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

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

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

MUSTIKKA-RAHKA-
PULLA JA KAHVI 2,5 dl

350
yhteensä

MUNA-PEKONI-SÄMPYLÄ
JA KAHVI 2,5 dl

550
yhteensä

Huhtikuussa kahviostamme Voimassa 30.4.2017 asti

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

Meillä nyt Postin
palvelupiste

Oulunkyläinen haastatteli paikallisia kuntavaaliehdokkaita ja yhdestä asiasta he ovat 
yksimielisiä. Pohjois-Helsingissä on parasta luonnonläheisyys. Kiitosta saa myös 
ihmisen mittainen kaupunkirakenne ja ajallinen monikerroksisuus. 
Täällä tuntee asuvansa kyläyhteisössä, joka pitää huolta 
omasta kotiseudustaan.
           Susan Wilander

Oulunkyläinen

TERVETULOA!
Mäkitorpantie 23
puh 09 752 4939

PARTURi-KAmPAAmO

Kiinteistömaailma Oulunkylän Asunnot Oy 
Siltavoudintie 4, 00640 Helsinki puh. 010 622 3930 

oulunkyla@kiinteistomaailma.fi

Paula Andersson
LKV
050 366 9131

Maija Gómez 
LKV 
050 331 8813

Ville Rantanen
LKV, OTK
045 118 6225

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

Maire Alenius
LKV 
050 366 9136

Pekka Malinen
markkinointipääll.
050 386 6656

Antti Hyvärinen 
LKV
050 597 0011

Miia Roivainen 
KiAT 
050 331 8813

Markku Kilpeläinen
yrittäjä, LKV
040 715 7150

Jonna Kaikkonen
myyntiassistentti, 
vuokraus, KiAT 
0400 775 570

Soita 010 622 3930

-15 %
Nyt

SILMÄYSTÄVÄLLISET 

SILMÄTIPAT
Päivä -ja yökäyttöön!

Ophtim Eye®

 -tuotesarja 
Oulunkylän apteekista -15 %. 

Tarjous on voimassa 30.4.2017 saakka.

Kauppakeskus Ogeli
Kylänvanhimmantie 29, 00640 Helsinki
Ma-to 8.30-19, pe 8.30-18, la 9-15

Parasta Pohjois-
Helsingissä:
Luonto

ERWIN WOITSCH

OK-Hammas
Jukka Kärkkäinen
Hammaslääkäri, lääkäri

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

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

:  )

AURINKOLASIUUTUUDET 
SAAPUNEET

Tule valitsemaan omasi!
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Päätoimittajalta

Seuraavan numeron aineistot 
12.5.2017 mennessä:
Susan Wilander

0400 510 457
swilander@hotmail.com
Lehti ilmestyy la 3.6.2017

Arvoisat avustajat! Lähettäkää aineisto mielu-
iten Word-tiedostoina, kuvat jpg-muodossa, 
min. 300 dpi. Toimitus pidättää oikeuden 
muokata aineistoja.
Seuraavan lehden teemoja ovat Kesä ja 
puutarha.

Numero 2/2017 • 1.4.2017 • 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 netissä: www.oulunkylainen.fi. Aina tuoreimmat uutiset verkkosivuillamme. 
Aineistot: Ota yhteyttä päätoimittajaan: swilander@hotmail.com 

Oulunkyläinen   /   Pohjoiset esikaupungit

Päätoimittaja:
Toimitussihteeri:
Avustajat:

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

Susan Wilander
Claudius Technau
Kiitos vapaaehtoisille avustajillme!

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

Parasta 
Pohjois-Helsingissä
Luonnonläheisyys, ihmisen 
kokoinen rakenne, kylämäi-
syys, hyvä paikka kasvattaa 
lapsia, hyvät liikenneyhtey-
det – tällaisia asioita nou-
si esiin, kun kysyin kunta-
vaaliehdokkailta mikä on 
parasta Pohjois-Helsingis-
sä. Lähes kaikki mainitsi-
vat ensimmäisenä luon-
non. Se onkin hyvin vah-
vasti läsnä tällä alueella, 
niin metsissä ja puistoissa 
kuin meidän kaikkien koti-
pihoillakin asumismuodos-
ta riippumatta.

Kun illan jo hämärtyes-
sä kävelen jumppaan, ko-
tikadullani kiljuvat pikku-
linnut kevään riemua ja va-
raavat itselleen parhaita pe-
säpuita. On helppo törmätä 
rusakkoon asutusalueiden 
keskelläkin. Omalla pihal-
lani ovat vierailleet niin fa-
saanit, ketut kuin siilitkin 
ja pihapuissamme viihtyy 
oravien suursuku sulassa 
sovussa pikkulintujen ja se-
pelkyyhkyjen kanssa.

Mutta tämä alue ei ole 
pelkkää luontoa. Lyhy-
en matkan päässä toisis-
taan löytyy useita kirjasto-
ja, terveyskeskuksia, nuo-
risotiloja, leikkipuistoja, 
kauppoja ja nyt myös en-
tistä enemmän kahviloita 
ja ravintoloita, jotka sopi-
vat koko perheelle. Oulun-
kylän Seurahuone ja Mau-
nulatalo tuovat alueelle ku-
kin omanlaistaan uutta toi-
mintaa ja julkista tilaa, jo-
ta asukkaat voivat käyttää. 
Kävely ja pyöräily sujuvat 

täällä hyvin - joukkoliiken-
teen yhteyksiä niin alueen 
sisällä, kuin täältä muual-
le, voisi vielä parantaa. Kun 
kaipaa enemmän vilskettä 
elämään, pääsee noin var-
tissa kaupungin keskus-
taan – tai jos vielä isommat 
metropolit ovat mielessä, 
lentokentälle.

Ensi viikon sunnuntai-
na 9.4. äänestämme kunta-
vaaleissa Helsingille uuden 
kaupunginvaltuuston. Tä-
mä on meille kaikille tilai-
suus vaikuttaa siihen, mil-
laiseksi myös oma asuin-
alueemme kehittyy tule-
vaisuudessa. Haastattelim-
me paikallisia ehdokkaita 
Oulunkyläiseen ja kysyim-
me heidän kantojaan vaa-
lien teemoihin. Voit lukea 
niistä sekä tästä lehdestä, 
että katsoa haastatteluvi-
deoita Oulunkyläisen netti-
sivuilta: www.oulunkylai-
nen.fi. Muistathan käydä 
äänestämässä!

SuSan WiLander

päätoimittaja

PERTTU KÄHÄRI

MUUTU SINÄKIN 
NÄKYVÄKSI.
Kun huomaat jonkun tulevan syrjityksi, anna hänelle tukesi. 
Osoita, ettei hän ole yksin. Pienikin ele voi riittää. 

Joukkoliikenne kuuluu kaikille – 
syrjinnän päätepysäkki on tässä ja nyt.

  PÄÄTEPYSÄKKI.FI

OuLunKyLän Martat on 
järjestänyt paikallisen kier-
rätyskeräyksen syksystä 
2000 alkaen, sittemmin ai-
na keväisin. Vuodesta 2014 
alkaen yhteistyökumppani-
na on ollut Pääkaupunki-
seudun Kierrätyskeskus ja 
keräyksen nimeksi on muo-
toutunut ytimekkäästi Hy-
vät kiertämään! 

Lahjoitukset menevät 
myyntiin Kierrätyskeskuk-
sen myymälöihin Helsin-
kiin, Espooseen ja Vantaal-
le sekä valtakunnallises-
ti toimivaan verkkokaup-
paan. Osa tavaroista päätyy 
ilmaisjakeluosastoille ja osa 
kunnostetaan Kierrätyskes-
kuksen omissa verstaissa. 
Lajittelussa hyödynnetään 
myös askarteluun sopi-
vat materiaalit. Rikkinäistä 

Hyvät kiertämään! -keräys 
Oulunkylässä
Oulunkylän Martat ja Pääkaupunkiseudun 
Kierrätyskeskus keräävät jälleen 
käyttökelpoisia tavaroita ja vaatteita 
kiertoon lauantaina 22.4 klo 10 – 13 
nuorisotalo Nuotan pihamaalla, 
Kylänvanhimmantie 25. Aurinkoista päivää 
toivotaan, sillä martoilla on myös pieni 
kevätkahvio tapahtuman yhteydessä.

tekstiiliä, ns. lumppua, ei 
valitettavasti tällä hetkel-
lä kerätä, koska sille ei ole 
vastaanottajaa. Suomessa 
ja muuallakin Euroopassa 
etsitään kuumeisesti keino-
ja uusiokäyttää tekstiilijä-
tettä, jota syntyy jatkuvas-
ti valtavia määriä.

Vuonna 2016 Uuden-
maan alueen eri martta-
yhdistysten Hyvät kiertä-
mään! -keräyksillä saatiin 
liki 40 000 tavaraa uudel-
leenkäyttöön. Myös poh-
joishelsinkiläiset ovat ot-
taneet keräykset ilolla vas-
taan. Varsinkin autottomat 
asukkaat arvostavat alueel-
lista keräystä. 

Marttojen tapahtumien 
lisäksi kierrätyskelpoista 
tavaraa voi viedä suoraan 
myös Kierrätyskeskuksen 

myymälöihin, www.kierra-
tyskeskus.fi.

Kiitos lahjoituksesta-

si ihmisen ja ympäristön 
hyväksi!

Merja LaPPi

MERJA LAPPI

Jos et saa lehteä kotiin jaettuna, 
ilmoitathan asiasta välittömästi 

Jakeluvalvontaan 
09-561 56 999 tai 

jakeluvalvonta@suoramainonta.fi. 

Mitä useampi ilmoittaa häiriöistä niiden 
sattuessa, sitä varmemmin lehden jakelua 

saadaan parannettua!
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OuLunKyLän seurakun-
nan pop up -ravintola-pro-
jekti käynnistyi syksyl-
lä 2016 yhteistyössä Start 
up refugees Finlandin kans-
sa, jossa turvapaikanhaki-
jat esittelivät liikeideoitaan. 
Tapahtumaan osallistui eri 
ryhmiä ideoineen, jotka 
vaihtelivat parturi- ja kam-
paamoalan yrityksistä aina 
tietotekniikkaan ja ravinto-
la-alaan. Oulunkylän seu-
rakunta valitsi afganistani-
laisen ryhmän ideoiman ra-
vintolan, joka todettiin toi-
mivaksi ratkaisuksi seura-
kunnan tiloihin. 

Osa Salaamia pyörittä-
vistä turvapaikanhakijois-
ta on taustaltaan kokke-
ja, mutta mukana on myös 
opiskelijoita, urheilijoita ja 
avustustyöntekijöitä. 

Toimintaan osallistunei-
den turvapaikanhakijoiden 
joukossa on sekä kristittyjä 

rauhaa, turvaa ja ruokaterveisiä
Pop up-ravintola Salaam tarjoilee Lähi-Idän 
herkkuja torstaisin Oulunkylän kirkolla. 
Toiminnassa on mukana myös suomalaisia 
vapaaehtoisia, kuten eläkeläinen Anu 
Karlson: – On hienoa toteuttaa projektia 
yhdessä turvapaikanhakijoiden kanssa. 
Tämä on kiva projekti, jossa on monta 
hyvää juttua.

Kotikaupunkikävely
TIIVISTYVÄ OULUNKYLÄ

la 22.4. klo 14
lähtö: Oulunkyläntori, Tapio Rautavaaran patsas
Arkkitehtuuria, historian eloa ja tulevaisuutta: 
seuraillaan mm. kohteita joihin Jokeri-rata ja 

yleiskaava vaikuttavat.
oppaana Pauli Saloranta

Luontoretki
VERÄJÄMÄEN METSÄT

kesän kynnyksellä
ke 31.5. klo 18

lähtö: Pikkukosken uimarannan kioski
Tutustutaan metsään eliöyhteisönä, havainnoidaan 

lajistoa myös metsäpoluilla liikkuen.
oppaina Otto Miettinen ja Erwin Woitsch

Molemmat retket maksuttomia
kesto n. 1,5 h

ulkoilujalkineet ja säänmukainen asu

Alkusyksyllä luvassa
niin luontoretki syyshavaintoineen kuin 
itsenäisyysteeman kotikaupunkikävely

LaPSeT ovat tulleet ker-
hoon oppimaan ensiapua ja 
tällä viikolla harjoittelimme 
laittamalla laastareita, teke-
mällä sidoksia ja sitomalla 
kantoliinoja. Lasten mieles-
tä ”ihan parasta on ensiavun 
ja auttamisen oppiminen.” Ja 
niinhän se on meidän ohjaa-
jienkin mielestä!  

Reddie Kids -kerho pe-
rustettiin nyt ensimmäis-
tä kertaa ja tarkoitus on 
jatkaa kesälomien jälkeen 
syksyllä. Kerhon ohjaajat 
ovat koulutettuja Reddie 
Kids  -ohjaajia ja kaikki ovat 
myös suorittaneet SPR:n 
EA1-kurssin, joten ensiapu-
taidot ovat hallussa ja hy-
vässä muistissa.

Ohjaajaksi lähte-
nyt Emma kertoo SPR:n 
vapaaehtoistyöstä: 

Reddie Kids opettaa auttamaan
Suomen Punaisen Ristin Reddie Kids -kerho 
aloitti Pohjois-Helsingin osastossa juuri 
ennen hiihtolomia. Kerho on alakoululaisille, 
jotka haluavat olla mukana mukavassa 
toiminnassa leikkien ja ensiapua oppien. 
Kerhossa temmeltää ohjaajien lisäksi 6 
reipasta lasta, jotka ovat innolla ottaneet 
vastaan kerholeikit ja ensiaputaidot. 

että muslimeja. Afganista-
nilainen Mohammad Javid 
on ollut toiminnassa muka-
na syksystä lähtien. 

– Uskonnollinen kanta ei 
ole noussut esille. Toiminta 
perustuu yhteisöllisyyteen, 
ei uskontoon. Kirkko on ol-
lut hyvin avoin ja toivotta-
nut tervetulleeksi toimin-
taan. Asiakkailta tullut pa-
laute on ollut tyytyväistä ja 
innostunutta, Javid kertoo. 
Javid on huomannut suo-
malaisten seuraavan ruo-
katrendejä. Javidin mukaan 
asiakkaat haluavat paljon 
vaihtelua ja esittävät aktii-
visesti toiveita uusista ruo-
kalajeista. Myös reseptejä 
kysytään usein. 

Turvapaikanhakijat käy-
vät seurakunnan työnte-
kijän kanssa hankkimassa 
raaka-aineet tukusta ja itä-
maisista kaupoista. Ruo-
ka valmistetaan seurakun-

nan keittiötiloissa ja tarjoil-
laan seurakuntasalissa buf-
fet-tyyppisesti. Toiminnan 
tuotto menee Kirkon Ulko-
maanavulle. Toimintaa or-
ganisoivat seurakunnassa 
työharjoittelua suorittavat 
diakoni-opiskelijat Taina 
Saarela ja Kati Markkanen. 

– Olen aina viihtynyt las-
ten kanssa, joten Reddie 
Kids -kerhon ohjaajan roo-
li tuntui luonnolliselta. Las-
ten aito innostus ja ennak-
koluulottomuus on upeaa 
katseltavaa. Työssäni pyö-

rittelen numeroita ja va-
paaehtoistyö onkin antanut 
mukavaa vastapainoa sille.

– On tärkeää kuunnel-
la kavereita ja osata auttaa 
muita ihmisiä, sanoo iloi-
nen kerholainen Sara 12 v, 
joka lähti mukaan SPR:n 
toimintaan oppimaan en-
siapua ja auttamaan mui-
ta ihmisiä. Sarasta tulee 
hyvä apuohjaaja kerhoon 
syksyllä.

Aina reipas Siina 6 v, on 
jo esikoulussa saanut lait-
taa kaverin haavaan laasta-
rin ja ahkerasti opetteli ker-
hossa sitomisia ja kantolii-
nan laittoa: 

Oulunkylä-Seuran
Suomi 100 Finland -juhlavuoden 

retkisarja – Kotona voin sitten har-
joitella siteiden laittoa äitiin 
ja isään.

Kerho kokoontuu tä-
nä keväänä vielä 5 kertaa 
ja mukaan mahtuu vielä 
muutama alakoululainen. 
Syksyllä kerhoillaan lisää ja 
silloin mukaan mahtuu ala-
koululaisia enemmänkin, 
sillä tarmoa ja tekemisen 
iloa meillä ohjaajilla kyllä 
riittää! 

Tervetuloa mukaan, ter-
veisin Katri, Nina, Tua, 
Emma ja Marja.

Marja juSeLiuS

Lisätietoja: 
marja@juselius.fi 

Saarela kertoo, että toimin-
nalla pyritään tukemaan 
yhteisöllisyyttä ja saamaan 
turvapaikanhakijoiden am-
matillinen osaaminen käyt-
töön. Markkasen mukaan 
Pop Up ravintola-Salaamin 
ajatuksena on, että jokainen 
pääsee toteuttamaan omia 

vahvuuksiaan.
Säde KuLTanen

Pop Up-ravintola Salaam 
Oulunkylän kirkolla torstaisin 

klo 12–16.30. Buffet-aterian 
hinta vapaavalintainen, 

1–10 e. Myös takeaway, vain 
käteinen.

MARJA JUSELIUS

Vasemmalta oikealle afganistanilaiset Murthaza, abbas ja Faizi. Keskellä Sinikka, suurtalousemäntänä toiminut 
vapaaehtoinen.

Salaam (arabiaa): tar-
koittaa rauhaa, turvaa 
ja terveisiä. 
Pop up-ravintola: tar-
koittaa väliaikaisesti 
toimivaa ravintolaa, jol-
laisen kuka tahansa voi 
perustaa.

 SÄDE KULTANEN
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MannerHeiMin Lasten-
suojeluliiton eli MLL:n Ou-
lunkylän paikallisyhdistys 
toimii Oulunkylässä lap-
siperheiden asialla. Järjes-
tämme lapsille harrastuksia 
ja erilaisia perheille suun-
nattuja tapahtumia. Lapsi-
perheitä kiinnostavan tie-
don jakamisessa somen voi-
ma on suuri; hallituksemme 
jäsenet ylläpitävätkin omi-
en Internet-sivujen lisäk-
si muun muassa MLL Ou-
lunkylä ja Ogelin muksut 
Facebook-ryhmiä. 

Lähellä sydäntämme 
ovat kaikki lapsiperheiden 
asiat. Kun Mäkitorpan leik-
kipuistoa vihdoin lukuis-
ten vetoomusten jälkeen 
alettiin rakentaa, oli puis-
to ajoittain huonosti aidat-
tu ja jopa vaarallinen paik-
ka lapsille. Hallituksemme 
aktiivit Sanna ja Pinja saivat 
neuvoteltua lelulaatikon le-
luineen paikallisten per-
heiden käyttöön Mäkitor-
pan leikkipuiston viereises-
tä pikkupuistosta. “Nyt le-
lulaatikko on kaikkien käy-
tössä tiettyinä aikoina vii-
kosta, ja lukon koodin saa 
liittymällä sitä varten pe-
rustettuun Facebook-ryh-
mään”, iloitsee laatikon ide-
oinut Sanna.

Teemme mielellämme 
yhteistyötä muiden paikal-
listen yhdistysten ja taho-
jen kanssa, ja ilahduttavasti 
viime vuonna siinä jo onnis-

Hiekkalaatikon reunalta 
voi vaikuttaa

MLL Oulunkylä 
lapsiperheiden 
asialla

tuimme, kun joulutapahtu-
mamme toteutettiin yhdes-
sä Lions Club Oulunkylän 
kanssa. Tammikuussa jär-
jestimme Oulunkylän kir-
jaston kanssa yhteistyönä 
luennon “Vauvat ja uni”. 
Keväällä pyörii leikkipuisto 
Mäkitorpassa MLL Oulun-
kylän vapaaehtoisten pitä-
mä perhekahvila ja muita-
kin keväisiä tapahtumia on 
luvassa. Toiveenamme on 
myös lisätä eri sukupolvien 
kohtaamismahdollisuuksia. 
Olisitko juuri sinä valmis 
kylämummiksi tai -vaariksi 
alueen lapsille?

Yhdistyksemme toimin-
ta on vireää, mutta toimin-
nan jatkumisen turvaami-
seksi toivomme uusia van-
hempia mukaan. Hallituk-
sessa tai muutoin vapaaeh-
toisena toimiminen on ren-
toa ja mukavaa ja jokainen 
voi osallistua juuri omi-
en resurssiensa mukaises-
ti. Hiekkalaatikon reunal-
ta voi vaikuttaa alueen lap-
siperheille suunnatun toi-
minnan sisältöön, ja yhdis-
tyksen jäsenenä saa har-
rastuksista ja tapahtumista 
alennusta. MLL Oulunky-
län hallitus toivottaa kaik-
ki lapsiperheiden asiois-
ta kiinnostuneet vanhem-
mat tervetulleeksi yhdis-
tyksen kevätkokoukseen 
Mäkitorpan leikkipuistoon 
26.4.2017 klo 18.00.

Pinja HenTunen

Oulunkylän kaavat

Kaupunki jatkaa uusien 
asuntotonttien tehoetsintää 
ja Käskynhaltijantien var-
relle tulee tehokkaampaa 
rakentamista kuin muualla 
Oulunkylässä. Raidejoke-
rille on annettu etuoikeus 
niin, että idästä ei pääse 
enää Mestarintielle käänty-
mään. Kadulta ei myöskään 
pääse enää kääntymään 
Maunulaan, vaan matka pi-
tenee satoja metrejä. Ongel-
mallisinta on kuitenkin, et-
tä Kustaankartanoa palve-
levalle bussille 69 on etsit-
tävä uusi kulkureitti. 

Käskynhaltijantien län-
siosan asemakaavaehdotus 
on hyväksytty lautakun-
nassa nähtäville. Tien kes-
kellä on Raidejokeri-vara-
us siten, että se kääntyy loi-
vasti etelään Norrtäljentiel-
le. Kustaankartanon ja Pik-
kupekan lähelle tulee py-
säkit, molemmat suunnat 
samalla kohdalla. Pohjois-
eteläsuuntaiset viherreitit 
ylittävät Käskynhaltijan-
tien näiden kohdalla. Tien 
varrelle on tulossa puurivi 
tai rivejä.

Kaavakartassa näkyvät 
ulkopuoliset rakennukset 
siniharmaina ja kaavan alu-
eella tummemman harmai-
na. Uudet asuinrakennuk-
set ovat 5–7 kerroksisten 
osalta tumman punarus-
keita ja matalampien osal-
ta vaaleampia. Lähes jokai-
sesta uudesta rakennukses-
ta on annettu tarkkaan mie-
tittyjä julkisivuihin (usein 
tiiliverhous tai puu), va-
jaaseen ylimpään kerrok-
seen, autojen sijoitukseen 
tai mahdollisiin myymä-
lätiloihin (Käskynhaltijan-
tien varrelle) liittyviä suo-
situksia. Uutta asuntoker-
rosalaa tulee noin 73 000 

Kaavatilanne maaliskuussa
kem², asunnot noin 1800 
asukkaalle.

Muita rakennuksia ovat:
• kaavassa violetinvä-

rinen Oulunkylän kirkko, 
jonka säilyttämiseen liitty-
en on sen länsipuolella kaa-
vassa palveluasumiseen 
liittyvä lisäosa, jonka asuk-
kaat voisivat käyttää kirkon 
yläkertaan mahdollisesti 
synnytettäviä palvelutilo-
ja; kirkon tontti on vuokral-
la kaupungilta ja pienenee 
noin puoleen 

• sinisellä merkitty van-
ha puukoulu, se suojellaan

• keltaisella merkit-
ty asuntolatyyppinen ra-
kennus Käskynhaltijantien 
pohjoispuolella 

Pieni osa uudesta asun-
toalasta tulee muulle kuin 
kaupungin omistamalle 
maalle. Näiden kiinteistö-
jen kanssa on kaavaratkai-

susta sovittu. Jokerin aikai-
sin rakentamisen aloitus-
ajankohta on vuosi 2019. 
Käskynhaltijantien varrella 
kulkee pääkaasuputki, joka 
on siirrettävä ennen asun-
tojen toteuttamista. Ennus-
tan, että niihin muutetaan 
ehkä vuosina 2022–2027.

Maaherrantien Raidejo-
kerikaava on myös valmis-
tunut lautakunnan kaava-
ehdotuksena, jossa Maa-
herrantiestä tulee joukko-
liikenneväylä. Veräjälaak-
son liikenne ohjataan Joki-
niementie- Kirkkoherran-
tie-reittiä Oulunkyläntiel-
le eikä suora autoyhteys 
Maaherrantien kautta enää 
jää käyttöön. Ajomatkat lie-
västi pitenevät ja ruuhka-
aikoina odotusajat vähän 
kasvavat.

Jokiniementien, Maa-
herrantien ja radan muo-

dostamaan kolmioon, jon-
ka omistaa Rakennuste-
ho Group Oy, tulee uut-
ta asuntoalaa noin 10 000 
kem² 250 asukkaalle. Ra-
dan varteen tulee viisi kol-
mion muotoista 6-kerrok-
sista taloa, ne ovat samalla 
meluvallina kaakonpuolei-
selle sisäpihalle, jonka toi-
sella sivulla on kaksi 2-ker-
roksista taloa. Pihan alla on 
autopaikka-alue, jonne lii-
kenne käyttää aikaisem-
paa mm. Ogeliin johtanutta 
suoraa autoyhteyttä. Näin 
se jää hyötykäyttöön.

Seurahuoneen edes-
sä raidekaarre on loivem-
pi kuin bussikaarre, mut-
ta vesialtaan pohjoispuo-
lelle jää puistokaistale. En-
nustan, että uusiin asuntoi-
hin muutetaan ehkä vuosi-
na 2019–2022.

arTO SaLMeLa

PINJA HENTUNEN

Leikkejä perhekahvilassa.

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

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

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

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

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

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

www.ankkalampi-ankdammen.fi

Havainnekuva, Oulunkylä, Käskynhaltijantien ympäristö.

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
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PAKILA
Pakila-Seuran 
Puheenjohtajan palsta

Vilskettä vaalien alla

Runsaan viikon kuluttua sunnuntaina 9.4. valitsemme 
Helsingin kaupungille 85 valtuutettua. Seuraavat neljä 
vuotta he päättävät monesta meidän jokaisen elämään 
vaikuttavasta asiasta.

Syksyllä hyväksytty yleiskaava mahdollistaa paljon 
enemmän rakentamista kuin mikä on tarpeen - myös 
paikkoihin mihin ei soisi rakennettavan. Valitettavasti 
yleiskaavoittajan mielestä tämänkin lehden levikkialu-
eella monet puistot ja viheralueet sopisivat asuntora-
kentamiselle. Toteuttamisohjelmassa määritellään, mis-
tä kaavoittaminen ja näin myös rakentaminen aloite-
taan. Toteuttamisohjelma onkin yksi uusien valtuutet-
tujen tärkeimmistä päätettävistä asioista. 

Täällä kaupungin keskustan ulkopuolella huoli uusien 

valtuutettujen halusta kuunnella alueen asukkaita ei rajoi-
tu vain kaavoitukseen. Olen jo aiemmin mm. tällä palstal-
la tuonut esille huoleni siitä, että Helsingin johtamisjärjes-
telmän muutokset ja sosiaali- ja terveyspalvelujen järjes-
tämisvastuun siirto maakunnalle saattavat johtaa lähipal-
velujemme keskittämiseen jonnekin kauas. Kysyin asias-
ta ylipormestarin asukasillassa 9.3. uudella Maunulatalol-
la. Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajana vaalien jäl-
keen aloittava Juha Jolkkonen kertoi, että kaupungilla ei 
ole suunnitelmia Paloheinän ja Maunulan terveysasemien 
lopettamisesta. Hänen mukaansa terveysasemien palvelu-
tarjonta voi kuitenkin muuttua. 

Vaalien alla alueellamme on järjestetty paljon myös muita 
tapahtumia kuten Pro Tuomarinkylän Vaikuttava Talvirie-
ha Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa 12.3. ja Kes-
kuspuistoryhmän Keskuspuistotapahtuma Pirkkolan ui-
mahallilla 18.3., joissa on reipashenkisen yhdessä olon lo-
massa ollut mahdollisuus keskustella ehdokkaiden kanssa 
alueemme kehittämisestä. 

Pakila-Seura toteuttaa Pakilan, Paloheinän ja Torpparin-
mäen alueilla asukaskyselyn, jolla kartoitetaan asukkai-
den asumisolosuhteita ja niiden muutostarpeita, arvioi-

daan alueen ominaisuuksia ja selvitetään henkilöauton 
käytön tarpeita. Asukaskysely on hyvä tapa vaikuttaa. 
Tuloksia käytetään alueen asioiden edistämiseen yhteis-
työssä viranomaisten kanssa. 

Asukaskysely on auki 21.3.–20.4.2017. Linkki kyse-
lyyn löytyy Pakilan kotisivuilta (www.kaupunginosat.
net/pakila )  ja Pakila-Seuran omilta facebook-sivuilta 
(www.facebook.com/pakilaseura ) 

Nyt on mahdollisuus vaikuttaa. 
Vastaa asukaskyselyyn ja äänestä 
vaaleissa 9.4.!

Kevät huipentuu ainutlaatuisiin 
juhliin. Pakila täyttää 600 vuotta. 
Merkkivuotta juhlitaan koko per-
heen keskiaikaisessa tapahtumassa 
lauantaina 20.5. Pakilan Yläasteen 
koululla. Tervetuloa!

TaPiO KLeMeTTi

Pakila-Seuran pj.
050-624 86

PaKiLan alue on reilus-
sa vuosisadassa kulkenut 
pitkän matkan pienestä 
maanviljelyksellä eläväs-
tä kyläyhteisöstä nykyai-
kaiseksi vauraaksi pien-
taloalueeksi. Pakinkylän 
asukasluku oli 1900-luvun 
alussa vain vähän yli 100. 
Kun Pakinkylään perus-
tettiin kolme työväestön 
asunto-osuuskuntaa, Al-
ku, Elo ja Lepola, väestö-
määrä alkoi nopeasti kas-
vaa. Samanaikaisesti myös 
keskiluokan huvila-asu-
tus lisääntyi. Pakinkylä ju-
listettiin senaatin päätök-
sellä taajaväliseksi yhdys-
kunnaksi 1908. Alue liitet-
tiin Helsingin kaupunkiin 
1946, jolloin nimeksi tu-
li virallisesti Pakila. Alue 
sai tällöin yhtenäisen il-
meen kaupungin hyväk-
symien talotyyppipiirus-
tusten mukaisesti. Suuren 
tonttien vanhat omakotita-
lot alkoivat korvautua rivi-
taloilla 1960-luvun lopulla. 

Paloheinä ja Torpparin-
mäki kuuluvat kiinteäs-
ti Pakilaan. Paloheinän ra-
kentaminen alkoi 1940-lu-
vun lopulla. Alueelle osoi-
tettiin rintamamiestontte-
ja, joille nousi hartiapan-
killa tyyppitaloja ome-
napuineen ja pihamök-
keineen. Torpparinmäen 
omakotialueen rakenta-
minen käynnistyi 1950-lu-
vulla. 1980-luvulla Torp-
parinmäessä pidetyt asun-
tomessut laajensivat asuin-
aluetta merkittävästi, kun 
tasaiselle peltoalueelle ra-
kennettiin pääasiassa kak-
sikerroksisiin paritaloihin 
80 asuntoa. Länsi- ja Itä-
Pakilassa, Paloheinässä ja 

Pakila-Seura vaikuttaa Pakilassa, 
Paloheinässä ja Torpparinmäessä

Torpparinmäessä on ny-
kyisin asukkaita yhteensä 
lähes 19.000.

Pakilat ja ympäristö

Pakila-Seura on Länsi- ja 
Itä-Pakilan, Paloheinän, 
Torpparinmäen ja Tuo-
marinkylän asukkaiden 
riippumaton kaupungin-
osayhdistys, jonka tavoit-
teena on parantaa alueen 
asukkaiden viihtyvyyttä 
ja kehittää alueen palve-
luita. Yhdistys on perus-
tettu 1962. Teemme yhteis-
työtä alueen muiden yh-
teisöjen kanssa. Viestim-
me asukkaiden toiveista ja 
palvelutarpeista kaupun-
gin päättäjille sekä vaiku-
tamme niiden kehittämi-
seen. Järjestämme asuk-
kaille keskustelu- ja mui-
ta tilaisuuksia keskinäi-

sen vuorovaikutuksen li-
säämiseksi. Tilaisuuksissa 
on käsitelty muun muassa 
yleiskaava-asioita ja alu-
een yrittäjien keskinäis-
tä yhteistyötä. Toteutam-
me asukaskyselyitä, jotta 
saamme luotettavan ko-
konaiskuvan asukkaiden 
toiveista.  

Alueen historian kerää-
misessä Pakila-Seura on 
keskeisesti mukana. Pal-
kitsemme myös vuosittain 
alueella erityisesti kunnos-
tautuneen henkilön Vuo-
den pakilalaisena. Pidäm-
me tärkeänä niin nuoriso-

työn kehittämistä alueel-
la asuvien nuorten perhei-
den tarpeiden turvaami-
seksi kuin myös muun ak-
tiiviväestön sekä eläkeläis-
ten palvelutarpeiden huo-
mioimista. Pakila-Seuran 
viestintä on avointa ja mo-
nikanavaista. Käytämme 
pääasiallisina viestintäka-
navina Pakilan kotisivuja, 
seuran Facebook-sivuja ja 
Oulunkyläinen-lehteä. 

juhlavuosi 2017

Pakila-Seura osallistuu 
vuosittain suosittujen Pa-
kilan Kylätapahtuman ja 
Itä-Pakila-päivän järjestä-
miseen ja organisoi muita 
pienempiä tapahtumia, ku-
ten yleisöluennot ja VPK:n 
tanssitapahtumat, joiden 

tuotot ohjataan hyvänteke-
väisyyteen. Tänä vuonna 
Pakila viettää 600-vuotis-
juliaan ja Pakila-Seura on 
pääjärjestäjänä organisoi-
massa juhlatapahtumia. 

Pakila-Seura isännöi, 
hoitaa ja vuokraa Pakin ta-
loa, joka on Helsingin kau-
pungin omistama 1700-lu-
vulta peräisin oleva koti-
seututalo Itä-Pakilassa. Pa-
kin talo on tunnelmallinen 
1800-luvun asuun kun-
nostettu maalaistalo, jon-
ka suojaisassa umpipihas-
sa on viisi aittaa. Pakin ta-
lossa järjestetään vuosit-
tain yli 200 tilaisuutta, ku-
ten häitä, valmistujaisia, 
virkistyspäiviä, perhejuh-
lia ja kokouksia. 

erja VuOriO

REIJO VUORENTO - alueemme oma ehdokas!

482

Kuntaliiton apulaisjohtaja, kuntatalous ja -hallinto. HUS:n hallitus, 
HYKS lautakunta, Kuntien Takauskeskus

Jo riittää
- pakkoyhtiöittäminen
- eriarvoistava politiikka

REIJO VUORENTO
-aito ammattilainen asialle!

Reijo Vuorento

REIJO VUORENTO

aurinkoinen itä-Pakila-päivä 2016.

Kaupunginosayhdis-
tysten esittelysarja IV-
osa: Pakila-Seura

ERJA VUORIO
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PaKiLan Kiinteistönomis-
tajain Yhdistys ry tukee 
pientaloasumista järjestä-
mällä esitelmätilaisuuksia 
ja hankkimalla asumisessa 
tarpeellisia tietoja ja taito-
ja asukkaiden käyttöön se-
kä alennuksia tuotteista ja 
palveluista. Yhdistys toimii 
Itä- ja Länsi-Pakilan sekä 
Paloheinän alueilla. 

juhlavuosi

Vuonna 1947 perustettu 
yhdistys täyttää tänä vuon-
na 70 v. Juhlavuoden oh-
jelmana järjestettiin yh-
dessä Pakila-Seuran kans-
sa 23.3.2017 Pakilan yläas-
teen auditoriossa yleisöl-
le avoin esitelmätilaisuus 
lämpöpumppuun perus-
tuvista lämmitysjärjestel-
mistä. Syyskaudella on tar-
koitus järjestää vastaava ti-
laisuus kaukolämmösta ja 
aurinkoenergiasta pienta-
lon lämmönlähteenä. Vuo-
si huipentuu synttärijuhliin 
kakkukahveineen.

Valtakunnallinen 
edunvalvonta

Pakilan kiinteistönomista-
jat on Suomen Omakotilii-
ton jäsenjärjestö. Liittoon 
kuuluu 256 yhdistystä ja 
niiden kautta yli 75 000 jä-

PAKILA

Tukea ja edunvalvontaa 
pientaloasukkaille 

Pakilan Kiinteistönomistajain yhdistys ry:n hallitus 
vuonna 2017. Hallitus kokoontuu vuosittain 6 kertaa. 
Vasemmalta oikealle: eino Hänninen, rahastonhoitaja 
Matti Pakkanen, juha Sundberg, Mikko Vienonen, 
puheenjohtaja Matti enroth, varapuheenjohtaja Tapio 
Klemetti ja Marvi Mattila. Kuvasta puuttuvat sihteeri 
Pirkko Heiniö, eino Salmi ja Tapio Suomi.

Pientalossa asuva on itse oman asumisensa 
talonmies ja isännöitsijä. Kiinteistön 
kunnossa pitäminen ja siinä asumiseen 
liittyvien lakisääteisten velvoitteiden 
hoitaminen edellyttävät osaamista. 

sentä. Tähän joukkovoi-
maan perustuu Omakoti-
liiton valtakunnan tason 
vaikuttamiskyky. Liiton 
tuoreimpia edunvalvonta-
saavutuksia pientaloasu-
jien hyödyksi ovat muu-
tokset jätevesisääntelyyn, 
kotitalousvähennykseen, 
energiatodistukseen ja hel-
potukset vapaa-ajan asun-
non muuttamisessa pysy-
vään asuinkäyttöön. Tu-
loksekkaan edunvalvon-
nan tarve korostuu tule-
vaisuudessa. Pientaloasu-
mista rasittavat   eniten jat-
kuvasti nousevat asumisen 
kustannukset ja rakenta-
misen lainsäädäntö.

Ota edut talteen

Omakotiliiton kautta Pa-
kilan kiinteistönomistajain 
jäsenet saavat paljon hyö-
tyä jäsenyydestään: mak-
sutonta lakineuvontaa, ra-
kennusneuvontaa, piha- 
ja puutarhaneuvontaa se-
kä merkittäviä alennuksia 
ja jäsenlehtenä neljä ker-
taa vuodessa ilmestyvän 
Omakoti-lehden ja Pienta-
lon huoltokirjan. Yhdistyk-
semme jäsenet saavat Mes-
sukeskuksessa 6.-9.4.2017 
pidettäville Kevätmessuil-
le jäsenkorttia näyttämäl-

lä 2 pääsylippua 1 hinnalla 
(norm. hintaisesta sisään-
pääsystä). Messuilla on sa-
manaikaisesti 5 messuta-
pahtumaa: Oma koti, Oma 
mökki, Kevätpuutarha, 
Lähiruoka&luomu, Sisusta.

Vuonna 2017 myös 
Omakotiliitto juhlii 70. toi-
mintavuottaan ja ottaa osaa 
Suomi 100-juhlavuoteen 
kannustamalla kansalaisia 
laittamaan kodit ja pihat 
juhlakuntoon. Omakotilii-
ton sivuilla www.omakoti-
liitto.fi esitellään liiton toi-
mintaa, etuja, juhlavuoden 
tapahtumia. Samassa osoit-

teessa on myös Pakilan 
Kiinteistönomistajain Yh-
distyksen kotisivu ja mah-
dollisuus liittyä sähköises-
ti yhdistyksemme jäsenek-
si. Otan jäseneksi liittymi-
siä vastaan myös puheli-
mella. Toivotan uudet jä-
senet lämpimästi tervetul-
leiksi yhdistyksemme toi-
mintaan. Nykyinen jäsen-
määrämme on 270 jäsentä 
ja vuotuinen jäsenmaksum-
me 25 euroa. 

MaTTi enrOTH,

Puheenjohtaja, 
Kaupunginvaltuutettu, 

P. 044 045 4015       

Kirjanpitopalvelua Oulunkylässä
pienille yrityksille

www.mikrotilit.fi         p. 040 733 68 69

PARTURI-KAMPAAMO

OLYMPIA
Koskelantie 54 P. 09 757 1353

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

MATTI ENROTH,

SanTTu Edelmann on toi-
minut keittiömestarina yli 
kymmenen vuotta. Italia-
laiseen gelatoon hän ihastui 
jo lapsena Italian matkoilla; 
siellä sai sitruunasorbettia, 
jollaista Suomessa ei tun-
nettu. Vanha rakkaus on 
muistutellut itsestään aina 
Italiassa käydessä ja viime 
kesän matkan jälkeen oli 
pakko ryhtyä toimeen. Syk-
syllä pakilalaisessa kotita-
lossa alettiin tehdä gelatoa 
tosissaan.

Vähemmän rasvaa, 
enemmän makua

Edelmann Gelato on ni-
mensä mukaisesti italia-
laistyyppistä jäätelöä, joka 
tehdään pääosin maitoon. 
Tämä tuo raaka-aineiden 
maut esille, mutta vähentää 
rasvan määrää. Gelatossa 
on myös vähemmän ilmaa 
kuin tavallisessa kerma-
jäätelössä, mikä tekee siitä 
huomattavasti painavam-
paa kuin tavalliset tehdas-
jäätelöt. Ilman ja rasvan vä-
hyyden vuoksi gelato jää-
tyy pakkasessa todella ko-
vaksi, joten se on hyvä ot-
taa ajoissa pehmenemään 
ennen nauttimista. 

Santtu Edelmann val-
mistaa jäätelön itse alus-
ta loppuun. Jäätelön val-
mistus oli hänelle tuttua jo 
keittiömestarin työstä, jos-
sa hän on valmistanut si-
tä jopa juureksista, sekä al-
ku- että jälkiruuaksi. Koti-
keittiössä gelaton tekoon 
tarvitaan monta konetta ja 
useampi vaihe. Edelman-
nia käsityö ei kuitenkaan 
haittaa.

– Ehkä kokkitaustan 

Edelmann Gelato 
– makumatkalle 
Pakilassa
Näillä kulmilla on selvästi tapahtunut jotain 
– uusia mielenkiintoisia ruoan parissa 
toimivia yrityksiä syntyy nyt tiuhaan tahtiin. 
Yksi uusista löydöistä on Edelmann Gelato, 
jonka italialaistyyppinen jäätelö vie kielen 
mennessään.

vuoksi haluan tehdä kai-
ken aidoista raaka-aineista 
ja käsin.

Makuja hän kokeilee 
yleensä vaimonsa Anun 
kanssa viikonloppuiltoina 
lasten mentyä nukkumaan. 
Suklaa ja sitruuna ovat ne 
tärkeimmät maut, mutta 
uusia ehdotuksia otetaan 
asiakkailta vastaan. Vuo-
henmaitojäätelö on harkin-
nassa. Valintoihin vaikuttaa 
myös sesonki, koska raa-
ka-aineet halutaan saada 
tuoreina.

Gelatoa kahviloihin

Anu Edelmannilla on ollut 
tärkeä rooli siinä, että Edel-
mannin gelato on jo löytä-
nyt runsaasti ystäviä.

– Vaimoni markkinoi 
jäätelöä Facebookissa ja toi-
mii laadunvalvojana. Ilman 
vaimoa minulla olisikin 
varmaan pakkanen täyn-
nä gelatoa, josta kukaan ei 
olisi kuullut mitään, Santtu 
Edelmann sanoo.

Kotijäätelön valmistuk-
seen ja myyntiin tarvitaan 
samanlaiset luvat kuin ra-
vintoloillakin. Omasta keit-
tiöstä on kuitenkin tarkoi-
tus siirtyä uusiin tiloihin.

– Pikkuhiljaa pyritään 
saamaan jalkaa oven väliin, 
löytämään lisää yhteistyö-
kumppaneita ja isommat ti-
lat tuotannolle. Tähtäimes-
sä on saada gelatoa myyn-
tiin sopiviin kahviloihin ja 
myymälöihin, Edelmann 
sanoo. Ehkä näemme vie-
lä joskus Pakilassa italia-
laistyyppisen gelatobaarin 
pitkine tiskeineen täynnä 
makuvaihtoehtoja?

SuSan WiLander

Kaikille avoin
Kaupunki

235 Åggelby
Oulunkylä Tove Ørsted

www.tove.orsted.fi
Annonsen betald av Tove Ørsteds stödförening

Perhe-
läheinen

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

EDELMANN GELATO
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PAKILA

nyKyiSen S-marketin ton-
tin omistaa S. Eriksson. Ton-
tilla on kaksi rakennusta; 
toisessa asuu Eriksonin per-
he alakerrassa ja vuokrata-
laisia yläkerrassa. Toises-
sa, lähempänä Muurimesta-
rintietä sijaitsevassa raken-
nuksessa toimii mankeli. 
Tontti myydään myöhem-
min OTK:lle, joka rakentaa 
tontin pohjoispäätyyn tilat 
Elannon myymälälle. Ton-
tin ostaa 1970-luvun lopul-
la Valtameri Oy, joka raken-
taa uuden liikekiinteistön. 
Tilat jäävät tarpeettomiksi, 
kun Valtameri fuusioidaan 
1990-luvun lopulla Rauta-
ruukkiin. Rakennus sanee-
rataan 2000-luvun alussa S-
marketin käyttöön. 

Tulemme Lepolantien 
– siis silloisen Puistotien – 

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

KÄPYLÄ

kulmaan. Talo, jossa nyt toi-
mii Aake Oy, rakennettiin 
1950-luvulla puhelinkes-
kukseksi. Sitä ennen tont-
ti oli perunamaata. Toisel-
la puolen Pakilantietä, ny-
kyisen apteekin ja R-kios-
kin liiketalon tontilla sei-
soo 1908 rakennettu Taavet-
ti ja Ester Vehviläisen omis-
tama talo. Siinä toimii elin-
tarvikeliike lähes 50 vuotta, 
1930-luvulta aina 1970-lu-
vun lopulle asti, aluksi mai-
tokauppa ”pikku-Elanto” ja 
myöhemmin yksityisiä ruo-
kakauppoja. Tontti ulottuu 
nykyiseen Osuuskunnan-
tiehen. Tontin eteläpäädys-
sä Vehviläisillä on peruna-
maa, marjapensaita ja ome-
napuita. Vehviläisen pe-
rikunta myy tontin, jolle 
1970-luvun lopulla nousee 

nykyinen liikerakennus. 
Tässä Puistotien ja Le-

polantien risteyksessä on 
liikenteellisesti merkittä-
vä paikka: toisen Pakilaan 
tulevan linja-auton reitin 
päätepysäkki. Myöhemmin 
päätepysäkki siirretään Pa-
kilan vanhaan keskustaan 
nykyisen Lepolantien ja Ja-
kotien risteyksen tienoille. 
Reitti Pakilasta Helsingin 
keskustaan johtaa nykyisen 
Suursuon, Niittylän ja Pasi-
lan kautta Mannerheimin-
tien kautta Rautatientorille. 

Jatkamme matkaa. 
Osuuskunnantietä ei siis 
vielä ole, se rakennetaan 
vasta 1960-luvun alussa. 
Kohdassa, johon Osuus-
kunnantie myöhemmin 
raivataan, seisoo Pakilan-
tien vasemmalla puolella 
Edvard Hytösen talo, joka 
myöhemmin jää osaksi ra-
kennettavan uuden tien al-
le. Hytönen harjoittaa pi-
harakennuksessaan metal-

liverstastoimintaa ja perus-
taa Hitsaamo ja Metallikor-
jaamo Edv. Hytösen. Yri-
tystoiminta siirtyy sittem-
min uuteen toimitaloon Ja-
kokunnantielle. Talo Paki-
lantien varrella puretaan 
2000-luvun lopulla ja tilal-
le rakennetaan tontin osta-
neen Tapio Suomen toimes-
ta 2009 liikekiinteistö, jossa 
nykyisin toimii mm. Kahvi-
la Helmi.

Tulemme Alkutien kul-
maan. Nykyisten 1960-lu-
vulla rakennettujen kerros-
talojen kohdalla on Mäkis-
ten tontti, joka ulottuu ai-
na Vehviläisen kulmaan as-
ti. Lidlin tontilla on sokean 
liikemies Harisen omistama 
kaksikerroksinen puuraken-
nus, jossa asuu vuokralaisia. 
Ajan kuluessa huonokuntoi-
nen talo pääsee niin pahas-
ti rapistumaan, että tervey-
denhoitoviranomaiset anta-
vat 1940-luvulla talolle pur-
kutuomion. Perheiden hää-

döstä uutisoidaan Helsin-
gin Sanomissa. Tontille ra-
kennetaan 1970-luvun alus-
sa liikekiinteistö, joka pure-
taan nykyisen, 2010 raken-
nettavan, liiketalon tieltä.

Vastapäisellä puolen Pa-
kilantietä Alkutien etelä-
puolella sijainneen Kuu-
sikko-nimisen tilan olivat 
veturinkuljettaja Erholta 
vuonna 1926 ostaneet Arttu 
ja Helmi Lundén. Lundénit 
muuttivat kahden poikan-
sa kanssa tontilla sijainnee-
seen taloon. Arttu Lundén 
kuolee auto-onnettomuu-
dessa 1943 ja tontti jää peri-
kunnalle. Jouluksi 1957 Ar-
tun ja Helmin poika Risto 
Lundén rakentaa tontin ete-
läpäähän omalle perheel-
leen valkean tiilitalon, jo-
ka hyväkuntoisena seisoo 
edelleen paikallaan. Helmi 
Lundén asuu alkuperäises-
sä rakennuksessa elämän-
sä loppuun asti. Tontilla tä-
nään sijaitseva kaksikerrok-

sinen pienkerrostalo on ra-
kennettu 2002. 

Olemme nyt tulleet Pa-
pinmäentien risteykseen, 
mihin Pakila päättyy. Kun 
katsomme eteenpäin, nä-
emme enimmäkseen met-
sää ja nykyisen Petaksen-
tien kohdalta Haagaan läh-
tevän tykkitien. Pirjontien 
kulmaan Elanto rakennut-
taa heti sotien jälkeen talon, 
jossa avataan maitokaup-
pa. Taloa kunnostetaan 
1970-luvulla ja siihen ava-
taan Pirjon krouvi. Krouvi 
lopettaa toimintansa 2011. 

erja VuOriO 

Tarinat kertoi Risto Lundén 
syksyllä 2016. Muistiin mer-
kitsi Erja Vuorio. Lähteenä on 
käytetty myös Pakilan seudun 
historiaa (1981). Kuvat Paki-
la-Seura, Finna-kuvatietokan-
ta sekä Risto Lundénin ja Er-
ja Vuorion kotiarkistot. Lue 
lyhentämätön juttu ja kuvia 
osoitteesta www.kaupungin-
osat.net/pakila.

järjeSTäVä joukkue Kä-
Pa United 05 matkustaa ke-
väällä Barcelonaan ja Rans-
kan Le Mansiin kovatasoi-
siin turnauksiin, joihin osal-
listuu maailman huippu-
joukkueita, mm. FC Barce-
lona, Real Madrid ja Paris 
Saint-Germain. Joukkuetta 
harjoittaa useilla valtakun-
nallisilla valmentajapalkin-
noilla palkittu talenttival-
mentaja Abdi Mohamed. 

KäPa United 05 on har-
joitellut koko talven Ou-
lunkylän urheilupuistos-
sa. Kesäkauden avaavassa 
jännittävässä turnaukses-
sa nähdään, miten lumisis-
sa olosuhteissa karaistu-

Kansainvälinen 
jalkapalloturnaus 22.-23.4.
Oulunkylän urheilupuiston suunnalla 
ulkoileville on tarjolla mielenkiintoista 
seurattavaa viikonloppuna 22.–23.4. Käpylän 
pallon vuonna 2005 syntyneiden poikien 
edustusjoukkue järjestää kilpaturnauksen, 
johon osallistuu kuusitoista joukkuetta 
Suomesta ja ulkomailta. Oulunkylän srk:n Kutomakerhon

M Y Y J Ä I S E T
LAUANTAINA 8.4.2017 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.

neet pojat pärjäävät suo-
malaisille ja ulkomaisille 
kilpakumppaneilleen.

Jännittävien pelien li-
säksi katselijoille on tarjol-
la lämmintä lounasta, kah-
via sekä tuoreita leivonnai-

sia ja arpoja, joista jokainen 
voittaa. Kaikki tuotto me-
nee joukkueen hyväksi.

Tervetuloa mukaan kan-
nustamaan! Alueelle on va-
paa pääsy.

MarKe eurOPaeuS

MIKKO PIISPA
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Hei kaikki! My name 
is Samuel Rou-
leau and I am a Ca-

nadian student in Helsin-
ki. I study bassoon perfor-
mance at the Sibelius Acad-
emy as part of an exchange 
program with my home in-
stitution, McGill University 
in Montréal, Canada. I am 
living in a shared apartment in Käpylä, more precisely 
in Olympiakylä, for the year and I fell in love with the 
neighbourhood the day I moved in. 

Let’s go a little bit back in time to understand how I got 
to where I am now. Firstly, my main passions in life are 
music, languages and travel. I have therefore always 
been fascinated with the concept of exchange programs 
and studying abroad. To be able to study what you love 
in a foreign country which allows you to travel is and al-
ways has been a fantastic idea to me. I have been in con-
tact with exchange students from my high school un-
til this day and actually just visited them in Switzerland 
and Italy during my time in Finland. So it’s safe to say 
exchange students and programs have been a part of my 
life for a long time, but I had never been the one going 
on exchange.

I had considered the idea in my first year at McGill Uni-
versity, but some say it is difficult to go on an exchange 
while studying classical music performance, since the re-
lationship with your fellow students and teacher is so 
close and personal. I decided to look it up anyways, and 
halfway through my second year I found that my school 
offered an opportunity to study abroad in Finland at 
the Sibelius Academy. I had heard great things from the 
school, and Finnish had always been a language that 
fascinated me but scared me at the same time because 
of its uniqueness and stereotypical difficulty to learn. I 
thought to myself that this would be a perfect opportu-
nity to study music at one of the best music academies in 
Europe and learn a unique language and explore a cul-
ture that is not widely known. In short, I applied, audi-
tioned and got accepted by the school, and a few months 
later I found myself on a plane towards Helsinki about 
to live one of my biggest dreams: to be an exchange 
student. 

During the summer, I was looking at apartments a bit 
everywhere, asking friends and teachers in Helsinki for 
help, but ended up finding roommates on a vuokra-
asunto Facebook group with whom we found a perfect 
apartment in Käpylä. The apartment is extremely conve-
niently located, near main buses and Puu-Käpylä, very 
spacious and well lit. I have been very happy living here 
since August, and am looking forward to keep enjoying 
it until June. Having recently joined the Käpylä Face-
book group, I am looking forward to being more inte-
grated in the community and learn more about Finnish 
language and culture with my neighbours! 

Until next time,
SaMueL rOuLeau

Paavo Untamala: 
Helsingin yhteinen 
kirkkovaltuusto, eläkkeelle 
Oulunkylän seurakunnasta, rovasti

Sara Paavolainen: 
Kaupunginvaltuuston 
varapuheenjohtaja, näyttelijä ja 
suntio

Tahdomme panostaa Helsingissä erityisesti 
kohtuuhintaiseen asumiseen, kouluihin ja muihin 
lähipalveluihin sekä kaikille meille tarjottavaan 
tasokkaaseen huolenpitoon. Maksuton 
varhaiskasvatus kaikille lapsille ja koulujen 
iltapäiväohjelmaa kehitettävä.

472 444

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.

KÄPYLÄ

yKKöSen ratikan pääte-
pysäkin tuntumassa toi-
miva Käpylän maamerk-
ki Park hotelli lopetti yl-
lättäen toimintansa varari-
kon vuoksi tammikuussa. 
Hotelli aloitti toimintansa 
Uusimaa nimellä jo ennen 
Helsingin Olympialaisia.

– Toiminta oli pysäh-
dyksissä kolme viikkoa, 
kertoo ravintolaa ja ho-
tellia nyt pyörittävä alan 
konkari Reijo Liesaho. Hä-
nen perheomisteinen No-
vadac Oy:nsä vastaa pal-
velujen tarjonnasta. Park 
hotelli on hänelle ennes-
tään tuttu.

– Toiminta on alkanut 
hyvin. Vanha asiakaskun-
ta on palaamassa ja tila-
uksia on tullut mukavasti, 
hän kertoo. Pohjoisen Hel-
singin alueella on puutet-
ta kokous- ja saunatiloista. 
Hotellissa on myös eriko-
koisia kokoustiloja. Suurin 
luentosali vetää 100 hen-
keä ja yhdistelemällä saa-
daan kokoustila 120:lle 
hengelle. Saunaosastos-
sa on kolme erikokoista ti-
laussaunaa, joista tunne-
tuin kauppaneuvos Pau-
kun nimeä kantava sauna.

Kolumni

Minun 
Käpyläni

Pia Rouhiainen
Pakila

Yrittäjä,  opettaja,  aikuisopiskelija,
entinen omaishoitaja 52 v. 

Parempien palveluiden & vanhusten kotihoidon puolesta!

335

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

Park hotelli toimii taas

Ravintolan nimi on nyt 
Puisto. Lounas- ja tilaus-
ravintolan lisäksi se toimii 
iltaisin tapas-baarina.

Puistossa on 120 asia-
kaspaikkaa. Reijo Liesaho 
lupaa maukasta ja konstai-
lematonta ruokaa, joka on 
alusta pitäen valmistettu 

omassa keittiössä laaduk-
kaista raaka-aineista. Ilta-
ravintolassa tarjotaan nyt 
tapaksia.

– Messukeskuksen ja 
Hartwall-areenan tapah-
tumat tuovat meille ho-
telliin hyvin asiakkaita. 
Normaalisti sunnuntaisin 

keittiö on kiinni, mutta pe-
rinteiset juhlapäivät olem-
me avoinna, toteaa Reijo 
Liesaho.

Park hotelli haluaa olla 
Käpylän yhteisöjen kanssa 
mukana järjestämässä eri-
laisia tapahtumia.

MaunO Hari

MAUNO HARIOulunkyläisen uutena kolumnistina aloittaa Samuel 
Rouleau, kanadalainen Sibelius Akatemiassa opis-
keleva vaihto-opiskelija.

SAMUEL ROULEAU

Oulunkylän kaupunkipolut netissä
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/
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HeLSinGin uusi yleiskaa-
va on herättänyt paljon kes-
kustelua ja myös vastustus-
ta. Yleiskaavan varaukset 
mahdollistavat Helsingin 
kasvamisen 860 000 asuk-
kaan ja 560 000 työpaikan 
kaupungiksi vuoteen 2050 
mennessä. Kaupunginval-
tuusto päättää tulevista ase-
makaavoista. Yleiskaavan 
pohjana on visio Helsingis-
tä raideliikenteen verkosto-
kaupunkina, jossa myös kä-
velyn ja pyöräilyn osuutta 
kasvatetaan. 

Kaikki haastattelemam-
me ehdokkaat ovat samaa 
mieltä siitä, että Keskuspuis-
toon ei pidä rakentaa ja vi-

 Kaupunginvaltuusto
Helsingin ylin päättävä elin, joka valitaan kuntavaa-
leilla joka neljäs vuosi. 
85 jäsentä. Jokaisella valtuutetulla on 
varavaltuutettu. 
Ollakseen päätösvaltainen, kokouksessa pitää olla 
paikalla vähintään kaksi kolmasosaa kaikista valtuu-
tetuista. Päätöksiin tarvitaan paikalla olevien valtuu-
tettujen äänten enemmistö.
Valtuuston kokoukset järjestetään yleensä joka toise-
na keskiviikkona. 
Valtuuston esityslista on luettavissa valtuuston sivuil-
ta kokousta edeltävänä torstaina. Päätöksistä kerro-
taan jo kokouksen aikana Helsinki-kanavan lähetyk-
sissä ja kokouksen jälkeen päätöstiedotteet-sivulla.
Kaupunginvaltuusto valitsee 15 kaupunginhallituk-
sen jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 
kahdeksi vuodeksi. Kausi alkaa tai päättyy valtuus-
tokauden vaihtuessa. Kaupunginhallitus johtaa kau-
pungin hallintoa, valmistelee kaupunginvaltuustos-
sa käsiteltävät asiat sekä vastaa valtuuston päätös-
ten toimeenpanosta ja päätösten lainmukaisuuden 
valvonnasta. Kaupunginhallitus kokoontuu yleensä 
maanantaisin. 

 Helsinki saa pormestarin
Kaupunginvaltuusto päätti 2016 uudistaa Helsin-
gin johtamisjärjestelmän. Kuntavaalien jälkeen uu-
den kaupunginvaltuuston aloittaessa toimintansa 
1.6.2017 siirrytään pormestarimalliin. Kaupunginval-
tuusto valitsee pormestarin ja neljä apulaispormes-
taria. Lisäksi siirrytään neljän toimialan malliin, kes-
kushallinnon lisäksi on kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimiala, kaupunkiympäristön toimiala, kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimiala sekä sosiaali- ja terveys-
toimiala. Lautakunnat muuttuvat toimialalautakun-
niksi. Toimialamallin tavoitteena on saada poistettua 
hallintokuntien rajoja. Uudistuksella kaupunki haluaa 
saada kuntavaalituloksen vaikuttamaan suoremmin 
johtamiseen. 

 Pormestarimalli
Pormestarimallin tavoitteena on erottaa virkamiesval-
mistelu ja poliittinen päätöksenteko toisistaan. Por-
mestari ja apulaispormestarit valitaan vaalikaudeksi 
ja he ovat päätoimisia luottamushenkilöitä. Pormes-
tari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja 
apulaispormestarit toimialalautakuntien puheenjoh-
tajina sekä kaupunginhallituksen jäseninä. Kaupun-
gin keskushallintoa johtaa kansliapäällikkö ja hänen 
alaisenaan toimivat toimialajohtajat. Nämä kaikki ni-
mitetään seitsemän vuoden määräajaksi. 

Susan Wilander

Oulunkyläinen haastatteli 13 paikallista kuntavaalieh-
dokasta eri puolueista. Haastatteluihin pääsivät mu-
kaan kaikki halukkaat ehdokkaat. Osa ehdokkaista 
osallistui myös videohaastatteluihin, joita voit katsoa 
Oulunkyläisen nettisivuilta: www.oulunkylainen.fi.

Toimitus on haastattelujen perusteella koonnut eh-
dokkaiden näkemyksiä näillä vaalisivuilla taulukoi-
hin ja artikkeleihin. Taulukoissa ehdokkaan nimi on 
sen vaihtoehdon kohdalla, joka toimituksen tulkin-
nan mukaan parhaiten kuvastaa hänen haastatte-
lussa kertomaansa kantaa ko. asiaan. Ehdokkaiden 
kommentteihin on otettu sellaisia osia haastatteluis-
ta, jotka täydentävät näitä vaihtoehtoja tai tuovat nii-
hin uusia näkökulmia.

Haastatellut ehdokkaat ovat: 
Matti Enroth (kok)
Yrjö Hakanen (skp)
Arto Helenius (sdp)
Sirkku Ingervo (vas)
Tapio Klemetti (kok)
Johanna Krabbe (kok)
Outi Mononen (skp)
Björn Månsson (rkp)
Petri Roininen (kok)
Sanna Vesikansa (vih)
Anne Vuori (ps)
Anne Vuorjoki (vas)
Mika Välipirtti (vas)

Kaupungin kaavoitus

KUNTAVAALIT

Kuntavaalit 9.4.2017
Helsingissä pidetään kuntavaalit ensi viikon 
sunnuntaina. Vaaleissa valitaan jäsenet 
kaupunginvaltuustoon. Tänä vuonna 
kaupungin johtamisrakenne uudistuu 
valtuuston jäsenten valitessa kaupungille 
pormestarin ja apulaispormestarit.

heralueita ylipäätään tulee 
suojella. Viheralueiden suo-
jelemiseen ehdokkaat esittä-
vät erilaisia keinoja:

Sanna Vesikansa: Ratkai-
sevat päätökset tullaan teke-
mään asemakaavavaihees-
sa. Tulee menemään mon-
ta vuotta ennen kuin raken-
tamista aloitetaan. Yleis-
kaavalla rakennetaan myös 
joukkoliikenteeseen raken-
tuvaa kaupunkia. Se sääs-
tää viheralueita ja ympäris-
töä. Joissakin kohdissa jou-
dutaan miettimään tarkoit-
taako joukkoliikenteeseen 
investoiminen sitä, että jos-
tain pienestä viheralueesta 
joudutaan luopumaan. Tä-

mä tulee mielestäni sanoa 
suoraan. 

Yrjö Hakanen: Yleiskaa-
va pitää laittaa uusiksi. Se 
voidaan tehdä niin, että uu-
si valtuusto päättää laittaa 
sen uudelleen nähtäville, 
jotta tärkeimmät viheralueet 
säästetään rakentamiselta. 
Tai kun lautakunta tai val-
tuusto tekee yleiskaavan to-
teutusohjelman, siinä pääte-
tään, että ei rakenneta yleis-
kaavan toteuttamiskaudel-
la sellaisia viheralueita, joita 
pidetään tärkeinä. 

Matti Enroth: Yleiskaava 
tuotiin valtuustoon joko hy-
väksyttäväksi tai hylättäväk-
si kokonaan. Yleiskaavassa 

on kyseessä 50 miljardin eu-
ron rakentamismahdollisuu-
det tilanteessa, jossa meil-
lä muutaman vuoden sisäl-
lä loppuvat nykyisen yleis-
kaavan rakentamismahdol-
lisuudet. Siksi äänestin yleis-
kaavan puolesta. Kuukausi 
sitten tein valtuustossa aloit-
teen, että yleiskaavan epä-
kohtia pitäisi tarkistaa. 

Anne Vuorjoki: Asema-
kaavavaiheessa suunnitel-
miin pitää vaikuttaa siten, 
että suuret yhtenäiset viher-
alueet, luonnonsuojelulli-
sesti arvokkaat metsät sekä 
asukkaiden ulkoilun ja vir-
kistyksen kannalta tärkeät 
metsät ja puistot säilytetään. 

Miten Raide-Jokerin tulisi vaikuttaa Pohjois-Helsinkiin?

Raide-Jokeriin liittyvä asuntorakenta-
minen ei saa viedä viheralueita tai tu-
hota suojeltuja kaava-alueita

Anne Vuori, Sanna Vesikansa, Tapio 
Klemetti, Yrjö Hakanen, Sirkku Ingervo

Raide-Jokeri sujuvoittaa liikennettä Petri Roininen, Sanna Vesikansa, 
Mika Välipirtti, Johanna Krabbe, Björn 
Månsson, Anne Vuorjoki

Kehittää palveluita ja asumista Petri Roininen, Outi Mononen, Yrjö 
Hakanen, Matti Enroth, Anne Vuorjoki

Petri Roininen: Pyrkimyk-
set ovat hyviä, mutta toteu-
tussuunnittelu ratkaisee. 
Siinä on seuraavalla val-
tuustolla paljon töitä kaik-
kien tähän liittyvien kaa-
vallisten tontinluovutusten 
ja rakentamismääräysten 
osalta.
Yrjö Hakanen: Se tarjoaa 
mahdollisuuden kehittää 
tällä alueella asumista ja 
palveluita, joita täällä ei nyt 
ole niin paljon kuin voisi ol-
la. Kaupunkisuunnitteluvi-
rastossa on valitettavasti se 
ajatus, että jokainen Raide-
Jokerin kilometri pitää ra-
hoittaa sen varrelle tule-
valla uudis- tai täydennys-
rakentamisella. Tästä seu-
raa ongelmia kaavoitukses-
sa, kuten esim. Pirkkolassa, 
jossa suojelukaava-alueel-
le esitetään viisikerroksisia 
rakennuksia.
Sirkku Ingervo: Linjaus 
pitää siirtää aikaisempaan 
– ei Tuomarinkylän pelto-
jen läpi Raide-Jokeria. Siel-
lä asuu jo nyt ihmisiä, jot-
ka olettavat, että sinne tulee 
Raide-Jokeri, joten ei pidä 
siirtää sitä kulkemaan pel-
lon läpi.
Björn Månsson: Toivon 
mukaan parantaa yhteyk-

siä. Varjopuolena on se, 
mitä jää raiteen alle. En 
ole Raide-Jokeria vastaan, 
mutta sitä olisi voinut edel-
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raide-jokerin havainnekuva Käskynhaltijantieltä

leen ajaa busseilla. Toivot-
tavasti tulee tarpeeksi tihe-
ään pysäkkejä.

SuSan WiLander
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Petri Roininen: Vain kaa-
voitetun rakennuskelpoi-
sen maan lisäämisellä saa-
daan lisää asuntoja, lisää 
tarjontaa ja sitä kautta ta-
sapainotettua nykyistä ti-
lannetta, joka on nostanut 
vuokra-asuntojen vuokria. 
Pitää kuitenkin ymmärtää 
eri alueiden kehittyvän eri 
tavoin ja antaa niiden ke-
hittyä omaleimaisten piir-

KUNTAVAALIT

Sanna Vesikansa: Mielestä-
ni on yhtä tärkeätä, että luo-
daan osallisuusmalli, jos-
sa ihmiset oikeasti kokevat 
pystyvänsä vaikuttamaan, 
kuin että muokataan kau-
pungin johtamisjärjestel-
mää. Myös lasten ja nuorten 
tulisi voida vaikuttaa; Ruu-
ti-malli toimii hyvin.
Tapio Klemetti: Asukkail-
le pitäisi tuoda esille konk-
reettiset vaihtoehdot, joista 
he voisivat valita yleisen lin-
jan, jonka perusteella pää-
töksen valmistelu aloitettai-
siin. Uskon, että näin saatai-
siin parempia ja laajemmin 
hyväksyttyjä päätöksiä.

Kaupunginosademokratia

Äänestäminen vaaleissa on tärkeintä Petri Roininen

Lähidemokratia, kuten Maunulan mal-
lissa, pitäisi ottaa käyttöön koko 
kaupungissa

Sanna Vesikansa, Yrjö Hakanen

Kaupunginosayhdistyksiä ja mui-
ta paikallisia järjestöjä pitäisi kuulla 
päätöksenteossa

Anne Vuori, Tapio Klemetti, Mika 
Välipirtti, Matti Enroth, Björn Månsson, 
Anne Vuorjoki

Miten edistäisit kaupunginosademokratiaa?

HeLSinKi luo uusia kana-
via palautteen antamiseen 
ja tuottaa vuorovaikutuksel-
lisia menetelmiä kaupunki-
laisten osallistumiseen kau-
pungin kehittämiseen. Tie-
toa jaetaan mm. Ahjo-järjes-
telmässä ja Helsinki Region 
Infoshare -hankkeessa.

Kaupungissa on toteutet-

Petri Roininen: Helsingin 
tulisi arvioida kunnan it-
sensä harjoittama liiketoi-
minta ja kysyä onko tar-
koituksenmukaista, että 
kunta itse tekee tätä toi-
mintaa vai pitäisikö se an-
taa yksityisten yritysten 
tehtäväksi. 
Sanna Vesikansa: Meidän 
pitää katsoa suurimpia kil-
pailijoitamme eli Tukhol-
maa ja Kööpenhaminaa ja 
olla todella se ykkönen. 
Tapio Klemetti: Yritys-

Miten toimit, jotta Helsinki on yrityksille 
vetovoimainen?

Tontteja yrityksille, huomioitava 
kaavoituksessa

Anne Vuori, Björn Månsson, Mika Välipirtti

Toimitiloja tarjolle Anne Vuorjoki, Johanna Krabbe

Toimiva joukkoliikenne/julkiset 
palvelut/logistiikka

Sanna Vesikansa, Outi Mononen, Yrjä 
Hakanen, Arto Helenius, Johanna Krabbe, 
Mika Välipirtti

Koulutettu väestö Sanna Vesikansa, Yrjö Hakanen, Johanna 
Krabbe, Mika Välipirtti

asuntopolitiikka

KaiKKi haastatellut eh-
dokkaat olivat sitä mieltä, 
että lisää asuntoja pitää ra-
kentaa. Kaikki myös halu-
avat ainakin jossakin mää-

Millaisia keinoja ehdokkaat nimesivät 
asuntopolitiikkaan?

Lisää vuokra-asuntoja Anne Vuori, Yrjö Hakanen, Sirkku 
Ingervo, Anne Vuorjoki

Lisää kaavoitettua rakennusmaata Petri Roininen, Sanna Vesikansa, Tapio 
Klemetti, 

Kaupungin oma rakennusyhtiö Yrjö Hakanen, Anne Vuorjoki, Sirkku 
Ingervo

Asumisoikeusasuntoja Outi Mononen

Vuokrasääntely/vuokrankorotusjarru Yrjö Hakanen, Anne Vuorjoki

Joustavoitetaan rakennus- tai 
kaavoitusmääräyksiä

Petri Roininen, Tapio Klemetti

Kaupungin tyhjät tilat asuntokäyttöön Johanna Krabbe

Sekaisin vuokra- ja omistusasuntoja 
segregaation torjumiseksi

Björn Månsson

Yrjö Hakanen: Maunulan 
malli osoitti, että sellaisia 
asioita ei juuri ole suunnit-
telussa, joihin asukkaat ei-
vät voisi osallistua. Asuk-
kailla pitää olla oikeaa pää-
tösvaltaa – Maunulan mal-
lissa asukkaat ovat mukana 
päätöksentekoelimessä.
Johanna Krabbe: Demo-
kratian kannalta ihmisten 
valitusoikeuksia ei pitäisi 
rajoittaa. 
Matti Enroth: Asukkaita 
on kuunneltava; kaupun-
ki tuottaa palveluja meille 
ja siksi juuri meidän tarpei-
tamme pitää kuunnella. 
Sirkku Ingervo: Asukas-, 

asiakas- ja potilasasiantun-
temusta pitäisi saada käyt-
töön siinä vaiheessa kun 
sillä on vielä mahdollisuus 
vaikuttaa. 
Björn Månsson: Yksittäi-
nen järjestö on harvoin 
edustava, mutta yhdessä 
järjestöjen summa voi olla 
hyvinkin edustava. 
Anne Vuorjoki: Asukasyh-
distykset ovat kokeneet, et-
tä eivät ole saaneet riittäviä 
vastauksia ja perusteluita 
sille, miksi esimerkiksi hei-
dän vaihtoehtoisia ehdo-
tuksiaan ei ole otettu kaava-
suunnittelussa huomioon. 
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tu erilaisia osallistavan de-
mokratian hankkeita, esim. 
Maunulatalon suunnittelu. 
Näiden hankkeiden pohjal-
ta halutaan kehittää uusia 
toimintamalleja kaupunki-
laisten ja kaupungin vuoro-
vaikutukseen ja päätöksen-
tekoon. Esimerkiksi osallis-
tavaa budjetointia kokeil-

laan opetus-, nuoriso- ja 
kirjastotoimessa. 

Kaupunki on valmistel-
lut uutta osallisuus- ja vuo-
rovaikutusmallia yhteis-
työssä asukkaiden kanssa ja 
sen perusteella luodut osal-
lisuuden periaatteet, jotka 
kirjattiin kaupungin uuteen 
hallintosääntöön. 

rin suojella viheralueita tai 
kaupunginosien omalei-
maista tyyliä. Suurimmat 

erot ehdokkaiden välillä 
nousevat siitä, suositaanko 
vuokra-asuntojen tuotantoa 
ja vuokrien sääntelyä.

teittensä kautta eteenpäin. 
Mika Välipirtti: Yleiskaa-
vassa on osoitettu asuntora-
kentamista noin 2,5 kertaa 
enemmän kuin mitä kas-
vutavoitteessa on mainittu. 
Helsingin pitää kasvaa, se 
on ihan selvä. Kasvua tulee 
rajoittaa niille alueille, jois-
sa on jo rakennettu, tehdä 
tiivistä ja riittävän korke-
ata, mutta meillä pitää ol-

la tarpeeksi viheralueita ja 
luontoa – se nostaa asumi-
sen laatua. 
Sirkku Ingervo: Lisää 
yleishyödyllisiä eli kohtuu-
hintaisia vuokra-asuntoja. 
Kohtuuhintainen tarkoittaa 
mielestäni sitä, että ¼  ko-
kopäivätyön nettotuloista 
menee vuokraan. 

SuSan WiLander

Ryhmä/luokkakokoja pitää pienentää 
tai opetushenkilökunnan määrää lisätä

Anne Vuori, Outi Mononen, Mika Välipirt-
ti, Arto Helenius, Johanna Krabbe, Sirkku 
Ingervo, Anne Vuorjoki

Maksuton päivähoito Yrjö Hakanen, Tapio Klemetti, Björn 
Månsson, Sirkku Ingervo

Millaisia muutoksia haluat 
varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen?

Petri Roininen: Luokka-
koot alkavat olla aika hyväl-
lä tolalla. Tärkeämpää on 
satsata opetuksen laatuun, 
opettajien ammattitaitoon ja 
sen kehittämiseen ja edelly-
tysten luomiseen sille, että 
opettajat voivat tehdä mah-
dollisimman hyvin työtään. 
Sanna Vesikansa: Varhais-
kasvatusta tulisi katsoa osa-
na koulutusta. Ei niin, että 
päiväkodeista tulee pikku 
kouluja, vaan että siellä luo-
daan pohja koulupolulle. 
Tapio Klemetti: Kotihoi-
to ja perhepäivähoito pi-
täisi pitää vaihtoehtoina, 
jälkimmäisessä ryhmä on 

pieni ja se on myös yhteis-
kunnan kannalta joustava 
hoitomuoto. 
Mika Välipirtti: Työnte-
kijöille pitää saada palk-
ka, jolla tulee toimeen ja 
heidän pitää kokea työnsä 
miellyttäväksi. 
Yrjö Hakanen: Helsingis-
sä on asetettu tavoitteek-
si suuret koulut, mutta se 
on virhe. Helsingissä on jo 
nyt valtakunnallisesti otta-
en vain isoja kouluja. Mit-
kään tutkimukset eivät 
osoita, että 600-800 oppi-
laan kouluista olisi hyötyä 
itse oppilaan tai opetuksen 
kannalta. 

Sirkku Ingervo: Erityistu-
kea tarvitsevat lapset tulisi 
huomioida paremmin var-
haiskasvatuksessa, koska se 
on se aika, jolloin ehditään 
tukea kehitystä ja suomen-
kielen kehittymistä. 
Björn Månsson: Soten myö-
tä opetuksesta tulee kuntien 
tärkein tehtävä. 
Anne Vuorjoki: Olen val-
tuustoaloitteella vaatinut 
psykologien palkkaamista 
päiväkoteihin, jotta he voi-
sivat auttaa turvallisen kas-
vuympäristön rakentami-
sessa samaan tapaan kuin 
koulupsykologit kouluissa. 
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myönteisyys pitäisi is-
kostaa jokaisen päättäjän 
ja virkamiehen dna:han. 
Asenteen pitäisi olla se, et-
tä jos esim. joku tulee vi-
rastoon yritykseen liitty-
vää asiaa kysymään, me 
haluamme sen ratkaista, 
jotta yritys pystyy Helsin-
gissä toimimaan. 
Mika Välipirtti: Kysyi-
sin yrityksiltä itseltään mi-
tä ne tarvitsevat, jotta ne 
voivat hyvin ja menesty-
vät Helsingissä. Helsinki 

tarvitsee yrityksiä, ne ovat 
ihan olennainen osa kau-
pungin hyvinvointia.
Yrjö Hakanen: Se, että 
pidämme huolta kaikki-
en perustoimeentulosta ja 
työllisyydestä, vaikuttaa 
myönteisesti myös pieniin 
yrityksiin. 
Matti Enroth: Mielestäni 
on tärkeää, että löytyy kai-
kenlaisia työpaikkoja, kos-
ka kaikki eivät voi eivätkä 
halua tehdä toimistotyötä.
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Petri Roininen: On kak-
si merkittävää tekijää: ra-
kennukset ja liikenne. Tulisi 
löytää tasapaino rakennus-
ten energiatehokkuuden ja 
asumisen kustannusten vä-
lillä ja näitä tulisi kehittää 
yhdessä.
Outi Mononen: Lajittelua 
pitäisi lisätä, se on Suomes-
sa vielä ihan lapsen kengis-
sä verrattuna esim. Saksaan.
Tapio Klemetti: Energi-
an tuotannossa pitkällä ai-
kavälillä luovutaan hii-
len polttamisesta, en kui-
tenkaan lähtisi tekemään 
sitä liian nopeasti, ennen 
kuin on selkeitä näkymiä, 
miten energiantuotanto 
hoidetaan. 
Yrjö Hakanen: Tällä val-
tuustokaudella päätettiin 
Hanasaaren kivihiilivoima-
lan alasajosta ja nyt pitäisi 
ryhtyä konkreettisesti val-
mistelemaan seuraavia as-
kelia. Meillä on kannattava, 
osaava energiayhtiö, jonka 

KUNTAVAALIT

Miten kehität vanhusten palveluita ja 
terveyspalveluiden saavutettavuutta?

Sanna Vesikansa: Koti-
hoidon tulisi palvella van-
huksia yksilöinä. Lisäk-
si tarvitaan tukipalveluita: 
palvelukeskuksia, omais-
hoidontukea. Ja riittävästi 
palvelukotipaikkoja.
Outi Mononen: Olen julki-
sen terveydenhuollon kan-
nalla. Epäilen kovasti, et-
tä valinnanvapaus [sotessa] 
tarjoaisi valinnanvapauden 
myös köyhille. Vertaistuki-
palveluita pitäisi lisätä.
Yrjö Hakanen: Vanhusten 
hoidossa on Helsingissä 

Ryhmäasumista vanhuksille nuorten 
soluasuntojen tapaan

Anne Vuori

Palvelun laatu tärkeämpää kuin alueel-
linen saatavuus

Petri Roininen

Palveluiden oltava lähellä Anne Vuori, Sirkku Ingervo, Johanna 
Krabbe, Björn Månsson, Anne Vuorjoki

LäHeS kaikki ehdokkaat ovat sitä mieltä, että vanhusten kotihoitoa tulee 
parantaa nykyisestä. Kotona asumista halutaan tukea niin kauan kuin se 
on terveyden kannalta mahdollista. 

Vanhusten hoito ja 
terveyspalveluiden 
saavutettavuus

kaksi isoa ongelmaa; Kau-
punki tarjoaa lähinnä sai-
raanhoidollisia palveluja - 
pitäisi palata siihen aikaan, 
jolloin kotiin tarjottiin myös 
muita palveluja. Lisäksi 
vanhuspalveluiden määrä-
rahoja pitää korottaa. 
Arto Helenius: Vanhusten 
palvelut ovat kohtuullisella 
mallilla, terveyspalveluissa 
oleellista on se, että niitä on 
saatavilla. Perusasiat tulee 
olla julkisissa käsissä. 
Johanna Krabbe: Lähipal-
veluita pitää olla, mutta 

ilmastonmuutos
HeLSinGin tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasuja 30 % vuoteen 2020 men-
nessä ja olla hiilineutraali vuonna 2050. Uusiutuvan energian osuutta kasvatetaan 
20 %:iin ja asukaskohtaista energiankulutusta vähennetään 20 %. Helsingin Energia 
on valmistanut toimenpideohjelman ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Myös uu-
si yleiskaava on osa kaupungin ilmastostrategiaa, koska sillä vaikutetaan asumiseen 
ja liikkumiseen.

Kaupunki myös valmistautuu sopeutumaan ilmastonmuutokseen, esimerkiksi 
merivesi- ja vesistötulvien ja hulevesien hallinnan osalta. Sopeutumisen kannalta eri-
tyisen tärkeitä ovat viheralueverkostot, torjunnan kannalta tiivis yhdyskuntarakenne.

Miten Helsingin tulisi 
toimia ilmastonmuutosta vastaan?

Luopua kivihiilen käytöstä Sanna Vesikansa, Outi Mononen, Tapio 
Klemetti, Mika Välipirtti, Yrjö Hakanen, 
Anne Vuorjoki

Panostaa joukkoliikenteeseen Petri Roininen, Sanna Vesikansa, Outi 
Mononen, Tapio Klemetti, Yrjö Hakanen, 
Johanna Krabbe, Anne Vuorjoki

Käyttää uusiutuvia energiamuotoja Tapio Klemetti, Johanna Krabbe, Sirkku 
Ingervo, Anne Vuorjoki

Säästää energiaa esim. energiatehok-
kuutta parantamalla tai kulutustottumuk-
sia muuttamalla

Petri Roininen, Tapio Klemetti, Mika 
Välipirtti, Yrjö Hakanen, Johanna 
Krabbe, Anne Vuorjoki

Rajoittaa yksityisautoilua Mika Välipirtti

Anne Vuori: Minusta oli-
si ihanaa, jos joskus menisi 
metro Tuusulantietä pitkin 
Järvenpäähän asti. 
Petri Roininen: Helsinkiä 
on viimeiset vuodet kehi-
tetty erittäin paljon julki-
sen liikenteen ja pyöräilyn 
ehdoin, hyvä niin. Näkisin, 
että on tärkeätä ottaa kaik-
ki liikkumismuodot huo-
mioon, myös yksityisautoi-
lijan näkökulma pyöräilyn 
ja julkisen liikenteen lisäksi.
Outi Mononen: Meillä-
hän oli ennen raiteita 550:n 
reitillä, mutta ne puret-
tiin ja nyt ne tulevat taas 
uudelleen. 
Tapio Klemetti: Pidän mo-

Mitä liikennemuotoa haluat edistää 
Helsingissä?

Joukkoliikennettä Sanna Vesikansa, Mika Välipirtti, Yrjö 
Hakanen, Sirkku Ingervo, Björn Månsson, 
Anne Vuorjoki

Raideliikennettä Anne Vuori, Sanna Vesikansa, Outi 
Mononen, Tapio Klemetti, Mika Välipirtti, 
Arto Helenius, Johanna Krabbe, Matti 
Enroth, Björn Månsson

Pyöräilyä ja kävelyä Sanna Vesikansa, Mika Välipirtti, Yrjö 
Hakanen, Sirkku Ingervo, Anne Vuorjoki

Yksityisautoilu pitää huomioida Anne Vuori, Petri Roininen, Johanna Krab-
be, Matti Enroth

meillä on kuljetuspalvelui-
ta, joilla ikäihmisiä voidaan 
viedä palveluiden ääreen, 
jos hoitaja ei tule ikäihmi-
sen luokse.
Sirkku Ingervo: Henkilös-
tömitoitus pitäisi saada ko-
tihoitoon niin, että aikaa 
riittää myös vanhukselle.
Anne Vuorjoki: Kotihoi-
don kehittäminen on hy-
vä asia, mutta palveluasu-
miseen pääsy on tehty liian 
vaikeaksi. 

SuSan WiLander

nista Helsinki Quick Step-
mallin ajatuksista.
Yrjö Hakanen: Kaupungin 
suunnittelussa pitäisi olla 
sellainen periaate, että en-
sin suunnitellaan kävely-, 
pyöräily- ja joukkoliiken-
nereitit ja sen jälkeen kat-
sotaan, miten muu liiken-
ne asetetaan syntyneeseen 
raamiin. 
Arto Helenius: Poikittais-
liikenne olisi järkevää teh-
dä raiteilla, se ei välttämät-
tä ole hankala kysymys 
maanhankinnan kannalta-
kaan, koska raiteet voivat 
olla myös ilmassa tien ylä-
puolella (Monorail). 

Matti Enroth: Keskustaan 
sähköbussit, dieselkoneet 
saastuttavat. Sähköautot 
ovat tulossa ja raideliikenne 
eri muodoissaan. 
Sirkku Ingervo: Poikittais-
liikenne, ilta- ja yövuorot 
joukkoliikenteessä ja vaih-
tojen sujuvoittaminen ovat 
tärkeitä.
Björn Månsson: Olen rai-
deliikenteen kannattaja, 
mutta joissakin tapauksissa 
on paljon kannattavampaa 
satsata bussiliikenteeseen, 
joka on joustavampaa ja 
jonka reittejä voi muuttaa. 
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on syytä ryhtyä itse tuot-
tamaan uusiutuvaa energi-
aa. Energiaa voidaan myös 
säästää teknologian avul-
la ja rakentamisratkaisuilla 
ja tähän voisi olla kaupun-
gilla oma yksikkö, joka teki-
si energiaa säästäviä tekno-
logioita ja peruskorjausura-
koita. Joukkoliikenteen ja 
raideliikenteen suosiminen 
on kolmas tärkeä tekijä.
Arto Helenius: Helsinki on 
ollut yhteisenergiassa edel-
läkävijä. Meillä ei ole kaa-
sua ja kivihiiltä korvaa-
vaa energiaa. Maalämpö 
on mielenkiintoinen, mut-
ta pohjoisen sijaintimme 
vuoksi aurinkolämmöstä ei 
tule suoraa ratkaisua. Ydin-
voima on päästöjen osal-
ta puhdasta, mutta siinä on 
muita tekijöitä, jotka arve-
luttavat monia.
Matti Enroth: Olemme toi-
mineet pitkään tämän asi-
an vuoksi. Helsinkiä raken-
nettaessa otetaan huomioon 

esim. merenpinnan nou-
seminen. Alavia alueita on 
padottu. 
Sirkku Ingervo: Pitäisi pa-
nostaa uusiutuvaan energi-
aan. Itse uskon tällä hetkel-
lä aurinkoenergian käytön 
lisääntymiseen. 
Björn Månsson: Toimimme 
sitä vastaan erittäin tehok-
kaasti jo nyt. Pyrimme hii-
livapaaseen Helsinkiin pa-
rin vuosikymmenen sisällä. 
Päästöjä on vähennetty kai-
killa aloilla. On siirrytty ra-
tikkaliikenteeseen ja vaih-
dettu busseja uudempiin 
malleihin ja lisäämällä bio-
polttoaineen käyttöä, myös 
sähköbusseja, mutta ne ovat 
kalliita ja reistailevat vähän 
enemmän kuin muut. 
Anne Vuorjoki: Päiväko-
tien, koulujen ja laitosten 
ruokailuissa on lisättävä 
kasvisruoan osuutta ja an-
nettava mahdollisuus valita 
vegaaninen ruoka. 

SuSan WiLander

”

”
”



Oulunkyläinen • Pohjoiset esikaupungit12 1.4.2017

 
 
 
 
 

HH 

 MYYNTIPALVELU puh. 040 - 570 1439 
tai myyntipalvelu@okks.fi 
 

Kuntoutuksen osaamiskeskus Helsingissä 

Käskynhaltijantie 5, 00640 Helsinki Puh. (09) 752 712 www.okks.fi 

Avoimet ovet 6.4.2017 klo 15.00 - 18.00 
Tervetuloa tutustumaan Oulunkylän kuntoutussairaalan 
& KunnonSenioreiden tiloihin, palveluihin ja toimintaan! 

Ohjelmassa mm. 
Klo 
15.00 – 18.00 Kinestetiikka-esittely. Mahdollisuus kokeilla kinestetiikkaa itse  
 käytännössä.   
15.00 – 18.00  Puristusvoiman ja verenpaineen mittausta  
15.00 – 18.00 Ilmainen pullakahvitarjoilu/ravintola Veljeshovi 
15.15 Oulunkylän kuntoutussairaalan yleisesittely/Lotta-sali 
15.30 – 16.30  Tasapainoradan testaus kuntosalissa  
15.30 Opastettu esittelykierros  
15.30 – 16.30  Tutustuminen KunnonStartti -fyysisen toimintakyvyn kartoitukseen 
 WELMED-huoneessa. Halukkaille yksi kokeilumittaus ilmaiseksi. 
16.00  Sotamuseo esittäytyy/Lotta-sali  
16.30 Oulunkylän kuntoutussairaalan yleisesittely/Lotta-sali 
16.30 Opastettu esittelykierros  
17.00 Toimintakykyä vuosiin – tietoisku, Oulunkylän kuntoutussairaalan  
 fysioterapeutit/Lotta-sali 
17.15 Opastettu esittelykierros  
18.00 Ogeli Big Band -konsertti  
 
Paikalla on monialaista henkilökuntaamme. Pääset tapaamaan mm. ylilää-
käriä, toimitusjohtajajaa, kuntoutus- ja hoitohenkilökuntaa. 
 

Mukana ovat myös Vanhustyön keskusliiton, Sotamuseon ja Home Instead Seniori-
hoivan edustajat kertomassa toiminnastaan. 
 

Kävijöillä on mahdollisuus ostaa kuntoutuspalvelujamme tarjoushintaan.  
 

Meiltä saat myös lahjakortit vaikkapa äitienpäivää ajatellen!  
 

MYYNTIPALVELU puh. 040 – 570 1439 
Tai myyntipalvelu@okks.fi 

HUIPPUTARJOUKSIA 
– TULE ja VALITSE 

sopiva vaihtoehto! 
 

 

TARJOAMME 
PULLAKAHVIT 
15.00 – 18.00 
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URHEILU JA LIIKUNTA

TEKOJA HELSINGIN JA 
HELSINKILÄISTEN HYVÄKSI

Aktiivisuutta valtuustossa
• Yksi poissaolo 2013-2017

Esityksiä valtuustossa
• Omaishoidontuen piiriin otettava nykyistä 
useampia omaishoitajia

• Rintasyöpätutkimusten laajentaminen uusiin  
ikäryhmiin (toteutunut)

• Suolistosyövän seulonnat aloitettava
• Rintamaveteraaneille ilmainen pysäköinti- 
oikeus (toteutunut)

Kiinteistöneuvos, DI, KTM
Kaupunginvaltuutettu

Kaupunginhallituksen varajäsen
Rakennuslautakunnan pj.

www.kaukokoskinen.fi

83

Aija Jacobsson, asiakassuhdevastaava
Puh. 050 400 1236
aija.jacobsson@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! 

BOTnia pelasi aavistuk-
sen heikon alkukauden. Pe-
lin parantumisesta huoli-
matta se sijoittui runkosar-
jassa neljännelle tilalle. Sille 
tuli vastaan pudotuspelien 
ensimmäisellä kierroksella 
hurjavireinen Lappeenran-
nan Veiterä. 

Onnikaan ei ollut myö-
tä, sillä Botnia joutui pelaa-
maan ensimmäisen kotiot-
telunsa evakossa Kalliossa 
Brahen kentällä Oulunky-
lässä järjestettyjen pikaluis-
telukisojen vuoksi. Botnia 
hävisi sarjan ensimmäisen 
ottelun selkeästi. Toisessa 
ottelussa Lappeenrannas-
sa ågelilaiset ryhdistäytyi-
vät ja pakottivat isäntäjouk-
kueen jatkoajalle. Tässä kui-

Botnialle miehissä 
pettymys
A-juniorit sen sijaan kultakannassa

Viime keväänä jääpallon Bandyliigan 
mestaruutta kotikentällään Oulunkylässä 
juhlinut Botnia ei kyennyt tällä kertaa 
uusimaan menestystään. Joukkue jäi 
viidennelle sijalle.

tenkin Veiterä oli teräväm-
pi ja niin vain sai hallitseva 
mestari lähteä kesälomille 
hävittyään puolivälieräsar-
jan suoraan voitoin 0-2.

Jos ei miehissä kausi 
mennyt putkeen, niin sen 
sijaan A-nuoret (P21-po-
jat) pitivät seuran lippua 
korkealla. Nuoret voittivat 
ikäluokassaan peräti kuu-
dennen perättäisen mes-
taruuden. Loppuottelus-
sa 4.3 Jyväskylässä isäntä-
seura JPS ei pystynyt rie-
mastuttamaan kotiyleisöä. 
Botnia haki kultaiset mita-
lit matkaan Helsinkiin tui-
man taistelun jälkeen maa-
lein 6-7. Voittoa voidaan 
pitää pienenä yllätykse-
nä, sillä JPS pelasi vahvan 

kauden ja lähti finaaliin 
suosikkina.

Ratkaisevan osuman iski 
tähtipelaaja Jimi Heinonen. 
Heinosen sesonki oli kaiken 
kaikkiaan läpimurto. Erit-
täin vahvan sarjakauden li-
säksi hän pääsi debytoi-
maan myös aikuisten MM-
kisoissa, jossa syntyivät en-
simmäiset arvokisamaalit. 
Heinosta ollaankin viemäs-
sä huhujen mukaan Ruot-
sin kovaan pääsarjaan, joten 
on mahdollista, että Botnia 
joutuu päästämään hänestä 
irti jo mahdollisesti kevään 
- kesän aikana.

Bandyliigan mestaruu-
den vei lopulta nimen-
omaan Veiterä, joka kukis-
ti runkosarjan voittaneen 
Akilleen tämän kotikentällä 
Porvoossa 11.3. Loppuluke-
mat olivat lappeenrantalais-
ten hyväksi 3-5. Mestaruus 
oli Veiterälle ensimmäinen 
sitten vuoden 1980.

PeTri KanKKunen

Botnian kausi päättyi Lappeenrannassa. Kuva kevään 2015 pronssiottelusta.

PETRI KANKKUNEN
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PUHEENVUOROJA

KeVääLLä on sopiva ai-
ka rakentaa linnunpönttö 
tai voi sen toki hankkia val-
miinakin. Tiaiset tutkivat 
maalis- ja huhtikuussa in-
nokkaasti mahdollisia pe-
säpaikkoja, joten uudenkin 
pöntön suuaukolle voi tul-
la nopeasti uteliaita vierai-
ta. Oulunkyläisen levikki-
alueella todennäköisimmät 
asukasehdokkaat ovat tali- 
tai sinitiaisia ja vähän myö-
hemmin kirjosieppo. Oman 
kotipihan pönttöön on käy-
nyt kurkistamassa myös 
pikkuvarpunen ja kuusitiai-
nen. Sopivassa paikassa voi 
hiukan suurempaan pönt-
töön yrittää saada asuk-
kaaksi kottaraisen. Käpy-
tikan ja oravan pesänros-
vousaikeita estetään suu-
aukon ympärille asetetulla 
metallirenkaalla.

Näissä kuntavaaleis-
sa ratkaistaan pit-
kälti se, miten Hel-

sinkiä rakennetaan tulevana 
ja tulevina vuosikymmeninä. 
Lähtökohta ei ole hyvä: Hel-
singin uusi, vielä lainvoimaa 
vailla oleva yleiskaava uhkaa 
muuttaa kotikaupunkiamme 
radikaalisti ja tuhota monen 
kaupunginosan vetovoima-
tekijät. Ihan heti tämä ei on-
neksi ole edessä, sillä kaavas-
ta on jätetty ennätysmäärä 
valituksia Helsingin hallin-
to-oikeuteen. Ainakin osas-
sa valituksia on valitusperus-
teena seikkoja, joiden käsit-
tely saattaa jatkua korkeim-
massa hallinto-oikeudessa. 
On kuitenkin syytä muistaa, 
että hallinto-oikeudet arvioi-
vat vain yleiskaavan lainmu-
kaisuuden, eivät tarkoituk-
senmukaisuutta. Arvioita-
vaksi ei siten tule se, ovatko 
valitut kaavaratkaisut par-
haita tai edes hyviä. 

Helsingin uudessa yleis-
kaavassa on kaavamääräyk-
siä, jotka tekevät siitä elin-
ympäristönsä puolesta huo-
lestuneiden asukkaiden kan-
nalta ongelmallisen, suoras-
taan vaarallisen. Ensinnäkin, 
kaavan esitystavaksi on va-

Lapsi on ajamas-
sa koulusta kotiin. 
Edessä on pitkä ala-

mäki, jossa on paljon ris-
teyksiä autoteiden kanssa. 
Lapsi ajaa kovaa eikä aio 
hiljentää risteyksissä. Hän 
ei näe kulman takaa tule-
vaa autoa, eikä autoilija näe 
pyöräilevää lasta. Auto il-
mestyy kuin tyhjästä pyö-
räilijän eteen. Mitään ei ole 
enää tehtävissä. Onnetto-
muus on jo tapahtunut.

Haluaisimme teistä tur-
vallisempia. Olemme huo-
manneet varsinkin Itä-Paki-
lan halki menevän Yhdys-
kunnantien varrella paljon 
sellaisia autoteiden ja kevy-
en liikenteen väylän välisiä 
risteyksiä, joissa osapuolet 
näkevät vasta kohdalla toi-
sensa. Nämä risteykset ovat 
vaarallisia. Eikö näihin ris-
teyksiin voisi laittaa peile-
jä, jotta osapuolet näkisivät 
toisensa paremmin ja stop-
merkkejä, jotta autojen olisi 
pysähdyttävä ja katsottava, 
ettei kukaan tule alle?

Haluamme Itä-Pakilan ja 
yleisesti Helsingin alueesta 
turvallisemman meille lap-
sille ja muille asukkaille.

VeeTi PuTKinen ja jOOna 

ViLOnen

yläastelaiset jotka ha-
luavat teistä turvalliset, 

Oulunkylä

Selvitä ehdokkaasi 
kaavakanta 

littu hehtaarin kokoiset ruu-
dut. Ruuduista muodostuvat 
alueet kuvaavat maankäytön 
pääkäyttötarkoitusta. Vie-
rekkäisten eri tarkoitukseen 
osoitettujen alueiden maan-
käyttö sovitetaan kaavaa to-
teutettaessa yhteen niin, et-
tä syntyy toimiva kaupunki-
rakenne. Tämä määräys voi 
pahimmassa tapauksessa 
mahdollistaa yhden hehtaa-
rin pääkäyttötarkoituksen 
laajentamisen käytännössä 
kaikkiin ilmansuuntiin.

Toinen ongelma on kaa-
vakartan epäselvyys, siitä 
kun puuttuvat lähes kaikki 
maamerkit. Siten on ilmeis-
tä, että huolimatta monen 
asukasaktiivin, kaupungin-
osayhdistyksen ja kansalais-
liikkeen yrityksistä viestiä 
kaavan vaikutuksista, mo-
ni kaupunkilainen ei vielä-
kään tiedä, mitä hänen elin-
ympäristöönsä on suunnit-
teilla. Moni on myös saatu 
uskomaan, että asemakaa-
vavaiheessa kaikki ratkeai-
si parhain päin. Näin ei ole, 
sillä yleiskaava on ohjeena 
asemakaavaa laadittaessa ja 
muutettaessa. Ohjeena ole-
minen tarkoittaa sitä, että 
yleiskaavassa tehdyt ratkai-

sut on otettava asemakaa-
van laatimisen perustaksi ja 
niistä voidaan poiketa vain 
rajoitetusti. 

Myös kaavan korttelite-
hokkuusluvut ovat ongel-
ma, ne kun määrittävät te-
hokkuushaarukan siten, et-
tä ylärajan saa perustellusti 
ylittää mutta alarajaa ei saa 
alittaa. Ja jo alarajojen mää-
rittämät korttelitehokkuudet 
merkitsevät monin paikoin 
selvästi tehokkaampaa ra-
kentamista kuin mihin Hel-
singissä on totuttu.

Käynnissä olevissa kun-
tavaaleissa valittava valtuus-
to tulee päättämään yleis-
kaavan toteutuksesta, kun-

han ensiksi selviää, mil-
tä osin kaava saa lainvoi-
man. Äänestämällä vaaleis-
sa jokainen äänioikeutettu 
helsinkiläinen voi vaikut-
taa elinoloihinsa. Mutta ku-
ka niitä puolustaa? Kuten 
arvata saattoi, näissäkin vaa-
leissa on puhuttu kaikesta 
muusta paitsi kaavoitukses-
ta, vaikka kaavoitus on tu-
levan valtuuston tärkeimpiä 
tehtäviä ja vaikuttaa suoraan 
meidän asukkaiden arjen su-
juvuuteen ja elinympäris-
tömme viihtyisyyteen. 

Tietoa ehdolla olevien 
valtuutettujen aikaisemmas-
ta äänestyskäyttäytymisestä 
on kuitenkin saatavilla. Hel-

sinkiläiset järjestöt ovat sel-
vittäneet myös uusien eh-
dokkaiden suhtautumista 
yleiskaavaan ja sen toteutta-
miseen. Yksi näistä on Yleis-
kaava uusiksi -ryhmä, johon 
kuuluu yhteensä 35 kaupun-
ginosayhdistystä ja muuta 
kansalaisjärjestöä eri puo-
lilta kaupunkia, myös Pro 
Tuomarinkylä. Käy nettisi-
vulla www.yleiskaavauu-
siksi.fi katsomassa, millai-
nen kaavakanta ehdokkaal-
lasi on. Saamme sitä, mitä 
tilaamme.  

riSTO SuOMinen

varapuheenjohtaja, Pro 
Tuomarinkylä

www.tuomarinkyla.com     

nikkaroi keväällä linnunpönttö

risteyksistä 
täytyy tulla 
turvallisempia

yli miljoona 
rekisteröityä 
linnunpönttöä 
Suomessa

Viimeisen vuoden aika-
na on ollut Yleisradion toi-
meenpanemana vireillä 
”Miljoona linnunpönttöä”-
kampanja. Se saavutti ot-
sikkonsa mukaisen tavoit-
teen vuoden 2017 alussa, 
mutta kampanjan internet-
sivujen kautta voi edelleen 
rekisteröidä oman pön-
tön (www.yle.fi/miljoona-
ponttoa). Sivustolla on oh-
jeita pönttöjen rakentajalle 
ja sieltä voi lisäksi katsoa 
rekisteröityjen pönttöjen 
määrät kunnittain.

Tringa

Helsingin Seudun Lintu-
tieteellinen Yhdistys Trin-
ga ry järjestää erilaisia ta-
pahtumia lintuharrastuk-

LUONTO

sesta kiinnostuneille. Yh-
distyksen internetsivuilta 
(www.tringa.fi) löytyy ta-

pahtumakalenterin kaut-
ta tietoja vaikkapa Viik-
kiin suuntautuvista opas-

tetuista linturetkistä tai 
viimeaikaisista harvinai-
sistakin lintuhavainnois-

ARI JOKINEN

ta lähiseudulla. Kannattaa 
tutustua!

TuOMaS LeHTOnen

Heinätalkoot Tuomarinkylän kartanolla.

SEPPO LAAKSO/HELSINGIN KAUPUNGIN AINEISTOPANKKI
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Svensk Förening i Åggelby r.f.

KULTTUURI

Aktiviteter inom Svensk Förening i Åggelby

OyK:n vanhojenpäi-
vän perinteisiin on kuulu-
nut jo useampana vuon-
na esittää vanhojen tansse-
ja myös koulun ulkopuo-
lella. Tänä vuonna kymme-
nen paria esiintyi perjan-
taina Oulunkylän kuntou-
tussairaalassa ja kymme-
nen paria Kustaankartanon 
palvelukeskuksessa. 

Kuntoutussairaalas-
sa esitystä seurannut Pent-
ti Ilomäki (93 v) piti tanssin 
jälkeen kiitospuheen ko-
ko yleisön puolesta. Kun-
toutussairaala on alun pe-
rin perustettu sotainvalidi-
en ja veteraanien kuntou-
tukseen, nykyään palveluja 
tarjotaan jo monille muille-
kin asiakasryhmille ympä-
rivuorokautisesta hoidos-
ta lyhyempiin kuntoutus-
jaksoihin ja päivätoimin-
taan. Osana kuntoutusta 
on tarjolla niin lauluhetkiä 
kuin tanssiesityksiä, kuten 
nyt vanhojenpäivän tans-
sit. Vanhojen tanssit yleis-
tyivät oppikouluissa vasta 
1950- ja 60 -luvuilla, mutta 
itse tanssit olivat silti ylei-
sölle tuttuja.

– Esitys oli hieno! Olen 

”esitys oli viikon piristävin hetki”
Oulunkylän yhteiskoulun lukion wanhat eli 
tokaluokkalaiset esiintyivät 17.2. Oulunkylän 
kuntoutussairaalassa. Tanssiparit juhla-
asuissaan saivat yleisön haltioitumaan.

itsekin nuorempana tanssi-
nut kikapoota, vaikka sitä 
kutsuttiinkin silloin eri ni-
mellä, Rauha Luomi (86 v.) 
sanoo.

– Meidän nuoruudes-
samme ei ollut noin hienoja 
pukuja, mutta tunnelma oli 
sama – ihan tuli tippa sil-
mään tätä katsoessa. Esitys 
oli viikon piristävin hetki, 
Sanelma Emeleus-Äimä (93 
v.) kertoo.

Taito Vesala (96 v.) ja 
Rauha Luomi ovat käy-
neet kuntoutussairaalassa 
lähes sen avaamisesta asti. 
– Sanon aina, että tämä on 
minun ”päiväkotini”, Rau-
ha sanoo nauraen, täällä on 
niin hyvä henki, ihan kuin 
omaa perhettä olisi.

– Ensin ajattelin, etten 
kävisi täällä kuin kerran vii-
kossa, mutta nykyään tänne 
tuloa odottaa, Taito Vesala 
kertoo.

Wanhat perinteet

Tanssijoille esitys kuntou-
tussairaalassa oli mukava. 
– Täällä oli helpompaa 
esiintyä, kun oli pienempi 
yleisö, Aaron Romatowski 
kertoo.

Föreningens utfärd till 
Pernå och Lovisa den 13 
maj 
Svensk Förening gör en 
utfärd till Lovisa den 13 
maj. Bussen startar från 
Åggelby torg 9.45 och be-
räknas vara framme vid ba-
rockslottet Stor-Sarvlaks kl. 
11.00 där en guidad tur på 
ca en timme vidtar.

Stor-Sarvlaks är det äld-
sta bebodda barockslottet 
i vårt land. Det testamen-
terades av Ernst von Born 
till Svenska litteratursäll-
skapet med förbehåll att en 
ättling bor där. 

Sedan följer lunch inne i 
Lovisa på restaurang Salt-
bodan 12–14 och efter det 
ett guidat besök på Lovi-
sa Sjöfartsmuseum 14.00–
15.00. Bussen startar ca 
16.00 och beräknas vara 
framme i Helsingfors 17.00. 

Anmäl dig senast 
28.4.2017 till Kenneth Ny-
kvist/ordf. tel: 044-98 23 
878 eller svenskforenin-
giaggelby@gmail.com. Re-
san, guidningen och maten 

kostar 30,00 för medlem-
mar och 50,00 föricke-med-
lemmar. Utfärden betalas 
kontant i bussen.  

Notera att slottet har 
restaurerats med varsam 
hand och moderna facilite-
ter som hiss saknas. För en 
rörelsehindrad är det svårt 
att följa med på en guidad 
tur. 
Uppvaktning vid hjälteg-
ravarna söndagen den 21 
maj
Svensk Förening uppvak-
tar vid Åggelbys hjälteg-
ravar på Malms begrav-
ningsplats söndagen den 
21 maj ca klockan 13.30 (ef-
ter högmässan). Alla väl-
komna med. Efter upp-
vaktningen finns det möj-
lighet till en guidad pro-
menad på gravgården för 
att se en del bemärkta per-
soners viloplats. Längd ca 
1,5 km. Vandringen är sam-
tidigt premiär för förenin-
gens bidrag till samarbets-
projektet Finland 100 år.
Okänd soldat som fri-
luftsteater i Harparskog 

5.8.2017
Vi har reserverat 20 biljet-
ter till Okänd soldat som 
spelas ute i terrängen vid 
Frontmuseet i Lappvik på 
Hangö udd. 

Före föreställningen ser-
veras ärtsoppa som fält-
lunch och i pausen kaffe 
med munk. Eftersom föres-
tällningen sker ute i terrän-
gen är det bra med oöm-
ma kläder som också kla-
rar regn eftersom läktaren 
och serveringsområdet in-
te har tak. De som använ-
der rullstol meddelar om 
det på förhand. Föreställ-
ningen rekommenderas in-
te för barn.

Föreställningen börjar 
kl. 14.00 och avfärd från 
Åggelby torg sker 10.30. 
Tidpunkten är preliminär, 
exakt klockslag medde-
las senare. (Tidpunkten är 
beroende av när lunchen 
serveras). 

Anmäl dig senast 
15.6.2017 till Kenneth Ny-
kvist/ordf. Tel: 044-98 23 
878 eller svenskforenin-

giaggelby@gmail.com. Re-
san, guidningen och ma-
ten kostar 40,00 för med-
lemmar och 70,00 för icke-
medlemmar. Utfärden be-
talas kontant i bussen.  

Läs mera om föreställ-
ningen på harparskogare-
na.fi. Föreställningen är en 
del av Finland 100 år. 

De allra senaste nyheter-
na om föreningen och Åg-

gelby hittar du på vår hem-
sida www.aggelby.fi eller 
på vår facebooksida. 

Med vänlig hälsning
KenneTH nyKViST

ordförande

Esiintyjien tanssi-
taito teki yleisöön an-
saitusti vaikutuksen. 
– Olemme harjoitelleet 
tansseja joulukuun alusta 
lähtien kolme kertaa viikos-

sa, Anniina Sibakow sanoo.
Vanhojenpäivään liittyy 

OYK:ssa myös muita perin-
teitä, kuten nuorempien op-
pilaiden opettaminen luo-
kissa, sekä tanssiesitykset 

torstai-iltana vanhemmille 
ja perjantaina päivällä ko-
ko koululle. Abiturienttien 
lähdettyä lukulomalle val-
mistautumaan kirjoituk-
siin, tokaluokkalaisilla on 

myös joitakin uusia etuja:
– Abisohvat ovat nyt 

meidän käytössämme, Aa-
ron Romatowski sanoo 
nauraen.

SuSan WiLander

JANNE KAARENOJA
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KULTTUURI

OuLunKyLän yhteis-
koulun musiikkiluokan 
kevätkonserttien perin-
ne ulottuu 1980-luvun al-
kuun. Kevätkonsertista 
vastaava opettaja Juha Sip-
pu oli tuolloin juuri otta-
nut vastuulleen yhteiskou-
lun musiikinopettajan teh-
tävät Klaus Järviseltä, jo-
ka keskittyi johtamaan pe-
rustamaansa Oulunkylän 
Pop&Jazz-opistoa. Musiik-
kiluokkatoiminta koulussa 
alkoi yhtä jalkaa pop&jazz 
-opiston kanssa.

Parasta on luokkahenki

Musiikkipainotuksen on 
todettu tukevan oppilaan 
oppimista ja vahvistavan 
luokan yhteishenkeä. 

– Musiikkiluokan yh-
teiset tavoitteet ja projek-
tit luovat yhteenkuuluvuu-
den tunnetta. Kun yhdes-
sä tehdään muutakin kuin 
ollaan oppitunneilla, nuo-
ret oppivat paitsi tunte-
maan toisensa paremmin, 

Se on moro. Kun tää aviisi tulee ulos, on aprillipäivä. 
Päivään liittyy kavereiden jujutuksia. Mä kannustan 
ainakin treenaamaan jujutusta. Joku vois panna tie-

toa, että ilmaisia punaisia ämpäreitä jaetaan Oulunkylän-
tien rautatiesillan alla. Ja sitten olisi banderolli sillan kai-
teessa ”APRILLIA”. Oliskohan ryysistä?

Edellisen stoorini lopetin siihen, että skimbauksen 
MM-skabat ovat alkamassa. Lupasin tsittaa telkkarin ää-
ressä niitä kattellen. Niin teinkin. Mun mielestä YLE on-
nistui tuomaan kisat ruutuun ja välittään hyvin fiilarit ki-
sasta, kisaajilta ja katsomosta. Joinakin päivinä tsörasin 
bilikaa kisan aikana ja lysnasin radioo. Myös sieltä fiilarit 
välittyivät melkein yhtä hyvin kuin Tiilikaisen ja Nopo-
sen aikana.

Kisoista saatiin pitkästä aikaa mitskuja. Jotenkin se 
vaan lämmittää mieltä ja nostaa tunnetta. Krista finstas 
hopeeta yhdistelmäskimbauksessa. Kun toimittajat ky-
selivät kunnon taustoja, niin Krista sanoi kaiken lähte-
neen jo junnu-iässä. Silloin taustajoukot olivat noudatta-
neet kolmen K:n taktiikkaa. Kannusta, Kuljeta ja Kustan-
na. Luulenpa, että aika monessa perheessä nytkin toteu-
tetaan samaa taktiikkaa. Ei aina sen takia, että kakrusta 
tulis huippu. Vaan sen takia, että urheilu kasvattaa sosi-
aalisia taitoja sekä kakruilla että taustajoukoilla eli mut-
seilla ja faijoilla. 

Infoa tippuu nykyään mitä moninaisempia baanoja 
pitkin. On todella vaikeeta muodostaa siruista kokonais-
kuvaa.  Ainakaan mulla ei ole intoa alkaa kyttään kai-
ken maailman julkkisten ym ministereiden sossumedioi-
ta. Siinä mielessä on hyvä, että on Ylejä ja Hesareita, jotka 
kokoavat noi jutut yhteen meille tiedoksi.

Esimerkkinä edellisestä. Maaliskuun alkupuolella Soi-
ni ilmoitti, että ei jatka puheenjohtajana. Se tuskin oli ko-
vin suuri ylläri. Mä kiinnitin huomiota siihen, että ekois-
sa uutisissa sanottiin että Soini ilmoitti tän asian nettiblo-
gissaan. Välittömästi oli Terho pannut Facebookkiin, että 
harkitsee johtajuutta ja pääministeri Sipilä twiitannut, et-
tä Soini on ihan hyvä jätkä ja voi hänen puolestaan jatkaa 
ulkoministerinä.

Suomen Punainen Risti julkisti alkuvuodesta tutki-
muksen suomalaisten kontaktoinnista muihin ihmisiin. 
Sen mukaan 70 prossaa meistä kontaktoi ja auttaakin tun-
temattomia ihmisiä viikoittain. 

Kolkyt prossaa meistä ei sitten puhu vieraille ihmisille 
kuin kerran kuukaudessa, jos sitäkään. Silloin on riskinä 
syrjäytyminen. Ogelikin on täynnä mestoja, missä sä voit 
pamlaa muiden kanssa ja myös duunaa hyvää. Vielä ker-
kiää hankkia itselleen ennen kesää hauskan harrastuksen 
Leijonissa, Martoissa, MLL:ssä, Vapaapalokunnassa, Gni-
sussa, Botniassa, seurakunnassa, Enter ry:ssä, Punasessa 
Ristissä, puoluejärjestöissä jne. Kaikilla on jonkinlainen 
”konttori” Ogelissa. On kliffaa tavata samanhenkisiä ih-
misiä ja samalla jelppaa muita. Ja siihen voi käyttää tun-
nin kuukaudessa tai viikossa tai niin paljon kun huvittaa.

Kattellaan, mitä jytkyjä syntyy 9.4.2017 
kunnallisvaaleissa.

raiMO anTTiLa

Varttuneita 
mietteitä

Tarinoita ja tietoa Oulunkylästä!

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

Anja Kervanto Nevanlinna

Anja Kervanto N
evanlinna

Oulunkylä-Seura

O
ulunkylä-Seura

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

zy

ISBN 978-952-93-3722-4

*9789529337224*

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

Hinta 25 €

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

Hinta 4 €

Oulunkylä – Åggelby, 
Huvilakaupungin aikakerrostumat

Oulunkylän kotikaupunkipolut

Oulunkylän kotikaupunkipolut

Kantakylä  •  Mäkitorppa  •  Veräjämäki

2014   •   15 km reittejä   •   90 kohdetta   •   32 tietolaatikkoa

Julkaisija Oulunkylä-Seura ry

Tukijat Museovirasto, Suomen Kulttuurirahasto, Helsingin Lähiöprojekti ja Oulunkylän Apteekki

Toimittanut  Pauli Saloranta / Suomen Kotikaupunkipolut tmi

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

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

Kiitos  Kaikille tietoja antaneille virastoille, yhteisöille ja kaupunkilaisille!

Kuvat  Kari Sundvall ja julkaisijan arkistot ellei muuta ilmoiteta

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

Ulkoasu  Teemu Junkkaala / gstj.fi 

Painopaikka  K-Print, Tallinna 2014

ISBN  978-952-93-4374-4

www.oulunkyla.info/kotikaupunkipolut

Oulunkylän kotikaupunkipolkujen

 kokoamista ja julkaisemista ovat tukeneet:

Kevätkonsertti soi taas 
Oulunkylässä
Oulunkylän yhteiskoulun musiikkiluokan 
perinteinen kevätkonsertti järjestetään 
tänä keväänä Mikael Agricolan päivänä, 
sunnuntaina 9. huhtikuuta, kello 15. 
Konsertissa on luvassa musiikkia laidasta 
laitaan.

myös toimimaan ryhmäs-
sä. Opettajiakin tämä hel-
pottaa, sillä turvallisessa 
ryhmässä opiskelu on mu-
kavampaa ja tehokkaam-
paa, kertoo kevätkonsertis-

ta tänä vuonna vastaavan 
8 C -luokan luokanvalvoja 
Elina Lekander.

Kun luokan oppilail-
ta kysyy, mikä musiikki-
luokassa on parasta, he 
itse vastaavat: ”Luokka-

henki, yhdessä soittami-
nen, lauluyhtye, ihmiset, 
erilaisuus, kaiken hauskan 
tekeminen”.

Juha Sippu on opettanut 
musiikkia Oulunkylän yh-

Oulunkylän yhteiskoulun 8 C:n muusikoita: Olli ulgren, Bea Oesch, julia Viitanen, Kauri 
Kopperoinen, alviina Maliniemi, Ville Halkosalmi, Mihka Mäntynen ja aada Blåfield.

teiskoulussa pian 37 vuot-
ta. Klaus Järvinen houkut-
teli hänet tehtävään suo-
raan Sibelius Akatemiasta. 

– Tämä on eka ja ainoa 
työpaikkani, Sippu itse 
sanoo. 

– Todella hienoa, hän 
kuvaa omaa työtään Ou-
lunkylän yhteiskoulussa, - 
täällä on edellytykset teh-
dä ammattimaisesti työtä 
musiikin parissa.

Vuosikymmenien mit-
taan Sippu on koulutta-
nut suuren määrän mu-
siikin harrastajia ja rakas-
tajia, mutta myös musii-
kin arvostettuja ja tunnet-
tuja ammattilaisia, kuten 
HIM-yhtyeen perustaja ja 
solisti Ville Valo, pianis-
ti, säveltäjä ja musiikkipe-
dagogi Iiro Rantala ja hai-
taristi ja säveltäjä Johanna 
Juhola. Sipun oppilas oli 
myös Haloo Helsinki -yh-
tyeen solisti Elli Haloo eli 
Elisa Tiilikainen. Vuonna 
2013 Sippu valittiin Vuo-
den Ogelilaiseksi.

SARA HUSSEIN

Musiikinopettaja juha Sippu keskustelee julia Viitasen 
(piano) ja Bea Oeschin (nokkahuilu) kanssa. 

Musiikkia laidasta 
laitaan

Musiikkiluokan kevät-
konserteilla kerätään va-
roja yläasteen lopussa 
tehtävään esiintymismat-

kaan. Aiempina vuosina 
musiikkiluokkien matkat 
ovat suuntautuneet Poh-
jois-Norjasta aina Italiaan 
asti. Nyt kerätään varoja 
keväällä 2018 tehtävään 
Hollannin-matkaan.

Juha Sippu lupaa kon-
serttiin musiikkia laidas-
ta laitaan: klassista, pop-
pia ja rokkia, luokan yh-
teisesityksiä, lauluyhtyei-
den ja bändien esityksiä 
sekä sooloesityksiä.

Konsertti järjestetään 9. 
huhtikuuta kello 15 Oulun-
kylän yhteiskoulussa, Silta-
voudintie 24. Konsertti kes-
tää runsaat kaksi tuntia, 
ja sen yhteydessä on kah-
vio. Vapaaehtoinen maksu 
konserttiohjelmasta on 10 
euroa. 

anTTi BLåFieLd

Ilmoita Oulunkyläisessä! 
Ilmoitushintamme vuonna 2017: 

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

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

 040-728 0505. 

SARA HUSSEIN
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Tapahtumakalenteri
 su 2.4.
Kevätmyyjäiset Pakilan Martat ry 12.15–14 Hyvän Paimenen 
kirkko.

 ti 3.4.
Työväenopiston yhteislaulut, säestäjänä Tarja Karkulehto klo 
14.45–16.15, Koskelan palvelukeskus.

 ke 5.4.
Kielikahvila suomenopiskelijoille Maunulan kirjasto klo 17–18.30.
Jazz-musiikkia soittaa Trio Salo, ravintola Kapusta klo 14.30, 
Koskelan palvelukeskus.

 to 6.4.
Enter ry opastaa tietokoneen käytössä, Oulunkylän kirjasto klo 
14–15.

 pe 7.4.
Perjantaikahvila: Stadin slangi, Esko Vepsä luennoi klo 12–13.30. 
Kustaankartano A-talo, käsityökeskus.

 la 8.4.
Kumpulan Kätsyt: käsitöitä Oulunkylän kirjastossa klo 11–13, 
kaikille avoin tilaisuus.

 su 9.4.
Kuntavaalit, äänestyspaikat avoinna 9–20.

 ti 11.4.
Novellikoukku klo 14–16, Oulunkylän kirjasto.
Lukupiiri Paloheinän kirjasto klo 18–20. Henri Millerin Kauriin 
kääntöpiiri.

 to 13.4.
Sagostund för 3-6 åriga barn på Månsas bibliotek kl. 10–10.45.

 ti 18.4.
Päivälukupiiri Maunulan kirjasto klo 14–15.30. Tiina Raevaara: Yö ei saa 
tulla.

 la 22.4.
Kotikaupunkikävely TIIVISTYVÄ OULUNKYLÄ klo 14. Lähtö: 
Oulunkyläntori, Tapio Rautavaaran patsas
Arkkitehtuuria, historian eloa ja tulevaisuutta: seuraillaan mm. kohteita 
joihin Jokeri-rata ja yleiskaava vaikuttavat.  Oppaana Pauli Saloranta.

Hyvät kiertämään! klo 10–13 Oulunkylän nuorisotalo Nuotan pihamaa, 
Kylänvanhimmantie 25. Tuo keräykseen ehjiä ja puhtaita astioita, 
vaatteita, tekstiilejä, leluja jne. Paikalla Marttojen kevätkahvio!

 su 23.4.
Oulunkylän Lions Clubin “Lasten Kevätpäivä” 
Mäkitorpan leikkipuistosssa klo 11.00–13.00. 
Hevosajelua, poniratsastusta, buffetti, ongintaa, kilpailuja jne.

 ke 26.4
Vapunalustanssit klo 15-16.30 Kustaantartanon Kartanoravintolassa, 
K-talo, a-porras.

 to 27.4.
Kirjastoklubi Oulunkylän kirjastossa klo 18-20. Vieraana kirjailija René 
Nyberg: Viimeinen juna Moskovaan.

 ke 3.4.
Enter ry: netin kuva-arkistot, Oulunkylän kirjasto klo 13-14.30.

 ti 9.5.
Novellikoukku klo 14-16, Oulunkylän kirjasto.
Työväenopiston luento: Nura Farah ja Patjim Statovici: Kissani 
Jugoslavia klo 13-14.30, Koskelan palvelukeskus.

 ti 16.5.
Lukupiiri Paloheinän kirjasto klo 18-20.

 ke 17.5.
Novellikoukku Paloheinän kirjasto klo 18-20.

 to 18.5.
Maunula-päivä klo 16-19.

 la 20.5.
Pakila 600-vuotta juhla ja keskiaikatapahtuma klo 11-18 Pakilan 
yläasteen koululla.

 ti 30.5.
Itä-Pakila-päivä Etupellon leikkipuistossa klo 17-20.Taikuri, 
lastenlauluhetki, 
musiikkia, kirpputori, pomppulinna, herkkuja ym.

 ke 31.5.
Luontoretki VERÄJÄMÄEN METSÄT kesän kynnyksellä klo 18. Lähtö: 
Pikkukosken uimarannan kioski. Tutustutaan metsään eliöyhteisönä, 
havainnoidaan lajistoa myös metsäpoluilla liikkuen. Oppaina Otto 
Miettinen ja Erwin Woitsch.

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

Erään ryhmäterapian loppuminen toimi alkusysäyksenä 
vertaistukea tarjoavan elokuva- ja pelikerhon perustamiselle. 

– Monia mielenterveyskuntoutujia yhdistää yksinäisyys, 
masennus ja itseluottamuksen puute. Toiminnan 
aloittaminen on vaikeaa, joten kotiin jämähtäminen on yleistä ja erittäin petollista 
kuntoutumiselle, kertoo kerhon perustaja Tarja, kuntoutuja itsekin.

Kerho on kaikille avoin, ilmainen ja matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jonka 
pyrkimyksenä on tavoittaa mahdollisimman monta mielenterveyskuntoutujaa. Elokuva- 
ja peliteemaalla, ainakin aluksi, kokoontuva kerho on toiminnallinen vertaisporukka 
johon voi tulla omana itsenään, ja jossa diagnoosit ja syvemmät keskustelut jätetään 
oven ulkopuolelle. Kerho kokoontuu Oulunkylän Seurahuoneen olohuoneessa joka 
toinen torstai ja perjantai.

– Ensimmäinen kokoontuminen onnistui loistavasti ja meitä oli kymmenen osallistujaa. 
Mielenterveyskeskusliitto lähti myös tukemaan kerhoa, Tarja iloitsee.

Elokuva- ja pelikerho mielenterveyskuntoutujille kokoontuu asukastalo Oulunkylän 
Seurahuoneella parittomien viikkojen torstaina ja parillisten viikkojen perjantaina klo 
17.30. Kerhosta kiinnostuneet mielenterveyskuntoutujat ovat erittäin tervetulleita 
mukaan, erillistä ilmoittautumista ei tarvita!

VeSa KeSS

Toimituksen suosikit
Elokuva- ja pelikerho tarjoaa vertaistukea 
mielenterveyskuntoutujille

Pakilan Martat ry
Sunnuntai 2.4.2017 klo 12.15-14
Hyvän Paimenen kirkko

Tarjolla suolaisia ja makeita piirakoita, kakkuja, pikkuleipiä, leipää, luomutuotteita: 
munia, jauhoja sekä käsitöitä: sukkia ja lapasia.
Tervetuloa!

PaKiLan MarTaT ry.

Kevätmyyjäiset

20.5.2017 Pakilan yläasteen koululla ja viereisellä pallokentällä 
Luvassa on keskiaikainen taistelunäytös, keskiaikaista musiikkia, tykkiammuntaa, taikuri, 
voimistelunäytöksiä ja keskiaikaisen muodin esittely. Lapsille on askartelupiste, jossa voi 
tehdä kruunuja ja linnaneitohattuja sekä keskiaikaisen kolikon painamista. Tarjolla on 
herkkuja varrassiasta loimuloheen ja lohikeittoon. Martat myyvät piirakoita ja eestiläinen 
kievari sikäläisiä herkkuja. 
-Juhliin tulijoiden toivotaan pukeutuvan keskiaikaisiin asuihin ja paras asu palkitaan, 
mutta myös tavallisissa vaatteissa kaikki ovat tervetulleita, sanoo järjestelytoimikuntaa 
vetävä Urpo Oksanen.

Pakilan seudun ja Vantaanjoen historia on 
esillä professorien Seppo Zetterbergin ja 
Tapani Harviaisen juhlateksteissä. Juhlaa 
varten tehtävässä julkaisussa on myös 
Pakilassa pitkään asuneen Gösta Engmanin 
katsaus Pakilan asutuksen alkujuuriin. 
Pakilassa oli 1400-luvulla neljä nimeltä 
tunnettua taloa. Pakilan alkuhistoria on 
täysin ruotsinkielinen ja ruotsi oli valtakieli 
pitkään.

eSKO LuKKari

Pakila 600-vuotta keskiaikajuhla

Taidenäyttely Suursuon sairaalan galleriatilassa
28.4.2017 asti
avoinna ma-pe klo 9-18, la-su klo 10-19
Jorma J. Järvinen, Tarja Martiskainen ja Anne 
Malin tutustuivat Pekka Halosen akatemian 
kurssilla ja päättivät tehdä yhteistyötä sen 
jälkeenkin. Taiteilijoiden yhteisnäyttelyn 
teokset ovat saaneet innoitusta Suomen 
historiasta, kansanperinteestä ja luonnosta. 
Esillä on myös lentolehtisiä Venäjän sortoajan 
loppuvuosilta ennen Suomen itsenäistymistä. 

SuSan WiLander

Suomi-100, käy kanssammeVESA KESS

JULIA MALASSU

Tarja Kannelsuo tutustuu näyttelyyn 
taiteilijoiden, Jorma J. Järvisen, Tarja 
Martiskaisen ja Anne Malinin opastamana.
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Kelttipyhimyksiä ja kelttiläisiä 
rukouslauluja 

Käpylän kirkossa su 9.4.  
Katja Ritarin esitelmä 

Kelttipyhimyksistä klo 16.30. 
Levynjulkistuskonsertti klo 17.00: 

Tule, Rauhanruhtinas – Kelttirukouslauluja 
keskiajalta tähän päivään.  

Vox Silentii ja Tuomo Pulkkinen.

MESSU SUNNUNTAINA
klo 10 Oulunkylän kirkossa
klo 12 Käpylän kirkossa  
klo 16 Maunulan kirkossa 
Hiljaisuuden rukoushetki keskiviikkoisin klo 
18 Käpylän kirkossa. Ehtoollinen joka kuun 3. ke. 
Tiedustelut pyhäkoulusta: p. 09 2340 2041.
Koiranulkoiluttajien iltaehtoolliset su 2.4., 
9.4., 16.4.  23.4. klo 19 Oulunkylän kirkon pihalla. 
Anita Ahtiainen. Kolehti Yhteisvastuulle.
Lasten elämykselliset kirkkohetket: Pe 7.4. 
Käpylän kirkossa, Handolin, Pesonen-Kareinen 
ja lastenohjaajia. Ma 10.4. Oulunkylän kirkossa, 
Handolin, Hapuli ja lastenohjaajia.   

PÄÄSIÄISEN JUMALANPALVELUKSET
Oulunkylän kirkossa
Su 9.4. klo 10 palmusunnuntain perhekirkko. 
Handolin, Pesonen-Kareinen, Keski-Vähälä, Pasa-
nen, Reinekoski, Kaija Mäki-Leppilampi, viulu.
To 13.4. klo 19 Kiirastorstain iltaehtoollinen. 
Kosonen, Leinonen, Pesonen-Kareinen.  
Pe 14.4. klo 10 Pitkäperjantain sanajuma-
lanpalvelus. Heininen, Mäkiö, Kaari-ensemble, 
johtajana Saara Aittakumpu.
La 15.4. klo 23 Pääsiäisyön messu. Kosonen, 
Heininen, Mäkiö, Helenius. Vaskiyhtye. Nuorten 
lauluyhtye.
Su 16.4. klo 10 Pääsiäispäivän messu. Leino-
nen, Albekoglu, Helenius, Mäkiö. Laulu Heli Närhi 
ja Kari-Kyösti Silvennoinen.
Ma 17.4. klo 10 Toisen pääsiäispäivän messu. 
Savik, Hapuli. 

Käpylän kirkossa
Su 9.4. klo 12 Palmusunnuntain messu. Al-
bekoglu, Helenius. Messun jälkeen klo 13 Baba 
Mazharin turkkilaiset herkut. Ateria 10/5 e.
To 13.4. klo 20 Kiirastorstain iltaehtoollinen. 
Albekoglu, Pelkonen, Helenius, kirkkokuoro.
Su 16.4. klo 12 Pääsiäispäivän messu. Leino-
nen, Albekoglu, Helenius, Mäkiö, kirkkokuoro.
Ma 17.4. klo 18 Toisen pääsiäispäivän musii-
killinen iltakirkko. Toiviainen, Helenius, Helsin-
gin Työväen Orkesteri.

Maunulan kirkossa
Su 9.4. klo 16 Palmusunnuntain messu. Al-
bekoglu, Helenius.  
Ke 12.4. klo 13 ”Käy yrttitarhasta polku”– 
hiljaisen viikon musiikkia ja tekstejä. Oinonen, 
Pesonen-Kareinen, Hapuli.
To 13.4. klo 10.30 Lasten pääsiäiskirkko. Han-
dolin, Pesonen-Kareinen ja lastenohjaajia.
To 13.4. klo 18 Kiirastorstain iltaehtoollinen. 
Savik, Handolin, Helenius.
Su 16.4. klo 16 Pääsiäispäivän messu. Pelko-
nen, Heininen, Pesonen-Kareinen, Maunulan 
kirkon musiikkiryhmä. Klo 17.15  ”Aurinkomme 
ylösnousi” – musiikilliset kirkkokahvit. Peso-
nen-Kareinen, Maunulan kirkon musiikkiryhmä.

Koskelan kirkossa
Ke 12.4. klo 13 Ehtoollinen. Albekoglu, Mäkiö, 
Kajos. Kahvit klo 12.30.

KONSERTTEJA
Lisää konsertteja: www.musiikkiakirkoissa.fi
”Riemuitkaa” Käpylän kirkossa su 2.4.klo 18. 
Eri aikakausien musiikillinen matka kuunnellen ja 
laulaen. Mukana Adoramus, Käpylän kirkkokuoro 
ja Maunulan kirkon musiikkiryhmä, kanttorit Mik-
ko Helenius ja Maija Pesonen-Kareinen. Vapaa 
pääsy. Kahvitarjoilu Yhteisvastuun hyväksi.
Käy yrttitarhasta polku 
Maunulan kirkossa ke 12.4. klo 13.  
Ristintien tekstejä ja pääsiäisajan virsiä ja 
musiikkia. Elisa Hapuli, tekstinluku, Mai-
ja Pesonen-Kareinen, urut ja piano, Mau-
nulan kirkon musiikkiryhmä, veisuu.                                                                                                                
Vapaa pääsy, kahvitarjoilu.
Matteus-passio (1730)  G.P. Telemann 
Maunulan kirkossa pe 14.4. klo 18.
Musiikin- ja kuoronjohto, Kimmo Puunenä, 
Alexis Oksi (evankelista), Marko Orvo (Jeesus), Tia 
Svanberg, sopraano, Paula Patosalmi, altto, Jenni 
Liikaoja (Magdalena) ja ensemble-ryhmä. Ka-
mariorkesteri Camerata Amoroso. Vapaa pääsy. 
Ohjelma 15  e. Väliajalla  kahvitarjoilu Yhteisvas-
tuun hyväksi.                                                                                                        
Cantor-seuran Pitkäperjantain konsertti 
Käpylän kirkossa 14.4. klo 20.
Heli Närhi sopraano, Kari-Kyösti Silvennoinen ba-
ritoni, Hannu Leskinen baritoni, Janne Kaksonen 
basso, Amici Musici -jousikvintetti. Vapaa pääsy, 
ohjelma 10 e.
Barokkikonsertti kevään tuulet 
Oulunkylän kirkossa su 23.4. klo 18
Barokkiyhtye Amore Barocco. Musiikkia mm. G.P. 
Telemannilta ja muilta barokin ja renessanssiajan 
säveltäjiltä. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.

VIIKKOTOIMINTA
Lisätiedot nettisivuilla ja ryhmien omissa  
kausiohjelmissa.
Maanantaipuuro klo 9-12 Oulunkylän kirkolla. 
Hinta 1 e (puuro, sämpylä, kahvi/tee/mehu).
Perhekerho maanantaisin klo 9.45 Oulunkylän 
kirkolla. Tied. p. 09 2340 3845.
Käpylän kirkon lähetyspiiri maanantaisin klo 
17 Käpylän kirkolla. Tied. 050 352 8648.
Raamattupiiri parillisten viikkojen ma klo 18  
Oulunkylän vanhalla kirkolla. Tied. 050 307 2265.
Etsijät-raamattupiiri maanantaisin klo 17  
Maunulan kirkolla.
Lukupiiri ma 24.4. ja 22.5. klo 18 Oulunkylän 
kirkolla. Tied. p. 09 2340 5324.
Kehitysvammaisten kerho parillisten viikkojen 
ma klo 17.30–18.30 Voudintie 4 b -kerhohuoneella. 
Koskelan lähetyspiiri parillisten viikkojen ti klo 
17 Voudintie 4 b -kerhohuoneella. Tied. p. 09 791 
850.
Keskiviikkokerho keskiviikkoisin klo 13 Maunu-
lan kirkossa. Tied. p. 09 2340 5381.
Oulunkylän lähetyspiiri keskiviikkoisin klo 13 
Oulunkylän kirkolla. Tied. 040 675 7417.
Avoin sururyhmä parillisten viikkojen ke klo 18 
Oulunkylän kirkossa. Tied. p. 09 2340 5383.
Koskelan päiväpiiri keskiviikkoisin klo 13 Vou-
dintie 4 b -kerhohuoneella. Tied. p. 09 2340 4227.
Yksinhuoltajien olohuone parittomien viikko-
jen tiistaisin klo 17–19 Oulunkylän kirkolla. 
Tied. p. 09 2340 5382.
Käpylän päiväpiiri keskiviikkoisin klo 13 Käpy-
län kirkolla. Tied. 09 2340 5383.
Perheiden tanssituokiot perjantaisin Käpylän 
kirkolla ikäryhmittäin: klo 9.30 2–5 v., klo 10 
1–2 v. ja 10.30 0–1 v.  Ohj. Mirva Keski-Vähälä ja 
Linnea Korhola. Maksuton, vapaa pääsy, perhe-
kahvio. Tied. p. 09 2240 3845.
Naisten kirjallisuuspiiri ke 5.4. ja 10.5.  klo 18 
Käpylän kirkolla. Tied. p. 09 2340 4227.
Lasten musiikkiryhmät torstaisin ikäryhmittäin 
Maunulan kirkolla: klo 9.30 2–5 v., klo 10 1–2 v., 
klo 10.30 0–1 v. Ohj. Maija Pesonen-Kareinen 
ja Mirva Keski-Vähälä. Maksuton, vapaa pääsy, 
perhekahvio. Tied. p. 09 2340 5328.
Rukousryhmä to 6.4. ja 11.5. klo 18 Oulunkylän 
kirkolla. Tied. p. 09 2340 2265.
Pappi paikallisessa to 20.4. ja 11.5. klo 18–20 . 
Pub Päätön kana, Pohjolankatu 2.
Kutomakerhot: Oulunkylässä Teinintie 8 B, 2. 
krs. Tied. p. 09 2340 5380. Käpylässä Kunnallisko-
dintie 6 C-talo, käynti N-rapun vierestä.
Diakoniapäivystys p. 09 2340 5318.

helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla     
kirkkojakaupunki.fi   yhteisvastuu.fi 
musiikkiakirkoissa.fi  

Pop-up ravintola Salaam  
torstaisin klo 12–16.30  
Oulunkylän kirkolla 
Lähi-idän herkkuja buffet-ravintolassa.  
Aterian hinta 1–10 euroa. Käteismaksu. 
Tarjoilusta vastaavat turvapaikanhakijoina 
Suomeen saapuneet uudet naapurimme. 
Herkuttelemalla buffetissa tuet heidän 
työllistymistään tulevaisuudessa.  
Salaam on yleinen tervehdys ja tarkoittaa 
arabiaksi rauhaa.  
www.facebook.com/ravintolasalaam

To 6.4. professori Martti Nissinen: ”Rakkautta ja Laulujen laulua”  
Kiirastorstai 13.4. kirkkoherra Ulla Kosonen ja 

pastori Tapio Leinonen: ”Jeesus ja Passio”  
To 20.4. pastori ja kirkkomuusikko Osmo Vatanen:  

“Laulu ja soitto Raamatussa” 
To 27.4. dekaani, professori Ismo Dunderberg:  

“Maailmanloppu ennen ja nyt”. 
To 4.5. akatemiatutkija, TT Outi Lehtipuu: “Ylösnousemus”.   

Raamattuluentosarja torstaisin klo 18 Oulunkylän kirkolla  
 
Miltä näyttää Raamattu reformaation merkkivuonna 2017? Luentosarjassa katsotaan 
Raamattua erilaisista teemoista ja ajankohtaisista näkökulmista. Luennot ovat avoimia 
ja maksuttomia. Luennon jälkeen klo 19–19.30 iltaehtoollinen. 
Luentoja voi seurata myös: facebook.com/raamattupiknik 

Arja Saijonmaa ja 
rakkaimmat 
suomalaiset laulut

Käpylän kirkossa 
pe 21.4. klo 18 

Kahvila ja lipunmyynti klo 16.30 alkaen. 
Liput 15 e yhteisvastuun hyväksi.

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.  

www.helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla                                     www.reformaatio2017.fi 
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Palosuontie 1 00660
Virasto on avoinna ma-to klo 9-12
puh. 09 2340 5500
Voit myös jättää viestin vastaajaan tai 
lähettää meille sähköpostia pakila.srk@evl.fi

Pakilan seurakunta
Hyvän Paimenen kirkko

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

Palmusunnuntain afrikkalainen 

gospelmessu 

su 9.4. klo 11. 

Marita Toivonen liturgina, Tiia 

Tuovinen avustavana pappina, 

Ari Häyrinen kanttorina. Rytmiä 

messuun tuo nuorten oma 

bändi. Messun jälkeen kirkon 

aulassa Yhteisvastuu-tuotteiden 

loppuunmyynti ja kirppari.

iHMiSKauPPa on vakava 
yksilöön kohdistuva rikos, 
ihmisoikeusloukkaus. Sen 
taustalta löytyy köyhyyt-
tä, vaikeita elämäntilantei-
ta, suuria unelmia parem-
masta tulevaisuudesta. Niin 
myös toisista ihmisistä piit-
taamatonta oman edun ta-
voittelua ja julmaa hyväksi-
käyttöä. Ihmiskauppa ilme-
nee monissa eri muodoissa: 
työperäinen kiristäminen, 
seksuaalinen hyväksikäyttö, 
pakkoavioliitot, rikolliseen 
toimintaan pakottaminen, 
elinkauppaan alistaminen 
jne. Tämän vuoden Yhteis-
vastuuteemalla pyritään-
kin nostamaan ilmiö julki-
seen keskusteluun ja herät-
tämään ihmisiä havainnoi-
maan ympärillään tapahtu-

Huhtikuu vielä 
yhteisvastuuta

via asioita.
Suomessa keräysvaroin 

kehitetään tukihenkilötoi-
mintaa, ja etsivää, ihmis-
kauppaa ennaltaehkäisevää 
työtä, vahvistetaan työnte-
kijöiden osaamista tunnis-
taa ja tavoittaa uhreja ja tar-
jotaan monimuotoista krii-
siapua. Toimeenpanijoi-
na ovat Rikosuhripäivys-
tys, Monika-Naiset Liitto ry, 
Pro-tukipiste ry, sekä pako-
laisneuvonta ry. 

Kansainvälinen työ kes-
kittyy konfliktien keskel-
lä asuvien nuorten auttami-
seen, etteivät he joutuisi ih-
miskaupan uhreiksi. Tämän 
vuoden kohteena ovat Jor-
daniassa pakolaisleireissä ja 
paikallisissa yhteisöissä asu-
vat 12-30-vuotiaat Syyrian 

pakolaiset. Heille tarjotaan 
ammatillista- ja kielikoulu-
tusta, psykososiaalista krii-
siapua ja harrastusmahdol-
lisuuksia. Avun vie perille 
Kirkon Ulkomaan apu.

Oulunkylän seurakun-
nan Yhteisvastuukeräys-
työryhmä on asettanut ta-
voitteeksi yksi euro / seu-
rakunnan jäsen. Euro ei ole 
paljon, eihän. Mutta tavoi-
te on silti kova 19 000 eu-
roa. Tähän voitaisiin pääs-
tää, jos mahdollisimman 
moni alueemme asukas tuo 
oman kortensa yhteiseen 
kekoon. Se tapahtuu parhai-
ten osallistumalla tilaisuuk-
siin sekä lahjoittamalla so-
pivan summan YV-tilille tai 
keräyslippaaseen.

Merkittäviä tapahtu-
mia huhtikuun aikana ovat 
mm. Lounasravintola ”Baba 
Mazharin turkkilaiset her-
kut” Käpylän kirkolla 9.4. 
klo 13-15.30, Arja Saijon-
maan konsertti ”Rakkaim-
mat suomalaiset laulut” 
Käpylän kirkossa 21.4. klo 
18.00, Siluettitaiteilija Sirk-

ka Lekman leikkaa siluette-
ja (á 20 eur) Ogelin kauppa-
keskuksessa 31.3. klo 13-18 
ja 1.4. klo 11-16. Huhtikuun 
aikana sunnuntai-iltoina pi-
detään myös koiranulkoilut-
tajien iltamessu Oulunkylän 
kirkon pihalla.

irja eSKOLa

Yhteisvastuukeräyspääl-
likkö

Karate on yksi suosituista yhteisvastuuvaroin tuettavista lasten ja nuorten 
aktiviteeteista kaupunkiyhteisöissä. Toimintaan saavat osallistua sekä jordanialaiset 
että pakolaislapset ja -nuoret.

Koko maan kattava, helmikuussa 
käynnistynyt Yhteisvastuukeräys kestää 
huhtikuun loppuun. Toimeenpanijoina ovat 
seurakunnat. Tämän vuoden Yhteisvastuu 
torjuu ihmiskauppaa lähellä ja kaukana ja 
auttaa sen uhreja.

 VILLE ASIKAINEN

Lahjoittaa voit Yhteisvastuulle myös:

Aktia FI82 4055 0010 414841
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2632 28

Mainitsethan lahjoituksen yhteydessä Oulunkylän 
seurakunnan viitenumeron, joka on 308430.
Seurakunta kiittää iloista antajaa!

Pe 14.4. klo 20.45 Lähdetään 

yhdessä Hyvän Paimenen 

kirkolta seuraamaan Via Crucis 

-pääsiäisvaellusta. Ilmainen 

bussikuljetus Palosuontie 

1:stä klo 20:45. Vaellus alkaa 

Kaisaniemenpuistosta klo 21:30 

ja päättyy Tuomiokirkolle n. klo 

23. Tule mukaan, jos ei tulisi yksin 

lähdetyksi. Ilmoittautuminen 

bussikuljetuksen vuoksi: 

moona.seppa@evl.fi.

To 20.4. klo 11–14:30 
Hyvän Paimenen 
kirkolla Eläkeikäisten 
virkistyspäivä. Hartaus, 
musiikkia, yhteislaulua, 
lounas 7 e. Alustus ja 
keskustelua testamenttiin, 
edunvalvontavaltakirjaan 
ja hoitotahtoon liittyvistä 
asioista. Ilmoittautumiset 
7.4. mennessä virastoon.

Reformaatio ja Raamattu 

kirjakielten ja kansojen luojana. 

Prof. Tapani Harviaisen luento 

Paloheinän kirjastossa 

(Paloheinäntie 22) 

ke 5.4. klo 18. Raamatun 

kääntäminen ihmisten omille 

puhekielille oli yksi reformaation 

suurista ajatuksista. Lutherin 

esimerkkiä noudattaen syntyi 

joukoittain uusia kirjakieliä tuota 

pikaa ensin Eurooppaan. Agricolan 

suomi vakiinnutti Suomen kansan 

olemassaolon, ja samoin Raamatun 

ja kirjakielen saaminen merkitsi 

valoa ja kansallista syntymää kautta 

koko maailman.
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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

TEHDÄÄN POHJOIS-HELSINGISTÄ VIHREÄMPI!
Äänestä kuntavaaleissa 9.4.
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rannisto
ympäristötutkija
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joonas
lyytinen
tutkimusjohtaja
oulunkylä

sanna 
vesikansa
kaupunginvaltuutettu
länsi-pakila

anuriikka 
luotola
kehityspäällikkö
oulunkylä

Hannu 
Tuominen
OPETTAJA (ELÄKKEELLÄ)
SUUTARILA

70I674 737 673 729

Punaista sydäntä, vihreää metsää

Vasemmistoliiton Oulunkylän yhdistys ry I oulunkyla.vas.fi I facebook.com/oulunkylanvasemmisto

Viktoria Welling
Suurtalousesimies, 
Herastuomari
Koskela

Mika Välipirtti
Projektipäällikkö 
kaupunkimetsien 
puolesta 
Arabia

Sirkku Ingervo
Erityisopettaja, Opo
Kaupungin-
valtuutettu 
Käpylä   

Binar Mustafa
Yrittäjä
Kumpula

Orvokki Jokinen
Lähihoitaja, sihteeri
Veräjämäki

Anna Vuorjoki
Koulupsykologi
Kaupungin- 
valtuutettu
Oulunkylä

Kalle Polkutie
Muotoilija,  
sosionomiopiskelija 
Haaga

Mervi Juurinen 
Liiketalouden 
tradenomi, työtön 
Pakila

Kirsi Pihlaja 
Yrittäjä, terapeutti, 
varavaltuutettu, 
Maunula

Sandra Hagman 
Historian tohtori, 
sosiaalityöntekijä, 
tietokirjailija  
Oulunkylä

359 309 268 265 355 360 327 269 323 257

TERVETULOA KEVÄTMESSUILLE  
Messukeskukseen 6.-9.4.2017. 

Tule tutustumaan mahtaviin  
messutarjouksiimme ja viimeisimpään 

3D-kuvaustekniikkaan 
osastollemme 3C41.

Lisää tietoa messuista löydät osoitteesta  
www.kevatmessut.messukeskus.com

aninkainen.fi

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

Jethro Rostedt
Toimitusjohtaja, LKV

040 738 3420

Timo Moilanen
Liiketoimintajohtaja
0500 479 920

Tuukka Halme
Myyntipäällikkö, LKV

040 719 2220

Merja Rönkkö
LKV, KiAT

050 360 8290

Pia Salenius
Myyntineuvottelija

050 366 3335

Nina Hirvikangas
LKV, KTM

050 339 1740

Tarja Hedman
LKV, KiAT

040 560 2002

Osastollamme perjantaina 

 teitä tervehtimässä  

koko kansan myyntimies

Jethro Rostedt.

Tuula Saarmila
LKV

050 375 7883


