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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

Oulunkylä-Seuraan uusi 
puheenjohtaja ja johtokunta:

Panostamme yhteisöllisyyden 
ja asukasosallisuuden 
kehittämiseen

Nro 1  |  5.2.2020 www.oulunkylainen.fi

Tarjoukset voimassa 
29.2.2020 asti.Kylänvanhimmantie 29, 00640 Helsinki

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

Talvipäivien tarjoukset Oulunkylän apteekista!

Multivita Ascorbin  
500 mg 100 tabl.
C-vitamiinivalmiste  
vastustuskyvyn tueksi.

Melatoniini Orion  
1,9 mg 100 tabl. ja  
90 tabl.
Melatoniini auttaa lyhentä-
mään nukahtamisaikaa ja 
lievittämään aikaeron yksi-
löllisiä vaikutuksia. Suussa 
hajoava, nieltävä tai pitkä-
vaikutteinen vaihtoehto.

Multivita 
Magnesiumsitraatti  
+B6 90 tabl.
Hyvin imeytyvä magnesium-
sitraattivalmiste. Valitse he-
delmäinen greippi tai raikas 
limesitruunainen purutabletti 
tai nieltävä tabletti.

Beko Strong B12  
1 mg 100 tabl.
B12-vitamiinin päivittäisen 
saannin tukemiseen. Nieltä-
vä tai mansikan makuinen 
suussa hajoava tabletti.

-20 %

-15 %
-15 %

-20 %

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

AVOINNA:
ark.    7-22
la         8-22
su      10-22

PS

Ahvenanmaan 
JUUSTO- 
RAASTEET 150 g 250

2 PS

Atria NAUDAN 
JAUHELIHA 17% 
1 kg 2 pkt/talous 

599
PKT

Kulta Katriina
KAHVIT 
400 - 500 g (5,00 - 5,56 kg) 
1erä/talous

995

SUPER           TARJOUKSET
TARJOUKSET VOIMASSA  TO-LA 6-8.2020

PALJON LISÄÄ TARJOUKSIA MYYMÄLÄSSÄ

PLUSSA-KORTILLAKulta Katriina 
KAHVIT 450-500 g  
Yksittäin ja ilman korttia 
3,69-4,19 pkt 
1 erä/talous

10,-4 PKT

Ben&Jerry 
HERKUTTELUJÄÄTELÖT 
500 ml   Yksittäin ja ilman 
korttia 6,45-6,85 kpl

10,-3 PKT

Panda LAKUPALA 
250 g Ilman 
korttia 1,65 ps

1,-PS

Marli Vital 
MEHUJUOMAT 1 l  
Yksittäin ja ilman 
korttia 2,05 kpl

5,-3 KPL

MUSTAPEKASSA

OULUNKYLÄ-SEURA toimii oulunkyläläisten 
hyväksi jo 45:ttä vuotta julkaisten mm. Ou-
lunkyläinen-lehteä. Seuralla on pitkä his-
toria vaikuttamistyössä alueen tärkeissä ky-
symyksissä. Työtä jatketaan tulevaisuudes-
sakin, pyrkien saamaan entistä paremmin 
koko asukaskunnan mielipiteet kuuluviin. 
Seuran uusi puheenjohtaja ja johtokunta 

aloittivat työnsä tammikuussa.
Puheenjohtajaksi valittiin Marika Mantere.
- Olen viestinnän ja markkinoinnin am-

mattilainen ja toiminut pitkään järjestö-
maailmassa, sekä erilaisissa luottamusteh-
tävissä että työkseni. Järjestötoiminnan ke-
hittäminen on yksi intohimoistani, Marika 
Mantere kertoo.

Uutta pontta seuran toimintaan haetaan 
kehittämällä asukasosallisuutta ja alueen 
yhteisöllisyyttä. Ensimmäiset uudistukset 
tulevat näkymään seuran viestinnässä mm. 
verkkosivujen uudistuksena sekä asukas-

mielipiteiden kartoituksessa asukaskyse-
lyn muodossa. ( Jatkuu sivulla 3.)

Teksti ja kuva: 
SUSAN WILANDER

Uusi johtokunta kokoontui ensimmäistä kertaa tammikuussa Seurahuoneella. 

Tarjous voimassa 12.2.2020 asti.

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

Avoinna  
ark.  6.30–23.00
la-su 8.00–23.00

Tällä kupongilla 29.2.2020 asti.  
Neste K Oulunkylä
Ei voida yhdistää muihin tarjouksiin.

–30 %
KAIKKI
autopesut

Leikkaa tästä

Supervoimia asuntosi myyntiin.

Kiinteistömaailma Oulunkylä 
010 622 3930, Siltavoudintie 4, 00640 Helsinki
oulunkyla@kiinteistomaailma.fi

Markkinointi      Aluetuntemus      Vuokraus      Lakiasiat      Sisustussuunnittelu  
Hinnoittelu      Uudiskohteet      Rakennustekniikka      Arkkitehtuuri

Valitse sopiva supervoima.
Ota yhteyttä 
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Kunnianhimoisia 
hankkeita
OULUNKYLÄ-SEURA on jäl-
leen saanut uuden johtokunnan 
ja myös uuden puheenjohtajan. 
Tämä vuosi tuo tullessaan pal-
jon yhteistyötä paikallisten toi-
mijoiden kanssa, uudenlaisen 
yhteisöllisyyden rakentamista 
Oulunkylään, parempia vies-
tintämahdollisuuksia seuran ja 
asujaimiston välille ja asukasky-
selyn, jolla kartoitetaan alueen 
asukkaiden näkemyksiä ja mie-
lipiteitä laajemminkin. Näistä 
kerromme lisää vuoden mittaan 
myös lehden sivuilla.

Jotta kaikki nämä kunnian-
himoiset tavoitteet toteutuisi-
vat, uusi johtokunta tarvitsee 
tukea työssään. Parhaiten sitä 
voi auttaa osallistumalla. Yh-
teistyötä ei voi luoda yksin, jo-
ten ota yhteyttä, tule mukaan 
tapahtumiin, laita sähköpos-
tia seuralle. 

Oulunkyläinen-lehti on yk-
si alueen keskustelufoorumeis-
ta. Lehden sivuilla voi ottaa 
kantaa, herättää keskustelua tai 
kertoa esimerkiksi oman yhdis-
tyksen toiminnasta. Ota yhteyt-
tä ja kerro millaisen jutun halu-
aisit tehdä lehteen!

Yksi tärkeä ja iso ponnistus 
tänä keväänä on Ogelin Ky-
läjuhlan valmistelu. Juhla pi-

detään Helsinki-päivänä 12.6. 
Seurahuoneen ympäristössä ja 
sitä tekemään kutsutaan jälleen 
laajasti alueen toimijoita. Alu-
eemme kaupunginosissa kylä-
juhlilla on pitkät perinteet ja 
ne ovat mainioita tilaisuuksia 
yhteisöllisyyden luomiseen. Ne 
myös näyttävät, että alueella on 
vireää toimintaa ja aktiivisia ih-
misiä. Parhaimmillaan kyläjuh-
lat houkuttelevat paikalle kävi-
jöitä kauempaakin ja viestivät 
alueen hyvistä puolista.

Oulunkylä on isojen muu-
tosten edessä. Erilaiset myller-
rykset kaduilla kertovat jo hie-
man tulevasta. Asukasmäärä 
tulee kasvamaan, mikä luo uu-
sia mahdollisuuksia palveluille 
ja yritystoiminnalle. Millaista 
Oulunkylää sinä haluat? Mitä 
uutta pitäisi tuoda alueelle, mi-
tä vanhaa säilyttää? Millaisena 
näet tämän kaupunginosan tu-
levaisuuden? Kokonaisnäkemys 
alueen kehittämisen suunnasta 
on tarpeen. Kun pystytään luo-
maan yhteisiä suuntaviivoja ha-
lutulle kehitykselle, pystytään 
myös paremmin vaikuttamaan 
niiden toteutumiseen.

Yhteiset suuntaviivat alueen 
toimijoiden kesken sekä pitkä-
jänteinen työskentely tavoittei-
den hyväksi ovatkin avain on-
nistumiseen. Naapurikaupun-
ginosa Maunulassa on koke-
musta monen vuosikymmenen 
määrätietoisesta työstä alueen 
kehittämiseksi. Maunula-taloa 
ehdotettiin rakennettavaksi en-
simmäisen kerran jo 1980-lu-
vulla. Projekti kesti kauan, mut-
ta lopputulos on varmasti kaik-
kien mielestä sen arvoinen. 

SUSAN WILANDER
päätoimittaja

Kuva: Ingrid Kähäri

Oulunkyläinen on saatavilla 
myös useissa jakelupisteissä – 

tarkista paikat lehden verkkosivuilta 
www.oulunkylainen.fi 

Oulunkyläisen ilmestymisaikataulu:
2/2020  ilmestyy   25.3.
3/2020  ilmestyy   20.5.
4/2020  ilmestyy   26.8.
5/2020  ilmestyy   14.10.

6/2020  ilmestyy   25.11.

Pop & Jazz 
Konservatorion 
perustaja 
ja rehtori, 
musiikkineuvos 
Klaus Järvinen 
kuoli Helsingissä 
17.1.2020. Hän 
oli kuollessaan 
83-vuotias.

Rytmimusiikin koulutuksen 
tienraivaaja

Lappeenrannassa varttunut ja 
eri orkestereissa puhaltimia 
soittanut Klaus Järvinen siirtyi 
1960-luvun vaihteessa opiskele-
maan musiikkia Sibelius-Aka-
temiaan Helsinkiin. Hän aloit-
ti vuonna 1963 Oulunkylän yh-
teiskoulun musiikinopettajana.

Järvinen ryhtyi puuhaamaan 
koulun oppilaille vapaa-ajal-
la tapahtuvaa jazz- ja popmu-
siikin opetusta. Oppilaiden big 
band OYK Brass Band herätti 
paljon huomiota ja kävi esiinty-
mässä Moskovassa asti.

Yhdessä vaimonsa Sei-
jan kanssa Klaus Järvinen al-
koi 1970-luvun alussa järjes-
tää suosittuja musiikkikesälei-
rejä nuorille.

Keskeiseksi merkkipylvääksi 
muodostui syksy 1972, jolloin 
Klaus Järvisen johtama Oulun-
kylän Pop/Jazz Musiikkiopisto 

aloitti toimintansa yhteiskou-
lun tiloissa.

Uraauurtavan opiston mai-
ne ja oppilasmäärät kasvoivat 
räjähdysmäisesti, mutta rytmi-
musiikin koulutukselle oli pit-
kään vaikea löytää julkista tukea. 
Järvisten sinnikkäiden ponnis-
telujen ansiosta opisto kuitenkin 
jatkoi toimintaansa ja muuttui 
lopulta Suomen ensimmäiseksi 
rytmimusiikin konservatoriok-
si 1986. Klaus Järvinen jäi eläk-
keelle 1999.

Koulutuksen puolestapuhuja

Klaus Järvinen puhui yhdessä 
puolisonsa Seija Järvisen kans-
sa väsymättä ja intohimoises-
ti rytmimusiikin koulutuksen 
puolesta. Suurelle yleisölle hän 
tuli 1970- ja 1980-luvulla tun-
netuksi television musiikkioh-
jelman Levyraadin vakiotuo-
marina.

Järvinen oli osaltaan vaikut-
tamassa siihen, että populaari-
musiikin kulttuurinen ja institu-
tionaalinen asema Suomessa pa-
rani. Järvinen loi laajat verkos-
tot musiikkialaan mutta myös 
kulttuurin, opetushallinnon ja 
politiikan toimijoiden suuntaan.

Klarinettia ja muita puhalti-
mia soittanut Klaus Järvinen oli 
taustaltaan jazzmies, mutta hä-
nellä oli laaja tietämys ja koke-
mus muistakin musiikinlajeis-
ta. Soittajana hänelle tulivat jo 
nuorena tutuiksi tanssi- ja viih-
demusiikin klassikot.

Opettajana ja johtajana Jär-
vinen oppi ymmärtämään si-

Klaus Järvinen in Memoriam

tä valtavaa janoa, joka nuorilla 
soittajilla oli niin jazziin kuin 
poppiin, rockiin ja muihin ryt-
mimusiikin lajeihin.

Opettaja, taiteilija, 
vaikuttaja

Klaus Järvinen muistetaan vä-
rikkäänä ja särmikkäänä per-
soonana, jonka seurassa aika ei 
koskaan käynyt pitkäksi. Hän 
oli sydämeltään opettaja ja sie-
lultaan taiteilija.

Ennen kaikkea Klaus Järvi-
nen oli vaikuttaja. Hänen pe-

rustamastaan oppilaitoksesta 
on valmistunut lukematon mää-
rä soittajia ja laulajia, jotka ovat 
asettuneet Suomeen ja maail-
malle eri musiikki- ja kulttuu-
rialan tehtäviin. Järvisen kuo-
leman myötä yksi aikakausi on 
päättynyt, mutta hänen jättä-
mänsä perintö soi – pitkään ja 
rytmikkäästi.

Teksti: JANNE MÄKELÄ, dosentti

Mäkelä valmistelee parhaillaan 
Pop & Jazz Konservatorion 

50-vuotishistoriateosta.

Klaus Järvinen Kullaan popjazz-leirillä 1980. Kuva: Seppo Sorvali.

Helsingin entisen 
maaliikennekes-
kuksen paikalle 
rakennetaan tiivis ja 
urbaani asuinalue. 
Sen pohjoisosassa on 
aloitettu lähes 300 
vuokra-, omistus- ja 
asumisoikeus-
asunnon korttelin 
rakentaminen. 

METSÄLÄNTIEN ILME tulee 
muuttumaan ratkaisevasti, kun 
Pasilan Postipuiston uudet ra-
kennukset valmistuvat. Raken-
nustyöt aloitettiin tammikuus-
sa, minkä lähistön asukkaat ovat 
huomanneet räjäytystöistä. Jo ai-
emmin alueella tehtiin valmis-
televia töitä, mm. maanpinnan 
tason nostaminen katutasolle.

Tuleva Pohjois-Pasilan alue 

tulee tuomaan kantakaupunki-
maisen korttelirakenteen Met-
sälän ja Maunulan lähituntu-
maan. Lisääntyvän asukasmää-
rän voi ennustaa parantavan alu-
een palveluja entisestään. Posti-
puistoon rakennetaan tulevina 
vuosina myös päivittäistavara-
kauppa, kaksi päiväkotia ja kou-
lu. Raitiotielle alueella on alus-
tava varaus.

Urbaania asumista

Pohjois-Pasilan asukasluku 
kasvaa yli 12 000 asukkaaseen 
2030-luvulla. Asuntojen lisäksi 
alueelle syntyy noin 2 000 uut-
ta työpaikkaa.

- Haluamme rakennuttaa 
kohtuuhintaisia vuokra-asun-
toja kasvukeskuksiin, joissa niis-
tä on pula. Postipuiston keskei-

nen sijainti tukee tätä tavoitet-
tamme, Y-Säätiö-konsernin ra-
kennuttamisjohtaja Pekka Kam-
pman sanoo. 

Luonteeltaan urbaanilla alu-
eella otetaan erityisesti huomi-
oon energia- ja ekotehokkuus ja 
asumisen yhteisöllisyys. Oman 
leimansa luovat erilaiset asunto-
korttelit ja yhtenäiset sisäpihat, 
puistovyöhyke sekä asuintalojen 
yhteistiloista muodostuva yhtei-
nen monikäyttöinen asukastila.

Asuinkorttelien sijainti Kes-
kuspuiston kupeessa tarjoaa hy-
vät mahdollisuudet ulkoiluun ja 
luonnossa liikkumiseen. Alu-
eelle rakennetaan etenkin per-
heasuntoja.

Kortteli toteutetaan Y-Sääti-
ön omistaman M2-Kotien, TA-
Asumisoikeus Oy:n, Keskinäi-
nen eläkevakuutusyhtiö Ilma-
risen ja Rakennusliike Evälah-
ti Oy:n kumppanuushankkeena.

Teksti: SUSAN WILANDER

Pasilan Postipuiston rakentaminen käynnistyi

Y-Säätiö, Playa Postipuisto, Metsäläntie.
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Kaupunginosa- ja kotiseutuyhdistykse-
nä Oulunkylä-Seuran tehtävänä on toi-
mia kaupunginosan äänenä ja yhteistyön 
mahdollistajana. Vaikutamme aktiivises-
ti asuinalueemme kaavoitukseen, viher-
alueisiin, liikenneasioihin ja palveluihin. 

Julkaisemme Oulunkyläinen-lehteä ja kaupunginosan 
historiasta kertovia teoksia - ja järjestämme kävelyretkiä 
Oulunkylään kotikaupunkipoluille.

Kutsumme myös asuinalueen yhdistykset ja aktiivit 
mukaan luomaan Kyläjuhlat 2020 -tapahtumaa, osal-
listumaan uuden myöhemmin tänä vuonna julkaistavan 
Oulunkylän verkkosivuston suunnitteluun - ja vaikutta-
maan asuinalueemme yhteisiin asioihin.

Oulunkylä-Seuran toimintaan voit aktivoitua mukaan 
ilmoittautumalla vaikkapa sähköpostitse: seura@oulunky-
la.info tai lähettämällä meille viestiä seuran Facebook-si-
vun kautta. Jäseniksi liittyneet voivat toimia seurassa mm. 
jossakin sen työryhmistä, lehden toimituskunnassa tai ha-
keutua seuran johtokuntaan.

Tervetuloa Oulunkylä-Seuran jäseneksi!

Jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu. Vuonna 2020 
se on 20 €/henkilö, 30 €/yhteisö tai taloyhtiö tai 50 €/yri-
tys. Liity jäseneksi osoitteessa: https://holvi.com/shop/
oulunkyla-seura/ tai ilmoittaudu mukaan seura@oulun-
kyla.info niin saat paluupostina lisätietoa.

Jäsenenä saat toiminnastamme kertovaa jäsenpostia 
sähköpostitse, voit osallistua jäsenkokoukseen kahdes-

ti vuodessa - ja ennen 
kaikkea: olet tukemas-
sa viihtyisän, toimivan 
ja yhteisöllisen Oulun-
kylän kehittämistä!

MARIKA MANTERE
Oulunkylä-Seura ry 

Aktiivista 
toimintaa 
Oulunkylän 
puolesta

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.•

Yhteisöllisyys nousee perinteisen 
vaikuttamistoiminnan rinnalle
Marika Mantere 
asui Oulunkylässä 
perheineen 
2000-luvun 
alussa, ja palasi 
oulunkyläläiseksi 
muutama vuosi 
sitten naapuri-
kaupunginosassa 
vietettyjen 
vuosien jälkeen. 

- TULIN VALITUKSI Oulunky-
lä-Seuran johtokuntaan viime 
vuonna ja lähdin edistämään 
Oulunkylän yhteisöllisyyttä 
asuinalueena. Tämä on mieles-
täni luontainen rooli kaupun-
ginosayhdistykselle, sen lisäk-
si että jatketaan sitä vahvaa vai-
kuttamistoimintaa, jota on tehty 
aiemminkin. Oulunkylä-Seura-

han toimii Oulunkylän puoles-
ta kaavoituksen, viheralueiden 
rakentamisen, julkisen liiken-
teen ja palveluiden kehittämi-
seksi, Marika Mantere korostaa.

Marika Mantereelle Oulun-
kylä näyttäytyy kaupunginosa-
na, jolla on valtavasti käyttämä-
töntä potentiaalia. 

-Halusin lähteä edistämään 
yhteisöllisyyttä, jotta seurana 
mahdollistaisimme myös kau-
punkiaktivismin eri muodois-
saan, Marika Mantere kertoo.

Viestinnän kehittäminen 
2020 keskiössä

Oulunkylä-Seura on laatinut 
hyvin konkreettisen toiminta-
suunnitelman tälle vuodelle. Pit-
käaikaisissa tavoitteissa etene-
minen edellyttää seuralta sen 
viestinnän uudistamista. Kaik-
kien alueen asukkaiden ja si-

tä tärkeänä pitävien tulee voi-
da saada helposti tietoa Oulun-
kylästä ja siitä, miten voi päästä 
mukaan vaikuttamaan yhteisiin 
asioihin. Ensimmäisenä uudis-
tetaan Oulunkylä-Seuran verk-
kosivusto.

- Emme aio vain hallituksen 
kesken kabinetissa istuen pohtia, 
mitä asuinalueen viestinnälle pi-
täisi tehdä, vaan kutsumme ke-
vään aikana kolme kertaa kool-
le kaikki Oulunkylän alueen yh-
distykset ja muut aktiiviset toi-
mijat. Kokoonnumme avoimin 
ovin miettimään, mistä asioista 
tarvitaan tietoa ja miten kaik-
kien aktiivisten toimijoiden ta-
pahtumista ja tekemisistä voi-
daan viestiä paremmin, Marika 
Mantere sanoo. Tässä prosessissa 
kaikki toimijat hyötyvät yhteis-
työstä ja yhteisestä näkyvyydestä.

Vaikka tänä vuonna keski-
tytäänkin erityisesti Oulunky-
lään, naapurikaupunginosia ei 
ole unohdettu. Muiden asukas-
yhdistysten kanssa viriteltiin jo 

viime vuonna yhteistyötä ja sitä 
jatketaan myös tulevaisuudessa 
Oulunkylä-Seuran johtokunnan 
jäsenten toimesta.

Asukasosallisuuden 
kasvattaminen tähtäimessä

Oulunkylä-Seuran toiminnas-
sa korostuu nyt alueen asukkai-
den aktivointi.

- Minulle tärkeintä kaupun-
ginosatyössä on luoda ilmapiiri, 
jossa on mahdollista matalalla 
kynnyksellä tulla mukaan toi-
mintaan – omien kiinnostuksen-
kohteiden ja aikataulujen puit-
teissa. Pidemmällä aikavälillä on 
tavoitteena myös nykyistä kehit-
tyneempi mahdollisuus asukas-
osallisuudelle. Oulunkylä-Seu-
ra on jo pitkään tehnyt merkit-
tävää vaikuttamistyötä omilla 
teema-alueillaan. Toiminta on 
kuitenkin varsin pienen aktii-

viryhmän varassa. Nykyään di-
gimaailmakin tarjoaa aivan uu-
sia mahdollisuuksia saada nä-
kemyksiä ja kommentteja ajan-
kohtaisiin kysymyksiin laajem-
malta osallistujapiiriltä, Marika 
Mantere sanoo.

Konkreettisesti tämä näkyy 
ensin asukaskyselynä, jota suun-
nitellaan jo tälle vuodelle.

- Keskustelimme tästä tam-
mikuun lopulla uuden johtokun-
nan kokoontuessa ensimmäistä 
kertaa. Johtokunnassa onkin nyt 
mukana pitkäaikaisten jäsenten 
lisäksi myös monia uusia kasvo-
ja, mikä on upea juttu, Marika 
Mantere kertoo.

Oulunkylä-Seura haluaa 
mahdollisimman hyvin välittää 
asukkaiden ajatuksia ja näke-
myksiä aluetta koskettavista ai-
heista, kuten vaikkapa uudis- ja 
täydennysrakentaminen, Raide-
Jokerin aiheuttamat muutokset 
ja Oulunkylän keskustan kehi-
tys. Myös näihin liittyvien mie-
lipiteiden kartoittamisessa asu-
kaskysely on toimiva väline.

Ogelin Kyläjuhlat jälleen 
kesäkuussa

Oulunkylän muutokset kiin-
nostavat selvästi asukkaita. Seu-

ran järjestämässä asukastilai-
suudessa oli joulukuussa run-
sas osanotto. Marika Mantere 
onkin hyvin optimistinen pai-
kallisten mielipiteiden välit-
tymisestä entistä runsaammin 
seuralle, kunhan helpot vies-
tintäkanavat saadaan käyttöön. 
Oulunkylä-Seuran jäsenmäärä 
kuvastaa myös omalta osaltaan 
seuran merkittävyyttä alueen 
kannanottajana. Jäsenet ovatkin 
seuralle erittäin tärkeitä.

- Toivon, että saamme mu-
kaan ihmisiä, joita kiinnostavat 
erilaiset teemat. Yksi konkreet-
tinen osallistumismahdollisuus 
on Ogelin kyläjuhlat, jotka tä-
nä vuonna pidetään 12.6. Hel-
sinki-päivänä, Seurahuoneen 
ympäristössä. Kaikki ovat läm-
pimästi tervetulleita mukaan 
juhlia tekemään ja viettämään! 

Asiasta saa tarkemmin tietoa 
seuraamalla seuran Facebook-
sivuja, Marika Mantere sanoo.

Asukasyhdistyksillä on Hel-
singissä perinteisesti vahva 
mandaatti ottaa kantaa mer-
kittäviin aluettaan koskeviin 
asioihin ja niiden vaikutusval-
ta on usein ollut iso tehtävissä 
päätöksissä. Toisaalta asukas-
yhdistykset kärsivät samoista 
ongelmista kuin muutkin yh-
distykset: jäsenistö ikääntyy ja 
uusia jäseniä on vaikea saada 
osallistumaan aktiivisesti toi-
mintaan. Oulunkylä-Seuran-
kin haasteena on tulevina vuo-
sina houkutella mukaan entistä 
monimuotoisempi joukko pai-
kallisia asukkaita. Näkemyk-
siä alueen kehittämiseen tar-
vitaan niin lapsiperheiltä kuin 
nuoriltakin. 

Teksti: SUSAN WILANDER

R.J.Kinnunen Oy
Käpylän oma 

sähköurakoitsija
p. 050 383 5522 

rjkoy@kolumbus.fi

Oulunkylä-Seuran uusi johtokunta yhteiskuvassa. Eturivissä vasemmalta oikealle: Otto Miettinen, pj Marika Mantere, varapj Marja Mark-
ko, Kukka Korkeaoja ja Sanna Tuovinen. Takarivissä Erwin Woitsch, Arno Moliis, Viljo Lukkarinen ja Tapio Solonen. Kuva: Susan Wilander.

 Oulunkylä-Seuran uusi puheen-
johtaja Marika Mantere. Kuva: 
Aava Mantere.

Kirjanpitopalvelua Oulunkylässä 
pienille yrityksille

www.mikrotilit.fi          p. 040 733 6869
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Putkityömaa myllertää maisemaa

TUUSULANVÄYLÄN länsipuo-
lella uutta putkea rakennetaan 
Suursuonpuiston, Suursuonlai-
dan, Pirjontien ja Pirkkolan-
tien reunaan sekä Maunulan-
puistoon. Maunulassa ja Pirk-
kolassa siirretään myös kauko-
lämmön, vesihuollon, tietolii-
kenteen ja sähkönsiirron put-
kia ja johtoja. Joukko- ja jalan-
kulkuliikenteen reittejä muu-
tettiin työn ajaksi. 

Putken linjauksessa pyrittiin 
ottamaan huomioon arvokkaat 
luontokohteet, kuten Patolan 
neva ja lahokaviosammalesiin-
tymä sekä ensimmäisen maail-
mansodan aikaisen puolustus-
aseman ja parakkialueen suojel-
lut jäännökset. Patolan metsän 
itäosassa kaasuputki rakenne-
taan siellä olevien muinaisjään-
nösten takia nykyisen ulkoilu-

reitin pohjoispuolelle. 
Putkilinjan rakentamiseen 

käytetty työmaatie muutetaan 
putken rakentamisen jälkeen 
uudeksi ulkoilureitiksi ja sil-
tä osin korvautuva ulkoilureitti 
metsitetään. Työ aloitettiin hel-
mikuussa 2019 linjauksen mer-
kinnällä ja kaivutyöt syyskuussa. 
Kaikki kunnallistekniikan siir-
toon liittyvät työt ovat valmii-
ta syksyllä 2020.

Raivaustöiden aloittaminen 
viivästyi, kun Helsingin luon-
nonsuojeluyhdistys haki alu-
eelle toimenpidekieltoa siellä 
havaitun liito-oravan elinym-
päristön takia. Hakemusta kä-
siteltiin elo-syyskuussa Uuden-
maan ELY-keskuksessa, Hel-
singin hallinto-oikeudessa ja 
korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa.

Uusi maakaasuputki rakennetaan, 
jotta Käskynhaltijantielle voidaan 
rakentaa Raide-Jokerin raiteet ja 
sen varteen uusia asuinrakennuksia. 
Rakennettava kaasuputki korvaa 
Käskynhaltijantien varressa olevan 
putken. 

Alitusputken poraus Käskynhaltijantien alitse.

MAUNULANPUISTOSTA kaadettiin tammikuun aikana pa-
rikymmentä puuta. Kaadettavat puut sijaitsivat Maunulan 
uurnalehdon itäpuolella Pirkkolantien läheisyydessä. Noin 
puolet puista oli pienikokoisia. Puiden kaatamisella tehtiin 
tilaa uuden maakaasuputken rakentamiselle.

Kaasuputken rakennustyöt liittyvät uuteen asuinrakenta-
miseen, jota on suunniteltu Pirkkolantien ja Pirjontien var-
teen. Alueella rakennetaan myös Raide-Jokeri-pikaraitiotietä. 
Uusi rakentaminen edellyttää nykyisen kaasuputken ja muun 
kunnallistekniikan siirtämistä paikkaan, jossa niiden käyttö 
ja huolto on jatkossakin mahdollista. Kaasuputkea pitää siir-
tää myös, jotta suojaetäisyydet uusiin rakennuksiin täyttyvät.

Kun kaasuputken rakennustyöt ovat valmiit, putkilinjal-
le jää viiden metrin levyinen puuton vyöhyke maakaasuase-
tuksen mukaisesti. Puuton vyöhyke maisemoidaan. Työalu-
eella tehdyissä kartoituksissa ei ole havaittu uhanalaisia kas-
veja tai eläimiä.

Putkilinjan raivaustöistä vastaa Helsingin kaupunki. Kau-
punki on tilannut kaasuputken siirtotyöt Gasgrid Finland 
Oy:ltä. Kaikki kaasuputken ja muun kunnallistekniikan siir-
toon liittyvät työt ovat valmiita syksyllä 2020. 

Teksti: SILJA HURSKAINEN
Projektipäällikkö, Helsingin kaupunkiympäristön toimiala

Maunulassa  
kaadettiin puita

Raivaustyöt aloitettiin 9. 
syyskuuta alkaneella viikolla. 
Putkea on asennettu Itsenäisyy-
denpuistossa, Henrik Sohlber-
gin puistossa ja Patolanmetsän 
itäosassa. Patolanmetsän länsi-
osassa on voimassa toimenpide-
kielto. Siellä putkilinja on mer-

kitty punakeltaisin merkinnöin. 
Putkilinjan raivaustöistä vastaa 
Helsingin kaupunki. Maakaa-
suputken rakentaa Gasum. Ku-
va on viime vuoden joulukuulta. 

Teksti ja kuva: 
VILJO LUKKARINEN

Haltialan 
luonnonsuojelualue

Keskuspuiston poh-
joisosassa sijaitseva 
Haltialanmetsän alue 
on monipuolinen 
lehtojen ja korpien 
muodostama koko-
naisuus. Alueella on 
myös valtakunnallista 
merkitystä uhanalais-
ten ja vaateliaiden 
kääpien suojelulle, 
sieltä on tavattu 
muun muassa uhan-
alaiset sitkaskääpä ja 
kalvaskääpä.

HALTIALANMETSÄN pinta-ala 
on 137 hehtaaria. Se kytkee yh-
teen neljä olemassa olevaa suo-
jelualuetta (Haltialan aarnialue, 
Pitkäkosken rinnelehdot, Van-
taanjoentörmä ja Ruutinkos-
ken lehto), jolloin Pohjois-Hel-
sinkiin muodostuu noin 177 
hehtaarin laajuinen yhtenäinen 
suojeltu luontoalue.

Laajaa yhteistyötä
Koska Haltiala on yksi Helsin-
gin ja koko pääkaupunkiseudun 
merkittävimpiä virkistysaluei-
ta, alueen käytön suunnittelun 
tärkeimpänä tavoitteena on ol-

lut luonto- ja virkistysarvojen 
yhteensovittaminen. Suunnit-
teluvaiheessa oli mukana tois-
takymmentä asukas-, luonto- 
ja harrastusjärjestöä. Suojelu-
alueen perustamisesityksestä 
saatiin 18 kannanottoa, joissa 
kaikissa kannatettiin sen pe-
rustamista.

Virkistyskäyttö sallittua
Virkistyskäyttö suojelualueella 
voi jatkua edelleen, tosin joita-
kin muutoksia on tulossa. Esi-
merkiksi pyöräily sallitaan vain 
merkityillä poluilla, ja suur-
ten tapahtumien järjestäminen 
kielletään 10.5.–30.6. Haltialan 
alueen käyttö lisääntyy jatku-
vasti, ja siksi on tärkeää saada 
maaston kuluminen hallintaan. 
Tulevalle suojelualueelle laadi-
tussa hoito- ja käyttösuunni-
telmassa esitetään muun mu-
assa tiedottamisen lisäämistä ja 
reittien parantamista. Alueelle 
aiotaan teettää myös hydrolo-
ginen selvitys, jonka perusteel-
la päätetään, millaisia vesitalou-
den ennallistamistoimia alueelle 
mahdollisesti tehdään jatkossa.

Haltialanmetsän alue on mo-
nipuolinen lehtojen ja korpien 
muodostama kokonaisuus. Ku-
va: Susanna Pimenoff.

Haltiala tarjoaa ulkoilijalle ainutlaa-
tuiset luontopolut, joiden varrella 
riittää nähtävää kaikkina vuodenai-
koina. Alueen sydämessä on vuonna 
1984 suojeltu aarnimetsä. 
Teksti ja kuvat: ANN-MARI LEHTONEN
Lue lisää: www.putkinotkoblog.wordpress.com

Lähde retkelle aarnimetsään

Pitkäkoski virtaa Haltialan aarnimetsän reunalla. Helsingin kau-
punki suunnittelee sinne uutta luonnonsuojelualuetta, Haltialan-
metsää, joka tulisi Pitkäkosken ja Haltialan aarnialueen väliin.

Sammaloitunut luonto näyttää upealta myös lumettomana talve-
na. Puut saavat täällä lahota rauhassa.

Aarnialueen metsä on tiheää, ja puut kurottelevat kohti valoa. Kuu-
set tulevat aikanaan syrjäyttämään lehtipuut alueen valtapuina.
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Haltialan aarnialueeseen pääsee tutustumaan ihan lähietäisyydeltä pitkospuita pitkin. Merkityiltä 
poluilta ei saa poiketa. Alueella pesii yli 20 lintulajia, joista talvella ovat äänessä ainakin useat tiaislajit 
sekä tikat. Jos hyvin käy, pääset näkemään vilahduksen ketusta tai kauriista.

Helsingin kaupungin 
selvityksen mukaan 
kaupungin liito-ora-
vakanta on edelleen 
vahvistunut nope-
asti. Liito-oravat 
palasivat Helsinkiin 
2010-luvulla.

HELSINGISTÄ TUNNETAAN 
vuosilta 2014–2019 kaikkiaan 
124 liito-oravan asuttamaa met-
säkuviota. Vuoden 2018 jälkeen 
kanta on vahvistunut erityisesti 
Oulunkylän ja Käpylän ympä-
ristössä. Liito-oravat ovat kul-
keneet puistoalueita ja pikku-
metsiköitä pitkin myös kaupun-
gin keskustan liepeille: uusia löy-
töpaikkoja olivat muun muassa 

Hietaniemen hautausmaa, Töö-
lönlahden perukka ja Linnan-
mäen kupeessa sijaitseva Alppi-
puisto. Kookkaat tervalepät ovat 
puistoissa liito-oravalle merkit-
täviä ruokailupuita ja järeät kuu-
set tärkeitä oleskelupaikkoja.

Liito-orava tavattiin ensim-
mäisen kerran myös Lahden-
väylän linjan itäpuolelta Vanhan-
kaupunginkosken Pornaisten-

niemeltä. Lahdenväylä on kui-
tenkin edelleen ollut liito-ora-
ville ilmeinen este tai ainakin hi-
daste leviämiselle. Levinneisyys-
alue on laajentunut huomatta-
vasti itään vuosien 2014 ja 2016 
välillä, mutta ei enää seuraavi-
en kolmen vuoden aikana, vaik-
ka elinpiirejä löytyi paljon lisää 
Helsingin länsi- ja keskiosista.

Liito-oravia on tavattu myös 
Haltialasta, jonka metsäalueesta 
suurin osa on sille sopivaa. Halti-
alassa on havaittu kaikkiaan kah-
deksan liito-oravan ydinaluetta. 
Liito-oravan asuinalueita on löy-
tynyt myös Paloheinästä, Paki-
lasta, Maunulasta ja Metsälästä.

Teksti: SUSAN WILANDER

Helsingin liito-oravakanta kasvussa
Liito-orava pesäkolossaan. Ku-
va: Tom Ahlström.

Maunula-talon 
näyttelyssä on 
kuvia Helsingin 
Keskuspuistosta 
Maunulasta Pit-
käkoskelle asti.

KOLMEN TAITEILIJAN näytte-
lyssä on esillä valokuvia, videota 
ja maalauksia. Keskuspuisto on 
toiminut kaupunkilaisten vir-
kistyspaikkana jo yli sata vuot-
ta. Sieltä ovat hakeneet inspi-
raatiota myös taiteilijat Annikki 
Kilgast, Risto Leskinen ja Seppo 
Kilgast. Annikki Kilgast kirjoit-
taa näyttelyesitteessä:

”Keskuspuisto on lumoava 
vaelluspaikka, koskaan ei voi 
tietää millaisiin menninkäisiin 
tai metsän olentoihin siellä tör-
mää. Mielikuvitus voi lähteä 
lentoon ja niin se lähteekin. 
Maisemia voi kuvata maan ta-
salta ja maan yläpuolelta. Tai 
yrittämällä tarkentaa kameran 

optiikkaa luonnon ihan itse te-
kemiin veistoksiin. Onko tuos-
sa huuhkaja? Ei mutta tuossa-
han on kissa ja sen vieressä lu-
kutoukka silmälaseineen. En-
tä tuo, metsänneidon profiili? 
Tuossa on maan sormet?

Keväällä metsä helisee lintu-
jen laulusta, peippojen, punarin-
tojen, mustarastaiden, lauluras-
taiden, lehtokerttujen, pajulin-
tujen, tiaisten ja keitä niitä vie-
lä onkaan, monenlaista liver-
rystä. Syksyllä voi sukeltaa Ed-
gar Allan Poen maailmaan kor-
pin synkkien sävelten matkas-
sa. Tai ehkä pikkuisten hippi-
äisten parvi ilmestyy ilahdut-
tamaan silmää ja mieltä orans-
seine kruunuineen vai ovatko 
ne lippiksiä? Voi kuunnella pa-
lokärkien kimeätä julistusta tai 
haukkojen viestintää. Toivoa 
näkevänsä liito-oravia?

Keskuspuisto on Helsingin 
kultainen, vihreä luontoaarre. 
Ehkä sen nimi voisi olla myös 
Helsinkimetsä. Se ei ole hoi-
dettu puisto, vaan luonnon on 
annettu hienovaraisesti muo-

toutua sellaiseksi kuin se nyt 
itsekseen muotoutuu, vuoden-
aikojen ja myrskyjen saatos-
sa. Kaupungin metsänhoitajat 
ovat vain huolehtineet vaelta-
jien turvallisuudesta, niin ettei 
puita kaadu päälle.

Keskuspuisto on perustettu 
vuonna 1914. Se alkaa Töölös-
tä ja jatkuu Pitkäkoskelle, ete-
lästä pohjoiseen. Sen paikalla 
on aikojen saatossa ollut metsää, 
peltoa, laidunta, ampumarato-
ja, asutusta ja siellä kulkee tyk-
kiteitä ja monin paikoin löytyy 
1900-luvun alussa rakennettuja 
linnoitteita. Nyt siellä on met-
sän ja ulkoiluteiden lisäksi luon-
nonsuojelualueita, puulajipuis-
to, viljelyspalstoja, uurnaleh-
to ja pieneläinten hautausmaa.”

Teksti: SUSAN WILANDER

Näyttely on esillä Maunula-talossa 
2.krs kahvio 4.2.-29.2. Maunula-talon 
aukioloaikoina.

Vapaa pääsy.

Menninkäisten metsä

Mennikäisten 
metsä näyttelys-
sä esillä on mm. 
Annikki Kilgastin 
valokuvia. Kuva: 
Annikki Kilgast.

LINJAUSTA TARKISTETTIIN, 
jotta kaasuputken rakennus-
työt eivät viivästyisi. Putkea ei 
ole päästy rakentamaan aiem-
man suunnitelman mukaises-
ti, koska korkein hallinto-oi-
keus asetti syyskuussa puun-
kaadoille toistaiseksi voimassa 
olevan täytäntöönpanokiellon. 
Asia päätyi korkeimman hal-
linto-oikeuden käsittelyyn Hel-
singin luonnonsuojeluyhdistyk-
sen tekemän toimenpidekielto-
hakemuksen takia. Uusi linja-
us kiertää toimenpidekiellossa 
olevan alueen, ja näin ollen es-
tettä töiden aloittamiselle ei ole.

Liito-oravan reviirin lisäk-
si linjauksessa on huomioitu 
muut arvokkaat luontokohteet 
sekä ensimmäisen maailman-
sodan aikaisen puolustusase-
man ja parakkialueen suojellut 
jäännökset. Linjauksesta on so-
vittu yhdessä muinaisjäännös-
ten suojelusta vastaavien viran-
omaisten kanssa.

Patolaan rakennettava kaa-
suputki korvaa Käskynhalti-
jantien varressa kulkevan put-
ken. Putken siirto on tarpeen, 
jotta Käskynhaltijantielle voi-

daan rakentaa Raide-Jokerin 
raiteet ja kadun varteen uu-
sia asuntoja. Putkea uusitaan 
myös Maunulassa Tuusulan-
väylän länsipuolella.

– Maunulassa päiväkoti 
Suursuo-Stigenin uudisraken-
nus voidaan ottaa käyttöön vas-
ta, kun vanha kaasuputki on 
korvattu uudella. Näin ollen 
kaasuputkiurakan viivästymi-
nen lykkäisi päiväkodin ensi 
kesäksi suunniteltua käyttöön-
ottoa, projektipäällikkö Silja 
Hurskainen Helsingin kaupun-
gilta toteaa.

Muualla Patolassa työt 
alkoivat syksyllä

Raivaustyöt aloitettiin Patolas-
sa jo syksyllä alueella, jota täy-
täntöönpanokielto ei koske, eli 
Itsenäisyydenpuistossa, Hen-
rik Sohlbergin puistossa ja Pa-
tolan metsän itäosassa. Lin-
jaus on suunniteltu mukaile-
maan nykyisiä raitteja puistois-
sa ja suurimmassa osassa Pato-
lan metsää, jotta rakentamisen 
vaikutukset jäisivät mahdolli-
simman pieniksi.

Putken rakentaminen edel-
lyttää työturvallisuuden ja työ-
koneiden vaatiman tilan takia 
noin 12 metriä leveää puuton-
ta työaluetta. Normaalisti kaa-
suputken rakentamiseen raiva-
taan 20 metriä leveä tila, mut-
ta Patolassa työtilan leveydes-
tä on tingitty, jotta metsää sääs-
tyisi mahdollisimman paljon. 
Putken rakentamisen jälkeen 
rakennustöihin käytetty työ-
maatie muutetaan ulkoilurai-
tiksi. Niillä kohdin, jossa put-
ki kulkee nykyisen raitin vie-
ressä, raitti kunnostetaan töi-
den jälkeen.

Kun rakennustyöt ovat val-
miit, putkilinjalle jää ulkoilurai-
tin viereen viiden metrin levyi-
nen puuton vyöhyke, joka mai-
semoidaan. Muilta osin työ-
maa-alue kunnostetaan mah-
dollisimman luonnonmukai-
seksi metsäksi. Kaasuputken ra-
kennustyöt Patolassa valmistu-
vat ensi kesänä.

Lisätietoja hankkeesta on koottu 
sivulle hel.fi/johtosiirrot.

Kuva Helsingin kaupunki

Patolan kaasuputken linjausta tarkistettiin 
– liito-oravan ydinalueeseen ei kajota
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Maakaasun siirtoputken linjaus Oulunkylässä

	 Aikaisempi suunnitelma
	 Suunniteltu linjaus

Patolan metsään rakennettavalle maakaasun siirtoputkelle on 
suunniteltu uusi linjaus, joka kiertää liito-oravan ydinalueen 
ja lisääntymis- ja levähdyspaikat. Aiempaan suunnitelmaan 
verrattuna linjaus siirtyy 10–40 metriä pohjoisemmaksi noin 400 
metrin matkalla metsän länsiosassa. Puiden kaataminen uuden 
linjauksen kohdalta aloitettiin tammikuun lopulla.
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Hammashoitoa 
OULUNKYLÄSSÄ

Jukka Kärkkäinen 
Hammaslääkäri, lääkäri

OK-Hammas
Siltavoudintie 4 | Ajanvaraus p. 7520880

Kauneus ja terveys

Parturi-Kampaamo 

Salon Bonita
040 580 3836   

Armi (Anu) Sankelo 09 728 5664  
Manttaalitie 13, Itä-Pakila  •  Tervetuloa!
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P. 040 415 9119 www.fysiotreenari.com

Koskelantie 24, Käpylä  
Tattariharju ja Siltamäki

Kuntoutus- ja jalkaterapiakeskus
Kauneushoitola ja kampaamo  HAMMASLÄÄKÄRIASEMA

Hammaslääkärit
Sanni Aho
Katariina Savijoki
Katja Kurhela
Erikoishammaslääkäri
Susanna Paju (iensairaudet)
Suuhygienistit
Maria Jaakkola
Leila Leppänen

Käpyläntie1, 00610 Helsinki   |   www.koskelanhammas.fi

Varaa aika
soittamalla

(09) 720 6800
tai netistä.

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO 

Hannele Lindholm 
Puh. 09 710 533,  
050 470 5278

Käenkuja 4, Sörnainen

Marleen
a •  Kauneushoitola  

•  Jalkahoitola   
•  Koti- ja  
    laitoskäynnit

Olemme Oulunkylässä, Siltavoudintie 7 evakossa  
putkiremontin vuoksi.  Puh. 09-791187 / 040-5721238

Nettiajanvaraus www.kauneushoitolamarleena.fi

Tiistaisin 
eläkeläisalennus

            maunulan      
                  

                
                
           PPaakkiillaannttiiee  1100,,  0000663300  HH::kkii  

                                    PPaallvveelleemmmmee  mmaa--ppee  88..3300--1199,,  llaa  99--1166                                                      

                                   09-724 8543, maunulan_apteekki.helsinki@apteekit.net 
         
   Katso kaikki tarjoukset  
               www.maunulanapteekki.fi     Avainapteekit 
 
 
 
 
 
  

apteekki 

PIRKKOLAN MITTAUSASEMAN avul-
la HSY selvittää puunpolton ja liiken-
teen vaikutuksia pientaloalueiden il-
manlaatuun. Asemalla mitataan muun 
muassa typpidioksidin, pienhiukkas-
ten ja syöpävaarallisten PAH-yhdis-
teiden pitoisuuksia.

- Ilmansaasteista voivat saada oireita 
erityisesti hengitys- ja sydänsairaat, iäk-
käät sekä pienet lapset. Heitä on noin 
20 prosenttia väestöstä, ilmansuojeluyk-
sikön päällikkö Maria Myllynen sanoo. 

Mittauksia ympäri 
pääkaupunkiseutua

HSY:llä on 11 ilmanlaadun mittaus-
asemaa pääkaupunkiseudulla ja kak-
si muualla Uudellamaalla. Ilmanlaa-
dun mittausasemilla on useita mitta-
laitteita ja niillä mitataan useaa eri il-
mansaastetta. Mittausasemien lisäk-
si ilmanlaatua mitataan myös useissa 
eri paikoissa pienemmillä yksittäisil-
lä mittalaitteilla pääkaupunkiseudul-
la ja muualla Uudellamaalla.

Liikenne, katupöly ja puunpoltto 
suurimmat saastuttajat

Hengitysilmassa olevat typenoksidit 
ovat peräisin liikenteen, erityisesti die-
selautojen ja raskaan liikenteen pääs-
töistä. Typenoksideista eniten terveys-
haittoja aiheuttaa typpidioksidi. Se su-

pistaa korkeina pitoisuuksina keuhko-
putkia ja lisää hengityselinoireita eri-
tyisesti lapsilla ja astmaatikoilla.

Hengitettävät hiukkaset ovat suu-
rimmaksi osaksi liikenteen nostatta-
maa katupölyä, joka voi aiheuttaa hait-
taa terveydelle etenkin keväisin. Kar-
keiden hiukkasten pitoisuuksien koho-
aminen heikentää erityisesti hengitys-
sairaiden hyvinvointia.

Pienhiukkasia syntyy pääasiassa lii-
kenteen ja puunpolton päästöistä. Li-
säksi niitä kulkeutuu pääkaupunkiseu-
dulle maan rajojen ulkopuolelta. Pien-
hiukkasia pidetään erityisen haitallisi-
na terveydelle, sillä ne pääsevät tunkeu-
tumaan keuhkojen ääreisosiin saakka.

Teksti: SUSAN WILANDER

Ajankohtainen ilmanlaatutilanne: 
www.hsy.fi/ilmanlaatu

HSY mittaa ilmanlaatua Pirkkolassa

Pirkkolan mittausaseman avulla selvi-
tetään puunpolton ja liikenteen vaiku-
tuksia pientaloalueiden ilmanlaatuun. 
Kuva: HSY / Tero Pajukallio

JOKAINEN VOI VAIKUTTAA siihen, 
kuinka puhtaasti puut palavat omas-
sa takassa tai saunan kiukaassa. Polt-
taminen aiheuttaa runsaasti päästöjä, 
jos poltetaan taitamattomasti tai käy-
tetään märkää puuta. 

Puunpolton savu on haitallisia ih-
misten terveydelle ja myös vähentää 
viihtyisyyttä. Vanhaakin tulisijaa voi 
käyttää taitavasti ja vähentää omia 
päästöjään. Kuivaa asiaa -hankkeessa 
opastetaan oikeaoppiseen puun säily-
tykseen ja polttamiseen.

Puunpoltto heikentää yleisesti il-
manlaatua tiiviisti rakennetuilla pien-
taloalueilla. Tämä näkyy myös HSY:n 
ilmanlaadun mittauksissa. Puunpoltos-
ta syntyy terveydelle haitallisia pien-
hiukkasia ja PAH-yhdisteitä, joiden 
pitoisuudet kohoavat etenkin läm-

mityskaudella. Noin puolet Suomen 
pienhiukkaspäästöistä on peräisin tu-
lisijojen käytöstä. Puunpoltto on myös 
selvästi suurin mustan hiilen päästö-
jen lähde Suomessa. Mustalla hiilel-
lä on ilmastoa lämmittävä vaikutus, 
joka korostuu etenkin arktisella alu-
eella. Huonossa puunpoltossa hiuk-
kas- ja PAH-päästöt ovat moninker-
taiset hyvään polttoon verrattuna. Tär-
keintä puunpoltossa on polttaa kuivaa 
puuta eikä lainkaan roskia. Lisätietoa 
ja vinkkejä löytyy verkkosivulta www.
poltapuhtaasti.fi.  

TTS Työtehoseura, HSY ja Turun 
kaupunki käynnistivät vuonna 2018 
EAKR-rahoituksella kaksivuotisen 
Kuivaa asiaa -hankkeen, jossa kehi-
tetään asukkaille uusia polttopuupal-
veluita ja annetaan vinkkejä oikeaop-

piseen puun säilytykseen ja polttami-
seen. Tavoitteena on vähentää huonos-
ta poltosta aiheutuvia hiukkaspäästö-
jä ja parantaa siten pientaloalueiden 
ilmanlaatua. Uudet polttopuupalvelut 
voivat helpottaa puuenergian käyttöä 
ja vähentää puunpolton ympäristö- ja 
terveyshaittoja. 

Kuivaa asiaa -hanketta toteutetaan 
pääkaupunkiseudulla ja Turun seudul-
la. Erityisinä kohdealueina pääkau-
punkiseudulla ovat Helsingin Paki-
la ja Espoon Lintuvaara, joiden asuk-
kaille on järjestetty infotilaisuuksia ja 
työpajoja puunpoltosta. Seuraava eri-
tyisesti Pakilan ja lähiympäristön asuk-
kaille suunnattu asukasilta järjestetään 
Maunula-talolla (Metsäpurosali, osoi-
te Metsäpurontie 4, Helsinki) torstaina 
19. maaliskuuta 2020 klo 18. 

Tilaisuudessa kerrotaan muun mu-
assa saunan puukiukaiden päästöistä ja 
niiden vähentämiskeinoista. Tilaisuu-
teen on vapaa pääsy.

Teksti: OUTI VÄKEVÄ,
ilmansuojeluasiantuntija HSY

Polta puuta puhtaammin

Puukiukaiden päästöjä tutkitaan Itä-
Suomen yliopiston tutkimussaunassa. 
Kuva: Itä-Suomen yliopisto.

Maunula-talon Polta puuta 
puhtaammin -asukasillan 
ohjelma19.3. klo 18-20:

• Kuivaa asiaa -hanke pähkinänkuores-
sa, hankkeen koordinaattori Minna Kuu-
sela, TTS 

• Miten puukiukaiden päästöjä voi vähen-
tää, yliopistotutkija Jarkko Tissari, Itä-
Suomen yliopisto

• Millaiset palvelut auttavat puhtaampaan 
puunpolttoon, asiantuntija Henna Hurt-
tala, TTS 

• Tilaisuuden päätös, Minna Kuusela, TTS 
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Pakila-Seuran  
puheenjohtajan  
palsta 

Ollaan valppaita 
tänäkin vuonna
PAKILA-SEURA aikoo vuoden 2020 aikana paneutua en-
tistä enemmän seuran toiminta-alueemme Pakilan, Palo-
heinän ja Torpparinmäen asukkaiden elämään vaikuttavi-
en asioiden puolustamiseen.

Viime vuoden ja tämän vuoden ykköspuheenaihe on ollut 
Pakilan puiston kouluhanke. Uuden koulun ja uusien päi-
väkotien saaminen tänne on tietenkin suuri ilonaihe. Alu-
eemme kehittyy voimakkaasti ja uudet päiväkodit ja kou-
lut ovat varmin tie tulevaisuuteen.

Kaikilta osin Pakilassa ei ole oltu kuitenkaan tyytyväisiä 
kaupungin tapaan viedä tärkeitä hankkeita eteenpäin. Jos-
tain syystä tietoa hankkeiden sisällöstä on saatu tiputellen 
ja väliin vasta kovankin tinkaamisen jälkeen. Kaupunki, jo-
ka puhuu avoimuuden ja kansalaiskeskustelun puolesta ei 
tietenkään toimi näin.

Uudenlaisessa oppimisympäristössä on piirteitä, jotka ei-
vät ole vastanneet alueen pienten koululaisten vanhempi-
en käsitystä rauhallisesta ja turvallisesta koulusta. Luoka-
ton koulumalli ei vanhempien ja monien alueen asukkai-
den mielestä ole vastaus lasten tarpeisiin. Onneksi kaupun-
ki on ainakin alustavasti luvannut tehdä muutoksia Pakilan 
puiston 3-6 luokkalaisten luokkamalliin.

Koska Pakilan nykyinen ala-asteen koulu remontoidaan 
ja yläasteen koulu puretaan kokonaan, on koululaisille lu-
vassa siirtyminen korvaavaan kouluun. Ala-asteen pienet 
koululaiset käyvät lähivuosina Aulikin puistoon nousevaa 
korvaavaa koulua. Viipalekoulu, moduulikoulu tai väistöti-
lakoulu on herättänyt puiston lähialueen asukkaissa huolta 
puiston puolesta ja hanketta on vastustettukin. Huoli on to-
ki ymmärrettävä, mutta alueella ei valitettavasti ole kunnon 
vaihtoehtoja ala-asteen korvaavaksi koulupaikaksi. Moduu-
likoulu pitää toki toteuttaa ympäristöhaitat minimoiden.

Uuden yleiskaavan mukainen täydennysrakentaminen 
alueellamme on jo hyvässä vauhdissa. Pakilantien varteen 
nousevat uuden polven kerrostalot ovat siitä kouriintuntu-
va esimerkki. Koko Helsingin alueella asumista tiivistetään 
ja tehokkuuslukuja nostetaan. 

Pakila ei voi tietenkään irtisanoutua tästä prosessista. Sen 
voimme kuitenkin tehdä, että pidämme silmät ja korvat au-
ki kaavamuutoksia tehtäessä ja torjumme mahdolliset yli-
lyönnit. Kauppakaavan kaataminen Pakilantien kupeessa 
oli esimerkki kansalaistoiminnan tuloksista. 

Ollaan vuonna 2020 yhtä valppaita ja seurataan viran-
omaisten ja poliitikkojen toimia, mutta tehdään se rakenta-
vassa hengessä ja muistaen, et-
tä keskustelukanavat kannattaa 
aina pitää auki.

Pakila-Seura toivottaa kai-
kille Oulunkyläläisen lukijoil-
le hyvää alkanutta vuotta 2020.

RAIMO RAHKONEN
Pakila-Seuran pj.

puh. 0400 408122
raimorahkonen@live.com

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

Pakin taloa isännöi Pakila-Seura ry. 

Tiedustelut ja varaukset vahtimestarilta, 
puh. 045 1244 158. Katso lisätietoja ja kuvia 
osoitteesta www.facebook.com/pakintalo.

Pakilan ja Tuomarinkylän 
maisemakohteet uudistuvat
Pakila-Seura aikoo 
seurata tarkkaan 
Helsingin käynnistämiä 
investointihankkeita. 
Pakila-Seuran pu-
heenjohtaja Raimo 
Rahkosen mukaan seura 
aikoo seurata tarkkaan 
Helsingin kaupungin 
hanketta uudistaa 
Pakilan ja Tuomarinky-
län alueen luonto- ja 
maisemakohteita sekä 
joitakin katuja.

PITKÄÄN ODOTETUILLA investoinneil-
la Pakilan ja Tuomarinkylän alueita luva-
taan kehittää monella tavalla. Työstä vastaa 
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala.

- Tämä on odotettu ja hieno uudenvuo-
denlahja Pakilan ja Tuomarinkylän alueel-
le. Olemme olleet hieman paitsiossa näis-
sä investoinneissa, mutta nyt alkaa tapah-
tua, sanoo Pakila-Seuran puheenjohtaja 
Raimo Rahkonen.

Rahkosen mukaan Pakilan ja Tuomarin-
kylän luontoalueet kuuluvat Helsingin ar-
vokkaimpiin ja niiden virkistyskäytön li-
sääminen ja samalla monimuotoisen luon-
non säilyttäminen on upea asia.  Alueella 
on muun muassa liito-oravia ja lepakoita.

- Helsinki kasvaa ja asukasmäärä lisään-
tyy myös Pakilan ja Tuomarinkylän alueel-
la, mutta nyt näyttää siltä, että osa kaikil-
le tärkeistä luontoarvoistakin voidaan pi-
tää kehityksessä mukana, hän sanoo. Rah-
kosen mukaan Pakila-Seura aikoo seurata 
tarkkaan hankkeiden etenemistä.

Haltiala ja Tuomarinkylä

Tärkein ja suurin investointikohde on Hal-
tialan ja Niskalan kehittäminen virkistys-
alueena. Alueille on tulossa uusi kattava 
opastus- ja reittisuunnitelma ja ympäri-
vuotisesti hoidetut kulkuväylät.

Uusi hoitosuunnitelma kattaa Länsi- ja 
Itä-Pakilan ja Torpparinmäen metsät, Tuo-
marinkylän kartanon hienot pellot ja nii-
tyt sekä Vantaanjoen varren, joka on tär-
keä virkistysalue.

Hyvä uutinen ratsastuksen ja kotieläinten 
ystäville on se, että Haltialan ja Tuomarin-
kylän peltojen viljelyä sekä laiduneläinten 
pitoa jatketaan ainakin seuraavat 10 vuotta. 
Näin etenkin Tuomarinkylän kartanon pel-
tojen yllä leijunut uhka väistyy. Suunnitel-
ma tietää todennäköisesti myös Vinttikoi-
rakeskuksen jäämistä nykyiselle paikalleen. 

Yksi kunnostuskohde on Näsinoja. Pai-
koitellen huonokuntoisen Näsinojan profii-
lin nostaminen ilahduttaa etenkin Vantaan-
joen virkistyskalastuksesta kiinnostuneita.

Vantaanjoen varren virkistys- ja pyörä-

reittien kehittäminen koko uoman pituu-
delta on myös hyvä uutinen. Rapistuneiden 
levähdyspaikkojen rinnalle on luvassa uu-
siakin levähdyspaikkoja. Pyöräilyn baana-
verkon yhteys tulisi Tuusulantien varteen 
ja poikittainen baana kulkisi Itä- ja Län-
si-Pakilan halki.

Pienempiä kohteita
Helsingin kaupunki suunnittelee neljää pie-
nempää investointikokonaisuutta alueelle:

- Välitalontien ja Taulutien peruskorjaus 
- pyöräilyn ja jalankulun turvallisuuden 

parantaminen koko alueella 
- Lastatien-Kyläkunnantien ja Kansa-

tien-Urakkatien huonokuntoisten portai-
den peruskorjaus 

- Näsinojan kunnostus.

Teksti: ESKO LUKKARI

Pakilan ja Tuomarinkylän alueella asuu noin 20 000 ih-
mistä. Kaupungin hallinnoimia metsiä alueella on 434 
hehtaaria, peltoa 267 ja niittyä 56 hehtaaria. Raken-
nettuja puistoja on 28 hehtaaria.

Pakilan ulkoilureittejä paranne-
taan. Kuva: Kimmo Brandt / Helsin-

gin kaupungin aineistopankki.

UudenmaanAUTOLASIPOJAT
Helsinginkatu 42 (09) 374 5741
00530 Helsinki 040 506 4641

www.autolasipojat.fi

Tuulilasiongelmia?
Tuulilasit- ja muut 
autolasipalvelut

Autolasien ykkönen 

Pääkaupungin parasta palveluaAutoGlass Service

Vakuutusyhtiöiden sopimuskumppani

Rajatie 4, Halli 14, 01230 Vantaa
09 374 5741 • 040 508 3550

PAKINKYLÄN LIONSKLUBI kerää rahaa 
alueelta mm joulukuusenmyynnillä Paki-
lassa ja Paloheinässä, Pakilan Pakinoiden 
ilmoitustuotoilla, järjestämällä Ystävän-
päivän konsertin ja keväisellä äitienpäivän 
tempauksella. Kaikki näin kerätyt rahat 
käytetään avustustoimintaan vuosittain.

Avustusta voi hakea hakemuslomak-
keella 15.3.2020 mennessä. Avustuslo-
make löytyy LC Helsinki Pakinkylän 
nettisivuilta. Avustuksista pyritään tie-
dottamaan hakijalle huhtikuunloppuun 
mennessä.

Pääasiallisena avustuskohteena on ol-
lut alueen nuorisotoiminta, mutta myös 
vanhukset ovat saaneet rahaa. Avustuksil-
la pyritään tukemaan sellaista toimintaa, 
hankintaa tai hanketta, joka ei toteutuisi 
hyvin ilman avustusta. Mieluummin tue-
taan hanketta, jolla on pysyvämpi tai pit-
käkestoinen vaikutus hakijan toimintaan 
tai toiminnan tuloksiin. Esimerkiksi ar-
vostetaan enemmän väline- tai laitehan-
kintoja ja koulutusta kuin esim. viikoit-
taisten salivuokrien alentamista.

Avustusta ovat aikaisemmin saaneet 
mm. alueen urheiluseurat, partiolippu-
kunnat, NMKY, MLL Pakilan paikal-
lisyhdistys, Toivolan oppilaskoti, Pakilan 
seurakunnan diakoniatyö, Kustaankarta-
non vanhustenkeskus, Ilmari Helanderin 
säätiön palvelukodin vanhustenkerho ja 
Pakilan VPK:n nuoriso-osasto sekä Pa-
kilan Voimistelijat.

Teksti: OLLI AULIO

Rahaa jaossa
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MINNS NI FJOLÅRETS snörika vinter, med alla de problem 
den medförde i form av försenad plogning, halka och snöd-
umpning i havet?

Nå, en sådan vinter behöver vi tydligen inte uppleva i år. 
Då detta skrevs den 15 januari var det varmare i Helsing-
fors än i stora delar av Mellan- och rentav Sydeuropa. Nå-
gon snö har vi inte sett till, med undantag för några timmar 
i ett par repriser – innan den smälte bort.

Ska vi vara glada eller ledsna? Som alla väderfenomen har 
också en blid och snölös vinter säkert både för- och nackdelar.

På plussidan har vi motsatsen till fjolårets snörika vinter. 
Ingen snöplogning med svåra prioriteringsproblem: huvud-
gatorna versus sidogator och -vägar, bil-och busstrafiken ver-
sus fotgängarna. Ingen snödumpning i havet, vilket skonar 
Östersjön. Säkert också färre halkningsolyckor och plåtska-
dor i trafiken.

Detta sparar förutom besvär och mänskligt lidande ock-
så stadens pengar. Och lägre uppvärmningskostnader vin-
ner ju varje hushåll på.

Men visst finns det också nackdelar. Många saknade en 
vit jul, och om det trots allt är en smaksak, är vintermörker 
utan snö mer objektivt ett minus.

För dagis- och skolbarn betyder avsaknaden av snö också 
avsaknad av vintersporter. Alla har inte råd att åka till Lapp-
land eller Alperna på sportlovet. Visst har vi lite konstsnö 
och -is på sina håll i stan, men långt ifrån i varje stadsdel.

Snöbrist förorsakar en lägre grundvattennivå fram emot 
våren. Det är dock inget större problem i Helsingfors, som 
tar sitt vatten från Päijänne. Och dessutom har det ju nog 
regnat i stället… Och stormat.

En mild vinter utan is vid stränderna ger också upphov till 
mer varierande vattenstånd – för att inte tala om vad stor-
mar ställer till med.

Om snöbrist och plusgrader är till större nytta eller skada 
för våra park- och trädgårdsväxter råder det olika uppfatt-
ningar om bland experter. 

Tur att vi i Finland är vana vid olika väderlek och tempe-
raturer, så vi anpassar oss nog också till en vinter som denna.

Sedan återstår frågan om det finns ett samband mellan 
årets vinter och klimatförändringen. Därom må de lärda tvis-
ta. Något entydigt samband finns säkert inte under en kort 
observationsperiod, men vilken blir långsiktstrenden? Ska vi 
oroa oss eller inte? Ska vi göra något åt saken?

Min egen uppfattning är pragmatisk. Jag ser åtgärderna 
mot klimatförändringen som en liv- eller brandförsäkring. 
Vi kan kanske inte veta med full sä-
kerhet exakt hur det blir, men vi 
tar ju inte heller en livförsäkring 
bara om vi vet att döden är nä-
ra förestående eller en brandför-
säkring bara om vi vet att eldsvå-
dan bryter ut nästa vecka.

Vi tar dem – ja, för säker-
hets skull.

BJÖRN MÅNSSON
stadsfullmäktige
ordf. Svenska folkpartiets 
fullmäktigegruppen

Snöbrist på  
gott och ont

Keskiaikaharrastus 
houkuttelee puoleensa 
yhä suurempaa joukkoa 
suomalaisia. Oulunky-
län nuorisotalon tiloissa 
kokoontuu sunnuntai-
iltaisin Keskiaikaseura 
Hukka ry, jonka toimin-
nassa pääsee kokemaan 
elävää keskiaikaa.

Hukka ry toimii Suomen 
keskiaikaseura ry:n jä-
senyhdistyksenä. Vas-
taavia paikallisyhdis-
tyksiä on ympäri maa-
ta. Hukan piirissä jo-

kainen jäsen voi valita haluamansa ajan-
kohdan noin 500-luvulta 1500-luvulle, jo-
ta elävöittää. Hukka ry:n viikkotapaamisis-
sa on eri teemoja, niissä voidaan tehdä esim. 
keskiaikaisia käsitöitä, illuminaatiota, kalli-
grafiaa, rottinkitaistelua tai jousiammuntaa. 

Jousiammuntaa järjestetään myös Ruskea-
suon jousiammuntaradalla.

Hukka ry:n ja muiden keskiaikaseuro-
jen jäsenet valitsevat itselleen keskiaikaisen 
nimen ja sen mukana henkilöhahmon, jota 
he elävöittävät seuran tapahtumissa. Kyse ei 
kuitenkaan ole roolipelaamisesta, jokainen 
on oma itsensä myös keskiaikapersoonas-
saan. Keskiaikaan eläytyminen usein kasvat-
taa kiinnostusta opiskella yhä lisää aiheesta 
ja tutustua paremmin historiaan.

- Aloitin tämän harrastuksen vuonna 
2005. Ennen tätä harrastin larppaamista ja 
kaverin myötä tulin mukaan keskiaikahar-
rastukseen, ensin taistelutoiminnan piirissä. 
Nyt olen Hukka ry:n vouti eli puheenjoh-
taja. Olen lapsesta saakka ollut kiinnostu-
nut keskiajasta. Lapsena mielenkiinto koh-
distui ennen kaikkea ritareihin ja miekkai-
luun, nykyään kiinnostaa monipuolisemmin 
myös vaatetus. Keskiaika on niin pitkä ajan-
jakso, että sen aikana on eletty hyvin erilai-
silla tavoilla. Siihen liittyvä historia kieh-
tookin nykyään paljon, Tuomo Oila sanoo.

Opiskelu ja uuden oppiminen on suures-
sa roolissa keskiaikaharrastuksessa. Seuro-
jen toiminnassa korostuvat eri teemoihin 
keskittyvät harrastuspiirit, joissa esimer-
kiksi kalligrafiaa taitava tai jousiammun-
taan perehtynyt jäsen opettavat taitojaan 
muille. Kaikki ovat tervetulleita mukaan.

- Vaatetuksen suhteen olemme aika ren-

toja, kunhan vaate näyttää keskiaikaiselta. 
Eurooppalaisen keskiaikaisen tyylin lisäksi 
voi elävöittää esim. Aasian keskiaikaa, vaik-
ka se onkin hyvin harvinaista. Keskiajan elä-
vöittämisharrastus lähti alun perin liikkeel-
le Pohjois-Amerikasta 1960-luvulla. Har-
rastajia on kaikenikäisiä – vanhimmat noin 
60-vuotiaita, nuorimmat vastasyntyneitä 
vanhempiensa mukana, Tuomo Oila kertoo.

Monille harrastajille tärkein osuus har-

rastuksesta ovat kuitenkin pukujuhlat ja 
leirit, joilla pyritään keskiaikaiseen tunnel-
maan – pukeutuen, syöden ja pitäen haus-
kaa periodin tapojen mukaisesti. 

-Teemme melkein kaikkea mitä keski-
ajalla tehtiin: käsitöitä, tanssia, taistelutoi-
mintaa. Keskiajan huonommat puolet jä-
tämme pois, meillä on esimerkiksi täysin 
tasa-arvoinen toiminta. Monet jäsenet toi-
mivat elävöittäjinä isoissa keskiaikatapahtu-
missa, mutta pääasiassa elävöitämme omis-
sa tapahtumissamme, Tuomo Oila sanoo.

Yhä suositumpi harrastus
Suomen Keskiaikaseura ry perustettiin 
1994 ja Hukka ry 1998. Alkuaikoina har-
rastus oli hyvin pientä, mutta se on kasva-
nut viime aikoina voimakkaasti. Turun kes-
kiaikamarkkinat järjestettiin ensimmäisen 
kerran 1996. Hämeenlinnan keskiaikafes-
tivaali on toinen suuri keskiaikatapahtuma 
Suomessa, joka viime kesänä teki kävijäen-
nätyksensä 28 500:lla vierailijalla. Keskiai-
kaseurojen lisäksi löytyy historian muitakin 
aikakausia elävöittäviä yhdistyksiä, esimer-
kiksi kivikautta elävöittävä Kuttelo ja rau-
takautta elävöittävä Sommelo ry.

Keskiaikaharrastuksen suosion kasvu 
näkyy muuallakin kuin harrastajaseurois-
sa. Keskiajasta on viime vuosina julkaistu 
runsaasti tietokirjallisuutta ja historiantut-
kimus on edennyt ”pimeän” keskiajan ste-
reotypioista hieman monipuolisempaan kä-
sitykseen. Historiallinen pukeutuminen yli-
päätään ja menneiden aikakausien vaattei-
den valmistus ovat yhä useamman harras-
tuksena. YouTubesta löytyy useita histori-
allisten vaatteiden valmistukseen keskitty-
viä kanavia, joilla on puolen miljoonan ti-
laajan seuraajajoukko.

Ei vain turnajaisia
Keskiajasta tulevat monelle mieleen turna-
jaiset. Ne ovatkin suosittu ohjelmanume-
ro isommissa keskiaikatapahtumissa, mutta 
harrastajien parissa suosiotaan kasvattavat 
taistelulajit. Varsin uusi tulokas on buhurt, 
joka on kasvanut Suomessa vauhdilla. La-
ji tuotiin Suomeen 2013 Venäjältä. Jäseniä 
on nyt lajiliitossa, Medieval Combat Sport 
Finlandissa, jo toista sataa. Buhurt on näyt-
tävä taistelulaji, jossa otellaan historiallises-
sa haarniskassa tylpin teräasein. Ottelu voi 
olla joko kahden välinen taistelu tai jouk-
kotaistelu, jossa enimmillään joukkueessa 
on 21 taistelijaa. Ottelijoita suojaavat haar-
niskan lisäksi tarkat säännöt ja tuomarien 
valvonta. Buhurtia harrastetaan 40 maassa.

Hukka ry:n tapaamisissa järjestetään bu-
hurtista poikkeavaa rottinkitaistelua. Rot-
tinkitaistelussa käytetään teräsaseiden si-
jasta rottinkikeppejä, jotka joustavat aavis-
tuksen. Taistelut käydään haarniskaan pu-
keutuneina. 

-Rottinkitaistelu on tekniikkapohjainen 
laji, jossa lyönti lähtee kropasta. Rottinki-
taistelussa on hyvin erilaiset säännöt kuin 
buhurtissa. Rottinkitaistelussa ei esim. saa 
painia ollenkaan, Tuomo Oila kertoo.

Teksti: SUSAN WILANDER

Lisätietoja: www.hucca.org

Helsingissä pidetään Pukkisaaren rautakautiset mui-
naismarkkinat 5.-6.9.2020 sekä Helsingan keskiai-
kapäivä 8.8.2020 Vantaalla, jossa Hukka ry on mu-
kana yhdistyksenä.

Keskiaikamatkalle 
Oulunkylän Nuottaan

Hukka ry:ssä pääsee harrastamaan rottinki-
taistelua. Kuva: Tuomo Oila.

PÄIVÄTANSSIT  
MAANANTAISIN 

KARJALATALOSSA  
Käpylänkyja 1

Klo 13 - 15.45
Lippu 10,- sisältää  

narikkasäilytysmaksun

Elävää musiikkia  
orkesterin tahdissa.  

Tervetuloa!

Tuomo Oila tunnetaan Hucan pitäjässä ni-
mellä Tuomas Tharo. Kuva: Tuomo Oila.

Tuomo Oila puolisoineen sai muilta keski-
aikaharrastajilta tämän keskiaikaisen kal-
ligrafian ja illuminaation taidonnäytteen 
häälahjaksi. Kuva: Tuomo Oila.
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Varttuneita mietteitä

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio:

Koulukino elokuvakasvatuksen apuna

Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion valinta pilottikouluksi 
valtakunnalliselle koulukinokoulu-sertifikaatille julkistettiin 27.11.2019. Kuvassa 
Koulukino ry:n toiminnanjohtaja Outi Freese ja yhdistyksen erityisasiantuntijat 
Heli Metsätähti, Hanna Laurinsalo ja Marjo Kovanen sekä koulukinokoordinaat-
tori Juha-Matti Tammela. Kuva: Salli Kulmala.

Sci-fi-elokuva Ad Astra avasi mahdollisuudet suomen kielen ja kirjallisuuden, 
filosofian ja fysiikan väliseen yhteistyöhön. Kuvassa Antto Haapiainen, Camilla 
Tolvanen ja Roope Palomäki tutkivat moniäänisyyden vaikutuksia henkilökuvan 
luomiseen. Kuva: Juha-Matti Tammela.

Maunulassa elokuva 
on vahvasti mukana 
opetuksessa. Elokuvia 
voidaan käyttää 
monissa eri aineissa 
äidinkielestä fysiik-
kaan. Toimiminen 
Koulukino sertifikaa-
tin pilottikouluna on 
tuonut elokuvakasva-
tukseen uuden tason.
MAUNULAN YHTEISKOULUSSA elo-
kuvatoiminta alkoi perinteisellä kerho-
toiminnalla. Kerholle tuntui kuitenkin 
olevan vaikea löytää sopivaa ajankohtaa, 
joten lukion suomen kielen ja kirjalli-
suuden lehtori, oppikirjailija Juha-Mat-
ti Tammela alkoi pohtia Koulukino-yh-
distyksen kanssa, miten elokuvakasva-
tuksen voisi integroida opetukseen. Syn-
tyi ajatus Koulukino-sertifikaatista, joka 
asettaa kriteerit koulun elokuvakasva-
tukselle. Koulukinon avulla koulut saa-
vat valmiita oppimateriaaleija elokuvi-
en hyödyntämiseen opetuksessa ja voi-
vat tilata erikoisnäytäntöjä elokuvista. 

Elokuva monipuolinen opetusväline
Maunula valittiin sertifikaatin pilotti-
kouluksi. Pilottikouluna toimiminen 
antaa mahdollisuuden testata elokuviin 
tehtyjä oppimateriaaleja. 

- Meidän koulussamme opiskelijoi-
ta on mielellään viety elokuviin. Eloku-
va on todella kätevä opetusväline, kos-
ka siitä löytyy tematiikkaa kaikenlaisis-
ta aiheista, sitä voi käsitellä visuaalisuu-
den, sisällön tai rakenteen kannalta. Se 
voi olla keskustelun herättäjä tai se voi 
olla kirjoitelman aineisto, Juha-Matti 
Tammela kuvailee. Käytettävät eloku-
vat on tarkkaan mietitty, myös mitkä 
kurssit osallistuvat niihin ja mistä näkö-
kulmista niitä oppitunneilla käsitellään.

Lukuvuoden aikana käydään katso-
massa 5-6 tilausnäytäntöä. 

- Tammikuussa katsoimme Bruce 
Springsteenin musiikin innoittaman 
elokuvan Blinded by the light. Sitä käy-
tetään abien äidinkielenkurssilla, luki-
on musiikin ja englannin kursseilla se-
kä kahdeksasluokkalaisten parissa esim. 
musiikissa, äidinkielessä, terveystiedos-
sa ja kuvataiteessa. Tämä elokuva kävisi 
myös oppilaanohjauksen tunneille, kos-

ka siinä on opettaja, joka ohjaa päähen-
kilöä uravalinnassa, Juha-Matti Tam-
mela kertoo.

Elokuvat taipuvat useiden eri ainei-
den opetukseen. Esimerkiksi Ad Astra 
-scifielokuvaa käytetään filosofiassa, fy-
siikassa ja äidinkielessä. 

- Fysiikanopettaja halusi viedä opis-
kelijat katsomaan scifielokuvaa ja miet-
tiä kurssilla, mitä ihan oikeasti avaruu-
dessa voisi tehdä. Filosofiassa mietitään 
etiikan kurssilla ihmisen toimintaa elo-

kuvassa, Juha-Matti Tammela sanoo.

Piristää opettajia ja oppilaita
Koulukinotoiminta piristää ja virkistää 
myös opettajaa. Elokuva tuo uusia mah-
dollisuuksia opettaa vanhoja tuttuja asi-
oita tuoreesti ja uudella tavalla. 

- Opiskelijoiden tuotoksiin on mu-
kava tutustua, olivat ne suullisia tai kir-
jallisia, koska niistä näkee miten elo-
kuva innostaa myös opiskelijoita. Osal-
le opiskelijoista audiovisuaalisen mate-

riaalin analysoiminen onkin yllättäen 
helpompaa kuin tekstin analysoiminen. 
Opiskelijoiden taidot voivat nousta ai-
van eri tavalla esille. Tämä antaa opis-
kelijoille hyviä kokemuksia – jos runo-
analyysi ei onnistunutkaan, niin eloku-
va-analyysi voi toimia erinomaisesti, Ju-
ha-Matti Tammela sanoo.

Oppilailla saman elokuvan käsittely 
eri oppiaineiden tunneilla auttaa tarkas-
telemaan aineistoa eri näkökulmista ja 
avaa kokemusta vielä enemmän. Elo-
kuvaa oppii arvioimaan syvemmällä ta-
solla, kun sitä käydään yhdessä läpi. Voi 
myös luoda turvallisuuden tunnetta, jos 
haastavaa elokuvaa voi käsitellä yhdessä 
muiden kanssa.

Elokuvaa myös peruskouluun

Maunulassa Koulukinotoiminta keskit-
tyy tällä hetkellä enemmän lukion puo-
lelle. Peruskoulussa opetuksen pitää ol-
la maksutonta, mikä asettaa rajoituksia 
elokuvakäynneille. 

- Mietimme miten tätä voisi lisätä pe-
ruskoulun puolella, Juha-Matti Tamme-
la sanoo. Koulukinon suoratoistopalve-
lu on yksi mahdollisuus. Koulu voi os-
taa sieltä krediittejä ja opettajat voivat 
etukäteen katsoa elokuvan. Palvelussa 
on jo yli sata kotimaista lyhytelokuvaa. 

Teksti: SUSAN WILANDER

KOULUKINO TUOTTAA elokuva-
kohtaisia oppimateriaaleja uutuus-
elokuviin ja tarjoaa välineitä media-
kasvatukseen. Koulukino on opetus- 
ja kulttuuriministeriön tukema yh-
distys, jonka toiminta alkoi vuonna 
2002. Viimeisimpänä Koulukino on 
kehittänyt suoratoistopalvelun koti-
maisille lyhytelokuville, joiden levit-
täjänä yhdistys nyt toimii. 

Koulukinokoulu-sertifikaatin val-
mistuessa, koulut ympäri Suomea 
voivat hakeutua kriteerit täyttäes-
sään koulukinokouluksi. Sertifikaa-
tin saanut koulu huolehtii esimerkil-
lisestä elokuvakasvatuksesta luonte-
vana osana järjestämäänsä opetus-
ta, yli oppiaine- ja kouluasterajojen.

Koulukinokoulu sitoutuu:
• järjestämään vähintään kaksi tilaus- eli 

koulukinonäytäntöä elokuvateatterissa 
lukuvuoden aikana,

• käyttämään opetuksessa Koulukinon 
tuottamia elokuvakohtaisia oppimate-
riaaleja ja

• testaamaan sekä antamaan palautetta 
uusista elokuvista ja oppimateriaaleista.

Koululla voi myös vierailla eloku-
va-alan asiantuntijoita, jotka kerto-
vat työstään ja elokuvista. Vierailijat 
tarjoavat lisä- ja taustatietoa ja autta-
vat ymmärtämään elokuvassa haas-
tavilta tuntuneita kohtia. 

Lisätietoja: www.mayk.fi/ 
tietoa-meista/koulukinokoulu

Kevätlukukauden koulukinotoiminta käynnistyi yleisöennätyksellä, kun 
300 Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion jäsentä lähti 
katsomaan 9.1.2020 Bruce Springsteenin musiikkiin pohjautuvaa Blinded by 
the Light -elokuvaa. Kuva: Stella Ruus

Koulukino tuo elokuvat kouluun

IHAN GUTAA TIUTIU VUOTTA. 
Karkausvuosi ja olympiavuosi.  Vent-
taan taas niitä skaboja, vaikka fins-
kit ei montaa kertaa bojoille pääse. 
Ekat kisat, jotka muistan, olivat vuo-
den 1952 kotikisat. Stadikalla tsii-
gattiin, kun Ilmari Taipale tsuppas 
5000 metrii ja Eemil Zatopek finnas 
skaboja niin kuin Viren sitten myö-
hemmin. Sen jälkeen on kaikki kisat 
noteerattu ja seurattu jollain tapaa.

Kisat siis tuun kattoon ja totta-
kait futiksen em:t. Muuten funt-
saan tämän vuoden osalta, että olis 
hyvä pysyy hengissä, nauttii lifestä, 
duunaa hyvää safkaa, pamlaa netistä 
mummojen ja vaarien kanssa Ente-
rin opastuksissa Ogelin biblussa se-
kä tietty yrittää pitää kunto kondik-

sessa. Tärkeintä on diggaa tätä päi-
vää ja sitten huomista.

Tossa yhtenä päivänä Ylen jo-
ku toimittajasälli totesi, että oli ollu 
kumma duunireissu stokessa. Se oli 
tsiigaillu ympärilleen ja hiffannu, et-
tä vain kolme kymmenestä tyypistä 
räpläs kännyä. Yleensä se on yhdek-
sän kymmenestä. Kännyn räpläystä 
tulis todella funtsaa. Siinä jää paljon 
väliin, kun vaan sitä tsiigaa.

Vielä joskus vuoden 1990 tienoil-
la ookasin stogella Ogelista stadiin. 
Sierllä oli jengiä, jotka pelas korttia 
tai lesas Hesaria tai pamlas naapu-
rin kanssa tai tsiigali ikkunasta ulos. 
Oli semmonen fiilis, että tässä tsö-
rataan yhdessä eteenpäin. Kännyään 
tsiigaavat, eivät paljon muita nää. Ne 

on uponnu siihen omaan kuplaansa. 
Tää funtsailu ei merkkaa, ettei-

kö kännyistä olis paljonkin hyötyä. 
Mutta onks sen pakko antaa halli-
ta koko laiffii.

Tekniikan Maailma -lehdessä oli 
stoori, että sähköhammasharjaval-
mistaja Oral on kehittänyt appin 
kännyyn.  Sä käynnistät appin ja säh-
köhammasharjan. Sitten sä voit tsii-
gaa, onko kituset skrabattu riittävän 
hyvin. Kännyssä on foto sun kidasta 
ja hampaat sinisii tai valkosii riippu-
en siitä, miten hyvin ne on putsattu.

Jatkossa siis jengillä pitää olla 
känny megessä veskissäkin. Koh-
ta Serla tai Lambi julkasee appin, 
joka tsekkaa, että ootko pyyhkiny 
alapään kunnolla. Tai joku Rexona 

sovelluksen siitä, onks pläsi tvetat-
tu ok ja korvantaukset kanssa. Tu-
lokset flygaa pilveen. Voit tsiigailla 
niitä ja dilkkaa tuloksia sosiaalises-
sa mediassa. Äly hoi ja järki älä jä-
tä, funtsaan mä.

Näin talvella on kliffaa, jos pakas-
timessa on jemmassa vaikkapa mus-
tikoita tai mansikoita. Niitä kandee 
tsögaa esiin. Panna snadisti kinuski-
soosii päälle ja skruudaa. Tulee klif-
fasti kesä mieleen. Digataan talves-
ta ja ventataan kesää. Vaikei snö-
gee oliskaan. Hiffatkaa myös, et-
tä päivä pitenee. Valoa on siis tun-
nelin päässä.

RAIMO ANTTILA



Sari ja Petri Pesosen 
perhe on ollut 
mukana Botnian toi-
minnassa jo yhdeksän 
vuotta. Harrastus 
alkoi perheen poikien 
Heikin ja Ilmarin jää-
pallokoulusta edeten 
vähitellen joukku-
eiden toimintaan 
osallistumiseen ja 
lopulta koko seuran 
toiminnassa mukana 
olemiseen. 

Kun Pesosten pojat aloit-
tivat harrastuksen, jää-
pallon pelaajia oli vie-
lä vähän. Vanhempi-
en tukea tarvittiin sik-
si paljon.

- Peleihin, harjoituksiin ja pelimat-
koille tarvitaan pallonkerääjiä, huolta-
jia, autokuskeja ja valvojia, Sari Peso-
nen kertoo. 

Petri Pesosesta tuli ammattinsa kaut-
ta Botnian lääkäri ja nyt kokemusta on 

tullut myös Suomen maajoukkuelääkä-
rinä olemisesta. 

Muutaman talven jälkeen myös Sa-
ri Pesonen löysi yhä useammin itsensä 
iltaisin Oulunkylän tekojääradalta kat-
somassa harjoituksia ja pelejä tai kul-
jetushommista. Sitten Sari sai Botni-
an hallituksen kokouksesta tekstivies-
tin: Sinut Sari on valittu Botnian nais-
jaoston puheenjohtajaksi. Se johti Bot-
nia ladyt -naisjaoston perustamiseen. 
Ladyjen suurin ponnistus on B-kuppi 
-kahvilan pyörittäminen.

Jääpallon pariin päädyttiin alun pe-
rin sattuman kautta.

- Pojat pelasivat jalkapalloa Gnista-
nissa ja siinä pelejä katsoessa juteltiin 
Haikosen Timon kanssa. Timo on syn-
typeräinen oulunkyläläinen ja pelannut 
juniorina Gnistanissa ja Botniassa.  Hän 
halusi johdattaa oman poikansa Paulin 
samojen harrastusten pariin. Botnian ju-
nioritoiminta oli siihen aikaan vähäistä. 
Timo sai houkuteltua meidän perheen 
kokeilemaan jääpalloa. Yhdessä muuta-
man muun aktiivin kanssa saatiin Bot-
nian juniorityö uudestaan nousuun, Sa-
ri Pesonen kertoo.

Vanhempien panos elintärkeä
Jääpallolle ei sponsoreita löydy kovin 
helposti. Lajin kustannukset ovatkin lä-
hinnä vanhempien maksettavana. Van-
hempia tarvitaan myös pelimatkoilla 
ympäri Suomea ja Ruotsia. Useimmi-

ten joukkueen valmentaja ja joukkueen-
johtaja ovat pelaajien vanhempia, jotka 
myös laittavat laidat pelikentille ja ke-
räävät ne pois pelin päätyttyä. B-kup-
pi -kahvilakin pyörii täysin vanhempi-
en vapaaehtoistyön avulla. Ilman van-
hempien panostusta ei seuratoimintaa 
olisikaan. Vaikka joskus ajan riittämi-
nen kaikkeen voi olla haasteellista, yh-
dessä tekeminen on kuitenkin kivaa.

- Seuratoiminnassa viehättää yhtei-
söllisyys ja sen merkitys paikallisesti. 
Botniaa on yritetty tuoda esiin oulunky-
läläisenä joukkueena. Seuran huppareis-
sa lukee Rakas kotikylä Oulunkylä, Sa-
ri Pesonen kuvailee. Uudet vanhemmat 
ovat aina tervetulleita mukaan seuratoi-
mintaan. Kaikkien käsiä varmasti tarvi-
taan ja jokaiselle löytyy jotain tekemistä.

Jääpallokaudella harrastus vie per-
heen aikaa eniten.

- Viikonloput menevät aamusta il-
taan joko kahvilassa, harjoituksissa, pe-
lejä seuratessa tai pelimatkoilla. Sanom-
mekin tutuille ja sukulaisille, että tava-
taan sitten jääpallokauden jälkeen, Sari 
Pesonen kertoo nauraen. Pesosillakaan 
jääpallo ei ole ainoa harrastus. Lapset 
ovat kokeilleet monia eri lajeja. Pitkään 
kesälajina oli jalkapallo ja jääkiekko tal-
vella. Nykyään muina harrastuksina ovat 
musiikki, lukeminen ja kuvataide. 

Teksti: SUSAN WILANDER
Kuvat: PETRI PESONEN

Jääpallossa, kuten muissakin harrastuksissa on hyvät ja huonot puolensa. 
Mitä sanovat Heikki ja Ilmari Pesonen harrastuksestaan?

Heikki Pesonen: 

Plussat:
• uusia tuttavuuksia sekä 

Botniasta, muista jouk-
kueista, että pelimatkoil-
ta ulkomailta,

• laji itsessään viehättää,
• pelimatkat ympäri Suo-

mea ja Ruotsiin hyvi-
en joukkuekavereiden 
kanssa,

• on oppinut luistelemaan
• tytöt tykkäävät jääpalloi-

lijoista :)
• Maajoukkue-edustus 

P15 ja P17 joukkueis-
sa on ollut tosi upea ko-
kemus, P15 kisoista tu-
li MM pronsssia. Tänä 
vuonna olen lähdös-
sä Ruotsiin MM-kisoihin 
edustamaan Suomea, 
mitalin lupaan, väriä en 
vielä uskalla sanoa.

Miinukset:
• Ruotsalaisten parem-

muus,
• kilpailukausi on lyhyt,
• pelaajia on vähän, joten 

joutuu pelaamaan mo-

nessa joukkueessa (Heik-
ki pelaa P17 vuotiaissa, 
P21 vuotiaissa ja Botnian 
edustuksessa),

• paljon harjoituksia ja pe-
lejä pelikaudella, jolloin 
kouluhommiin ei tunnu 
riittävän aikaa.

Ilmari Pesonen: 

Plussat:
• mukavia kavereita niin 

Botnian joukkueista, kun 
ympäri Suomea

• kesäleiri Ruotsissa

• vauhdikas laji
• yläasteella ei koulu vielä 

vie niin paljon aikaa, jo-
ten hyvin riittää aika pe-
laamiseen.

Miinukset:
• ei mitään, tai no jääpal-

lohalli pitäisi saada, nyt 
pelataan ulkona kaiken-
laisissa keleissä ja kau-
si on liian lyhyt. Jääpal-
lohalli korjaisi tilanteen. 
Ruotsin reissuilla hallei-
hin on päästy ja se on 
ollut hienoa.
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Seuratoiminta vie mennessään
Botnia koko perheen harrastuksena

Ilmari ja Sari Pesonen Brahen kentällä voittoisan pelin jälkeen.

Botnian maali! Heikki Pesonen tuulettaa oikealla.

Järjestämme Maunulan leikkipuiston väen kanssa 
perinteisen Talviriehan torstaina 20.2.20. klo 10- 15 
Maunulan leikkipuistossa koululaisten hiihtoloma-
viikolla yhteisvastuun hyväksi.

Kutsumme mukaan paljon perheitä ja myös kai-
kenikäistä kansaa. Talkoilla valmistamme hernekeit-
toa ja laskiaispullia, muskareiden kanssa laulamme 
ja soitamme yhdessä talvisia lauluja. Onpa vieraana 
myös Jääkuningatar ja viulua soittava jääprinsessa.

Leikkipuiston lapset ovat askarrelleet ystävyyden 
ovikransseja, joita on myynnissä yhteisvastuun hy-
väksi. Perheen lämpö, rakkaus ja välittäminen sekä 
puhdas sydän heijastuvat ovikranssien välityksellä. 
Tämän vuoden keräyskohteena ovatkin lapset ja per-
heet. Kaikki halukkaat pääsevät myös ikimuistoiselle 
hevosajelulle ja makoisa keitto ja herkulliset laskiais-
pullat maistuvat ajelujen lomassa.

TALVIRIEHA
Leikkipuisto Maunula  
Metsäpurontie 14-16 
to 20.2. klo 10-15

Talviriehan ohjelmassa:
• Muskarit koko perheen pikkuväelle perheineen 
klo 10 ja 11 leikkipuiston sisätiloissa
• Hevosajelua klo 10.30- 15 reellä tai kärryillä 2 e/krt
• Hernekeittoa ja laskiaispullia, kahvia ja mehua 
10.30- 13.00 yhteisvastuukeräyksen hyväksi

Tapahtuman järjestäjät: Oulunkylän seurakunta ja Leikkipuisto Maunula. 
Mukana puiston väkeä, vapaaehtoisia ja työntekijöitä.

Teksti: MAIJA PESONEN-KAREINEN
 

Maunulan Talvirieha yhteisvastuun hyväksi

Onkohan Talviriehan aikaan lunta? Kuva: Victoria Borodinova.



Huonekaluverhoomo ja myynti 
O. Pohjois-Koivisto
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OSTAMME KULTAA JA HOPEAA!

Tule käymään Nettikullan osto- 
pisteessä Lapinlahdenkatu 19!

Arvioimme kulta- ja hopea- 
esineittesi arvon ILMAISEKSI!

Tilaa maksuton myyntipaketti:  
WWW.NETTIKULTA.FI   
puh. 044 9877049

SAIN YSTÄVÄLTÄNI Aki Lindeniltä viestin Oulunkylän 
kesäparantolasta, samalla kun hän onnitteli minua saamas-
tani Max Oker-Blom – palkinnosta.

Max Oker-Blom oli viime vuosisadan alun lääkäri, edellä-
kävijä valistuksessa ja ennaltaehkäisevässä terveydenhuol-
lossa. Tuolloin taisteltiin tuberkuloosia, aliravitsemusta ja 
tietämättömyyttä vastaan. Hygienia oli 1800-luvun lopun 
kantava aate korostaen yhteiskunnallista toimintaa, ja se 
tuli esille päätettäessä viemäri- ja jätteenkäsittelyratkai-
suja, rakennussuunnittelua ja kansanvalistusta. 1900- lu-
vun alussa Helsingin kuolleisuus puolitettiin kymmenes-
sä vuodessa, ei sairaaloiden saati soten, vaan ehkäisevän 
terveydenhuollon avulla. Oker-Blomin kirja ”Mitä pikku 
Martta oppi tohtori-enon luona maalla” oli lapsille suun-
nattua seksivalistusta vuodelta 1903. Se käännettiin yh-
deksälle kielelle ja Suomessa painoksia oli kahdeksantois-
ta. Oker-Blom toimi myös Helsingin ensimmäisenä kou-
lulääkärinä. Hän korosti, että jokaisen oli huolehdittava 
omasta siisteydestään ja karaistava itseään tauteja vastaan. 
Helsingin koulujen oppilaista lähes kolmannes oli alira-
vittuja, apukoululaisista puolet. Kouluruokailu käynnis-
tyikin tuolloin, ja tuli tarpeeseen.

Aki Lindenin äidinisä Max Oterdahl tallensi valokuvil-
le kansakoulujen terveysohjaaja Margareta Oterdahlin ja 
Oulunkylän kesäparantolan toimintaa. Parantola oli pe-
rustettu vuonna 1912 aivan Max Oker-Blomin henges-
sä, lasten terveyttä edistämään raittiin ilman ja ravitsevan 
ruoan avulla, leikkejä unohtamatta.  Kesäleirille otettiin 
ruotsinkielisiä kansakoululaisia, jotka elivät köyhissä olo-
suhteissa. Monet vähäväkiset suomenruotsalaiset olivat 
muuttaneet pääkaupunkiin työn ja paremman toimeen-
tulon toivossa, mutta aina se ei onnistunut. Lasten terve-
ystilanne oli huono, ja riuduttava keuhkotauti jatkoi tu-
hoaan aina 1940-luvulle asti. Helsingin kaupunki luovutti 
aivan radan tuntumassa korkealla mäellä sijaitsevan met-
säalueen leirin käyttöön, ja ennen pitkää sinne nousi pu-
naiseksi maalattu rakennus lisärakennuksineen. Näin syn-
tyi kesäparantola, joka toimi aina vuoteen 1944. Vuonna 
2006 Britta Holmlund muisteli: ” Me vanhat oulunkyläläi-
set muistamme lapsijoukon, joka kesäaamuisin kiemurteli 
ylös kirkonmäkeä ja illalla taas mäkeä alas”. Ei taida enää 
olla mitään jäljellä parantolan rakennuksista.

Mitä Max Oker-Blom tekisi tänään? Panostaisi ennalta-
ehkäisyyn. Asunnottomuuden poisto sopisi listalle. Entä 
lihavuuden vastainen taistelu? Sen takia hän lisäisi koulu-
liikuntaa ja käden taitojen opettelemista. Varmaan vaatisi 
myös yksin asuvien asemaan ratkaisuja, meillä kun vähin-

tään 40 % kotitalouksista muodostuu yh-
destä asukkaasta. Olisikin jo aika saa-
da parlamentaarinen komitea tutki-
maan tätä ilmiötä, koko maailmassa 
näkyvää trendiä.

ILKKA TAIPALE 
kaupunginvaltuutettu (sdp)

Oulunkylän 
kesäparantola ja 
aikojen olot
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KÄPYLÄN SENIORIT RY on virkeiden 
ja ajankohtaisista aiheista kiinnostunei-
den seniorien yhdistys. Tervetuloa tu-
tustumaan ja ehkä liittymään myös jä-
seneksemme, jäsenmaksu on vain 20 eu-
roa, kahvista ja pullasta velotamme kak-
si euroa. Tilaisuutemme ovat torstaisin 
ja alkavat klo 13.00 Karjalatalon Wii-
puri-salissa. 

Seuraava jäsentilaisuutemme on to 
6.2. Silloin vieraaksemme tulee erit-
täin suosittu historioitsija Teemu Kes-
kisarja. Hänen esityksensä aihe on Suo-
men Pohjansota ja talvisodan ihmis-
ten historia. 

Helmikuun toisessa jäsentilaisuudes-
samme to 20.2. aiheena on puhelimiin, 
tabletteihin ja tietokoneisiin liittyvien 

ongelmien ratkominen. Antti Heiska-
nen Enter ry:stä on paikalla. Maaliskuun 
alkupuolella to 5.3. on yhdistyksemme 
kevätkokouksen vuoro. Ennen virallis-
ta kokousta tietokirjailija Pertti Mus-
tonen muistelee laulaja Henry Theeliä 
kirjansa ”Köyhä laulaja ja laulajan poi-
ka” pohjalta. Torstaina 19.3. vierasvuo-
rossa on Suomen Pankin ex-pääjohta-
ja Erkki Liikanen. Hänen aiheenaan on 
uusin kirjansa ”Olin joukon nuorin”, jo-
ka käsittelee Suomen polkua sodan ja-
loista Euroopan unionin jäsenmaaksi. 

Huhtikuun ensimmäisen jäsentilai-
suuden to 2.4. vierailijaksi tulee toi-
mittaja Kari Lumikero. Hänen toimit-
tajauraltaan ei ole puuttunut jännittä-
viä ja yllättäviä käänteitä. Kevään vii-

meiseen jäsentilaisuuteen to 16.4. tulee 
arkkitehti Pirkko-Liisa Schulman ker-
tomaan voimanaisista – varhaisista suo-
malaisista naisarkkitehdeistä. Kevätkau-
den päätämme to 7.5. syntymäpäiväkah-
vien merkeissä. 

Yllä mainittujen jäsentilaisuuksien 
lisäksi ohjelmamme sisältää opastet-
tuja tutustumisia näyttelyihin, tarjol-
la on myös yhteisiä konsertti- ja teat-
terielämyksiä.

Teksti: RAIJA ANTTILA

Lisätietoja: kapyla.senioriyhdistys.fi tai 
kapylan.seniorit@gmail.com 
Meidät löytää myös facebookista!

Käpylän seniorit Karjalatalossa

Tulevan ystävän-
päivän aattona, 
torstaina 13.2.2020, 
järjestetään Pakilan 
kirkossa Pakinkylän 
leijonien 40-vuotisen 
toiminnan juhlakon-
sertti. Juhlavuottaan 
viettävällä leijonaklu-
billa on saman ikäinen 
juhlapäivä, sillä klubin 
perustamisen aikoihin 
alkoi maassamme myös 
ystävänpäivän vietto.

Pakilan Hyvän Paimenen kirk-
ko vihittiin käyttöön vuoden 
2002 adventtina. Klubi oli 
hyvissä ajoin käynyt yhteis-
työneuvotteluja uuden kir-
kon toimintaa suunnittele-

van seurakunnan kanssa.  Tuloksena oli klu-
bin ja seurakunnan yhteisvoimin järjestämä 

ystävänpäivänkonsertti. Konsertin järjeste-
lyvastuu uskottiin Pakinkylän klubille. Sii-
tä alkaen on konsertti järjestetty joka vuosi 
ystävänpäivänä. Myöhemmin mukaan on 
tullut alueelle perustettu leijonien naisklu-
bi Aurora.  Pakilan musiikkiopisto on pit-
kään ollut mukana järjestelyissä.

Mörkö täytti kirkon useasti
Vuoden 2013 konsertti oli ainutlaatuinen. 
Silloin kiltti Mörkö seikkaili ystävänpäivä-
nä Pakilan kirkossa. Mörkö-oopperan oh-
jasi alan ammattilainen Hannele Soljan-
der-Halme, joka toimii Pakinkylän leijoni-
en ladytoiminnassa. Hannele halusi Mör-
kö-oopperan esittäjiksi nimenomaan Palo-
heinän ala-asteen, koska siellä ei ole mu-
siikkiluokkia. Näin koulun oppilaat saivat 
uudenlaista esiintymiskokemusta. Oop-
peraan rakennettiin puvut ja lavasteet it-
se. Niitä tekivät koulun oppilaat ja leijo-
naklubin jäsenet. Ooppera oli menestys. 
Sitä esitettiin kenraaliharjoituksen lisäk-
si neljä kertaa ja joka kerta kirkko oli täy-
si. Kaikkiaan oopperaa kävi kuuntelemas-
sa noin 2000 lasta ja aikuista.

- Mörön jälkeisinä vuosina toiminta va-
kiintui niin, että tavallisesti vuorovuosin 
ystävänpäiväkonsertti on toteutettu ko-
konaan pakilalaisin voimin ja ulkopuoli-
sin, jolloin esiintyjinä on ollut esim. Can-

tores Minores tai Tapiolan kuoro, kertoi 
useana vuonna järjestelyissä mukana ollut 
Seppo Leveelahti.

Juhlakonsertti
Tuleva konsertti on osa Pakinkylän leijo-
naklubin 40-vuotisjuhlallisuuksia, kertoo 
järjestelyvastaava Pentti Mattila leijonis-
ta. Ystävänpäiväkonsertissa kuullaan Ma-
ri Palon ja Tapiola Big Bandin (TBB) esi-
tyksiä. Diiva svengaa -konsertti houkutte-
lee sekä jazzin että oopperan ystäviä, sillä 
konsertin melodiat on otettu oopperasta, 
sointumaailma ja soolot jazzista.

Mari Palon tulkitsemien laulujen lisäksi 
ohjelmassa on orkesterinumeroina tuttuja 
ooppera-alkusoittoja, joissa rytmipoljento-
na on svengaavaa svingiä ja soinnuissa me-
hukkaita jazz-värejä. Mari Palo on laajojen 
opintojen lisäksi konsertoinut monen or-
kesterin kanssa useissa Euroopan maissa.

Vuonna 1969 perustettu TBB on kon-
sertoinut lukuisilla festivaaleilla Suomessa 
ja ulkomailla ja on tehnyt yhteistyötä ni-
mekkäiden laulajien ja näyttelijöiden kans-
sa. Näitä ovat mm Mari Palo, Pepe Will-
berg ja Martti Suosalo. TBB on uudista-
nut myös kirkkomusiikkia.

Teksti: OLLI AULIO

Pakinkylän leijonien 
40 -vuotisjuhlakonsertti

Mari Palo ja Tapiola Big Band Pakilan kirkossa. Kuva: Mari Palo / Tapiola Big Band.

Varaston tyhjennysmyynti putkiremontin alta
30-70-luvun huonekaluja



12 5.2.2020Oulunkyläinen

Kiireisen arjen 
keskellä on hyvä 
vain istahtaa ja 
nauttia elämyksestä. 
Miksi siis mennä 
omaa lähikirjastoa 
kauemmas?

OULUNKYLÄN kirjastossa on 
tuhansien levyjen kattava mu-
siikkiaineisto, sekä nuotti- et-
tä tietokirjoja. Aika kuitenkin 
muuttuu ja nykyään musiikkia 
kuunnellaan paljon suoratois-
topalveluista. Haluamme tarjo-
ta asiakkaillemme uniikkeja ko-
kemuksia myös musiikissa, hel-
posti saatavilla olevassa muo-
dossa, joten aloitimme syksyllä 

2019 Ogeli-live illat, jotka ovat 
maksuttomia ja kaikille avoimia. 

Ogeli-livessä vaihtuvat artis-
tit esiintyvät arki-iltana kirjas-
ton monitoimitilassa. Artistit 
on toistaiseksi haalittu erinäis-
ten kontaktien kautta, mukaan 
on mahtunut niin aloittelevia 
muusikoita kuin pitkän linjan 
ammattilaisia. Syksyn esitykset 
aloitti Skinjobs -yhtye syyskuus-
sa, lokakuussa esiintyi Stadin 
juhlaorkesteri ja marraskuussa 
syksyisiä tunnelmia loi Rebek-
ka Holi. Maaliskuussa kuulem-
me Hanna-Maria Lifländeriä ja 
huhtikuussa kevään viimeisenä 
esiintyjänä on Tomi Puukko trio.

Artisteihin pääsee tutustu-
maan Ogeli-live podcasteis-
sa soundcloud.com palvelus-

sa (https://soundcloud.com/
user-628458695), joissa artis-
tit kertovat taustastaan, musii-
kistaan ja keikoistaan. 

Tulevat Ogeli-livet ovat 12.3 ja 16.4 
klo 18:00, tervetuloa!

Teksti ja kuva: ANNIKA ILMOLA

MIESTENPÄIVÄSSÄ paikalliset toimijat esittelevät toimin-
taansa Oulunkylän kirkolla. Käpylän pyövelinäkin tunnettu 
Jukka Järvinen on tilaisuudessa kiinteistönhoitaja, kirjoit-
taja ja aluksen kapteeni John Kivirannan haastateltavana.

Lounaalla ja Marttojen herkkukahveilla klo 12 alkava tilai-
suus on tarkoitettu kaikille itsensä mieheksi tunteville, avecin 
kanssa tai ilman. Mukana toimintaansa esittelemässä ovat:

Helsingin Jyryn melontajaosto
Helsingin kaupungin liikuntavirasto (ainakin esitteellä)
Helsingin Moottorikerho
Käpylän Shakkikerho
Miessakit ry
Oulunkylän Kiekkokerho
Oulunkylän seurakunta
Oulunkylän VPK
ja SPR Pohjois-Helsinki.

Teksti: MAIJA KIVIRANTA

Lisätietoja: Miehen elämää ja elämänkohtaloita, 
7.3.2020 klo 12-15 Oulunkylän kirkolla, Teinintie 10.

Juhlavuotta vie-
tetään erilaisten 
tapahtumien ja 
vakiintuneen 
toiminnan mer-
keissä. Lokakuussa 
järjestetään suuret 
lastenjuhlat, joiden 
suunnitteluun ja jär-
jestämiseen kaikki 
ovat tervetulleita 
mukaan.

KENRAALI MANNERHEIMIN Las-
tensuojeluliiton Oulunkylän osaston 
perustavassa kokouksessa 10. päivänä 
tammikuuta 1925 ruotsalaisella yh-
teiskoululla oli saapuvilla noin 20 hen-
kilöä. Samana vuonna yhdistys kirjat-
tiin yhdistysrekisteriin ja toiminnan 
tarkoitukseksi ja laaduksi kirjattiin 
toiminta lastenhuollon ja -suojelun 
edistämiseksi Oulunkylän kunnassa. 

Jo 95 vuoden ajan MLL Oulunky-

län paikallisyhdistys on toiminut alu-
eella tuota tarkoitusta varten. Alusta 
asti yhdistys on toiminut täysin vapaa-
ehtoisvoimin. Nykyään toimintaa ve-
tää 10 ihmisen hallitus yhdessä usei-
den muiden vapaaehtoisten kanssa, 
jotka osallistuvat perhekahvilan, ilta-
perhekahvilan, isä-lapsi -tapaamisten 
ja erilaisten tapahtumien, mm. kirp-
putorien, joulutapahtuman ja suoja-

tiepäivystyksen, järjestelyihin. 
Lisäksi MLL Oulunkylä järjes-

tää muskareita sekä tanssi- ja jump-
pakerhoja alle kouluikäisille lapsil-
le yhdessä palkattujen kerho-ohjaaji-
en kanssa. Toiminnallaan MLL Ou-
lunkylä pyrkii tukemaan lapsuutta ja 
vanhemmuutta MLL:n arvojen (lap-
sen ja lapsuuden arvostus, yhteisvas-
tuu, inhimillisyys ja yhdenvertaisuus) 

mukaisesti sekä tuomaan yhteen alu-
een lapsiperheitä.

MLL Kirppis maaliskuussa
Jo vuosien ajan MLL Oulunkylä on 
järjestänyt alueella lastenvaatteiden ja 
-tarvikkeiden kirpputoria. Tapahtuma 
on ollut yksi suurimmista yhdistyksen 
panostuksista, joissa kerätään myös ra-
haa toiminnalle. Tuotoilla mahdollis-
tetaan erilaisten ilmaisten tapahtumi-
en ja ohjelmien järjestäminen sekä jae-
taan stipendejä alueen kouluille. Kirp-
putorin pitopaikaksi on vakiintunut 
Oulunkylän ala-aste, jonne mahtuu 
kymmeniä myyjiä. Kirpputori onkin 
osoittautunut todella suosituksi ja vie-
railijoita on muutaman tunnin aika-
na ollut satoja. 

Kirpputoripäivänä on usein ollut 
muutakin ohjelmaa mm. hevoskärry-
ajelua, poniratsastusta ja VPK:n vie-
railu. Buffetissa on ollut tarjolla herk-
kuja ja makkaragrillikin on aina pi-
halle saatu. Tänä keväänä kirpputori 
järjestetään lauantaina 14.3.2020 klo 

10 – 12.30 Oulunkylän ala-asteella 
(Teinintie 12) yhteistyössä Oulun-
kylän ala-asteen vanhempainyhdis-
tyksen (OIVA) ry:n kanssa.

Lastenjuhlat lokakuussa
Vuosi 2020 tulee olemaan merkittävä 
koko Mannerheimin lastensuojelulii-
tolle. Järjestö täyttää tänä vuonna 100 
vuotta. Ympäri Suomen tullaan juh-
lavuotta viettämään erilaisin tapahtu-
min ja tempauksin ja vuosi huipen-
tuu 4.10. vietettäviin Koko Suomen 
lastenjuhliin. Myös MLL Oulunkylä 
tulee järjestämään 4.10. suuret lasten-
juhlat alueella. Juhlavuoden teema on 
mukaan kutsuminen ja Oulunkylän 
MLL kutsuukin alueen toimijoita ja 
asukkaita mukaan suunnittelemaan ja 
järjestämään näitä juhlia. Tehdään yh-
dessä Oulunkylän alueen vuosikym-
menen suurimmat lasten, nuorten ja 
lapsiperheiden juhlat! Toimintaa tul-
laan organisoimaan myöhemmin tänä 
vuonna, mutta voit ilmaista yhteistyö-
halukkuutesi jo nyt laittamalla yhdis-
tykselle sähköpostia osoitteeseen ou-
lunkylan.yhdistys@mll.fi.

Teksti ja kuva: 
SANNA TUOVINEN

Mannerheimin Lastensuojeluliitto 100 vuotta 
Oulunkylän MML 95 vuotta

Kuvassa Oulunkylän MLL:n 
hallituksen väkeä kirppiksen 
buffetmyynnissä keväällä 2019.

Käpylän pyöveli 
Miestenpäivässä

Jukka 
Järvinen. 
Kuva: 
Juha Seila

Ogeli-live tuo elävän 
musiikin kirjastoon

Kirjasto tarjoaa 
hyvinvointia ja 
virkistystä elämään 
monessa muodossa. 
Oulunkylän kirjas-
tossa järjestetään 
noin kerran kuukau-
dessa Hyvän olon 
iltoja. Tunnin kestä-
vässä rentouttavassa 
tuokiossa on vuosien 
varrella ollut erilai-
sia teemoja. 

TAVOITTEENA ON rentouttaa 
kehoa ja suoda mielelle hetken 
tauko kiireisestä ja hälyisestä ar-

jesta. Siihen tarkoitukseen olem-
me käyttäneet erilaisia teknii-
koita. Joskus iltaa on ollut vetä-
mässä esimerkiksi sointukylpy-
ohjaaja, jonka soittamien ääni-
maljojen, gongien ja symbaalien 
äänet syvärentouttavat ihanasti.

Muutamaan hyvän olon iltaan 
olemme saaneet ohjaajaksi joo-
ga- ja rentoutusohjaaja Petra To-

ropaisen. Hänen iltansa aloite-
taan yksinkertaisella, kehoa ren-
touttavalla liikkeellä. Sen jälkeen 
asetutaan filtin alle pitkäkseen ja 
matkataan koko kehon läpikäy-
vään rentoutukseen. Petra ohjaa 
vielä seuraavat kaksi kertaa hel-
mi- ja maaliskuussa. 

Hyvän olon illoissa käytetään 
hyväksi myös luonnon hyvää te-

kevää voimaa. Huhti- ja tou-
kokuussa illan ohjelma koos-
tuu siitä, että seinälle heijas-
tetaan luontokuvia ja tilan va-
lot himmennetään. Osallistujat 
saavat asettua rennosti makuu-
alustalle tai säkkituoliin kuunte-
lemaan kaiuttimista luonnonää-
niä, musiikkia ja rentoutusäänit-
teitä. Kirjaston kokoelmista löy-
tyy myös kyseisiä cd-levyjä lai-
nattavaksi, jos haluaa järjestää 
itselleen rentouttavan hetken 
myös kotona.

Tervetuloa rentoutumaan 
keskiviikkoina 12.2., 11.3., 22.4. 
ja 6.5. klo 18-19! Mukaan voit 
ottaa oman makuualustan.

Teksti: EEVA KARHUNEN 
Kuva: pixabay.com/devanath

Kirjastoon virkistymään
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Etkö saanut lehteä, vaikka olisi pitänyt? 
Anna jakelupalautetta:  

http://jakelupalaute.fi/oulunkylainen

Oulunkylän kirjastossa tapahtuu

ALUEEMME kaupunginosat al-
kavat tulla kunnioitettavaan sa-
dan vuoden ikään. Tänä vuonna 
juhlitaan Käpylässä, ensi vuon-
na Oulunkylässä. Käpylän ase-
makaava vahvistettiin 4.6.1920 
ja alueen rakentaminen lähti 
käyntiin vauhdilla. 

Käpylä-Seuran alla toimii 
kymmenkunta ryhmää, jotka 
organisoivat erilaisia tapahtu-
mia juhlan kunniaksi. Yksi näis-
tä on nelihenkinen valokuva-
ryhmä. Se on nyt saanut val-
miiksi kaksi näyttelyä Käpy-
län alkuajoista. Näyttelyt ovat 
uusia, ryhmän satavuotisjuh-
lia varten tekemiä. Ne ovat osa 
laajempaa, useasta osanäyttelys-
tä koostuvaa näyttelyiden sar-
jaa, jota valokuvaryhmä on val-
mistamassa.

Ensimmäiset kaksi näytte-
lyä alkavat helmikuussa: Käpy-
län isät ja lapset, 1.–29.2. (Kä-
pylän kirjasto, Väinölänkatu 5) 
ja Puu-Käpylän rakentaminen, 

15.2.–31.3. (Ravintola Käpyg-
rilli, Osmontie 5).

Muut näyttelyt on tarkoitus 
laittaa esille kuluvan vuoden ai-
kana. Hankkeen materiaali kuvi-
neen ja tarinoineen kattaa Käpy-
län elinkaaren 1920-luvulta alka-
en. Laaja aineisto on kerätty alu-
een asukkailta ja sitä on täyden-
netty arkistojen avulla. Seuraava 
sarjaan kuuluva näyttely käsitte-
lee Olympiakylän ja Kisakylän 
alkuvaiheita sekä olympialaisia. 
Se on esillä Ravintola Käpygril-
lissä 1.5.–7.6.2020.

Valokuvaryhmän järjestämä-
nä on kevään aikana esillä myös 
kaksi muuta näyttelyä: ryhmän 
jäsenen Toivo Koiviston Pohjo-
lankatu – Käpylän bulevardi, 
3.2.–23.2. (Karjalatalo, Käpy-
länkuja 1) sekä Leena Hyttisen 
Koskelantie 7 ja 9, 2.3.–31.3. 
(Käpyrinne/Iidan tupa, Ilmat-
tarentie 2).

Teksti: SUSAN WILANDER

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

Satutuokiot 15.1.-20.5.
Parittomina viikkoina klo 10:
15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 

11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 
20.5. 

Parillisina viikkoina klo 18:
22.1., 5.2., 19.2., 4.3., 18.3., 

1.4., 15.4., 29.4., 13.5.
Satutuokiossa sadut herää-

vät eloon ja voit kohdata sa-
tukeijun, krokotiilin tai vaikka 
dinosauruksen! Yli 2-vuotiail-
le. Kesto 30 min, vapaa pääsy.

Satujooga
To 16.1., 13.2., 12.3., 9.4. 
klo 9.30 

Tule mukaan joogaamaan ta-
rinan lomassa!

Satujooga on suunnattu 3-6 
–vuotiaille. Voit tulla yksin tai 
aikuisen kanssa. Tilaan mah-
tuu n. 10 joogaajaa, joten osal-
listujat otetaan vastaan ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. Mukaan 
mah-tuu vielä joitakin yksit-
täisiä osallistujia, ilmoittaudu 
osoitteeseen: iri.myller@hel.fi. 
Suunnattu 3-6 –vuotiaille. Kes-
to n. 30 min, vapaa pääsy. 

Taaperolorut
To 16.1., 13.2., 12.3., 9.4. 
klo 10.15

Tervetuloa taaperoloruihin 
Oulunkylän kirjaston moni-
toimitilaan! Lorut on suunnat-
tu 1-3 vuotiaille lapsille ja lap-
siryhmille. Loruissa tutustu-
taan suomen kielen monipuo-
lisen sanavaraston kartuttami-
seen. Kesto 30 min, vapaa pääsy.

Vauvalorut
To 16.1., 13.2., 12.3., 9.4. klo 11 

Lorut on suunnattu alle 
1-vuotiaille ja heidän huolta-
jilleen. Loruissa vauva kuulee 
suomen kieltä ja kohtaa mui-
ta ikäisiään. Kesto 30 min, va-
paa pääsy

Harry Potter Book Night
To 6.2. klo 15-19. Kansainväli-
nen Harry Potter –ilta.
Kuva: Bloomsbury Publishing

Lastenlauantai 4.4. klo 11-15 
Kaksi kertaa vuodessa järjes-

tettävä teematapahtumapäivä. 
Ohjelmassa on silloin esimer-
kiksi satuseikkailuja ja loru-
tusta pienille, aarteenetsintää 
ja kirjaseikkailuja koululaisille 
sekä mehukestejä ynnä muu-
ta vaihtuvaa ohjelmaa. Lasten 
lauantain teemat liittyvät kir-
jallisuu-teen tai elokuviin. Päi-
vän ohjelma ilmoitetaan myö-
hemmin sivulla helmet.fi/oulun-
kylankirjasto.

Lukukoira Olga 
To 30.1., 27.2., 26.3., 23.4. 
klo 18-19

Haluaisitko harjoitella ää-
neen lukemista? Lukukoira on 
kärsivällinen kuuntelija, jon-
ka kanssa lukemista ei tarvit-
se jännittää.

Yksi lukuhetki kestää noin 
15 min. Lukuhetki pidetään 
monitoimitilassa, ja hetkeen 
osallistuvat lukija, koira ja koi-
ran ohjaaja. Ohjaajan tehtä-
vä on valvoa lukuhetkeä sivus-
ta, mutta ei puuttua sen kul-
kuun. Voit valita luettavan kir-
jan kirjastosta tai tuoda lempi-
kirjan mukanasi.

Varaa oma aikasi kirjaston 
asiakaspalvelusta tai sähkö-
postitse iri.myller(at)hel.fi!

Lukukoiratoiminnan tavoit-
teena on lukuharrastuksen edis-
täminen ja onnistuneen luku-
kokemuksen luominen. Koi-
rien on todettu lisäävän ihmi-
sen mielihyvähormonien mää-
rää sekä rentouttavan mieltä, 
minkä vuoksi niiden vaikutus 

myös lukemiseen liitty-
vissä haasteissa on myön-
teinen. Koiralle lukemi-
sen on todettu auttavan 
lukihäiriöisiä lapsia sekä 
aikuisia. Koiran läsnäolo 
vähentää lukemiseen liit-
tyvää kynnystä ja stressiä. 
Koira ei arvostele, taker-
ru virheisiin tai keskey-
tä vaan lukijalla on rau-
ha harjoitella lukemista.

Tule lukemaan, Ol-
ga kuuntelee!

ENTER ry opastaa: 
Henkilökohtaista opastusta 
torstaisin 16.1.-14.5. 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 
opasta-massa.

ENTER ry on tieto- ja vies-
tintätekniikasta kiinnostunei-
den ikäihmisten yhdistys, jon-
ka jäsenet auttavat ikääntyneitä 
ihmisiä tietotekniikan käytössä.

Kielikahvila
Ke 22.1., 5.2., 19.2., 4.3., 18.3., 
1.4., 15.4., 29.4., 13.5. klo 18-19 

Tervetuloa harjoittelemaan 
suomen kielen puhumista mu-
kavassa seurassa! Kirjasto tarjo-
aa kahvin tai teen.

Tapaamiset joka toinen kes-
kiviikko. 

Kirjastojen kielikahvilat ovat 
kaikille avoimia, maksuttomia 
keskusteluryhmiä, joissa har-
joi-tellaan suomen kielellä pu-
humista. Kielikahvilat on suun-
nattu maahanmuuttajille ja kai-
kille, jotka haluavat vahvistaa 
ja elävöittää suomen taitoaan. 
Kielikahviloita vetävät pääasias-
sa kirjastojen omat työntekijät. 
Rennossa ilmapiirissä kahvin ja 
teen äärellä on mukava kehittää 
suomen kielen taitojaan!  

Kirjastoklubi 
Torstaina 28.1. klo 18-20

Kirjastoklubin tapaamiset jat-
kuvat kirjaston monitoimitilas-
sa. Tällä kertaa keskustellaan Ju-
ha Itkosen ja Kjell Westön teok-
sen 7+7: levottoman ajan kirjei-
tä pohjalta. Kirjastonhoitaja Oi-
li Maaninka alustaa aiheesta.

Klubissa keskustellaan kirjal-
lisuudesta, musiikista tai mis-

tä tahansa osanottajia kiinnos-
tavas-ta asiasta. Etukäteen so-
vitaan aina seuraavalla kerralla 
käsiteltävä aihe, jolloin halutes-
saan voi varautua siihen.

Tervetuloa myös uudet osal-
listujat mukaan juttelemaan ja 
nauttimaan kahvin lomassa hy-
västä seurasta!

LUENNOT

Seniorit nettiin –luentosarja: 
Ke 22.1. Uuden älykännykän 

käyttöönotto 
Tule kuulemaan käytännön 

vinkkejä uuden älykännykän 
käyttöönottoon. Puhumassa 
Enterin vapaaehtoiset.

Ke 26.2. Seniorin digivinkit 
Tule kuulemaan käytännön 

vinkkejä älypuhelimen ja tieto-
koneen käytöstä seniorilta seni-
orille. Mitä muut seniorit lait-
teillaan tekevät? Mitä sovel-
luksia he käyttävät? Tietoisku 
on osa Mediataitoviikkoa. Pu-
humassa Enterin vapaaehtoiset.

Ke 25.3. Älykännykällä mak-
saminen

Mitä ja miten älykännykällä 
voi maksaa turvallisesti? Tie-
toiskussa käydään läpi erilaisia 
maksutapoja, kuten esimerkik-
si pankkien palvelut, lähimak-
su, Paypal ja Mobilepay.  Puhu-
massa Enterin vapaaehtoiset.

Ke 15.4. Digijäämistö 
Digijäämistöllä tarkoitetaan 

kaikkea sitä digitaalista aineis-
toa, jonka jätät jälkeesi. Näitä 
ovat esim. käyttäjätilit, sähkö-
postit, sosiaalisen median päi-
vitykset ja tietokoneelle tai pil-
veen tallennetut dokumentit. 
Mitä voit itse tehdä, jotta jäl-
keesi jäävä digitaalinen aineisto 
olisi luotettavan henkilön hal-
littavissa? Tai mitä voit tehdä 
omaisesi kuoleman jälkeen hä-
nen digiaineistolleen?

Puhumassa Enterin vapaa-
ehtoiset.

Novellikoukku 
Ti 4.2., 3.3., 7.4., 5.5. 
klo 14-16 

Novellikoukussa sukelletaan 
tarinoiden maailmaan sekä neu-
lotaan yhdessä! Tule mukaan 
oman neuletyösi kanssa, neu-
lo langoistamme hyväntekeväi-
syyskohteisiin tai istahda ihan 
vain kuuntelemaan ääneen lu-
ettuja novelleja. Tarinoissa on 
taikaa!

Tarjolla kahvia ja teetä!

Lainan päivä 
La 8.2. Kirjojen ja lehtien pois-
tomyynti, kahvitarjoilu.

Käsityötapaaminen 
La 8.2., 14.3., 18.4. klo 11-13.

Kumpulan Kätsyt eli Kum-
pulan Siirtolapuutarhan käsi-
työn harrastajat tapaavat kä-
sityön merkeissä. Vapaa pää-
sy, tervetuloa kaikki käsityön 
ystävät!

Teksti: HEINI RINNE

100-vuotias Käpylä 
valokuvina

Talonrakennustöitä Puu-Käpylässä. Rakennusmiehiä lautakuor-
maa kuljettamassa. Kuvaaja Otto Wuoria, 1921. Lähde Helsingin 
kaupunginmuseo.

Kuva: Lina Kivaka

Kuva: Simona Kidric

Kuva: Surene Palvie

Lapsia Kullervonkatu 22 kohdalla (entinen Arabiankatu 22), ku-
vaaja Eino Heinonen, 1950-luku. Lähde Helsingin kaupunginmuseo.



RISTIKKO

Karelia-puhallinorkesteri

 Tänään!  
 2000-luvun sinfonista  

puhallinmusiikkia  
Suomesta 

Su 9.2. klo 14.00 
Karjalatalo, Käpylänkuja 1

 Hanna-Mari Lehtonen, kapellimestari   
Liput 15 € (ovelta, käteisellä)

Kutsu

Oulunkylä-Seuran  
asukasilta 23.3. klo 18

Oulunkylän seurahuone 
Larin Kyöstin tie 7

Tervetuloa
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HELSINKI TARJOAA jatkossa 
eskari-ikää lähestyvälle lapsel-
le ja häneen huoltajalleen sopi-
van esikoulupaikan ilman ha-
kemusta. Täytettäviä lomak-
keita? 0. Puheluja päiväkotiin? 
0. Huoltaja saa jatkossa kau-
pungilta tekstarin, johon vas-
taamalla paikan voi ottaa vas-
taan. Näin toimii uusi digitaa-
linen Helsinki.

Helsingin esiopetusikäisis-
tä eli 6-vuotiaista lapsista yli 
90 prosenttia on jo kaupungin 
varhaiskasvatuksessa ja heidän 
tietonsa ovat siten kaupungin 
tietojärjestelmässä. Kaupungil-
la olevan datan hyödyntäminen 
mahdollistaakin 7.1. alkaneen 
Helsingin kaupungin kokeilun, 
jossa esiopetuspaikkaa tarjotaan 
lapselle ja hänen huoltajalleen 
ilman erillistä hakua. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa, että esi-
opetusikäisen lapsen huoltaja 
saa ehdotuksen sopivasta esi-
opetuspaikasta tekstiviestillä. 

Testataan  
Pohjois-Helsingissä

Helsinki haluaa olla maailman 
toimivin kaupunki ja parhaiten 
digitalisaatiota hyödyntävä kau-

punki. Toimivuus tarkoittaa si-
tä, että kaupunki osaa ennakoi-
da asukkaidensa palvelutarpeita. 
Tavoitteena on helpottaa hel-
sinkiläisten arkea.

Ennakoiden tarjottavaa esi-
opetuspaikkaa testattiin tam-
mikuussa 2020 kahdella eri var-
haiskasvatusalueella eri puolilla 
Helsinkiä. Kaupunginosat, jois-
ta varhaiskasvatusalueet koostu-
vat, ovat Kulosaari, Herttoniemi 
ja Laajasalo sekä Malminkarta-
no, Kannelmäki, Hakuninmaa, 
Maununneva, Kuninkaantam-
mi ja Länsi- ja Itä-Pakilat sekä 
Maunula, Tuomarinkylä, Torp-
parinmäki ja Oulunkylä. Esi-
opetuspaikkaa tarjottiin niil-

le huoltajille, joiden kotiosoi-
te on mainituilla pilottialueilla.

Uusi kokeiltava järjestely su-
juvoittaa esiopetusikäisten las-
ten huoltajien lisäksi myös päi-
väkodinjohtajien työtä, sillä pa-
perihakemusten käsittely jää 
pääosin pois. Automaatiosta 
huolimatta ennakoiva esiope-
tuspaikan tarjous ei kuitenkaan 
pakota huoltajaa vastaanotta-
maan tarjottua paikkaa. Jos tar-
jottua paikkaa ei haluta ottaa 
vastaan, voi huoltaja hylätä pa-
luuviestillä paikkatarjouksen ja 
hakea toista paikkaa täyttämäl-
lä sähköinen hakulomake kau-
pungin asiointiportaalissa. Vi-
ralliset päätökset lähetetään se-

Helsingissä saa esikoulupaikan 
yhdellä tekstarilla

Vanhemmat voivat jatkossa 
saada Helsingissä kaupungin 
tarjoaman esiopetuspaikan 
tekstiviestillä. Kuva: Helsingin 
kaupunki

kä tarjouksen hyväksyneille et-
tä hakuun osallistuneille maa-
liskuussa.

Proaktiivisesti tarjottava esi-
opetuspaikka -projekti on Hel-
singin kaupungin digitalisaatio-
ohjelman digitaalisten kaupun-
kilaispalveluiden kärkihanke. 
Digitalisaatio-ohjelman avulla 
kaupunki pyrkii kehittämään 
palveluja, jotka ennakoivat hel-
sinkiläisten tarpeita ja vastaa-
vat niihin entistä henkilökoh-
taisemmin. 

Teksti: TERO LAHTI, 
viestintäasiantuntija, 
Helsingin kaupunki
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Oulunkylän seurakunta

oulunkylanseurakunta

helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla

 
 

Kirkkoherranvirasto:
 Teinintie 10

puh. 09 2340 5300
oulunkyla.srk@evl.fi

Aukioloajat: 
ma, ti, to-pe klo 9-11, 

ke klo 13-16

 
 

Oulunkylän kirkko
Teinintie 10

Käpylän kirkko
Metsolantie 14

Manulan kirkko 
Metsäpurontie 15

Yhteystiedot:
 

Osoitteet:
 

 Verkkosivut:Seuraa meitä somessa!

Tulevaa ohjelmaa Oulunkylän seurakunnassa!

Messut sunnuntaisin:
Oulunkylän kirkossa klo 10
Maunulan kirkossa klo 12

Käpylän kirkossa klo 18.

Yhteisöravintola Salaam 
on talvitauolla. Tiedotamme  

alkamispäivästä mahdollisimman pian.  
Haemme keittiötiimiin vahvistusta.

Maanantaipuuro
maanantaisin Oulunkylän kirkolla klo 9 – 12.  

Vapaaehtoisella maksulla tuet Oulunkylän  
seurakunnan diakoniatyötä.  

Yläkerrassa perhekerho klo 10 – 11.

Kehitysvammaisten Meidän kerho 
parittomilla viikoilla maanantaisin  

Voudintie 4 B:n kerhohuoneella klo 17 – 18.30.

Koskelan lähetyspiiri 
parittomilla viikoilla tiistaisin  

Voudintie 4 B:n kerhohuoneella klo 15 – 17.

Yksinhuoltajien olkkari 
parittomilla viikoilla tiistaisin Oulunkylän  
kirkolla klo 17 – 19. Tarjolla on iltapalaa  

ja lastenhoito on järjestetty.  
Maksuton, avoin kaikille.

Oulunkylän lähetyspiiri 
keskiviikkoisin Oulunkylän kirkolla  

joka viikko Klo 13-14.30. Kahvit tilaisuuden  
alussa. Vetäjänä Veli Pelkonen.

Avoin sururyhmä 
keskiviikkoisin Oulunkylän kirkon takkahuoneessa 

18 -19.30. Ryhmä on maksuton, avoin kaikille  
eikä ilmoittautumista tarvita. Voit käydä kerran  

tai säännöllisesti. Ohjaajana Anu Karlson.

Päiväpiiri 
keskiviikkoisin Käpylän kirkolla klo 13 – 14.30  

Kuukauden ensimmäisellä kerralla arkiehtoollinen 
klo 13. Ohjaajana Eila Järveläinen.

Iltaruoka 
keskiviikkoisin Käpylän kirkolla klo 16 – 18.  

Vegaaninen keittolounas, hinta 1e, alle 3v  
ilmaiseksi. Lasten leikkihuone käytössä.  

Voit ilmoittautua vapaaehtoiseksi, lisätietoja  
Anna Handroolta, p.09 2340 5383.

Hiljaisuuden ruokoushetki 
keskiviikkoisin Käpylän kirkolla klo 18 – 18.30.

Muskarit
torstaisin Maunulan kirkolla ikäryhmittäin  

9.30 (2-5v.) 10.05 (1-2 v) 10.35 (0-1v. ja vauvat)  
(ei 20.2). Perhekahvio ja lasten leikkitila  

muskareiden ajan. Ohj. Maija Pesonen-Kareinen, 
maksuton, ei ilmoittautumista. 

Postimerkkitalkoot 
torstaisin Voudintie 4B:n kerhohuoneella  

klo 10 – 14. Voit tukea Lähetysseuran työtä  
tulemalla mukaan Voudintien postimerkkitalkoisiin 
tai lahjoittamalla postimerkkejä, kortteja ja vanhoja 

rahoja. Lisätietoja: Pirkko Alho, 050 403 7911.

Torstaikerho
torstaisin Maunulan kirkolla klo 13 – 14.30.

Matalan Majan nuorten illat 
torstaisin Kakkosen kerhohuoneella (Pohjolankatu 2). 

Ohjelmallinen nuorten ilta. Ovet auki klo 17,  
yhteinen ohjelma n. klo 18, iltahartaus klo 20:30,  

kotia kohti klo 21:00. Matalan majan illan  
ohjelmissa lauletaan, pohdiskellaan ajankohtaisia  

aiheita esimerkiksi maailman tai kirkkovuoden  
näkökulmasta, leikitään, kisaillaan ja keskustellaan. 

Pientä syötävää sekä mahdollisuus pelata esim.  
biljardia, pingistä tai lautapelejä. Paikalla on  

työntekijöitä joiden kanssa saa myös ihan vaan  
jutella itselle tärkeistä asioista.

Perheiden tanssituokiot 
perjantaisin klo 9.30 – 11.30 Käpylän kirkolla  
ikäryhmittäin 3–5v klo 9.30, 1–2v klo 10.15,  
0–1v klo 11. Maksuton, ei ilmoittautumista.

Naisten kirjallisuuspiirit 
Käpylän kirkolla klo 18 – 20. 12.2.  

(kirjana Jane Austin: Kasvattitytön tarina) ja  
11.3. (kirjana Margaret Atwood: Noidan Sikiö). 

Ystävänpäivän musiikkimatinea 
Maunulan kirkolla 13.2. Klo 13. Yhteislauluja,  
Luoteis-Helsingin musiikkiopiston oppilaat.  

Elisa Hapuli, juonto. Kahvitarjoilu yhteisvastuun  
hyväksi. Vapaa pääsy.

Rukousryhmä 
Oulunkylän kirkolla 13.2. ja 12.3. klo 18 – 20.  

Vetäjänä Maija Kiviranta.

Lauluja ystävyydestä 
Oulunkylän kirkolla 14.2. klo 18 – 20.  

Mukana Seurahuone Band. Kahvitarjoilu.

Konsertti: You raise me up 
Oulunkylän kirkolla 16.2. klo 16. Konserttiin saa  

etukäteen toivoa suosikkilaulua hengellisen musiikin 
laajasta kirjosta. Lähetä toiveesi perusteluineen  

tammikuun 31. päivään mennessä oulunkyla.srk@
evl.fi (otsikko: Toivekonsertti) tai tuo se Oulunkylän 

kirkolle. Mikko Helenius, Jussi Hirvonen,  
Katja Mäkiö musisoivat. Käsiohjelma 10,-  

Yhteisvastuun hyväksi.

Käpylä 100 – Installaatio 
Käpylän kirkolla 17.2. – 22.2. Keväällä tulossa lisää 
tietoa juhlavuoden tapahtumista Käpylän kirkolla.

Talvirieha 
Leikkipuisto Maunulassa 20.2.2020 klo 10-15 yhteis-
vastuun hyväksi. Ohjelmassa: Muskarit koko perheen 
pikkuväelle perheineen klo 10 ja 11 leikkipuiston sisä-
tiloissa. Hevosajelua klo 10.30- 15 2,-/krt. Hernekeit-

toa ja laskiaispullia, kahvia ja mehua 10.30- 13.00.

Jazztrio Hear In Now: Konsertti 
Käpylän kirkolla 21.2. klo 18. Mazz Swif, viulu,  

Tomeka Reid, sello ja Silvia Bolognesi, kontrabasso. 
Mukana myös Mikko Helenius. Vapaa pääsy.  

Ohjelma 10,-.

Oulunkylän lukupiiri 
Oulunkylän kirkolla klo 18. 24.2.  

(kirjana Petri Tamminen: Musta vyö) ja  
30.3. (kirjana Susan Vreeland: Sininen neito).

Family Thursday 
Maunulan kirkolla 27.2. ja 26.3. klo 17 – 19.  

Perheille suunnattu yhteisöllinen ilta, jossa syödään 
yhdessä, hiljennytään ja keskustellaan iltateellä  

vanhemmuutta tukevista teemoista.  
Maksuton, ei ennakkoilmoittautumista.

Miesten piiri 
Oulunkylän kirkolla 2.3. klo 14 – 16.  

Vetäjänä Veli Pelkonen.

Iltaperhepyhäkoulu 
4.3. alkaen Käpylän kirkolla klo 17.30 – 18.30.

Miesten päivä 
Oulunkylän kirkolla 7.3. klo 12 – 15. Tapahtuma on 
tarkoitettu kaikille mieheksi itsensä tunteville. Ta-

pahtumassa on luvassa hyvää seuraa, rentoa yhdessä 
olemista ja keskustelua mielenkiintoisista teemois-
ta. Ruokailu ja kahvit klo 12 – 13. Tilaisuudessa pu-
humassa Jukka Jalonen. Klo 14 alkaen yhdeksän eri 
paikallista tahoa esittelee miehille ja pojille suunnat-

tua toimintaa alueella. Tahoihin voi tutustua myös 
kirkon aulassa esittelypöytien ääressä kello 11 alkaen 
kello 16 saakka. Tilaisuuden vetäjänä Veli Pelkonen.

Tarua ja totta-konsertti 
Oulunkylän kirkolla 22.3. klo 16 – 17.  

Joonas Asikainen, laulu, Sanni Antikainen, piano. 
Vapaa pääsy, ohjelma 10e.



Tule kierrätysostoksille  
Oulunkylän Ogeliin  
– säästät luontoa ja rahaa
 
Ogelin kierrätyskaupassa teet ekologiset ostokset edullisesti. Valikoimassa  
muun muassa astioita, pientavaraa, vaatteita, kirjoja, elektroniikkaa ja  
askartelumateriaaleja, unohtamatta kestävän arjen vinkkejä ja ideoita!  
Voit myös lahjoittaa myymälään tarpeettomaksi jäänyttä tavaraa.

Oulunkylän kierrätyskauppa, Kylänvanhimmantie 29, Helsinki
Ma–pe 9–20, la 10–18, su 12–17

Verkossa 24/7 kauppa.kierratyskeskus.fi
Lue lisää: kierratyskeskus.fi/oulunkyla

Jaa löytösi somessa:  
#kierrätyskeskuslöytö

OLET  

ENEMMÄN 

KUIN  

KULUTTAJA

16 5.2.2020Oulunkyläinen

Hurmaava hiusseppele 
ja 2 426 muuta kurssia

Helsingin työväenopisto

Ilmoittaudu 
ilmonet.fi

Italiaiset Oikoksen perinteiset 
koristemaalit, 

stucco -marmoripinnoite 
ja hiertopinnoitteet

Kirjovärit Oy Suomi 
Läkkisepäntie 22 
00620 Helsinki 
Puh. 020 780 9696 
info@kirjovarit.fi
www.kirjovarit.fi

Kaikki Oikos-tuotteet ovat hajutto-
mia, myrkyttömiä, syttymättömiä, 
ihmiselle vaarattomia ja ympäristö-
ystävällisiä. 

◆ Raffaello Decor Stucco
Koristeellinen, hienostunut ja upeaa marmorista pintaa 
muistuttava kalkkikitti.

◆ Raffaello Madreperlato
Perinteiseen Stucco-pintaan uudenlaista arvokkuutta 
antava helmiäispinnoite. Tilojen valoisuusvaikutelma  
lisääntyy, ja kultaiset heijastukset vaihtelevat, riippuen  
Raffaellon Stuccon pohjaväreistä ja helmiäispinnoit- 
teen laajasta väripaletista.

◆ Travertino Romano
Hiertopinnoite hiekasta, marmorijauheesta ja kalkki-
kitistä, jolla saat aikaan saman esteettisen vaikutelman 
kuin roomalaisessa marmorissa.

◆ Ottocento
Helmiäispinnoite, joka saa aikaan antiikkisen ja 
sateenkaarimaisen sametin vaikutelman.

◆ Veldecor
Vesihöyryä läpäisevä, vettä hylkivä antiikkimaista 
koristepintaa mukaileva korkealaatuinen lasuuri
 sisä- ja ulkotiloihin.

Italiaiset Oikoksen perinteiset 
koristemaalit, 

stucco -marmoripinnoite 
ja hiertopinnoitteet

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 mm. ohjatut älykuntosaliryhmät, vesijumppa, fysioterapia, 
akupunktio ja geriatrin vastaanotto. Myös erilaiset 
kuntoutuspaketit sekä leikkauksen/vammojen jälkeinen 
kuntoutus ja neurologinen kuntoutus. Palvelut myös 
sotiemme veteraaneille, rauhanturvaajille ja asevelvollisena 
vammautuneille. 

 Oulunkylän kuntoutuskeskus sr (ent. Oulunkylän kuntoutussairaala) 
Käskynhaltijantie 5, 00640 Helsinki. Puh. (09) 752 712 

 

SOITA 
 040 570 1439 

ja tutustu 
www.okks.fi 

 kävelyrobotiikkaa 

Tule mukaan kaatumisten ehkäisy -kuntosaliryhmään! Hinta sis. fysioterapeutin 
toteuttamat yksilölliset alku- sekä loppumittaukset ja 20 ohjattua harjoitteluker-
taa älykuntosalilaitteilla. Varaa paikkasi 19.2.2020 mennessä. 
 

OULUNKYLÄN  
KUNTOUTUSKESKUS 
Kuntoutuspalvelut senioreille ja työikäisille 

Muita kuntoutuspalvelujamme mm. kävelyrobotiikka, fy-
sioterapia, kuntoutuspaketit, liikuntaryhmät ja leikkaus-
ten/vammojen jälkeinen ja neurologinen kuntoutus. 
 

 PE 21.2. KLO 19

LIPUT: 24 €

MARIRANTASILA

LEVYNJULKAISUKONSERTT I

2020

KE  19.2.   |   TO  20.2.   |   KLO 19 

LIPUT: 29 € / 25 €

Y K S I N Ä I S T E N
K A U P U N K I

M U S I I K K I T E AT T E R I

Hämeentie 68,
00550 Helsinki

info@kapsakki.fi
045 120 1200

KOKO OHJELMISTO:
WWW.KAPSAKKI.FI

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


