
Pohjoiset esikaupungit 2/18

  OULUNKYLÄ • PATOLA • VERÄJÄMÄKI  • VERÄJÄLAAKSO • KOSKELA •  METSÄLÄ • MAUNULA • PAKILAT • PALOHEINÄ • TORPPARINMÄKI • KÄPYLÄ     4.4.2018                  

Päivän Subi® viikon jokaiselle päivälle Vain 3,90 € 15 cm Subi® Neste K
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Oulunkyläinen

TERVETULOA!
Mäkitorpantie 23
puh 09 752 4939

PARTURi-KAmPAAmO

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

Maailman parhaat polaroivat,
Xperio -aurinkolasit NYT

-50%
Paras häikäisysuoja, 100% UV-suoja.

-50% alennus sekä linsseistä että kehyksestä!
Saatavana 1-tehona tai monitehona.

Tarjous voimassa 31.5.2018 saakka.

:  )
ÄLÄ TYYDY

TAVALLISIIN!

UUTTA: Palvelemme
lauantaisin klo 16

ja torstaisin klo 19.00 asti.

-sarja uudistuu!
Loput KMS California-

tuotteet 

-40%

Hiusateljee Oy 1. krs Ogelin liikekeskus,
Kylänvanhimmantie 29

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

hiusateljee.fi/ajanvaraus

Meiltä upeat  
hiukset arkeen  

ja juhlaan!
 Varaa aikasi ajoissa, 

tervetuloa  
piristymään!

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

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

TERVETULOA
HERKULLISILLE  
OSTOKSILLE!

VIIMEISIÄ VIEDÄÄN  

NOPEALLA TAHDILLA.

Helppoa ja huoletonta  

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

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

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

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

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

 Käpylän Posteljooni, Käpylänkuja 5 

VALMIS UUDISKOHDE 
KESKELLÄ KÄPYLÄÄ

FIKSU ASSA -ILMASTOPÄIVÄT 
18.-21.4.2018 OULUNKYLÄSSÄ

Oulunkylän liikekeskuksen pääsisäänkäynti, Kylänvanhimmantie 
29 (sisä- ja ulkotiloja). Tapahtuman ohjelmassa mm.: 
•	 Tutustu	Shareitin	älykkääseen	merikonttiin	ja	testaa	mahdollisuutta	

vuokrata	autoasi	tai	pysäköintipaikkaasi	(Witrafi	Oy)
•	 Varaa	liityntäpysäköintipaikkasi	jo	kotona	mobiilisovelluksilla,	

tutustu	Barking	-älypysäköintiin
•	 Tutustu	Flextila-tilavarausjärjestelmään,	jonka	avulla	voit	muuttaa	

tyhjiä tiloja joustotiloiksi
•	 Koeaja	ja	kerro	mielipiteesi	Suomessa	tehdystä	sähköajoneuvosta	

ke ja to –iltapäivinä 18.-19.4. (www.sahkoauto.net)
•	 Kokeile	Pyöräasiantuntijan	sähköistä	taittopyörää	ke	18.4.
•	 Tutustu	asemanseudun	suunnitelmiin,	suunnittelijat	tavattavissa	
 to 19.4. klo 13-15
•	 Osallistu	HSY:n	Ilmastoinfon	pyöräilyaamiaiselle	pe	20.4.	
	 klo	7.30-9.00	(Maaherrantien	ja	radanvarren	pyörätien	risteyksessä)

KUTINAA?
IHOTTUMAA?

14,80 €

Bepanthen 
Anti-Exem

(norm. 17,40 €)

Auttaa kutinaan 
30 minuutissa.

Kevyt voide 
– ilman kortisonia
CE-merkitty terveydenhuollon laite.

Kauppakeskus Ogeli
ma–to 8.30–19, pe 8.30–18, la 9–15
puh. 09 756 2990

Tarjous on voimassa huhtikuun loppuun asti.
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Vierivä kivi ei 
sammaloidu

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

VIIme aikoina on tuntunut 
siltä, että Helsingissä on jo-
kainen katu jostain kohtaa 
auki. Remontteja tehdään 
ja kaupunki muuttuu. Sa-
ma tapahtuu pian Oulun-
kylässä ja sen naapurikau-
punginosissakin. Oulunky-
län keskusta tulee muuttu-
maan, samoin Raide-Joke-
rin reitinvarsi. Uutta asuin-
rakentamista on käynnis-
sä monissa paikoin ympäri 
tämän lehden jakelualuetta. 
Muutoksessa on aina hyvät 
ja huonot puolensa. Omista 
toiveista ja tarpeista riippu-
en sama asia näyttää yhden 
silmissä edistykseltä ja toi-
sen takapakilta. Se on kui-
tenkin varmaa, että paikoil-
leen ei voi jäädä.

Tässä lehdessä käsitel-
lään monia kotiseutuam-
me kohtaavia muutoksia 
ja niiden mahdollisia vai-
kutuksia. Oulunkylän Seu-
rahuoneen remontti, Ou-
lunkylän keskustan uudet 
liiketilakehityssuunnitel-
mat ja Pakilan allianssihan-
ke ovat kaikki asioita, jois-
ta voi ilmaista mielipiteen-
sä ja pyrkiä löytämään hy-

viä ratkaisuja yhdessä kau-
pungin kanssa. Hyviä vai-
kutuskanavia löytyy vaik-
kapa kaupunginosayhdis-
tysten kautta.

Vielä suurempia muu-
toksia käsitellään Oulun-
kylän yhteiskoulun oppi-
laiden kirjoittamissa jutuis-
sa. Ne koskevat muutoksia, 
jotka vaikuttavat koko maa-
ilmaan: tasa-arvo, eettiset 
kysymykset ja ympäristön-
suojelu. Nämä kysymykset 
ovat nousseet aivan uudel-
la tavalla esille viime vuosi-
na. Asiat, jotka olivat mar-
ginaalissa vielä minun nuo-
ruudessani, ovat nyt valta-
virtaa. Maailma on monella 
tavalla parempi paikka elää 
ja siitä lankeaa kiitos niille, 
jotka ovat jaksaneet taistel-
la tärkeinä pitämiensä asioi-
den puolesta.

Lehdessä on otteita kah-
den Oulunkylän yhteiskou-
lun 8-luokkalaisen esseistä. 
Ne kummatkin haastavat 
tarkastelemaan maailmaa ja 
elämäämme uusin silmin. 
Heidänkin sukupolvensa 
tulee varmasti muuttamaan 
kaiken, mitä me olem-
me tehneet, samalla taval-
la kuin mekin muutamme 
aiempien sukupolvien luo-
maa maailmaa. Me voim-
me kuitenkin yrittää par-
haamme luomalla tukevan 
pohjan, jonka varaan voi ra-
kentaa ne lennokkaimmat-
kin suunnitelmat ja onnis-
tua. Suosittelen lämpimäs-
ti lukemaan esseet kokonai-
suudessaan nettisivuiltam-
me: www.oulunkylainen.fi. 

SuSAN WILANDer

päätoimittaja

SUSAN WILANDER

Yksi pysäyttävämpiä tilastoja, joihin olen vähään 
aikaan työssäni törmännyt oli ARA:n Asunnotto-
mat 2017 selvityksessä. Siinä kerrotaan, että asun-

nottomuus on Suomessa vähenemässä hiljalleen, mutta 
nuorten asunnottomuus on kasvanut. Helsingissä oli 800 
asunnotonta alle 25-vuotiasta vuonna 2017, kun edeltävä-
nä oli vielä sata vähemmän.

Helsinki on suuri kaupunki ja suurella kaupungilla on 
suuren kaupungin ongelmat. Valitettavasti asunnotto-
muus on yksi näistä. Asuminen on kallista. Meille muu-
tetaan kauempaa hyvin monenlaisissa elämäntilanteissa. 
Asunnottomuudessa kysymys on usein monimutkaisista 
ongelmavyyhdeistä.

Aika tyypillinen tarina nuorena asunnottomaksi joutu-
miseen on sellainen, että nuori muuttaa Helsinkiin varsin 
pienin tuloin ja ilman valmista suunnitelmaa. Sitten välit 
menevät poikki tyttö- tai poikaystävän kanssa ja jäljelle 
jää tyhjyys. Nuorella ei ole itsellään tukiverkkoa ja asun-
toa ei heti saa Helsingin hinnoilla.

Vaikka asunnottomuuteen ei ole helppoa ratkaisua tar-
jolla, voimme silti tehdä paljon. Vain riittävällä määräl-
lä rakentamista sinne, missä ihmiset haluavat asua, voi-
daan taata asumisen hinnan lasku. Toisaalta niin kauaa, 
että tällaiset toimet auttaisivat, ei voida odottaa. Helsin-
gillä on kriisiasuntoja etenkin lapsiperheille ja Hietanie-
men palvelukeskus yksin oleville asunnottomille. Sosiaa-
lityöntekijöiden osaamista ja työpanosta tarvitaan. Pieni 
asia eivät ole esimerkiksi kaupungin velkaneuvonta, sillä 
onhan ylivelkaantuminen yksi merkittäviä syitä ajautua 
asunnottomaksi. 

Kolumni

Nuorten asunnottomuus 
huolestuttavassa 
kasvussa

Parannettavaakin on. Lastensuojelun jäl-
kihuollon nuorille etsimme lisää asun-
toja ja asumisen muotoja, ettei kukaan 
lapsuudessaan kodin ulkopuolelle sijoi-
tetuista olisi koditon aikuistuessaan. Myös nuorten kriisi-
asunnoista on selkeä puute. 

Jos maakuntauudistukseen liittyvät asiat menevät eteen-
päin, syntyy myös uusia esteitä asunnottomuuden käsit-
telemiseen. Nykyisin kun sosiaali- ja terveyspalvelut ovat 
kuntien vastuulla, on meillä etua siitä, että myös asumi-
seen liittyvät asiat ovat kuntien vastuulla. Esimerkiksi 
Helsingissä se on tarkoittanut sitä, että kaupungin vuok-
rataloissa on sosiaali- ja terveystoimen asumisneuvojia, 
jotka auttavat ja tukevat asukkaita, naapureita ja isännöit-
sijöitä naapuruston ongelmatilanteissa. Jatkossa sote-uu-
distus aiheuttaisi näiden toimijoiden väliin suuren railon. 
Asuminen ja palvelut eriytyisivät. Tästä voi tulla suuria 
haasteita. 

Yhden asunnottomuuden ongelman olemme osanneet jo 
ratkaista. Vielä parikymmentä vuotta sitten meillä oli tu-
hansia pitkäaikaisasunnottomia, joista moni eli metsissä, 
kaduilla ja tilapäisasuntoloissa. Minäkin muistan lapsuu-
destani, miten näitä majoja näkyi pitkin Keskuspuistoa. 
Ulkona asuvia asunnottomia meillä on yhä, mutta mää-
rä on vähentynyt merkittävästi: nyt puhutaan sadoista ei-
kä tuhansista. Ei siis ole sattumaa, että Suomeen tulee ta-
saisesti meidän “asunto ensin”-mallista kiinnostuneita ul-
komaalaisia vierailijoita. Mallimme pitkäaikaisasunnotto-
muuden poistamiseksi on ollut edistyksellinen, mutta on 
hyvä huomata, että mallimme ei ole “pelkkä asunto”. Aja-
tus on, että asumisesta aloitetaan, mutta muuta tukea pi-
tää olla riittävästi ja hyvin: päihde- ja mielenterveyspalve-
luita, sosiaalityötä ja -ohjausta. Se on paitsi asuntoa vailla 
olevien myös muiden helsinkiläisten etu. Oma koti ja asu-
minen ovat ihmisoikeuksia.

SANNA VeSIkANSA

apulaispormestari
Länsi-Pakila

YhTeISkuNNAN palvelut 
muuttuvat kovaa vauhtia 
sähköisiksi ja erityisesti se-
niorit tarvitsevat tukea tie-
totekniikan opettelussa. Uu-
dellamaalla toimiva ikäih-
misten tietotekniikkayhdis-
tys ENTER ry pyrkii vas-
taamaan tähän tarpeeseen 
ja tarjoaa maksutonta ver-
taisopastusta monissa kirjas-
toissa ja palvelukeskuksissa.

Opastuksiin tullaan 
yleensä oman laitteen eli äly-
puhelimen, tabletin tai kan-
nettavan tietokoneen kans-

Vapaaehtoiset opastavat senioreita 
tietotekniikan käytössä

sa. Oman laitteen käyttämi-
sessä tarvitaan paljon apua, 
perusasetuksista ja päivi-
tyksistä lähtien. Muita tyy-
pillisiä opastusaiheita ovat 
sähköpostin, netin ja erilais-
ten sovellusten tai ohjelmien 
käyttäminen.

Sähköiset palvelut yksi-
nään eivät saa moniakaan 
innostumaan netin käyttä-
jiksi. Moni senioreistakin 
kuitenkin kiinnostuu uusis-
ta yhteydenpitomahdolli-
suuksista sukulaisiin ja ystä-
viin. WhatsApp, Facebook ja 

Skype sekä valokuvien jaka-
minen kiinnostavat kovasti. 
Vapaaehtoisten vertaisopas-
tajien kanssa näitä asioita 
harjoitellaan rauhallisessa 
tahdissa.

Enterin henkilökohtaista 
vertaisopastusta on tarjolla 
Helsingissä mm. Oulunky-
län kirjastossa torstaisin klo 
14-15 ilman ajanvarausta. 
Myös Koskelan ja Kustaan-
kartanon palvelukeskukses-
ta löytyy opastusta ajanva-
rauksella. Lisätietoja opas-
tuksista saa suoraan opas-

tuspaikoista tai Enteristä p. 
050 307 9366, www.enterse-
nior.fi. 

NINA ZIeSSLer

ENTER RY.
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OULUNKYLÄ

No niin, minähän en siis ole mikään viherpeukalo. Kak-
tukset kuolee ja ilmakasvitkin sain kuiviksi kuin korput. 
Yrtit pysyvät kesällä hengissä vain kun ostan ne kukois-
tavina ruokakaupan hyllystä ja länttään parvekkeelle 
kukkaruukkuun. Olenkin viimevuosina suosinut lähin-
nä heiniä – niitä en saa hoidettua hengiltä. Hoitaminen 
on siis se ongelma, joko liikaa tai ei juuri lainkaan. En 
todellakaan ole saanut äitini geenejä, joka sai kukat vir-
koamaan vain toteamalla ”josset sie ens yönä kuki, mie 
heitän siut roskiin”. Kokeiltu on – ei toimi meikäläisellä.

Vaan nyt löytyi helppo tapa kasvattaa tomaatteja! Hesa-
rissa oli juttu kuinka rupsahtaneista pikkutompeista voi 
kasvattaa uusia taimia. Tätä on kokeiltava etenkin kun 
kulhossa nahistuu hyvää vauhtia puolen tusinaa tarkoi-
tukseen sopivaa aihiota. Siispä pari pikkuruukkua ja kak-
tusmultaa. Leikkasin tomaatit kiekoiksi ja hautasin ohu-
en multakerroksen alle. Purkit tarjottimelle, läpinäkyvis-
tä iturasioista kannet ja valoisalle pöydälle. Parin viikon 
päästä pitäisi näkyä jotain vihreää, joista terhakkaat tyy-
pit istutetaan uusiin purkkeihin ja ne pääsevät aikanaan 
parvekkeen lämpöön. Ja kesällä korjataan satoa. No – se 
jää nähtäväksi. Kerron sitten teille oli tulos mikä tahansa.

Ja kun kerran pääsin vauhtiin aion saada krassin sieme-
net itämään. Sain ne viime kesänä hyvän ystäväni äidil-
tä, joka asuu Rääkkylässä Voiniemen kartanossa. Tämä 
rouva on aivan uskomaton! Hänen puutarhansa pursuaa 

Tammen      juurelta
upeita kukkia, marjapensaita ja hedelmäpuita renesans-
simaisen vehreässä ympäristössä. Aina hänen luonaan 
käydessäni istuskelen pitkiä aikoja kiviaidalla nauttien 
tuoksuista ja ympäristön rauhasta. Se meditatiivinen 
tunnelma säilyy pitkään mielessä ja aisteissa. Samma-
leisen kiviaidan takana on muuten suurimmat kantta-
rellimättäät, joita olen ikinä nähnyt. En-
sin poimit sen verran, että saat saappail-
le paikat ja sitten ämpärit täyteen. To-
dellinen sienitaivas!

Mukavaa kevään odotusta teille kaikil-
le ja toivottavasti tavataan huhtikuises-
sa asukasillassa.

mArjA mArkko

Oulunkylä-Seuran pj

ASukASTALo Oulunky-
län Seurahuone menee re-
monttiin ja suljetaan tou-
kokuun alusta vuoden 2018 
loppuun asti. Sosiaali- ja 
terveysviraston ilmoituk-
sen mukaan tarkoituksena 
on, että asukastalotoiminta 
palaa Seurahuoneelle kun-
nostuksen valmistuttua. 
Tieto herättää kuitenkin ta-
lon käyttäjissä epäilyjä.

historia ei tue 
luottamusta

Ensi alkuun uutinen histo-
riallisesti ja toiminnallises-
ti merkittävän kaupungin-
osan tunnuksen kunnosta-
misesta kuulostaa hyvältä, 
mutta asukastalon vaiheita 
tunteville se herättää myös 
tuttuja pelkoja talon toimin-
nan alas ajamisesta remont-
titauon aikana ja kunnoste-
tun arvotalon luovuttami-
sesta muuhun käyttöön tai 
peräti sen myymistä.

Asukastalot 
vaakalaudalla pitkään

Kaupungin virkamiesjoh-
to ajoi apulaiskaupungin-
johtaja Jussi Pajusen joh-
dolla Helsingin asukasta-
lojen toimintojen lakkaut-
tamista vuosina 2013–15. 
Valmistelussa sivuutettiin 
täysin asukkaat. Asukasta-
lojen puolustajien sinnik-
kyys toi lopulta voiton, kun 
kaupunginhallitus (kokoo-
muksen yksin vastustaes-
sa) päätti syksyllä 2015 jat-
kaa sote-viraston ylläpitä-
män 10 asukastalon toimin-
taa. Kun Oulunkylä-Seuran 
vuonna 2013 perustama Pro 
Oulunkylän Seurahuone –
liike käynnistyi, eivät edes 
sote-lautakunnan jäsenistä 
monet tunteneet asukasta-
lojen toimintaa. Vasta ver-
kostojen valistava työ teki 
laajemmin näkyväksi sen 
merkitykseen, joka taloilla 
on alueellisen ja yhteisölli-
sen sosiaalityön, työllisty-

oulunkylän Seurahuone remonttiin – 
asukastalon pelastus vai uhka?

misen, harrastusten ja lähi-
demokratian paikkoina.

ensin helpotus, sitten 
tyrmistys

Toiminta saattoi jatkua Ou-
lunkylässä, samoin Seura-
huoneen kunnostus, kun-
nes kaupunki yllättäen 
päätti keskeyttää pitkään 
suunnitellun ja odotetun 
peruskorjaushankkeen jou-
lun alla 2015. Ensimmäi-
seen vaiheeseen kuului ala-
kerran sisätilojen kunnos-
tus, josta ehdittiin toteuttaa 
seinä- ja lattiarakenteiden 
purku. Lisäksi toteutettiin 
sadevesien ohjaushanke. 
Kunnostuksen tarkoituk-
sena oli turvata talon kun-
to, ajanmukaistaa lvi-raken-
teet ja saada talon tiloista 
terveelliset ja tarkoituksen-
mukaiset. Katutason eli kel-
larikerroksen osalta suun-
nitelmaan kuului mm. ko-
koustiloja kahvilakeittiöi-
neen asukas- ja yhdistystoi-
mintaa varten sekä esteetön 
liikkuminen ja sisäänpääsy.

Suunnitelmat julki ja 
asukkaat mukaan

Kunnostuksen keskeytyes-
sä suljettiin katutason ker-
ros eikä sen tuuletukses-
ta huolehdittu, joten kos-
teus aiheutti pahoja haitto-
ja homekasvustoineen. On 
selvää että nyt jatkettavaan 
kunnostustyöhön kuuluu 
mm. em. tilojen korjaus, 
mutta tietoa ei ole miten ta-
loa muuten kunnostetaan. 
Aiemmassa kunnostustyö-
ryhmässä oli asukkaiden ja 
käyttäjien edustus muka-
na Oulunkylä-Seuran muo-
dossa. Sote-viraston tulee-
kin taata, että tämä näkö-
kulma on nyt alusta asti 
mukana hankkeessa. 

jatkosta vakuus 

Aiempien kokemusten ta-
kia Oulunkylä-Seura ja ta-
lon muut käyttäjät ovat 

huolissaan siitä, että kun-
nostusaikaa saatetaan hyö-
dyntää asukastalotoimin-
nan ratkaisevaan muutta-
miseen, jopa alasajoon. Uh-
kana on myös, että arvota-
lon kunnostuksen jälkeen 
sitä ei enää otettaisikaan 
sote-viraston ja asukastoi-
minnan käyttöön. 

Luottamuksen saami-
seksi Oulunkylä-Seura jär-
jestääkin asukasillan, jon-
ka tavoitteena on saada se-
kä kaupunginhallinnolta et-
tä poliittisilta päättäjiltä ta-
kuut toiminnan jatkami-
seksi. Asukasiltaan 10.4. on 
kutsuttu vastaava apulais-
kaupunginjohtaja, valmis-
televia virkamiehiä sosiaa-
li- ja terveysvirastosta sekä 
kaupunginkanslian asukas-
yhteistyöyksiköstä. Samoin 
kaupunginvaltuuston ryh-
miltä odotetaan vastauksia 
siihen, miten Oulunkylän 
Seurahuone turvataan asu-
kastalona, jossa myös sote-
viraston aluetyö jatkuu. 
Koska alueella on huuta-
va pula kansalaistoimin-
nan tiloista, on väistötilojen 

löytyminen iltatoimijoille 
myös hyvin ajankohtaista.

”Lähiötyö ja asukasta-
lot ovat sellainen voimava-
ra, mikä pitää ottaa entistä 
paremmin mukaan eri lau-

takuntien, mm. sosiaali- ja 
terveyspalvelujen ns. jal-
kautuvien ja matalan kyn-
nyksen palvelujen kokonai-
suudessa. Olen käynyt mo-
nissa asukastaloissa tutus-

tumassa niiden toimintaan 
enkä voi mitenkään ajatella 
kaupungin luopuvan asu-
kastaloistaan tai lähiötyös-
tä. ” 

Sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan silloisen puheen-
johtajan Maija Anttilan (sd) 
kannanotto 7.10.2015 (HS 
Mielipide) kuvastaa hyvin 
silloisen kaupunginhalli-
tuksen enemmistön näke-
mystä. Mikä on tilanne tä-
nään, voimmeko edelleen 
nojata päättäjien tukeen?

kutsu asukkaille ja 
yhdistyksille

On tärkeää, että oulunkylä-
läiset ovat mukana puolus-
tamassa Oulunkylän Seu-
rahuoneen säilymistä asuk-
kaiden ja lähityön käytössä. 
Oulunkylä tarvitsee yhtei-
sen olohuoneensa: tule mu-
kaan varmistamaan sen tu-
levaisuus, kuulemaan vir-
kamiesten suunnitelmista ja 
päättäjien kannoista asuka-
siltaan ti 10.4. klo 18 Sydän-
talolle Oltermannintie 8.

erWIN WoITSch

Oulunkylä-Seura

HANNU KURKI

ASUKASILTA 
ti 10.4. klo 18.00

Asukastalo Seurahuoneen 
kunnostus - toiminnan 

uhka vai pelastus?
Asukkaat ja käyttäjät haluavat vastauksen:

Miten taataan asukastalotoiminnan ja sosiaali- 
ja terveysviraston aluetyön jatkuvuus Oulunkylän 

Seurahuoneella kunnostuksen jälkeenkin?
Paikalle kutsuttu apulaiskaupunginjohtaja, sote-
viraston ja asukasyhteistyön virkamiehiä sekä 

kaupunginvaltuustoryhmien edustajat.
Tervetuloa kuulemaan päättäjiä ja viestimään 

heille! 
Paikka: SYDÄNTALO, Oltermannintie 8. 

Kahvitarjoilu
…

Asukasillan jälkeen n. klo 20

Oulunkylä-Seuran 
KEVÄTKOKOUS

Aiheena v. 2017 toiminta 
ja talous

joutuuko asukastalo oulunkylän Seurahuoneen vuonna 2002 alkanut toiminta vaakalaudalle alkavan remontin myötä?
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juhANNuSmÄeN huvi-
loissa toimineen Oulunky-
län kylpylän, pensionaatin 
ja ravintolan perustaja rou-
va J. C. Maexmontan kuoli 
sokeritautiin keväällä 1903. 

Melko pian alueen taloi-
neen osti asemapäällikkö 
Albert Wickman, sijoittaen 
niihin varakkaan rouvansa 
Amalia Josefinan (Joce) pe-
rintörahoja. Wickman itse 
isännöi pensionaattia ja kyl-
pylää, joka oli aikaisempaa 
vaatimattomampi. Ravin-
tolanpitoon ei Wickmanien 
ammattitaito riittänyt. Ra-
vintola, joka 1905 nimettiin 
Oulunkylän Seurahuoneek-
si, oli vuosittain vuokrattu 
eri ravintoloitsijoille.

Seurahuoneen talon ja 
sen ympärille lohkaistun 
Emilienlundin palstan osti-
vat 1906 ravintoloitsijat Ar-
vid ja EmiliaTörnberg. Les-
kirouva Emilia Törnberg 
jatkoi ravintolatoimintaa 
vuoteen 1911. Seuraavana 
vuonna rakennuksen pals-
toineen osti ravintoloitsija 
Emil Gustafsson. Eri omis-
tajista huolimatta Wickma-
nien pensionaatin ja Ou-
lunkylän Seurahuoneen ra-
vintolan yhteistoiminta oli 

TILASTokeSkukSeN 
mukaan vuodesta 2011 
vuoteen 2017 asuntojen hin-
nat nousivat pääkaupun-
kiseudulla 10 % ja muual-
la Suomessa laskivat 3 % 
sekä vuokrat vastaavasti 
nousivat 23 % ja 17 %. Näin 
markkinat toimivat, kun on 
pakko asua, vuokrat nou-
sevat rajunpuoleisesti. Kun 
ei ole rahaa ostaa asunto-
ja, hinnat putoavat, paitsi 
Pääkaupunkiseudulla, jon-
ne on muuttopainetta. Mai-
nittakoon, että kuluttajahin-
nat nousivat samana aikana 
6 %, joten Pääkaupunkiseu-

oulunkylän keskusta
WSP-Finlandin on laati-
nut selvityksen Oulunky-
län alueen kaupallisesta ke-
hittämisestä. Tehtyjen las-
kelmien mukaan keskustan 
liiketilan, joka on nyt 6200 
k-m², lisätarve olisi vuoteen 
2030 mennessä 5000 k-m2, 
ja seuraavien 20 vuoden ai-
kana vielä 7000 k-m².

Ogelin kauppakeskuk-
sen kiinteistönomistaja on 
kiinnostunut kehittämään 
tontin rakennuskantaa. Ny-
kyinen liikekeskus tullaan 
joko kunnostamaan tai uu-
simaan kokonaan. Erilai-
sia vaihtoehtoja on tutkit-
tu, mutta vielä ei ole päätet-
ty mihin suuntaan korttelia 
kehitetään. Kiinteistön säi-
lyttäminen liiketilakäytössä 
on tärkeää. 

oulunkylän keskustaan 
uutta liiketoimintaa
Kaupungin tilaama selvitys suosittelee 
uutta liiketilaa Oulunkylän keskustaan. 
Alueen väkiluku kasvaa runsaasti 
uudisrakentamisen seurauksena. 
Selvityksessä on kartoitettu alueen ja 
lähivyöhykkeen kaupalliset palvelut ja 
tutkittu niiden riittävyyttä. 

Ogelin lisäksi kehittämis-
mahdollisuuksia tarjoaa kes-
kustassa myös Oulunkylän-
tien ja torin välinen alue. Tä-
mä voi olla vaihtoehtoinen 
uuden liikekeskuksen sijain-
tipaikka tai nykyisen liike-
keskuksen laajennuspaikka. 
Tontilla ei tällä hetkellä ole 
kaupallisia palveluita. Eläke-
laitos on valmis kehittämään 
omistamaansa asuinkiinteis-
töä. Kulmaan rakennetta-
van rakennuksen avaaminen 
pienliiketiloilla elävöittäisi 
katutilaa. 

Nykyisen päivittäistava-
rakaupan laajennuksen lisäk-
si radan puoliseen kulmaan 
voisi sijoittua toinen kauppa, 
sillä päivittäistavarakaupalla 
ei ole tarvetta avautua katuti-
laan samaan tapaan kuin pie-
nillä liiketiloilla. 

Tällä hetkellä torilla on 
sekä puistoympäristöä et-
tä pysäköintiä. Torin osit-
taista täydennysrakenta-
mista tulee tutkia. Tärkeää 
on myös sijoittaa liiketilaa 
rakennusten pohjakerrok-
siin, erityisesti lähellä Silta-
voudintietä. Jos aseman lä-
heisyyteen torin ympärille 
saataisiin liiketiloja, yhteys 
asemalta keskustaan olisi 
nykyistä kiinnostavampi ja 
vetovoimaisempi.

Radan eteläpuolella Ou-
lunkyläntien varsi tulee tii-
vistymään myös jossain 
vaiheessa. Kaupunkimai-
sen ilmeen luomiseksi tulee 
rakennusten pohjakerrok-
siin sijoittaa pienliiketilaa. 

kannanotot 
kolmeen keskustan 
kehittämisehdotukseen

Viime vuonna Kaupun-
ginsuunnitteluvirasto laa-
ti kolme kaaviota Oulun-
kylän keskusalueen laajen-
tamiseksi, kaksi varsin ra-
juja. Selvityksessä todetaan 
vaihtoehdon A olevan kau-
pallisesti liian vaatimaton. 

Vaihtoehdossa B Ogelin 

liikekeskusta laajennetaan, 
mikä tuo keskeiselle paikal-
le uutta liiketilaa. Siltavou-
dintien varteen muodostuu 
kaupunkimainen kauppa-
katu, kun liiketilaa voidaan 
sijoittaa molemmin puolin 
katua. Tori jää hieman syr-
jään keskeiseltä kauppaka-
dulta, mutta sen merkitys 
kaupunkiaukiona sopii hy-
vin aseman tuntumaan. B-
vaihtoehto on lähimpänä 
selvityksessä esitettyjä suo-
situksia keskustan kaupalli-
sesta kehittämisestä. 

Vaihtoehdossa C kes-
kusta uudistuu kaupallises-
ta näkökulmasta kaikkein 
eniten. Ogelin liikekeskuk-
sen tilalle sijoittuu asumis-
ta ja liiketilaa voidaan luon-
tevasti sijoittaa ainoastaan 
Oulunkyläntien varteen se-
kä Oulunkyläntien ja Mäki-
torpantien risteykseen. Uu-
si kaupallinen keskusta si-
joittuisi Siltavoudintien ja 
Oulukyläntien risteykseen. 

ArTo SALmeLA

Kaupalliseen selvitykseen 
pääsee tutustumaan oulunky-
lainen.fi -sivuilla tähän artik-

keliin liitetyssä linkissä.

Alue hinta e/m² 
2017

Nousu 2010 
-2017 %

koskela 3060 10

käpylä 5200 44

metsälä+Länsi-oulunkylä 3970 32

maunula 3510 35

Pää-oulunkylä 3360 15

Veräjämäki 3420 17

Länsi-Pakila 3580 5

Paloheinä 3600 6

Itä-Pakila 3480 8

Torpparinmäki 3110 5

Asuntojen hinnat 
Pohjois-helsingissä 
2017

dulla reaalisesti vanhojen 
asuntojen hinnat nousivat 
vain 3 % ja vuokrat 16 %. 

Koko Helsingissä 2010–
2017 vanhojen kerrostalo-
asuntojen hinnat nousivat 
nimellisesti 22 % ja reaali-
sesti 11 %. Vastaavasti rivi-
talojen nimellinen nousu oli 
5 %, mikä merkitsi reaalista 
4 %:n laskua. Tämä selittää 
hintakehityksen erot kuu-
den ensimmäisen ja lop-
pujen neljän alueen välil-
lä. Oulunkylässä nousu on 
vaatimaton erityisesti Kä-
pylään verrattuna.

ArTo SALmeLA

Taulukossa on esitetty asuntojen, kerros- ja rivitalojen 
hinnat ja niiden nousu Pohjois-Helsingissä postinume-
roiden mukaisina alueina:

kAuPuNkISuuNNITTe-
LuN tilaamassa ja WSP Fin-
land Oy:n tekemässä Ou-
lunkylän kaupallisten pal-
velujen selvityksessä on 
kartoitettu kaikki eri alo-
jen kaupalliset palvelut ker-
rosaloineen, myynteineen 
ja eri etäisyydellä asuvi-
ne asiakkaineen. Tarkas-
telty alue käsittää Pohjoi-
sen suurpiirin (ei Kehä 1:n 
pohjoispuolta) ml. Käpylä 
ympäristöineen ja Vantaan 
itäpuolta Viikkiin ja Mal-
mille asti. Myyntiä ei ker-
rota euromääräisesti, vaan 
suhteutetaan koko Hel-
singin asukaskohtaiseen 
myyntiin. 

Suuri yli 1000 m²:n su-
permarket on Käpylän ase-
malla, Maunulassa, niitä 
on kaksi Länsi-Pakilan ete-
läisimmällä alueella, myös 
Torpparinmäen eteläosas-
sa. Alle 1000 m²:n pieneh-
kö supermarket on Ogelis-

kaupan nykyverkko 
sa (mutta myynti per m² on 
suuri), Käskynhaltijantien 
puolivälissä ja pari Länsi-
Pakila-Paloheinän alueella.

Lähikaupan asiakkaat 
tulevat pääosin 400–800 m 
etäisyydeltä, mutta super-
markettien osalta 1200 m 
etäisyys on tärkein. Oulun-
kylän keskuksessa ko. alu-
eella asuu 11410 asukas-
ta. Käpylän 1:n päätepy-
säkin kauppojen alueella, 
Maunulassa ja Länsi-Paki-
lan eteläisimmällä alueella 
asuu myös suunnilleen sa-
man verran väestöä. Pienet 
luvut kertovat alueen alhai-
sesta asutuksen tehokkuu-
desta, sillä ytimeltään pien-
talovaltaisessa Kumpulas-
sa vastaava luku on 14770. 
Käpylän aseman Musta-
pekan väestöpohja on vain 
8620, mutta asiakkaat tule-
vat paljolti autolla yli 1200 
m etäisyydeltä. 

ArTo SALmeLA

Seurahuoneen 
yllättävä historia osa II

kiinteää. Wickmanit raken-
nuttivat 1905-1909 alueelle 
kaksi uutta huvilaakin.

Sanomalehdistä oli hel-
mikuussa 1910 luettavis-
sa kohu-uutinen: Oulun-
kylän Seurahuone, maan-
kuulu ravintola, oli palanut 
poroksi.

Vain pääkaupungin leh-
dissä oli parempaa tietoa. 
Palokohde oli Seurahuo-
neen vieressä, Wickmanien 
pensionaattiin kuuluva tor-
nihuvila, jonka värjärimes-
tari Ölander oli rakennutta-
nut 1882. Lähistön kaivois-
sa ei riittänyt palokunnal-
le sammutusvettä, joten ta-
lo paloi perustuksiaan myö-
ten. Huvilan talvivuokralai-
set ehtivät pelastautua, mut-
ta heidän tavaransa tuhou-
tuivat. Palovakuutusrahoil-
la osoitteeseen Larin Kyös-
tin tie 11 nousi uusi, Wick-
manin villaksi kutsuttu ta-
lo. Mitä ilmeisimmin tarina 
Oulunkylän Seurahuoneen 
tulipalosta on lähtöisin vuo-
den 1910 tapahtumista.

Wickmanit myivät laa-
jasta alueestaan raken-
nuspalstoja. Vuonna 1911 
kauppias Emil Heinoselle 
myytiin radan vierestä ”Ar-

turdal 5”, myöhempi Ros-
ténin huvila, johon vuon-
na 1916 tuli Elanto. Nykyi-
sen Arttulan, Larin Kyöstin 
tie 13, rakensi tilanomistaja/
liikemies Artur Holmgren. 
Vastavalmistuneeseen Art-
tulaan avattiin kesällä 1914 
Heinosten uusi kauppa.

Ensimmäisen maailman-
sodan loppuvuodet muut-
tivat alueen elinkeinotoi-
mintaa. Pensionaatin huvi-
loista tuli tavallisia vuokra-
taloja. Seurahuoneella alet-
tiin järjestää tansseja ja ilta-
mia. Siellä oli ”Elävien ku-
vien teatterikin” vuonna 

1919. Kieltolain tultua voi-
maan Seurahuonetta myy-
tiin suurehkona talvihuvi-
lana. Sen osti Stina Maria 
Andersson, jonka emännöi-
mä raittiuskahvila oli Seu-
rahuoneen viimeinen yri-
tys. Vain entinen kylpylä Jo-
kiniementien ja Larin Kyös-
tin tien kulmassa menestyi 
yleisenä saunana, kunnes 
sekin paloi uudenvuoden-
yönä 1923. Uusia rakennuk-
sia valmistui radan varteen 
ja Juhannusmäkeen, jonka 
ympärillä oli 1925 jo koko-
nainen kylä.

ouTI koSTe 

oulunkylän asemanseutu 30.3.1931.

SULANKO, SUOMEN ILMAVOIMAMUSEO

Liity Oulunkylä-Seuraan! 
Jokainen uusi jäsen lisää yhdistyksen painoarvoa ja 
parantaa toimintamahdollisuuksia ajaa kaupunginosa-
si asioita. Ilmoittaudu verkossa www.oulunkyla.info 
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”Näin jossain leh-
dessä ilmoituk-
sen talviuinnin al-
kamisesta, pää-
tin kokeilla ja jäin 
koukkuun.

ouLuNkYLÄN torin var-
rella pitkään toiminut kiin-
teistövälitysliike Huoneis-
tokeskus muutti viime syk-
synä Oulunkylän torin lai-
dasta kauppakeskukseen.  

– Ajatus siirtää toimis-
tomme kauppakeskuk-
sen sisätiloihin ei alkuun 
houkutellut, mutta muut-
to on kuitenkin osoittau-
tunut kannaltamme hy-
väksi, toteaa myyntijohta-
ja Tarja Määttä-Heinonen 
tyytyväisenä. 

Alueen asuntokauppa 
on edelleen vilkastumassa 
ja toimeksiantojen myynti-
ajat ovat lyhentyneet. Suo-
men talouden elpyminen 
luo uskoa myös yksityisten 
ihmisten oman talouden 
kohentumiseen. 

– Mitä ihmiset ajattele-
vat omasta taloudestaan 
ja sen kehityksestä, näkyy 
selvästi asuntokaupois-
sa. Jos taloudellinen kehi-
tys jatkuu nyt positiivise-
na, niin tästä vuodesta tu-

VerÄjÄmÄeSSÄ pari-
kymmentä vuotta toimi-
nut pienryhmäkoti Kä-
kikellon omistaja vaihtui 
vuodenvaihteessa aikai-
semman johtajan Irmeli 
Virkin siirryttyä eläkkeel-
le. Uusi omistaja on Hei-
di Sulander, joka on toi-
minut kymmenen vuot-
ta hoitokodin omistajana 
Riihimäellä ja Keravalla.

– Käkikellossa on hoi-
topaikkoja kahdeksalle 
henkilölle. Potilaat tule-
vat joko palveluseteleil-
lä tai omalla kustannuk-
sellaan. Kyseessä on te-

heLSINgIN kaupunki jär-
jestää talviuintia yhteis-
työssä uintiseurojen kanssa. 
Uintiseura Kuhat ry on pit-
kään vastannut talviuinnis-
ta Pikkukoskella.

Talviuintikausi alkaa lo-
kakuun alussa ja päättyy 
huhtikuun lopussa. Jos lajin 
harrastaminen Oulunkyläs-
sä kiinnostaa, kannattaa ot-
taa yhteyttä Kuhat ry:hyn. 
Nykyinen talviuintimak-
su on 160 euroa. Seuran tal-
viuintivastaavan Markus 
Seesten mukaan tänä talve-
na uimareita on noin 120.

käytössä viihtyisät 
saunatilat

Pikkukoskella on Kuhat 
ry:n Helsingin kaupungil-
ta vuokraama saunaraken-
nus, jossa on saunan lisäksi 
suihku- ja pukeutumistilat 
erikseen naisille ja miehil-
le. Talvella sitä saavat käyt-
tää vain Kuhat ry:n kausi-
maksun suorittaneet uima-
rit, jotka saavat oman avai-
men rakennukseen.

Pukeutumistilat ovat jä-
senien käytössä joka päivä, 
sauna lämmitetään kolme-
na päivänä viikossa. Tun-
nelmallisen, vuonna 2005 

Talviuintia ja jääkiipeilyä 
oulunkylässä
Vantaanjoen Pikkukoskella on tänä talvena 
ollut mainio tilaisuus harrastaa talvilajeja. 
Pikkukosken uimaranta Veräjämäessä 
on yksi Helsingin 14 talviuintipaikasta. 
Pirunkallio on ainoa jääkiipeilypaikka 
Helsingissä.

Talvilajien harrastajia maaliskuisena sunnuntaina Pikkukoskella.

valmistuneen saunan sisä-
seinät on rakennettu van-
hoista hirsistä. Sekasau-
naan mahtuu kerralla 10–15 
henkeä.

jääkiipeilyä 
Pirunkalliolla

Pikkukoskella on talvisin 
mahdollisuus harrastaa jää-
kiipeilyä. Helsingin kau-
pungin kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan lähiliikun-
tayksikön päällikön Pet-
ri Angelvuon mukaan kau-
punki on tehnyt Oy Ad-
venture Partnersin kans-
sa sopimuksen jääkiipeilyn 
järjestämisestä.

– Aloitimme jääkiipeily-

koulutuksen Pirunkalliolla 
vuonna 2010, toteaa Adven-
ture Partnersin Teija Lauk-
ka. Jääkiipeilykausi käyn-
nistyy säiden salliessa, ai-

kaisintaan joulukuussa.
Adventure Partners tar-

joaa aloittelijoille kahden 
tunnin mittaisia, 65 € mak-
savia jääkiipeilykokeilu-
ja, joissa osallistujat saavat 
järjestäjältä käyttöönsä tar-
vittavat varusteet. Lisäk-
si tarjolla on aiemmin sei-
nä- tai kalliokiipeilyä har-
rastaneille päivän mittaisia 
jääkiipeilyn peruskursseja 
ja muuta valmennusta tur-
valliseen vuorilla liikkumi-
seen. Kuluvana talvena Pi-
runkalliolla järjestettyyn 
koulutukseen on osallistu-
nut noin 200 henkilöä.

Talviuinti luo 
yhteisöllisyyttä

Veräjämäessä asuva Jan 
Törnqvist on harrastanut 

Pikkukoskella talviuintia 
yli 10 vuotta.

– Näin jossain lehdessä 
ilmoituksen talviuinnin al-

kamisesta, päätin kokeilla 
ja jäin koukkuun, kertoo Jan 
Törnqvist. Talviuinti sau-
nomisineen on tavattoman 
virkistävää. Talviuinti on 
myös hyvä small talk -aihe.

– Useimmiten uimarei-
ta on paikalla 5–6, joskus jo-
pa 10–12. Kun vuodesta toi-
seen käy saunomassa ja ui-
massa suunnilleen samaan 
aikaan, oppii tuntemaan 
kantajengin – ei kuitenkaan 
nimeltä. Olemme eräänlai-
nen ”Pikkukosken anonyy-
mit talviuimarit”, toteaa Jan 
Törnqvist.

Tänä talvena Pikku-
koskelle saatiin avan-
to vasta helmikuussa.  
– Pysyvä jää tuli aikaisem-
min usein jo joulukuussa. 
Kun Vantaanjoki on val-
koisen hangen peittämä, 
on kunnon pakkanen ja au-
rinko paistaa pilvettömäl-
tä taivaalta, tuntee harras-
tavansa avantouintia eikä 
vain talviuintia, Jan Törn-
qvist toteaa.

Ilmoittautuminen 
talviuintikaudelle 
2018–2019

Markus Seeste kehoittaa il-
moittautumaan talviuinti-
kaudelle 2018–2019 syys-
kuussa. Naisia on Pik-
kukosken talviuimareis-
sa yleensä ollut enemmän 
kuin miehiä, joille on tänä-
kin talvena jäljellä vapaita 
paikkoja.
kAArINA kukkA korkeAojA

KAARINA KUKKA KORKEAOJA

huoneistokeskus 
muutti 
kauppakeskukseen

”Kun vuodesta toi-
seen käy sau-
nomassa ja ui-
massa suunnil-
leen samaan ai-
kaan, oppii tunte-
maan kantajengin 
– ei kuitenkaan 
nimeltä.

Iloiset kiinteistövälittäjät liikekeskuksen käytävällä. 
Nämä iloiset ilmeet kuuluvat vasemmalta lukien Päivi 
Ikoselle, Tarja määttä-heinoselle, mia korpialalle, marjo 
Salmelaiselle, maaret Aratielle ja merja Sandbergille.

lee meille hyvä, iloitsee Tar-
ja Määttä-Heinonen.

Uudet liikennejärjeste-
lyt ja uudis- ja täydennys-
rakentaminen luovat lähi-
vuosina Oulunkylästä hou-
kuttelevan asuinalueen, jos-
sa myös kiinteistövälitys-
liikkeillä on hyvät toimin-
taedellytykset. Suuret ikä-
luokat ovat siirtymässä vä-
hitellen omakoti- ja rivita-
loasunnoista kerrostaloihin. 
Heiltä vapautuvat tilavat 
asunnot siirtyvät nuorem-
mille perheille. 

Tarja Määttä-Heinosen 
vastuualueeseen kuulu-
vat Oulunkylän ja Malmin 
konttorit. Ne työllistävät 11 
henkeä. Heistä yhtä lukuun 
ottamatta kaikki ovat suo-
rittaneet lkv-tutkinnon. 

– Olen luottavainen tu-
levaisuuteemme tällä liike-
paikalla. Kiinteistövälitys-
ala on mielenkiintoista ja 
asuntokauppa välttämätön-
tä, hän toteaa.

mAuNo hArI

MAUNO HARI

käkikello vaihtoi 
omistaja

hostettu palveluasumi-
nen. Henkilökunta on ai-
na paikalla ja lääkäri käy 
säännöllisesti. Käkikello 
on kodinomainen, hoitajat 
lähellä. Läheisyys ja tur-
vallisuus merkitsevät po-
tilaalle paljon, toteaa Hei-
di Sulander.

– Olemme onnekkai-
ta, kun voimme olla tääl-
lä, toteaa Kerttu, tyytyväi-
nen asukas.

Käkikellon palveluista 
saa lisätietoja Heidi Sulan-
derilta, puh 040 455 3000, 
www. kakikello.fi

mAuNo hArI
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OULUNKYLÄ

kouLuuN saapui eri jär-
jestöistä asiantuntijoita ker-
tomaan heidän toiminnas-
taan pienien pajojen muo-
dossa. Oppilaat valitsivat 
itse kaksi pajaa, joihin ha-
lusivat päivän aikana osal-
listua. Mukana olivat esi-
merkiksi Seta, Yeesi ja Suo-
men Pakolaisapu. Pajois-
sa käytiin läpi itse järjestön 
perusideaa ja tehtiin toi-
minnallisia harjoitteita, ku-
ten pelejä, joilla havainnol-
listettiin asian ydintä. Niis-

Salissa päivystivät oppilais-
ta lukion tuutorit ja perus-
koulun tukioppilaat yhdes-
sä Ääni-lehden toimittaji-
en kanssa. Paikalla olivat 
myös niin uusi kouluku-

oLeTko koskaan miettinyt haukatessasi makkaraa, on-
ko tämä oikein? Tai miksi se on näin? Ihmiset ovat maa-
ilman parhaita itsensä pettämisessä. Monet sanovat usko-
vansa tasa-arvoon; silti jotenkin se tasa-arvo ei koske kaik-
kia. Toinen maailmansota käytiin ihmisoikeuksien nimis-
sä, mutta samaan aikaan suurin osa Afrikasta oli euroop-
palaisten imperiumien vallan alla. Nykyään meidän pitäisi 
elää täysin tasa-arvoisessa maailmassa, mutta miksei tämä 
tasa-arvo koske kuitenkaan kaikkia? 

Yleensä ihmistä pidetään oikeudenmukaisena johta-
jana. Ja usein monet uskonnot oikeuttavat useat ihmisen 
käytännöt, ajattele ristiretkiäkin, mutta otetaan vaikka esi-
merkiksi ihmisen ja muiden eläinten välinen suhde. Millä 
oikeudella ihminen jatkuvasti käyttää niitä hyväkseen? On 
niin paljon puhetta eettisyydestä, tasa-arvosta ja moraalis-
ta, mutta mikä varsinaisesti oikeuttaa toisen tuntevan olen-
non kaltoinkohtelun? Kyllä, eläimilläkin on tunteet, vaik-
ka pitkään uskottiin toisin ja monet yhä sulkevat silmän-
sä tältä faktalta. 

[…]
Joten johtuuko ihmisen ylempiarvoisuus siitä, että me 

olemme älykkäämpiä kuin muut olennot ja siten meil-
lä on oikeus tähän? Olemmeko me älykkäämpiä? Se, mi-
kä oikeasti sai ihmisen nousemaan maailman valtiaaksi, 
oli meidän yhteistyötaitomme, ei varsinaisesti älykkyy-
temme, vaikka silläkin on osansa asiaan. Ihmiset pystyivät 
kommunikoimaan toistensa kanssa paremmin kuin muut 
ja tekemään yhteistyötä suurien ihmismassojen kanssa. 
Olemme toki myös hyvin älykkäitä, mutta älykkyyttä on 
monenlaista. 

[…]
Ihmisillä ja eläimillä ei ole mitään yliluonnollista eroa; 

olemme kaikki eläimiä. Tuskinpa täydellinen tasa-arvo ih-
misten ja muiden eliöiden välillä ikinä toimisi, mutta on 
turha paasata toisen kunnioituksesta ja siitä, miten ketään 
ei saa satuttaa samaan aikaan, kun toiset tuntevat olennot 
pannaan kitumaan oman ahneutemme vuoksi.

mILLA kALLIo
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oulunkylän yhteiskoulun tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuuspäivä 
28.2.18 järjestettiin Oulunkylän 
yhteiskoulussa tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuuspäivä, jonka ideana oli 
antaa tietoa ja tarkastella aihetta eri 
näkökulmista. Päivä on osa koulumme 
tämän vuoden teemaa. Tietenkin tavoitteena 
oli myös kehittää kouluilmapiiriä näiden 
arvojen mukaan. 

sä annettiin myös tietoa op-
pilaille ja keskusteltiin yh-
dessä. Moni nuori ei välttä-
mättä tiedä paljoa tasa-ar-
voon ja sen toteutumiseen 
liittyvästä työstä, joten tä-
mä päivä oli erittäin tärkeä. 
Ala-aulassa oli pajoilla pie-
net toimipisteet, joista sai 
mm. infolappuja, tarroja ja 
pinssejä.  

Päivän kruunasi Sign-
markin konsertti, joka oli 
yhdellä sanalla kuvailtuna 
inspiroiva. Signmark räp-

päsi viittomakielellä; nä-
ky oli hämmästyttävä ja 
upea. Signmark, eli Mar-
ko Vilhelm Vuoriheimo, on 
kuuro rap-artisti, joka on 
aloittanut musiikkiuran-
sa vuonna 2004. Hän pyr-
kii ottamaan kantaa viitto-
makielisten oikeuksiin mu-
siikkinsa avulla. 

Kysyimme muutamal-
ta oppilaalta, mitä tasa-
arvo ja yhdenvertaisuus 
heille tarkoittaa, ja haas-
tattelun tulos oli sydäntä 
lämmittävä: 

Jamilia Marcus, 14, 
kommentoi yhden-
vertaisuutta ja tasa-ar-
voa seuraavanlaisesti:  
– Se on sitä, että pidetään 
kaikkien hyvinvoinnista 
huolta ja kaikki ovat tasa-
arvoisia. Kouluissa tämä 
toteutuu hyvin, mutta su-
kupuolien kohtelemisessa 

on välillä eroja. Eli kehitet-
tävää siis löytyy vielä.

– Tasa-arvo ja yhdenver-
taisuus merkitsee minul-
le sitä, että kaikkia ihmisiä 
kohdellaan oikeudenmu-
kaisesti eikä ketään syrji-
tä heidän fyysisten, hen-
kisten tai sosiaalisten omi-
naisuuksiensa takia. Mei-
dän koulussamme se mie-
lestäni toteutuu olosuhtei-
siin nähden huomattavan 
hyvin; jokaista kohdellaan 
yksilönä, eikä osana mas-
saa. Omien havaintojeni 
mukaan kiusaamistakaan 
ei juurikaan esiinny, Helmi 
Vuorilehto, 14, vastasi. 

Kaiken kaikkiaan tapah-
tuma oli menestys ja oppi-
laat pitivät siitä huimasti. 
Kiitos osallistuneille!  

NAjAh mohAmmeD jA AINo 

kokkoNeN 
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Avoimien ovien 
päivä oYk:ssa
Oulunkylän yhteiskoulussa vietettiin 
lauantaina 13.1. avoimien ovien päivää. 
Innokkaimmat saapuivat paikalle jo ennen 
kello kymmentä. Heidän joukossaan oli 
niin kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisia kuin 
heidän vanhempiaan.

raattorimme kuin itse reh-
torikin, jolta kuulimme päi-
vän avauspuheen. Puheessa 
korostuivat koulumme van-
hat perinteet ja kaikille tut-
tu yhteisöllisyys. Sana yh-

teisöllisyys kantautui kor-
viimme ainakin 20 kertaa.
Salitilaisuuden jälkeen oli 
mahdollista lähteä kuun-
telemaan koulumme pai-
notuksista eri luokkiin. It-
se olimme kertomassa ma-
temaattis-luonnontieteelli-
sestä painotuksesta eli lu-
ma-luokasta. Kävijöitä oli 
aamupäivällä luokan täy-
deltä, osa joutui jäämään jo-
pa seisomaan ovenrakoon.
Kouluumme oli avoimia 

ovia varten laitettu esil-
le koulumme opiskelijoi-
den töitä piirustuksista lin-
nunpönttöihin. Pihalta saat-
toi ostaa makkaraa ja sisäl-
tä herkkuja oppilaskunnan 
kahvilasta.
Syksyllä tavataan sivis-
tävän meiningin parissa, 
kuten koulumme motto 
kuuluu!

ANSA kuroLA jA VeNLA 

LePPÄNeN 
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VENLA LEPPÄNEN

esseitä oYk:sta
Otteita OYK:n oppilaiden esseistä. Kokonaiset 
kirjoitukset voit lukea oulunkylainen.fi -sivustolta.

Ihmiset, eläimet ja 
eettisyys – toimiva 
kolmikko? 

kuLjeT kaupassa. Ympärilläsi näet elintarviketuotteita, 
jotka on kaikki pakattu muoviin. Maksat ostoksesi muovi-
sella pankkikortilla, ja ruuat laitat muoviseen kauppakas-
siin. Kävelet kaupasta pois muovista lattiamattoa pitkin. 
Laitat aurinkolasit päälle. Niidenkin sangat ovat muovia. 

[…]
YK on yrittänyt monta vuotta saada aikaiseksi sopimus-

ta, joka estäisi kansainvälisesti muovijätteen kulkeutumi-
sen mereen. Monet yksityisyrittäjät yrittävät keksiä keinoa, 
jolla muovijäte saataisiin kerättyä meristä. Vaikka muovia 
käytetään paljon, Suomessa sitä käytetään jo keskimää-
räistä vähemmän kuin muissa Euroopan maissa. Useis-
sa kaupoissa on otettu periaatteeksi kannattaa paperikas-
seja muovipussien sijaan. HSY suunnittelee myös monilo-
keroista jäteastiaa, joissa on astioita eri jätteille. Operaatio 
muoviton maailma on käynnistymässä. 

Millainen olisi muoviton maailma? Olisiko se sellainen, 
mitä me kuvittelemme? Elämä ilman nykyaikaisia välinei-
tä: fleecepaitoja, lenkkareita, leluja tai tietokoneita. Jos tar-
kemmin ajattelee, lähes jokaiseen tuotteeseen tai sen val-
mistamiseen on jotenkin käytetty muovia. Voisiko kaik-
kia tavaroita edes rakentaa muovittomista materiaaleista? 
Mielestäni jonkin näköinen välimaasto olisi paras vaihto-
ehto. Jokaisessa valtiossa olisi tarkat rajoitteet muovin käy-
tölle. Muovia ei tungettaisi minne sattuu, vaan vain välttä-
mättömiin paikkoihin. Mutta keksisivätkö ihmiset silloin 
muovia korvaavan materiaalin, joka kostautuisi myös mei-
tä vastaan? 

PIhLA hAkuNI 
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Muovi – keksintö siinä 
missä muutkin
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Se oli vain vaatimaton A4 ti-
putettuna postiluukusta si-
sään, Peppi Tervo-Hiltula, 
32 vuotta, muistaa omaa al-
kuaan Pakila-Seuran kans-
sa. Alueen asukkaille kahden 
vuoden välein järjestetty ky-
sely herätti mielenkiinnon – 
ensin vastata kyselyyn ja sit-
ten antaa palautetta kyselyn 
sisällöstä. 

– Pakila-Seuran hallituk-
sessa oli tuttuja nimiä. Se hel-
potti yhteydenottoa, Tervo-
Hiltula sanoo.

– Oman alueen tuntemi-
nen ja kehittäminen kiinnos-
ti minua, mutta en ollut löy-
tänyt vielä sopivaa harras-
tusta. Oli helppo lähteä mu-
kaan, kun puheenjohtaja Ta-
pio Klemetti pyysi mukaan 
seuran viestintäryhmään.

Vain taivas ja 
vapaaehtoiset rajana!  

Pakila-Seuran yksi keskei-
nen toimintamuoto ovat 
tapahtumat.

PAKILA

Säpinää ja sapelien kalistelua Pakilassa 

Olemme saaneet nauttia kevätauringosta. Aurinko ja 
pajunkissat antavat lupauksen kevään tulosta. Tänä 
vuonna kevät on toiminnan täyteinen täällä Pakilassa. 

Pian vuodenvaihteen jälkeen alueen facebook-ryhmis-
sä käytiin keskustelua öiseen aikaan liikkuneista ”hä-
märämiehistä”. Pakila-Seura tarttui huoleen ja järjesti 
turvallisuusillan 7.2. Poliisin tietoon ei ole tullut mitään 
poikkeavaa. Turvallisuusillassa poliisi kuitenkin kehotti 
tarkkaavaisuuteen. Ovet tulee pitää lukittuina ja paikat 
asutun näköisinä. Loma-aikoina kannattaa sopia naa-
purin kanssa postilaatikon tyhjennyksestä.

Pakila-Seura ja Pakilan Kiinteistönomistajat ovat järjes-
täneet yhdessä asumiseen liittyviä teemailtoja. Tämän 
kevään illassa 20.3. oli aiheena kaukolämpö ja aurin-
koenergian hyödyntäminen. Aurinkopaneeleilla kerät-

ty energia pienentää sähkölaskua ja energiaa tuottava kat-
to kasvattaa kiinteistön arvoa. Mikä parasta – aurinko on 
puhdas ja uusiutuva energianlähde.

Myös koulu- ja päiväkotirintamalla tapahtuu. Pakilan Te-
boilin ja Hyvän Paimenen kirkon väliin sijoittuvan Paki-
lanpuiston alueelle suunnitellaan uutta rakennusta yläas-
teen koululle. Ala-asteen koulu tullaan peruskorjaamaan 
ja laajentamaan sekä rakennetaan uusi päiväkoti Pakilan 
ja Havukan päiväkotien lapsille.

Koulujen rakentaminen on tällä kertaa poikkeuksellisen 
mielenkiintoista, koska opetushallitus antoi muutama 
vuosi sitten uudet kansalliset opetussuunnitelman perus-
teet, joiden pohjalta Helsingin kaupunki on laatinut kou-
luilleen omat opetussuunnitelmansa. Miksi opetussuunni-
telmaa päivitettiin? Miten koulunkäynti muuttuu? Millai-
nen on uusi koulurakennus? Pakila-Seura järjestää näistä, 
erityisesti Pakilassa mutta myös koko kaupungissa ajan-
kohtaisista aiheista kevään aikana teemaillan. 

Pakin talon tarkkaa rakennusaikaa ei tiedetä. Todennäköi-
sesti nykyinen Pakin talo on rakennettu tai sitä on ainakin 
korjattu ja laajennettu heti pikkuvihan (1742–43) jälkeen. 

Pakila-Seuran 
Puheenjohtajan palsta

Pakin talon syntyaikojen elämä, vähän sotainenkin sel-
lainen, tulee eläväksi lauantaina 19.5., kun musketöö-
rit asettuvat Pakin taloon ja pestaavat paikallisia talon-
poikia Ruotsi-Suomen armeijan palvelukseen. Tapah-
tuman järjestävät Pakila-Seura ja Helsingin Wanha Wa-
rusväki -yhdistys. Yleisö pääsee osallistumaan äksiisi-
harjoitukseen 1700-luvun komennoilla.

Vilkkaan kevään päättää tänäkin vuonna Itä-Paki-
la -päivä Etupellon leikkipuistossa tiistaina 22.5. Ko-
koonnutaan sinne koko perheellä syömään vohveleita 
ja ihastelemaan taikurin temppuja.

Pakila-Seuran kevätkokous on tiis-
taina 24.4. klo 18 Pakin talolla osoit-
teessa Etupellontie 2. Kaikki seu-
ran toiminnasta kiinnostuneet ovat 
tervetulleita seuraamaan kokous-
ta ja keskustelemaan alueemme 
asioista.

TAPIo kLemeTTI

Pakila-Seuran pj
050-624 86

Alueaktiivi haluaa lisää 
käsiä Pakila-Seuraan

– Meillä on toistaiseksi lii-
an vähän käsiä. Se rajoittaa 
luovuuttamme! Peppi Tervo-
Hiltula nauraa ja vakavoituu.

– Järjestöjen toimintaan 
sitoutuminen on nykyään 
haastavampaa. Elämäntilan-
teet ovat kiireisiä, ja keskelle 
vieraita kasvoja on iso kyn-
nys lähteä. 

Tervo-Hiltula kertoo haa-
veilevansa alueen pikatref-
feistä, joilla naapureihin voi-
si tutustua. Myös esimerkik-
si Itä-Pakila-päivässä, Paki-
lan Kylätapahtumassa, Ke-
kri-juhlassa tai suunnitteilla 
olevassa Elonkorjuujuhlassa 
ja toukokuun Siivouspäiväs-
sä voi tutustua lähialueella 
asuviin.

Pakila-Seura on yksin tai 
yhdessä muiden kanssa jär-
jestänyt myös erilaisia asu-
miseen liittyviä teemailtoja: 
energia, turvallisuus, talon 
lämpö- ja vesiputket jne.

Tapahtumien lisäksi Paki-
la-Seura tekee tärkeää, mutta 

arjessa vähemmän huomioi-
tua työtä: 

– Kaupunginosajärjestöt 
pitäisi muistaa myös siitä 
edunvalvonnasta, jota teem-
me. Nytkin olemme ottaneet 
kantaa sekä asemakaavaan, 
että palvelurakennusten al-
lianssihankkeeseen, Tervo-
Hiltula sanoo. 

Työtä lasten ja nuorten 
hyväksi

Pakila-Seura lahjoittaa ke-
vään 2018 aikana toiminta-
alueensa päiväkodeille hei-
jastinliivejä liikenneturval-
lisuuden lisäämiseksi. Las-
ten ja nuorten hyvinvoinnin 
lisääminen alueella on yk-
si Pakila-Seuran toiminnan 
kivijalkoja. 

– Pakila-Seurassa kuun-

heLSINgISSÄ eikä Paki-
lan, Paloheinän ja Torppa-
rinmäen alueella ole me-
nossa murtorikosaaltoa, 
vaikka yksittäisiä tapauk-
sia on vuosien mittaan ol-
lut. Näin sanoo vanhem-
pi konstaapeli Kristian 
Paavilainen.

Paavilainen osallistui 
Pakila-Seuran järjestämään 
Turvallisuusiltaan Pakilan 
yläasteen auditoriossa 7.2. 
Hän tekee Helsingissä lä-
hipoliisityötä ja tuntee hy-
vin Pakilan alueen.

Facebook-sivuilla jot-
kut Pakila-Paloheinä-alu-
een asukkaat ovat kerto-
neet nähneensä alueel-
la outoja hiippailijoita ja 
joistakin on saatu jopa 
turvakamerakuvia.

Turvallisuusillassa poh-
dittiin keinoja suojautua 
murroilta. Turvapalveluja 
tarjoavan Verisuren edus-
tajat Petri Vainio ja Rafa-
el Warnicki esittelivät yh-
tiönsä palveluja. Pakila-
Seuran puheenjohtaja Ta-
pio Klemetti toimi illan 
moderaattorina.

Paavilainen kehottaa ih-
misiä soittamaan arkaile-
matta 112-hätänumeroon 
oudoista liikkujista tai 
mahdollisen rikoksen val-
misteluista. Myös poliisin 
ennaltaehkaiseva.fi-sivus-
tolla voi kertoa epäilyttä-
vistä havainnoista.

Hän kehottaa asukkai-
ta silti varautumaan mah-
dollisiin ikäviin yllätyk-
siin. Ulko-ovien takaluki-
tus, arvoesineiden ja eten-
kin aseiden, jos niitä sattuu 
olemaan, pitäminen luk-
kojen takana ovat helppo-
ja suojautumiskeinoja. Yk-
si keino on sopia pitempi-
en poissaolojen – matkat, 
lomat - aikana naapurei-
den kanssa asunnon sil-

PAkILAN alueen palvelura-
kennusten allianssihanke on 
käynnistynyt. Aiheesta jär-
jestettiin tiedotus- ja keskus-
telutilaisuus alueen asuk-
kaille. Pakilan yläasteen 
koululla. Paikalle oli kutsut-
tu lähialueen asukkaita sekä 
aluetoimijoita, joihin hanke 
keskeisesti vaikuttaa. 
Allianssihanke vaikuttaa 
akuuteimmin yläkouluun, 
Pakilan (eskariin) päiväko-
tiin ja sen jälkeen alakou-
luun, Havukkaan ja mah-
dollisesti muihin alueen 
palvelurakennuksiin. Tavoi-
te on, että yläkoulu valmis-
tuu vuoden 2019 aikana, ja 
koko hankkeen toivotaan 
olevan valmis vuoteen 2025 
mennessä. On epätodennä-
köistä, että esimerkiksi ala-
koulun rakennusta purettai-

Pakilan allianssihanke 
etenee

siin, sillä kohde on luokitel-
tu suojelluksi.

Hankkeen keskeisiä 
haasteita ovat mm. asema-
kaava, puistoalueiden kaa-
voitukset sekä uudet alu-
een vaatimukset mm. ra-
kennuksien korkeudesta. 
Huomattavaa on, että Paki-
lasta puuttuu myös mm. kä-
velyteitä, joka asettaa haas-
teita liikenneturvallisuu-
delle. Keskeistä alueen lii-
kenneväylää, Pakilantie-
tä, tullaan remontoimaan 
tulevaisuudessa. 

Koko hankkeesta on tu-
lossa vielä asukkaille pop up 
-tilaisuus, josta tiedotetaan 
kun tiedetään enemmän. 
Kannustamme asukkaita ak-
tiivisuuteen ja seuraamaan 
hankkeen etenemistä.

PePPI TerVo-hILTuLA

Pakila-Paloheinä-alueella 
ei ole murtoaaltoa

mällä pidosta ja postilaati-
kon tyhjentämisestä.

– Somessa ei kanna-
ta kertoa matkasuunnitel-
mistaan. Asunnon pitä-
minen matkojenkin aika-
na jotenkin asutun näköi-
senä voi estää luvattoman 
tulijan aikeita, Paavilainen 
ohjeistaa.

Kameravalvonta on hä-
nen mukaansa hyvä suo-
jautumiskeino, mutta ka-
meraa ei saa suunnata naa-
purin tontille, jollei siitä 
ole nimenomaan sovittu.

Hän muistuttaa, että jos 
jonkun koti kaikesta huoli-
matta joutuu murron koh-
teeksi, poliisi pitää kut-
sua heti paikalle eikä mur-
ron jälkiä pidä mennä sii-
voamaan, koska samal-
la voi hävitä arvokkaita 
todistusjälkiä.

Turvallisuusillan aika-
na käytiin vilkasta kes-
kustelua erilaisista turval-
lisuuteen liittyvistä asiois-
ta. Yleisöä kiinnostivat esi-
merkiksi poliisin mahdol-
lisuudet ja resurssit puut-
tua varkaus- ja murtota-
pauksiin. Paavilainen va-
kuutti, että poliisi suh-
tautuu kotimurtoihin va-
kavasti ja että tapaukset 
tutkitaan.

Verisuren edustajil-
ta kysyttiin esimerkik-
si erilaisten turvapalvelu-
jen hinnoista. Yhtiö tarjo-
aa murtosuojauksen ohel-
la myös palo- ja vesiva-
hinkosuojausta. Yhtiön 
edustajat käyvät palveluis-
ta kiinnostuneille esittele-
mässä niitä maksutta ko-
tona. Kansainvälisellä yh-
tiöllä on Suomessa 70 000 
asiakasta.

Suomessa on tiettäväs-
ti 200 turvapalveluja tarjo-
avaa yritystä.

eSko LukkArI

TERVO-HILTULA

Peppi Tervo-hiltula

telemme mielellämme uusia 
ideoita ja kutsumme mukaan 
uusia toimijoita.  Tämä on ki-
va ja helppo harrastus lähel-
lä. Meillä on kiva porukka. 
Tule tutustumaan ensin vaik-
ka lisäkäsinä ja mieti sitten, 
voisiko Pakila-Seura olla ki-
va harrastus sinullekin, Ter-
vo-Hiltula vinkkaa ja muis-
tuttaa toukokuun Itä-Pakila 
päivästä.

– Olen asunut vasta pa-
ri vuotta Pakilassa, mutta 
omistan täältä tonttimaata. 
Aina kun ajelen kotiin Paki-
la-Seuran hallituksen koko-
uksesta, minulla on hyvä fii-
lis: kuulun tänne ja minulla 
on mahdollisuus vaikuttaa 
siihen, millainen lasteni kas-
vuympäristö on.

eSko LukkArI
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PAKILA

”Puun uuteainei-
ta ja ligniiniä kan-
nattaisi tutkia 
lisää.

– TuTkIN puun antibak-
teerisia ominaisuuksia eli 
miten pitkään bakteerit 
pysyivät hengissä joko la-
sin tai puun pinnalla ja mi-
ten kasvatusliemessä olevat 
puun uuteaineet vaikuttivat 
bakteereihin. Tutkin myös 
puun haihtuvien orgaanis-

ten yhdisteiden vaikutusta 
bakteereihin, Tiina Vainio-
Kaila kertoo.

Puu osoittautui varsin 
antibakteeriseksi. Erityises-
ti tuoreella ja käsittelemät-
tömällä männyllä on anti-
bakteerisia ominaisuuksia.

– Kuusi ja mänty ovat 
yleisimmät Suomessa sa-
hatut puulajit ja siksi ne va-
likoituivat tutkimukseen. 
Tiesin myös jo ennalta, et-
tä männyllä on jonkin ver-
ran antibakteerisia ominai-
suuksia, Tiina Vainio-Kaila 
sanoo.

Tiina Vainio-Kailan Aal-
to-yliopiston biotuottei-
den ja biotekniikan laitok-
selle tekemä väitöstyö tut-
ki puun antibakteeristen ai-
neiden vaikutusta ihmisil-

Pakilalainen tutkija 
totesi puun purevan 
sairaalabakteereihin

YhÄ useammat joutuvat 
turvautumaan hädässään 
leipäjonoihin ja diakonian 
myöntämiin avustuksiin. 
Seurakunnat ja järjestöt tar-
joavat ensiapua ihmisten 
nälkään ja muuhun akuut-
tiin hätään tilanteessa, jossa 
yhteiskunnan viralliset tu-
kiverkot ovat pettäneet. 

– Erityisesti toimeentu-
lotukien siirryttyä Kelaan 
olemme huomanneet akuu-
tin hädän kasvua. Diako-
nialle on tullut paljon uu-
sia asiakkaita nimenomaan 
taloudelliseen hätään liit-
tyen, kertoo Oulunkylän 
seurakunnan diakoni Terhi 
Lahdensalo.

– Viimeisen viiden vuo-
den aikana ovat kävijä-
kunta sekä asiakkaiden 
saamat avustukset kasva-
neet, lisää diakoniaopis-
kelija Tuija Kokkonen, jo-

Yhteisvastuu auttaa 
diakoniaa auttamaan

Päivätoiminnan ohjaaja  
050 305 3193
paivatoiminta.sointula@hoitokotipaivakumpu.fi

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

Meillä 

käyvät myös 

palvelusetelit

Tiedustelut ja  
varaukset: 

Elämäniloista  
päivätoimintaa iäkkäille.
Tule mukaan ulkoilemaan, jumppaamaan, seurustelemaan  
sekä ylläpitämään kädentaitoja mukavassa seurassa.  
Ryhmä kokoontuu Paloheinässä.

Tiina Vainio-Kaila tutki biotuotetekniikkaan 
liittyvässä väitöstutkimuksessaan puun 
antibakteerisia ominaisuuksia. Vainio-Kaila 
kokeili yleisten ja ikävien bakteerien, kuten 
listeria ja salmonella, sairaalabakteereina 
tunnetut MRSA ja VRE, sekä Escheria coli 
ja Streptococcus Pneumoniae selviytymistä 
puun vaikuttavien aineiden kanssa.

Vocien eli haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vaikutusta bakteerien elinikään tutkittiin 
laittamalla suljettuun lasipurkkiin sahanpuruja ja lasinappien päällä olevia bakteereita. 
elävien bakteerien määrää lasinappien päällä seurattiin viljelemällä niitä.

le tauteja aiheuttaviin bak-
teereihin. Tutkimuksessa 
todettiin puun olevan hy-
vä vaihtoehto pintamateri-
aalina hygieenisesti haasta-
vissa kohteissa ja puun uu-
teaineita voisi mahdollises-
ti hyödyntää myös antimik- robisina aineina. Uuteai-

neiden sisältämät yhdisteet 
riippuvat puulajista ja siitä, 
onko ne liuotettu sydän- vai 
pintapuusta.

– Puun uuteaineita ja lig-
niiniä kannattaisi tutkia li-
sää, koska näistä voisi löy-
tyä mahdollisia sovelluksia 
antibakteerisen puun käyt-
töön. Antibakteerisuuteen 
ei vaikuta puussa yksi aine, 
vaan useiden eri aineiden 
yhteisvaikutus, Vainio-Kai-
la toteaa.

Tiina Vainio-Kaila on 
asunut Pakilassa jo kymme-
nen vuotta.

– Pakila on hyvä paikka 
asua, rauhallinen ja turval-
linen ja siellä on hyvät kou-
lut ja päiväkodit.

SuSAN WILANDer

TIINA VAINIO-KAILA

”Pakila on hyvä 
paikka asua.

Tuija kokkonen ja Terhi Lahdensalo oulunkylän 
seurakunnasta.

ka on työharjoittelussa 10 
viikon ajan Oulunkylän 
seurakunnassa.

kokonaisvaltaista 
auttamista

Diakoniassa ihminen koh-
dataan sellaisena kuin hän 
on, jokainen omine kysy-
myksineen ja ongelmineen, 
kunnioittavasti ja koko-
naisvaltaisesti kuunnellen 
ja auttaen. Kaikenlaisia ih-
misiä pyritään auttamaan 
kaikissa elämäntilanteissa. 
Usein he ovat kaikkein hä-
dänalaisimpia, niitä, jotka 
ovat pudonneet yhteiskun-
nan muusta tukiverkosta. 

– Diakoniatyön punai-
nen lanka on ihmisen rin-
nalla kulkeminen elämässä, 

kanssakulkijana ja lähim-
mäisen auttamisen kautta. 
Joillekin se on kertaluon-
teista, toisille silloin tällöin 
toistuvaa, Terhi Lahdensa-
lo kertoo.

Kaikkein merkittävim-
mäksi asiakkaat kokevat ni-
menomaan kohtaamisen, 
jossa suhtaudutaan vaka-
vasti ja kunnioittavasti jo-
kaiseen ihmiseen, tarinaan 
ja elämäntilanteeseen. Toi-
von löytäminen on tärkeää. 

Yhteisvastuukeräys 
helpottaa avustamista

Valitettavasti samalla, kun 
kysyntä avulle kasvaa, re-
surssit pienevät koko seu-
rakunnan ja kirkon tasol-
la vähenevän jäsenmäärän 
myötä. Avustuksiin tuovat 
kuitenkin helpotusta yh-
teisvastuukeräys ja muut 
lahjoitusvarat. Kevään Yh-

teisvastuu-kampanja haas-
taa suomalaisia pohtimaan 
nälkää ja vaikeita valintoja 
vuokran, lääkekulujen tai 
ruoan välillä.

Diakoniatyössä on ha-
vahduttu neuvonnan tar-
peeseen. Nyt on koulutet-
tu vapaaehtoisia, jotka ovat 
diakonian tukena ja joille 
voidaan ohjata taloudelli-
sesta neuvonnasta höytyviä 
asiakkaita. 

– Vapaaehtoisten tar-
ve on kasvava. Tehtävänä 
on olla lähimmäisenä ja ar-
jen ystävänä, tapaamassa, ja 
lievittämässä yksinäisyyttä 
keskustelemalla ja neuvo-
malla osaamisensa mukaan, 
Terhi Lahdensalo listaa.

eSko-jAAkko LehTI

Mitä on yhteisvastuu?

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanlii-
ke ja evankelisluterilaisen kirkon vuosittainen suur-
keräys, joka vuonna 2018 torjuu nälkää ja auttaa hä-
dänalaisia Suomessa ja ulkomailla syntyperään, us-
kontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.  
Tee hyvä työ ja tule mukaan.
Yhteisvastuukeräystä voit myös auttaa vapaaehtoi-
sena tapahtumissa tai lipaskerääjänä. Voit myös lah-
joittaa Yhteisvastuulle suoraan: Oulunkylän seurakun-
nan viite 308430 Aktia FI82 4055 0010 4148 41   Nor-
dea FI16 2089 1800 0067 75  Pohjola pankki FI14 5000 
0120 2362 28
Lisätietoa: Yhteisvastuu.fi vapaaehtoistyo.fi 
Facebook/yhteisvastuu

ESKO-JAAKKO LEHTI
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Huonekaluverhoomo ja myynti

O. Pohjois-Koivisto
Mäkitorpantie 33 ja 40, Oulunkylä, p. 040 508 7421

Huonekaluverhoilut ammattitaidolla
Myös uusia ja entisöityjä huonekaluja varastossa. 

Avoinna arkisin 15.30-18 tai sopimuksen mukaan.

Parturi-Kampaamo

SALoN BoNITA
09 728 5664

Armi (Anu) Sankelo  040 580 3836

TERVETULOA!
Manttaalitie 13, Itä-Pakila

Kirjanpitopalvelua Oulunkylässä
pienille yrityksille

www.mikrotilit.fi         p. 040 733 68 69

 

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

OK-Hammas
Jukka Kärkkäinen
Hammaslääkäri, lääkäri

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

PARTURI-KAMPAAMO

OLYMPIA
Koskelantie 54 P. 09 757 1353

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

”Olemme yhtä 
suurta perhettä.

VIIme vuoden Oulunky-
läläiseksi valittu kauppi-
as Jouni Ekholm on otta-
nut vastuun kolmannesta 
K-kaupasta, Itä-Pakilassa 
Yhdyskunnantiellä sijait-
sevasta marketista, joka on 
saanut nimekseen K-mar-
ket Pikkusisko.

– Leikittelimme nimi-
vaihtoehdoilla Repek-
ka, Pikkuveli, Pikkumus-
ta ja Velipekka, päädyim-
me kuitenkin sympaatti-
seen Pikkusiskoon, Jouni 
Ekholm hymyilee.

Kauppaan tehdään nyt 
pintaremonttia ja tuoteva-
likoimaan tulee muutoksia.  
– Meillä on Mustapekan ja 
Pikkupekan ansiosta hyvää 
dataa asiakkaiden kulu-
tustottumuksista postinu-
meron 00680 alueelta. Py-
rimme viemään valikoimia 
pikkuhiljaa kuluttajien toi-
veita vastaaviksi. Osa alu-
een asukkaista käy isom-

missa hypermarketeissa, 
mutta täällä on myös van-
hempia ihmisiä, joilla ei ole 
autoa, ja perheitä, jotka kai-
paavat arkeen luotettavaa 
täydennyspaikkaa. Suun-
nitelmissa on lyhentää Pik-
kusiskon aukioloa henkilö-
kunnan turvallisuuden ta-
kia ja lisätä keskeisellä pai-
kalla olevan Pikkupekan 
aukioloa. Siellä on enem-
män ihmisiä töissä ja suu-
remman joukon tavoitet-
tavissa iltatunneilla, Jouni 
Ekholm kertoo.

Kolmen liikkeen välinen 

Karl Marx syntyi 200 vuotta sitten. 
Miksi Marx on tänäänkin ajankohtainen?
Maunula-talon Metsäpuro-sali 
tiistai 17.huhtikuuta klo 18

Marx ja Taanila Maunulassa

Keskustelemassa:

* Toimittaja Hannu Taanila

* Miika Kabata 
   Karl Marx -seurasta

* Outi Mononen 
   Marxin lukupiiristä

* Juontajana Yrjö Hakanen.

Vapaa pääsy, tervetuloa! Järj. DSL:n opintokeskus

• Meiltä myös kaikki muut piharakennukset
• Kotitalousvähennyskelpoinen

P. 020 794 0090

www.lindoselementit.fi

PIHA-AIDAT UUSIKSI

Hammaslääkäri Hammaslääkäri

Attendo Hammaslääkäri Ogeli  |  Kylänvanhimmantie 29, Oulunkylä  |  p. 09 720 6200
www.attendo.fi/hammaslaakari/ogeli

Ogelin hammaslääkärit

TÄYTTÄÄ
30 VUOTTA 
avoimet ovet 6.4. 

Juhlimme 30 vuotta Ogelissa avoimilla ovilla 6.4 klo 10–15. Kaikille tervetuloa! Kahvitarjoilu. 
Suuhygienistimme tekevät päivän aikana ilmaisia soodapuhdistuksia ja antavat maksutonta 
valkaisuneuvontaa niin kauan kuin aikoja riittää – varaa aikasi suuhygienistille etukäteen!

-30%
6.4. tehdyistä

ajanvarauksista*, 
myös netissä koodilla 

”ogeli30v”

* Tarjous koskee 6.4.2018 aikana tehtyjä uusia ajanvarauksia perushammashoitoon Attendo 
   Hammaslääkäri Ogelissa, ei sis. erikoishammaslääkäripalvelut tai protetiikka

mm. tarjoilu,
ilmaisia 
soodaputseja 

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.

Pikkusisko, sympaattinen lähikauppa

yhteistyö on tiivistä. Työn-
tekijät voivat vaihtaa työ-
tehtäviä ja siirtyä liikkees-
tä toiseen. 

– Olemme yhtä suur-
ta perhettä, Jouni Ekholm 
vakuuttaa.

Isompi remontti on tu-
lossa lähiaikoina, myös-
kin Pikkupekkaan ja Mus-
tapekkaan on suunnitteil-
la remontteja. Kolmen liik-
keen pyörittämisessä Jou-
nilla on apuna kauppias-
harjoittelijoita, jotka saa-
vat näin lattiatasolla pe-
rusteellisen koulutuksen 
K-kauppiaaksi.

mAuNo hArI

kauppiasharjoittelijat Toni kurki, Wilma Niklander ja Pikkusiskon k-kauppias jouni 
ekholm hyllyn rakennuspuuhissa.

MAUNO HARI
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URHEILU JA LIIKUNTA

”Haluamme nyt 
lähteä kehittä-
mään Gnistanin 
naisjalkapalloa.

gNISTANIN uusi toimin-
nanjohtaja Petri Haapimaa 
sekä urheilutoimenjohtaja 
Roberto Nuccio muodosta-
vat yhdessä vahvan parin, 
jonka tavoitteena on teh-
dä seurasta Pohjois-Helsin-
gin vetovoimaisin jalkapal-
loseura, joka tarjoaa palve-
luita kaikille alueen perheil-
le, lapsille sekä myös seni-
oreille. On kuitenkin syy-
tä muistaa, että jalkapallo-
maailmassa mikään ei syn-
ny nopeasti, joten seuraavi-
en kuukausien aikana seu-
rassa tehdään lujasti pohja-
työtä, joka näyttää arvonsa 
tulevaisuudessa. 

Pieniä askelia on kuiten-
kin otettu ja tästä hyvänä 
esimerkkinä A-juniorijouk-
kueen perustaminen. Tule-
valla kaudella seuran A-ju-
niorit aloittavat tosi pelinsä 
kakkosdivisioonassa, mut-
ta kevään karsintojen jäl-
keen joukkueella on mah-
dollisuus nousta sarjata-
soa ylemmäksi. Joukkueen 
rakennus aloitettiin viime 
vuoden marraskuussa pää-
valmentaja toimivan Nucci-
on johdolla ja vahvasti näyt-
tää siltä, että liikkeelle on 
saatu taitava sekä laadukas 
ryhmä, joka kykenee tais-
telemaan noususta pykälää 
ylemmälle sarjatasolle.

Talven aikana Gnistanis-
sa on kartoitettu uutta val-
mennustiimiä, joka tule-
vaisuudessa vastaa eri ikä-
luokkien valmentamisesta. 
Seuran riveissä on aloitta-
nut uusia valmentajia, joi-
den tekemää työtä analysoi-
daan tarkasti. Lähtökohtai-
sesti tarkoituksena on kar-
toittaa tilannetta noin vuo-
den verran ja tämän myötä 
luoda mahdollisimman hy-
vä pohja tulevaisuutta var-
ten. Gnistanin puheenjohta-
ja Risto Murto on luonnol-
lisesti tyytyväinen uusiin 
satsauksiin.

– Gnistan on yhteisö, 
jossa jokainen löytää itsel-
leen sopivan tavan liikkua 
ja harrastaa jalkapalloa sekä 
haluamme myös tarjota kai-
kille mahdollisimman laa-
dukasta valmennusta hen-
kilökohtaisista tavoitteista 
riippumatta, toteaa Murto.

gnistanissa puhaltavat 
uudet tuulet
Oulunkylän ylpeys Gnistan elää 
mielenkiintoisia aikoja. Seurassa on tehty 
syksyn sekä talven aikana parempaan 
tulevaisuuteen tähtääviä muutoksia, ja 
Gnistanissa halutaan viedä seuran toimintaa 
lähivuosien aikana ammattimaisempaan 
suuntaan aina nuorimmista juniori-
ikäluokista lähtien unohtamatta 
edustusjoukkueita. 

Murto linjaa Gnista-
nin nimenomaan seurak-
si, jossa nähdään muuta-
kin, kuin pelkästään seuran 
lippulaiva.

– Meillä on tavoitteelli-
set ja ammattimaisesti or-
ganisoidut naisten ja mies-
ten joukkueet, mutta myös 
useita muitakin aikuis-
ten joukkueita, vanhimpa-
na miesten KKI50-joukkue. 
Lisäksi olemme käynnistä-
neet erinomaisen suosion 
saaneen aikuisten jalkapal-
lokoulun. Gnistan-yhteisös-
sä kaikki voi harrastaa jal-
kapalloa omien tavoittei-
densa mukaisesti, puheen-
johtaja jatkaa.

olosuhteet kunnossa

Vuoden 2017 aikana Gnis-
tanissa otettiin myös mer-
kittävä askel eteenpäin, sillä 
seura hankki rakkaan Mus-
tapekka Areenan omak-
seen. Katettu pääkatsomo, 
hyvät fasiliteetit sekä ennen 
kaikkea viime vuonna uu-
distettu tekonurmi antavat 
loistavat lähtökohdat Gnis-
tanille olosuhteiden osalta. 
Uuden tekonurmen myötä 
Mustapekka Areena on har-
joittelukelpoinen ympäri 
vuoden ja tämä takaa Gnis-
tanille suuren edun muihin 
helsinkiläisiin jalkapallo-
seuroihin verrattuna. Oma 
kotistadion antaa Gnistanil-
le myös runsaasti mahdolli-
suuksia esimerkiksi erilais-
ten tapahtumien järjestä-
misen suhteen ja kesän ai-
kana Mustapekalla tullaan 
näkemään erilaisia tapahtu-

mia aina junioriturnauksis-
ta lähtien.

– Haluamme kehittää 
kenttää palvelemaan vielä 
paremmin Gnistan-yhtei-
söä. Olemme kehittämässä 
esimerkiksi nuorille mah-
dollisuuksia harrastaa mo-
nipuolisesti liikuntaa jalka-
pallon ohella, joten kenttä 
mahdollistaa myös muun-

laisen liikunnan. Olemme 
myös avoimia kaikenlaisil-
le ideoille kentän kehittä-
miseksi, kommentoi Murto 
stadion asiaa.

Matka on vasta alussa, 
mutta tällä hetkellä Gnista-
nin suunta on hyvä. Edellä 
mainitut asiat takaavat seu-
ralle turvaa, mahdollisuuk-
sia sekä laatua, joista on hy-
vä lähteä rakentamaan pa-
rempaa tulevaisuutta. Uu-
sien työntekijöiden muka-
na on virrannut raikkai-
ta tuulia, joiden hyödyn-
täminen lienee tärkeä osa 
matkalla kohti parempaa 
tulevaisuutta.

Naisilla nousu mielessä

Myös Gnistanin naisten 
edustusjoukkue haluaa 
nostaa päätänsä ja tähtää 
tulevilla kausilla nykyistä 
korkeammille sarjatasoille. 
Seurassa on tehty pitkään 
laadukasta työtä tyttöfutik-
sen osalta ja harrastajamää-
rät ovat olleet viime vuosi-
na kasvussa. Valitettavasti 
tämä ei ole kuitenkaan nä-
kynyt naisjalkapallon puo-
lella, joten tulevina vuosi-
na Gnistan haluaa panostaa 
enemmän myös edustus-
joukkueen toimintaan.

– Haluamme nyt läh-
teä kehittämään Gnistanin 
naisjalkapalloa ja nosta-
maan naisten edustusjouk-
kuetta ylemmille sarjata-
soille. Meillä on jo nyt ole-
massa valtava potentiaa-
li naisten puolella ja jatkos-
sa haluamme nähdä omi-
en kasvattiemme pelaavan 
naisjoukkueissamme, to-
teaa seuran puheenjohtaja 

Risto Murto.
Olennaisimpina muu-

toksina ensi kautta ajatel-
len on taustaorganisaation 
vahvistaminen, jonka ta-
voitteena on viedä toimin-
taa ammattimaisempaan 
suuntaan. Tulevalle kau-
delle Gnistan kiinnitti uu-
den päävalmentajan, kun 
pitkän kokemuksen naisfu-
tiksen parista omaava pori-
lainen Juha Suojanen hyp-
päsi puikkoihin talven ai-
kana. Suojasen kanssa val-
mennustiimin muodos-
tavat Tero Viitanen, Peter 
Feodoroff sekä Arto Kaik-
konen. Seuran johtokun-
nassa naisjalkapallon ke-
hityksestä vastaava Pat-
rik Ekström on nimitetty 
myös naisten edustusjouk-
kueen joukkueenjohtajaksi. 
Taustaorganisaatiossa hää-
rii Katriina Poskiparta, jo-
ka on mukana myös seuran 
johtokuntatyöskentelyssä.

Tulevalla kaudella Gnis-
tanin naiset pelaavat Kol-
mosessa. Laadukkaan joh-
tamisen mukaisesti seuras-
sa luotiin visio, jonka ta-
voitteena on, että Gnistan 
pelaa kaudella 2022 vähin-
tään toiseksi korkeimmal-
la sarjatasolla. Tavoite on 
kova, mutta samalla sopi-
van haasteellinen sekä rea-
listinen. Tällä hetkellä työ 
on vasta alussa ja taustojen 
kasaamisen jälkeen vuoros-
sa on joukkueen rungon ra-
kentaminen. Avoimien har-

joituksien myötä joukku-
een ringissä on nähty tree-
nikauden aikana paljon uu-
sia naamoja, jotka ovat so-
peutuneet mainiosti uuteen 
ympäristöön.

Tulevan kauden pelita-
vasta valmentaja Tero Vii-
tanen osaa antaa pientä 
osviittaa.

– Tavoitteena on kehit-
tää Gnistanista pallollisesti 
itsevarma, nopeasti reagoi-
va sekä prässäävä joukkue. 
Harjoitusotteluissa olemme 
saaneet puolustuksen toi-
mimaan hyvin, mutta hyök-
käyksen kanssa riittää vielä 
tekemistä, jatkaa Viitanen.

Tulevalla kaudella näh-
dään siis ryhmä, joka tulee 
taatusti olemaan vastusta-
jille vaikea pala purtavaksi 
ja joukkue haluaa tavoitel-
la sarjataulukon kärkisijoja 
heti alusta lähtien. Joukku-
een rakentaminen on vielä 
hieman kesken, mutta seu-
rassa ollaan erittäin luotta-
vaisia sen suhteen, että jal-
keille saadaan tavoitteisiin 
yltävä ryhmä.

Joukkue pelaa tuleval-
la kaudella kotiottelunsa 
seuran omalla Mustapekka 
Areenalla. Miesten edustus-
joukkueen kausikortti sisäl-
tää tänä vuonna myös nais-
ten ottelut, joten joukkue 
toivookin näkevänsä mah-
dollisimman paljon Gnis-
tan-mielisiä tulevan kauden 
kotiotteluissaan.

eeLIS goeBeL

Naistenjoukkue kuvassa ennen talvikauden treenejä Pallomyllyssä.

TERO VIITANEN
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Muistattehan sadun sirkasta ja muurahaisesta? 
Sirkka se vain soitteli ja murkku teki työtä koko 
kesän. Syksyllä sirkan kävi köpelösti, olihan se 

kysynyt tyhmästi kuka kesällä asuisi.

Tekeekö Helsinki nyt samalla lailla mutta päinvastoin? 
Soittelijoita suositaan, työn tekijöitä sorsitaan. Isoja kal-
liita asuntoja syntyy, ja sijoitusasunnoiksi yksiöitä varak-
kaiden tilejä ylläpitämään. Opiskelijat niihin hyväksy-
tään, niitähän tulee ja menee. Mutta kaupungin työtäte-
kevät kerrokset, uurastavat muurahaiset, yksin elävät, 
eronneet, hoitoapulaiset, monenlaiset työläiset, työttömät 
– minne he kallistavat päänsä?

Milloin vihdoin Suomi tunnistaa yksin asuvien tilanteen 
ja oikeudet? Vuosikymmenten aikana globaali trendi on 
voimistunut, erityisesti meillä. Ihmiset siirtyvät asumaan 
yksin, ja vaikka syytä emme tiedä, yhteiskunnan tulisi se 
tunnistaa. Tarvitaan asuntopolitiikkaa, veropolitiikkaa 
ja kaikenlaista tukipolitiikkaa tätä ilmiötä varten. Yksin 
asuvia ei pidä kohdella toisin kuin muita. Pieniä kohtuu-
hintaisia asuntoja on tehtävä pitkäaikaiseen asumiseen, 
ei viidentoista neliön sumppuja tilapäiseen tarpeeseen. 
Nehän olisi suorastaan kiellettävä! 

Kaupunki on meidän ihmisten. Helsinki on kohtuullises-
ti selviytynyt ilman pahaa segregaatiota, eri väestönosien 
erottelua. Nyt kuitenkin erotellaan yksin asuvat muista – 
otetaan vihdoin tässä järki käteen ja myönnetään tosiasi-
at. Aletaan katsoa kaupungin kokonaisuutta yksin asuvi-
en tarpeista käsin.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry ja Y-säätiö 
(yksinäisille asuntoja hankkiva yhteisö, nyt 17 000 asun-
toa) ovat esittäneet jo viisi vuotta sitten valtiovallalle, et-
tä olisi perustettava yksin asuvien asemaa selvittävä par-
lamentaarinen komitea. Uhkana on, että Ruotsi ottaa tä-
mänkin asian maailmassa ensimmäisenä ajettavakseen. 
Miksi emme olisi maailman kärjessä edes tässä asiassa?

ILkkA TAIPALe

Kuka kesällä 
asuu? 

Kolumni

PAIkANVAIhDoS sai ylei-
söltä pelkästään kiitosta, 
myös ruokailumahdolli-
suutta pidettiin hyvänä. Pie-
net häiriöt tekniikassa ja ää-
nentoistossa eivät juuri hai-
tanneet lämmintä ja tiivistä 
tunnelmaa.

– Alkukankeuden ongel-
mat korjataan seuraavalla 
kerralla, lupasi tapahtuman 
puuhamies Jaakko Rinne. – 
Myös salin takaosaan ja sy-
vennykseen, jonne on hyvä 
kuuluvuus, saadaan näyt-
tötaululle näkymä stagen ja 
orkesterin toiminnasta. 

Kaartinen-Nygård Quin-
tet avasi konsertin aidolla 
”perinnejazzilla” komeas-
ti. Duke Ellingtonin Yöjuna 
puksutti mainiosti legendo-
jen ohjaamana. Kouvolaan 
ei jääty, vaan matka jatkui 
tyylikkäästi Gerry Mulliga-
nin Line for Lyons ja Benny 

jazzkellari ”Iltatähti” syttyi 
käpylään
Suomen PerinneJazz ry:n ensimmäiset 
konserttijamit ravintola Nyyrikissä 28.2 
saivat yleisöltä hyvän vastaanoton. 
Parhaimmillaan paikalla oli 60 jazzin ystävää 
soittajien lisäksi. 

Goodmanin A Smooth One 
kyydissä.

Toinen setti sai alkun-
sa muistutuksella muusi-
kon arjesta Benny Goodma-
nin Easy Money -kappalees-
sa. Kuultiin myös Sven ”Na-
go” Nygårdin tuotantoa ole-
va Samba da Quarta. Nago 
esiintyi myös laulusolistina 
parin kappaleen verran. Toi-
nen setti päättyi odotetusti 
Sonny Rollinsin tuttuun Te-
nor Madness tulkintaan.

Ylimääräisenä kuultiin 
Juan Tizolin monestikin tul-
kittu Perdido. Kalle Kaarti-
sen lupsakka kappaleiden 
esittely ja jutustelu täyden-
si mukavasti Iltatähden in-
tiimiä tunnelmaa.

Tauon jälkeen, jamiosuu-
den aluksi kuultiin yllätys-
ohjelmanumero. Paikalle 
oli tullut parhaillaan Suo-
messa vieraileva italialainen 

rumpujensoiton opettaja 
Alessandro d´Annan. Veik-
ko Hakkarainen (p) ja Kari 
Korpinen (b) esittivät hänen 
kanssaan Thelonious Mon-
kin Pannonican ja Chick Co-
rean La Fiestan.

Tämän jälkeen käynnis-
tyivät perinteiset jamit muu-
tamien paikalle tulleiden 
jammareiden kesken. Pistee-
nä ”iin” päälle Tenor Mad-
ness soi vielä kerran jami-
osuuden päätökseksi klo 
22.10.

jAAkko rINNe

kANSALLISTeATTerIN 
Maunulan maisema -hanke 
pyörii Maunulassa nyt kol-
matta ja samalla viimeistä 
vuotta. Hankkeessa on ta-
pahtunut, ja tapahtuu pal-
jon yhtä aikaa ja päällek-
käin. On esitysprojekteja, 
joihin etsitään esiintyjiä, ta-
pahtumia, joihin voi osallis-
tua, työpajoja, joissa jakaa 
tarinoita ja esityksiä, joita 
tulla katsomaan. Hankkeen 
taiteellisen suunnittelijan 
Eveliina Heinosen mieles-
tä on tärkeää, että osallistua 
voi mahdollisimman mo-
nella tavalla, jotta jokaiselle 
asukkaalle löytyisi se omin 
tapa.

Keväällä ensi-iltansa saa 
Maunulassa kiertävä pe-
lillinen esitys Kerrostumia. 
Hankkeen taiteilijat ovat ke-
ränneet alkuvuodesta jär-
jestetyissä työpajoissa Mau-
nulaan sijoittuvia tarinoita 
ja muistoja, joiden pohjalta 
esityksen käsikirjoitus koo-
taan. Ilmoittautuessaan kat-
sojat saavat ohjevihon esi-
tyksen pelaamiseen. Esitys 
voi alkaa jo omalta kotiovel-
ta, jokaiselle katsojalle se tu-
lee olemaan omanlaisensa 
kokemus. 

Maunulan maisema -hank-
keen ensimmäisen vuoden 
pääesitys Muotokuvia, oli 

maunulan maisema -hanke 
huipentuu 2018

ikään kuin esityksellinen 
zoomaus yhteen maunula-
laiseen kerrallaan. Viimei-
sen vuoden esityksen nä-
kyminen kaupunkikuvassa, 
Maunulan kaduilla ja kujilla 
innosti taiteilijoita. 

– Erilaisten paikkojen 
kerrostumat kiinnostavat 
myös meitä: mitä paikoissa 
on tapahtunut ennen ja mitä 
tulee vielä joskus tapahtu-
maan? pohtii esityksen oh-
jaaja Eveliina Heinonen.

Vuonna 2017 Ihme arki 
-projektin taiteilijat keräsi-

vät ehdotuksia kiitettävistä 
henkilöistä. Kaiken kaikki-
aan kiitoksia tuli yli 50, jois-
ta osa sai taiteen keinoin to-
teutetun yllätysteon, jokai-
selle ehdotetulle annettiin 
henkilökohtainen kunnia-
kirja. Tänä vuonna Ihme ar-
ki –projekti jatkuu Arjen ih-
meellistäjät -ryhmän muo-
dossa, joka toteuttaa kiitok-
sia keväällä ja syksyllä. Ryh-
mään voi tulla mukaan mil-
loin vain, eikä siihen tarvit-
se sitoutua koko vuodeksi. 

Maunulan kirjastossa on 

ollut hankkeen alusta lähti-
en lainattavissa Maunulalai-
nen päiväkirja. Päiväkirjaan 
on voinut kuka tahansa kir-
joittaa mietteitään ja tunto-
jaan. Kertyneen materiaalin 
pohjalta koostetaan mau-
nulalaisten sielunmaisemia 
avaava esitys, joka nähdään 
syksyllä sekä Maunulassa 
että Kansallisteatterilla.

SALLI BerghALL

Lisätietoja Maunulan 
maisema -hankkeen tapah-
tumista löytyy osoitteesta 

www.maunulanmaisema.fi 

maunulan maisema -hankkeen taiteellinen suunnittelija eveliina heinonen.

LILLI PYNNÖNEN

        

   
www.martat.fi          www.kierratyskeskus.fi

Hyvät kiertämään! 
 kerätään käyttökelpoisia tavaroita ja vaatteita

lauantaina 21.4.2018 klo 10–13 
Oulunkylän nuorisotalo NUOTTA, edustan piha 
Kylänvanhimmantie 25 

Lisäksi Oulunkylän Martat 20 v. ! 

    Marttojen maanmainio kahvio ja makkaramyynti! 

Voit tuoda keräykseen siistejä, ehjiä ja puhtaita 
> astioita ja kodin pientavaroita –> pakkaathan särkyvän tavaran hyvin
> vaatteita, kenkiä ja laukkuja  
> verhoja, lakanoita, sisustuskankaita ja muita tekstiilejä 
> leluja ja pelejä, urheiluvälineitä, kirjoja ja mattoja 

Otetaan vastaan myös
> askartelu- ja käsityötarvikkeita, myös rikkinäisiä nahkavaatteita 
> kaikenkuntoisia pieniä sähkö- ja elektroniikkalaitteita 

Emme ota vastaan 
> huonokuntoisia, rikkinäisiä tai likaisia tavaroita 
> huonekaluja (huonekaluille voi tilata ilmaisen noudon Kierrätyskeskukselta) 

Kiitos lahjoituksestasi ihmisen ja ympäristön hyväksi! 
Tavarat kiertävät sellaisenaan myyntiin Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen 
myymälöihin tai ilmaisosastoille. Lajittelussa hyödynnetään myös askarteluun sopivat 
materiaalit. Osa tavaroista kunnostetaan Kierrätyskeskuksen omissa verstaissa.  

 

Nygård-Kaartinen Quinte-
tin kokoonpano: Sven ‘Na-
go’ Nygård tenorisakso-
foni, laulu Kaarlo ‘Kalle’ 
Kaartinen klarinetti, teno-
risaksofoni Veikko ‘Veka’ 
Hakkarainen piano Jorma 
Katrama kontrabasso Pek-
ka Sarras rummut
Seuraavat konserttijami-il-
lat Nyyrikin ”Iltatähdessä” 
soitetaan ke 25.4. Acous-
tic Dixie Six ja to 31.5. 
Seijazz-Seija Vesterinen 
Quartet.
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eNSImmÄISeN Baby ki-
non elokuva oli William 
Wylerin klassikko Loma 
Roomassa. Toisella kerral-
la 1.3. nähtiin ABBA-musi-
kaali Mamma Mia! Vanhem-
pia molemmilla kerroilla 
on ollut paikalla noin 15 ja 
heillä lapsia aivan pienistä 
vauvoista kolmi-nelivuoti-
aisiin. MLL Oulunkylä on 
tuonut paikalle K-Super-
market Mustapekan spon-
soroimat kahvit ja keksit 
vanhemmille sekä Delipa-
pin sponsoroimat Muumi-
vaipat pienemmille. MLL 
Pakila on antanut lapsil-
le perhekahvilansa lelu-
ja käyttöön. Tilaisuuksissa 
on vallinnut leppoisa tun-
nelma ja säkkituoleihin on 
ollut mukava uppoutua, 
vaikka vauvaa imettämään.

Baby kinoja tullaan jär-
jestämään noin kerran kuu-
kaudessa ja ne ovat maksut-
tomia. Elokuvissa on huo-
mioitu aivan pienetkin kä-
vijät ja elokuvan äänet ovat 
normaalia hiljaisemmalla, 
tilassa on himmeä valais-
tus ja elokuvat ovat ikära-
jaltaan sallittuja (S). 

Paikalle voi tulla las-
tenvaunujen kanssa ja niil-
le on parkkipaikka nuori-
sotilojen takaosassa. Vau-
vanhoitoa helpottavat sa-
massa kerroksessa sijaitse-
va lastenhoitohuone sekä 

Varttuneita mietteitä

Mulla on diesel-bi-
lika. Ei siitä ole 
kuin muutama 

vuosia, kun kaikki sano. et-
tä se on ihan ok ympäristön 
kannalta, jopa paras. Joka 
tapauksessa parempi kuin 
bensakaara. Nyt on jutut 
sitte ihan toista. Bilikateh-
taiden kusetusjutut päästö-
mittauksisssa suurimpana 
syynä.

Toi juttu tuli knubbiin, 
kun jouduin pitämään esi-
tystä medianlukutaidosta 
Ogelin kirjastossa niissä En-
ter ry:n hommissa. 

Kun mä olin nuorempi, 
niin kaikki tieto tuli ihan 
muutamasta lähteestä. Oli 
joku aviisi: Hesari, Usari, 
Maaseudun Tulevaisuus, 
Lapin Kansa, Kansanuuti-
set jne. Ja sitten oli STT. Ne 
kerto kaiken tarpeellisen ja 
totena.

Nyt on ihan toisin. Dataa 
tyrkätään miljoonasta eri 
mestasta ja sä joudut blok-
kaamaan, mitä haluat us-
koa ja kuulla. Dataa on sit-
ten vielä niin pirusti, että on 
täysin mahdotonta snaijaa 
riittävästi kaikkea. Se panee 
funtsaan, että mitä mä ha-
luan tietää, mitä mä lesaan 
tai tsiigaan, ketä mä uskon 
ja yrittäks joku huijata mua. 
Ei oo elämä enää helppoo 
näiltäkään osin.

Maailma on tietysti ai-
na ollu huijareita täynnä. 
Tyypit kyttää kellä vois ol-
la fyrkkaa ja sitten ne yrit-
tää kuppaa sitä. Ja toisella 
puolella on jengiä, joka us-
koo mitä vaan. Parhaassa 
tapauksessa myös luulee it-
te finstaavansa, kunnes to-
tuus paljastuu.

Kävin niiden maalis-

kuun alun stydien pakkas-
ten aikaan Tallinnassa bots-
killa. Sköne oli jäässä täällä 
meidän puolella, mutta Tal-
linnassa se oli täysin avoin. 
Kyllä about 50 kilsaa on pit-
kä matka ainakin sääolo-
suhteiden kannalta täällä 
meidän hörneillä.

Tallinnassa snadi yksi-
tyiskohta sai aikaan ok fii-
liksen. Kun sä tungit suo-
malaisen maksukorttisi lait-
teeseen, niin se rupes pam-
laan suomea. Olis hienoo, 
jos tällainen systeemi leviäi-
si ympäri maailman. Tieto-
koneille se ei olisi kovin-
kaan suuri juttu. Ainoo pro-
bis voisi olla, että maailmas-
sa on kieliä paljon. Jos kui-
tenkin systeemit tehtäs yh-
dessä, niin se lukumäärä ei 
olisi kovin suuri ongelma.

Yhtenä päivänä pää-
tin lähtee tsiigaan Hakik-
sen uutta hallia. Se oli ihan 
positiivinen juttu. Snyge 
ja puhdas. Suurin osa van-
hoista budjuista oli paikal-
la. Melkeen kuin olis tullu 
himaan. Ja täytyy toivoa, et-
tä se fiilis säilyy vielä sitten, 
kun uusi rempattu halli taas 
öpnataan.

Huono esimerkki on 
Kauppatorin Vanha kaup-
pahalli. Remontin jälkeen 
siellä ei juurikaan ole muu-
ta kuin turistimyymälöitä, 
kuppiloita, Alko ja jupeille 
hanhenmaksaa dilkkaavia 
budjuja. Ei sinne enää taval-
linen karju viitti mennä.

Kohta koivut saa leh-
det, Gnisu aloittaa mat-
sit kakkosessa ja vappukin 
tulee. Nautitaan alkavasta 
keväästä.

rAImo ANTTILA

Vauvan kanssa 
elokuviin

Armi Kosunen

Mannerheimin lastensuojeluliiton 
Oulunkylän ja Pakilan paikallisyhdistykset 
sekä Maunulan kirjasto ovat aloittaneet 
uuden Baby kino -yhteistyökuvion. 
Tammikuussa järjestettiin ensimmäinen 
tapahtuma, jossa Maunula-talon nuorisotilat 
muuttuivat elokuvasaliksi. 

vesipiste ja mikroaaltouu-
ni. Tapahtumaan voi ottaa 
mukaan kantokassin/tur-
vaistuimen, jossa vauva voi 
nukkua leffan aikana. Seu-
raava Baby kino järjestetään 
torstaina 5.4. klo 10. 

Toukokuussa tullaan li-
säksi järjestämään elokuva-
päivä koko perheelle. Täs-
tä tulossa lisää tietoa myö-
hemmin Facebook-sivulla 
MLL Oulunkylä sekä Inter-
net-sivuilla https://oulun-
kyla.mll.fi. Maunula-talos-
sa järjestetään joka kuukau-
den toinen perjantai Metsä-
purosalissa aikuisyleisölle 
tarkoitettu Kino Maunula, 
jonne on myös vapaa pääsy.

SANNA TuoVINeN

SANNA TUOVINEN

Baby kinossa viihtyvät vauvat ja vanhemmat.

MLL Oulunkylän paikal-
lisyhdistys on tehnyt va-
paaehtoistyötä Oulunky-
län ja lähialueiden lasten 
ja lapsiperheiden hyväksi 
jo vuodesta 1925 lähtien. 
Yhdistys järjestää alueel-
la muun muassa perhe-
kahvilan keskiviikkoisin 
klo 10 -11.30 leikkipuis-
to Mäkitorpassa, isä-lap-
si -tapaamisia, muskarei-
ta, naperojumppia ja eri-
laisia tapahtumia. Ker-
hojen vetäjät ovat alan-
sa ammattilaisia, mutta 

kaikki muu työ tehdään 
vapaaehtoisvoimin. Tu-
le mukaan ideoimaan ja 
toteuttamaan toimintaa. 
Vapaaehtoistyö ei vaadi 
paljon, mutta antaa sitä-
kin enemmän! Myös jäse-
neksi liittymällä tuet toi-
mintamme jatkumista ja 
pääset osalliseksi mahta-
via jäsenetuja. 
Lue lisää Facebook-si-
vuilta MLL Oulunkylä tai 
Internet-sivuilta 
https://oulunkyla.mll.fi.

Haluan kiittää Oulunkylän seurakuntaa hyvästä 
ja iloisesta palvelusta! Ulla on ihana kirkkoherra, 
vahtimestarit ovat iloisia ja torstaisin on hyvää ruokaa 
– kokki tekee hyvää työtä! Kuoro laulaa hyvin ja 
kanttorit ovat hyviä.
Olen ylen tyytyväinen!

Torbjörn Åhman

12. rAjAToN jazz festi-
vaali soi Paloheinässä 15. 
ja 17. helmikuuta kirjastos-
sa, Art Jazz klubilla ja Hoi-
tokoti Päiväkummussa tun-
netuin jazzsävelmin. Kon-
serttisarjan avasi Palohei-
nän kirjastossa brasilialai-
sen bossa novan illassa An-
na Timchenko ja Eduard 
Podkolzin. 

Timchenkon laulua ja 
Podkolzinin kitarataitu-
ruutta saapui kuuntelemaan 
ilmaiskonserttiin lähes viisi-
kymmentä kuulijaa. Väkeä 
alkoi kerääntymään kirjas-
toon hyvissä ajoin ja kirjas-
tosta loppuivat tuolit kes-
ken moneen kertaan, ja nii-
tä haettiin jatkuvasti lisää. 
Konsertissa kuultiin tuttuja 
kappaleita kuten Frank Si-
natran tunnetuksi tekemä 
”The Girl from Ipanema”. 
Kuulijoita konsertissa oli 
yli kuusikymmentä, ja mui-
hinkin konsertteihin saapui 
runsaasti väkeä.

Kirjastosta konserttisar-
ja jatkui tien toisella puo-
lella Art Jazz & Inna in Sty-
le -kulttuuriklubilla Anasta-
sia Triznan ja Valeri Niki-
tinin soittamilla jazzklassi-
koilla. Tirznan herkkä laulu 
ja poikkihuilun soitto, sekä 
Nikitinin innostuneet pia-
nosoolot täyttivät intiimin 
salin tunnelmallaan. Kon-

 Tunnelmia jazzfestivaalista 
Paloheinässä

sertissa kuultiin myös yllä-
tystoivekappale yleisöltä, ja 
muun muassa Doris Dayn 
esittämä ”No Moon at all” 
ja ystävänpäivän kunniaksi 
”My Funny Valentine”.

Vuotalon perjantaisen 
konsertin jälkeen festivaa-
li päättyi lauantaina Hoito-
koti Päiväkummun juhlasa-
liin Sointulaan, kun laval-
le nousi suoraan Saksasta 
Inna Vysotska & The Un-
touchables amerikkalaisil-
la jazzstandardeillaan. Sa-
lin kokoonpanossa oli lau-
laja Vysotskan lisäksi trum-
petissa Stepan Shadikyan, 
saksofonissa Dimitri Sus-
lov, kontrabassossa Mar-
cus Lewyn, pianossa Vik-
tor Bürkland ja rummuis-
sa Timo Warnecke, ja seu-

raan liittyi myös Sergei So-
kolov melodicalla. Päivä oli 
aurinkoinen ja salin hen-
ki kotoisa. Vysotskan oma-
peräinen laulutyyli ja bän-
din monitaituruus ja lukui-
sat soolot kiidättivät ylei-
sön Amerikan jazzklubien 
tunnelmaan.

Konsertit saivat hyvää 
palautetta, ja erityisesti ke-
huttiin sekä ammattitaitoi-
sia artisteja, ohjelmistoa että 
konserttipaikkojen sijaintia, 
sillä konsertteihin pääsi kä-
vellen, eikä tarvinnut mat-
kustaa keskustaan tai etsiä 
parkkipaikkoja.

Tunnelmia festivaalista 
voi tutkia osoitteessa raja-
tonjazz.fi tai Facebookissa ja 
Instagramissa.

TYTTI PeLToLA 

JULIA PÄRNÄNEN

kuvassa Inna Vysotska, laulu & The untouchables (Saksa) 
ja Sergei Sokolov, melodica.
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Tapahtumakalenteri
Tämän numeron Tapahtumakalenteri on tilanpuutteen vuoksi luettavissa ainoastaan Ou-
lunkyläisen nettisivuilta: www.oulunkylainen.fi.

SVeNSk Förening i Åggel-
by inledde våren 2018 med 
pjäsen Åttan av Benedict 
Zilliacus och Erna Tauro på 
Fallåker Teater. Den 8 mars 
firades Zacharias Topelius 
200-års jubileum med fest-
föredrag av Bo Kronqvist, 
som talade under rubriken: 
”Topelius! En av våra sto-
ra – omgiven av kloka kvin-
nor”. I samarbete med Ar-
bis har föreningen ordnat 
en grundkurs i bridge på 
Åggelby bibliotek. Under 
våren sker ännu följande:
Föreningens utfärd till 
Kotka 19 maj 2018

Svensk Förening i Åg-
gelby ordnar en utfärd till 
Kotka lördagen den 19 maj. 
Bussen avgår från Åggelby 
torg kl. 9.00 och beräknas 
vara tillbaka i Helsingfors 
ca kl. 17.00. 

På det preliminära pro-
grammet står bl.a. maritim-
centret Wellamo, en guidad 
rundtur i Kotka med ett 
kortare besök i havsparken 
Sapokka och lunch på Kot-
kan klubi. 

Anmälningar senast 
28.4.2017 till Kenneth Ny-
kvist/ordf. tel: 044-98 23 878 
eller svenskforeningiag-
gelby@gmail.com. Resan, 
guidningen och maten kos-
tar 40,00 för medlemmar 
och 60,00 för icke-medlem-
mar. Utfärden betalas kon-
tant i bussen. Antalet plat-
ser är begränsade. Medlem-
mar har förtur. 
Uppvaktning vid hjälteg-
ravarna söndagen den 20 
maj

Svensk Förening upp-

vaktar vid 
Åggel-
bys hjäl-
tegravar 
på Malms 
begrav-
ningsplats söndagen den 20 
maj ca klockan 13.45 efter 
högmässan. Alla välkomna 
med.
Uppsatstävling för 
lågstadierna

Svensk Förening i Åg-
gelby ordnar på sedvanligt 
vis en uppsatstävling för 
eleverna i årskurs 6 i Kott-
by, Månsas och Staffans-
by lågstadieskolor. Elever-
na premieras vid vårfes-
ten med stipendier ut Britta 
Holmlunds stipendiefond.
Höstens aktiviteter

Den 6.11. firar vi Svenska 
dagen tillsammans med de 
andra föreningarna i norra 
Helsingfors. Vi kommer 
också att ordna en sångs-
tund med de vackraste 
julsångerna i Åggelby kyr-
ka i november–december. 
Medlemskap 

Medlemsavgiften för 
2018 är 10 € enligt beslut på 
föreningens årsmöte 2018. 
Medlemsavgiften betalas in 
på föreningens konto Nor-
dea FI54 2221 2000 0745 39 
inom april månad. 
Hemsidan www.aggelby.fi

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

Våren med Svensk 
Förening i Åggelby 

TAPAHTUMIA

kAuPuNkIYmPÄrIS-
TöN toimiala on muka-
na järjestämässä Fiksu As-
sa -ilmastopäiviä Oulunky-
lässä 18.–21.4.2018. Tapah-
tuma on osa Ympäristö-
ministeriön vetämää Ase-
maseudut kokeilualustana 
-hanketta. Tavoitteena on 
edistää ilmastofiksua liike-
toimintaa ja elävöittää ase-
manseutuja. Kantavia tee-
moja ovat mm. vähähiili-
syys ja jakamistalouteen 
liittyvät palvelut. 

Oulunkylän lisäksi Fik-
su Assa -tapahtuma järjes-
tetään samalla viikolla Lep-
pävaarassa, Tikkurilassa ja 
Aviapoliksessa sekä Tam-
pereella, Lempäälässä ja 

Fiksu Assa -ilmastopäivät 
Oulunkylässä 

Lahdessa, joten se saa valta-
kunnallistakin näkyvyyttä. 

Oulunkylän otollinen si-
jainti pääradan varressa se-
kä sen muuttuminen lähi-
tulevaisuudessa kiinnos-
tavaksi raideliikenteen ris-
teysasemaksi Raide-Joke-
rin myötä ovat vaikuttaneet 
Oulunkylän valintaan Hel-
singin tapahtumapaikaksi. 
Asemanseutujen kehittämi-
sessä on paljon potentiaa-
lia, ja ne ovat houkuttele-
via ja vetovoimaisia solmu-
paikkoja kaupungissa sekä 
asukkaiden että yrittäjien 
kannalta. 

Tapahtumaan on ilmoit-
tautunut vähähiilisyyttä 
edistäviä ja arkea helpotta-

via ratkaisuja tarjoavia yrit-
täjiä.  Kyseessä on viikon 
pituinen kokeilu, jossa ta-
voitteena on löytää mah-
dollisesti pidempiaikaisia-
kin ratkaisuja asemien pal-
velutarjontaa parantamaan. 
Oulunkylään ovat ilmoit-
tautuneet mm. Shareitin 
älykäs merikontti, autonja-
kamispalvelu 24Rent, pysä-
köintipaikkasi vuokraami-
sen mahdollistava Witrafi 
Oy, liityntäpysäköintipai-
kan varaamisen etukäteen 
mahdollistava Barking-
älypysäköinti, liityntälii-
kenteeseen soveltuva koti-
mainen ”Delfiini” sähkö-
ajoneuvo (sahkoauto.net), 
Joustotoimisto Oy:n Flex-

Vierailujeni alkuvuosi-
na sairaalan asiakaskun-
ta muodostui yksinomaan 
sotaveteraaneista ja -inva-
lideista. Vuosien kuluessa 
tilanne muuttui, kun van-
himmat ikäluokat nukkui-
vat pois.  Helsingin kau-
punki alkoi sijoittaa toipu-
via potilaita vapaille pai-
koille. Nykyään kuntoutet-
tavia asiakkaita tulee eri 
puolilta Suomea. 

Me vapaaehtoistyönte-
kijät avustamme veteraane-
ja ja kuntoutujia osallistu-
maan erilaisiin tapahtumiin 
ja saatamme heidät sitten 
takaisin osastoille. Meille 
on myös pidetty jopa oppi-
tunti pyörätuolipotilaiden 
tanssittamisessa. 

Olen kuljettanut asiak-
kaita mm. vanhaa tanssi-
musiikkia kuuntelemaan ja 
tanssimaan, yhteislauluti-
laisuuksiin, toverikunnan 
kuukausikokouksiin sekä 
tietokilpailuihin, joita mi-
näkin vedin alkuvuosina. 

Vapaaehtoisena oulunkylän 
kuntoutussairaalassa 
Vierailin ensimmäisen kerran Oulunkylän 
kuntoutussairaalassa keväällä 2008, kun LC 
Helsinki/Keskuspuisto järjesti ohjelmallisen 
iltapäivän.

Olen myös ottanut paljon 
valokuvia eri tilaisuuksis-
sa ja teettänyt niistä kuvia 
veteraaneille. 

kohtaamisia

Vuosien varrella opin tun-
temaan monia veteraane-
ja, joista on aika jo jättänyt. 
Onneksi muistot elävät. 

Yksi heistä oli entinen 
olympiaurheilija Matti*, in-
nokas tanssimaan. Matti oli 
myös taiteilija; hänen maa-
lauksiaan rintamatapahtu-
mista on vieläkin sairaalan 
seinillä nähtävänä. Innokas 
tanssija oli myös Kalle, joka 
haki itse partneria, jos hän-
tä ei heti haettu.

Yksi kookas kaveri oli 
myös Mikko raskaassa pyö-
rätuolissa. Hän oli maail-
man kiltein mies. 

Viimeisimmän vuoden 
ajan avustin Villeä. Teetin 
hänelle itsenäisyyspäivä-
juhlan kuvasta suurennok-
sen ja hankin siihen kehyk-
sen. Se oli siitä lähtien hä-

nen yöpöydällään hääku-
vansa vieressä.

Ville odotti 95-vuotis-
päiväänsä. Hän halusi elää 
100-vuotiaaksi. Hän me-
nehtyi vain pari päivää 
ennen syntymäpäivään-
sä. Olisin halunnut vielä 
kiittää häntä osuudestaan 
sotavuosina. Ville oli ollut 
kaukopartiomies.

Monia mieleenpainu-
via hetkiä olen kokenut 
Kuntoutussairaalan asi-
akkaiden kanssa, niin it-
sekseni käydessäni kuin 
lionsklubini järjestämissä 
tilaisuuksissa.

*Veteraanien nimet 
muutettu

eeVALIISA T, 

LC Helsinki/
Keskuspuisto

Lions Club Helsinki/
Keskuspuisto ry on vuon-
na 2007 perustettu aktiivinen 
parinkymmenen naisen klu-
bi. Oulunkylän Kuntoutus-
sairaala on ollut alusta alka-
en yksi tärkeimmistä aktivi-
teettikohteistamme. Ryhmänä 
järjestämme siellä mm. vuo-
sittain musiikillisia glögi-ilto-
ja ja käymme ulkoiluttamassa 
sairaalan asukkaita. Veteraaneja nauttimassa kesästä vapaaehtoisten avustamana

tila -tilavarauspalvelu sekä 
sähköinen Taittopyörä Oy.

Fiksu Assa -ilmastopäi-
vien tapahtumapaikka-
na on Oulunkylän liike-
keskuksen pääsisäänkäyn-
nin edessä oleva aukio se-
kä Gallerian sisätila pääsi-
säänkäynnin jälkeen. Ta-
pahtuman yhteydessä on 
myös mahdollisuus tutus-
tua Kaupunkiympäristön 
toimialan ajankohtaisiin 
suunnitelmiin Oulunkyläs-
sä, suunnittelijat ovat tavat-
tavissa torstaina 19.4. klo 
13–15.

SATu TAruLA

Yleiskaavasuunnittelija
Helsingin 

kaupunkiympäristö

IRMA KUITUNEN
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Jumalanpalvelukset

Oulunkylän kirkossa sunnuntaisin klo 10.
Maunulan kirkossa sunnuntaisin klo 12.
Käpylän kirkossa sunnuntaisin klo 18.
Lämpimästi tervetuloa!

Konsertteja kirkoissa

”Silta” -konsertti Pe 6.4. klo 19, Käpylän kirkko. 
Markku Lepistö, harmonikka ja Mikko Helenius, urut, 
esittävät mm. Markku Lepistön sävellyksiä sekä sovituksia 
suomalaisesta kansanmusiikista. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e. 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Creatio – Luominen Vox Silentiin konsertti La 21.4.2018 klo 
17, Käpylän kirkko. 
Hildegard Bingeniläisen lauluja. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.

Kevätlaulajaiset Maunulan kirkossa to 26.4. klo 13. Kevätlauluja 
kuunnellen ja yhdessä laulaen. Mukana oopperalaulaja Heli 
Närhi, kanttori Pesonen-Kareinen, piano, Maunulan kirkon 
musiikkiryhmä, pastori Savik ja E. Hapuli. Vapaa pääsy. Keväistä 
tarjoilua yhteisvastuun hyväksi.

Oulunkylän kirkolla tapahtuu

Loppusoitto – Kuvataiteilija Tiitus Petäjäniemen näyttely 
Oulunkylän kirkon galleria AULAssa 15.4. asti. Teoksissa 
värikylläinen ja karnevalistinen pinta yhdistyy kuoren alla 
pilkottavaan lohduttomuuteen.

Maanantaipuuro Oulunkylän kirkolla maanantaisin klo 09-12. 
Viikko alkaa mukavasti puuroaamiaisella, kahvin kera löytyy 
myös lehti luettavaksi. Maanantaipuurolla käy porukkaa 
vauvasta vaariin. Lämpimästi tervetuloa! Puuroaamiaisesta 
toivomme noin euron lahjoitusta Yhteisvastuukeräykselle.

Yhteisöravintola Salaam jatkaa pääsiäisen jälkeen tuttuun 
tapaan läpi kevään Oulunkylän kirkolla torstaisin klo 12-16.30 
Tarjolla riisiä sekä kasvi- ja lihakastiketta sekä vaihtelevia Lähi-
Idän makuja. 
Yhteisöravintolaa pyöritetään vapaaehtoisvoimin. Voit maksaa 
mahdollisuuksiesi mukaan 1-10 euroa, lahjoitustuotolla 
tuetaan terveys- ja koulutustyötä pakolaisleireillä. Tule 
nauttimaan hyvästä ruuasta ja tukemaan tärkeää työtä.

Oulunkylän seurakunnan yhteystiedot 
Virasto
Teinintie 10. Avoinna ma–ti, to–pe klo 9–13, ke klo 13–16. 
Puh. 09 2340 5300, oulunkyla.srk@evl.fi
Kirkot
Oulunkylän kirkko, Teinintie 10. Avoinna ma–to klo 8–20, 
pe–su klo 8–15.
Oulunkylän vanha kirkko, Siltavoudintie 12 
Käpylän kirkko, Metsolantie 14 
Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15
Koskelan kirkko, Käpyläntie 11

PAkILASSA oli lähtökoh-
taisesti hyvät edellytykset 
kauppapuutarhatoiminnal-
le: maata laajaan viljelyyn 
ja hyvät liikenneyhteydet 
keskustaan ja sieltä muu-
allekin Suomeen. Ensim-
mäisen kauppapuutarhan 
Pakilaan, nykyisen Osuus-
kunnantien varrelle, pe-
rustivat 1918 Hämeestä tul-
leet veljekset Väinö ja On-
ni Koskinen.  Myöhemmin 
kilpailijoita tuli useita, mm. 
Söderholm, Luomasaari ja 
sittemmin Ilmelä. 

Merkittäväksi toimijak-
si alalla nousi Pekko ja Il-
ma Kokkosen 1930-luvulla 
perustama puutarha. Yri-
tyksen elinkaari on osa ko-
tialueemme historiaa. Toi-
minta lähti käyntiin omis-
tajiensa varsinaisen leipä-
työn ohella aloittamasta tu-
pakan ja juuresten kasvat-
tamisesta kotipihalla. Alus-
ta asti tuotteita myytiin 
myös Kauppatorilla, Haka-
niemen torilla ja Töölön to-
rilla. Kuljetusvälineet olivat 
alussa vaatimattomia: Ilma 
Kokkonen pakkasi myy-
tävät tuotteet kottikärryi-
hin ja kuljetti ne Eine-sisa-
rensa kanssa jalkaisin Kä-
pylään, josta matka saattoi 
jatkua raitiovaunulla toreil-
le. Alussa tuotevalikoima 
koostui pääosin syötävistä 
puutarhatuotteista.

Perheen pojat Matti, 
Heikki ja Pekka Kokko-

nen olivat nuoresta pitäen 
mukana puutarhatoimin-
nassa. Sodan sytyttyä Pek-
ko Kokkosen oli lähdettä-
vä rintamalle, ja Ilma jäi 
poikien ja sisarensa kans-
sa huolehtimaan puutar-
hasta. Sotavuosina puutar-
hamyynti oli suppeampaa, 
mutta eteenpäin sinnitel-
tiin. Elantoa tukemassa pi-
hapiirissä oli sikoja ja he-
vonen.  Isäntä Pekko palasi 
onneksi kotiin vahingoittu-
mattomana. Kaupankäyn-
ti alkoi sujua lupaavasti ja 
rohkaisi Kokkoset rakenta-
maan kasvihuoneet Lepo-
lantien ja Kyläkunnantien 
väliselle tontille heti soti-
en jälkeen. Samoihin aikoi-
hin hankittiin myös ensim-
mäinen kuorma-auto pal-
velemaan puutarhan kul-
jetuksia. Liiketoimintaan 
tulivat mukaan myös tuk-
kutoiminta ja suoramyynti 
vähittäisliikkeisiin.  

1950-luvulle tultaessa 
Kokkosen puutarhan lii-
ketoiminta oli jo vakiintu-
nut. Tuotevalikoiman pai-
nopiste alkoi siirtyä kuk-
kasipuleihin ja leikkokuk-
kiin.  Toiminta laajeni mer-
kittävästi 1960-luvun alus-
sa, jolloin Kokkoset ostivat 
tilan Porkkalasta viljely-
alan kasvattamiseksi. Ilma 
ja Pekko Kokkosen kuol-
tua 1970-luvulla Kokko-
sen veljekset tekivät omis-
tusjärjestelyitä, ja Porkka-

kokkosen puutarha oli yksi Pakilan 
pitkäaikaisimmista yrityksistä
Kauppapuutarhatoiminta oli 
Pakilassa näkyvää ja vilkasta useiden 
vuosikymmenten ajan ─ aina viime vuoteen 
asti, jolloin Kokkosen suvun omistuksessa 
ollut Lepolantien ja Kyläkunnantien välissä 
sijainnut viimeinen kauppapuutarha 
purettiin. 

lan tila siirtyi nyrkkeilijä-
nä tunnetuksi tulleen Pek-
ka Kokkosen hoitoon. Mat-
ti ja Heikki jatkoivat puu-
tarhatoimintaa Pakilassa 
kahdestaan, kunnes Matti 
Kokkonen 1980-luvun lo-
pussa lunasti Carita-vai-
monsa kanssa Heikki-vel-
jen osuuden. Heikki avasi 
myöhemmin kukkakaupan 
Halkosuontien ja Pakilan-
tien risteykseen. 

Matti ja Carita Kokko-
nen laajensivat liiketoimin-
taa rakentamalla Helsingin 
kaupungin vuokramaal-
le Kehä I:n varrelle Pukin-
mäkeen uudet kasvihuo-
neet, joiden yhteyteen avat-
tiin myymälä.  Kehän myy-

mälä keskittyi perennoi-
hin ja pensaisiin, kun Paki-
lan puutarha myi ensisijai-
sesti leikko- ja kesäkukkia. 
Toiminta jatkui vakaana, ja 
myös 1990-luvun lamasta 
selvittiin, vaikka Matti Kok-
konen sairastui vakavasti.   
-Liiketoiminnan kantavina 
voimina olivat vakiintunut 
asiakaskunta ja sitoutunut 
ja osaava henkilöstö, kertoo 
Carita Kokkonen. Erityisel-
lä lämmöllä hän muistaa 
hyviä sidontatyön osaajia 
– sidonta on omanlaistaan 
taidetta. Keskeistä liiketoi-
minnan kannattavuudelle 
tuolloin oli kukkakaupan 
erikoisasema; leikkokuk-
kia ei tuolloin vielä myyty 

ruokakaupoissa, vaan ku-
kat ostettiin kukkakaupan 
erikoisliikkeistä. 

Matti Kokkosen meneh-
dyttyä 2010 Kokkosen puu-
tarhan toimintaa jatkoi Ca-
rita Kokkonen tyttärensä 
Carolan kanssa.  Kehä I:n 
liikkeestä kuitenkin luovut-
tiin ja toiminta keskittyi Pa-
kilaan. Torikauppaa jatket-
tiin Hakaniemen ja Töö-
lön toreilla. Kannattavuu-
den ylläpito oli kuitenkin 
tullut yhä haasteellisem-
maksi, koska kukkamyyn-
ti ei enää ollut kukkakaup-
pojen erityisoikeus. Kasvi-
huoneiden kunnostus olisi 
myös vaatinut investointe-
ja, joihin Carita Kokkonen 

ei enää ollut valmis. Oli tul-
lut aika luopua puutarhas-
ta, joka oli ollut toiminnas-
sa yli 80 vuotta.

Kokkosen puutarhan 
kasvihuoneet ja Kokkosten 
kotitalo purettiin syksyl-
lä 2017.  Parhaillaan tontil-
le rakentaa rivitaloasuntoja 
Mesta Oy. Uudet asukkaat 
muuttavat tontille syksyllä 
2018. Katso kuvakavalkadi 
rakennusten purkamises-
ta ja uusien nykyvaiheesta 
Pakilan kotisivuilta www.
kaupunginosat.net/pakila/
kuvagalleria.

Kirjoitus perustuu Cari-
ta Kokkosen haastatteluun 
helmikuussa 2018 

erjA VuorIo

uudet rakennukset kokkosen puutarhan paikalla ovat jo lähes valmiit.

ERJA VUORIO
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Kun pari vuotta sitten luokseni muutti uskontoaan 
harjoittava muslimi, huomasimme, että arjessamme 
on paljon yhteistä. Rukous, pyhät tekstit, jonkinlai-

nen syvä luomakunnan arvostaminen – pyykinpesu, ruoan-
laitto, hölmöt vitsit. Uskontodialogista tuli osa arkea.

Suomalaisessa yhteiskunnassa elää eräänlainen kirjoittama-
ton sääntö, että uskonnosta – kuten myöskään politiikasta tai 
rahasta – ei puhuta. Uskonto kuuluu (vaikeasti määriteltä-
välle) yksityisyyden alueelle. Tämä on äärimmillään johtanut 
vaatimuksiin ”uskontoneutraaleista” tiloista ja instituutiois-
ta, sekä siihen, että syvällinen ymmärrys uskonnoista on jää-
nyt uupumaan.

Olemme Oulunkylän seurakunnassa parin vuoden ajan kiin-
nittäneet erityistä huomiota siihen, että yhteisömme on avoin 
ja tervetulleeksi toivottava ihmisille, jotka ovat saapuneet 
Suomeen etsimään turvapaikkaa. Tämä itsetutkiskelu ja uu-
sien toimintatapojen luominen on johtanut myös luontevaan 
uskontodialogiin: eri vakaumukset, uskonnot ja hengellisyy-
den muodot ovat tulleet lähelle toisiaan.

Tuon vuorovaikutuksen äärellä olen vakuuttunut siitä, että 
meille pitäisi vaikenemisen kulttuurin sijasta opettaa, kuin-
ka käydä avointa, luovaa, kiinnostunutta, kriittistä ja inspi-
roitunutta keskustelua uskonnosta. Mutta sen lisäksi mei-
dän pitäisi ymmärtää, että uskonnoista, ja eritoten pyhästä, 
opitaan usein – ei niinkään lukemalla kirjoja, vaan lukemal-
la ihmisiä. Uskonnot eivät ole staattisia, selkeärajaisia ja his-

Kolumni

OPETA MINULLE, MIKÄ SINULLE ON PYHÄÄ

toriallisia ilmiöitä. Ne ovat elä-
vää todellisuutta, ruumiillis-
ta ja arkista. Ne ovat ikuisuus-
perspektiivin lisäksi jatkuvas-
sa muutoksessa. Tällaisessa 
vuorovaikutuksessa pyhä ei 
ole vain hartautta, symboleja tai tilo-
ja, vaan jotakin toiminnallista. Pyhä on verbi: se ottaa muo-
don, se tapahtuu meissä.

Minulla on kastehetkessä usein tapana todeta, että ihminen, 
joka oppii pitämään jotakin pyhänä, osaa myös kunnioittaa 
ja arvostaa toisen ihmisen pyhää. Se johtaa syvään myötä-
tuntoon ja solidaarisuuteen: uskallukseen puolustaa toista, 
ilman minkäänlaista pelkoa oman ainutlaatuisuuden tur-
hentumisesta. Myös kouluissa ja päiväkodeissa pitäisi us-
kontojen riisumisen sijaan hakeutua vuorovaikutukseen, 
viettää kaikille eri perinteille tärkeitä juhlia ja tutustua tois-
ten hengellisyyteen – ihan kuten kieliin ja kulttuureihinkin. 

Usein kuvittelemme kuitenkin, että erot ja toisenlaisuus 
ovat lähtökohtaisesti ongelma, josta tulee vaieta. Itse uskon, 
että voimme oppia syvää arvostusta ja kunnioitusta toisiam-
me kohtaan, ei eroista huolimatta, vaan nimenomaan niiden 
vuoksi. Kun avaamme aistimme ja ymmärryksemme ihmet-
telemään toinen toisiamme, emme voi olla oppimatta samal-
la itsestämme. Se on Pyhän tapa muuttaa meitä.

 mArjAANA ToIVIAINeN

TuomArINkYLÄN kar-
tanolla toimiva taidekou-
lu Alfa ja Klementinan Sali 
kutsui osallistujia maalaa-
maan oman elämänsä puu-
ta. Elämän Puu symboloi 
ihmistä itseään ja niitä yk-
silöllisiä voimavaroja, joi-
ta hänellä on käytössään; 
jokainen Elämän Puun te-
kijä tulkitsee itse itseään ja 
voimavarojaan antaen niil-
le symbolisen puun muo-
don ja värin. Maalaus on 
tarkoitus laittaa kodissa nä-
kyvälle paikalle muistutta-
maan sisäi-
sestä rauhas-
ta, energiasta 
ja voimasta, 
jonka on sii-
hen luonut.

Keskitty-
minen ja hil-
jaisuus työs-
kennelles-
sä loi maa-
laajien ym-
pärille lähes 
meditatiivi-
sen ilmapii-
rin. Oman 
elämän mer-

Tuomarinkylän kartanolla 
maalattiin Elämän Puuta 

kitystä lähdettiin maalaa-
maan värien kautta, jotka 
saavat parhaimmillaan hy-
vin henkilökohtaisia, voi-
maannuttavia vivahteita. 

Elämän Puu maalausta-
pahtuma pidettiin kahtena 
päivänä helmikuun aikana. 
Työpajoihin osallistui kai-
ken ikäisiä kurssilaisia vii-
sivuotiaasta eläkeläisiin.  

mAArIT 

BjörkmAN-VÄLIAhDeT

www.alfa-art.fi

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

Pakilan seurakunta
hyvän Paimenen kirkko
Palosuontie 1

Verkkosivumme ovat uudistuneet. 

Tervetuloa tutustumaan uutisiin, 

yhteystietoihin ja tapahtumiin 

osoitteessa 

www.helsinginseurakunnat.fi/pakila 

tai googlaa Pakilan seurakunta ja 

löydä perille.

Kenen kirkko on kirkko? Saako 

samaa sukupuolta olevia vihkiä? 

Kuka meille kirkkoherraksi? 

Seurakuntavaalit pidetään tämän 

vuoden marraskuussa teemalla 

minun kirkkoni. Osallistu ja 

aktivoidu! Sinä voit päättää, mitä 

kirkko päättää, sinä voit päättää, 

miltä kirkko näyttää.

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

Tarvitsetko apua, voisimmeko 

me auttaa? Ole rohkeasti 

yhteydessä seurakunnan 

työntekijöihin, jos tarvitset 

hengellistä, henkistä tai 

aineellista apua. 

Yhteystiedot löytyvät 

verkkosivuilta tai soita suoraan 

virastoon ja kysy!

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

KIINTEISTÖNVÄLITYKSEN PARHAAT PALVELUKSESSASI.
Pyydä meidät arviokäynnille jo tänään!

A-LUOKAN ASUMISEN ASIANTUNTIJUUTTA
Oranssi on enemmän. Soita jo tänään!

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

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

MAARET ARATIE, Kiinteistönvälittäjä, LKV, puh. 020 780 2227, gsm 040 536 8774
MARJO SALMELAINEN, Myyntiassistentti, LKV, puh. 020 780 3342, gsm 040 710 4021
MIA KORPIALA, Kiinteistönvälittäjä, LKV, puh. 020 780 2262, gsm 040 620 7408
KAARIN LAAKKO, Kiinteistönvälittäjä, LKV, puh. 020 780 3285, gsm 0500 408 627
TIMO KARI, Liideri, puh. 020 780 3638, gsm 0500 617 121
PÄIVI IKONEN, Kiinteistönvälittäjä, LKV, puh. 020 780 3676, gsm 050 347 9809
MARITA VELIN, Myyntineuvottelija, puh. 020 780 3299, gsm 040 774 7286
TARJA MÄÄTTÄ-HEINONEN, Myyntijohtaja, LKV, puh. 020 780 3582, gsm 040 772 4517
MERJA SANDBERG, Kiinteistönvälittäjä, LKV, puh. 020 780 3284, gsm 050 557 3112
PIA KORPIOLA-KOIVU, Kiinteistönvälittäjä, LKV, puh. 020 780 3677, gsm 050 370 1439
TARJA TAKKINEN-HIRVI, Kiinteistönvälittäjä, LKV, puh. 020 780 3902, gsm 040 631 7820

Siltavoudintie 9
(00640) Helsinki

0103269444 reservations@capperi.fi
www.capperi.fi

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

Ilmoita.
Soita 

040 7280505

Subway® Maunula
Pakilantie 8 a, 00630 Helsinki

puh: 010 4008071
avoinna: ma-pe 9-22,

la 10-20, su 12-20 

osta 3, maksa 2

Esitä alennuskuponki ennen tilausta. Tarjous on voimassa tällä kupongilla 15.5.2018 
asti Maunulan Subway® -ravintolassa. Tarjous koskee vain 15 ja 30 cm Subi® -leipiä. 
Yksi tarjous/asiakas. Etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Tarjoamme edullisimman 
tuotteen. Maksulliset lisukkeet eivät sisälly tarjoushintaan. ©2015 Doctor’s Associates 
Inc. Subway® is a registered trademark of Doctor’s Associates Inc.

Esitä alennuskuponki ennen tilausta. Tarjous on voimassa tällä kupongilla 15.5.2018 
asti Maunulan Subway® -ravintolassa. Yksi tarjous/asiakas. Etua ei voi yhdistää muihin 
tarjouksiin. Maksulliset lisukkeet eivät sisälly tarjoushintaan. ©2015 Doctor’s Associates 
Inc. Subway® is a registered trademark of Doctor’s Associates Inc.

30 cm Subi®
15 cm 
hinnalla

©2015 Doctor’s Associates Inc. Subway® is a registered trademark of Doctor’s Associates Inc.

Liikekeskus ogeli
kylänvanhimmantie 29, 00640 helsinki

TARJOUSKIRJAMYYMÄLÄ
AVATTU

Lauantaina 7.4. klo 11.30-13.30 
Fingerpori kirjailija Pertti Jarla 

vierailee liikkeessämme.

14,90€ 

(22,00€)

14,90€ 

(32,50€)

9,90€ 

(18,00€)

9,90€ 

(32,00€)


