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Etu voimassa 30.4.2016 asti, vain Neste Oil K-market Oulunkylässä.
Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Etu voimassa 30.4.2016 asti, vain Neste Oil K-market Oulunkylässä.
Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

LOISTOPESU

-30% -25%
TALVITEHOPESU TAI KIILTOPESUMaaliskuussa kahviostamme Neste Oil K-market 

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

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

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

VAASAN TOSCAPULLA 
JA KAHVI 2,5 dl

350
yhteensä

Voimassa 31.3.2016 asti

(34,90) (25,90)

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

Maailman parhaat polaroivat,
Xperio -aurinkolasit NYT

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

sis. kehys + linssit. 100% UV-suoja.
Tarjous voimassa 2.4.2016 saakka.

:  )
ÄLÄ TYYDY

TAVALLISIIN!

Käskynhaltijantien ja Norrtäljentien risteykseen valmistunut K-market Pikkupekka 
aukesi 10.3.2016. Pikkupekka toimii kiinteässä yhteydessä sisarliikkeensä Mustapekan 
kanssa ja tukeutuu palveluissaan Mustapekkaan. Lihat ja
juustot sekä hallintotyöt tuotetaan pääliikkeessä. 
Pikkupekan myyntipinta-ala on 750 m², kokonaisala 
1300 m². Autopaikkoja on 45. Avajaisissa puhuivat 
kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Risto 
Rautava, Keskon pääjohtaja Mikko Helander sekä 
kauppias Jouni Ekholm. Kun Jouni Ekholm oli leikannut 
oven eteen pingotetun silkkinauhan Mikko Helanderin 
avustamana, ovet avautuivat sankalle.asiakasjoukolle.
     Mauno Hari

Pikkupekka aukesi

Oulunkyläinen

TERVETULOA!
Mäkitorpantie 23
puh 09 752 4939

PARTURi-KAmPAAmO

MAUNO HARI

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

oulunkyla@kiinteistomaailma.fi

Paula Andersson
brändivastaava, 
LKV
050 366 9131

Kati Korjus 
LKV, KiAT
050 366 9130

Ville Rantanen
LKV, OTK
045 118 6225

Mari Seppänen 
LKV, KiAT
045 677 5621

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

Maire Alenius
LKV 
050 366 9136

Pekka Malinen
myyntineuvott.
050 386 6656

Antti Hyvärinen 
LKV
050 597 0011

Markku 
Kilpeläinen
yrittäjä, LKV
040 715 7150

Tervetuloa Lintsille!
Kutsu meidät Kotikäynnille, me 
kutsumme sinut ja perheesi 
Linnanmäelle la 14.5. klo 10–13.

Oletko vaihtamassa kotia? Onnistunut 
kodinvaihto alkaa Kotikäynnistä. 
Kotikäynnillä saat meiltä kutsun.  
Palauta kutsun meille, niin saat 
ilmaisliput Linnanmäelle  (max 4 lippua).
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Päätoimittajalta

Seuraavan numeron aineistot 
29.4. mennessä:
Susan Wilander

0400 510 457
swilander@hotmail.com
Lehti ilmestyy la 28.5.2016

Arvoisat avustajat! Lähettäkää aineisto mie-
luiten Word-tiedostoina, kuvat jpeg-muo-
dossa, min. 300 dpi. Toimitus pidättää oikeuden 
muokata aineistoja.
Seuraavan lehden teemoja kesäpuuhat, puu-
tarha ja kesätapahtumat.

Numero 2/2016 • 19.3.2016 • Perustettu 1985 • 32. vuosikerta • ISSN 0783-6961 • Painos 23 000 kpl • 
Oulunkylä-Seura • Koskela-Seura • Maunula-Seura • Metsälä-Seura • Pakila-Seura • Paloheinän-Tor-
pparinmäen kaupunginosayhdistys  •  noin 20 000 kpl jaetaan kotitalouksiin ja 3 000 muussa jakelussa 
• Painopaikka: Suomen Lehtiyhtymä SLY-lehtipainot Oy, Tuusula 

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

Oulunkyläinen   /   Pohjoiset esikaupungit

Päätoimittaja:
Toimitussihteeri:
Avustajat:

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

Susan Wilander
Claudius Technau
Tervetuloa mukaan tekemään lehteä! Avustajina mm. Raimo Anttila, Mauno Hari, 
Jaana Kenola, Arto Salmela, Erwin Woitsch, Kukka Korkeaoja, Petri Kankkunen, 
Janne Kaarenoja, Benjamin Hokkanen

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

Kevätaurinko kutsuu 
yhteistoimintaan

Oulunkylän kaupunkipolut netissä
Tutustu historiaan ja nykyisyyteen, luontoon ja kult-
tuuriin, arkkitehtuuriin ja henkilöhahmoihin.
Kantakylä: reitin pituus 5,5 km, kohteita 34 ja 7 
tietolaatikkoa
Veräjämäki: reitin pituus 4 km, kohteita 28 ja 4 
tietolaatikkoa
Tutustu ja tulosta http://kaupunginosat.net/
oulunkyla/kaupunkipolku/

KEVÄÄN koittaessa läm-
min ilma houkuttelee ulos. 
Oulunkyläisen alueella on 
helppo pujahtaa luonnon-
helmaan, metsiä ja puisto-
ja riittää jokaiseen naapu-
rustoon. Maaliskuun lop-
pupuolella voi tarkkailla 
ensimmäisiä muuttolintu-
ja tai etsiä pajunkissoja pää-
siäiskoristeluihin. Pupuja-
kin taitaa olla jo jokaisella 
takapihalla…

Näin keväällä monessa 
kaupunginosassa valmistel-
laan tapahtumia, joissa va-
paaehtoiset ovat tervetullei-
ta auttamaan. Tapahtumat, 
kuten Lionsien Kevättapah-
tuma Mäkitorpan leikki-
puistossa 24.4., Kumpulan 
kyläjuhla 28.5. sekä Itä-Pa-
kila -päivä 31.5., luovat yh-
teisöllisyyttä. Muiden hy-
vistä ideoista voi ottaa op-
pia omiin tapahtumiin.

Joskus tapahtumalla on 
niin hyvä idea, että siitä 
kasvaa kansainvälinen il-
miö. Näin on käynyt Ravin-
tolapäivälle 21.5. ja Siivous-
päivälle 28.5., jota vietetään 
jo Japanissakin asti. Nämä 
kummatkin ideat ovat yh-

KUNKIN seurakunnan 
säästötavoite henkilöstö- ja 
toimintamenoista on 15%. 
Oulunkylän seurakunnan 
osalta tämä tarkoittaa noin 
330 000 euron vähennys-
tä vuosibudjetista vuoteen 
2018 mennessä. 

Oulunkylän seurakun-
taneuvosto päätti kokouk-
sessaan 7.3. ensimmäisistä 
säästötoimenpiteistä. 

Oulunkylän seurakunta 
päätti säästötoimenpiteistä
Helsingin seurakunnat ovat sitoutuneet 
yhteisiin säästötavoitteisiin. Kirkosta 
eroamiset ja yleinen huono taloustilanne 
ovat johtaneet kirkollisverotulojen 
alenemiseen. Samaan aikaan 
kiinteistökulut kasvavat. Seurakunnan 
on sopeuduttava uuteen tilanteeseen ja 
varmistettava perustoiminnan edellytykset. 
Kirkon arkityölle ihmisten parissa on 
kuitenkin tilausta niin tänä päivänä kuin 
tulevaisuudessa.

Peruslähtökohta oli, että 
toimintaan varattuja raho-
ja ei vähennetä: mm. lasten 
kerhojen, leiririppikoulu-
jen, nuorten toiminnan se-
kä kirkoilla kokoontuvien 
eläkeläisryhmien jatkuvuus 
haluttiin taata. 

Lisäksi tavoitteena on, 
että erilaisten ryhmien 
(mm. partiolaiset, Martat, 
AA, kuorot ja muusikot) 

toiminnalla on myös jatkos-
sa tilaa.  

Säästöjä sen sijaan saa-
vutetaan sillä, että eläköity-
misten tai muista syistä va-
pautuvien virkojen täyttä-
minen jäädytetään. Vuon-
na 2016 jätetään täyttämättä 
papin, suntion ja diakonia-
työntekijän virat. Määrä-
aikaisia tehtäviä ei jatke-
ta. Vuonna 2017 kulukuri 
jatkuu.

Toimintaa ja yhteistä 
seurakuntaelämää vahvis-
tetaan kehittämällä vapaa-
ehtoistyötä. Tämä tarjoaa 
luontevan mahdollisuuden 
etsiä uusia toimintamalleja.

Kirkot pidetään 
toistaiseksi

Oulunkylän seurakunnalla 
on käytössään neljä kirkkoa: 
Oulunkylän kirkko, Oulun-
kylän vanha kirkko, Maunu-
lan kirkko ja Käpylän kirkko.

Seurakuntaneuvosto 
päätti, että tässä vaiheessa 
kirkoista ei luovuta. Kyse on 
kuitenkin pikemminkin ai-
kalisästä, kuin lopullisesta 
päätöksestä. Vuoden 2016 ai-
kana selvitetään kunkin kir-
kon käyttöastetta, remontti-
tarpeita ja mahdollista tilo-
jen yhteiskäyttöä järjestöjen, 
kaupungin ja muiden toimi-
joiden kanssa.  

Tarvittavia säästöjä ei voi 
kokonaan saavuttaa vain 
henkilöstöä vähentämällä. 
Päätöksiä tehtiin myös kiin-
teistöjen osalta: Seurakunta-
neuvosto päätti luopua Ou-
lunkylän puukoulun vuok-
ratilasta eli nk. kutomaker-
hon tilasta osoitteessa Tei-
nintie 8 vuoden 2017 aika-
na. Seurakunnalle jää vielä 
käyttöönsä Kunnalliskodin-
tien kerhotila, jossa on usei-
ta kangaspuita.

EVELIINA LAURILA

NANI ANNETTE PHOTOGRAPHY

Toiminta Oulunkylän kirkossa on vilkasta. Kuvassa vuosittain toteutettava jazz-kirkko.

den ihmisen keksinnöstä 
lähtöisin ja perustuvat täy-
sin vapaaseen toimintaan. 
Ne osoittavat hyvin, että 
ihmisten omaehtoisella ak-
tiivisuudella on tärkeä sija 
kaupunkikulttuurissa.

Järjestäytyneempää toi-
mintaa löytyy esimerkik-
si kaupunginosayhdistyk-
sistä. Oulunkylä-Seurassa 
on mahdollisuus vaikuttaa 
oma alueen olosuhteisiin, 
kuten vaikkapa asukasta-
lo Seurahuoneen tilantee-
seen tai kaavoitussuunni-
telmiin. Pakila-Seura, Mau-
nula-Seura, Käpylä-Seura ja 
Metsälä-Seura, vain muu-
tamia mainitakseni, toimi-
vat myös aktiivisesti oman 
asuinalueensa puolesta. 

Myös Oulunkylän ja Pa-
kilan seurakunnat ovat oi-
vallisia paikkoja löytää te-
kemistä. Juuri nyt Oulun-
kylän seurakunta etsii pai-
kallisia asukkaita suunnit-
telemaan Aula-gallerian 
näyttelytoimintaa. Osallis-
tuakseen ei tarvitse olla tai-
teen tai kulttuurin ammat-
tilainen, kiinnostus aihee-
seen riittää. 

Monelle tutuin yhteistoi-
minnan muoto taitaa löytyä 
urheiluseuroista. Oma tai 
lasten harrastus vie usein 
mukanaan toimintaan ja 
elämyksellisten tapahtumi-
en järjestämiseen. Tapahtu-
miin pääsee mukaan, vaik-
kei seuran jäsen olisikaan. 
Tutustumisen voi aloit-
taa vaikkapa käymällä kat-
somassa Gnistanin junnu-
jen Wapputurnausta 7.–8.5. 
Oulunkylässä.

SUSAN WILANDER
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KUNNOSTUKSEN ensim-
mäiseen vaiheeseen kuului 
alakerran sisätilojen kun-
nostus, josta ehdittiin to-
teuttaa seinä- ja lattiaraken-
teiden purku. Lisäksi toteu-
tettiin sadevesien ohjaus-
hanke, joka valmistuu tänä 
vuonna. Kunnostuksen tar-
koituksena on turvata talon 
kunto, ajanmukaistaa lvi-
rakenteet ja saada talon ti-
loista terveelliset ja ennen 
kaikkea tarkoituksenmu-
kaiset. Katutason eli kella-
rikerroksen osalta suunni-
telmaan kuuluu mm. ko-
koustiloja kahvilakeittiöi-
neen asukas- ja yhdistystoi-
mintaa varten sekä esteetön 
liikkuminen ja sisäänpääsy.

Tiedottaminen 
laiminlyöty, toiminta 
tsaarin aikuista

Oudoksi keskeytyksen te-
kee se, että sosiaali- ja ter-
veysvirasto (sote) kertoi sii-
tä talonkäyttäjille vasta 1.3., 
kun Oulunkylä-Seura läh-
ti asiaa vuonna 2016 puo-
lella tiedustelemaan. Talon 
työntekijät ovat olleet asi-
asta enemmän kuin vaito-
naisia, ilmeisesti johdon oh-
jeistuksesta. Menettelytapa 
on hyvin byrokraattinen ja 
väheksyy asukasosallisuut-
ta, jota kaupunki tietoises-
ti ja tavoitteellisesti haluaa 
toisaalta kehittää. Mahdol-
lisuutta yhdessä käyttäjien 
kanssa pohtia tilannetta ja 
löytää luovia ratkaisuja ta-
lon kunnostamiseen ja sitä 
kautta toiminnan turvaami-

Seurahuoneen kunnostus 
keskeytetty

Talon pitkään suunniteltu, odotettu ja 
aloitettu peruskorjaushanke keskeytettiin 
yllättäen kaikessa hiljaisuudessa joulun 
alla, vaikka rahoituskin oli järjestyksessä 
kaupungin lähiörahaston kautta. 

seksi ei käytetty.

Ratkaisu 
hiljaisuudessa, vastoin 
luottamuselinten 
päätöksiä

Päätös tehtiin sosiaali- ja 
terveysviraston johtoryh-
mässä (15.12.15), eikä asian 
käsittelyä luottamushenki-
lötasolla pidetty tarpeelli-
sena. Oulunkylä-Seura pi-
tää päätöstä hyvin hälyttä-
vänä asukastalon toimin-
nan ja kehittämisen kannal-
ta ja näkee ratkaisussa risti-
riitaa kaupunginvaltuuston 
päätöksen 28.9.2015 kanssa 
jatkaa sote-viraston alaisis-
sa asukastaloissa kaupun-
gin toimintaa. Kaupungin-
hallitushan kumosi selke-
ällä enemmistöllä kaupun-
ginjohtaja Pajusen esityksen 
toiminnan lakkauttamista. 
Asiasta käytiin yli vuoden 
kestänyt kamppailu kansa-
laisten asukastaloverkoston 
johdolla. Vaikkei toimintaa 
nyt Oulunkylässä suoranai-
sesti lakkauteta, niin se vai-
keutuu huomattavasti. 

Tilanahtaus säilyy, eikä ti-
loja saada tarkoituksen-
mukaisiksi ja terveellisik-
si. Asukastaloon pitäisi 
myös olla esteetön pääsy 
katutasolta.

Tehostamista 
tavoitellaan heikoin 
perustein

Sote-virasto perustelee ra-
kennushankkeen keskeyt-
tämistä mm. tilankäytön te-
hostamisella. Huolissaan 
ollaan myös kunnostuksen 
tuomista kohoavista vuok-
rista kiinteistöviraston ti-
lakeskukselle. Kun kun-
nostuksen myötä olisi ta-
lon alakertaan saatu tarkoi-
tuksenmukaista ja esteetön-
tä tilaa, olisi kakkoskerrok-
sesta vastaavasti vapautu-
nut tilaa kaupungin omaan 
tai vuokrakäyttöön. Alku-

peräiset suunnitelmat on 
unohdettu eikä päätöksen 
perustaksi ole neliömäärien 
lisäksi esitetty mitään toi-
minnallisia selvityksiä.

Seurahuone tuo myös 
varoja kaupungin kas-
saan juhlatilan ja kolman-
nen kerroksen studiotilo-
jen vuokrien myötä. Talon 
korjauksen suunnittelu on 
maksanut sievoisen sum-
man, joten on kyseenalaista 
että tuo investointi jätettäi-
siin nyt käyttämättä. Seura-
huone on Oulunkylän maa-
merkki, historiallinen kult-
tuurikohde ja suojeltu ra-
kennus, jonka kunnostuk-
seen ja ylläpitoon kaupun-
gilla on velvollisuus.

Ajetaanko yhdistykset 
pois omasta talostaan?

Vaikka Oulunkylä-Seura 
muistutti sote-virastoa ai-
emman asukastalojen alas-
ajoprosessin ja nyt kunnos-
tuksen keskeyttämisen ai-
heuttamasta luottamusva-
jeesta, ei virastolla ole aiko-
musta keskustella käyttäji-
en, yhteistyökumppanien-
sa kanssa. Tämä kertoo yli-
mielisestä asenteesta asuk-
kaiden ja heidän yhdistys-
tensä toimintaa kohtaan, 
menettelyä ei voida pitää 
mitenkään nykyaikaise-
na. Vakava lisähuoli koskee 
myös talon käyttöä: löytyy-
kö vapaaseen asukaskäyt-
töön enää tiloja, kun ne va-
rataan viraston omien ryh-

 rakennettu v. 1882
 aluksi kylpylaitos, sittemmin täysihoitola ja 

ravintola
 asuinkäytössä 1930-luvun lopusta 1980-luvulle
 Helsingin kaupungin omistukseen v. 1979
 Oulunkylän Pop/Jazz Konservatorio 1985 -1995
 Mellersta Nylands Yrkeskola 1995-2001
 sosiaalivirasto aloitti talossa asukastalotoiminnan 

järjestöjen mm. Oulunkylä-Seuran ja MLL:n rauhan-
omaisen valtauksen myötä v. 2002

 tehty monipuolista sosiaaliohjaajan koordinoimaa 
toimintaa, myös asukaskahvila

 Alueen yhdistysten toiminta- ja kokoustila, perhe-
juhlien paikka

 Kävijöitä viikoittain noin 1 100
 Vuosittaisia kulttuuritapahtumia mm. Oulunkylä-

päivä ja Taiteiden yö

mien käyttöön?

Tilanne huolestuttava, 
toimintakulttuuriin 
muutos

Seurahuoneen alakerran 
sulkeminen kunnostusta 
varten pahensi jo pitkään 
koettua vapaamuotoisen ja 
järjestetyn asukas- ja yhdis-
tystoiminnan huutavaa ti-
lanpuutetta. Tilakysymys 
näyttää Oulunkylässä hy-
vin huolestuttavalta, kun 
tiedossa on kunnostuksen 
alla olevan peruskoulun 
rajalliset tilat, ja että parai-
kaa seurakunta sekä työvä-
enopisto pohtivat tilojensa 
tulevaisuutta.

Tilanne otetaan esille 
Pro Oulunkylän Seurahuo-
ne – Pro Åggelby Socis ––
ryhmässä luottamushenki-
löiden kanssa. Myös vuo-
rovaikutteista tiedonkulkua 
sote-viraston ja käyttäjien 
välillä on elvytettävä. 

Asukastaloissa toiminta 
pitäisi tuottaa kaupungin ja 
järjestöjen yhteistyönä. Eikä 
kyse ole vain fyysisistä ti-
loista, yhteisöllisyys ja osal-
lisuus vaativat myös tilaa. 
Kasvava Oulunkylä ei saa 
ajautua tilanteeseen, jossa 
asukkaat eivät voi kohdata 
ja toimia!

OULUNKYLÄ-SEURA, 

ERWIN WOITScH

Oulunkylän Seurahuone
Societetshuset i Åggelby

Menettelytapa on 
hyvin byrokraat-
tinen ja väheksyy 
asukasosallisuutta.

ERWIN WOITSCH

Seurahuoneella on pitkä ja värikäs historia.

Seurahuoneella järjestetään monipuolista toimintaa ympäri vuoden.

OULUNKYLÄN KOTISIVUT
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liikenteen yhteydet ovat nykyään aivan loistavat. Vart-
ti keskustaan ja 20 minuuttia lentokentälle, eikä Itäkes-
kuksen tai Tapiolan reissuun tarvita omaa autoa. Tule-
va Raide-Jokeri vain parantaa tilannettamme liikenteelli-
sesti. Se tulee vaikuttamaan voimakkaasti myös alueem-
me rakentamiseen ja sitä seuraamme aktiivisesti ottaen 
kantaa esitettyihin suunnitelmiin ja visioihin. Tuoreim-
mat uutiset tulette te, hyvät lukijat, saamaan Oulunky-
lä-Seuran 7.4. pidettävässä asukasillassa Seurahuoneel-
la. Tervetuloa!

Keskustan Laiturilla on Ratikka -näyttely aina 24.3. as-
ti. Samassa tilassa alkaa 14.4. Pyöräliikenne Helsingis-
sä. Käykää tutustumassa ja kertokaa mielipiteenne, se on 
kaupunkilaisoikeutenne.

Toivon, että te nuoret oulunkyläläiset 
perheet voitte tuntea kaupunginosam-
me turvallisena kasvupaikkana lapsil-
lenne. Ja että me jo ruuhkavuodet ohit-
taneet voimme edelleen viihtyä kotoi-
sassa kylässämme.

Tapaamisiin!
MARJA MARKKO

Oulunkylä-Seuran johtokunnan puheenjohtaja 2016

Muutama viikko sitten etsin valokuvaa omaan What-
sapp-profiiliini. Esikoinen viritti puhelimeni ja kuopus 
ilahtui, kun äiti oli siirtynyt 2000-luvulle. En vain joten-
kin ollut aiemmin pitänyt kyseistä sovellusta niin tärkeä-
nä. Täytyy myöntää, että olen nyt sen varsin aktiivinen 
käyttäjä. Tuon oheisen kuvan löysin vanhasta suklaakon-
vehtirasiasta, jossa kuvat ovat kulkeutuneet minulle van-
hempien jäämistönä. En yleensä pidä itsestäni otetuista 
kuvista, mutta tämä ilahduttaa minua aina. Tuon me-
kon muistan niin hyvin! Kun pyöri oikein kovasti, hel-
ma nousi kelloksi ympärille. Kuva on otettu niinä vuosi-
na, kun vanhempani yhdessä muiden kanssa rakensivat 
Suomea taas kasvuun karun sodan jälkeen. Silloin luotu 
pohja mm vahvalle metalliteollisuudelle tulisi myöhem-
min antamaan minullekin pitkäaikaisen työuran.

Noista ajoista on kulunut jokunen vuosikymmen ja tieni 

Vihreän idyllin       varjosta
kulkenut itäisestä Suomesta Jyväskylän kautta Helsinkiin. 
Suunnitelmissani oli hoitaa täällä opiskelut ja palata sitten 
Keski-Suomeen. No, täällä sitä ollaan vieläkin. Alkupuo-
lella 80-lukua etsimme isompaa asuntoa keskustakaksion 
tilalle ja suuntasimme mm Haagaan. Yksi kohde oli myös 
Oulunkylässä, joskaan kaupunginosa ei ollut mitenkään 
tuttu eikä toivomuslistallamme. Tykästyimme asuntoon ja 
ympäristöön, emmekä ole sen jälkeen harkinneet vakavis-
samme poismuuttoa. Lapsemme saivat kasvaa varsin tur-
vallisessa ympäristössä. Ovesta suoraan ulos leikkimään 
kavereiden kanssa, kouluun oli lyhyt ja turvallinen matka 
sekä mahdollisuudet vaikka mihin harrastuksiin. Meidän 
perheessä urheilu suuntautui jäälle ja pallon pariin. Upe-
aa työtä jo silloin tekivät Botnian, Gnisun, OKK:n ja OTK:n 
valmentajat taustajoukkoineen. Uskon, että selvisimme tei-
ni-iän hölmöilyistäkin helpommalla osin siksi, että energi-
aa purettiin harrastuksissa.
 
Kirjoitan tätä tekstiä pienellä läppärillä, eikä minun tarvit-
se juurikaan ymmärtää ohjelman logiikkaa. Kun sain en-
simmäisen tietokoneeni 80-luvulla, sen kannettiin isos-
sa pahvilaatikossa työpöytäni viereen, josta se kammet-
tiin pöydälle. Dos-pohjainen käyttöjärjestelmä vaati paljon 
taustaosaamista ennen kuin sain aikaan mitään tekstiä las-
kentataulukosta puhumattakaan. 
Paljon on muuttunut myös Oulunkylä. Pelkästään julkisen 

Oulunkylän asukasilta
to 7.4. klo 18

asukastalo Seurahuone
Larin Kyöstin tie 7

Raide-Jokerin ja Käskynhaltijantien 
kaavoitus

Hankkeet mietityttävät:
- kaavan edellyttämä asuntorakentaminen?

- pysäkkien sijainti Oulunkylässä?
- Veräjälaakson poistuva 

autoliikenneyhteys?
- Norrtäljentien muuttuva 

liikenneturvallisuus?
- vaikutukset Seurahuoneen puistoon?

Tule kuulemaan ja keskustelemaan, 
kahvitarjoilu,

mukana kaupunkisuunnitteluviraston edustaja.

Oulunkylä-Seuran 
kevätkokous

noin klo 19.45 asukasillan jälkeen
Kaikki tervetulleita!

Etsimme 

Oulunkyläisen jakeluaueelta 

isohkoa (noin 160-250 neliön) 
4 makuuhuoneen 
omistusasuntoa.

Toivottu muutto kesäkuussa. 
Lämmin autotalli on eduksi.

Ystävälliset vastaukset puh. 040 862 0480

HELSINgIN kiinteistölau-
takunta myönsi viime mar-
raskuussa Mäkitorpan leik-
kipuiston uudisrakennuk-
sen rakentamiseen tarvit-
tavan lisärahoituksen. Hy-
väksytyt kokonaiskustan-
nukset ovat arvonlisäve-
rottomina enintään 970.000 
euroa.  

Kaupunki kilpailutti 
Mäkitorpan leikkipuiston 
rakennushankkeen vuonna 
2015, mutta saadut tarjouk-
set ylittivät hankkeelle täl-
löin hyväksytyn enimmäis-
hinnan, mikä oli 805.000 
euroa.

Leikkipuisto Mäkitor-
pan uudisrakennus on 
ensimmäinen hanke, jo-
ka toteutetaan Helsin-
gin kaupungin tilakeskuk-
sen ja varhaiskasvatusvi-
raston leikkipuistoraken-
nuksia varten tuottami-
en uusien tyyppipiirustus-
ten mukaan. Urakoitsija 
on Teijo-Talot Oy. Raken-

Leikkipuisto 
Mäkitorpan 
peruskorjaus vihdoin 
alkamassa

nus tehdään tilaelementeis-
tä. Ne rakennetaan tehtaal-
la ja tuodaan kokonaisina 
rakentamispaikalle.

Projektinjohtaja Arto 
Manninen Helsingin kiin-
teistöviraston tilakeskuk-
sesta toteaa, että työt Teijo-
Talot Oy:n tehtaalla ovat al-
kaneet tammikuussa. Leik-
kipuistossa rakentami-
nen alkaa Mannisen mu-
kaan näkyä maalis-huhti-
kuussa. Tällöin urakoitsija 
aitaa työmaa-alueen, jon-
ka ulkopuolella leikkipuis-
tossa voi oleskella melko 
normaalisti.

Uusi rakennus korvaa 
vuonna 2012 palaneen leik-
kipuistorakennuksen. Ra-
kennustyöt valmistuvat 
elokuun alkupuolella, jon-
ka jälkeen peruskorjataan 
leikkipuiston ulkoalueet. 
Rakennus voidaan ottaa 
käyttöön, vaikka ulkoaluei-
den korjaus on kesken.
KUKKA KAARINA KORKEAOJA

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

Kantakylä: reitin pituus 5,5 km, kohteita 34 ja 7 
tietolaatikkoa

Veräjämäki: reitin pituus 4 km, kohteita 28 ja 4 
tietolaatikkoa

Tutustu ja tulosta http://kaupunginosat.net/
oulunkyla/kaupunkipolku/

– KILPAILUTILANNE 
muuttui meidän kulmilla K-
market Pikkupekan auettua. 
Yritämme sopeuttaa palve-
lujamme uuteen tilantee-
seen ja hakea uusia palvelu-
muotoja, joista esimerkkinä 
on Oulunkylän postin siir-
tyminen tiloihimme 5.4.2016 
alkaen. Myöhemmin tänä 
vuonna laajennamme pika-
ruokatarjontaa, toteaa kaup-
pias Juha Salo.

Kaupan tuotevalikoimaa 
hiukan muutetaan, mutta 
jatkossakin on tarjolla pie-

Oulunkylän posti 
Neste Oil K-marketin 
yhteyteen

nen lähikaupan tuotevali-
koima. Hesburger ja kahvi-
la sekä kaikki autoilupalve-
lut jatkuvat ennallaan.

Neste Oil K-marketil-
la on tänä vuonna kaksin-
kertainen juhlavuosi. Ke-
soil huoltoasema aloitti toi-
mintansa viisikymmentä 
vuotta sitten 1966. Juha Salo 
puolestaan tulee tänä vuon-
na olleeksi kaksikymmentä 
vuotta Neste Oil K-marke-
tissa kauppiaana nykyisel-
lä tontilla. 

MAUNO HARI

Kansallinen kaupunkipuisto 
Helsinkiin!

Allekirjoita adressi täällä
http://kaupunkipuisto.fi

Oulunkylän kotisivut
www.oulunkyla.info

Huonekaluverhoomo ja myynti
O. Pohjois-Koivisto

Antiikki-, nahka- ja nykytyyliset huonekalut.
Verhoilut ja entisöinnit huolella.

Puunkorjaukset, -maalaukset ja lakkaukset.
Myös uusia huonekaluja ja entisöityjä huonekaluja 

varastossa. 

Tilaukset: Mäkitorpantie 33 ja 40, Oulunkylä, 09 728 7036 
Työhuone: Puusuutarintie 1, Metsälä, 09 757 0598

040 508 7421

MAUNO HARI
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HELSINgIN väkimäärän 
kasvu johtaa liikenteen li-
sääntymiseen. Haasteeseen 
vastataan edistämällä kes-
täviä liikennemuotoja, mu-
kaan lukien pikaraitiotiet. 
Raide-Jokerin hankesuun-
nitelma kustannuksineen ja 
vaikutuksineen on valmis-
tunut. Helsingin seudun 
suunnitelmassa Raide-Jo-
kerin rakentaminen on esi-
tetty aloitettavaksi ennen 
vuotta 2025. 

Raide-Jokeri on toteu-
tuessaan seudun ensimmäi-
nen pikaraitiotie. Se kulkisi 
pääosin omalla väylällään 
nopean ja häiriöttömän ku-
lun varmistamiseksi. Sitä 
edistettäisiin myös liiken-
nevaloetuisuuksilla sekä 
pitkillä, 800 m pysäkkivä-
leillä. Rataa liikennöitäisiin 
uusilla, korkealuokkaisilla 
raitiovaunuilla. Raide-Joke-
ri korvaisi nykyisen runko-
bussilinjan 550, joka on jo 
nyt seudun vilkkaimmin lii-
kennöity bussilinja. 

Raide-Jokeri paran-
taa merkittävästi seudun 
poikittaisen joukkoliiken-
teen palvelutasoa ja luotet-
tavuutta. Se mahdollistaa 

Raide-jokeri Maunulan ja Oulunkylän 
kautta 

myös merkittävän määrän 
uusia asuntoja nopean rai-
deyhteyden varteen, sanoo 
toimistopäällikkö Heikki 
Hälvä Helsingin kaupun-
kisuunnitteluvirastosta. 
Suunnitteilla olevat asema-
kaavat ovat tuomassa Rai-
de-Jokerin varrelle asun-
toja yli 6 000 uudelle asuk-
kaalle Helsingissä ja yli 4 
000 Espoossa. Pidemmäl-
lä aikavälillä Raide-Joke-
rin varsi tulee tiivistymään 
entisestään. 

Hankesuunnitelmassa 
Raide-Jokerin rakentamis-
kustannuksiksi on arvioi-
tu 275 miljoonaa euroa. Ar-
vioinnissa hankkeen hyö-
ty-kustannussuhteeksi saa-
tiin 0,7 eli hankkeen yhteis-
kuntataloudelliset hyödyt 
ovat rahassa mitattuna 70 
prosenttia sen kustannuk-
sista. Arviointi ei huomioi 
raitiotien vaikutusta tont-
timaan arvonnousuun tai 
yhdyskuntarakenteen tii-
vistymisen tuomia hyöty-
jä täysimääräisesti. Keskei-
set tiedot:
• Reitti: Itäkeskus–Viikki–
Oulunkylä–Maunula–Haa-
ga–Pitäjänmäki–Leppävaa-

ra–Laajalahti–Otaniemi–
Keilaniemi.
• Radan pituus on 25 km, 
josta Helsingissä 16 km ja 
Espoossa 9 km, pysäkkejä 
33 (alueellamme: Hämeen-
linnan väylä, Pirkkolan ur-
heilupuisto, Pakilantien ris-
teys, Maunulan keskusta, 
Tuusulan väylä, Norrtäl-
jentien risteys, Oulunkylän 

keskusta, Oulunkylän ase-
ma ja Veräjälaakso).
• Vuoroväli 5–10 minuut-
tia ja matkanopeus noin 25 
km/h.
• Linjalla ennustetaan ole-
van 102 000 matkustajaa ar-
kivuorokaudessa vuonna 
2040.
• Varikot Roihupellossa ja 
Laajalahdessa.

Rakentamisen aikana lin-
ja 550 kulkee Maaherran-
tien sijasta Oulunkyläntien, 
Kunnalliskodintien ja Vii-
kintien kautta. Suunnitel-
massa ehdotetaan Maaher-
rantien katkaisua autolii-
kenteeltä, jolloin liikenne 
Veräjälaaksoon kulkisi vain 
Kirkkoherrantien kautta. 

Vantaanjoen ylitykseen 

Käskynhaltijantien katualuetta suunnitellaan uudelleen tulevaa Raide-Jokerin pikaraitiotietä varten. Kadun 
kummallekin puolelle tulisi uusia asuntoja yhteensä n. 1 700 asukkaalle. Alueen läpi suunnitellaan kahta pohjois-
eteläsuuntaista viherreittiä.

on esitetty uusi silta, jossa 
raitiotie ja nopea pyörätie 
ovat ylätasolla ja jalankul-
ku- ja pyöräily-yhteys alata-
solla. Kohde on ympäristöl-
lisesti ja maisemallisesti vaa-
tiva ja on pohdittava suun-
nittelukilpailua. Paljon mui-
takin siltoja tulisi rakennet-
tavaksi tai muutettavaksi.

ARTO SALMELA

Pohjoisen suurpiirin kaavatilanne 
maaliskuussa 2016

muodostamalla että nykyis-
ten tonttien tehokkuusluku-
ja lisäämällä. Uutta asun-
tokerrosalaa on suunnitel-
tu noin 25 000 k-m², asukas-
määrän lisäys on 600. Lii-
ke- ja toimitilaa on osoitet-
tu 740 k-m². Liike- ja toimi-
tilat sijoittuvat pääosin Pa-
kilantien ja Pirjontien ris-
teykseen pohjakerroksen 
myymälätiloina.

Täydennysrakentaminen 
Oulunkylässä

Käskynhaltijantien ja Norr-
täljentien katualue suunni-
tellaan uudelleen Raide-Jo-
kerin pikaraitiotietä ja sen 
pysäkkejä varten. Samal-
la tutkitaan uutta asun-
torakentamista katuja ra-
jaaville puistoalueille. Ka-
tuun rajoittuvien ja sen lä-
heisyydessä olevien kerros-
talotonttien täydentämistä 
asuinrakennuksin tutkitaan 
tontinhaltijoiden kanssa yh-
teistyössä. Myös kirkon ja 
Teinintie 8:n tonteille suun-
nitellaan lisää asuntoja. Alu-
eelle suunnitellaan uusia lii-
kennejärjestelyjä kuten Mes-
tarintien muuttamista suun-
taisliittymäksi (vain oikeal-

le kääntyminen mahdollista, 
ongelmia siis linjalle 69) ja 
koulun saattoliikenteen pa-
rantamista. Tavoitteena on, 

että Käskynhaltijantien ym-
päristö muuttuu tiiviisti ra-
kennetuiksi kaduiksi, jonka 
varrella on asuntojen lisäk-

Yleiskaava

Kaavan viimeistely on 
käynnissä ja kritiikkiä on 
tullut monilta tahoilta. 
Tärkein kohde moottori-
teiden lähiosuuksien bu-
levardisointi on saanut 
eniten kritiikkiä. Uuden-
maan ELY suhtautui nii-
hin erityisen varaukselli-
sesti, piti vain noin joka 
toista mahdollisena. Tuu-
sulantie oli valtion tienä-
kemystä edustavan ta-
hon mielestä mahdolli-
nen bulevardina, mutta 
ongelmallinen. Bulevar-
dien varsien asuntojen il-
manlaatu ja meluisuus se-
kä lähimetsien vähenty-
minen ovat myös kriittis-
ten kannanottojen valta-
virtaa. Toisaalta asuntojen 
hintojen ja vuokrien jat-
kuva nousu lisää tarvetta 
täydennysrakentamiseen. 

Täydennysrakentami-
nen Maunulassa

Pirkkolantien ja Pirjontien 
katualuetta levennetään 
Raide-Jokeria varten. Sa-
malla alueelle suunnitel-
laan täydennysrakenta-
mista sekä uusia tontteja 
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si liiketilaa. Käskynhaltijan-
tien kummallekin puolelle 
tulisi uusia asuntoja yhteen-
sä noin 1 700 asukkaalle. 

Alueen läpi suunnitellaan 
kahta pohjois-eteläsuun-
taista viherreittiä. 

ARTO SALMELA
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Oulunkylä-Åggelby on historiansa 
aikana ollut monta. Nykyisen Oulunkylän 
identiteetti on muotoutunut osana 
Euroopan kaupunkihistoriaa. Vanhan 
huvilakaupungin aikakerrostumat kertovat 
esikaupungin asteittaisesta liittymisestä 
metropolin kaupunkirakenteeseen. 
Uuteen kirjaan on tallennettu Oulunkylän 
omaleimaisen miljöön historiaa ja 
kulttuuriperintöä. Kirja avaa myös 
näkökulmia Oulunkylän miljöön 
kehittämiselle tulevaisuudessa.

Anja Kervanto Nevanlinna

Anja Kervanto N
evanlinna

Oulunkylä-Seura

O
ulunkylä-Seura

zy  Oulunkylä-Åggelby on historiansa aikana ollut 

monta. Nykyisen Oulunkylän identiteetti on muotou-

tunut osana Euroopan kaupunkihistoriaa. Vanhan hu-

vilakaupungin aikakerrostumat kertovat esikaupungin 

asteittaisesta liittymisestä metropolin kaupunkiraken-

teeseen. Kirjaan on tallennettu Oulunkylän omaleimai-

sen miljöön historiaa ja kulttuuriperintöä. Ympäristön 

rakentumisesta kertovat kartat, kaupunkivisiot, posti-

kortit ja valokuvat, monet aikaisemmin julkaisematto-

mia. Kirja avaa näkökulmia Oulunkylän miljöön kehit-

tämiselle tulevaisuudessa.

zy

ISBN 978-952-93-3722-4

*9789529337224*

Oulunkylä-Åggelby 
Vanhan huvilakaupungin aikakerrostumat -teos

• kirjoittaja FT Anja Kervanto Nevanlinna
• runsas uusi kuva- ja karttamateriaali
• sidottu kovakantinen, 240 sivua
• svensk resumé
• hinta 34 €

Kirjan ja oppaan julkaisija Oulunkylä-Seura ry. 2014
Myynti Ogelin Kirja, kaupunginmuseon kauppa Sofiankatu 4, Kauppa&Cafe Moison ja kukkakauppa Bella Verde (vain opas) sekä seuran tilaisuudet. 
Kirjan tilaukset Marjatta Kuusela p. 040 0448 286.

MAINIO KIRJA JA OPAS OULUNKYLÄSTÄ

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

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

HELSINgIN Sydänkun-
toutus ry järjestää pääkau-
punkiseudulla asuville sy-
däntauteihin sairastuneil-
le henkilöille fysioterapeut-
tien suunnittelemaa ja oh-
jaamaa liikunnallista kun-
toutusta. Toiminta on eri-
tyisesti suunniteltu sydän-
potilaille. Helsingin Sy-
dänkuntoutuksen puitteis-
sa syntyy myös sosiaalisia 
kontakteja, sillä vertaistuel-
la, tiedonsaannilla ja mieltä 
virkistävällä yhdessäolol-
la on suuri merkitys sydä-
menkin hyvinvoinnille.

Seppo Peiponen on tyy-
pillinen liikunnan harrasta-
ja. Hän teki pitkän työuran 
myynnin ja markkinoinnin 
ammattilaisena. Vastuul-
linen ja kiireinen työ vaa-
tivat veronsa ja hän alkoi 
kärsiä sydänongelmista. 
Vuonna 2011 hän sai keho-
tuksen Paloheinän terveys-
keskuksesta hakeutua Sy-
dänliiton liikuntaohjelmiin 
kuntoutettavaksi. Sydän-
liitto ohjasi Sepon Helsin-
gin Sydänkuntoutuksen lii-
kuntaohjelmaan. Seppo on 
ollut sen jälkeen aktiivinen 
jumppaaja ja osallistunut 
muuhunkin toimintaan.

– Liikunta on sopivaa 
sydänongelmista toipuval-
le, Seppo sanoo. Kuntou-
tus sisältää vaihdellen sali-
voimistelua, kuntosalihar-
joittelua ja vesivoimistelua. 
Turvallisuus varmistetaan 
monin tavoin: lääkärinlähe-
te takaa, että liikunnan so-
pivuutta on arvioinut lää-

SYDÄNKUNTOUTUSTA 
OULUNKYLÄSSÄ 

OgELIN Optiikka on toimi-
nut Liikekeskuksessa vuo-
desta 2005 lähtien. Yhtä kau-
an on liikkeessä työsken-
nellyt optikko Päivi Rim-
piläinen. Toisena optikko-
na liikkeessä toimii Ulla 
Tuominen.
– Täällä on rento ja muka-
va ympäristö, erityisesti pai-
kallinen vanhempi väestö 
käy mielellään meillä asioi-
massa, perustelee Päivi viih-
tymistään. Hyvät kulku-
yhteydet tuovat asiakkaita 
kauempaakin.

Ihmisten tarve käyttää 

Ogelin Optiikka palvelee

Päivi Rimpiläisen suorittaman näöntarkastuksen lisäksi Ogelin Optiikassa on silmälääkärin vastaanotto kerran viikossa.

silmälaseja lisääntyy kaiken 
aikaa. Teknistyvä yhteiskun-
ta kuormittaa silmiä aikai-
sempaa enemmän. Uusim-
maksi ongelmaksi on muo-
dostumassa silmiä rappeut-
tava sini-violetti valosäteily, 
jota jokainen saa auringon 
lisäksi tietokonenäytöistä, 
älykännyköistä, tableteista, 
televisiosta sekä yhä enem-
män led-valoista. 

– Asioilla on aina kaksi 
puolta: led säästää energiaa, 
mutta on vahingollista sil-
mille. Onneksi tähän ongel-
maan on kehitetty suomalai-

nen, haitallista säteilyä suo-
dattava Piiloset-linssivali-
koima, toteaa toimitusjohta-
ja Miika Kytilä.

Ogelin Optiikan tuotteet 
ovat korkealaatuisia.

– Ulkomaiset optikkoket-
jut tarjoavat halpoja tuottei-
ta, jotka tehdään Virossa ja 
Englannissa. Toimitusaika 
saattaa olla 3-4 viikkoa. Me 
käytämme korkealaatuisia 
kotimaisia Piiloset-monite-
holinssejä sekä ranskalaisia 
Varilux-linssejä. Malmilla 
toimivassa työpisteessämme 
hiomme linssit muutamassa 

päivässä. Lasien korjaukset 
onnistuvat täällä usein jo-
pa odottaessa, korostaa Päi-
vi Rimpiläinen. Tänä vuon-
na palvelu paranee entises-
tään, kun optikkoliikkeet 
liittyvät asiakastiedot sisäl-
tävään terveydenhuollon 
omakantapalveluun.

Miika Kytilä suositte-
lee ikäihmisille näöntarkas-
tusta vähintään 2–3 vuoden 
välein. Silmänpaine ja -rap-
peutuma ovat vaikeasti ha-
vaittavia. Aikainen seulonta 
on siksi tärkeää.

MAUNO HARI  

käri ja ohjaajat ovat koke-
neita ja erikoistuneita sy-
dänongelmia potevien oh-
jaamiseen. Ohjaajat ja osal-
listujatkin on koulutettu 
antamaan ensiapua.

Helsingin Sydänkun-
toutus tarjoaa Sepon mu-
kaan erinomaista vertais-
tukea. Muiden kokemukset 
ja tiedot ovat helpottaneet 
sopeutumista sairauteen 
ja opettaneet elämään sen 
kanssa. Vertaistuki mah-
dollistaa nopean palaami-
sen normaalielämään ja 
edesauttaa kuntoutumista. 
Osallistuminen esim. vaali-
keräyksiin, biljardiin, mat-
koihin, kulttuuritapahtu-
miin, jumppien jälkeiseen 
saunomiseen ja kahvitte-
luun tehostaa vertaistuke, 
lisää yhteisöllisyyttä ja ak-
tivoi ihmistä.

Apua myös 
stressinhallintaan

SMF edistää sydänterveyt-
tä parantamalla valmiuk-
sia stressin hallintaan, ke-
hon ja mielen rentoutumi-
sen kautta, tietoisen ja hy-
väksyvän läsnäolon mer-
kityksen ymmärtämisen 
kautta ja saamalla aikaan 
hyvää mieltä. SMF-har-
joitteisiin kuuluvat: tietoi-
sen hengityksen harjoitta-
minen, ohjattu mietiskely 
(meditaatio), tietoisen liik-
keen harjoittaminen, eri-
laiset rentousharjoituk-
set ja tietoiseen syömiseen 
tutustuminen.

PEKKA HELISTE

MAUNO HARI 
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PAKILA
SYDÄNKUNTOUTUSTA 
OULUNKYLÄSSÄ 

– JUHLAVUOSI näkyy toi-
minnassa koko vuoden ajan 
ja suunnitelmissa on järjes-
tää jotain kivaa jatkuvan 
toimintamme ohella mel-
kein kuukausittain. Vuo-
den aloitti kaikille alueen 
12-vuotiaille ja sitä nuo-
remmille lapsille suunnat-
tu piirustuskilpailu, jonka 
voittaja valittiin ravintola-
päivänä 21.2. järjestetyssä 
Kivan kaverin kakkukah-
vilassa. Voittajatyön poh-
jalta luodaan yhdistyksel-
le juhlapostimerkki. Tämän 
lisäksi huhtikuussa järjes-
tetään perhekahviloiden ja 
Pakilan HMNKY:n yhtei-
nen lastenvaate- ja tarvike-
kirppis, toukokuussa lau-
letaan muskareiden kevät-
juhlassa ja kesäkuun käyn-
nistävät aurinkoiset kesäki-
sat, kertoo yhdistyksen hal-
lituksen puheenjohtaja Ulla 
Niemelä. 

MLL Pakilan yhdis-
tys toimii Pakilan, Maunu-

MLL Pakila 90 vuotta
Kuluva vuosi merkitsee Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton (MLL) Pakilan 
yhdistykselle juhlavuotta – yhdistys täyttää 
jo 90 vuotta. 

lan, Pirkkolan, Paloheinän 
ja Torpparinmäen alueil-
la. Yhdistys pyrkii yhdis-
tämään ja tukemaan aluei-
den lapsiperheitä kasvatus-
työssä ja lisäämään viihty-
vyyttä monipuolisella toi-
minnalla. Ahkerien vapaa-
ehtoisten voimin pyörivää 
toimintaa kehittää innokas 
hallitus, johon kuuluu va-
jaa parikymmentä aktiivis-
ta vanhempaa. 

– Yhdistyksen muska-
rit ja perhekahvilat ovat ol-
leet vuodesta toiseen super-
suosittuja. Ahkerat vapaa-
ehtoisemme ylläpitävät jo 
kahta perhekahvilaa alueel-
la, Maunulassa ja Länsi-Pa-
kilassa, mutta toiveissa oli-
si perustaa kolmas Palohei-
nän Soihtu-puistoon, kun 
vain löytäisimme pari aktii-
vista sitä pyörittämään, Ul-
la Niemelä toivoo.

MLL Pakila haluaa ke-
hittää toimintaansa sisältä-
mään uusia lapsia, vanhem-

pia ja perheitä yhdistäviä 
toimintoja. Pohdinnassa on 
erityisesti millaista miele-
kästä toimintaa voisi tarjo-

ta alueen kouluikäisille ja 
heidän vanhemmilleen.  Ta-
voitteena on pyrkiä yhteis-
työhön myös muiden alu-

een toimijoiden kanssa, ja 
tarjota kyläläisille jokaisen 
arkea piristäviä juttuja! 

ANNI KETTUNEN

Lisätietoja: 
pakila.mll.fi tai 

facebook-ryhmä: 
MLL Pakilan yhdistys. 

Pakilan perhekahvila kokoaa yhteen alueen lapsiperheitä keskiviikkoaamuisin - jo pelkkä yhdessäolo riittää 
piristämään päivää. 

MLL PAKILA

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

Pakin talo 
kruunaa
juhlasi

Pakila-Seuran toimialueella on paljon hienoja paikkoja. 
Yksi upeimmista on Keskuspuisto.

Nyt talvella Keskuspuisto on hiihtäjien paratiisi. Oma 
suosikkini on noin 10 km peltolenkki, joka kulkee 
Haltialan pelloilla keskuspuiston reunaa mukaillen 
hiihtäjien majalta Paloheinästä melkein Pikkukoskelle ja 
takaisin.

Peltolenkki on aivan mahtava aurinkoisena 
kevätviikonloppuna. Se sopii myös iltalenkiksi työpäivän 
päälle, vaikkei latu-uraa olekaan valaistu. Kuutamo 
ja tähtitaivaan valo ja pilvisenä päivänä kauempaa 
kajastavat kaupungin valot heijastuvat valkoisesta 
lumesta valaisten iltahiihtäjän reitin. Suosittelen.

Uuden yleiskaavaehdotuksen myötä Keskuspuisto 
on uhattuna. Suurin uhka tulee lännestä. 
Kaupunki haluaa muuttaa moottoritienomaiset 
sisääntuloväylät kaupunkibulevardeiksi, 
joiden varret on tarkoitus rakentaa täyteen 
kerrostaloasuntoja. Hämeenlinnanväylän muuttaminen 
kaupunkibulevardiksi tarkoittaisi jopa yli 100 metrin 
syvyydelle Keskuspuistoon ulottuvaa rakentamista. 

Helsinkiin tarvitaan lisää asuntoja. Bulevardisointiin, 
niiden varsille tulevaan rakentamiseen ja niillä 
liikkumiseen liittyy kuitenkin paljon vielä 
selvittämättömiä haasteita. Toivon, että mahdolliset 
ensimmäiset kaupunkibulevardit rakennetaan 
sellaisiin paikkoihin, joissa rakentaminen ei kohdistu 
korvaamattomiin puistoihin. Olisi katastrofi aloittaa 
Hämeenlinnanväylästä, rakentaa Keskuspuistoon ja 
todeta kaupunkibulevardi toimimattomaksi. 

Pakiloiden, Paloheinän ja Torpparinmäen alueilla 
suurimmat paineet uudisrakentamiselle kohdistuvat 

uuden poikittaisen julkisen liikenteen runkolinjan 
varrelle. Erityisesti Tuusulantien ja runkolinja 560:n 
risteysalue on houkutteleva ja perusteltu paikka 
tiiviille lisärakentamiselle. Kaavoitus ja rakentaminen 
tulee tehdä erityisellä huolellisuudella luonto- ja 
virkistysarvoja ja lähellä sijaitsevaa historiallista 
Tuomarinkylän kartanomiljöötä kunnioittaen. 

Yleiskaavaehdotukseen sisältyvä ajatus rakentaa 
560:n runkolinjalle uusi väylä suoraan Tuomarinkylän 
kartanon peltojen ja Vantaa-joen yli kohti Malmia 
huolestuttaa ja vaatisi vielä pohdintaa. Riittävän ison 
yhtenäisen pelto- ja jokivarsialueen varjeleminen 
asunto- ja väylärakentamiselta luo harmoniaa ja tarjoaa 
virkistystä pitkälle tulevaisuuteen.

Parantuneella julkisella liikenteellä on vaikutusta 
myös Paloheinään. Runkolinja 560 tuo hiihtäjiä 
ja muita ulkoilijoita alueelle. Toisaalta runkolinja 
tuo myös paineen harkita täydennysrakentamista 
Kuusmiehentien pohjoispuolen paikoin varsin kapealle 
peltoaukiolle. Koska alue on monipuolisen liikkumisen 
keskus ja sieltä lähtevät Suomen suosituimmat ladut, 
mahdollinen täydennysrakentaminen tulee tehdä hyvin 
harkiten.

Pakila-Seura järjestää jäsen- ja asukaskyselyt kevään 2016 
aikana. Kyselyillä selvitetään asukkaiden mielipiteitä 
lisärakentamisesta ja palveluista alueellamme. 

Kyselyt ovat lyhyitä eikä niihin 
vastaaminen vie kauan. Toivon, 
että mahdollisimman moni vastaa 
kyselyyn. Mitä korkeamman 
vastausprosentin saamme sitä 
enemmän painoarvoa asukkaiden 
mielipiteillä on kaupungin tehdessä 
aluettamme koskevia päätöksiä.

TAPIO KLEMETTI

Pakila-Seuran pj.
050-624 86

Pakila-Seuran 
Puheenjohtajan palsta

HELSINgIN vanhim-
piin taloihin lukeutuvaa 
1700-luvun hirsistä maa-
laistaloa, Pakin taloa on re-
montoitu pikku hiljaa. Ta-
lolle on tehty myös kun-
tokartoitus ja siellä on nyt 
mobiililaajakaistayhteys.

Pakila-Seuran kaupun-
gilta vuokraaman ja isän-
nöimän talon ja osin myös 
sen piharakennusten katto-
ja on korjattu ja uudet pa-
lotikkaat hankittu. Sisällä 
on uusittu sähköpatterit ja 
vesivaraaja. Keittiössäkin 
on tehty pieniä korjauksia. 
Taloa vuokrataan ympäri 
vuoden erilaiseen juhla- ja 
tilaisuuskäyttöön. Vuosit-
tain erilaisia varauksia on 
parisataa. 

Pakin talosta entistä 
viihtyisämpi 

Talon isännöitsijä ja Paki-
la-Seuran hallituksen jäsen 
Tapio Nurminen sanoo, et-
tä Helsingin kaupunki vas-
taa talon korjauskuluista, 
mutta seura talon käyttäjä-
nä kertoo korjaustarpeista ja 
on mukana hankkeissa.

– Pakin talo on maalai-
sidylli Kehä I:n sisäpuolella 
ja siksi ainutlaatuinen Hel-
singissä, sanoo talon vuok-
rausta hoitava ja sen huol-
losta vastaava Pekka Enroth.

Juhlien järjestäjät halua-
vat saada nykyään palvelu-
kokonaisuuden, johon kuu-
luvat tarjoamiset ja vaikka-
pa loppusiivous. 

ERJA VUORIO

www.kaupunginosat.
net/pakila
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PUHEENVUOROJA

MAIJA HAKANEN

Aluemme atujen ja 
puistojen kunnos-
sapidosta vastaa-

valla YIT-allianssilla on 
jo kaksi talvikautta taka-
naan. Vuosien 2015 ja 2016 
talvet ovat olleet leutoja ja 
vähälumisia, joten allians-
silla on ollut hyvät olosuh-
teet totutella alueeseemme 
ja työyhtymäänsä.  

Vuoden 2015 talvi me-
ni allianssilla harjoitelles-
sa. Asukkaat valittivat eri-
tyisesti kapeiden asuinka-
tujemme auraamisesta yh-
dellä ajokerralla ja isolla 
auralla. Tuloksena oli yh-
den auton mentävä ura, 
jonka reunavallit estivät 
ajoneuvojen kohtaamisen 
ja pääsyn ajoradalle ja sil-
tä pois. Myös liukkauden 
torjunta oli riittämätöntä. 
Talven lämpötilat vaihteli-
vat nollan molemmin puo-
lin ja vettä tuli kaikissa 
olomuodoissaan - turvalli-

Pakilan edunvalvonnan uutisia:

Onnistuttiinko 
talvikunnossapidossa?

sinta oli liikkua omalla au-
tolla ja nastarenkailla.

Tämän talven ollessa 
lopuillaan voidaan todeta 
allianssin ottaneen opik-
seen - talvikunnossapi-
to on sujunut edellisvuot-
ta paremmin. Kaluston ja 
henkilöstön vähyys tosin 
näkyi työn jäljessä vielä. 
Ensiauraukset tehtiin lii-
an suurella ajonopeudel-
la, auran mentyä lumiloh-
kareet vyöryivät takaisin 
ajoradalle ja jäätyivät lii-
kenne-esteiksi, asuinkatu-
jen auraus tehtiin yleen-
sä vasta kolmantena päi-
vänä pyryn jälkeen, mi-
kä on takaraja eikä tavoi-
te.  Aurausta kuitenkin 
tehtiin enemmän ja jalka-
käytävilläkin voi kävellä. 
Hiekoitusta oli lisätty, to-
sin ei vieläkään riittäväs-
ti. Asukaspalaute otettiin 
huomioon: tuttavani Re-
povuorentieltä pyysi al-

Työväenopistolla on 
ollut Oulunkylätalol-
la jo yli 20 vuotta mo-

nipuolista toimintaa. Tä-
nä keväänäkin on 130 eri-
laista kurssia, joista suurin 
osa täyttyi heti kun ilmoit-
tautuminen alkoi. Nyt työ-
väenopiston toiminnan jat-
kuminen Oulunkylätalon 
tiloissa on uhattuna. Kau-
pungin talousjohto ja työ-
väenopiston rehtori halua-
vat lopettaa toiminnan Ou-
lunkylässä sillä perusteel-
la, että vuoden lopulla val-
mistuvaan Maunula-ta-
loon tulee kirjaston ja nuo-
risotalon lisäksi tiloja myös 
työväenopistolle.

Kun asia nousi esille vii-
me syksynä, hyväksyi kau-
punginvaltuusto ehdotta-
mani ponnen, jossa edelly-
tettiin työväenopiston toi-
minnan jatkamista Oulun-
kylätalolla. Ponnessa vii-
tattiin siihen, että kaupun-

Lopettaako työväenopisto 
Oulunkylätalolla?

gin budjettiin on varattu 10 
miljoonaa euroa maahan-
muuttajien ja turvapaikan-
hakijoiden kotouttamiseen 
ja työllistämiseen. Osa tästä 
rahasta on tarkoitus käyttää 
siihen, että työväenopisto 
järjestää maahanmuuttajille 
ja pakolaisille kotoutumista 
tukevaa koulutusta.

Maunula-talon valmistu-
minen ei ole peruste sulkea 
työväenopiston Oulunky-
län toimipistettä. Kun Hel-
singin asukasmäärä kasvaa, 
tarvitaan lisää työväenopis-
ton kursseja ja tiloja. Ou-
lunkylässä on myös sellai-
sia tiloja, joita Maunulaan 

Helsingin yleiskaa-
vaehdotuksessa 
on osoitettu Kes-

kuspuistosta kymmeniä 
hehtaareja rakentamisel-
le. Hämeenlinnan väylän 
muuttaminen kaupunki-
bulevardiksi toisi Keskus-
puistoon noin 20 000 hen-
gen asuinalueet ja lisäk-
si toimitilarakentamista. 
Keskuspuisto kaventuisi 
erityisesti Hämeenlinnan 
väylän itäpuolella Pirkko-
lassa ja Maunulanpuiston 
kohdalla. Keskuspuistoa 
supistettaisiin myös sen 
eteläosissa.

Torstaina 18.2.2016 ko-
koontui Maunulan Sau-
nabaarilla 18 henkeä, jot-
ka edustivat kaupungin-
osayhdistyksiä, ympäris-
tö- ja virkistysyhdistyksiä 
sekä muita Keskuspuis-
ton puolustajia. Palaveris-
sa päätettiin järjestää Kes-
kuspuisto-tapahtuma sun-
nuntaina 24.4.2016. Tapah-
tuma koostuu useasta ta-
pahtumapisteestä Keskus-
puistossa yleiskaavaehdo-
tuksessa ehdotettujen kort-
teleiden rajoilla. Tapahtu-
mapisteissä kerätään ni-
miä Keskuspuistoa puolus-
tavaan adressiin, jaetaan 
tietoa Keskuspuistosta ja 
yleiskaavasta ja järjestetään 
luontotoimintaa lapsille. 

Keskuspuisto-adressi 
päätettiin luovuttaa kau-
punkisuunnittelulauta-

Yleiskaavaehdotus herättää keskustelua Keskuspuiston kohtalosta.

Yleiskaavaehdotus uhkaa Keskuspuistoa

kunnan jäsenille touko-
kuun alkupuolella Annan-
talolla järjestettävässä tilai-
suudessa. Lisäksi päätettiin 

kevään aikana tavata kau-
punginvaltuustoryhmät ja 
vedota Keskuspuiston puo-
lesta. Liikunta-, yleisten 

töiden ja ympäristölauta-
kuntien jäsenille päätettiin 
lähettää kiitosviestit hy-
vistä, yksimielisistä ja Kes-

kuspuistoa puolustavista 
yleiskaavalausunnoista.

Adressin Keskuspuiston 
puolesta voi allekirjoittaa 

lianssia auraamaan koti-
kulmansa paremmin, seu-
raavana päivänä aura kävi 
paikkaamassa.  Vaikka toi-
minnassa vielä on paran-
nettavaa, vaikuttaa siltä, 
että olemme saaneet aluet-
tamme hoitamaan kehi-
tyskelpoisen toimijan, jol-
la on yritysta ja vakava ote 
tehtäväänsä. 

Ero edelliseen katukun-
nossapitäjäämme, Staraan 
on selvä. Staran työstä va-
litettiin jatkuvasti, mutta 
parannusta ei tullut. Sta-
raa ja HKR:a moitittiin yli-
mielisyydestä, Staraa kiu-
saamisesta, haitanteosta ja 
uhkailusta. Tätä palautet-
ta alliansista ei ole minul-
le esitetty.

MATTI ENROTH

Kaupunginvaltuutettu
Pakilan kiinteistön-

omistajain yhdistyksen pj.  
P. 044 045 4015, enroth-

matti@gmail.com

ei tule.
Rahasta työväenopis-

ton toiminnan jatkuminen 
Oulunkylässä ei ole kiinni. 
Helsingin viime vuoden ti-
linpäätösennuste on 114 
miljoonaa euroa budjetoi-
tua parempi ja tälle vuodel-
le ennustetaan vielä parem-
paa tulosta. 

Kyse on siitä, miten Hel-
singin kaupungin ja työ-
väenopiston johdossa suh-
taudutaan sivistykseen ja 
kulttuuriin. 

YRJÖ HAKANEN

Kaupunginvaltuutettu 
(SKP)

Maunula-Pirkkola

Torbjörn Åhman kiittää 
Lämpimät kiitokset Oulunkylän Picnicille ihanasta 
ja iloisesta palvelusta!

nettiosoitteessa www.ad-
ressit.com/keskuspuistoa_
ei_saa_supistaa

MAIJA HAKANEN
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PÄIVI IKONEN
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Malmi
puh. 020 780 3676
gsm 050 347 9809

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

ANNE KORKEAKOSKI
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Malmi
puh. 020 780 3288
gsm 040 753 1458

PIRKKO SALMINEN
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Malmi
puh. 020 780 3669
gsm 040 772 6833

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

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

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

KAARIN LAAKKO
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Malmi
puh. 020 780 3285
gsm 0500 408 627

TIMO KARI
Liideri
Malmi
puh. 020 780 3638
gsm 0500 617 121

JUHA KOPONEN
Kiinteistönvälittäjä, LKV, OTM
Malmi
puh. 020 780 3602
gsm 040 647 4618

TANJA WESTERLUND
Kiinteistönvälittäjä 
LKV, KiAT, Malmi
puh. 020 780 3684
gsm 040 661 0048

MARINA WOLLSTÉN
kiinteistönvälittäjä
LKV, kaupanvahvistaja
Oulunkylä
puh. 020 780 2162
gsm 040 673 9771

MAARET ARATIE
Myyntineuvottelija
Malmi
puh. 020 780 2227
gsm 040 536 8774

MARITA VELIN
Myyntineuvottelija
Malmi
puh. 020 780 3299
gsm 040 774 7286

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

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

MALMI | Kauppakeskus Malmin Nova, Malminkaari 13 A, 3. krs, 00700 Helsinki, puh. 020 780 3680, OULUNKYLÄ | Oulunkylän tori 3, 00640 Helsinki, puh. 020 780 3280   

KÄPYLÄ

Yleiskaavaehdotus herättää keskustelua Keskuspuiston kohtalosta.

Yleiskaavaehdotus uhkaa Keskuspuistoa

TÄHÄN asti kaupungin 
tonttivuokra on perustunut 
tontin pinta-alaan. Nyt kau-
punki on ilmeisesti aikeissa 
muuttaa vuokran laskuta-
van perustumaan käytettyi-
hin rakennusneliöihin. 

– Vuokran määräytymis-
tä halutaan muuttaa asun-
torakentamisen tiivistymi-
sen takia, puheenjohtaja 
Tuuli Kunnas Kanta-Hel-
singin Omakotiyhdistyk-
sestä arvelee. 

Tontin koko vuokrape-
rusteena on ollut helposti 
määritettävä ja suhteellisen 
riidaton laskuperuste. Ra-
kennusneliöiden laskemi-
nen vanhoista taloista voi 
sen sijaan olla vaikeaa.

– Kerrosneliöistä ei ole 
rekisteriä. Monien vanho-
jen talojen rakennuspiirus-
tukset eivät vastaa todel-
lisuutta. Piirustusten läpi-
käyminen vaatii kaupun-

Tonttivuokrat nousevat
Kaupungin tonttivuokrien korotukset ovat 
kerta toisensa jälleen saaneet vuokralaiset 
nousemaan vastarintaan. Nyt kaupunki 
suunnittelee myös vuokran maksuperusteen 
muuttamista. 

gilta myös paljon resurs-
seja. Onko tämä sellainen 
asia, johon niitä halutaan 
nykytilanteessa käyttää? 
Tuuli Kunnas miettii. Uu-
si järjestelmä voisi pahim-
millaan johtaa loputtomaan 
valituskierteeseen, eikä ke-
nelläkään ole vielä tietoa 
mahdollisten tarkistusmit-
tausten maksajasta.

Vuokrasopimukset 
katkolla

Kanta-Helsingin Omako-
tiyhdistyksen jäsentaloudet 
sijaitsevat Käpylän, Koske-
lan, Toukolan ja Kumpulan 
alueella. Alueella on noin 
550 vuokratonttia. Näistä 
viittäsataa odottaa vuok-
rankorotus vuonna 2020 ja 
loppuja vähän sen jälkeen. 
Yhdistys on pitänyt aktii-
visesti yhteyttä kaupungin 
virastoihin. Tietoa on ol-
lut kuitenkin vaikea välil-

lä saada.
– Kaupunki on luvannut 

tehdä kevään aikana raken-
nusneliöiden arvosta selvi-
tyksen ja antaa sen nähtä-
väksi asukkaille. Vielä hel-
mikuussa ei kuitenkaan 
pystytty edes näyttämään 
tilauskirjettä konsulttityös-
tä. Vaikuttaa hyvin epäto-
dennäköiseltä, että näin ly-
hyessä ajassa voitaisiin teh-
dä laadukasta selvitystä, 
Tuuli Kunnas sanoo.

Monet alueella asu-
vat toivovat vielä kaupun-
gin peruvan vuokrankoro-
tusaikeet. Tämä ei ole ko-
vin todennäköistä aiem-
pien korotuskierrosten 
perusteella. 

– Maanvuokran nousu 
on väistämätöntä. Toivot-
tavasti korotuksissa kuiten-
kin noudatetaan aitoa koh-
tuutta, jotta asukkaat pys-

tyvät vielä huolehtimaan 
talojensa kunnossapidos-
ta vuokranmaksun ohel-
la. Vuokran kaksinkertais-
taminen nykytasosta olisi 
mielestämme kohtuullista. 
Kaupunki kuitenkin ilmei-
sesti suunnittelee korotuk-
sia, jotka voivat jopa nelin-
kertaistaa vuokran, Tuuli 
Kunnas sanoo.

Käpylässä suuri osa ko-
rotuksen uhkaamista kiin-
teistöistä on suojeltuja ra-
kennuksia. Kaupunki nä-
kee suojelun nostavan kiin-
teistön arvoa, mutta asuk-
kaalle se tarkoittaa myös 
monenlaisia rajoituksia ja 
velvoitteita. Kanta-Helsin-
gin Omakotiyhdistys pel-
kää, että vuokrankorotuk-
set voivat saada aikaan 
muuttoaallon pois Käpyläs-
tä. Jo nykyinen epävarmuus 
tonttivuokrista vaikuttanee 
asuntokauppoihin.

SUSAN WILANDER

Kanta-Helsingin 
Omakotiyhdistyksen 

kevätkokous pidetään 17.4. 
klo 16 Käpylän kirjastossa. 

Kokouksen jälkeen on 
mahdollisuus keskustella 

maanvuokra-asiasta.

KÄPYLÄN kirjaston kevättä 
värittävät kirjailijaillat. Ve-
näjä on vahvasti esillä kes-
kusteluissa. Suositut kirjaili-
jaillat jatkavat jo yli 10-vuo-
tista perinnettä.

Yksi tutuimpia kevään 
kirjailijailtojen kasvoja lienee 
YLE:n entinen Moskovan 
kirjeenvaihtaja Marja Man-
ninen. Manninen on pitkän 
toimittajauran Helsingissä ja 
Kaakkois-Suomessa tehnyt 
toimittaja, joka lähti Mosko-
vaan kirjeenvaihtajaksi 2010. 
Odotukset rauhallisesta työ-
komennuksesta kariutuivat 

Kirjailijat äänessä 
Käpylässä

Kirjailijaillat kevät 2016
Ti 22.3. klo 18 Ilkka Taipale: Venäjä mon amour…
Yhteistyö Käpylän Venäjä-seura Druzhban kanssa.
Ti 5.4. klo 18 Kirjastopoliittinen ilta: Vieraana Jukka 
Relander.
To 7.4. klo 18 Venäjä-ilta: YLEn entinen Moskovan 
kirjeenvaihtaja Marja Manninen kertoo sanoin ja ku-
vin kirjeenvaihtajavuosistaan. Yhteistyö Käpylän 
Druzhban kanssa.
Ti 12.4. klo 18 René Nyberg: Viimeinen juna Mosko-
vaan. Haastattelee Jussi Niemeläinen.
Ti 19.4. klo 18 Runojen Helsinki: Runoilijat Anja Erä-
maja, Hannu Kankaanpää, Tomi Kontio ja Satu Koski-
mies kertovat Helsinki-aiheisista runoistaan.
Ti 3.5. klo 18 Jukka Kekkonen: Kun aseet puhuvat, 
poliittinen väkivalta Espanjan ja Suomen sisällisso-
dissa Haastattelee Urpu Strellman.

Ukrainan kriisin alkaessa.  
Marja Manninen raportoi 
suomalaisille keskeltä Mai-
danin aukion taisteluja. Mie-
lenkiintoisia näkökulmia Ve-
näjään tarjoavat varmasti 
myös niin Ilkka Taipale kuin 
René Nybergkin. 

Kirjailijaillat järjestetään 
yhteistyössä Käpylän kirjas-
toyhdistyksen kanssa. Yh-
distyksen ja kirjaston yhteis-
työn ansiosta kirjaston tiloja 
voivat käyttää myös käpylä-
läiset järjestöt aukioloaiko-
jen ulkopuolella. 

SUSAN WILANDER”Toivottavasti ko-
rotuksissa nou-
datetaan aitoa 
kohtuutta. 
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OULUNKYLÄN ja Koske-
lan rajamailla, Voudintiellä 
kokoontuu reippaiden elä-
keläisten äijäjoogaryhmä. 
Helpot ja kuitenkin vaikut-
tavat liikkeet tehdään tuo-
lilla. Samoja liikkeitä kuin 
jumpassa, mutta joogas-
sa keskittyminen ja hen-
gittäminen ovat enemmän 
mukana. Loppurentou-
tuksessa uni melkein tulee 
silmään.

Eero toteaa ytimekkäästi:
– Tässä virkistyy jo siitä-

kin, kun lähtee ulos ihmis-
ten ilmoille neljän seinän 
sisältä. Vaikka lähteminen 
olisi vaikeaa, jälkeenpäin 
olo on aina hyvä.

Eero arvioi olevansa not-
kea kuin norsu ja taipuisa 
kuin tammi. Äijäjooga-ai-
nesta siis. Harjoitus on kai-
kille mahdollinen. Kaikki 

HELSINgIN kaupungin-
osayhdistykset ry Helka va-
litsi tänä vuonna kolme kek-
seliästä kaupunginosaa. Ha-
ku käynnistyi tammikuun 
lopulla ja päättyi helmikuun 
lopulla. Hankkeessa etsittiin 
innovaatioalustoiksi sopivia 
kaupunginosia sekä kiin-
nostavia, ratkaistavia kehit-
tämisongelmia. Valituiksi 
tulivat Maunula, Herttonie-

Rentoa ja helppoa 
äijäjoogaa

MAUNULA / KOSKELA

ovat tervetulleita. Jokaisella 
on kremppansa. Jokainen 
tekee sen verran kuin sopi-
vaa on. 

Eeron mukaan äijäjooga 
on hyvä nimi. 

– Minulle se kertoo, että 
tehdään oleelliset asiat eikä 
harrasteta pikkupiiperrys-
tä. Äijätoiminta on vähän 
krouvimpaa.

Manu toteaa, että lop-
purentoutuksessa hän tor-
kahtaa välillä. Samaa sanoo 
Jussi ja lisää:

– Harjoitusten jälkeen 
tuntuu, että on tehnyt jo-
tain. Siitä tulee hyvää mieli.

Eino aloitti tuoliäijäjoo-
gan pari kuukautta ohitus-
leikkauksen jälkeen. 

– Rennossa miesporu-
kassa on mukava harjoi-
tella. Liikkeet ovat sopivan 
kevyitä ja kuitenkin vaikut-

tavia. Olen vähitellen voi-
mistanut kotiharjoituksia. 
Fyysisen hyötyjen lisäk-
si olen löytänyt lisää myös 
keskittymiskykyä, rentout-
ta ja rauhallisuutta. 

Arska tuli äijäjoogaan 
tyttären ”lähetteellä”:

Tuoliäijäjooga on viikon 
kohokohta. Siinä on liiket-
tä, lepoa, ihmisten kanssa 

juttelua ja rentoutumista. 
On hienoa ja tärkeää kuu-
lua ryhmään.

 Minulla oli infark-
ti 2010. Motoriikka heik-

keni sen jälkeen, tuli myös 
huimausta ja kömpelyyttä. 
Tuolijoogan ansiosta moto-
riikka ja moni muu asia on 
parantanut. 

– Äijien kansa on ki-
va harjoitella. Välillä hurtti 
huumori kukoistaa. Myös 
puhuminen on tärkeää ryh-
mässä. Miesten kesken voi 
avautua paremmin kuin 
muissa porukoissa.

Antero kertoo, että jos-
kus hän lähtee äijäjoogaan 
väsyneenä ja tokkuraisena.  

– Lähden kuitenkin, kos-
ka tuolijoogan jälkeen on 
aina virkeämpi, selkeäm-
pi olo. ”Palikat” ovat har-
joituksen jälkeen parem-
min kasassa ja järjestykses-
sä. Sitten se arkikin sujuu 
mukavammin.

VEIKKO TARVAINEN  

www.äijäjooga.fi

KANSAINVÄLISESTI me-
nestyneen rockyhtye Wal-
tarin keulakuvana tutuk-
si tullut Kärtsy Hatakka 
julkaisi uransa ensimmäi-
sen suomenkielisen albu-
min 18.3.2016.  Pave Maija-
sen tuottama albumi on ni-
meltään Maunula ja levyn 
kappaleet ovat Maunulas-
sa 1978–1983 vaikuttaneen 
Flatus-yhtyeen repertuaa-
rista. Levyn ensimmäise-
nä singlenä julkaistiin tam-
mikuun lopulla kappale Sä 
lähdit kiitää. 

Vuosina 1978–1983 Hel-
singin Maunulassa vaikutti 
uuden aallon bändi nimel-
tä Flatus. Yhtye oli lähel-
lä breikata, mutta kova elä-
mä sotki unelmat menes-
tyksestä, bändi ajautui ne-
gatiiviseen spiraaliin ja ha-
josi. Kymmeniä elämänma-
kuisia lauluja jäi julkaise-
matta. Suurimmaksi saavu-
tukseksi jäi Suomen sink-
kulistan neloseksi noussut 
Daisy Love -biisi. Koko-
naista levyä bändi ei saanut 
koskaan tehtyä, mutta nyt – 
yli 30 vuotta myöhemmin – 
asia korjataan. 

HELSINgIN uuden kulttuu-
rimallin toiseksi Maunulan 
hankkeeksi valittu M-cultin 
Yhteisöllisen mediataiteen 
residenssit käynnistyi joulu-
kuussa 2015 avoimella, kan-
sainvälisellä mediataidepro-
jektihaulla. Projektiehdotuk-
sia tuli 373 kpl 63 maasta. 

– Näin iso kansainväli-
nen kiinnostus työskennel-
lä Maunulassa yllätti – se 
kertoo taiteilijoiden halus-
ta ankkuroida työnsä arki-
elämään ja ihmisten kohtaa-
miseen, sanoo m-cultin toi-

Kärtsy Hatakan 
Maunula-levy julkaistu

Mistä löytyy kekseliäitä kaupunginosia?
menranta ja Siltamäki-Suu-
tarila-Töyrynummi.

Valintaperusteena oli 
potentiaali sekä innovaati-
oiden tuottamiseen ja skaa-
lautumiseen että innovaa-
tioalustaksi kehittymiseen. 
Lisäksi huomioitiin ha-
kijoiden keskinäisen ver-
taisoppimisen mahdolli-
suudet ja painottuminen eri 
sektoreille.

Maunulassa kekseliäi-
syys näkyi peräti neljä-
nä ehdokkaana, joista kau-
punginosaa valittiin edus-
tamaan ”Maunula-talo lähi-
demokratian 3.0 mallina”. 
Hankkeen eduksi katsottiin 
potentiaali yhdistää alueen 
muut toimijat ja hakijat.

Valittuja projekteja spar-
rataan ja verkotetaan hank-
keen aikana. Alueet hyö-

tyvät Kevein-hankkeeseen 
pääsemisestä siten, että 
alue saa tukea tärkeän asian 
kehittämisessä. Helkan Ke-
vein-hanketta rahoittavat 
Uudenmaan liitto ja Helsin-
gin kaupunki.

SUSAN WILANDER

Lisätietoja: 
Facebook: Kehittämisver-

kostoista innovaatioalustoiksi 
(KEVEIN)

Kansainvälisellä haulla 
taiteilijoita Maunulaan

minnanjohtaja Minna Tark-
ka. Ehdotuksista useat sai-
vat kimmokkeen Maunu-
lan yhteisöllisestä ilmapii-
ristä, johon kuuluu aktiivis-
ta asukasosallistumista ja 
lähidemokratiaa.

Kevään 2016 tuotanto-
kauden taiteilijoiksi vali-
koituivat kuvataiteilija Ste-
ve Maher, taiteilijatyöpa-
ri Paolo Patelli ja Giuditta 
Vendrame sekä koreografi 
Juli Reinartzin.

HANNU KURKI

http://m-cult.org

Levy sai alkunsa kun 
monipuolisesti erilaisia mu-
siikkityylejä jo aiemminkin 
kokeillut Kärtsy Hatakka 
päätti levyttää lapsuuten-
sa soundtrackinä soineet 
biisit. Kärtsy oli seurannut 
yhtyeen uraa aitiopaikal-
ta, sillä miehen isoveli To-
te Hatakka soitti bändissä. 
Flatuksen kauniit, puhutte-
levat ja tarttuvat biisit kai-
vettiin pahvilaatikoista ja 
kellariäänite-C-kaseteilta ja 
työstettiin julkaisukuntoon.

Lopullisen silauksen le-
vy sai, kun Maunulan naa-
purissa Pirkkolassa asu-
va Pave Maijanen lähti mu-
kaan tuottajaksi. Maunula-
Seura toimi levyn rahoitta-
jana tavoitteena tehdä tun-
netuksi Maunulan rikasta 
musiikkikulttuuria. Levyä 
voi ostaa Maunulan Me-
diapajalta (Metsäpurontie 
25).

HANNU KURKI

Levyn musiikkia esitellään 
konsertissa 1.4.2016 Maunu-
lan ala-asteella (Maunulan-
mäki 5).

 www.maunula.net

Kannen suunnittelu Lasse Rantanen.

Äijäjoogassa ei pipo kiristä.  Rentoa, helppoa ja virkistävää meininkiä.

VEIKKO TARVAINEN 

”Rennossa 
miesporukas-
sa on mukava 
harjoitella. 
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Subway® Maunula 
Pakilantie 8 a, Helsinki
puh: 050 597 0174
avoinna: ma-pe 9-22, la 10-20, su 12-20 
SUBWAY® is a Registered Trademark of Subway IP Inc. ©2016 Subway IP Inc.

Tarjous on voimassa vain Maunulan Subway® -ravintolassa 21.-
22.3.2016 klo 14-20. Tarjous koskee vain 15 ja 30 cm Subi® -leipiä. 
Maksulliset lisukkeet eivät sisälly tarjoushintaan. Maunulan Subway® 
-ravintola tarjoaa edullisemman tuotteen. Etua ei voi yhdistää muihin 
tarjouksiin. Yksi tarjous/asiakas. 

ma-ti klo 14-20:

Synttäritarjous  21.-22.3.2016

Oulunkylän liikekeskus, 2. kerros
Kylänvanhimmantie 29 A, 00640 Helsinki

Puh. (09) 720 6200

Hammas ogeli
 www.ogelinhammas.fi

Kaikki hammas- ja 
hygienistipalvelut, myös 

särkyaikoina

Kirjanpitopalvelua Oulunkylässä
pienille yrityksille

www.mikrotilit.fi         p. 040 733 68 69

Kosmetologi, hieroja 
Carita Nissinen
0400 789917

www.caritanissinen.com

Kauppakeskus Ogeli, 2.krs Kylänvanhimmantie 29C, Hki

Hyvän Olon Hoitola

Oulunkylän srk:n Kutomakerhon
M Y Y J Ä I S E T

LAUANTAINA 19.3.2016  klo 11.00–14.00
Osoite: Teinintie 8 B (vanha kansakoulu), 2.kerros 

T E R V E T U L O A!

Myytävänä:
	 •	kangaspuissa kudottuja kudonnaisia, kuten 
pellavaisia pöytä- ja pyyheliinoja, poppanaliinoja, 
mattoja, huopia ja huiveja
	 • seinätekstiilejä (esim. vakoraanuja) ja kuultokuvia 
	 • kansallispukukankaita
	 • pääsiäiskoristeita
Kahviossa: tarjoamme kahvia,teetä, mehua, 
kotileivonnaisia ja perinteistä ohrapuuroa
marjakeiton kera.
Leivonnaispöydällä myynnissä kotileivonnaisia.
Myynnissä myös lista- ja pika-arpoja, joista 
jälkimmäisissä joka arpa voittaa.
Myyjäisten tuotto lahjoitetaan Oulunkylän 
seurakunnan diakoniatyölle.

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

Käpyläntie1, 00610 Helsinki   |   www.koskelanhammas.fi

Varaa aika
soittamalla

(09) 720 6800
tai netistä.

Parturi-Kampaamo

SALON BONITA
09 728 5664

Uudet aukioloajat
Armi (Anu) Sankelo 

9.00–17.00 tai sop. muk.,  040 580 3836

Krisse Kilpeläinen uutena, 
Ti-Ke-To 16.30–20.00 + La sop. muk., 045 1226383

TERVETULOA!
Manttaalitie 13, Itä-Pakila

MAUNULAN APTEEKKI

Palvelemme 
ma–pe 8.30–19, la 9–16
Pakilantie 10, 00630 HKI
Puh. 09 724 8543
www.maunulanapteekki.fi

PARTURI-KAMPAAMO

OLYMPIA
Koskelantie 54 P. 757 1353

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

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

OK-Hammas
Jukka Kärkkäinen
Hammaslääkäri, lääkäri

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

Jaana Sulkava, asumispalveluiden johtaja
puh. 050 382 0616
jaana.sulkava@hoitokotipaivakumpu.fi

Hoitokoti Päiväkumpu  •  Paloheinän yksikkö 
Repovuorentie 12  •  00670 Helsinki •  www.hoitokotipaivakumpu.fi

Kysy lisää  

 päivä- 

toiminnastamme 

050 305 3193.

Tiedustelut ja  
varaukset: 

Avasimme elämäniloisen 
hoitokodin Paloheinään.
Tarjoamme laadukkaita asumis- ja hoitopalveluja sekä päivä- 
toimintaa kotona asuville. Tule mukaan päivätoimintaan vaikkapa 
ulkoilemaan, jumppaamaan tai ylläpitämään kädentaitoja! 

TILITOIMISTOPALVELUA 
PIENILLE TALOYHTIÖILLE
JA PIENILLE YRITYKSILLE

Tilitoimisto Tuotox Oy    puh.  040 542 5090

Ilmoita.

Soita 
040 7280505
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LUONTO JA YMPÄRISTÖ

ITSENÄISYYDENPUIS-
TOON on valittu suomalai-
sia puulajeja Fenno Arbo-
retum -teeman mukaises-
ti. Vanhat huonokuntoiset 
metsälehmukset poistetaan 
ja tilalle istutetaan kivetyn 
keskusaukion ympärille 51 
metsälehmuksen ryhmä ai-
kaisintaan vuonna 2018. Li-
säksi puistoon tulee 18 pila-
rikatajaa, 18 sulkaharmaa-
leppää, 12 tervaleppää ja 
yksi tammi. 

Puiston parannukset 
vuonna 2016

Projektin johtaja Kaija Lai-
ne Helsingin kaupungin 
rakennusviraston katu- ja 
puisto-osastolta kertoo, et-
tä työt Itsenäisyydenpuis-
tossa alkavat tänä keväänä 
reunametsien sekä Oulun-
kylän kuntoutussairaalan 
ja Vantaanjoen välisen met-
sikön maisemallisella har-
vennuksella. Tavoitteena on 
saada vanhat, komeat arvo-
puut esille ja varmistaa niil-
le hyvät kasvuedellytyk-
set. Myös Oulunkylän kar-
tanon rakennuksiin kuulu-
nut kivijalka puhdistetaan 
näkyville.

Kaija Laineen mukaan 
Vantaaseen laskevan pu-

ULKONA liikkujat huomaa-
vat varmasti lintujen lau-
lun lisääntymisen, kun Suo-
messa talvehtivien lintula-
jien seuraksi saapuu valta-
vasti muuttolintuja. Muut-
to alkaa monien lajien osal-
ta maaliskuussa samalla 
kun valoisa vuorokaudenai-
ka pidentyy vauhdikkaasti. 
Huhti- ja toukokuussa lau-
lajien määrä vaan kasvaa.

Oulunkyläisen lukijat 
kuulevat kotiseudullaan 
tuolloin jo varmasti puna-
rinnan ja peipon laulua se-
kä sepelkyyhkyn kujerrus-
ta. Räkätti- ja punakylki-
rastaat ilmestyvät moni-

Oulunkylän puistot

Oulunkylän puistot 
-sarja on jo käsitellyt 
Maexmontaninpuistoa 
2/2015, Ruutanapuistoa 
3/2015 ja Leikkipuisto 
Mäkitorppaa 6/2015.

Itsenäisyydenpuisto uudistuu 
satavuotiaan Suomen kunniaksi
Helsingin kaupunki on päättänyt kehittää 
Itsenäisyydenpuistoa Suomen itsenäisyyden 
100-vuotisjuhlan kunniaksi. Puistoon tulee 
kaikkiaan 100 muistopuuta. Kehittämistyö 
alkaa vuonna 2016 ja toteutetaan vaiheittain 
seuraavina vuosina.

ron uoma ja pienet sora-
pohjaiset lammikot kun-
nostetaan. Samalla puron 
reunoille kasvanut vesak-
ko poistetaan. Asukkai-
den toivomuksesta Van-
taanjoessa olevan laiturin 
läheisyyteen perustetaan 
auringonottonurmikko. 

Itsenäisyydenpuiston 
historia

Metsäneuvos Pentti Rito-
niemi ehdotti vuonna 1981 
Itsenäisyydenpuiston pe-
rustamista Helsinkiin. Kau-
punki suunnitteli puistoa 
aluksi Töölönlahden alu-
eelle tai vaihtoehtoisesti 
Herttoniemeen.

Vuonna1992 Suomen 
täyttäessä 75 vuotta enti-
sen Oulunkylän kartanon 
tontille valmistui sotavete-
raanien hoitoon erikoistu-
nut kuntoutussairaala. Täl-

löin kaupunki päätti si-
joittaa Itsenäisyydenpuis-
ton kuntoutussairaalan ja 
Vantaanjoen väliselle alu-
eelle. Ajatuksena oli tarjo-
ta sairaalassa oleville ve-
teraaneille liikkumis- ja 
virkistäytymispaikka.  

Perustamisvaihees-
sa puiston keskellä olevan 
aukion ympärille istutet-
tiin 75 metsälehmusta ku-
vaamaan itsenäisyytemme 
vuosia. Nykyisin lehmuk-
set voivat huonosti, kos-
ka ne kärsivät lehtipuun-
korosta, sienitaudista, joka 
aiheuttaa puihin koloja ja 

edistää niiden lahoamista.

Taide 
Itsenäisyydenpuistossa

Itsenäisyydenpuistossa 
ovat oulunkyläläisen ku-
vanveistäjän Antero Toi-
kan työt Äänirauta ja Au-
rinkotila. Aurinkotila jou-
dutaan poistamaan huonon 
kuntonsa takia, mutta Ääni-
rauta jää alueelle ja taidete-
oksen ympäristö kunnoste-
taan, toteaa Kaija Laine.

Ainutlaatuinen nimi

Itsenäisyydenpuisto on 
ainoa Itsenäisyys-alkui-

nen paikannimi Helsingis-
sä. Kaupungin nimistötoi-
mikunnan suositus on, et-
tä samoin alkavien paikan-
nimien on oltava samal-
la alueella. Näin ollen Itse-
näisyys-alkuisia paikanni-
miä voi jatkossa tulla vain 
Oulunkylään. 

Yleiskaavaehdotus 
uhkana 
Itsenäisyydenpuistolle

Suunnitteilla olevassa Hel-
singin yleiskaavassa osa It-
senäisyydenpuistosta esite-
tään käytettäväksi asunto-
rakentamiseen. Oulunky-

lä-Seura ja monet yksityiset 
henkilöt ovat vastustaneet 
tätä ehdotusta.

Puistokävely 10. 
toukokuuta

Itsenäisyydenpuistoon ja 
muihin Oulunkylän puis-
toihin voi tutustua Helsin-
gin kaupungin ja Oulun-
kylä-Seuran järjestämällä 
puistokävelyllä tiistaina 10. 
toukokuuta. Kävelylle läh-
detään klo 18 Seurahuo-
neen vieressä olevan Maex-
montaninpuiston lammelta, 
osoite Larin Kyöstintie 7.
KAARINA KUKKA KORKEAOJA

Muuttolinnut tuovat kevään
Kevät on luonto- ja lintuharrastajien parasta 
aikaa, kun jokakeväiset ihmeet toistuvat 
aina yhtä sykähdyttävällä tavalla. Kuu 
kiurusta kesään…

Kirjosieppo on napannut saaliin.

Itsenäisyydenpuistossa on oleskeluaukio, jonka ympärille istutettiin puiston perustamisvuonna 75 metsälehmusta 
kuvaamaan itsenäisen Suomen vuosia.

en pihapiirien tuntumaan 
ja vain vähän myöhemmin 
puutarhoissa nähdään kir-
josieppoja etsimässä vapai-
ta pesäpönttöjä.

Joku harjaantuneem-
pi lintujen seuraaja erottaa 
alueellamme aamuisesta 
konsertista vaikkapa herne-
kertun tai leppälinnun lau-
lusäkeet. Varsinkin kevään 
ja alkukesän aamuina sopi-
vassa paikassa laulajia on 
todella runsaasti.

Linnunpönttö kotipihalle

Aika moni on laittanut ko-
tipihalle tai läheisen puis-
ton reunan lähipuuhun lin-

Kuvia ja ääniä: 
lintukuva.fi
Pöntönrakennus: 
birdlife.fi

nunpöntön tai pari, ja saa-
nut mielenkiintoista seurat-
tavaa pöntön vallanneesta ja 
siihen asettuneesta kolope-
sijästä. Tällä alueella asuk-
kaaksi voisi asettua tali- tai 
sinitiainen, kirjosieppo tai 
joskus pikkuvarpunen. Lin-
nut voivat olla aika tarkko-
ja pöntön mittojen ja sisään-
menoaukon koon suhteen.

Jos innostut tekemään 
uuden pöntön vaikka puu-
tarhaan, kannattaa katsoa 
rakentamisohjeita interne-
tistä. Samalla löydät var-
masti vinkkejä myös pön-
tön sijoittamisesta oikealle 
korkeudelle jne. 

TUOMAS LEHTONEN

ARI JOKINEN

KAARINA KUKKA KORKEAOJA



Oulunkyläinen • Pohjoiset esikaupungit19.3.2016 13

Botnian edellinen 
mestaruus löytyy 
19 vuoden takaa.

URHEILU JA LIIKUNTA

11-VUOTIAAT Milla Ma-
risto ja Ilona Kosonen ovat 
innokkaita käsipalloilijoita 
Sparta IF:n D-junioreissa. 

– Laji vaikutti kivalta ja 
jankutin äidille niin kau-
an, että sain aloittaa lajin, 
sanoo 2,5 vuotta lajia har-
rastanut Ilona. Myös Milla 
innostui lajista, kun kou-
lussa esiteltiin käsipalloa.

Käsipallo on maailmal-
la erittäin suosittu laji ja 
esim. yksistään Saksassa on 
enemmän käsipallon pelaa-
jia, kuin koko maailmassa 
jääkiekon pelaajia. 

– Käsipallo on helppo ja 
edullinen laji, kertoo Spar-
ta IF:n puheenjohtaja ja D-
tyttöjen valmentaja Katri 
Koskela, joka itse teki mit-

92. TOIMINTAVUOTEN-
SA aloittanut Gnistan läh-
tee tulevaan kauteen har-
rastajamäärältään suurem-
pana kuin koskaan. Gnista-
nin seurakehitystyöryhmät 
ovat lähteneet siitä, että har-
rastusmahdollisuus tarjo-
taan kaikille futiksesta kiin-
nostuneille, niin harrastajil-
le, kuntoilijoille kuin mää-
rätietoisempaan kilpaile-
miseen tähtääville. Seuran 
24 joukkueesta löytyy sopi-
va paikka jokaiselle. Mata-
lan kynnyksen toiminnalla 
pyritään pitämään harras-
tamisesta aiheutuneet kus-
tannukset kurissa.

Jo toiminnassa olevien 
lasten jalkapallokerhojen li-
säksi on luonnon vihertyes-
sä tarkoitus polkaista käyn-
tiin aikuisten futiskoulu, 
jossa kuntoaan voi käydä 
kohottamassa vihreän ve-

LAUANTAINA 12.3 Ou-
lunkylän urheilpuiston fi-
naalissa noin 3500 katso-
jan edessä Botnia kukisti 
Porvoon Akilleksen jatko-
ajan päätteeksi 3–2. Ratkai-
sevan osuman vippasi täksi 
kaudeksi sinipaitoihin siir-
tynyt Iiro Karppinen 105 
minuutin kohdalla.

Botnian sankareita oli-
vat myös kahdesti osu-
nut Tuomas Määt-
tä ja pelin parhaaksi va-
littu maalivahti Juuso 
Tervonen.

Kenttäpelissä Botnia 
oli aavistuksen verran 
edellä, vaikka Akilles ra-
kensi myös omat paikkan-
sa. Vieraat yrittivät haastaa 
isäntiä fyysisellä pelillä, jo-
ka johti paikoin jäähyihin.

Finaali sisälsi erikoislaa-

tuista dramatiikkaa. Pelin 
alkaessa aurinko oli pais-
tanut terävästi, ja jäästä tuli 
pelikelvoton. Ensimmäisen 
puolen tunnin jälkeen pil-
lit pistettiin pussiin. Matsia 
jatkettiin vasta illalla.

Kenttätilanne nosti taas 
keskusteluun tarpeen isos-
ta hallista, jossa voisi pela-
ta myös jääpalloa. Suomes-

ta tälläinen vielä uupuu.
Kummallakaan jouk-

kueella ei ole menestys-
tä liiemmälti lähihistorias-
sa. Akilles pelasi finaalis-
sa ensimmäistä kertaa sit-

Botnia juhli tuplamestaruutta
Ågelilaisjoukkue nappasi jääpallon 
Suomen mestaruuden tammikuisen Cupin 
voiton lisäksi

Kauteen lähdettäessä 
Botnia ja Akilles vaikut-
ti selkeältä kärkiparilta. 
Ryhmät eivät pettäneet 
odotuksia. Keskinäisiä 
otteluita lukuunottamat-
ta joukkueet hävisivät 
vain kerran.
Finaaliin suosikki Botnia 
selätti paineet ja esiintyi 
kypsästi. Peliä ja koko 
kauttakin ajatellen seu-
ran neljäs kulta oli täysin 
ansaittu. Joukkueesta 
huokui läpi kauden vah-
va itseluottamus, huo-
limatta parista tulok-
sellisesta heikommasta 
matsista.
Periaatteessa Botnian 
nuoret pelaajat vasta lä-
hestyvät parhaita peli-
vuosia, joten menestyk-
sen on mahdollista jat-
kua. Toisaalta ainakin 
Tuomas Määttä voisi jo 
nyt pelata Ruotsissa. 
Myös muutamalla muul-
la pelaajalla on potenti-
aalia ulkomaan sarjoihin.

PETRI KANKKUNEN

Botnian riemulla ei ollut rajoja mestaruuden ratkettua.

ten 1985. Botnian edellinen 
mestaruus löytyy 19 vuo-
den takaa. Loppuottelus-
sa se oli viimeksi keväällä 

1998.
Bandyliigan huippu 

näytti tuulisuutensa. Viime 
kauden mitalikolmikosta 

ainostaan Mikkelin Kamp-
parit selvisi neljän parhaan 
joukkoon.

PETRI KANKKUNEN

PETRI KANKKUNEN

Paras voitti

Gnistan aktiivisessa kasvussa 

Kipinä säkenöi kirkkaasti 

Milla ja Ilona löysivät 
käsipallosta harrastuksen

Pallonkuljetuksen riemua jalkapallokoulussa.

ran shakin saloihin samal-
la tutustuen. Gnistanissa on 
myös vastattu pakolaisten 
mukanaan tuomaan haas-
teeseen järjestämällä har-
joituksia, jossa esim. Met-
sälän vastaanottokeskuk-
sen asukkaat ovat voineet 
käydä pelailemassa gnis-
tanilaisten kanssa. Tapah-
tumat ovat saaneet hyvän 
vastaanoton.

Kesällä futiskouluun! 

Kesäkuun alussa, koulujen 
päättymisen jälkeen Gnis-
tan järjestää jälleen perin-
teiset ja hyviksi havaitut 
Jalkapallokoulun ja -leirin. 
Molemmat tapahtumat tar-
joavat neljä päivää kivaa 
futiksen ja kavereiden pa-
rissa. Vasta lajin pariin pyr-
kiville ja siihen tutustumas-
sa oleville tarkoitettu Jalka-
pallokoulu 2016 pidetään 

6.–9.6. ja vähän pidempään 
palloa pyöritelleille tarkoi-
tettu Jalkapalloleiri 2016 
seuraavalla viikolla 13.–
16.9. Ohjaajina ovat Gnis-
tanin koulutetut valmenta-
jat sekä edustusjoukkueen 
pelaajia. 

Gnistan toimii myös 
omien ohjaajiensa tietotai-
don lisääjänä. Seuran For-
tum Tutor Billy Kokko pi-
tää Helatorstaina SPL:n 
valmentajakoulutusten en-
simmäisen portaan eli E-
ohjaajakoulutuksen. For-
tum Tutor ohjaa ja auttaa 
myös pidemmälle ehtinei-
tä valmentajia sekä pitää 
teemailtoja lasten joukku-
eiden vanhemmille. Kir-
sikkana Kipinäkakussa on 
uraa uurtava Gnistan Club-
Card, joka julkaistaan myös 
tänä vuonna. 

RISTO KARVONEN

tavan uran suomalaisessa 
käsipallossa. 

Milla ja Ilona ovat saa-
neet lajin parista myös uu-
sia kavereita. 

– Treeneissä on aina 
hauskaa ja joukkueessa on 
hyviä kavereita. Jos ei ole 
vielä harrastusta, kannattaa 
tulla kokeilemaan käsipal-
loa, siitä voi löytää hauskan 
harrastuksen. 

Esikuvat lähellä naisten 
joukkueessa

Tytöillä on selvät tulevai-
suuden suunnitelmat ja 
molempien tavoite on pela-
ta vielä joskus naisten maa-
joukkueessa valmentajansa 
tavoin. 

Hyvää esimerkkiä ty-

töt saavat Sparta IF:n nais-
ten joukkueesta, joka pe-
laa SM-sarjaa. Joukkue on 
voittanut viimeksi Suomen 
mestaruuden vuonna 2011 
ja tänä vuonna tavoitteena 
on palata jälleen mitalikan-
taan viime vuonna vuoden 
valmentajaksi valitun Jani 
Vaskolan johdolla. Nuores-
sa joukkueessa on useam-
pi maajoukkuepelaaja, jo-
ten Millalle ja Ilonalle löy-
tyy esikuvia läheltä. 

Kaikki käsipallosta kiin-
nostuneet tytöt ovat ter-
vetulleita Spartan käsi-
pallokouluun vaikka kes-
ken kauden. Myös mui-
hin joukkueisiin voi tulla 
kokeilemaan. 

KIRSI HOLOPAINEN

KIRSI HOLOPAINEN

Kuvassa Sparta IF:n D-tytöt, Ilona on keskirivissä 3. vasemmalta ja Milla makaa edessä 
vasemmalla.

RISTO KARVONEN
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KULTTUURI

MONIPUOLINEN Pesola 
tunnetaan sanoittamisen ja 
säveltämisen lisäksi myös 
laulajana ja kitaristina. Suo-
menkielistä rockia ja poppia 
soittava Pesola, 47, on tehnyt 
pitkän päivätyön musiikin 
parissa. Hänen uransa alkoi 
jo 1990-luvun alkupuolella 
Corona-yhtyeessä, jossa hän 
soitti covereita. Sitä ennen 
koulun kellaribändit tulivat 
Pesolalle tutuiksi lapsuu-
denkaupungissa Lahdessa.

– Musiikki oli lapsuu-
dessa läsnä arjessa. Äiti lau-
loi kotona paljon. Sting ja 
Jimi Hendrix olivat ensim-
mäisiä idoleita, Pesola ker-
taa taustaansa.

Nuoruuden innostajis-
ta nousee yksi nimi ylitsen 
muiden. 

– Kitaranopettaja Ilkka 
Rintamäki vaikutti kehityk-
seeni todella paljon, muu-
sikko kiittää.

Vuosituhannen vaihtees-
sa Pesola päätti tehdä ryt-
mivaihdoksen. Corona sai 

HURJASSA kunnossa syk-
syllä otellut 22-vuotias Ja-
ni Salmi pääsee todennä-
köisesti ottelemaan jälleen 
toukokuussa. Lokakuisessa 
kohtaamisessaan Ison-Bri-
tannian Sean Carteria vas-
taan itsensä pahasti lou-
kannut Salmi on toipunut 
hyvin.

Salmen kuntoutuminen 
on edennyt erinomaisesti. 
Lopullinen päätös ottelu-
kunnosta saadaan maalis-
kuussa. Mikäli paikat ovat 
parantuneet tarpeeksi ja lii-
keradat saatu normaaleik-
si, pääsee Salmi ottelemaan 
toukokuussa. Alkuperäinen 
ennuste ottelukunnosta oli 
syksyllä 2016.

– Kovasti toivon, että 
pääsen toukokuussa ottele-
maan. Siihen olen koko ajan 
valmistautunut. Varsinkin 

Vapaaottelijalupaus toipumassa 
kehäkuntoon
Viime syksynä loukkaantunut pakilalainen 
Jani Salmi palaa todennäköisesti 
toukokuussa ottelemaan nopean 
toipumisen ansiosta.

kun syksy meni hyvin ja sai 
tosi paljon itsevarmuutta, 
Salmi sanoo.

Lokakuun 
loukkaantuminen

Syksyllä Carteria vastaan 
käydyn ottelun aikana Sal-
men vasen rintalihas repe-
si ja olkapään rustorengas 
vaurioitui. Lisäksi Salmen 
olkapää meni sijoiltaan.

– Ei se kivaa ollut, mut-
ta pakko oli yrittää. Kaikis-
ta haasteellisin oli kolman-
nen erän alussa vastusta-
jan mattoon vieminen, Sal-
mi kertoo.

Salmi voitti ottelun sel-
vin tuomariäänin vaikka ot-
teli viimeisen erän yksikä-
tisenä. Salmen mukaan pa-
nostaminen oman ottelutek-
niikan harjoitteluun mah-
dollisti viime kädessä lop-

puun asti ottelemisen. Salmi 
pyrki viemään tilanteet hy-
vin hallittuun tilanteeseen 
matossa, jolloin yksikätise-
nä otteleminen onnistui.

– Minut leikanneet lääkä-
rit ihmettelivät miten pys-
tyin ottelemaan loppuun as-
ti, Salmi kertoo.

Takaisin kuntoon

Leikkauksen jälkeen Sal-
mi joutui pitämään kol-
me kuukautta taukoa, kos-
ka leikkaushaavaan ei saa-
nut mennä hikeä. Tällä 
hetkellä Salmella on me-
nossa peruskuntokau-
si, jonka tarkoituksena 

Jaakko Pesola vierailee Valtikassa
Jaakko Pesola naurahtaa uteluun, jossa 
häntä pyydetään kuvailemaan itsenään 
parhaiten artistina yhdellä sanalla. – No jos 
yksi pitää valita, niin ehkä lauluntekijä, hän 
sanoo hetken miettimisen jälkeen.  

jäädä ja hän lähti kokeile-
maan siipiään soolouralla. 
Ensimmäinen sinkku En-
keli taivaan tuli ulos 2003 
omakustanteena.

Käpyläläisen Pesolan 
vuonna 2008 valmistunut 
debyyttialbumi Kaikki lau-
lut on rakkaudesta poiki 
hyvin keikkaa. Kutsuja tuli 
muun muassa Tavastialle ja 
hän pääsi myös Tartu Mik-
kiin – ohjelmaan. Muutama 
biisi ylsi radiosoittoonkin. 
Levy ei kuitenkaan myy-
nyt ihan odotetulla taval-
la. Sittemmin Pesola onkin 
päättänyt keskittyä pääosin 
sinkkujen tekemiseen. Sitä 
kautta voisi tulla uutta nos-
tetta ja työtarjouksia. 

on luoda hyvä pohja ot-
telua edeltävälle kovalle 
harjoittelukaudelle.

– Peruskunto on kai-
ken perusta, ei taloakaan 
kannata rakentaa ilman 
hyvää perustusta, Salmi 
kuvailee.

Ennen otteluita Salmi 

harjoittelee pari kuukaut-
ta kovemmin ja valmistau-
tuu näin otteluun. Vapaa-
ottelu on hyvin fyysinen 
laji, joten harjoituskerto-
ja kertyy viikossa yli kym-
menen. Toisaalta Salmelle 
myös henkinen valmistau-
tuminen on hyvin tärkeää.

– Fyysisen ja henkisen 
valmistautumisen suhde 
on varmaan 50/50.

Kannustusta 
kotikulmilta

Salmen mukana otteluissa 
viime syksystä asti on kier-
tänyt reilu 60 hengen kan-
nattajajoukko. Suurin osa 
porukasta on Salmen tut-
tuja Oulunkylän alueelta.

– Kun kaverit tulivat 
paikalle hyvällä laumal-
la ja huusivat nimeäni, se 
vain lisäsi hyvää fiilistä, 
Salmi sanoo.

Salmen sponsoreihin 
kuuluvat muun muassa ou-
lunkyläläinen olutravintola 
sekä kiinteistönvälitysfirma.

BENJAMIN HOKKANEN

Uusi albumi tekeillä

Nykyään Pesola keikkailee 
joko itsenäisesti tai tarpeen 
tullen bändinsä kanssa. Täl-
lä hetkellä työstettävänä on 
uusi albumi. Kappaleita on 
valmiina viisi. 

– Se tullee ulos lähitule-
vaisuudessa. Mahdollisesti 
vuonna 2017, hän tarkentaa.

– Sävel ja sanat syntyvät 
rinnakkain. Kaikki lähtee 
kokonaisideasta. Se alkaa 
pikkuhiljaa konkretisoitu-
maan. Kappaleissa on jotain 
omakohtaista, mutta pala-
sia myös muualta, Pesola 
kertaa biisin tekoprosessia.

Tuorein single Mistä tytöt 
tykkää julkaistiin 7.3. 

– Se on tyyliltään toisaal-
ta kumarrus viime vuosi-
kymmenien legendoille, 
kuten Juice Leskiselle. Sa-
malla se on myös moderni 
kappale, hän selvittää.

Jaakko Pesolaa voi kuul-
la seuraavan kerran perjan-
taina 25.3 Ogelin ostarilla 
ravintola Valtikassa kello 
19:00 alkaen. Kokoonpano 
on tässä tilaisuudessa mies 
ja kitara. Valtikassa kuul-
laan Pesolan omien biisien 
lisäksi covereita.

PETRI KANKKUNEN

www.jaakkopesola.com

BENJAMIN HOKKANEN

Jaakko Pesola

”Musiikki oli lap-
suudessa läsnä 
arjessa. Äiti lauloi 
kotona paljon.

Jani Salmi, 22, käy sunnuntaisin entisten työkaverien kanssa palauttavalla 
avantouinnilla.
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”Konsepti on sen 
verran erikoinen, 
että jännitti, us-
kaltautuvatko ih-
miset sen pariin

PÖYDÄT on peitetty val-
koisilla liinoilla, frakkei-
hin pukeutuneet hovimes-
tarit johdattelevat ruokai-
lijat istumaan. Vaikka mil-
jöö on tuttu, ei kyse ole ta-
vallisesta ravintolaillalli-
sesta. Tässä ravintolassa 
ei tarjoilla ruokaa – sen si-
jaan se tarjoaa mahdolli-
suuden tutustua naapuriin 
uudella tavalla. Alkamassa 
on Kansallisteatterin Mau-
nulan maisema -aluehank-
keen Naapuripöytä-tapah-
tuma Saunabaarissa.

– Konsepti on sen ver-
ran erikoinen, että jännit-
ti, uskaltautuvatko ihmi-
set sen pariin, kertoo hank-
keen taiteellinen suunnitte-
lija, ohjaaja Eveliina Heino-
nen. Tämä ei ehkä ole sitä 

”Maahanmuuton ongelmista ei 
saa Suomessa puhua”, kuulee 
usein väitettävän. Samaan aikaan 
mediaa valtaa ongelmapuhe, jossa pakolaisia syy-
tetään milloin seksuaalisesta väkivallasta, milloin kantasuo-
malaisten asunnottomuudesta ja Suomen velkaantumisesta.

Monet väitteet maahanmuuton aiheuttamista ongelmista 
ovat vahvasti liioiteltuja ja vääristeltyjä. Ne kutsuvat vas-
taväitteisiin mutta sisältävät samalla ansan. Keskustelun 
painopiste siirtyy siihen, onko ongelmia olemassa. Käsitte-
lemättä jää paljon tärkeämpi kysymys: ovatko rajojen sulke-
minen, syrjintä ja ihmisoikeussopimusten kyseenalaistami-
nen oikeita keinoja ongelmien ratkaisemiseksi?

Olisi naiivia väittää, että maahanmuutto ei aiheuta mitään 
ongelmia. Pikemminkin kulttuurien kohtaaminen itsessään 
on ongelmanratkaisua. Arkitilanteissa erilaisten kielten ja 
tapojen synnyttämät väärinkäsitykset ovat hämmentäviä, 
joskus ärsyttäviäkin. Toisaalta niiden selvittäminen tuot-
taa riemastuttavia oivalluksia niin vieraista kuin omastakin 
kulttuuristamme. On vapauttavaa huomata, että toisinkin 
voi tehdä tai ajatella.

Maahanmuutto synnyttää myös uusia yhteiskunnallisia 
ongelmia. Miten iso joukko työhaluisia mutta suomea taita-
mattomia nuoria aikuisia saadaan sijoittumaan työmarkki-
noille? Miten turvakodeissa autetaan kunniaväkivallan uh-
reja? Syntyy tilanteita, joissa viranomaiset ovat ymmällään 
ja joutuvat opettelemaan uusia toimintatapoja. 

Sen enempää arkisia kuin yhteiskunnallisiakaan ongelmia 
ei voi ratkaista ilman, että ne kohdataan avoimesti.  Siksi 
tarvitsemme sellaista julkista keskustelua, jossa ei lukittau-
duta rajojen sulkemiseen ja syrjintään ongelmien ratkaisui-
na vaan pohditaan esimerkiksi kielenopetuksen vahvistamis-
ta, työelämän ennakkoluulojen purkamista ja monikulttuu-
risuutta koskevaa koulusta viranomaisille. Ratkaisuja pitää 
etsiä yhdessä kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien kes-
ken, ei eristämällä muualta tulleita yhteiskunnasta.  

Tarvitsemme avointa keskustelua myös muista kuin maa-
hanmuuttoon liittyvistä yhteiskunnallisista ongelmista. 
Työttömyyttä ja asunnottomuutta on ollut kauan ennen 
pakolaiskriisiä, ja naisiin kohdistuva väkivalta on suoma-
laisessa kulttuurissa yleistä. Maahanmuuttovihamielisessä 
puheessa tarjotaan usein ratkaisuksi myös näihin ongelmiin 
rajojen sulkemista ja syrjintää. Nämä ovat kuitenkin liian 
tärkeitä kysymyksiä uhrattavaksi muukalaisvihan välineik-
si. Keskustelua eriarvoisuuden vähentämisestä ja väkivallan 
ehkäisystä tarvitaan, elimmepä sitten moni- tai monokult-
tuurisessa yhteiskunnassa. 

ANNA VUORJOKI

kaupunginvaltuutettu (vas)

KOLUMNI

OngELMAn-
RATKAISuA, EI 
RASISMIA!

NYKYÄÄN oulunkyläläi-
sen, alun perin brittiläisen, 
taiteilijan töitä luonneh-
tii erilaisten elementtien yl-
lättävä yhdistäminen. Niis-
sä on mustaa huumoria ja 
monta tasoa. Colombossa, 
Sri Lankassa, toteutetussa 
projektissa hän suunnitte-
li tuk tuk -takseissa käytet-
täviä tekstejä. Tuk tukeissa 

perinteisintä teatteria. Yksi 
projektin tavoitteista onkin 
avata asukkaiden käsitystä 
siitä, mitä kaikkea teatteri 
voi olla.

Ensimmäisen, helmi-
kuussa järjestetyn Naapu-
ripöydän perusteella tämä 
tuntuu onnistuneen. Osal-

listujien palautteissa päivi-
teltiin, miten helppo tunte-
mattomalle oli puhua val-
miiksi annettujen kysymys-

Pintaa syvemmällä
Stuck stuck – taideprojekti colombossa, Sri Lankassa varioi paikallisten tuk tukien tekstikoristeluja.

– Ensimmäiset kokemukseni taiteesta 
lapsena – kuvat lautasen pohjalla, lukemani 
kirjat, katsomani piirretyt – ne ovat kaikki 
jättäneet jälkensä minuun. Ja kuinka monta 
kertaa tahansa olen sen jälkeen nähnyt 
Rembrandtin tai Goyan töitä, osa minusta 
on aina viritetty piirrettyjen aallonpituudelle. 
Olen oppinut hyväksymään sen puolen 
itsessäni, kuvataiteilija Duncan Butt-
Juvonen sanoo.

on usein kuljettajien keksi-
miä sloganeita, kuten “Lo-
ve is Beautiful Wrong”  tai  
“Who flies not high falls not 
low”.

– Teokseni ovat vakavia, 
mutta eivät ilmeisen poliit-
tisia. Joku katsoo vain ku-
vaa ja siirtyy eteenpäin. 
Jollain toisella teos herät-
tää ajatuksia ja silloin voin 
kommunikoida katsojan 

kanssa teokseni välityksel-
lä, Duncan Butt-Juvonen 
kuvailee.

– Yhdessä vaiheessa pää-
tin selkeyttää töitäni ja pois-
taa niistä kaiken ylimää-
räisen. Tein sitä noin viisi 
vuotta, kunnes ymmärsin 
olevani ihan hullu! Palasin 
käyttämään tekstiä ja ku-
vaa aivan kuten olin taiteili-
janurani alussa tehnyt, hän 
kertoo. On hyvä ymmär-
tää omat rajoitteensa ja vah-
vuutensa taiteilijana. 

Etiopia vaikutti 

Duncan asui perheineen 
Etiopiassa hänen vaimonsa 
työskennellessä siellä. Se oli 
Duncanille ensimmäinen ti-
laisuus keskittyä täysipäi-
väisesti taiteentekoon. 

– Se oli minulle taiteilija-

na erittäin tärkeää aikaa. En 
ollut edes ymmärtänyt ai-
emmassa arjessa miten vä-
hän aikaa taiteelle jäi päivä-
työn jälkeen, hän kertoo.

Eurooppalaisen, työ-
komennuksella olevan 
perheen elämä oli kui-
tenkin hyvin erilaista 
kuin suurimmalla osalla 
paikallisväestöä.

– Vuodet Etiopiassa oli-
vat silmät avaavia. Huoli-
matta siitä, kuinka paljon 
olin lukenut köyhyydes-
tä, sen näkeminen käytän-
nössä antoi hyvän perustan 
ymmärtää millaista on olla 
ihminen tällä planeetalla. 
Se asetti väistämättä omat 
tekemiset oikeaan perspek-
tiiviin, Duncan Butt-Juvo-
nen sanoo.

SUSAN WILANDER

Maunulan maiseman Naapuripöytä
ten kautta, ja miten toista ih-
mistä pääsi niin lähelle niin 
lyhyessä ajassa.

Hankkeen tiimiin kuulu-
vat Heinosen lisäksi drama-
turgi Juho Gröndahl, tuotta-
ja Salli Berghäll sekä Kan-
sallisteatterin yleisötyön ku-
raattori Pirjo Virtanen. Naa-
puripöytien lisäksi kevääl-
lä on luvassa mm. Maunu-
lan kirjastoon lainattavaksi 
tuleva ”Maunulalainen päi-
väkirja”, johon voi kirjoit-
taa omia ajatuksiaan ja lu-
kea muiden elämästä. Hank-
keen vetäjät etsivät myös ih-
misiä pitkäjänteisempään 
työskentelyyn, jossa luo-
daan esityksellisiä muotoku-
via maunulalaisista.

Kansallisteatterin kolmi-
vuotinen Maunulan maise-

ma -hanke on yksi Helsingin 
Kulttuurikeskuksen tuke-
mista Helsingin malli -hank-
keista. Helsingin mallin ta-
voitteena on tasapainottaa 
ja monipuolistaa kaupungin-
osien taide- ja kulttuuritar-
jontaa sekä tuoda kulttuu-
ria kaikkien helsinkiläisten 
ulottuville. Kaikkiaan Hel-
singin malli -hankkeita on 
12 viidellä eri alueella. Kan-
sallisteatterin lisäksi Mau-
nulassa toimii mediakult-
tuuriyhdistys M-Cult.

SALLI BERgHÄLL

Naapuripöytiä järjeste-
tään Saunabaarilla (Metsä-
purontie 25) keväällä vielä: 
to 31.3. klo 19, pe 8.4. ja 15.4. 
klo 13 sekä ti 28.4. klo 19. Li-
sätietoja: www.maunulan-
maisema.fi.

Maunulan maisema -hankkeen tekijätiimi: taiteellinen 
suunnittelija Eveliina Heinonen, teatterikuraattori Pirjo 
Virtanen, dramaturgi Juho gröndahl sekä tuottaja Salli 
Berghäll.

KRISTA MÄKINEN

DUNCAN BUTT-JUVONEN
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Lapsuudessani kauppamatkat olivat lyhyitä ja ne 
tehtiin jalkaisin, kauppakassi käsipuolessa. Kival-
terintiellä ruokaostokset hoidettiin K-valinta Tai-

menessa, joka sai nimensä kauppias A. Taimenen mu-
kaan. Kauppa ei ollut iltaisin avoinna ja lauantaisinkin 
se sulki ovensa jo iltapäivällä. Nyt samassa paikassa on 
joka päivä myöhäisiltaan auki oleva Siwa. 

Tuolloin 1970-luvulla kauppaan ei tarvinnut mahdut-
taa monenlaisia valmisruokia, hernekeittotölkki hyllyssä 
taisi olla riittävä valikoima eineksiä. Lihatiski puolestaan 
oli välttämätön ja se kaupasta löytyi. 

Tien toiselle puolelle kauppias perusti meidän lasten ja 
todennäköisesti vanhempienkin iloksi sekatavaratyyp-
pisen kaupan. Kilometritalon Tavara-Taimenesta ostet-
tiin ompelutarvikkeita, kosmetiikkaa ja leluja. Kaupassa 
oli myynnissä monenlaista koristeista kankaisiin. Taka-
huoneen hyllyltä löytyi laatikko, minkä kiiltokuvia kä-
vin jakkaralle kiiveten usein ihastelemassa. Lapsuuden 
kiiltokuvien lisäksi on kaupasta ostetun kielohajuveden 
pullo edelleen tallessa. Synttärilahjat käytiin, totta kai, 
ostamassa Tavara-Taimenesta. Myyjä tiesi aina kertoa 
mitä Outille, Pepelle, Karoliinalle tai muille lapsille oli 
jo ostettu. Kulmakunnan lapset tunnettiin, lasten synt-
tärijuhlat olivat hyvin tiedossa ja lahjavinkit kuuluivat 
palveluun.

Patolaan tuli uusien asukkaiden myötä vielä pari ruo-
kakauppaa ja kioski. K-market Juurikka oli jo nimensä 
mukaisesti tilavampi marketkauppa. Pauligin sitruuna-
Topsy oli siihen aikaan suosikkijätskini, mutta kauan 
se maku ei markkinoilla pysytellyt. Helsingin nykyisen 
kaupunginjohtaja Jussi Pajusen suvun kaupassa käytiin 
myös välillä karkkiostoksilla. 

Kohta Patolasta löytyy jälleen ruokakauppa, kun Käs-
kynhaltijantien varrelle avaa keväällä ovensa Pikkupek-
ka. Useimmiten me asiakkaat suljemme tai säilytämme 
kaupan alueellamme. Kauppa menestyy asiakkaiden 
avulla ja ilman heitä näivettyy. Kaupan aukioloajat ovat 
vihdoinkin onneksi kauppiaan päätettävissä, jolloin asi-
akkaiden mahdollisuudet tehdä ruokaostoksia ja kau-
pan mahdollisuus säilyä alueella ovat paremmat. Uu-
si kauppa sijaitsee vilkkaan Käskynhaltijantien ja bussi-
pysäkkien vieressä, jotka toivottavasti myös tuovat lisää 
asiakkaita ja säilyttävät kaupan Patolassa.

JOHANNA KRABBE

Krabben mäeltä

Kauppa nimeltä 
Tavara-Taimen

KULTTUURI

ART SOPIN omistaja, lau-
laja ja säveltäjä Asta Le-
vy, kertoo paikan houkut-
televan etenkin musiikin 
ammattilaisia, joille sopi-
vat opetus- ja harjoitustilat 
ovat usein kiven alla. Lau-
lua ja musiikkia opettaa-
kin moni artsoppilainen ja 
UniikkiÄänessä opetetaan 
myös puhetekniikkaa. Lap-
sille on Chris Saidin eng-
lanninkielinen leikkikoulu. 
Selän, niska-hartiaseudun 
tai alaraajojen ongelmissa 
auttaa kalevalaiseksi jäsen-
korjaajaksi opiskeleva Eila 
Lindvall. 

Työtilaa pienellä riskillä

Art Soppi perustettiin kak-
si vuotta sitten. Työhuo-
neet sopivat monenlaiseen 
työskentelyyn ja ryhmätyö-

Elsa-Maija Rastas
Pohjois-Helsingin Kuvataidekoulu.

Monta ääntä saman katon alla

Metsälässä on teollisuusrakennus, jonka 
ylimmät kerrokset on varattu hyvinvoinnille, 
oppimiselle ja taiteelle. Art Soppi vuokraa 
tilaa monenlaisiin tarpeisiin.

tilat erilaisille tilaisuuksil-
le sekä musiikki- ja liikun-
taharrastuksille. Useimmat 
artsoppilaiset pitävät taus-

talla kuuluvasta laulusta ja 
äänistä. 

– Eipähän tarvitse mak-
saa teostomaksuja, Lindvall 
naurahtaa. Toisaalta juuri 
remontoidun Mestan akus-
tiikka ja äänieristys ovat 
ihanteelliset työrauhaa kai-
paavalle muusikolle. Art 
Soppia hyödyntävät myös 

satunnaiskäyttäjät: Levyn 
mukaan tiloissa on järjestet-
ty monenlaisia kursseja joo-
gasta energiahoitoihin.

Laulu raikaa 

Laulutunneilla lauletaan 
lauluja iskelmästä ooppe-
raan. Klassista laulua voi 
opiskella suomen, ruotsin ja 
englannin kielen lisäksi ve-
näjäksi. Erityisryhmät huo-
mioivaa opetusta saa MB 
jazzlaulaja, laulunopettaja 
ja musiikkiterapeutti Päivi 
Turpeisen tunneilta. Uniik-
kiÄäni tarjoaa yksilöope-
tuksen lisäksi puhe- ja lau-
lukursseja ryhmille. Lisäk-
si monet kuorot sekä lau-
luyhtye Chime harjoittele-
vat Art Sopissa säännölli-
sesti. Karelia-ammattikor-
keakoulusta pop- ja jazzlau-
lun opettajaksi valmistuvan 
Miia Strandénin tunneilla 
voi laulun lisäksi opiskella 
mm. pianon alkeita.

Laulutekniikan oppi-
misesta on monenlaista 

SAARA VUORJOKI

Kuoronjohtaja Tiina Korkiainen ohjaa chime-kuorolaisia treeneissä.

hyötyä. 
– Pidän siitä - se vapaut-

taa äänen ja kehon, ku-
vailee UniikkiÄänen asia-
kas Tiina Loikas. Hän ker-
too saaneensa laulutunneil-
ta luottamusta ja varmuutta 
äänenkäyttöönsä. 

Yhteisöllisyys on voimaa

Levy pitää huolta vuokra-
laisistaan: Facebook-ryh-
män kautta asiat hoitu-
vat. Verkostoituminen on-
kin yksi Art Sopin parhaita 
puolia. 

– Pidän yhteisöllisyydes-
tä ja siitä, että täällä on sa-
manhenkisiä ihmisiä, Tur-
peinen sanoo. 

Art Sopin ja UniikkiÄä-
nen projekti Art Sopin Ää-
nijännä kokoaa huhtikuus-
sa laulun harrastajat ja am-
mattilaiset sekä muut ää-
nenkäytöstä kiinnostuneet 
yhteen. Äänijännä pidetään 
Art Sopin tiloissa 16.4.2016 
klo 10–17.

LIISI PETTERSSON

”Pidän yhteisölli-
syydestä ja sii-
tä, että täällä on 
samanhenkisiä 
ihmisiä. 

 Art Soppi: 
www.artsoppi.com

 MusaWimma: www.
musawimma.com

 UniikkiÄäni: 
uniikkiaani.fi

 English Explorers: 
www.englishexplorers.fi

 Kalevalaista 
jäsenkorjausta: 
www.facebook.com/ 
eilakalevalainenja 
senkorjaajaopiskelija

 Musiikin ja laulun  
opetusta: 
www.paivisings.com

 Laulaja & laulunteki 
jä Pirjo Sipi: 
sumuinengorilla.  
mainmix.fi/pirjosipi.htm

 Valokuvausta: www.
saaravuorjoki.com
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Tapahtumakalenteri

 ma 21.3.
Pääsiäisaskartelua 10– 4 Oulunkylän Seurahuoneen Käsityöhuone.

 ti 22.3.
Pääsiäisaskartelua 10–14 Oulunkylän Seurahuoneen Käsityöhuone.
Äijäryhmä jatkaa toimintaansa biljardin merkeissä. Nähdään 
keskiviikkoisin klo 12 Oulunkylän 
Seurahuoneen biljardihuoneessa. Tule mukaan / Jari.

 ke 23.3
Videoryhmä aloittaa Oulunkylän Seurahuoneella. Kevään aikana 
tutustutaan kameratyöskentelyyn ja videokuvauksen perusteisiin. 
Tavataan Tornihuoneessa klo 14.15. 
Satutuokio Oulunkylän kirjasto klo 10–10.30. Satutuokiossa sadut 
heräävät eloon ja voit kohdata satukeijun, krokotiilin tai vaikka 
dinosauruksen!

 to 24.3.
Saunabaarin torstaitanssit joka toinen torstai 13–15 Vaahterasali. 

 ke 6.4.
Kässäkerho, Paloheinän kirjasto, 8–12 -vuotiaat, joka keskiviikko 
14.30–16. 

 pe 8.4.
Akvarelliryhmä perjantaisin 9.30–12 Saunabaari Työpaja.

 ti 12.4.
Lukupiiri kokoontuu Paloheinän kirjastossa kerran kuussa tiistaisin 
18–20. 

 to 14.4.
Seurahuoneen Iskelmälounaskahvila ensimmäistä kertaa. 
Lounas katetaan isoon saliin 11–13. Oulunkylän Seurahuoneen oma 
bändi tunnelmoi 1950-luvun sävelin. Tervetuloa!
Käpylän seniorit keskustelevat: Lapsuuden leikit. Koskelan 
palvelukeskus 14–15.30.

 ti 19.4.
Aakkostyöpaja: Kirjoita kreikkaa, Oulunkylän kirjasto 17.30–19. 
Ilmoittaudu: www.kesayliopistohki.fi

 la 7.5.
Lasten lauantai Käpylän kirjastossa 11–14.

 su 8.5
Äitienpäivätempaus klo 11–14. Pakilan yläaste, Pakilantie 67. 
Pakinkylän lionsklubin perinteinen kevättapahtuma 18. kerran. 
Ohjelmaa koko perheelle!

 ti 10.5.
Helsingin kaupungin ja Oulunkylä-Seuran järjestämä puistokävely. 
Lähtö klo 18 Seurahuoneen vieressä olevan Maexmontaninpuiston 
lammen luota, Larin Kyöstintie 7. Kesto n. 2 tuntia.

 ti 17.5.
Pakilan musiikkiopiston kevätkonsertti 18.00 Hyvän Paimenen kirkko.
City-kävely Koskelan palvelukeskuksesta 10–12.

 to 19.5.
Iskelmälounaskahvila Seurahuoneella 11–13.
Oulunkylän Seurahuoneen oma bändi tällä kertaa 1960-luvun 
tunnelmissa.

 la 28.5.
Kumpulan kyläjuhla alkaen klo 9. 

to 19.5.2016 klo 19.00

liput 15 €, varaukset: 
william.suvanne@gmail.com

Malmitalo Pieni Sali

Baggböle Big Band on 
Pakilan musiikkiopiston 
kaikenikäisistä soittajista 
koostuva allstars-
joukkue, joka muodostaa 
Pakilan jousisoittajien 
kanssa yhdessä suuren 
viihdeorkesterin. Konsertin 
kapellimestarina toimii 
William Suvanne. 

Aikamatka haaremiin

Jouko Jauhiaisen kirja vie lukijan faktan ja 
fiktion värittämälle matkalle Turkkiin. Matkat 
Kappadokiaan ja Istanbuliin innoittivat 
teoksen Lähi-idän kaaoksen alkujuurista. Asia-
aineksen vastapainoksi kirjassa on huumoria, 
henkilökohtaisia huomioita ja kommentteja. 
Mielikuvituksen luoma lentävä matto helpottaa 
matkantekoa eri aikoihin ja paikkoihin.
SUSAN WILANDER

Jouko Jauhiainen toimi Maunulan yhteiskoulussa 
ensin lehtorina ja sitten rehtorina vuodesta 1970 
vuoteen 2009. Idea matematiikkalukiosta syntyi 
1994.

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

Toimituksen suosikit

SISUSTUSNETTIKAUP-
PANI saavutti viime vuon-
na paljon: vakioasiakkaita 
ja tilauksia ympäri Suomen, 
hurjasti näkyvyyttä sosiaa-
lisessa mediassa ja blogeis-
sa. Tapahtumarikas vuosi ja 
tapaamiset innostuneiden 
asiakkaiden kanssa vahvis-
tivat tunnetta siitä, että nyt 
on oikean myymälän aika. 

Käpylässä 10 vuotta asu-
neena minulle on muo-
dostunut vahva tunneside 
paikkaan ja ihmisiin, ja liik-
keen avaaminen juuri tänne 
oli tärkeää. Sopiva liiketi-
la löytyi Kullervonkadulta, 
läheltä Lippakioskia ja rai-
tiovaunu 1 päätepysäkkiä. 
Keltaisen vanhan puutalon 
kivijalassa sijaitseva tun-
nelmallinen kaari-ikkunal-
linen tila pönttöuuneineen 
sopii mainiosti tuotteiden 
ympäristöksi sekä omaan-
kin sisustustyyliini.

Puoliksi testimielessä 
perustettu kauppa on vai-
vihkaa muodostunut isok-
si ja pysyväksi osaksi elä-
määni. Olen yrittäjänä ai-
na luottanut intuitioon, mi-
kä on antanut mahtavia ti-
laisuuksia viimeiset yhdek-
sän vuotta.

Hamam-pyyhkeet ovat 
löytäneet tiensä monen ko-
tiin. Pop up -tapahtumissa 
on huomattu, että eri tavoin 
kudotuista pyyhemateriaa-
leista on mukava valita oma 
suosikki nimenomaan kä-

Lasten kesäkursseja:

NoS Sommarkoloni. Anm. https://pilvikanava.fi/norromstan/
Lasten kesäakatemia Ilm. www.ossy.fi.
Gnistan Jalkapallokoulu ja jalkapalloleiri. Ilm. www.gnistan.net.
Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu ilm. toimisto@p-
hginkuvataidekoulu.com. 
HNMKY päiväleirit. Ilm. www.hnmky.fi/lapset-ja-perheet/leirit.
Pakilan Visa päiväleirit. Ilm. www.pakilanvisa.fi/kesaleirit.

Baggböle Big Band & Pakila Strings konsertti

Uusi sisustusliike Käpylässä
Maire Haarla avasi Kettukarkki 
SHOP:in.

sin kokeilemalla. Tämä on-
nistuu nyt myymälässä.

Kettukarkki SHOP on 
saanut lämpimän vastaan-
oton, mistä olen iloinen. Us-
kon, että Käpylän ja lähialu-
eiden yrityksiä ja palveluita 
arvostetaan juuri nyt enem-
män kuin koskaan, mikä 
onkin näkynyt muun muas-
sa uusien ruokapaikkojen ja 
pienyritysten pulpahtami-
sena katukuvaan parin vii-

me vuoden sisällä. Luulen 
kuitenkin, että pinnan alla 
vielä kuplii, ja paljon uut-
ta on tulossa! Itse olen in-
nokas tekemään yhteistyötä 
muiden paikallisten yritys-
ten kanssa, ollaan yhteyk-
sissä, ideoidaan yhdessä ta-
pahtumia, säpinää ja kaik-
kea kivaa! 

MAIRE HAARLA

divaaniblogit.fi/kettukarkki
kettukarkkishop.fi

Sisustus on elämäntapa ja ammatti.

MAUNO HARI

HANNU LEHTINEN
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Messu ja pyöräilijöiden  
siunaaminen su 8.5.  
Käpylän kirkolla 
Klo 12 Messu. Liturgina Johanna Elo 
ja kanttorina Mikko Helenius. Messun  
jälkeen noin klo 13 siunataan pyöräilijät 
Käpylän kirkon parkkipaikalla ja juodaan 
yhdessä kirkkokahvit. Sopii  
kaikenikäisille! Tied. Johanna Elo,  
p. 09 2340 5006, johanna.elo@evl.fi.

Pastori Johanna Elo fillarin selässä.  
Kuva: Vexi Savijoki

Koiranulkoiluttajien iltamessut 
su 3.4., 10.4., 17.4. ja 24.4.  
klo 19 Oulunkylän kirkon pihalla.
Messussa lauletaan, luetaan päivän 
evankeliumi, vietetään pyhä ehtoollinen 
ja siunataan koko luomakuntaa.  Mukana 
pastori Anita Ahtiainen.  
Kolehti Yhteisvastuukeräykselle.  
Tervetuloa koiran kanssa tai ilman!

Anita Ahtiaisen Alpi-koiran tapaat  
iltamessuissa. Kuva: Anita Ahtiainen

Marianne Vanhanen:  
Katso, ihminen  
Kuvia ja sanoja syntymästä, 
kuolemasta, kivusta ja  
rakkaudesta 17.3.–10.4.  
Galleria-kahvila AULA  
Oulunkylän kirkolla. Näyttely avoinna ma–to 
klo 8–20, pe-su klo 9-15. Vapaa pääsy, tervetuloa! 

ERITYISJUMALANPALVELUKSIA
Oulunkylän kirkossa
To 24.3. klo 18 Kiirastorstain ehtoolliskirkko. 
Savik, Elo, Helenius.
Pe 25.3. klo 10 Pitkäperjantain sanajumalan-
palvelus. Handolin, Pelkonen, Mäkiö, kamari-
kuoro Chorus Sine Nominen laulajia.
La 26.3. klo 23 Pääsiäisyön messu. Elo, Mäkiö, 
Lily-Marlene Puusepp, harppu, kamarikuoro  
Chorus Sine Nominen laulajia.
Su 27.3. klo 10 Pääsiäispäivän messu.  
Kosonen, Albekoglu, Helenius.
ma 28.3. klo 10 Pääsiäispäivän messu.  
Albekoglu, Mäkiö.
Su 17.4. klo 10 messu ja 80-, 85-, 90-...-vuotiai-
den syntymäpäiväjuhla. Kosonen, Savik, 
Helenius, Mäkiö.

Käpylän kirkossa
To 24.3. klo 20 Kiirastorstain ehtoolliskirkko. 
Kosonen, Pelkonen, Helenius.
Su 27.3. klo 12 Pääsiäispäivän messu. 
Kosonen, Albekoglu, Helenius.
Ke 6.4. klo 12.30 Keskiviikon ehtoollinen.  
Heininen, Helenius.
Su 1.5. klo 12 messu ja Vappubrunssi.  
Pelkonen, Helenius.
Ke 4.5. klo 12.30 Keskiviikon ehtoollinen. 
Pelkonen, Helenius.

Maunulan kirkossa
To 24.3. klo 10.30 Lasten elämyksellinen pääsi-
äiskirkko. Handolin, Pesonen-Kareinen. Kahvi.
To 24.3. klo 18 Kiirastorstain ehtoolliskirkko. 
Leinonen, Albekoglu, Pesonen-Kareinen,  
Maunulan kirkon musiikkiryhmä.
Su 27.3. klo 16 Pääsiäispäivän messu.  
Kosonen, Savik, Pesonen-Kareinen, Marjatta Hen-
ricsson, laulu, Maunulan kirkon musiikkiryhmä. 
Musiikilliset kirkkokahvit, ks. konsertit. 
Su 10.4. klo 16 messu. Albekoglu, Pesonen-
Kareinen. Keittoa 3 e, tuotto Yhteisvastuulle.
Su 15.5. klo 16 maailmojen messu.  
Kosonen, Helenius.
Su 22.5. klo 16 Tilkkutäkkimessu. Elo, Pesonen-
Kareinen. Isosten siunaaminen. 

Koskelan kirkossa
Ke 23.3. klo 13 Hiljaisen viikon ehtoollinen. 
Albekoglu, Mäkiö, Kajos. 

KONSERTIT
Oulunkylän kirkossa, Teinintie 10
Heinrich Schütz: matteus-passio ti 22.3.  
klo 19. Evankelista: Jenni Lättilä, sopraano, 
Jeesus: Samuli Taskinen, baritoni. Kamarikuoro 
Addictio, joht. Elisa Huovinen. Esityskieli suomi. 
Vapaa pääsy, ohjelma 20/15 euroa.
Lasten laulukonsertti la 14.5. klo 16.  
Musiikkikoulu Virtuksen oppilaat. Vapaa pääsy.
Lasten laulukonsertti ma 23.5. klo 19.  
Musiikkikoulu Virtuksen oppilaat. Vapaa pääsy.
 Käpylän kirkossa, Metsolantie 14
Pergolesi: Stabat mater pe 25.3. klo 20. 
Heli Närhi, sopraano, Minna-Sisko Mutanen,  
altto, Amici Musici -orkesteri, joht. Luis Ramirez.  
Vapaa pääsy. 
Riemujuhlaa viettäkäämme ma 28.3. klo 18 
Musiikillinen iltakirkko. Marjaana Toiviainen,  
Helenius, Mäkiö, Taivaskallion mieslaulajat,  
alueen laulajia ja soittajia. Vapaa pääsy.

Maunulan kirkossa, Metsäpurontie 15
 ”Käy yrttitarhasta polku” ke 23.3. klo 13.  
Ristintien tekstejä ja pääsiäisajan virsiä ja 
musiikkia yhdessä laulaen ja kuunnellen. Elisa 
Hapuli ja Kaarina Oinonen, tekstinluku, Maija 
Pesonen-Kareinen, urut. Maunulan kirkon  
musiikkiryhmä, veisuu. Vapaa pääsy. Kahvitarjoilu.
“Sula, sydämeni, kyynelten tulvaan” 
pe 25.3. klo 18. Laura Pyrrö, sopraano, Liisa Mak-
konen, viulu, Maija Pesonen-Kareinen, urut. Bach, 
Verdi, Händel. Ristintien tekstejä. Vapaa pääsy.
”Aurinkomme ylösnousi” su 27.3. klo 17.15 
Pääsiäismessun klo 16  jälkeen musiikillisilla 
kirkkokahvilla pääsiäisvirsiä yhteisesti laulaen. 
Maunulan kirkon musiikkiryhmä, Pesonen- 
Kareinen. Kahvi. Vapaa pääsy.
Kevätlaulajaiset Yhteisvastuun hyväksi ke 
27.4. klo 13. Keväisiä lauluja yhdessä kuunnel-
len ja laulaen. Savik, Hapuli, Pesonen-Kareinen, 
Maunulan kirkon musiikkiryhmä. Käpylän  
musiikkiopiston oppilaiden esityksiä. Kahvi- 
tarjoilu Yhteisvastuun hyväksi.  Vapaa pääsy. 

Oulunkylän vanhassa kirkossa, Siltavoudintie 12
La 16.4. klo 18 Tahdon-ilta. Heininen, Mäkiö, 
Helenius, Neue Quartet -jousikvartetti. Tule ku-
untelemaan häämarsseja ja saamaan vastauksia 
häihin liittyviin kysymyksiin suoraan papilta ja 
kanttorilta! www.uskotoivorakkaus.fi/tahdon

YHTEYSTIEDOT Kirkkoherranvirasto, Teinintie 
10, avoinna ma, ti, to, pe klo 9–13, ke klo 13–16, p. 09 
2340 5300, oulunkyla.srk@evl.fi. Huom. virkatodis-
tukset p. 09 2340 5000. Käpylän kirkko, Metsolantie 
14, p. 09 2340 4222. Maunulan kirkko, Metsäpurontie 
15, p. 09 2340 5340. Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 
p. 09 2340 5320, avoinna ma–to klo 8–20, pe–su klo 
9–15. Oulunkylän vanha kirkko, Siltavoudintie 12. 
Päivystävä pappi p. 09 2340 5302. Päivystävä diakoni 
p. 09 2340 5318. etunimi.sukunimi@evl.fi
helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla     
 
yhteisvastuu.fi  valomerkki.fi 
musiikkiakirkoissa.fi

LAPSET JA PERHEET
Avoimet ovet alle kouluikäisten päiväkerhoissa ja 
perhekerhoissa ma–pe 4.–8.4. Tervetuloa!
Käpylän kirkolla, Metsolantie 14
Ma, ti ja to Päiväkerho klo 8.30–11.30
Pe Perheiden tanssituokiot klo 9.30-10
2–5 v., klo 10-10.30, 1–2 v. ja 10.30-11 0–1v.
Oulunkylän kirkolla, Teinintie 10
Ma, ti ja to Päiväkerho klo 8.30–11.30
Ma Perhekerho klo 9.45–11.15
maunulan kirkolla, Metsäpurontie 15
To Muskarit klo 9.30–10 2-5 v., 
klo 10–10.30 1-2 v., ja 10.30–11 0-1 v.  
Perhekerhot ja muskarit ovat aina 
maksuttomia eikä niihin tarvitse  
ilmoittautua etukäteen. 
Päiväkerhoissa erityisohjelmaa! 
Haku päiväkerhoihin 2016–2017 ja 
1.-2.-luokkalaisten kesäkerhoon haetaan 1.4.–29.4. 
sähköisellä lomakkeella seurakunnan kotisivuilta,  
www.helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla
Haku koululaisten iltapäiväkerhoihin 2016–2017 
paperisella lomakkeella 27.1.–29.4. Lomakkeita 
saa iltapäiväkerhoista ja lapsityönohjaaja Kirsi 
Satosalmelta. 
Perheiden puuhalauantai la 30.4. klo 9–13 Oulun-
kylän kirkolla.
Lisätiedot lasten ja perheiden toiminnasta: lapsit-
yönohjaaja Kirsi Satosalmi,  
kirsi.satosalmi@evl.fi, p. 09 2340 5331.

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

MUUTA
Yhteisvastuu-huutokauppa “Aarteen  
metsästys” ja virsikahvio su 24.4. klo 11.30 
Oulunkylän kirkolla messun jälkeen. Kaupattavaksi 
toivotaan hyväkuntoista arvotavaraa, koruja tms, 
ei vaatteita. Lahjoitukset voi tuoda Oulunkylän, 
Käpylän tai Manulan kirkolle viimeistään to 21.4. 
Lisätiedot: Raivo Savik, p. 09 2340 5326.

MUUTA
Siluettien leikkaamista Yhteisvastuun hyväksi 
pe 8.4. klo 12–17 ja la 9.4. klo 10–15 Ogelin 
liikekeskuksessa, Kylänvanhimmantie 29.
Siluettitaiteilija Sirkka Lekman. Hinta 10 e /  
siluetti. Tuotto Yhteisvastuulle. 

GALLERIA-KAHVILA AULA
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Sunnuntaina 20.3. klo 11
Afrikkalainen gospelmessu ja 
perhetapahtuma. Messun jälkeen 
keittolounas.

Tervetuloa viettämään Palmusunnuntaita 
rytmikkäästi.

Palosuontie 1 00660
Virasto avoinna:

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

OULUNKYLÄN kirk-
ko on tunnettu aktiivi-
sesta musiikkielämästä. 
Vuosi sitten avatun gal-
leria-kahvila Aulan myö-
tä kirkkoa on musiikin li-
säksi täyttänyt kuvataide. 

Kirkkoherra Ulla Ko-
sonen toivoo näyttelyil-
tä ajankohtaisuutta ja 
ajattomuutta: 

– Kuvataide on yksi ta-
pa käydä vuoropuhelua 
siitä, mitä on olla ihminen 
tässä ajassa. Toiveeni on, 
että kirkon tiloissa olevat 
näyttelyt pohtivat niin si-
tä, mikä on nyt ajankoh-
taista yhteisömme elä-
mässä kuin myös ihmisen 
ajattomia kysymyksiä. 

Ajatus säännöllises-
tä näyttelytoiminnasta 
sai syntynsä, kun jouk-
ko työntekijöitä ja seura-
kuntalaisia pohti, kuin-
ka pitää kirkon ovet au-
ki niin konkreettises-
ti kuin symbolisesti ym-
päröivään yhteiskun-

KULTTUURIKIRKKO 
KESKELLÄ OULUNKYLÄÄ
Kirkon aulaan katetaan ruisnappeja, 
kettukarkkeja ja hedelmäboolia. Näyttelyn 
avajaiset ovat käsillä Oulunkylän kirkon 
galleria-kahvila Aulassa.

taan. Kulttuuri eri muo-
doissaan on kautta aiko-
jen ollut kirkolle tärkeä 
keskustelukumppani.

Nyt tarvitaan lisää te-
kijöitä Aulan toimintaan. 
Ei tarvita kokemusta tai 

MESSU eli 
ehtoollisjumalanpalvelus 

joka sunnuntai Hyvän 
Paimenen kirkossa klo 11. 

Messun jälkeen tarjolla 
kirkkokahvit

Pääsiäistä pukkaa...
Lauantaina 26.3. klo 23
Pääsiäisyön messu kirkossa 
ja Yhteinen pääsiäisateria 
Paimensalissa.

Tunnelmallista pääsiäistä iloisessa seurassa. 
Aterian hinta 10 € aikuisilta 5 € alle 
12-vuotiailta lapsilta.
#samassapöydässä

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

taideopintoja, vaan intoa 
kehittää kulttuurikirk-

koa. Tervetuloa mukaan!
EVELIINA LAURILA

Mozartin Requiem Oulunkylän kirkossa pyhäinpäivänä 2015

Kirjakahvila
avoinna :
ti ja ke  klo. 

10.30 - 14.30

Kahvi 0.50 eur
Pulla tai

sämpylä 1.00 eur

Oulunkylän Seurahuoneella tapahtuu

Larin Kyöstin tie 7

Tilojen varaukset ja tiedustelut:  Katri Laaksonen puh. 310 69720

Tiistaisin:
Sosiaalityöntekijän 
matalan kynnyksen 
neuvontaa klo 12-15.30
kirjakahvilassa. Ei ajanvarausta.

Keskiviikkoisin:
Kalliolan Setlementin ylläpitämä
Ne-Rå neuvontapiste klo 12-14
Sosiaalialan korkeakouluopiskelijat
auttavat Sinua sosiaaliturvaan ja 
palveluihin liittyvissä asioissa.

Askartelu ja tuunaustunti
ke klo 11-12
Askartelu ja tuunaustunti kestävän
kehityksen periaatteella.
Tuo omat ehdotuksesi ja tule 
hakemaan inspiraatiota asiantuntijoilta.

Tulevia tapahtumia :
MLL:n kirppis 21.3 klo. 10-13. 
Pöytävaraukset marikki@elisanet.fi
Myyntipöydän hinta: 
MLL:n jäsenille 8e ja muille 10e.

Tähtihetkiä Seurahuoneella 
31.3. ke klo 18-20 
Tulevaisuusverstas työskentelyä. 
Tule mukaan ideoimaan 
Seurahuoneen tulevaisuutta ja 
toimintamuotoja.

Vanhemman Neuvo, 
erovanhempien vertaistukiryhmä
käynnistymässä. Ilmoittautumiset:
Camilla 310 24092 tai Laura  310 24097

Kirjakahvila
avoinna :
ti ja ke  klo. 
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Pulla tai
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Oulunkylän Seurahuoneella tapahtuu
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neuvontaa klo 12-15.30
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Ne-Rå neuvontapiste klo 12-14
Sosiaalialan korkeakouluopiskelijat
auttavat Sinua sosiaaliturvaan ja 
palveluihin liittyvissä asioissa.

Askartelu ja tuunaustunti
ke klo 11-12
Askartelu ja tuunaustunti kestävän
kehityksen periaatteella.
Tuo omat ehdotuksesi ja tule 
hakemaan inspiraatiota asiantuntijoilta.

Tulevia tapahtumia :
MLL:n kirppis 21.3 klo. 10-13. 
Pöytävaraukset marikki@elisanet.fi
Myyntipöydän hinta: 
MLL:n jäsenille 8e ja muille 10e.

Tähtihetkiä Seurahuoneella 
31.3. ke klo 18-20 
Tulevaisuusverstas työskentelyä. 
Tule mukaan ideoimaan 
Seurahuoneen tulevaisuutta ja 
toimintamuotoja.

Vanhemman Neuvo, 
erovanhempien vertaistukiryhmä
käynnistymässä. Ilmoittautumiset:
Camilla 310 24092 tai Laura  310 24097

Seurahuoneen vuoden teemana 
on ilo, luova toiminta
ja yhdessä tekeminen.
Kaikenlaiset ideat ovat 
tervetulleita!
Ota yhteyttä 
katri.laaksonen@hel.fi
Aluetyöntekijä
Kysy tiloja yhdistyksenne tai perheenne 
tilaisuuksiin! 
Asiakaspalvelu 09 310 40912
Tilavaraukset oulunkylan.seurahuone@hel.fi
Kävijöiden käytössä ovat myös tietokoneet, skanneri, 
Internet, biljardi, lautapelejä, sanomalehtiä sekä kirjoja 
luettavaksi.
Alla esimerkkejä toiminnastamme.
Kevään ohjelmasta enemmän Facebook-sivuillamme.

Bändipaja
Tilaa talon oma bändi (O.S.B.) keikalle yhdistyksenne tai 
perheenne tilaisuuksiin. 
Bändi soittaa tilaisuuksissa, jotka ovat avoimia ja 
pääsymaksuttomia. 
Tilaaja huolehtii mahdollisista kuljetuksista.

Käsityöhuone
Käsityöhuoneessamme on ompelukoneita, saumureita sekä 
paljon askarteluvälineitä.
Tarvikkeet ovat saatavilla omakustannehintaan.
Käsityöhuone käytettävissäsi ma–ti ja to–pe klo 10–14.

Videoryhmä 
Videoryhmä aloittaa maaliskuussa. Seuraa Facebook-
ilmoitteluamme.

Äijäryhmä
kokoontuu biljardihuoneessa keskiviikkoisin klo 12.
Biljardihuone on varattavissa omaan käyttöösi talon 
aukioloaikoina.

Seurahuone on avoinna 
ma-to klo 10–15, pe klo 10–14
Kahvila on auki ma-pe 10–14
Lounas ti ja to klo 11–13
Keittiömme tarjoaa terveellistä ja edullista kotiruokaa.

Oulunkylän Seurahuoneella tapahtuu 

Larin Kyöstin tie 7 

Galleria-kahvila AULA Oulunkylän kirkko, Teinintie 
10 00640 Helsinki
Avoinna: ma-to klo 8–20, pe-su klo 9–15. Tilaisuuksi-
en aikana Aula saattaa olla suljettu. Yhteydenotot: tie-
dotussihteeri Eveliina Laurila, eveliina.laurila@evl.fi, p. 
09 2340 5313
NYT KÄYNNISSÄ: Marianne Vanhanen: Katso, ihmi-
nen. Kuvia ja sanoja syntymästä, kuolemasta, kivusta 
ja rakkaudesta 17.3.–10.4.

OULUNKYLÄN SRK
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Vahvaa ammattitaitoa ja aluetuntemusta.
Maksuton hinta-arvio asunnostasi.

Soita jo tänään. 

Kiinteistönvälitystä vuodesta 1964

aninkainen.fi

Jethro Metsälässä.

SAMI AITTOLA
Kiinteistönvälittäjä, LKV

Gsm. 040 551 0450
sami.aittola@aninkainen.fi

PIA SALENIUS
Myyntineuvottelija

Gsm. 050 366 3335
pia.salenius@aninkainen.fi

TIIA SINISALO
Myyntineuvottelija

Gsm. 044 597 2873
tiia.sinisalo@aninkainen.fi

Aninkainen.fi Helsinki    Läkkisepänkuja 6, 00620 Helsinki


