittäes-
sään Jovero toivoo tiivistä vuo-
rovaikutusta kirjaston käyttäji-
en ja alueen yhteisöjen kanssa. 
Hän aikookin mahdollisuuksi-
en mukaan osallistua asiakas-
työhön palvelutiskillä. 

 – Koen yhteyden asiakkaisiin 
onnistuneen kehittämisen edel-
lytykseksi ja toivon, että minua 
tullaan moikkaamaan rohkeas-
ti, nykäistään hihasta ja kerro-
taan toiveita ja villejäkin ideoi-
ta, kannustaa Sari Jovero.

Teksti ja kuva: ERJA VUORIO

Paloheinän kirjastoon uusi johtaja
Sari Jovero on Paloheinän ja 
Maunulan kirjastojen johtaja.

Ihmisyys
Olen ihminen.
Olet ihminen. 
Me ollaan ihmisiä.
Me ollaan kaikki erilaisia,
samanarvoisia,
korvaamattomia.
Olit suuri, pieni,
pitkä tai lyhyt.
Tumma, vaalea,
mies, nainen tai joku muu.
Olet ihminen.
Tasan yhtä arvokas,
kuin kuka tahansa.

Lopeta siis halveksunta, 
väkivalta, rasismi.
Kunnioita,
välitä,
anna auttava kätesi.
Tehdään maailmasta 
erilainen, 
parempi 
ja tasa-arvoinen.

AAVA PELKONEN
7-luokka, OYK

Uusi alku maailmalle!
Luonto meille varoittaa,

kohta roskat maan valloittaa.
Ilmasto taas lämpenee, ja 

kalat vaan hälvenee.
Ihmiset me vaan kulutamme,  
ja parempaa satoa odotamme.

Maailma meidän, pian romahtaa,
 jos muutosta tähän emme saa.

Uusi alku maailmalle siis,  
ihmiset auttakaa maailmaa pliis.

HYMY MOISIO
7-luokka, OYK

Kuva: pixabay blue planet earth
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MEIKKÄ TUNTEE GUTAA FIILISTÄ, kun tal-
vella stikkaa snögee. Sitä tuli tammikuussa ihan 
snygisti. Kyllä me finskit snögee tarttetaan ja 
karmeeta on idis siitä, ettei sitä olis. Noi ilmas-
ton lämpenemiset on pakko saada kondikseen, 
ennen kuin snöget häipyy.

Kun starbu vanhenee, niin se rupee funtsaan 
kaikenlaista gamlaa. Snögestäkin. Mä budja-
sin ekat kymmenen vuotta Tölikassa Reijolan-
kadun ja Manskun hörnissä. Siinä vieressä on 
se bensis, jossa nykyään dilkataan hampurilai-
sii ja muuta junk foodia. Toki vielä bensaakin. 
Silloin se oli Gulfin bensis.

Me duunattiin skimbat klabbeihin siinä pits-
kulla ja hiihdettiin Lekuringartsaa pitkin Laak-
son skuijaan. Sieltä ratsastuskentän läpi Nor-
dikselle, jota pitkin Eltsun kansikseen. Skim-
bat skolen seinän viereen ja luokkaan maikan 
stooreja lysnaan. Enpä tiedä, että stadissa enää 
tänään joku skoleen skimbaisi.

Käväsin viikon Lapissa.  Sattu just se aika, 
kun kaamos sluuttas. Mä tykkään kattella siellä 
sitä monen sävyistä harmaata luontoo. Harmaa 
himmeli, harmaan valkoisessa huurussa olevat 
puut ja snöge. Sitten kun soolis alkaa skriinaa, 
niin niitä harmaan, sinisen, keltasen ja punasen 
muodostamia värikuvioita taivaalla ja skuijassa 
ei finstaa mikään.

Mä puuhastelen harrastuksekseni sellases En-
ter ry:ssä, joka jelppaa seniori-jengii tietoveh-
keiden handlauksessa. Siinä yhteydessä jää funt-
saan sitä vouhotusta, joka pyörii erilasten sosi-
aalimedioiden ympärillä. Pelotellaan jengii, et-
tä siellä se varsinainen piru bunkkaa.

Maailmassa on aina yritetty tunkee omia 
idiksiä toisten knubbeihin. Aluks se kohdistu 
lähipiireihin. Aviisien, radion, telkkarin meges-
sä vaikutusalue laajeni.  Myös erilaisia taidelai-
toksia, esim. teattereita, on käytetty mielipitei-
den muokkaamiseen. Ja kaikki stoorit on skri-

vattu tai esitetty aina omaa ideologiaa myötäi-
leviksi ja väritetty sen mukaan. Stooreja ei vält-
tämättä edes samoiksi tsennais.

Nykyään on sitten sosiaalinen media, jota 
monen hyvän lisäksi käytetään myös mielipide-
muokkaukseen. Sen mahdollistaa maailmanlaa-
juinen netti. Nettiä vaan mikään ei pysty ohjaa-
maan ja säätelemään. Jos jotain suljetaan, niin 
alta aikayksikön on uutta tuutissa.

Meidän tulisi vaan snaijata, että netti on ja 
pysyy.  Sen kanssa tulee opetella elämään myös 
tässä mielipidejuitsussa. Kaikkee ei pidä uskoo, 
vaan on aina tsekattava oisko juttu ok. Minna-
taan kanssa, että erilaisten palvelujen tuotanto-
alustana netti on mitä loistavin. Se duunaa li-
fen monesti paljon iisimmäksi.

Hyviä ja luistavia skimbauskelejä. Mä alan 
funtsaa, kandeeko vielä tsöbaa uudet karva-
pohjaskimbat. Vanhat non-wax skimbat panee 
enemmän hanttiin kuin luistaa.

Teksti: RAIMO ANTTILA
Kuva: SUSAN WILANDER

Varttuneita mietteitä

ANNIKA TUOMISEN suunnitelma Maunulan keskustan ilmees-
tä Raide-Jokerin tuomien muutosten myötä palkittiin Helsin-
gin kaupungin järjestämässä kilpailussa, jossa haettiin ideoita 
kaupunkibulevardien toteuttamiseen. Korkeakouluopiskelijoil-
le suunnatulla kilpailulla etsittiin näkemyksiä asumisen ja palve-
luiden yhdistämisestä kestäviin liikkumismuotoihin ja tiiviiseen 
asumisrakenteeseen.

Suunnitelman mukaan Raide-Jokeri kulkee nostetulla raitio-
sillalla ristetessään Tuusulanbulevardin raitiovaunulinjan kanssa. 
Pysäkit on sijoitettu asemarakennukseen turvallisuuden ja vaihto-
mahdollisuuksien varmistamiseksi. Aseman edessä on aukio, jolla 
liikennettä ohjataan viheristutusten sijoittelulla.

Teksti: SUSAN WILANDER

“The Most Functional Street in the World”

Helposti lääkäriin  
ja kaikki apu  
yhdestä paikasta

Lääkärin, sosiaalityöntekijän tai psykologin vas-
taanotolle pitää päästä oikeaan aikaan. Jos ih-
misellä on monta erilaista ongelmaa, hänen pi-
tää saada apu yhdestä paikasta ilman pompot-
telua luukulta luukulle. 

Näin voisi tiivistää sote-uudistuksen tärkeimmät tavoit-
teet. Kummankin voi saavuttaa. 

Terveyskeskusten jonoja voidaan purkaa, jos niihin oh-
jataan tarpeeksi rahaa. Asiakasmaksuja pitää myös alentaa, 
jotta köyhyys ei ole este avun saamiselle.

Monista eri ongelmista kärsivän ihmisen tai perheen asi-
oita hoitamassa pitää olla eri ammattilaisista koostuva tiimi, 
joka työskentelee yhdessä paikassa. Tähän suuntaan palvelui-
ta kehitetään nyt Helsingissä. Näin ratkaistaan esimerkik-
si tilanteet, joissa sama perhe joutuu asioimaan yhtä aikaa 
perheneuvolassa, lastensuojelussa, sosiaalitoimistossa, päih-
depalveluissa ja lastenneuvolassa eikä missään niistä hoide-
ta kuin pientä viipaletta perheen tilanteesta. 

Juuri tällaisen uudistamisen pitäisi olla sote-uudistuk-
sen ydintä. Valitettavasti hallitus on vienyt sotea pikemmin 
päinvastaiseen suuntaan. 

Tällä hetkellä yksityisiltä lääkäriasemilta saa ajan helposti, 
koska potilas maksaa hoidon itse. Julkisten terveyskeskus-
ten rahoitus puolestaan on riittämätön.

Jos sama niukkuus siirrettäisiin valinnanvapausmallin 
kautta yksityisille lääkäriasemille, joutuisivat ne rajaamaan 
tiukasti, kenelle hoitoa annetaan. Erikoislääkärin vastaan-
otolle ei hallituksen sote-mallissa pääsisi omalla päätöksel-
lään yhtään sen paremmin kuin nykyisessä julkisessa terve-
ydenhuollossa – ellei siitä maksaisi itse. 

Paljon apua tarvitsevien ihmisten ja perheiden tilanne vai-
keutuisi entisestään, kun nykyisinkin hajallaan olevat palve-
lut pilkottaisiin eri yrityksiin. Vastuu sopivien palveluiden 
löytämisestä jäisi yhä enemmän ihmisten omalle vastuulle. 

Miksi sote-valmistelu on mennyt tällä hallituskaudella pie-
leen? Siksi, että hallitus ei ole tosiasiassa pyrkinyt helpotta-
maan avun saamista. Sen sijaan ensisijainen tavoite näyttää 
olleen verorahojen ohjaaminen terveysyrityksille. 

Uskon ja toivon, että eduskuntavaalien jälkeen sote-val-
mistelussa on mahdollisuus uuteen alkuun paremmista läh-
tökohdista. Se ei tarkoita, että työ alkaisi nollasta. 

Esillä on jo ollut paljon toteuttamiskelpoista kuten 
vastuun siirtäminen leveämmil-

le hartioille ja sote-keskus, josta 
saa monenlaisia palveluita. Jos 
markkinaehtoistamisesta luo-
vutaan, voi jo keksityistä pa-
likoista rakentaa hyvän sote-
mallin, jossa keskiöön nostetaan 
ihmisten hyvä hoito ja tuki. 

ANNA VUORJOKI
kaupunginvaltuutettu,

Vasemmistoliiton 
valtuustoryhmän pj.

Maunula Town Square. Kuva: Annika Tuominen
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JOKAINEN OGELIN KAUPPAKESKUKSESSA kävijä huo-
maa heti sen ympärillä vallitsevan roskaisuuden, myöskin 
talvisin hiekoittamattomat luistavat portaat. Tässä yksi ko-
tikonsti ja kaksi valtakunnallista keinoa tilanteen korjaa-
miseksi.
1. Tee se itse ja liity puistokummeihin (puistokummit@

hel.fi), hanki ilmaiset roskapihdit ja ryhdy talkoilla poi-
mimaan roskia. Helsingissä on 900 puistokummia, jot-
ka tekevät jo näin. Heidät kutsutaan vuosittain elokuviin 
ja kakkukahveille. Keväällä Vapun kanssa otimme pihdit 
mukaan kävelylenkeillemme ja joka ilta löytyi neljä kas-
sillista roskia. Siinä sai myös kuvan nuuskaajien, pahvi-
mukikahvittelijoiden, tupakoitsijoiden, karkkien ja jääte-
lösyöjien määristä alueittain; heidän roskansa tosin oli-
vat pienemmästä päästä. Kontulan ostarilla on eräs rou-
va, joka päivittäin kerää yhdeksän jätesäkillistä. Hän on-
kin jo kunniakummi.

2. Uusi aktivointimalli Suomeen. Nyt vain työttömät on 
aktivoitu hakemaan olemattomia töitä uhalla, että hei-
dän työttömyyskorvauksensa muuten alenee. Ehdotan, 
että jokaiselta valtioapua tai veroetua saavalta yrityksel-
tä. järjestöltä tai yhteisöltä kysytään, kuinka monta pitkä-
aikaistyötöntä tai vammaista he voisivat työllistää. Akti-
vointimalli demokratisoitaisiin koskemaan valtiota, työn-
antajia siinä kuin työttömiä. Ogelin kauppakeskus, Edus-
kunta, Valtioneuvosto, puolueet, ay-liike, työnantajajärjes-
töt, valtion virastot, laitokset ja yhtiöt, kuntainliitot se-
kä järjestöt velvoitettaisiin vastaamaan uhalla, että apu-
ja leikataan. Suomesta on tehtävä työn, toiminnan ja tal-
koiden yhteiskunta! 

3. Keikkaseteli toteen. Meillä on lounasseteli, kulttuurisete-
li, liikuntaseteli ja palveluseteli. Keikkatyön teettäjä voi-
si ostaa 20 tai 50 € keikkasetelin netistä, kaupan kassalta 
tai R-kioskilta henkilötunnustaan vastaan. Siinä olisi val-
miiksi 20% vero. Sillä voisi maksaan keikkatyöntekijälle, 

joka saisi 16 tai 40 € omaa henkilötunnus-
taan vastaan. Kummankaan ei tarvitsisi 
ilmoittaa asiasta verottajalle, saati työ-
voimatoimistoon. Valvontayhteiskun-
ta kyllä osaa asiansa. Kolmen vuoden 
kokeilu pystyyn heti. Ogelin kauppa-

keskuksen edessä olisi jono keikan 
kysyjiä. Eikä ympäristö enää hä-
vettäisi ohikulkijaa.

ILKKA TAIPALE 
kaupunginvaltuutettu (sdp)

Ogelin 
kauppakeskus ja 
kolme konstia

Polta puuta puhtaammin!

Noin puolet Suo-
men pienhiuk-
kaspäästöistä on 
peräisin tulisi-
jojen käytöstä. 

Puun pienpoltto on myös sel-
västi suurin mustan hiilen pääs-
töjen lähde Suomessa. Huonossa 
puun palamisessa syntyy mustaa 
hiiltä eli nokea, joka Suomen le-
veyspiireiltä kulkeutuu arktisil-
le alueille ja aikaistaa jään su-
lamista.

Puunpoltto heikentää ilman-
laatua pientaloalueilla, mikä käy 
ilmi HSY:n ilmanlaadun mit-
tauksissa. Puunpoltosta ilmaan 
siirtyy terveydelle haitallisia 
pienhiukkasia ja PAH-yhdis-
teitä, joiden pitoisuudet koho-
avat etenkin lämmityskaudella. 
Altistuminen pienhiukkasille li-
sää mm. astma- ja sydänoireita.

Tavoitteena vähentää 
päästöjä 

TTS Työtehoseura, HSY ja Tu-
run kaupunki ovat käynnistä-
neet EAKR-rahoituksella Kui-
vaa asiaa-hankkeen, jossa kehi-
tetään uusia polttopuupalvelui-
ta ja annetaan vinkkejä oikea-

oppiseen puun säilytykseen se-
kä polttamiseen. Tavoitteena 
on vähentää huonosta poltos-
ta aiheutuvia hiukkaspäästöjä 
ja parantaa siten pientaloaluei-
den ilmanlaatua. Uudet palve-
lut, kuten polttopuuautomaatit 
kauppojen yhteydessä, voisivat 
helpottaa puuenergian käyttöä 
ja vähentää ympäristö- ja ter-
veyshaittoja.   

Kuivaa asiaa-hanketta toteu-
tetaan pääkaupunkiseudulla ja 
Turussa, joissa järjestetään mm. 
asukasiltoja ja työpajoja yhdessä 
paikallisten asukasyhdistysten 
kanssa. HSY tekee myös tulisi-
jankäyttökyselyn, jossa kerätään 
tietoa asukkaiden puun poltos-
ta ja polttopuun käyttömääristä, 
mistä on hyötyä päästöjen arvi-
oinnissa. Hanke jatkuu vuoden 
2020 loppuun. 

Pakila pilottialueena 
Kohdealueina pääkaupunki-
seudulla ovat Helsingin Pakila 

ja Espoon Lintuvaara. Ensim-
mäinen asukasilta järjestetään 
Pakilan yläasteen koululla, Pil-
kekuja 10, torstaina 14.3.2019 
klo 18-20. 

Tilaisuudessa saa tietoa 
puunpolton vaikutuksista il-
manlaatuun ja terveyteen, se-
kä vinkkejä polttopuun tekoon, 
hankintaan ja säilytykseen ja tu-
lisijan taitavaan käyttöön. Pai-
kalla on Pakilan Kiinteistön-
omistajien yhdistyksen ja Pa-
kila-Seura ry:n aktiiveja sekä 
HSY:n ja TTS:n asiantuntijoi-
ta. Tilaisuuteen on vapaa pää-
sy ja siellä on kahvitarjoilu. Esi-
tysten päätyttyä voi keskustel-
la asiantuntijoiden kanssa se-
kä ilmoittautua tulevien asu-
kastyöpajojen kutsulistalle ke-
hittämään alueen polttopuu-
palveluja.  

OUTI VÄKEVÄ
HSY 

MATTI ENROTH 
Pakilan kiinteistönomistajat

Puunpoltto puhuttaa alueen asukkaita. 
Erityisesti, jos poltetaan taitamatto-
masti tai märkää puuta, savupiipusta 
tupruaa ilmaan runsaasti päästöjä. 
Savu on haitallista ihmisten tervey-
delle ja myös vähentää viihtyisyyttä. 
Puunpolton haittojen vähentämiseksi 
Pakilan Kiinteistönomistajien yhdistys, 
Pakila-Seura, TTS Työtehoseura ja HSY 
järjestävät avoimen asukastilaisuuden 
Kuivaa asiaa -hankkeen puitteissa 
Pakilan yläasteen koululla 14.3.2019.

Tule asukasiltaan Pakilan ylä-
asteen koululle, Pilkekuja 10, 
torstaina 14.3.2019 klo 18-20 
oppimaan, miten puuta polte-
taan puhtaasti!

Helsinki alueittain 2017 
-julkaisu on kaupungin 
kokoama tilastotietoteos 
Helsingin eri kaupungin-
osien tiedoista. Julkaisu 
kuvastaa hyvin kaupungin-
osien moni-ilmeisyyttä ja 
kehitystä. Se on vapaasti 
käytettävissä kaupungin 
verkkosivuilla: www.hel.
fi/kaupunkitieto. 

JULKAISUSSA VERTAILLAAN alueita 
sekä kerrotaan kustakin kaupunginosasta 
yksityiskohtaista tilastotietoa. Käytössä 
ovat uusimmat tiedot, käytännössä vuo-
desta 2015 vuoteen 2017. Tiedoista käy-
vät ilmi mm. alueiden väestö, koulutus- ja 
tulotaso, asuminen, työssäkäynti ja työ-
paikat sekä koulu-, sosiaali-, terveys- ja 
muut palvelut. 

OULUNKYLÄ NUMEROINA
Asukkaita 14 374
Työpaikkoja 5 727

Koulutustaso:
Korkea-asteen koulutus 53,1 %  
asukkaista
Keskiasteen koulutus 30,4 %  
asukkaista
16-18 -vuotiaista lukiossa 61,9% ja 
ammatillisessa koulutuksessa 28,1%

Tulotaso:
Asuntokuntien mediaanitulo  
43 341 €/vuodessa
Pienituloisia asuntokuntia 10,9%

Asuminen:
Asuntojen keskikoko 69,9 m²
Vuokra-asuntoja 41%
Pientaloasuntoja 21,4%

Kielet:
Suomenkielisiä 86,5%
Ruotsinkielisiä 3,6%
Vieraskielisiä (venäjä, viro, somali) 10% 

Syntyperä:
Helsingissä syntyneiden osuus  
asukkaista 44,7%

Ikäjakauma:
25-39 -vuotiaita 23,8%
40-64 -vuotiaita 31%
yli 65-vuotiaita 18,6%

Kotitaloudet:
Asuntokuntia 7 306 kpl, joista
perheitä 3853
lapsiperheitä 1981
1 hengen talouksia 3245
Perheen keskikoko 2,7 henkilöä

Työvoima:
Työllisyysaste 74,2%
Työttömyysaste 9,6%

Teksti: SUSAN WILANDER

Tunnetko kotikaupunginosasi?
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R.J.Kinnunen Oy
Käpylän oma 

sähköurakoitsija
p. 050 383 5522 

rjkoy@kolumbus.fi



METSÄLÄN AUTOHUOLTO 
Asesepänkuja 2 |  P. 757 0441, 0400 728 233
metsalanautohuolto@gmail.com, metsalanautohuolto.fi 

Avoinna: ark klo 8-17 

Olutravintola
JANO

Avoinna Ma-To 15-01, Pe-La 15-02, Su 15-24

Mäkitorpantie 11  
www.olutravintolajano.fi

RISTORANTE 

UNO Oulunkyläntie 2
P. 728 3010

Avoinna: ma-la 11-22, su 12-22

Lounas 11-14

Kirjanpitopalvelua Oulunkylässä 
pienille yrityksille

www.mikrotilit.fi          p. 040 733 6869
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Oulunkylän kirjastossa tapahtuu
Kirjaston kevät on 
täynnä tapahtumia, 
joista löytyy 
jokaiselle jotakin. 
Merkitse kalente-
riin koko kevään ta-
pahtumat, kaikkiin 
on vapaa pääsy!

Harry Potter Book Night
To 7.2. klo 15-19. Kevät alkaa 
kansainvälisen Harry Potter –
illan merkeissä. Kaavut ja tai-
ka-sauvat mukaan!

Lastenlauantai 
La 30.3. klo 10-15. Kaksi kertaa 
vuodessa järjestettävä teemata-
pahtumapäivä. Ohjelmassa on 
esimerkiksi satuseikkailuja ja 
lorutusta pienille, aarteenet-
sintää ja kirjaseikkailuja kou-
lu-laisille sekä mehukestejä yn-
nä muuta vaihtuvaa ohjelmaa. 
Lasten lauantain teemat liitty-
vät kirjallisuuteen tai elokuviin. 

ENTER ry opastaa
Torstaisin 17.1. - 16.5. klo 14-
15. Maksutonta opastusta seni-
oreille puhelimen, tabletin tai 
kannettavan tietokoneen sekä 
sähköisten palveluiden käyt-
töön liittyen. Oma laite mu-
kaan. Enter ry:n vapaaehtoiset 
opastamassa.

Kielikahvila
Ke 16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 
13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5., 
22.5. klo 18-19 
Tervetuloa harjoittelemaan 
suomen kielen puhumista mu-
kavassa seurassa! Kirjasto tarjo-
aa kahvin tai teen. Tapaamiset 
joka toinen viikko. 

Kirjastoklubi 
Torstaina 31.1. klo 18-20. Kir-
jastoklubin tapaamiset jatkuvat 
kirjaston monitoimitilassa. Täl-
lä kertaa kirjallisuuskeskustelun 
aiheena ovat Olli Jalosen teok-
set. Kirjastonhoitaja Oili Maa-

ninka alustaa aiheesta. Terve-
tuloa myös uudet osallistu-

jat mukaan juttelemaan 
ja nautti-maan kah-

vin lomassa hyväs-
tä seurasta!

Seniorit  
nettiin  
–luentosarja: 

Hyvinvointiso-
vellukset Ke 30.1. 

klo 13-15. Miten 
omaa hyvinvointiaan 

voi seurata tai jopa pa-
rantaa älypuhelimen so-

vellusten avulla? Puhumassa 
Enterin vapaaehtoiset. 
Ajan hermolla netissä Ke 13.2. 
klo 13-15. Mistä kanavista uu-
tisia kannattaa ja voi seurata 
verkossa? Mistä tunnistaa va-
leuutiset? Mitä podcastit ovat 
ja miten niitä löytää? Miten 
ajankohtaisiin keskusteluihin 
voi osallistua verkossa? Puhu-
massa Enterin vapaaehtoiset.
Seniori Facebookissa Ke 20.3. 
klo 13-15. Mitä Facebookissa 
voi tehdä? Miten omasta yksi-
tyisyydestään voi palvelussa pi-
tää huolta? Puhumassa Enterin 
vapaaehtoiset. 
Tilit ja salasanat - miten niis-
tä selviää? Ke 24.4 klo 13-
15. Erilaiset tilit hämmentä-
vät. Miksi esimerkiksi Goog-
le-tili tarvitaan ja miksi joka 
paikkaan pitää luoda oma ti-

li? Ja miten hyvä salasana luo-
daan ja miten ne myöhemmin 
muistaa? Puhumassa Enterin 
vapaaehtoiset.

Hyvän olon ilta 
Ke 9.1., 6.2., 6.3., 17.4. kello 
18-19. Hyvän olon illassa ren-
toudutaan luonnon elementti-
en avulla. Kirjaston hämäräs-
sä hiljentymistilassa voit maa-
ta mukavasti alustalla tai löhö-
tä säk-kituolissa, kuunnella mu-
siikkia, luonnonääniä ja rentou-
tusäänitettä ja katsella rauhoit-
tavia luontokuvia.

Novellikoukku 
Ti 8.1., 5.2., 5.3., 2.4., 7.5. kello 
14-16. Novellikoukussa sukelle-
taan tarinoiden maailmaan se-
kä neulotaan yhdessä! Tule mu-
kaan oman neuletyösi kanssa, 
neulo langoistamme hyvän-te-
keväisyyskohteisiin tai istah-
da ihan vain kuuntelemaan ää-
neen luettuja novelleja. Tari-
nois-sa on taikaa!

Kirjamaistiaiset 
To 31.1. Esitellään kustantajien 
kevään 2019 uutuuksia. Paikalla 
myös Kirjasammon kir-jablog-
gaaja Tuomas Aitonurmi klo 16. 
Vapaa pääsy, tervetuloa!

Lainan päivä 8.2. 
Kirjojen ja lehtien poistomyyn-
ti. Kahvitarjoilu. Huomioithan 
että kirjastossamme maksuvä-
li-neenä käy ainoastaan mak-
sukortti.

Kirjanaama-tapahtuma 
To 14.2. kello 14-16.30 Ota 
kirjankansi mukaan ja tule va-
lokuvaan. 
Kuva: Eeva Karhunen
Kuva: Oulunkylän kirjasto kir-
janaamatapahtuma

Ystäväilta aikuisille 
To 14.2. klo 17-20. Tule yksin 
tai ystävän kanssa tutustumaan 
uusiin ihmisiin! Luvassa leik-
ki-mielistä hauskanpitoa ko-
ko illan! Tarjolla mm. kahvia 
ja kaakaota. 
Klo 17 Lautapelejä
Klo 18 Kaverivinkkaus
Klo 19 Pikatreffaus

Käsityötapaaminen 
Lauantaisin 12.1., 9.2., 9.3., 
13.4. klo 11-13. Kumpulan Kät-
syt eli Kumpulan Siirtolapuu-
tarhan käsityön harrastajat ta-
paavat käsityön merkeissä. Va-
paa pääsy, tervetuloa kaikki kä-
sityön ystävät!

Jatka tarinaa -tapahtuma 
Ke 27.2. klo 18-19.30. Ta-
rinapaja, johon kuka tahansa 
voi tulla kertomaan oman ta-
rinansa. #jatkatarinaa #elävä-
perintö. Tietoa Kansallismuse-
ossa samana päivänä järjestet-
tävästä ta-pahtumasta: http://
www.aineetonkulttuuriperin-
to.fi/fi/ajankohtaista/kalevala-
naatto 

Kirjan ja Ruusun päivä 
Ti 23.4. Kirjoja ja kahvitar-
joilua. 

Teksti: HEINI RINNE 
Oulunkylän kirjasto

Oulunkylän kirjasto, 
Kylänvanhimmantie 27, 
avoinna ma-to 9-20, pe 9-18, la 10-16

TÄMÄ ON PUHEENVUORO maksuttoman lukion ja amma-
tillisen perustutkinnon puolesta. Onko joku lukijoista ollut 
lapsena maksullisessa oppikoulussa? Minä olin tyttölyseos-
sa. Oli lukukausimaksu, ruokamaksu, kaikki oppimateriaa-
lit ja bussiliput piti itse ostaa. Muistan kun ruokalassa pyy-
dettiin ilmoittautumaan kättä nostamalla, jos oli ns. vapaa-
ruokailija. Kaikki tiesivät vapaaoppilaat, joiden vanhemmil-
la ei ollut varaa oppikoulun koulumaksuihin oppimateriaa-
leista puhumattakaan. Koulutuspolku ratkaistiin silloin jo 5. 
luokalla. Osa meni pääsykokeiden kautta maksulliseen op-
pikouluun ja osa jäi kansalaiskouluun, josta taas ei lukioon 
menty. Lukio oli silloin ehdoton edellytys korkeakouluihin.

Peruskoulun tulon myötä saatiin maksuttomuus kaikkien 
lasten kouluihin. Peruskoulu on vähentänyt eriarvoistumis-
ta, vaikka ei yksin sitä poista. Tänä päivänä sekä ammatil-
lisen perustutkinnon että lukion jälkeen voi hakea ja pääs-
tä korkeakouluun. Ikäluokasta keskimäärin 40-50% pääsee 
jossain vaiheessa korkeakouluihin.

Yksi 9. luokkalainen nuori sanoi minulle juuri ennen jou-
luloman alkua, että ei voi hakea lukioon, sillä äiti ei suostu 
maksamaan kirjoja. Toinen 9. luokkalainen sanoi, että voi 
kyllä hakea toisen asteen yhteishaussa unelma-ammattiin-
sa kokiksi, mutta ei voi ottaa vastaan saamaansa opiskelu-
paikkaa, sillä perheellä ei ole varaa ostaa ammatillisen kou-
lutuksen jo opiskelun alussa vaatimia välineitä kuten kokin 
veitsiä sekä tarjoilijan vaatteita. Ammatillisen koulutuksen 
oppilaan materiaaleihin on ajateltu laskennallisesti 1000 eu-
roa ja lukion 2500 euroa läppäreineen. Tosin vain muuta-
missa ammatillisista perustutkinnoista tarvitaan 1000 eu-
roa materiaaleihin ja lukionmateriaalitkin saataisiin varmas-
ti edullisemmin koulun tai koulujen yhteistilauksena. Am-
matillisen koulun ja lukion keskeyttäneistä jopa 17% sanoo 
tehneensä sen taloudellisista syistä.

Entä jos toisen asteen koulutus olisi maksuton, kuten pe-
ruskoulukin on? Koulu on keskeinen paikka osallisuuden 
ja sosiaalisen liikkuvuuden lisäämiseksi 
ja yhdenvertaisuuden toteuttamisek-
si. Maksuton toinen aste olisi sel-
keä edistysaskel tasa-arvon puo-
lesta. Nyt on aika.

SIRKKU INGERVO
oppilaanohjaaja, erityisopettaja, 
luokanopettaja, 
kasvatustieteenmaisteri

Tasa-arvoinen 
koulutus ratkaisee 
elämän suunnan!

Koulun kulmilla

Kuva: Eeva Karhunen

Siltavoudintie 9, Oulunkylä, 00640 HKI
puh. 010 326 9444 | www.capperi.fi 

Tervetuloa Capperiin 
kokemaan aitoja 

Napolilaisia makuja 
ja tunnelmaa! 

Länsi-Pakila 
Rapparintie 6

(09) 752 2668
050 5363 904

w w w . u l l a s t i i n a . f i

•Vaatekorjaukset         
•Nahkavaatteet
•Pesulapalvelu
•Nahkapesu
•Kodintekstiilit
•Mattopesu

Tilaustyöt•
Hääpuvut•

Turkit•
Turkissäilytys•

Alihankinta ym.•

www.oulunkylainen.fi
www.oulunkyla.fi

www.facebook.com/Oulunkylainen
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Oulunkylän seurakunta 
Kirkkoherranvirasto Teinintie 10.  
Avoinna ma, ti, to, pe klo 9–12, ke klo 13–16.  
Puh. 09 2340 5300, oulunkyla.srk@evl.fi 
Osoitteet: 
Oulunkylän kirkko, Teinintie 10. 
Käpylän kirkko, Metsolantie 14 
Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15  
(ei toimintaa remontin vuoksi) 
helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla

Messu sunnuntaisin: 
Klo 10 Oulunkylän kirkossa
Klo 12 Maunulan kirkossa huhtikuusta alkaen  
(kunhan remontti valmistuu)
Klo 18 Käpylän kirkossa

HILJAISUUDEN RUKOUSHETKI
Käpylän kirkossa keskiviikkoisin klo 18. Raama-
tun tekstejä ja Taize-lauluja. Joka kolmas keski-
viikko vietämme myös ehtoollista.

VAUVAKIRKKO Oulunkylän vanhassa kir-
kossa 16.2 klo 15. Vauvakirkko on noin puolen 
tunnin kirkkohetki, jonka toteutuksessa on erityi-
sesti huomioitu vauvaikäiset ja heidän vanhem-
pansa. 

YHTEISÖRAVINTOLA SALAAM
Buffet-lounasta tarjolla torstaisin (ei 18.4.) klo 
12-15 Oulunkylän kirkolla. Ravintolan toimin-
nasta vastaavat monet eri kansallisuudet. Hin-
ta 1-10 €.

MAANANTAIPUURO
Maanantaisin 14.1. lähtien klo 9-12. Kohtaamis-
paikka kaiken-ikäisille vauvasta vaariin. Tule 
säännöllisesti tai poikkea satunnaisesti. Sisältää 
puuron, sämpylän, kahvin tai teen. Hinta 1 € tai 
omantunnon mukaan.

GALLERIA AULAN taidenäyttelyihin voi 
tutustua kirkon aukioloaikoina ma-to klo 8–20, 
pe-su klo 8–15 Oulunkylän kirkon ala-aulassa. 
Muiden tilaisuuksien aikana aulatila saattaa olla 
suljettu. Näyttelyihin on vapaa pääsy. Tervetuloa! 
Aulaa pyörittävät vapaaehtoiset ja työntekijät. Yh-
teydenotot: kirkkoherra Ulla Kosonen. Galleria-
vastaava: Ritva Tuomi-Rautiainen, 040 7369 373.

Syksyllä alkanut PARIASIAA -luentosarja 
jatkuu: 28.2. klo 18-19 Oivalluksia parisuhteen 
tunnetaitoihin. Luentojen aikana on järjestetty 
lastenhoito, johon toivotaan ennakkoilmoittau-
tumista. Luennot ovat avoimia kaikille ja ilmai-
sia. Oulunkylän kirkko, teinintie 10. Ilmoittau-
tuminen lastenhoitoon: perhetyön diakoni Terhi 
Lahdensalo, 0503653987.

LASKIAISKONSERTTI Oulunkylän kir-
kossa Su 3.3. 2018 klo 16.00. Camerata Amoro-
so, solisteina kontratenori Teppo Johannes Lam-
pela ja koloratuurisopraano Tia Svanberg. Pääsi-
äisen ajan kauneimpien aarioiden myötä hiljen-
nytään paastonajan viettoon. Vapaa pääsy, ohjel-
ma 10 e.

TALVIRIEHA Ystävyyden Ilo Leikkipuisto 
Maunulassa (Metsäpurontie 14-16) to 21.2. Klo 
10- 16 koululaisten hiihtolomaviikolla. Muskarit 

klo 10 ja 11 leikkipuiston sisätilassa. Hevosaje-
lua klo 10.30- 16 (2 e), myynnissä laskiaispullia, 
kahvia ja mehua Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 
Mukana leikkipuiston väkeä, seurakunnan työn-
tekijöitä ja vapaaehtoisia. Yhteyshenkilönä Maija 
Pesonen-Kareinen.

SURURYHMÄ 
Sururyhmä Oulunkylän kirkolla keskiviikkoisin 
klo 18. Ryhmässä läheisensä menettäneet jakavat 
yhdessä kokemuksiaan ja tuntemuksiaan ja hake-
vat voimaa arjessa jaksamiseen ja menetyksestä 
toipumiseen. Ryhmä on maksuton, avoin kaikille 
eikä ilmoittautumista tarvita. Voit käydä kerran 
tai säännöllisesti. Ohjaajana Anu Karlson. 

YKSINHUOLTAJIEN OLOHUONE 
Joka toinen tiistai klo 17-19 Oulunkylän kirkolla. 
Ryhmä kokoontuu parittomien viikkojen tiistai-
na 21.5. saakka. Yksinhuoltajien olkkarissa vie-
tetään iltaa, levähdetään, jutellaan, liikutaan ja 
taiteillaan. Tarjolla on iltapalaa ja lastenhoito on 
järjestetty. Olkkari on maksuton, avoin kaikille, 
eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Tieduste-
lut: diakoni Terhi Lahdensalo ja perhetyöntekijä 
Mirva Keski-Vähälä.

MAUNULAN KIRKON TORSTAI-
KERHO kokoontuu torstaisin (Ei hiihtoloma-
viikolla, vko 8) Maunulan kirkolla, jos kirkko on 
käytössä remontin jälkeen. Torstaikerho päättyy 
torstaina 2.5. yhteiseen eläkeläisten kevätretkeen 
Hämeenlinnaan. Yhteyshenkilö ja lisätiedot: dia-
koni Elisa Hapuli, 09-23405381

APUA SEURAKUNNASTA Diakonian 
ajanvaraus- ja neuvontanumero ma-ti ja to-pe klo 
10.30-11.30 p. 09 2340 5318

Lämpimästi tervetuloa 
kevään toimintaan!

Oulunkylän seurakunnan verkkosivut:  
www.helsinginseurakunnat.fi/oulunkylanseurakunta.html.stx 
Nuorten toiminnan löydät osoitteesta: 
www.helsinginseurakunnat.fi/oulunkylanseurakunta/nuoret.html.stx 
Seuraa myös Oulunkylän seurakunnan Facebook-sivuja ja liity  
Facebookissa Oulunkylän seurakunnan yhteisöön.
Työntekijöiden sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@evl.fi
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Yhteisvastuukeräys  
tukee opiskelua  
– Keräyskampanja 3.2.- 30.4.2019 
YHTEISVASTUU ON evanke-
lis-luterilaisen kirkon vuosit-
tainen suurkeräys, joka vuon-
na 2019 auttaa nuorten kou-
lutuksessa Suomessa ja ulko-
mailla. Tarkoituksena on aut-
taa syntyperään, uskontoon 
tai poliittiseen vakaumukseen 
katsomatta ja mahdollistaa tur-
vallista opiskelua ja hankkia 
siihen tarvittavia materiaale-
ja. Tuotoista 60 % ohjataan 
Kirkon Ulkomaanavun väli-
tyksellä alueille, joissa kou-
lutus on keskeytynyt katastro-
fien takia. 

Suomessa Kirkon diakonia-
työn kautta myönnettävällä 
avulla tuetaan niitä nuoria, 
joiden kohdalla opiskelu on 
vaarassa jäädä haaveeksi, jos 
perheellä ei ole varaa maksaa 
siitä aiheutuvia kustannuksia. 
Valtakunnallisen diakoniara-
haston kautta jaetaan 20% ja 
seurakunnan oman diakonia-
työn kautta 20% keräyksen 
tuotoista. Vaikka Suomessa 
opiskelun tavoitteena on ol-
la ilmaista, liittyy tutkintoi-
hin paljon muita kuluja, kuten 

materiaaleja, tietokone, oppi-
kirjoja, ammatillisessa kou-
lutuksessa tarvittavia välinei-
tä tai tutkintomaksuja. 

Noin 10,2 prosenttia lap-
sista eli n. 110 000 lasta kuu-
lui Suomessa pienituloisiin 
kotitalouksiin vuonna 2016 
ja määrä on kohoamassa jo-
pa 150 000 lapseen Eduskun-
nan lapsiasiavaltuutetun toi-
miston mukaan. Myös lasten-
suojelun asiakasmäärät ja ko-
din ulkopuolelle sijoittamisen 
määrät ovat kasvaneet selvästi 
2000-luvulla.  Oppimistulok-
set heikkenevät ja koko väes-
tön osaamistaso laskee nope-
asti ja vuonna 2030 korkeasti 
koulutetun työikäisen väestön 
osuus on Suomessa alle EU:n 
ja OECD:n keskiarvon. 

Suomessa köyhyys on kui-
tenkin usein tilapäisluonteis-
ta ja tiettyyn elämänvaihee-
seen liittyvää (opiskelu, työt-
tömyys, eläkeläiset). Työttö-
myyden pitkittyessä tilantees-
ta voi tulla pysyvä. Köyhyys 
vaikuttaa myös opiskelutulok-
siin ja näin urakehitykseen. 

Erityisen huolestuttavaa on 
köyhien lapsiperheiden lisään-
tyminen, koska köyhyys ja sen 
seuraukset siirtyvät usein su-
kupolvelta toiselle. Vaarana 
on, että köyhä lapsuus johtaa 
moniongelmaiseen aikuisuu-
teen. Erityisen vaikeassa ase-
massa ovat yksinhuoltajaper-
heet ja monilapsiset perheet. 
Lapsiasiavaltuutetun mukaan 
lapsiperheille ja erityisesti yk-
sinhuoltajille tarjottavat palve-
lut vaikuttavat työn vastaanot-
tamiseen ja sitä kautta lapsi-
köyhyyteen. 

Kampanjan tehtävä on paitsi 
kiinnittää huomiota lapsiköy-
hyyteen, myös auttaa yhdes-
sä kirkon diakoniatyön kans-
sa apua tarvitsevia. Tee hyvä 
työ ja tule mukaan tai lahjoita.  

ESKO-JAAKKO LEHTI 
Oulunkylän seurakunnan 

yhteisvastuukeräyksen 
keräyspäällikkö 

ja seurakuntaneuvoston jäsen 

Voit myös lahjoittaa Yhteisvastuulle suoraan: 
Oulunkylän  seurakunnan viite 308430 
Aktia  FI82 4055 0010 4148 41   
Nordea  FI16 2089 1800 0067 75  
Pohjola- pankki FI14 5000 0120 2362 28 
 

Yhteisvastuu.fi
Kiitos lahjoituksestasi!

Lisätietoa: 
Yhteisvastuu.fi
Facebook/yhteisvastuu

Pakilan seurakunta
Hyvän Paimenen kirkko Palosuontie 1 
Virasto on avoinna ma-to klo 9-12 
p. 09 2340 5500, pakila.srk@evl.f 
Voit myös jättää viestin vastaajaan
www.helsinginseurakunnat.fi/pakila
Pakilan seurakunta on myös sosiaalisessa mediassa. 
Seuraa meitä ja käy tykkäämässä!

Laula itsesi onnelliseksi! 
Pakilan seurakunnan Vox Sonora 
-kuoro etsii kuorokokemusta 
omaavia laulajia. Harjoitukset 
keskiviikkoisin 18-21 Hyvän Paimenen 
kirkon alakerrassa. Tule koelauluun 
harjoitusten yhteydessä, kysy lisää 
Ari Häyriseltä, puh. 050 4330 139.

Kippo & Kulho  

lounaskahvila 
perjantaisin klo 11-12.30 
Risteyspaikan tiloissa, Paloheinäntie 9. 
Lämmin ruoka 2 e tai 5 e, 
joka on omakustannushinta tai 10 e, 
jolloin tarjoat lounaan jollekin toiselle. 
Maksu käteisellä.

Meillä on messu eli 

ehtoollisjum
alanpalvelus 

kirkolla joka sunnuntai 

klo 11. Tervetuloa!

Laulun siivin 
-yhteislaulutilaisuus 

parittomien viikkojen tiistaisin 
kirkolla klo 13  

Mukana laulamassa Ari Häyrinen  
ja Anna-Kaisa Jussila.

Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan tänä 
vuonna koulutusta. Kotimaassa varat  
ohjataan vähävaraisten lasten ja nuorten 
opiskelun tukemiseen ja ulkomailla tu-
etaan katastrofien ja konfliktien aiheut-
tamissa hätätilanteissa olevien nuorten 
mahdollisuutta koulun käyntiin.

Voit lahjoittaa:
AKTIA FI82 4055 0010 4148 41 
NORDEA FI16 2089 1800 0067 75 
POHJOLA PANKKI FI14 5000 0120 2362 28 
Pakilan seurakunnan viite 308456
Mobiilimaksu: Mobilepay 85050
Pivo 2222
Siirto 040 700 9902



käpyrinne
Käpylän Pysäkki, Ilmattarentie 2
Käpylän tarinat – ryhmä. Perjantaisin, 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 3.5.,  
ja 17.5. klo 10.30-12.00 Tervetuloa muistelemaan Käpylän historiaa  
ja jakamaan tarinoita!
Tietotekniikkaopastusta keskiviikkoisin klo 10.00-12.00 
Enter ry:n vapaaehtoiset opastavat digitaalisten laitteiden käytössä.  
Aikaisempia taitoja tai laitetta et välttämättä tarvitse. Tule rohkeasti  
mukaan oppimaan uutta ja esittämään kysymyksiä!
Vanttera-illat torstaisin 28.2., 28.3., 25.4, 23.5., klo 16.30-18.00,  
virittelevät Suomen maakuntien tunnuspiirteistä nouseviin aiheisiin.  
Vantteraillat ovat kaikille avoimia kohtaamisen ja oppimisen paikkoja.
Käpyvisa tiistaisin 12.2., 12.3., 9.4., 14.5. klo 14.30-16.00.  
Vapaaehtoisvoimin toteutettava viihteellinen tietokilpailu.  
Visailu tapahtuu 4-6 hengen joukkueiden kesken hyvässä kilpailuhengessä.  
Visailun alussa voi nauttia kahvia ja pullaa, joka piristää mieltä ja kirvoittaa kieltä.
Käpylän Galleria Käytävä / Iidantupa, avoinna ma-pe klo 9.00-15.00.  
Mirka Billingham, T AIKAA. Luonto-aiheisia valokuvia. 4.2.-17.3.2019
Käpylän tarinat -valokuvanäyttely ja Satupostikortti-näyttely ovat lainattavissa!  
Kysy lisää!

Ota yhteyttä:  
Mervi, Iloa arkeen-pysäkkitoiminta, 040 1299 953 
Maria, Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, 040 4560 584  
www.kapyrinne.fi       FB Käpyrinne ry

Otamme 
passikuviakin

KOSKELANTIE 54 00610 HKI 
PUH 09 797 535

TILITOIMISTOPALVELUT

MAUNULAN 
TILITOIMISTO OY

P. 040 7255 287   

Kanneltie 12 B 8, Kannelmäki 
www.maunulantilitoimisto.fi

M

PÄIVÄTANSSIT 
MAANANTAISIN 

KARJALATALOSSA 
Käpylänkyja 1

Klo 13 - 15.45   
Elävää musiikkia  

orkesterin tahdissa.
Lippu 10,-, sisältää  
narikkamaksun. 

Tervetuloa!

Ehdolla Eduskuntaan?
Kysy pakettitarjousta Helsingin parhaisiin paikallislehtiin! 

Jakelupeitto yli 50 000 taloutta! 

P. 010 320 6663 - Seija Kuoksa
seija.kuoksa@eepinen.fi

16 6.2.2019Oulunkyläinen

OK-ristikko

T I I N A  R Y T K Y 
–  P U H D A S TA  E N E R G I A A

Tervetuloa tapaamaan Oulunkylän  
omaa eduskuntavaaliehdokasta!

La 9.2.2019 klo 10–13
Kauppakeskus Ogeli, 

Kylänvanhimmantie 29

www.tiinarytky.com HELSINKI

Muista ystävänpäivänä 
omaa rakasta, ystävää, 
mummia tai kummia.

Anna elämyksellinen  
lahja! Kukat ovat  

varma valinta!

Pakilan 
Kukkatalo

Pakilan Kukkatalo
Pakilantie 69, 00660 Helsinki    |    09 754 4255
pakilan.kukkatalo@elisanet.fi
Ma-Pe 8.00-19.00, La 9.00-18.00, Su 10.00-16.00
www.pakilankukkatalo.fi


