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MAAILMAN PARHAAT AURINKOLASIT?

-50%!
Tervetuloa 

sovittamaan!

100%

häikäis
y-

suoja

Erikoistarjous on 
voimassa vain 
rajoitetun ajan.

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

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

Oulunkyläinen
Pohjoiset kaupunginosat

”Kestävä kehitys ei ole projekti, 
se on uusi elämäntapa”
Presidentti Tarja Halosen ja 
eduskuntavaaliehdokas Pentti 
Arajärven (sd) yhteinen keskus-
telutilaisuus pidettiin Maunulan 
Saunabaarissa 20.3.2019. 
Oulunkyläinen haastatteli heitä 
jo ennen tilaisuutta kestävästä 
kehityksestä ja hyvinvointiyh-
teiskunnasta. 

SEKÄ PRESIDENTTI HALOSELLE että Ara-
järvelle pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan 
taustalla oleva käsitys solidaarisuudesta muita 
ihmisiä kohtaan on tärkeä. Ympäristöön ja hy-
vinvointiyhteiskuntaan liittyvät kysymykset ovat 
kevään vaalien kuumia aiheita. 

Seuraava Eduskunta saa tehtäväkseen joukon 
vaikeita päätöksiä. Niihin me kaikki voimme vai-
kuttaa äänestämällä joko ennakkoon 3.-9.4.2019 
tai varsinaisena vaalipäivänä 14.4.2019.

Teksti: SUSAN WILANDER  
 Kuva: TERO PAJUKALLIO

Jatkuu sivulla 3....
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EDUSKUNTAVAALIT 14.4.Seurahuone jälleen auki
SITRUUNA-
VALKOSUKLAA-
MUFFINSSI
JA KAHVI 2,5 dl

390
yhteensä

NESTE K TOAST
(suolaliha-cheddar)
JA KAHVI 2,5 dl

690
yhteensä

Päivän Subi®
Vain 3,90 €

15 cm Subi® 

vain Neste K asem
ilt

a
!  

  

 

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

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

Huhtikuussa kahviostamme
Voimassa 1.5.2019 asti

Tarjoukset voimassa 
30.4.2019 asti tai niin 
kauan kuin tuotteita 
riittää. 

Kylänvanhimmantie 29, 00640 Helsinki
puh. (09) 756 2990, www.oulunkylanapteekki.fi 

Avoinna: ma−to 8.30−19, pe 8.30−18, la 9−15

Liikunnan iloa!
Multivita Magnesium-
sitraatti + B6 90 tabl.
Greipin tai lime-sitruunan 
makuiset purutabletit ja 
nieltävät tabletit.

–15 %
Norm. 15,10 (81,62–123,77/kg)

Glukosamiini 
Strong 120 tabl.

–20 %
Norm. 21,20 (160,61/kg)

Jomo Ice Super MSM 
-kylmägeeli 150 ml 

–20 %
Norm. 10,50 (70,-/l)

Aqualan L 200 g 

–15 %
Norm. 9,80 (49,-/kg)

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

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

TARJOUKSET VOIMASSA 
 TO-LA 28.-30.3.

Monipuolisista valikoimista koko perheelle

 
 
PIHVEINÄ 2495

KG

 
Omilta lihamestareilta 
takuumurea 
NAUDAN 
ULKOFILEE 
palana 1995

KG

599
KG

 
Karkkikatu 
IRTOMAKEISET

5,-2 PS

 
Estrella 
Artisan Premium 
PERUNALASTUT 
180 g (13,88 kg)

399
PKT

K-Plussakortilla  
COCA COLA JA 
COCA COLA ZERO 
0,33 l (sis.pantin 1,20) 
8-pack (1,06 l) 

Raj. 
2pkt/
talous

PÄIVITTÄIN HERKULLISEN HYVÄÄ

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

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

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

Kiinteistömaailma | Oulunkylä
Siltavoudintie 4, 00640 Hki

 010 622 3930  
 oulunkyla @kiinteistomaailma.fi 

 Asunto Oy Helsingin Rotunda, Temperankatu 4, 00430 Helsinki

VEHREÄN URBAANIA ASUMISTA

TERVETULOA HELSINGIN 
KUNINKAANTAMMEEN!

Täällä luonto ja kaupunki 

lyövät yläfemmat.

TERVETULOA HELSINGIN 
KUNINKAANTAMMEEN!

Täällä luonto ja kaupunki lyövät yläfemmat.

Presidentti Tarja Halonen John Nurmisen Säätiön 
Itämeri-vaalitilaisuudessa 6.2.2019.
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Käytä valtaasi  
– äänestä!
NELJÄN VUODEN VÄLEIN jo-
kaiselta täysi-ikäiseltä suoma-
laiselta kysytään mielipidet-
tä maamme asioiden hoidosta. 
Eduskuntavaalit on tilaisuu-
temme saada päättäjiksi sellai-
sia ihmisiä, joiden uskomme to-
teuttavan mielestämme paras-
ta politiikkaa. Elämme parla-
mentaarisessa demokratiassa, 
joten monenlaisia mielipitei-
tä tulee valituksi. Kansanedus-
tajien tehtävänä on löytää toi-
mintatapa, jolla yhteinen suun-
ta saavutetaan.

Oulunkyläinen esittelee pe-
rinteisesti ennen vaaleja muuta-
mia alueeseemme jollain tavalla 
liittyviä ehdokkaita. Mukana on 
ehdokkaita suurimmista puolu-
eista, joita täällä on yleensä ää-
nestetty. Tämä on yksi tapa va-
lita esiteltäviä. Seuraavissa vaa-
leissa otamme ehkä esille pien-
puolueiden ehdokkaita. Vaaliju-
tun tarkoituksena on antaa hie-
man vihjeitä siitä, millaiset asiat 
ovat ehdokkaille tärkeitä.

Mielenkiintoisia keskustelu-
ja käytiin varmasti myös Sauna-
baarissa 20.3. Presidentti Tar-
ja Halonen ja eduskuntavaa-

liehdokas Pentti Arajärvi olivat 
silloin paikalla keskustelemassa 
paikallisten asukkaiden kanssa. 
Oulunkyläinen haastatteli hei-
tä jo etukäteen ja jutun voit lu-
kea seuraavalta sivulta.

Kaiken politiikan vastapai-
noksi on hyvä muistaa myös 
muita tapoja vaikuttaa niin 
omaan elämään, kuin ympä-
röivään yhteiskuntaan. Siitä 
on useita esimerkkejä tämän-
kin lehden jutuissa, mm. Oma-
Stadi-hankkeista, kierrätykses-
tä, erilaisesta vapaaehtoistoi-
minnasta tai uuden uran löy-
tämisestä. 

Helsingin kaupunki on ak-
tiivisesti alkanut osallistaa kau-
punkilaisia omien toimintojen-
sa suunnitteluun ja tästä erin-
omaisena esimerkkinä ovat kir-
jastot. Viime syksynä perustet-
tiin Kirjastoheimot – vapaa-
muotoinen ryhmä, jonka jäse-
niä kutsutaan avuksi kirjastojen 
palvelujen ja toimintojen kehit-
tämiseen. Paloheinän kirjastos-
sa kirjastoheimolaiset ja kaikki 
kiinnostuneet paikalliset asuk-
kaat ovat päässeet suunnittele-
maan kirjaston sisätilojen re-
monttia. 

Vaikka kaupunkilaisten mie-
lipidettä kysytään jo moneen 
asiaan bussilinjoista katujen 
kunnossapidon onnistumiseen, 
on kaupungilla vielä tehtävää-
kin asukkaiden kuuntelemises-
sa. Monta turhaa mutkaa voi-
taisiin välttää valmistelemal-
la päätökset huolellisemmin ja 
erilaisia asukasryhmiä niihin 
aktiivisesti osallistaen. 

SUSAN WILANDER
päätoimittajaKuva: Ingrid Kähäri

Oulunkylä-Seuran 
perustaja- ja kun-
niajäsen Eero Ran-
tala kuoli yllättäen 
5.2. 77-vuotiaana.

HÄN TEKI PITKÄN URAN ta-
louselämän piirissä ja toimi po-
litiikankin kentällä maan hal-
litusta myöten (ks. HS 27.2.), 
mutta me Oulunkylässä muis-
tamme hänet ennen kaikkea ko-
tiseutuihmisenä. En ollut kou-
lupoikana läsnä Oulunkylä-
Seuran perustamiskokoukses-
sa v. 1975, jossa ei myrskyisyyt-
tä puuttunut, sillä tutustuin Ee-
roon vasta toimiessani Oulun-
kylä-Seuran puheenjohtajana. 
Eero teki paluun oman kaupun-
ginosayhdistyksensä toimintaan 
v. 2007 tienoilla ja oli monet 
kaudet johtokunnan jäsenenä. 

Monet muistavat hänen har-
kitun rakentavat mutta painok-
kaat sanansa mm. asukasillois-
sa koskien niin alueen kaavoi-
tusta, toimintaa Seurahuoneen 
puolesta kuin menneen elämän 

tallentamistakin. Eero jätti jäl-
kensä Oulunkylän historiaan 
seuran v. 2014 julkaiseman Ou-
lunkylä – Åggelby, vanhan hu-
vilakaupungin aikakerrostumat 
-kirjan kantavana toimituskun-
nan jäsenenä. Hänen Oulun-
kyläinen-lehteen v. 2010-2016 
kirjoittamistaan Juhannusmä-
eltä -kolumneista muodostui 
merkittävä sarja, jossa hän pal-
jasjalkaisena ogelilaisena hu-
moristisesti toi esiin havainto-
jaan ja tuntojaan kotiseudustaan 
iloksemme. 

Eeron sydäntä lähellä oli 
myös Pop & Jazz Konserva-
torion toiminta, niinpä hän oli 
virittämässä nuorille bändisoit-
tamisen mahdollisuuksia myös 
osana asukastalo Seurahuoneen 
toimintaa. Hän oli myös selvä 
valinta, kun tarvitsimme kuun-
televaa ja läsnäolevaa juontajaa 
tilaisuuksissamme. Itselleni on 

erityisesti jäänyt mieleen koke-
neen herrasmiehen tuki nuo-
remmalle puheenjohtajalle: oli 
ilo päästä jäsentämään minua 
askarruttavia yhteisön asioita 
”piippukävelyillä” Eeron seu-
rassa yhdessä ratkaisuja haki-
en. Eeron kanssa toimineet ovat 
kuvanneet häntä kannustavana 
persoonana, jolla oli sielun si-
vistystä. Hän oli kokoava voi-
ma, joka inhimillisellä otteella 
veti yhteen.

Monen oulunkyläläisen suul-
la ja mielellä haluan ilmaista 
kaipauksen keskeltä ilomme ja 
kiitoksemme siitä, että saimme 
olla yhteydessä Eeroon: Ollos 
iäti muistettu!

Teksti: ERWIN WOITSCH
Kuva: EERO RANTALA

Eero Rantala in memoriam

Uusi inspiroiva Kierrätyskeskus  
avattu Oulunkylän Ogeliin.  
Tervetuloa!
Ogelin kierrätyskaupassa teet ekologiset ostokset edullisesti. Valikoimassa  
muun muassa astioita, pientavaraa, vaatteita, kirjoja, elektroniikkaa ja  
askartelumateriaaleja, unohtamatta kestävän arjen vinkkejä ja ideoita!  
Voit myös lahjoittaa myymälään tarpeettomaksi jäänyttä tavaraa.

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

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

Jaa löytösi somessa:  
#kierrätyskeskuslöytö

OLET  

ENEMMÄN 

KUIN  

KULUTTAJA

LOPPUUN- 
MYYNTI 

vuokrasopimus 
päättyy

Liikekeskus Ogeli 
Kylänvanhimmnatie 29,
00640 Helsinki
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K
evään eduskuntavaaleissa 
noussee esiin kaksi tärkeää 
teemaa: sosiaali- ja terveys-
palvelut sekä ilmastonmuu-
toksen torjunta ja ympäristö-
kysymykset. Niin vanhusten-

huollossa kuin varhaiskasvatuksessakin 
on viime aikoina havahduttu ongelma-
tapauksiin, joissa työvoiman mitoituk-
set eivät ole kohdallaan ja omavalvon-
nan on havaittu pettäneen.

-Aikoinaan 1980-luvulla saimme 
kovalla työllä päivähoidon subjektii-
visen oikeuden aikaiseksi. Lähtökoh-
tanamme oli, että kuntia myös valvo-
taan lain vaatimusten toteutumisesta. 
Minun kokemukseni on, että ilman 
silloista kovaa julkistakin painostus-
ta kunnat eivät olisi noudattaneet la-
kia. Siksi toivoin aina, että varhaiskas-
vatuksen ryhmäkoot olisi pidetty val-
tiovallan kontrollissa. Silloin kuitenkin 
uskottiin, että ne pidetään muutenkin. 
Jos kunta on liian tiukoilla resurssien 
suhteen tai siellä ei muuten ole oikeita 
painotuksia, niin kyllä se lukee varsin 
joustavasti säädöksiä, presidentti Tar-
ja Halonen toteaa.

Presidentti Halonen ja Arajärvi ovat 
yhtä mieltä siitä, että sekä julkinen et-

tä yksityinen puoli voivat tuottaa laa-
dukkaita palveluita, eikä laatu ole ai-
na pelkästään henkilökunnan määrästä 
kiinni, vaan myös asenteet vaikuttavat. 
Oleellista on kuitenkin palveluntarjo-
ajan motivaatio. Järjestöpuolella sa-
notaan, että järjestöt tarvitsevat rahaa 
tuottaakseen palveluja, mutta ne eivät 
tuota palveluja saadakseen rahaa. Yh-

teisten sääntöjen valvominen on myös 
yksityisten yritysten etu.

-Säädöksiä tarvitaan, olivat ne sit-
ten kansainvälisiä tai kansallisia. Ne 
ovat reilun, rehellisen yrittäjän tuki ja 
turva. Jos ei ole mitään säädöksiä, yrit-
täjä joka tarjoaa kunnollisia palveluja, 
on huonommassa asemassa kuin sel-
lainen, joka ei niistä välitä. Tasapaino 
sen välillä, mitä yksilö voi itse tehdä ja 
mihin tarvitaan yhteiset säännöt, jotka 
auttavat yksilöä tekemään oikeita pää-
töksiä, on se rajankäyntikysymys, jos-
ta emme pääse eroon, presidentti Tar-
ja Halonen sanoo.

Suomessa on vielä toistaiseksi voi-
nut luottaa palvelujen laatuun asuin-
paikasta riippumatta. Toisin on mo-
nissa muissa maissa, joissa esimerkiksi 
asuinpaikka valitaan laadukkaan kou-
lun läheltä.

-Hyvinvointiyhteiskunnan perus-
tavanlaatuinen tekijä on luottamus ja 
jos se alkaa järkkymään, niin kyllä me 
jotain aika perustavanlaatuista mene-
tämme, Pentti Arajärvi sanoo.

Muutos lähtee yksilöistä
Hyvinvointimme perustana on ympä-
ristön hyvinvointi. Ilmastonmuutoksen 
torjunta ja kestävän kehityksen puoles-
ta vaikuttaminen eivät ole pelkästään 
poliittisista päätöksistä kiinni. Pitää ol-
la halua tehdä itse rohkeita päätöksiä, 
eikä vain jättää niitä muiden huoleksi.

-Luulen, että nuorison ilmastomie-
lenosoitukset ja erilaiset boikotit ovat 
omiaan herättämään täysikäisiä ihmisiä 
tähän uuteen suuntaan. Kestävä kehi-
tys ei ole projekti, se on uusi elämänta-
pa. Eikä se ole huono elämäntapa, ei se 
ole mitään köyhyyden jakamista. Se on 
järkevää, kohtuullista, monimuotoista 

ja mielenkiintoista elämää, president-
ti Tarja Halonen toteaa.

Erottamaton osa kestävää kehitys-
tä on sosiaalinen oikeudenmukaisuus, 
joka sisältyy myös käsitykseen hyvin-
vointiyhteiskunnasta.

-Kun aloin kertoa ihmisille sosiaa-
lisen oikeudenmukaisuuden merki-
tyksestä taloudessa, ja kuinka nimen-
omaan naisten ja miesten tasa-arvo on 
loistava investointi, aiheen kiinnosta-
vuus nousi huomattavasti. Sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus ei ole vain kuluerä, 
se on pitkällä aikavälillä myös toimi-
van yhteiskunnan merkki. Mutta vaik-
kei se olisikaan niin voimakkaasti sitä, 
niin kyllä ihmisoikeuksien tunnusta-
minen edellyttää sosiaalista oikeuden-
mukaisuutta. Se tekee vakaamman ja 
stabiilimman yhteiskunnan ja onnelli-
sempia ihmisiä, presidentti Tarja Ha-
lonen sanoo.

-Eriarvoisuuden vähentäminen on 
myös yksi keskeisiä kysymyksiä tule-
vissa vaaleissa. On kysymys luottamuk-
sesta tähän yhteiskuntaan ja oikeuden-
mukaisuudesta. Sitä voidaan toteuttaa 
koulutuksen, sosiaaliturvan ja työlli-
syyden kautta, Pentti Arajärvi sanoo.

Vaikuta äänestämällä
Ilmastonmuutos on asia, joka vaatii 
välittömiä toimenpiteitä. Puolueiden 
käsitykset tarvittavista askelista ja on-
gelman laajuudesta eroavat. Löytyykö 
poliittisilta päättäjiltä uskallusta tehdä 
tarpeeksi radikaaleja päätöksiä?

-Toivottavasti, uskon siihen kovasti. 
On mielestäni tavattoman tärkeää vai-
kuttaa paitsi omaan käyttäytymiseen ja 
lähiympäristön käyttäytymiseen, myös 
äänestää. Kehotan aina lapsiakin kan-
nustamaan ja valvomaan, että vanhem-
mat käyvät äänestämässä. Me saamme 
aina juuri niin hyvät poliittiset päättä-
jät kuin ansaitsemme, koska olemme 
itse valinneet heidät, presidentti Tarja 
Halonen sanoo.

Miltä tulevaisuus näyttää?

Suomi on sitoutunut YK:n kestävän 
kehityksen Agenda 2030:n tavoittei-
siin. Onko meillä mahdollisuuksia saa-
vuttaa niitä?

-Meillä on hyvät mahdollisuudet 
saavuttaa ne. Tosin jotkut tavoitteis-
tamme menevät vuosiin 2040-2045. 
Olen itse ollut mukana tekemässä näi-
tä YK:n tavoitteita. On tärkeää teh-
dä määräaikoja, että tulee pidettyä ti-
linpitoa siitä, mitä on tehty ja onko se 
riittävää. Luontohan ei odota. Monis-
sa asioissa niin kuin ilmastonmuutok-
sen osalta on käynyt ilmi, tuomiopäi-
vän kello tikittää joka tapauksessa. On 
paras vain sopeuttaa elämämme sellai-
seksi, että tulevaisuudessa ei jouduttaisi 
tekemään nykyistä paljon vaikeampia 
päätöksiä. Me olemme vielä se suku-
polvi, joka voi tehdä ne haastavat, mut-
ta ei mahdottomat päätökset. Ja tässä 
mielessä on hieno asia, että suomalai-
sista enemmistö uskoo tietävänsä, mi-
tä tarvittavat keinot ilmastonmuutok-
sen hillitsemiseksi ovat. Tiede tuottaa 
koko ajan lisää uusia parempia mah-
dollisuuksia, mutta sen varaan ei asiaa 
voi jättää. Nykyiselläkin tietotaidolla 
pystytään ilmastonmuutosta hillitse-
mään, presidentti Tarja Halonen sanoo.

-Ilmastonmuutos on ihmiskunnan 
kohtalonkysymyksiä. Sen ottaminen 
totena on aivan välttämätöntä, Pent-
ti Arajärvi sanoo. Toisinaan vedotaan 
siihen, että pienten maiden toimilla 
ei ole merkitystä, jos isommat jatka-
vat saastuttamista. Siksi sanotaan, että 
Suomen 5,5 miljoonaa asukasta eivät 
pysty ratkaisemaan ilmastonmuutosta.

-Näitä 5,5 miljoonaan paloja maa-
ilmassa on niin paljon, että ne ovat 
samassa veneessä, vaikka ovatkin alle 
promille maapallon väestöstä, Pentti 
Arajärvi toteaa. 

Teksti: SUSAN WILANDER

Poliittiset päättäjät ovat  
haastavien päätösten edessä

Presidentti Tarja Halonen ja eduskunta-
vaaliehdokas Pentti Arajärvi.
Kuva: Meeri Koutaniemi

Thinkfest-foorumin avauspaneelissa 
keskustelemassa mm. koulutuksesta 
Helsingin yliopiston kansainvälisen 
viestinnän asiantuntija Anu Partanen 
(vas.), Helsingin yliopiston rehtori Jari 
Niemelä, presidentti Tarja Halonen ja 
Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja 
Henna Pursiainen. Kuva Erika Haakana
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OmaStadi – vaikuta oman 
alueen viihtyvyyteen

Mistä tietää, että kevät 
on tulossa? No tieten-
kin isoista kaupungin 
pystyttämistä kylteis-
tä, joissa kerrotaan ka-
tutöistä. Nyt ne alkavat 

Mäkitorpan- ja Siltavoudintiellä. Kaivelin juuri 
tietoja kaupungin katujen rakentamisen sivuil-
ta ja löysin hieman mutkitellen tietoja tulevis-
ta korjauksista, joista oli tehty päätös kaupun-
kiympäristölautakunnassa lokakuussa 2017. 
Mainittujen katujen turvallisuutta paranne-
taan, hillitään ajonopeuksia sekä pyritään vä-
hentämään läpiajoa. Tämä toteutetaan raken-
tamalla mm. korotettuja suojateitä ja muutta-

malla pyöräteitä yksisuuntaisiksi.  Lisätietoa 
saamme maaliskuun asukasillassa.

Kevät meinasi koittaa surkeana myös Pato-
lan metsälle, mutta paikalle liitelikin pyöreäsil-
mäinen orava. Kaasuputken linjaus oli jo mer-
kitty keskelle metsää ja metsurit olivat aloit-
telemassa puiden kaatoa maaliskuussa. Tästä 
suunnitelmasta virisi viime hetkillä runsaas-
ti huolestunutta keskustelua ja useita lehti-
kirjoituksia.Asia yhdisti selvästi tämän kylän 
asukkaita. Kaupunki joutuu nyt tekemään uu-
det suunnitelmat ja luontoarvion, joten toivo-
taan, että uusi linjaus säästää metsän ytimen ja 
hyödyntää olemassa olevaa ulkoilutietä. Ehkä 
kuulemme jo jotain uutta myös tästä asuka-

sillan aikana. Ja silloin pidetään korvat auki!
Tämä kevät on myös tulevien kyläjuhli-

en suunnittelun aikaa. Lehden ilmestymi-
seen mennessä olemme jo tavanneet muuta-
man kerran ja toivon, että ohjelma on pääosin 
sovittu. Järjestelyihin osallistuu seuran lisäksi 
useita järjestöjä ja muita alueen toimijoita. Le-
vittäydymme pitkin Oulunkylän keskustaa ja 
ohjelmaa tulee olemaan kaiken ikäisille.  Tar-
koitus on tehdä juhlasta vuosittain toistuva ta-
pahtuma, jonka toteuttamiseen voivat osallistua 
kaikki asukkaat. Musiikkia, ruokaa, ehkä teat-
teria – katsotaan, millaiseksi juhla tällä kertaa 
muotoutuu. Merkkaa kalenteriin jo 14.6.2019 
ja paikaksi Seurahuone, jonka remontin jäl-

keisiä avajaisia juhlittiin naistenpäivänä 8.3.
Toivottavasti tapaamme asukasillassa ja sen 

jälkeisessä Oulunkylä -seuran kevätkokoukses-
sa Seurahuoneella.

MARJA MARKKO
puheenjohtaja

Oulunkylä-Seuran ry 

Tammen juurelta

Juhlat tulossa Oulunkylään!
Merkitse kalenteriin  

kesäkuun 14. päivä 2019

MUSIIKKIA LAPSILLE JA AIKUISILLE – musisoi itse tai tule kuunte-
lemaan konsertteja.  Ota mukaan omat piknikeväät tai tule hakemaan 
syötävää ruokapisteiltä. Design-kirppis ja arpajaisia. Yllätysohjelmaa 
kaikenikäisille.

Tapahtumia järjestetään useissa pisteissä Oulunkylän keskustan alu-
eella ja pääpaikkana on Seurahuone.  Juhlat alkavat jo iltapäivällä las-
ten ohjelmilla.

Lisätietoa julkaistaan lähiaikoina Oulunkylä-Seuran FB-sivulla sekä 
seuraavassa Oulunkyläisen numerossa.

Järjestelyissä mukana mm. Oulunkylä-Seura, Oulunkylän Seurahuone, Ogeli Music Club 
-aktiivit, Oulunkylän Martat, Oulunkylän Lions Club, Botnia 69 -jääpalloseura, Oulunkylän 
ala-asteen vanhempainyhdistys OIVA.

”TEHDÄÄN YHDESSÄ Helsingistä 
vaikuttavien tekojen ja ihmisten kau-
punki. Helsinkiläisenä osallistut vuo-
sittain 4,4 miljoonan euron käyttämi-
seen kaupunkilaisten omien ideoiden 
toteuttamiseksi. OmaStadi-palvelussa 
teet kaupungistasi sen näköisen kuin 
olisit itse sen suunnitellut.”

Näin kuvataan osallistuvaa budje-
tointia palvelun omilla sivuilla. 

Oulunkylän kirjastolla pidettiin 
marraskuun 2018 lopulla OmaSta-
di -ideapaja, jossa syntyi useita ehdo-
tuksia alueemme ilmeen kirkastami-
seksi. Näistä ehdotuksista monet ete-
nivät suunnitelmavaiheeseen. Niihin 
voit tutustua omastadi.hel -sivulla va-
litsemalla pohjoinen Helsinki ja siel-
tä suunnitelmat.

Sivulla on 20 suunnitelmaa koskien 
koko pohjoista aluetta.  Jokaiseen niis-
tä pääset antamaan omat kommenttisi 
ja halutessasi myös muokkaamaan nii-
tä. Muokkaamista varten tarvitset oi-
keudet, joiden pyytäminen käy tuol-
ta samalta sivulta ja viestin saat säh-
köpostiisi. Suunnitelmia voi muoka-
ta 6.4.2019 asti.

Seuraavaksi suunnitelmat etenevät 
kaupungin asiantuntijoiden arvioita-
viksi, jolloin myös tehdään kustannus-
arviot. Näillä näkymin syksyllä 2019 
käynnistyy äänestys, jossa kaikki 12 

vuotta täyttäneet helsinkiläiset voivat 
antaa äänensä valitsemalleen suunni-
telmalle. Eniten ääniä saaneet toteute-
taan alueelle myönnetyn budjetin raa-
meissa. Kokonaisbudjetti 4,4 miljoonaa 
on jaettu eri alueille asukasmäärän mu-
kaisesti ja tänne pohjoiselle Helsingille 
summasta ohjautuu n 242.000 euroa.

Pohjoisen Helsingin alueen suun-
nitelmissa esitetään esimerkiksi tai-
detta Jokeri-Radan varrelle, muraale-
ja urheilupuistoon, ulkoliikuntapaikko-
ja ja toimintaa asukaspuistoihin.  Ou-
lunkylä-Seuran suunnitelmat koske-
vat Maexmonthanin puiston kunnos-
tamista Seurahuoneen edustalla sekä 
alueen omaa kulttuurikoordinaattoria.

Nyt kannattaa olla aktiivinen ja käy-
dä kommentoimassa pohjoisen Helsin-

gin suunnitelmia, jotta niistä tulisi vie-
lä parempia ja ne menestyisivät aika-
naan äänestyksessä. OmaStadi-sivulla 
on paljon tietoa suunnitelmien reuna-
ehdoista ja samalla voit tutustua myös 
muiden alueiden suunnitelmiin.  Sta-
diluotsimme Ella Tanskasen yhteystie-
dot löytyvät myös tuolta sivulta ja hä-
neen voit olla yhteydessä, mikäli halu-
at tarkempia tietoja.

Ja lopuksi – OmaStadi ei ole ker-
taluonteinen tapahtuma vaan toteu-
tuu vuosittain joten tulevana syksynä 
kukin meistä voi jälleen olla vaikutta-
massa ehdotuksillaan omaan asuin-
ympäristöönsä.

Teksti: MARJA MARKKO
Kuva: OmaStadi/Helsingin kaupunki

MAAKAASUPUTKEN uusi linjaus Pa-
tolanmetsän, Henrik Sohlbergin ja It-
senäisyyden puistojen läpi on aiheutta-
nut paljon huolta ja keskustelua, sillä 
linjaus uhkasi metsäalueen ydintä. Ou-
lunkylä-Seura toimittikin 20.2. asukas-
vetoomuksen siirrosta vastaavalle kau-
punkiympäristön toimialalle linjauksen 
tarkistamisesta.

Vetoomuksen jälkeen Patolanmet-
sästä löydettiin liito-oravan jätöksiä ja 
kaupungin ympäristötarkastajat vah-
vistivat, että alueella on liito-oravan re-
viiri. Se keskeytti metsänkaadon ja vel-
voitti kartoittamaan tilanteen tarkem-
min, jottei liito-oravalle tärkeitä pui-
ta kaadeta. Kaupunki ilmoittikin 14.3. 
uudesta suunnitellusta kaasuputkirei-
tistä, joka kulkee pohjoisempaa nykyul-
koilureitin vieressä, ja että sille on saa-
tu museo- ja ympäristöviranomaisten 
hyväksyntä muinaisjäännösten ja uu-

sien liito-oravahavaintojen kannalta. 
Metsäalueesta huolestuneille asuk-

kaille tämä iloinen uutinen antaa myös 
uskoa vuorovaikutteiseen suunnitte-
luun, tuntuu että meitä olisi huomioitu!

Kaasuputken asentaminen aloite-
taan tulevana syksynä ja työt valmis-
tuvat kesällä 2020. Hakkuita ei lintu-
jen pesimäaikana tehdä. Uusi linjaus 

korvaa nykyisen Käskynhaltijantietä 
seuraavan putken, jotta alueelle voi-
daan rakentaa.

Uuden linjauksen kartta ja asian 
eteneminen löytyvät Oulunkylän ko-
tisivuilta: kaupunginosat.net/oulunkyla.

Teksti: ERWIN WOITSCH, Oulunkylä-Seura
Kuva: TUOMAS LÄHDE

Ehkäpä ulkoilmakonsertti Maexmonthanin-puistossa? Kuva: Leah Kelley

Patolanmetsän ydin 
säilyy, kaasuputken 
linjaus muuttuu

Liito-orava, Patolanmetsän ytimen keskeinen pelastaja, sai aikaan kaasuputken 
uuden linjauksen asukasvetoomuksen suuntaiseksi. Laki edellyttää, ettei uhan-
alaisen lajin ydinaluetta heikennetä.

Karttakuva kaasuputken uudesta linja-
uksesta Oulunkylässä. Kuva: Tovia Design. 
Pohjakartta: © Kaupunkimittaus, Helsinki 2019
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Haltialan tila on monelle tutumpi kuin sen läheisyydessä sijaitseva aarnialue ja sitä ympäröivä metsä. 
Kuva: Mikko Uro / Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Pakila-Seuran  
puheenjohtajan  
palsta 

 

Kevään valoa lumisen 
talven jälkeen
TALVEN SELKÄ ALKAA TAITTUA. Tätä kirjoittaessani sää 
on aurinkoinen ja kevään tuntuinen. Asiantuntijan mukaan 
lumien lähtölaskentaa on turha vielä odottaa, sillä terminen 
kevät ei ole vielä saapunut eteläisimpäänkään Suomeen. Leh-
den ilmestyessä kevät on kuitenkin jo huomattavan pitkällä.

Olemme Helsingissä kokeneet varsin runsaslumisen tal-
ven. Eräissä otsikoissa todettiin, että runsas lumi yllätti. Sääil-
miöt ovat jaksottaisia, välillä on lunta enemmän ja välillä vä-
hemmän. Ei siis ole yllätys, että lunta sataa ja jonain talve-
na runsaammin.

Talvikunnossapito alueellamme oli luvattoman huonoa. 
Auraukset bussilinjojen ulkopuolisilla katuosuuksilla viipyi-
vät kohtuuttoman kauan. Oli suorastaan järkyttävää katsoa, 
kuinka äidit tarpoivat lastenvaunujen kanssa paksussa lu-
messa, saman kokivat rollaattorilla liikkuvat.  Liukkauden 
torjunta sekin oli heikkoa. Erääseen omakotitaloon ei saatu 
lämmitysöljyä talon lämmitykseen, koska öljyauto ei kadun 
liukkauden vuoksi päässyt talon lähelle. Vaatimusten jälkeen 
katu hiekoitettiin. 

Helmikuun alussa Pakila-Seura laati katujen hoidosta vas-
taavalle allianssille vetoomuksen lumenaurauksen tehostami-
seksi alueellamme. Saamamme palautteen mukaan vetoomuk-
sella oli vaikutusta, ainakin hetkellisesti. 

Vuosia sitten, kun jalkakäytävien kunnossapito oli kiinteis-
töjen vastuulla, poliisi huomautti, jopa sakotti, jos jalkakäy-
tävät eivät olleet kunnossa. Kun hoito siirtyi kaupungin vas-
tuulle, ne näyttävät jääneen huonolle hoidolle, jopa hoitamat-
ta. Nurinkurisen tilanteesta tekee se, että kiinteistöt maksavat 
nyt hoitokulut, mutta eivät mitenkään voi vaikuttaa hoidon 
tasoon tai jopa hoitamattomuuteen. Tämäkö on sitä uuden-
laista kaupunkipolitiikkaa ja maailman parhaan kaupungin 
imagoa, jota mm. pormestarimme tavoittelee?

Ilmaston muutos ja sen torjunta on noussut viime aiko-
jen ykköspuheenaiheeksi. Pakila-Seura on osaltaan mukana 
tässä työssä. Järjestimme yhdessä muiden toimijoiden kanssa 
14.3.2019 asukasillan puunpolton vaikutuksista ilmanlaatuun 
ja terveyteen. Hiilidioksidipäästöjen alentaminen on pohjoi-
sesta sijainnistamme johtuen haasteellista. Helsingissä hiili-
dioksidipäästöistä n. 60 % syntyy lämmityksestä. Kaukoläm-
mön tuotannosta iso osa tapahtuu kivihiilellä ja vielä v. 2017 
kivihiilen käyttö jopa lisääntyi n. 4 %. Liikenteen osuus Hel-
singin päästöistä on 25 %. Julkisen sektorin tulee ottaa enem-
män vastuuta ilmastonmuutokseen tähtäävistä toimenpiteis-
tä, vaikka se lisääkin julkisen sektorin kustannuksia. Saman-
aikaisesti on tärkeää lisätä vastuullisia valintoja yksilötasolla. 

Helsingin terveimmät asukkaat ovat Pakilassa, uutisoi Hel-
singin Sanomat. Uutinen on alueemme asukkaille mieluisa.  
Sairastuvuus linkittyy tutkimusten mukaan vahvasti tulo- ja 
koulutustasoon. Myös työpaikka ja ammattiasema vaikuttavat 
sairastavuuteen. Mikä mahtanee sitten olla viihtyisän asuin-
ympäristömme merkitys tuohon tulokseen.

Me Pakila-Seurassa haluamme toimia asuinympäristön 
turvallisuuden ja viihtyisyyden edistämiseksi ja palvelui-
den kehittämiseksi. Pakila-
Seuran vuosikokous pidetään 
25.4.2019 Pakin talolla. Myös 
muut kuin jäsenet ovat silloin 
tervetulleita tutustumaan toi-
mintaamme, keskustelemaan 
ja yhdessä ideoimaan alueem-
me kehittämistä.

RAIMO RAHKONEN
Pakila-Seuran pj.

puh. 0400 408122
raimorahkonen@live.com

Tukea Haltialanmetsän 
luonnonsuojelualueelle

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

Pakin taloa isännöi Pakila-Seura ry. 

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

Joukko aktiivisia asukkaita 
on ehdottanut ison n. 32 
hengen kodan rakentamista 
Keskuspuistoon. Kotahanke 
on edennyt jatkosuunnit-
teluun kaupungin kanssa. 
Kotahankkeen etenemistä 
voi seurata OmaStadi-
sivustossa. 

KESKUSPUISTON läheisyydessä toimivat 
päiväkodit, koulut ja yhdistykset voisivat 
käyttää kotaa toiminnassaan ja se olisi auki 
myös esim. alueliikunnan ryhmille. Keskus-
puiston kota on toivottavasti tulevaisuudes-
sa evästelyn ja nuotion ääressä kokoontuvi-
en ulkoilijoiden retken kohokohta ja suoja. 

Vapaaehtoisia kotakummeja etsitään pi-
tämään kotaa auki yleisölle viikonloppui-
sin. Siellä voisi mm. järjestään lauluiltoja, 
lettukestejä tai luonnonharrastustoimintaa. 

Kävijöitä odotetaan satoja päivässä. Ko-
ta ja sen lähistölle pystytettävä huussi pa-
rantaisi puiston palveluita. Asukasyhdis-
tykset, koulut, päiväkodit sekä ulkoilu- ja 
liikuntajärjestöt sekä ulkoilijat ovat jo in-
nolla mukana. 

”Kota Keskuspuistoon” ryhmä toimii Fa-
cebookissa, tervetuloa mukaan. Suora link-
ki lisätietoihin: https://bit.ly/2Ghx8AU

Teksti: SUSANNA PITKÄNEN

Kota Keskuspuistoon – osallistuvan  
budjetoinnin hanke pääsi jatkoon!

Pakila-Seura antaa tuken-
sa Helsinkiin suunnitteilla 
olevalle Haltialan uudelle 
luonnonsuojelualueelle. 
Helsinki on pyytänyt 
kaupunginosanyhdis-
tyksiltä kannanottoa 
Haltialanmetsän 
luonnonsuojelualueen 
perustamisesitykseensä.

PAKILA-SEURA SANOO kannanotossaan, 
että Haltialan luonnonsuojelualueen mer-
kitys kasvaa jatkossa, kun pääkaupunkiseu-
dulle muuttaa lisää asukkaita ja samalla vi-

heralueiden määrä vähenee täydennysra-
kentamisen myötä.

Uudella luonnonsuojelualueella keskus-
puiston pohjoisosassa suojeltaisiin lehtojen 
ja korpien muodostama arvokas 137 heh-
taarin kokonaisuus. Alueelle on tehty hoito- 
ja käyttösuunnitelmaa vuosiksi 2019-2029. 
Haltialan alue on yksi pääkaupunkiseudun 
tärkeimmistä ulkoilualueista. Sinne tehdään 
vuosittain arviolta kaksi miljoonaa käyntiä, 
joista hiihtokäyntejä on 0,5 –1 miljoonaa.

Pakila-Seuran mielestä uusi luonnon-
suojelualue istuisi hyvin jo nykyisten Hal-
tialan aarnialueen ja Niskalan arboretumin 
luonnonsuojelualueiden kokonaisuuteen ja 
täydentäisi erinomaisesti luontoalueen ar-
voa. Seuran mukaan alueen luontoarvojen 
turvaaminen vahvistaisi Paloheinän-Hal-
tialan alueen suojelubiologista arvoa Hel-
singin luonnon monimuotoisuuden arvok-

kaana ydinalueena. Seura toivoo, että alu-
eella yleisön käyttämien reittien opastus ja 
viitoitus hoidetaan siten, että herkkä luon-
to ei vahingoitu. 

Pakilan, Paloheinän ja Torpparinmäen 
asukkaille luontoarvot ovat tärkeitä, mutta 
hanke ei ole paikallinen, vaan Haltiala pal-
velee koko pääkaupunkiseutua.

Pakila-Seura toivoo, että kaupunki vaaraa 
luonnonsuojelualueen perustamiseen tarvit-
tavan määrärahan, joksi ympäristönsuojelu-
yksikkö arvioi miljoona euroa sekä vuotui-
siin käyttökustannuksiin arvioidut 50 000-
150 000 euroa. Seuran mielestä Helsingin 
tulisi tiedottaa asukkailleen luonnonsuo-
jelualueen virkistys- ja opetuskäyttömah-
dollisuuksista ja tehdä yhteistyötä alueen 
käytöstä kiinnostuneiden tahojen kanssa.

Teksti: ESKO LUKKARI



• Perinteinen jäsenkorjaus  
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Koskelantie 24, Käpylä  •  040-4159119  
Valuraudankuja 6, Tattariharju  •  040-9612 310 

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

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

• Parturi
• Kampaamo  

Käpyläntie 1,  p. 798 940, 798 920

Tervetuloa!

Mäkitorpantie 23
puh. 09-752 4939

Parturi-Kampaamo

 

Yksilölliset 
hammasproteesit 

suoraan valmistajalta

Erikoishammasteknikko 

MERJA  
VESAMÄKI

Helsinginkatu 9 
P. 09 716 151

Oulunkylän 
Kampaamo
Marjut Mäkelä
Siltavoudintie 7,  
00640 HELSINKI  

Puh. 09 728 7012

Marleen
a •  Kauneushoitola  

•  Jalkahoitola   
•  Koti- ja  
    laitoskäynnit

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

Tiistaisin 
eläkeläisalennus

Parturi-Kampaamo 

Salon Bonita
040 580 3836

Armi (Anu) Sankelo 09 728 5664  
Tervetuloa!

Manttaalitie 13, Itä-Pakila

UUDISTUNUT JA LAAJENTUNUT 
KAUNEUSPUOTI  

VILLI VADELMA
Intiankatu 25, 00560 Helsinki

Ajanvaraukset:  
villavadelma.fi/ajanvaraus 

tai p. 044 020 4750 
Katso verkkokauppamme

AVAJAISTARJOUKSENA  
ENSIMMÄISESTÄ VALITSEMASTASI 

HOIDOSTA - 10 % !

45v.
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Kauneus ja terveys

Fysioterapeutti  
Anita  

Korhonen 
050 545 9500
Männikkötie 10

• fysioterapia & hieronta 
(48,-/h) 

• kinesioteippaukset  
• Bemer-terapia 

• kalvo(fascia)käsittelyt

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO 

Hannele Lindholm 
Puh. 09 710 533
Käenkuja 4, Sörnainen

Käpyläntie1, 00610 Helsinki   |   www.koskelanhammas.fi

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

Varaa aika
soittamalla

(09) 720 6800
tai netistä.

Hammashoitoa 
OULUNKYLÄSSÄ

Siltavoudintie 4

Jukka Kärkkäinen 
Hammaslääkäri, lääkäri

OK-Hammas
Ajanvaraus p. 7520880

Hiusateljee Oy Ogelin liikekeskus,  
Kylänvanhimmantie 29  

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

Piristä itseäsi  
uudella  
tyylillä!

Muodonmuutokset  
meiltä ammatti- 

taidolla, myös uudet  
hiustenvärjäykset.

Tervetuloa tutustumaan!

 

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

K

Happy State

www.happystate.fi
Puh.  046 921 7245

Parturi-Kampaamo
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Käpylänkuja 5

ATTENDO HAMMASLÄÄKÄRI OGELI
Kylänvanhimmantie 29   Ma-to 8-20, pe 8-16/18

09 720 6200   www.attendo.fi/ogeli

Lääkärilatinan lisäksi taidamme myös kuuntelemisen. 
Kerro sinä huolesi – me Ogelissa autamme.

oikean puolen musculus 
masseter ja pterygoid 
lateralis – lisää myös medialis 

ja musculus temporalis 
kolme plussaa

Otamme
HAMMAS-

LÄÄKÄRIPELON 
vakavasti –

 apua löytyy!

KIVUTTOMAN NUKUTUS-
HAMMASHOIDON EDELLÄKÄVIJÄ



PÄIVÄTANSSIT 
MAANANTAISIN 

KARJALATALOSSA 
Käpylänkyja 1

Klo 13 - 15.45   
Elävää musiikkia  

orkesterin tahdissa.
Lippu 10,-, sisältää  
narikkamaksun. 

Tervetuloa!
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Kelan vaativa kuntoutus.  
Meillä käyvät Helsingin  

kaupungin palvelusetelit.

www.fysioeka.fi 

IF Gnistan järjestää 
kesällä lapsille 
futisleirejä

Gnistanin futiskoulusta saa len-
tävän lähdön harrastukseen.

IF Gnistan ja 
Pauli Kuusijärvi 
allekirjoittivat 
maaliskuussa 
ensi kauden 
kattavan pelaa-
jasopimuksen.

32-VUOTIAS Kuusijärvi palaa 
Gnistanin riveihin HIFK:sta, 
jossa mies vietti viisi edellis-
tä kautta kuuluen joukkueen 
avainpelaajiin Veikkausliigassa 
sekä Ykkösessä. Viime kaudel-
la Kuusijärvelle kertyi yhteen-
sä 16 ottelua Ykkösen voitta-
neen HIFK:n paidassa. Gnis-
tania kaudella 2013 Kakkoses-
sa edustanut Kuusijärvi omaa 
Veikkausliigakokemusta myös 
Hakan sekä Hongan riveistä.

– Fiilikset sopimuksesta ovat 
totta kai hyvät ja hienoa palata 
Ogeliin auttamaan seuraa saa-
vuttamaan tavoitteensa. Omal-
ta kohdaltani on mukavaa aloit-
taa taas työnteko kentällä jouk-
kueen kanssa sekä tutustua uu-
teen porukkaan. Ensi kaudelta 
odotan hiekkalaatikolla tuulet-
tamista ja vahvaa Kipinää, joka 

pelaa viihdyttävää futista, ker-
too Kuusijärvi.

Kakkosen B-lohkossa pelaa-
va Gnistanin on kasaamassa 
vahvaa joukkuetta jalkeille en-
si kaudeksi, sillä Kuusijärven 
lisäksi Gnistan on talven aika-
na haalinut riveihinsä muuta-
man kovan vahvistuksen. Pää-
valmentaja Roberto Nuccio nä-

Gnistan julkaisi maaliskuun alussa Pauli 
Kuusijärven siirron – rakenteilla vahva joukkue

Kustaankartanon 
palvelukeskus tar-
joaa tavoitteellista, 
toimintakykyä yllä-
pitävää toimintaa 
kotona asuville 
ikäihmisille ja 
työttömille. Tarkoi-
tuksena on myös 
tarjota tila, jossa 
voi tavata muita 
ihmisiä sekä viettää 
aikaa yhdessä 
muiden kanssa. Toi-
minta on Helsingin 
kaupungin toimintaa 
ja osallistumiseen 
vaaditaan maksuton 
palvelukeskuskortti, 
jonka voi anoa 
palvelukeskuksen 
asiakaspalvelusta.

OSA TOIMINNASTA, pääsään-
töisesti henkilökunnan ohjaa-
mat ryhmät, ovat suunnattuja 
henkilöille, joilla on toiminta-
kykyongelmia ja niihin ilmoit-
taudutaan henkilökunnalle. Täl-
laisia ryhmiä ovat alkoholia ja 
päihteitä käyttäville/käyttäneil-
le suunnattu Pilkeryhmä, koti-
hoidon asiakkaille ym. suunna-
tut Maanantairyhmä ja Torstai-
piiri sekä Omahoitovalmennus 
ja useat kotona asumista mah-
dollisimman pitkään tukevat 
liikunta- ja kuntosaliryhmät 
sekä etäkuntoutus. Osaan toi-
minnasta voi tulla ilmoittau-
tumatta kuten kuntosalin va-
paa-harjoitteluun, keskiviikko-
na oleviin pelikerhoon klo 9.00 
- 10.30 ja avoimeen muistiryh-
mään klo 11.00 - 12.30. 

Perjantaikahvilatoiminta on 
sosiaalista kahvilatoimintaa, 
jossa sisältönä on usein kult-
tuuriin ja terveyteen liittyviä lu-
entoja tms. Lisäksi palvelukes-
kuksessa järjestetään erilaisia 
juhlia ja tapahtumia, joihin on 
vapaa pääsy. Palvelukeskuksessa 
on mahdollisuus saada ajanva-
rauksella henkilökohtaista pal-
veluneuvontaa esimerkiksi eri-

laisissa sosiaalietuuksissa, fy-
sioterapeutin neuvontaa sekä 
tietotekniikkaopastusta Enter 
ry:n toimesta. Palvelukeskuk-
sessa voi kutoa kangaspuilla, 
käyttää ompelukoneita ja sau-
muria sekä osallistua vertais-
ohjaajien pitämille kädentai-
tokursseille. Palvelukeskuksen 
kautta voi myöskin osallistua 
vapaaehtoistoimintaan.

Palvelukeskuksessa kokoon-
tuu eturauhassyövän vertaistu-
ki ry:n (ERSY) eturauhassyö-
pää sairastaville ja heidän omai-
silleen suunnattu tukiryhmä, 
joka toinen torstai, parittomat 
viikot klo 17.00 alkaen. Yh-
distyksen tukipuhelin päivys-
tys 24h p. 040 8280 000. Sekä 
sukupuoli- ja seksuaalivähem-
mistöille suunnattu Sateenkaa-
risenioreiden vertaistukiryhmä 
yli 50 vuotta täyttäneille. Lisä-
tiedot touko.niinimaki@seta.
fi p. 050 3540 656. Molempiin 
ryhmiin on vapaa pääsy ja nii-
den toiminta perustuu luotta-
muksellisuuteen.

Kustaankartanon K-talossa 

toimii kaikille avoin Kartano-
ravintola, joka on avoinna arki-
sin klo 7.45 - 15.00 ja viikon-
loppuisin sekä arkipyhäisin klo 
10.00 - 15.00. 

Kustaankartanon palvelu-
keskus os. Kivalterintie 16, 
E-talo, pohjakerros, on avoin-
na maanantaista torstaihin klo 
7.00 - 16.00 sekä perjantaisin 
klo 7.00 - 14.00. Viikonloppui-
sin suljettu. Lisätiedot p. 09 310 
54796, 09 310 54 805, 09 310 
73662. Internet-sivu: www.hel.
fi/kustaankartanon-palvelukes-
kus, Facebook-sivut: Kustaan-
kartanon monipuolinen pal-
velukeskus

Maaliskuussa 28.3. klo 10 
- 14 minimessut Kustaankar-
tanon palvelukeskuksessa os. 
KIvalterintie 16, K-talo, ala-
sali d-porras. Erilaisten pal-
veluiden ja tuotteiden esit-
telyjä. Paikalla muun muassa 
Menumat-ateriapalvelut, kau-
pungin suunterveydenhuolto, 
Finbort-kenkämyyntiä, Pää-
kaupunkiseudun selkäyhdistyk-
set ym. Vapaa pääsy, tervetuloa!

Teksti ja kuva: 
PIRJO TYLLILÄ

Kustaankartano: 
toimintaa 
ikäihmisille ja 
työttömille

kee joukkueen rakennuksen su-
juneen hyvin.

- Tänä vuonna valmennus se-
kä manageri ovat tehneet erit-
täin hyvää yhteistyötä joukku-
eenrakentamisessa. Työ on vielä 
kesken, mutta näyttää siltä, et-
tä sarjan alkaessa olemme val-
miita taistelemaan voitosta jo-
kaisessa pelissä, kertoo Nuccio.

Gnistan kausi alkaa 4.touko-
kuuta vierasottelulla porilaista 
FC Jazzia vastaan. Ensimmäi-
nen kotiottelu pelataan Ou-
lunkylän Mustapekka Areenal-
la 11. toukokuuta Kaapoa vas-
taan. Kauden 2019 kausikortit 
myy Tiketti.

Teksti ja kuva: EELIS GOEBEL

Pauli Kuusijärvi palaa Gnistaniin.

KESÄ LÄHENEE jo kovaa 
vauhtia, joten on hyvä muis-
taa, että IF Gnistan järjestää 
jälleen kesällä futisleirejä Ou-
lunkylän Mustapekka Aree-
nalla. Leirit ovat tarkoitettu 
2006-14 -syntyneille lapsille. 
Futisleirillä harjoitellaan jalka-
palloa ja se on loistava paikka 
ensiaskelten ottamiseen ku-
ningaslajin parissa. Mikäli olet 
jo joukkuetoiminnassa muka-
na, niin futisleiri on loistava 
paikka parantaa taitojasi. Lei-
riviikot sopivat siis niin vas-
ta-alkajille kuin vähän koke-
neemmillekin futaajan aluille.

Leirien ajankohdat:
Leiriviikko 1: 3.-7.6.2019
Leiriviikko 2: 10. -14.6.2019
Leiriviikko 3: 5. -7.8.2019
Hinnat:
Kesäkuun hinta 129,- (kesäkuun 

molemmat viikot 225,-)
Elokuun leirin hinta 85,-

Leirille osallistuvat lapset 
saavat jokaisena päivänä tar-
jottavan lämpimän ruuan li-
säksi myös treenipaidan sekä 
futispallon. Voit ilmoittautua 
mukaan kevään aikana osoit-
teessa gnistan.net.

Teksti ja kuva: 
EELIS GOEBEL

Palvelukeskuksen kuntosali on viihtyisä ja hyvin varustettu.

Lähipalveluja 
senioreille 
Oulunkylässä 
• siivous kotiin ja asiointipalvelu:  

asiakaspalvelu@almansiivouspalvelu.fi,  
p. 044 5190275

• jalkahoito kotiin:  
Lucia Chavez de Virtanen  
p. 050 3532610

• kuntosali/liikuntaryhmä  
Hoivakoti Varpulassa:  
osteopaattikirsisorsa.fi,  
p. 040 5713660 (ark.klo 13-15)

Sofianlehdonkatu 5 a A 4, 00610 Hki  |  p. 040-5074530

IKKUNANPESUT JA  
KOTISIIVOUKSET  

edullisesti 45 vuoden  
kokemuksella  

suorittaa kotimainen  
pariskunta

Kotitalousvähennys- 
kelpoinen.

P. 040 2566 907

H I N TATA K U U

PARAS

HINTA

H I N TATA K U U

PARAS

HINTA

OSTAMME KULTAA JA HOPEAA!

Tule käymään Nettikullan osto- 
pisteessä Lapinlahdenkatu 19!

Arvioimme kulta- ja hopea- 
esineittesi arvon ILMAISEKSI!

Maksuton myyntipaketti: WWW.NETTIKULTA.FI  
puh. 044 9877049
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Pääsemme jälleen 
valitsemaan lukuisista 
ehdokkaista uuden 
Eduskunnan huhtikuun 
puolivälissä. Oulunky-
läinen pyysi muutamilta 
Pohjois-Helsinkiin taval-
la tai toisella kytköksissä 
olevilta ehdokkailta eri 
puolueista vastaukset 
kolmeen kysymykseen:

1. Mikä on mielestäsi näiden 
vaalien tärkein teema?

2. Miksi juuri sinut pitäisi 
valita Eduskuntaan?

3. Mitä toivot saaneesi ai-
kaan neljän vuoden kulut-
tua, jos tulet nyt valituksi?

 SIMON GRANROTH (R.)

1. Ehdottomasti tärkein teema on il-
mastonmuutos ja kestävä kehitys. 
Tarvitsemme markkinatalouden 
mallia 2.0 jossa sosiaalinen ja eko-
loginen kestävyys asetetaan ennen 
kaikkea.

2. Tarvitsemme nuoria tieteen, sivis-
tyksen, demokratian ja inhimillisyy-
den puolustajia mukaan päätöksen-
tekoon. Jos olet samaa mieltä, saatan 
olla ehdokkaasi. 

3. Lujat ympäristönsuojelunormit, toi-
mivan ja tasa-arvoisen julkisen ter-
veydenhuollon, sekä maailman par-
haan koulujärjestelmän varhaiskas-
vatuksesta yliopistoon. 

 JUHA HAKOLA (KOK.)

1. Suomen kannalta merkittävintä on 
työllisyyden ja turvallisuuden paran-
taminen. Työllisyyden parantaminen 
hyödyttää joka ainoaa suomalaista ja 
sillä on vaikutusta kaikkeen hyvin-
vointiimme. Toinen minulle tärkeä 
teema on turvallisuus ja syrjäytymi-
sen ehkäisy; turvallisuus luo yhteis-
kuntaamme vakautta. Syrjäytymis-
tä taas ehkäistään panostamalla lap-
siin ja nuoriin sillä se on panostamis-
ta tulevaisuuteen.

2. Turvallisuuden ammattilaisena pyrin 
antamaan poliittiseen päätöksente-
koon parasta mahdollista osaamista-
ni ja samalla nostamaan avoimesti ja 
oikea-aikaisesti keskusteluun uhat ja 
epäkohdat. Työskennellessäni edel-
lisen kerran kansanedustajana opin, 
että työ eduskunnassa vaatii ennen 
kaikkea neuvottelutaitoa ja perään-
antamattomuutta sekä vankkaa kä-
sitystä oikeasta ja väärästä. Olen ol-
lut politiikassa mukana 2000-luvun 
alusta lähtien eli tunnen tavan, jolla 
politiikassa saadaan aikaan tuloksia.

3. Huomista voi muokata parempaan 
suuntaan vain toiminnalla, joka pe-
rustuu avoimuuteen, oikeudenmu-
kaisuuteen, läpinäkyvyyteen ja re-
hellisyyteen. Minun periaatteisiini 
ei kuulu katsoa ongelmista poispäin, 
vaan tarttua niihin ja tehdä kaikke-
ni, että jokaisella on paras mahdol-
linen arjen turvallisuus.

 KAISA HERNBERG (VIHR.)

1. Ilmastonmuutos nousee teemana 
ylitse muiden. Jos emme kykene estä-
mään uhkaavaa ilmastokriisiä, kaik-

ki muut poliittiset toimet menettä-
vät merkityksensä. Elämme nyt vii-
meisiä aikoja, jolloin voimme vielä 
kääntää kehityksen suunnan ja py-
säyttää ilmaston lämpenemisen alle 
1,5 asteeseen. Olemme mielestäni 
sen velkaa tämän päivän lapsille ja 
nuorille, joilla on elämä vasta edessä.

2. Eduskunnassa tarvitaan nyt kansan-
edustajia, jotka ymmärtävät ilmas-
tonmuutoksen aiheuttaman uhan, 
ymmärtävät, mitä politiikkatoimia il-
mastonmuutoksen torjumiseksi tar-
vitaan ja ovat valmiita tekemään nä-
mä toimet. Tällä vaalikaudella on 
myös käynyt selväksi, että eduskun-
nassa ei voi koskaan olla liikaa fe-
ministejä. Pidän myös tärkeänä, et-
tä kansanedustajien joukossa on mei-
tä, joilla on kokemusta työelämästä 
politiikan ulkopuolelta. Se tuo eri-
laista näkökulmaa päätöksentekoon.

3. Toivon, että olen ollut mukana ra-
kentamassa hallitusohjelmaa, jossa 
on sovittu riittävän kunnianhimoi-
sista ilmastopolitiikan toimista. Suo-
mi on EU-puheenjohtajuuskaudel-
la edistänyt pontevasti hiilibudjettia 
ja päästökaupan tiukennuksia. Edus-
kunta on hyväksynyt ilmastopositii-
visen Suomen strategian sekä uudis-
tanut yritystukia ja innovaatiorahoi-
tusta edistämään elinkeinoelämän 
uudistumista ja puhtaan teknologian 
vientiä. Sosiaaliturvaa on uudistettu 
kohti perustuloa. Perhevapaauudis-
tus on toteutettu 6+6+6-mallilla ja 
translaki on astunut voimaan.

 KAARLE HURTIG (R.)

1. Ilmasto. Mutta senkin ratkaisemi-
seksi näen, että tärkeintä on se, että 
opimme tekemään politiikka uudel-

la tavalla. Osoitteleva ja riitelevä po-
litikointi ei ratkaise mitään.

2. Politiikka tarvitsee ihmisiä, jotka 
ovat innostuneita tulevaisuudes-
ta, etsivät ja ehdottavat uusia ide-
oita yhteiskunnan parantamiseksi 
ja pyrkivät inhimillisempään kes-
kusteluun.

3. Olen tuonut poliittiseen keskuste-
luun uutta, rakentavampaa ja inhi-
millisempää sävyä.

 SIRKKU INGERVO (VAS.)

1. Eriarvoistumisen ja ilmaston muu-
toksen pysäyttäminen. Elämän suo-
jelussa ihmisen ja ympäristön suo-
jelu kulkevat käsikädessä.  Jokainen 
poliittinen päätös joko lisää tai vä-
hentää eriarvoistumista. Tasa-arvoi-
nen koulutus ratkaisee elämän suun-
nan. Myös sosiaali- ja terveyspalve-
luilla rakennetaan turvaverkkoa ja 
ehkäistään yksinäisyyttä.  Toimivat 
peruspalvelut, työpaikka ja asunto 
ovat tärkein yhteiskuntarauhan tae    

2. Olen sitkeä hyvinvointivaltion, kou-
lutuksellisen tasa-arvon ja sosiaali-
sen oikeudenmukaisuuden puolusta-
ja. Päätöksentekoon tarvitaan äidin 
sydäntä ja naisen viisautta. 26 kun-
tapolitiikan vuotta on opettanut pal-
jon hyödyllistä myös kansanedusta-
jan työhön.

3. Taistelen tasa-arvoisen koulutuk-
sen, reilun perhepolitiikan puolesta 
ja puhtaan sisäilman puolesta! Toi-
von siis, että neljän vuoden kuluttua 
Suomessa on maksuton lukio ja am-
matillinen koulutus, maksuton puo-
lipäiväinen varhaiskasvatus ja sub-
jektiivinen päivähoito-oikeus, vuo-
rotyössä olevien yksinhuoltajien pie-
nille koululaisille järjestetään hoito-

ratkaisut, lapsilisään ja opintorahaan 
on tullut vähintään indeksikorotus. 
Perustulo, lasten harrastustakuu ja 
koulutustakuu ovat tulleet voimaan. 
Yksinäisyyden ehkäisy on huomioitu 
kaikessa päätöksenteossa. Päiväko-
teihin ja vanhustenhuoltoon on saa-
tu minimihoitajamitoitus, jonka alle 
ei saa mennä lainkaan. Rakennusla-
kia tarkennettu siten, että uusimmat 
sisäilmaan liittyvät tutkimustulokset 
on huomioitava kaikessa uudisra-
kentamisessa ja korjausrakentami-
sessa. Ja ilmaston muutos pysäytetty.    

 MARIA OHISALO (VIHR.)

1. Näiden vaalien tärkeimmät teemat 
ja ylipäätään politiikan tärkeimmät 
tehtävät ovat ilmastonmuutoksen ja 
köyhyyden torjunta. Nämä kulkevat 
käsikkäin ja politiikan on oltava kes-
täviin elämäntapoihin kannustavaa 
ja ne mahdollistavaa jokaiselle elä-
mäntilanteesta riippumatta. Sosiaa-
liturva on uudistettava perustuloksi 
ja perhevapaat on vihdoin muutet-
tava vanhempia tasa-arvoisesti koh-
televiksi. Näiden kanssa yhdessä on 
tehtävä koulutuksen kunnianpalau-
tus, jossa palautetaan koulutukseen 
sieltä leikatut lähes miljardi euroa ja 
taataan mm. jokaiselle lapselle mah-
dollisuus laadukkaaseen varhaiskas-
vatukseen, pidennetään oppivelvol-
lisuusikää toiselle asteelle, palaute-
taan amiksiin lähiopetusta ja taa-
taan tutkimukselle ja tieteelle rau-
ha korkeakoulujen perusrahoituk-
sen varmistamisella.

2. Olen väitellyt yhteiskuntatieteiden 
tohtoriksi vuonna 2017 leipäjonois-
sa käyvien ihmisten hyvinvoinnista 
ja huono-osaisuudesta ja ollut mu-
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FunAction sport

Helsingissä käyn-
nistyi helmikuun 
alkupuolella lau-
takuntakokeilu, 
jossa Helsingin 
nuorisoneuvoston 
jäsenet saivat 
ensimmäistä 
kertaa läsnäolo- 
ja puheoikeuden 
Helsingin kaikissa 
neljässä toimiala-
lautakunnassa.

KOKEILUN TAVOITTEENA on 
kasvattaa nuorten tietämystä 
kunnallisesta päätöksenteosta 
ja kaupungin toiminnasta se-
kä lisätä nuorten vaikutusmah-
dollisuuksia, erityisesti heidän 
omaa arkeaan koskevissa asi-
oissa. Muissa kunnissa vastaa-
vanlaisia kokeiluja ja käytäntöjä 
on ollut jo aikaisemmin.

Kokeilu kestää kevätkauden 
2019 ajan. Kuhunkin lautakun-
taan on nuorisoneuvoston jäse-
nistä valittu 3-4 edustajaa, jotka 
vuorottelevat kokouksissa. He 
tekevät yhdessä pohjatyön ko-
kouksia varten ja suunnittele-
vat kokouksissa pidettävät pu-
heenvuorot. Iältään nuoret ovat 
13–17 -vuotiaita.

Kolmannen kauden 
edustaja

Pakilalainen Tilda Lassila 
aloitti vuonna 2017 Ruudin 
ydinryhmässä ja on nyt nuo-
risoneuvoston jäsen.

-Olen päässyt olemaan mu-
kana monissa asioissa, joihin 
minun ei olisi ollut mahdollis-
ta päästä muuten, Tilda Las-
sila kertoo.

-Käytännössä nuorisoneu-
voston toiminta on tällä het-
kellä hyvin edustuksellista. 
Olemme onnistuneet esimer-
kiksi uusimman Ruudin aset-
tamispäätöksen ja lautakun-
tapaikkakokeilun myötä saa-
maan entistä paremmin jalan-

sijaa erilaisissa kaupungin toi-
mielimissä. Olemme jakautu-

neet toimialatiimeihin, jois-
sa tapaamme kaupungin nel-

jän toimialan virkamiesjohtoa 
säännöllisesti. Käymme myös 

Nuorisoneuvosto mukana toimialalautakunnissa Nuorisoneuvosto kokoontuu 
kahdesti kuussa omiin koko-
uksiinsa.
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kana vihreissä viimeiset 11 vuotta, toimi-
nut puolueen varapuheenjohtajana neljä 
vuotta ja nuorisojärjestön puheenjohta-
jana kaksi vuotta. Olen politiikkatöissä-
ni osoittanut, että laadukkaimmat pää-
tökset syntyvät, kun ne pohjaavat tutkit-
tuun tietoon ja tieteeseen sekä vahvaan 
asiantuntijoiden ja kokemusasiantunti-
joiden kuulemiseen. Olen työssäni edis-
tänyt mm. lastensuojelun ja asumisneu-
vonnan parempaa resursointia ja toimi-
nut puolueessani köyhyyden ja eriarvoi-
suusteemojen aktiivisena puhuvana hen-
kilönä. Ajattelen, että ajassa, jossa tieteel-
tä ja tutkimukselta on leikattu ja ”kaiken 
maailman dosentteja” parjattu, mutta jos-
sa tarvitaan uusia ratkaisuja ilmaston-
muutoksen ja esimerkiksi työn muutok-
sen vuoksi, eduskuntamme tarvitsee yhä 
enemmän tutkijoita päättäjiksi.

3. Toivon, että eduskunta on hyväksynyt 
tiekartan fossiilienergiasta ja ympäris-
tölle haitallisista tuista irtautumiselle, 
uusiutuvan energian vauhdittamiselle 
ja Suomen tekemiseksi hiilineutraalik-
si 2030-luvulla. Että Suomessa on otet-
tu käyttöön vähintään puolikas perustu-
lo, että koulutukseen on panostettu vä-
hintään tällä hallituskaudella sieltä leika-
tut varat, ja, että perhevapaat on uudis-
tettu tasa-arvoisemmiksi. Jo näissä riit-
tää valtavasti tekemistä ja ovat vain esi-
merkkejä suurimmista hankkeista, jotka 
pitää toteuttaa. Listaa voisi jatkaa myös 
esim. kunnollisen sote-uudistuksen te-
kemisellä ja monella muulla tärkeällä.

  MATIAS PAJULA (KOK.)

1. Vierastan sitä, että valitaan yksittäinen 
teema vaaleille. Neljän vuoden aikana 
tullaan tekemään pitkälle tulevaisuuteen 
vaikuttavia päätöksiä laajalla skaalalla eri 
asioiden parissa ja siksi on tärkeää, että 

käymme niistä kaikista keskustelua vaa-
leissa emmekä keskity ainoastaan yhteen 
pääteemaan liikaa. Jos kuitenkin yksit-
täinen tärkein tulee valita, on se selke-
ästi ilmasto, ympäristö ja ilmastonmuu-
toksen torjunta.

2. Politiikkaan tarvitaan mukaan uusia teki-
jöitä, jotka osaavat ajatella asioita uudes-
ta näkökulmasta. Nuoresta iästäni huo-
limatta olen päässyt vaikuttamaan asi-
oihin kaupunkipolitiikassa ja nyt myös 
työskentelemään valtakunnan politii-
kan parissa Varusmiesliiton puheenjoh-
tajana, joten pärjäisin myös eduskunnas-
sa, mutta silti uutena kasvona ja tekijä-
nä pystyisin tuomaan uutta näkökulmaa 
myös eduskuntaan.

3. Valituksi tullessani haluan tehdä töi-
tä erityisesti sen eteen, että varmistam-
me tulevaisuudessa peruskoulun päättä-
ville nuorille riittävän osaamistason elä-
mässä pärjäämiseen. Tällä hetkellä 11% 
peruskoulunsa päättävistä ei osaa lukea 
tarpeeksi hyvin. Tämä on kestämätöntä.

  ANNA VUORJOKI (VAS.)

1. Sote-uudistus ja ilmastonmuutoksen tor-
junta ovat teemoja, joiden kannalta tu-
leva vaalikausi on ratkaiseva. Ilmaston 
lämpeneminen voidaan vielä pysäyttää 
1,5 asteeseen, mutta se vaatii nopeita 
päätöksiä jo lähivuosina. Sote-uudistuk-
sessa ratkaistaan, miten terveydenhoi-
to, sosiaalityö, vanhustenhoito ja monet 
muut palvelut toteutuvat tulevaisuudes-
sa, mikä on hyvin tärkeää ihmisten hy-
vinvoinnin ja tasa-arvoisuuden kannal-
ta. Uudistuksen tärkeimmiksi tavoitteik-
si pitää ottaa yhdenvertainen palveluiden 
saatavuus ja se, että apua saa sujuvasti 
kiertämättä luukulta luukulle. 

2. Sekä ammatissani psykologina että sosi-
aali- ja terveyslautakunnassa ja HUS:n 

hallituksessa olen saanut vahvan osaa-
misen sosiaali- ja terveyspolitiikasta ja 
sote-uudistuksesta. Kykenen omaksu-
maan laajoja asiakokonaisuuksia nopeasti 
ja perusteellisesti, ja olen hyvä kuunteli-
ja. Ennen kaikkea minulla on vahva pa-
lo muuttaa maailmaa parempaan suun-
taan. Olen myös karaistunut politiikan 
tekemiseen Helsingin valtuustossa, ko-
kemusta hallinnon kiemuroista löytyy!

3. Mielenterveyshoitoa on lisätty siten, että 
apua saa helposti ja riittävästi. Suomes-
sa on terapiatakuu, joka takaa oikeu-
den psykoterapiaan tai muuhun psyko-
sosiaaliseen hoitoon kaikille tarvitsevil-
le ilman pitkää odotusta.Nykyisen hal-
lituksen koulutusleikkaukset on perut-
tu ja koulutukseen lisätty rahaa erityi-
sesti erilaisten oppijoiden tukemiseen 
sekä oppilashuoltoon. Varhaiskasvatuk-
sen ryhmäkokoja on pienennetty siten, 
että yli kolmevuotiaiden ryhmässä on 
yksi aikuinen seitsemää lasta kohti, ja 
myös peruskouluun on säädetty opetta-
jamitoitus. Translaki on uudistettu siten, 
että ihminen saa itse päättää juridises-
ta sukupuolestaan eikä sukupuolen vah-
vistaminen edellytä lisääntymiskyvyttö-
myyttä. Suomessa on päätetty kunnian-
himoisista päästövähennystoimista, joil-
la kasvihuonepäästöt saadaan negatiivi-
siksi 2030-luvun alussa. 

Teksti: SUSAN WILANDER

• Lapsista ja vanhuksista  
täytyy pitää huolta

• Asumisen hintaa pitää  
saada alaspäin

• Toisen asteen koulutus  
maksuttomaksi

Duunarin ja paremman 
työelämän puolesta

Petteri 
Auvinen
Yo-merkonomi, palveluneuvoja 
ja luottamusmies

HEIKOMMAN PUOLELLA
www.petteriauvinen.fi  |  Helsinki
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FunAction sport

SIRKKU INGERVO 
KM, erityisopettaja, opo, sosiaali- 
työntekijä, 18 vuotta valtuustossa

www.sirkkuingervo.fi 
Taistelen maksuttoman  

koulutuksen, reilun  
perhepolitiikan ja  

puhtaan sisäilman  
puolesta!

KÄPYLÄ
STOP  
ILMASTONMUUTOS!

8

141

PENTTI TAVATTAVISSA
3.4. klo 12.00 Paavalin kirkolla 
vaalipaneelissa 
7.4. klo 11.00 Hakaniemen
maalaismarkkinoilla
8.4. klo 10.30 Oulunkylän nuoriso-
talolla eläkkeensaajien tilaisuudessa
11.4. klo 17.00 Paasitornissa 
(Paasivuorenkatu 5) sote-keskustelussa 
Kaarin Taipaleen ja sote muutos-
johtaja Markus Sovalan kanssa.

Kyse on ihmisen 
asioista.

Helsinki
www.arajarvi.fi
facebook.com/p.arajarvi
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kaksi kertaa vuodessa esit-
telemässä nuorten aloitteet 
kaupunginvaltuustolle, osal-
listumme erilaisiin tapahtu-
miin ja pidämme omia leirejä 
neljä kertaa vuodessa.

Tilda Lassila kuuluu Kasva-
tuksen- ja koulutuksen lauta-
kuntaan ja on osallistunut yh-
teen kokoukseen. 

-Mielestäni on hienoa, että 
kaupunki antaa nuorille mah-
dollisuuden vaikuttaa erilais-
ten kanavien kautta. On tär-
keää, että nuoria kuullaan pää-
töksenteossa, sillä emme saa 
esimerkiksi äänestää tai aset-
tua ehdolle. On myös tärkeää, 
että vaikuttamismahdollisuuk-
sia kehitetään ja parannellaan 
koko ajan, Tilda Lassila sanoo.

Teksti: SUSAN WILANDER
Kuva: VILLE LAINE, Eloa Films

 Ilmoituksen maksaja SKP:n Maunula-Pakilan osasto

Rahan vallasta kansan valtaan

Ihmisoikeuksia ja peruspalveluja  
ei saa alistaa bisnekselle!

Yrjö Hakanen
Toimittaja
Pirkkola
www.yrjohakanen.fi

Ehdolla EU-
parlamenttiin

Mikko Korhonen
Opiskelija
Pakila

Ehdolla  
eduskuntaan

www.skp.fi

www.oulunkylainen.fi
www.oulunkyla.fi

www.facebook.com/Oulunkylainen
Etkö saanut Oulunkyläistä vaikka olisi pitänyt? 

Anna jakelupalautetta: http://jakelupalaute.fi/oulunkylainen
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Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus avasi 20. maalis-
kuuta uuden kaupan liikekeskus Ogeliin. 

Kierrätyskeskus Oulunkylään

-OLEN AINA PITÄNYT leipo-
misesta ja ylipäätään kokkai-
lusta. Innostus kakkuihin is-
ki kuitenkin viitisen vuotta sit-
ten, kun halusin yllättää kalas-
tukseen hurahtaneen isäni ka-
lan näköisellä syntymäpäivä-
kakulla. Kakku onnistui yllä-
tyksekseni hyvin ja siitä se ki-
pinä lähti ja jano uuden oppi-
miseen kakkujen saralla, Nel-
li Varis kertoo. Ensimmäinen 
kakku oli marsipaanista tehty 
ja maalattu massakakku. Nel-
li Varis huomasi, että kakkuja 
voi tehdä eri tekniikoilla lähes 
millaisia vain. 

-Kakuissa on parasta se, että 
oppiminen ei lopu koskaan ja 
kakkujen maailmassa voi koko 
ajan kehittyä ja haastaa itseään, 
Nelli Varis sanoo.

Harrastuksesta sivutyö
Harrastuksen vieminen uudelle 
tasolle edellytti alan koulutus-
ta. Nelli Varis opiskeli Espoon 
Omniassa leipuri-kondiittoriksi 
tehden varsinaista päivätyötään 
80-prosenttisesti. 

-Koulutukseen kuului kak-
si 8 viikkoa kestävää työelä-
män harjoittelujaksoa, joiden 
ajan olin opintovapaalla töis-
tä ja nostin aikuiskoulutustu-
kea, joka on todella kannusta-
va tukimuoto! Nelli Varis ke-
huu. Koulutus kesti vuoden ja 
8 kuukautta. Pitkät päivät vä-
syttivät, mutta toisaalta koulus-
sa työasiat unohtuivat. 

Maku ratkaisee
Nelli Varikselle tärkeintä ka-
kussa on maku. Tilauskakun 
hän suunnittelee yleensä säh-
köpostitse yhdessä asiakkaan 
kanssa. 

-Jokaisen kakun sisältö suun-
nitellaan yksilöllisesti, pohjaa 
ja täytettä myöten. Joskus asi-
akkaalla on valmiina mieles-
sä kakun makumaailma tai sit-
ten ehdotan erilaisia vaihtoeh-
toja, Nelli Varis kertoo. Kaiken-
laiset erikoisruokavaliot onnis-
tuvat. Haastavimpia ovat olleet 
täysin vegaaniset tuotteet.

Leipuri-kondiittorilla on toki 
myös omat suosikkinsa.

-Tällä hetkellä lempikakkuja-
ni ovat graafiset, maalatut pin-
nat sekä tuoreet kukat ja mar-
jat koristeina. Makumaailmois-
ta yksi ehdoton suosikkini on 
manteli-pistaasipähkinä kak-

Nelli Bakes Cakes

Itsenäisyyspäiväkakku on 
herkullisen sinivalkoinen. 
Kuva Jenni Varis.

OULUNKYLÄN KAUPPA on 
Kierrätyskeskuksen toinen os-
toskeskusmyymälä. Ensimmäi-
nen perustettiin vuonna 2016 
Kontulaan, ja nyt siellä testa-
tut ja hyviksi havaitut ratkaisut 
saatiin käyttöön myös Oulun-
kylässä. Myynnissä on pienta-
varaa, kuten vaatteita, tekstiile-
jä, astioita ja kirjoja, kodin pie-
nelektroniikkaa sekä askarte-
luun sopivia kädentaitotuot-
teita. Löytöjä voi tehdä myös 
maksutta ilmaistavaraosastolta. 

Myymälän yhteyteen tulee 
tuttuun tapaan tavaroiden lah-
joituspiste. Sinne voi tuoda eh-

jiä, puhtaita ja käyttökelpoisia 
astioita, pientavaroita, vaattei-
ta, kodintekstiilejä sekä kaiken 
kuntoisia sähkölaitteita. Myy-
mälästä voi myös noutaa Kier-
rätyskeskuksen verkkokaupas-
ta ostettuja tuotteita.  

Miksi valitsitte myymä-
län paikaksi juuri Ogelin? 

-Haluamme laajentaa myy-
mäläverkostoamme pääkaupun-
kiseudulla siten, että se palve-
lee kaikkia asukkaita. Toivom-
me, että meidät tavoittaa ar-
kisten ja jokapäiväisten kulku-
reittien varrelta. Näin meillä on 
helppo ja nopea asioida. Koska 

meiltä löytyy joka päivä uutta, 
kannattaa asiakkaan piipahtaa 
usein käymään. Laajat aukiolo-
aikamme tukevat tätä tavoitetta, 
ja milloin kivijalkamyymäläm-
me eivät ole avoinna, voi asi-
akas tehdä löytöjä verkkokau-
passamme, sanoo myymälätoi-
minnan johtaja Kirsi Siitonen. 

Oulunkylän kauppa ja ta-
varan vastaanotto ovat avoin-
na arkisin klo 9-20, lauantai-
sin klo 10-18 ja sunnuntaisin 
klo 12-17. 

Teksti: SUSAN WILANDER
Kuva: EMMI KORHONEN

Oulunkyläläinen Nelli Varis päätti 
toteuttaa unelmansa ja opetteli uu-
den ammatin työn ohella. Lumoavat 
kakut syntyvät kotikeittiössä vapaa-
ajalla ja hurmaavat niin tilaajia kuin 
seuraajia Instagramissa.

Nelli Variksen luovuus pääsee 
esille kakuissa. Kuva Jenni Varis.

kupohja, jossa on täytteenä kar-
hunvatukkaa ja paahdettua pis-
taasipähkinää sekä ruusuvesi-
tuorejuustotäytettä, Nelli Va-
ris kertoo.

Parasta palautetta kakunteki-
jälle on, kun joku kakkua juhlis-
sa maistanut haluaa itsekin tila-
ta kakun tai uudesta asiakkaas-

ta tulee kanta-asiakas. 
-Yksi liikuttavin palaute on 

kuitenkin ollut ääniviesti pie-
neltä sankarittarelta, jossa hän 
kiitti kakusta ja sai minut kyy-
neliin, Nelli Varis sanoo.

Teksti: SUSAN WILANDER

Paloheinän kirjaston 1986 
rakennetut tilat ovat py-
syneet melko ennallaan 
aikojen saatossa. Nyt 
käynnistyvän tilauudis-
tuksen tavoitteena onkin 
kirjastotilan ajanmukais-
taminen, ja erityisesti ha-

luamme kiinnittää huomiota viihtyvyyteen 
ja toimivuuteen. Paloheinänkin kirjastossa 
otetaan tämän vuoden aikana käyttöön va-
rausten itsepalvelunouto ja tämän muutok-
sen myötä kirjaston palvelualue tulee muut-
tumaan. Remontin yhteydessä tullaan myös 
huomioimaan kirjaston mahdollinen myö-
hempi omatoimikäyttö.

Paloheinän kirjasto on vilkas lähikirjas-
to. Asiakaskuntaan kuuluu kaiken ikäisiä 
vauvasta vaariin, joten kirjastossa on vili-
nää aamusta iltaan. Yhteistyö alueen asuk-
kaiden ja toimijoiden kanssa on meille tär-
keää, myös kirjaston uudistuksen suunnit-
telussa. Järjestimmekin helmi-maaliskuussa 
kahvitilaisuuksia ja työpajoja, joissa kirjas-
ton asiakkaat pääsivät keskustelemaan suun-
nittelijan ja kirjaston henkilökunnan kans-
sa ja ideoimaan Paloheinän kirjaston tule-

vaisuutta. Myös lasten näkökulma haluttiin 
ottaa esille, ja alueen lähikouluista kutsut-
tiin oppilaita työpajoihin. 

Helsingin osallisuuden periaatteet on kir-
jattu kaupungin hallintosääntöön, mikä tar-
koittaa, että ne sitovat koko kaupunkiorga-
nisaatiota. Asiakkaiden kuuleminen ja yh-
dessä suunnittelu onkin olennainen ja tärkeä 
osa myös kirjaston palvelujen kehittämis-
tä – kirjastotyötähän tehdään nimenomaan 
asiakkaita varten! Osallistumiseen on mo-
nia tapoja ja yksinkertaisimmillaan ideoin-
tiin voi osallistua jättämällä meille toiveita 
post-it-lapulla tai vastaamalla kyselyyn (li-
sätietoja www.helmet.fi/paloheinankirjas-
to). Tilojen uudistuksen aikajana on melko 
pitkä. Maalis-huhtikuussa käyttäjiltä kerä-
tään toiveita ja ideoita, ja suunnitelmat ra-
kennetaan loppukeväästä. Varsinainen re-
montti ajoittuu syksylle. Uudistuneesta Pa-
loheinän kirjastosta pääsemme nauttimaan 
vuodenvaihteessa! 

Teksti ja kuva: 
KATRI-ELINA HEIKKINEN

Erikoiskirjastovirkailija
Paloheinän kirjasto

Paloheinän kirjasto uudistetaan 
vuoden 2019 aikana

Paloheinän kirjaston käyttäjät ideoivat kirjaston uutta sisustusta. 
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Keskustelu euroista 
sekoittaa keskustelun 
hyvästä vanhuudesta

V iime viikkoina suomalaiset ovat keskustelleet 
vanhustenhoidosta enemmän kuin aikoihin. 
Keskustelulle on todellakin tarvetta, sillä vä-
estön ikääntyminen vaikuttaa koko Suomeen. 
Näemme sen myös Helsingissä, kun etenkin yli 

80- ja 85-vuotiaiden määrä kasvaa nopeasti. Sen vuoksi lisä-
simme tälle vuodelle ympärivuorokautisen hoidon paikkoja, 
kun pitkään paikkamäärä on pysynyt samana. 

Yksinkertainen tosiasia on, että kaikki me vanhenemme 
- halusimme uskoa sitä tai emme. Yksityisten hoivayritys-
ten räikeistä ahneuksista ja julkisen sektorin ongelmista pu-
humisen lisäksi yhä useamman meistä pitäisi myös ajatel-
la, millaisen vanhuuden oikeasti itselleen haluaisi. Minkä-
lainen olisi ikääntymisen utopia? 

Kyselyt kertovat aina, että suomalaiset arvostavat korke-
alle omaa terveyttään. Sen vaaliminen on siis varmasti kaik-
kien utopiassa tärkeässä roolissa. Hyväkin vanhuus sisältää 
myös vähemmän terveitä jaksoja, joten terveyspalveluilla on 
väliä. Niihin on päästävä, kun tarvitsee hoitoa.

Ihmisten seura on toinen yleinen asia, vaikka siinä olem-
me erilaisia jo nuorina. Yksi viihtyy uusien tuttujen parissa 
ja toinen haluaa vain lähimmät ihmiset lähelleen ja tarvit-
see omaa rauhaa. Hyvä vanhuus on tuskin kaikille saman-
lainen, mutta harvan mielestä se on kokonaan yksinäinen.

Asiaa pidempään tutkineiden piirissä tiedetään, että van-
husten, omaisten ja yhteiskunnan halut ovat usein ristikkäi-
set ja jopa vastakkaiset monissa kohdissa. Moni meistä ar-
vostaisi omalla kohdallaan vapautta, mutta toisaalta priori-
soisi kuitenkin turvaa lähimmilleen. 

Mielenkiintoista on, että meistä monen mielessä siintää 
ajatus, että voisi elää omassa kodissaan pitkään. Omassa ko-
dissa elämän on saanut järjestettyä sellaiselle tolalle kuin it-
se haluaa. Omassa kodissa voi olla oma itsensä, vaikka ke-
ho vähän kremppaisikin. 

Tavallaan tätä taustaa vasten ei ole ihme, että Helsingissä 
kotihoitoon ollaan varsin tyytyväisiä. Viime vuoden lopul-
la kotihoidon asiakkaat antoivat Helsingin kotihoidolle ar-
vosanaksi 8,2/10 ja saman arvosanan sai pohjoisen alueen 
kotihoito. Pohjoisen asiakkaiden mukaan 73 % sanoo saa-
neensa palvelua sovittuna ajankohtana ja 87% kokee olonsa 
turvalliseksi kotona aina tai usein.  Näissä on vielä paranta-
misen varaa, mutta tulos on silti rohkaiseva ja jonkin verran 
sen vastainen, mitä kotihoidosta joskus kuulee puhuttavan. 

Vaikka kotihoitoon panostamista joskus perustellaan lai-
toksista säästettävillä euroilla, olisi ehkä tärkeämpää muis-
taa, että se on myös monelle se, mitä omalta vanhuudeltaan 

haluaa. Meistä moni haluaa 
siirtyä pois kotoa vasta, jos 
elämästä siellä tulee mahdo-
tonta. Sen vuoksi kotihoitoa 
on yhä vahvistettava, että ko-
tona voi asua turvallisesti. Sa-
maan aikaan meidän on Hel-
singissä huolehdittava riittä-
västä määrästä hoivapaikkoja, 
koska monelle tulee vastaan 
piste, ettei kotona pärjääkään. 

 

SANNA VESIKANSA
apulaispormestari (vihr.)

Taimikasvatus on 
muodostunut yhä suo-
sitummaksi sekä puu-
tarhaharrastajien, että 
parvekeviljelijöiden 
keskuudessa. Taimikas-
vatuksessa on kuitenkin 
omat niksinsä, jotka on 
syytä oppia. 

MAUNULAN HOUSEMOUSEN yrittäjä 
Hanna Marttinen on valokuvaaja ja puu-
tarhuri ja työskennellyt puutarhakuvaaja-
na noin 20 vuotta. Yhdessä kollegansa Jo-
hanna Vireahon kanssa hän on julkaissut 
tänä keväänä Taimi-nimisen taimikasva-
tusoppaan.

-Olemme Johannan kanssa haaveilleet 
yhteisen kirjan tekemisestä kauan. Oli luon-
nollista lähteä liikkeelle alusta: siemenistä ja 
versoista - puutarhan kasvivauvoista! Han-
na Marttinen kertoo.

Kirjan kuvitusta on tehty useamman vuo-
den ajan. Tekijöille oli tärkeää tehdä kirjas-
ta ja aiheesta esteettinen ja sisustuksellinen. 

-Kasvatukseen valitut astiat 
voivat olla myös kauniita kat-
seenvangitsijoita kodin sisustuk-
sessa ja itävät siemenet ja verso-
vat taimet herkkyydessään valta-
vaa iloa tuottavia, Hanna Mart-
tinen sanoo.

Kasvitaidetta
Viime vuosina suomalaisissakin 
puutarhakirjoissa on näkynyt 
kasvikuvien estetiikan muutos. 

-Erinomaisessa kasvikuvas-
sa on päästy sisälle kyseisen 
kasvin persoonaan ja se välit-
tyy kuvasta, 

esim. perinteiset keittiötar-
hakasvit tilli ja kähäräpersilja 
ovat hyvin erilaisia luonteel-
taan. Tilli on herkkä, utuinen, 
kun taas persilja vahva ja voi-
makastahtoinen. Myös valo-
kuvaajan oman kädenjäljen ja tyylin tulee 
välittyä kuvasta, Hanna Marttinen sanoo.

Marttinen viihtyy Maunulassa.
-Monet taloyhtiöt ovat ottaneet vilje-

lylaatikot käyttöönsä ja viljelypalstoja si-
jaitsee Maunulan lähettyvillä useita. Vih-
reää rakastavalle puutarhavalokuvaajalle 

Maunula on lois-
tava paikka asua ja kasvattaa omia kasvi- 
ja ihmistaimia!

Teksti: SUSAN WILANDER
Kuva: HANNA MARTTINEN

Taimitietoa tyylillä

Tiedätkö Pakilan 
Pelimannit? Tanssit 
Pakilan VPK:lla, Pakila-
päivät, Kekrijuhlat 
Pakintalolla, Paloheinän 
ala-asteen kevätjuhlat, 
joululaulut Hyvän 
Paimenen kirkolla, 
vierailut hoitokodeis-
sa… Vuosittain noin 
15 tapahtumaa, joissa 
Pelimannit ilahduttavat 
kuulijoitaan.

TOIVOLAN OPPILASKODIN johtajan vi-
rasta eläköitynyt Veli Ilasmaa ”perusti” Pa-
kilan Pelimannit 1974. Veli Ilasmaa oli jo 
72-vuotias, mutta innostus musiikkiin oli 

vahva ja hän teki suuren työn Pelimanni-
en johtajana ja ohjelmiston laatijana. Ilas-
maa oli lähes 90-vuotias luovuttaessaan 
johtajuuden Tauno Jokiselle, joka hänkin 
oli pitkään Pelimannien toiminnassa. Vie-
lä 91-vuotiaana Taunon viulu soi keikoil-
la. Musiikki on hieno asia!

Ikivihreät ja perinteinen tanssimusiikki 
ovat nykyään ohjelmiston runkona. Lasten-
lauluja on mieluisaa esittää päiväkodeissa ja 
pelimannimusaakin yhtyeestä vielä irtoaa.

Bändissä on kuuden soittajan lisäksi kak-
si erittäin taitavaa laulajaa: Sari Rautajärvi 
ja Leo Silolahti. Heidän herkät tulkintansa 
ja miltei käsin kosketeltava lavakarismansa 

täydentävät tunnelman keikoilla. Hyvät bii-
sit ja rento asenne takaavat hyvän fiiliksen 
myös viikkotreeneissä Pakinkylän VPK:lla. 

VPK:n tanssit neljästi vuodessa ovat toi-
minnan runko. Treenaamme parhaillaan 
uutta ohjelmistoa jossa mm. Poskivalssi, 
Vie meidät rakkauteen, Jambalaya ja Eva 
ovat mukana. Tulot tansseista saa VPK:n 
nuorisotoiminta.

Seuraavat tanssit järjestetään su 28.4. Tule tans-
simaan Pakilan VPK:lle 16.00 – 18.00!

Teksti ja kuva: 
REIJO SIRPOMA

Tanssi- ja viihdemusiikkia Pohjois-Helsingissä

Pakilan pelimannit esiintyy myös päiväkodeissa.

Pelit soimaan! Liity Pakilan Pelimannien joukkoon! 

TAVOITTEEMME ON varmistaa rikas, monipuolinen ja syvä bändisoundimme 
jatkossakin. Uudet soittajat, erityisesti puhaltajat, viulistit ja kosketinsoittajat ovat 
tervetulleita. Oletpa aktiiviharrastaja tai vähän taukoa pitänyt, tule mukaan! 
Ota yhteyttä: Reijo Sirpoma 040 582 4221, reijo.sirpoma@kolumbus.fi.

Puutarhakeskus 

Sofianlehto 

Sofianlehdonkatu 12  •  Puh. 09-796 230  
Tarkista aukioloaikamme www.sofianlehto.fi        

NYT siemenet, ruukut, mullat.
Taimet ja tarvikkeet.

Taimipihan täyttö alkanut. 



Olutravintola
JANO

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

Mäkitorpantie 11  
www.olutravintolajano.fi

Siltavoudintie 9, 00640 HKI
Rikhardinkatu 2, 00130 HKI

www.capperi.fi Kirjanpitopalvelua Oulunkylässä 
pienille yrityksille

www.mikrotilit.fi          p. 040 733 6869
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VAD HAR SNÖRÖJNING och äldrevård gemensamt? Sub-
stansmässigt ingenting, förstås. Utom att bägge ligger på 
kommunernas ansvar. Och att bägge varit heta debattäm-
nen denna vinter. Det var ingen slump att bägge ventilera-
des på stadsfullmäktiges senaste frågetimme.

För att börja med det trots allt lättare ämnet, har Hel-
singfors och därmed helsingforsarna drabbats av en excep-
tionellt snörik vinter och dessutom av växlande temperatu-
rer som varit en utmaning för snöröjningen. Både kollektiv-
trafik, bilister, cyklister och fotgängare har hamnat illa ut.

Tyvärr är det orimligt att upprätthålla en snöröjningska-
pacitet som skulle räcka till i alla extrema situationer. Men 
hoppas att staden lärt sig en läxa: vi måste ha mer egen ka-
pacitet, hitta fler privata entreprenörer som kan komplet-
tera, och så prioritera rätt. Visst måste särskilt kollektivtra-
fikleder plogas först, med snön får inte fösas ihop på trot-
toarer och t.o.m. övergångsställen, såsom nu skett. Och så 
ska snön inte dumpas i havet.

Om halka allvarligt hotar hälsan, kan missförhållanden i 
äldrevården ännu mer akut handla om liv och död. Avslö-
jandena av grova missförhållanden i äldreboenden som upp-
rätthålls av kommersiella företag i profitsyfte visar att vinst-
maximering och äldrevård bara inte går ihop.

Däremot är det viktigt att inte dra alla icke-offentliga ak-
törer över en kam. I Helsingfors skulle vi inte ha närmel-
sevis tillräckligt med äldreboende på svenska, om det inte 
vore för den tredje sektorns insatser, med Folkhälsan och 
ideella stiftelser i spetsen. De agerar inte i profitsyfte, utan 
med de äldres väl för ögonen.

Det betyder inte att det inte alltid skulle finnas rum för 
förbättringar. Bristen på svensk vårdpersonal är uppenbar, 
och måste lösas med hjälp av en mix av mer utbildning, bätt-
re arbetsvillkor, personalbostäder och 
dessutom förändrade attityder, 
kort sagt större uppskattning av 
det ofta tunga och inte så väl-
betalda arbete vårdarna utför.

Och så måste vi förbättra 
hemvården i staden.

BJÖRN MÅNSSON
stadsfullmäktige
ordf. Svenska folkpartiets 
fullmäktigegruppen

Snöröjning och 
äldrevård

R.J.Kinnunen Oy
Käpylän oma 

sähköurakoitsija
p. 050 383 5522 

rjkoy@kolumbus.fi

Länsi-Pakila 
Rapparintie 6

(09) 752 2668
050 5363 904

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

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

Tilaustyöt•
Hääpuvut•

Turkit•
Turkissäilytys•

Alihankinta ym.•

Haluaisitko pujahtaa 
Käpylä-lakanoiden 
väliin tai vetää 
verhot kiinni ja kat-
sella idyllistä Käpylän 
puutalomaisemaa? 
Moni on halunnut, sillä 
Matleena Issakaisen 
Käpylä-kuosin tuotteet 
ovat käytännössä lop-
puunmyytyjä.

VUOSI SITTEN suunnit-
telija Matleena Issakai-
nen kiersi ympäri kotiseu-
tujaan Käpylässä kuvaten 
taloja ja maisemia Vallila 
Interiorsin syysmalliston 
kuosia varten. 

-Yritin saada kuosiin 
tiivistettyä oman tunnel-
mointini Käpylästä: sen 
puutaloja ja omenapuita. 
Taka-alalla oleva keltainen 
talo on ystäväni kotitalo ja hän halusi sen 
välttämättä mukaan kuosiin, Matleena Is-
sakainen sanoo nauraen.

Paikkakuntakuosit ovat erittäin suosit-
tuja. Vuonna 2006 Tanja Orsjoki teki en-
simmäisen kaupunkikuosin. Puu-Vallila ja 
Bulevardi olivat alussa suosituimpia. Tur-
ku-kuosin suosion myötä ymmärrettiin, 
että aiheissa voidaan mennä pääkaupun-
kiseudun ulkopuolellekin. 

-Nyt sähköposti on koko ajan täynnä 
toiveita eri paikkakunnilta, jotka haluai-
sivat omat kuosit. Meillä on 5-6 suunnit-
telijaa, jotka tekevät n. 70 kuosia vuodes-
sa. Mitä enemmän teemme kuoseja, sitä 
enemmän niitä pyydetään, Matleena Issa-
kainen kertoo.

Kaupunkien kauneus

Matleena Issakainen on työskennellyt 
suunnittelijana 11 vuotta. Kuoseja on syn-
tynyt lukemattomista paikoista Lappajär-
veltä Berliiniin. Syksyllä on tulossa uusia 
maisemia Pohjanmaalta. Suunnittelua joh-
dattaa kauneuden etsiminen.

-Pidän vanhemmasta arkkitehtuurista, 
koukeroisesta ja kauniista. Toisaalta olisi 
aika hauskaa tehdä joku lähiökuosi. Voisi 
miettiä millä sen maustaisi: graffiteja, män-
tyjä ja kalliota, kerrostaloja ja rautasiltoja, 
Matleena Issakainen sanoo.

Käpylä-kuosi on kevään mallistossa saa-
nut uudet värit ja kevyemmät materiaalit. 
Pastelliset keltaiset, vihreät ja vaaleanpu-
naiset pääsevät esille. Käpylä näyttää hem-
peän puolensa.

Teksti: SUSAN WILANDER
Kuvat: VALLILA INTERIORS

Käpylä kankaalla

Käpylä-kuosin suunnittelija 
Matleena Issakainen.

Käpylä-kestokassi kevätväreissä.

MÄ OLEN MONTA KERTAA funtsannu, 
että laiffi on pelkkää lottoo. Tähän asti 
ainakin yks juitsu on ollu varmaa. Spo-
ran alle jääminen Ogelissa on ollut vai-
keeta. Sekään idis ei kohta enää mät-
sää, kun ne börjaa byggaan sitä raides-
kuru Jokeria tänne meidänkin hörneille. 
Byggaamisen pitäs alkaa jossain mestas-
sa jo tänä vuonna.

Se spora tuo megessään spuleja muu-
toksia Ogeliin.  Kun spora petraa kul-
kuyhteyksiä, niin se tuo näille hörneil-
le byggaamista ja jengiä. Siitä taas seu-
raa, että gamlaa infrastruktuuria tarttee 
flyttaa jonnekin muualle veks jaloista.

Yks tällainen on Ogelin läpi kulkeva 
kaasurööri. Se pitää jemmaa toiseen mes-
taan Käskynhaltijantien kupeesta. Uusi 
linja on funtsattu kulkeen Ogelissa Sohl-
bergin puistoon ja skrinnausradan taka-
na olevaan skuijaan. Surku, kun meillä 
ei ole niitä skuijia liikaa tällä Ogelissa.

Toisaalta sun ei tartte kuin lähtee 
steppaileen näissä Ogelin skuijissa, niin 
sä hiffaat, että siellä on ollut joskus ai-
ka monia systeemejä. On kiinalaisten 
byggaamia juoksuhautoja ja kaltsiluolia, 
finnaat monesta mestaa vanhoja stenu-
läjiä ja muita skruppia, joista voi hiffaa, 

että tässä on ollut joskus joku haussi tai 
muu systeemi.

Tää kaasurööri tarttee kymmenen 
metriä leveen skraadin skuijaan. Varmaan 
se ei ole kovin snygin näkönen. Olis hyvä, 
jos vielä funtsattas reittiä, niin että skui-
jaa enemmä säilyisi. Mutta ei silti kande 
alkaa stikkaa tuhkaa päälleen. Skraadiin 
kasvaa ajan myötä kaiken maailman pus-
kia. Niihin voivat kanit ja ketut sekä pik-
kukundit duunaa omia piilomestojaan.

Ainaskin nykyisen röörin mesta py-
syy talvella snögen aikaan sulana. Sen 
verran kaasu mestoja lämmittää. Vois-
kohan sen uuden röörin päälle byggaa 
polun, joka pysyisi sulana talvet lenkke-
lijöitä ja muita piskien kusettajia varten. 
Siinä voisi olla idistä.

Eikä ne ogelilaisten laiffia vendaavat 
juitsut tuohon kaasurööriin lopu.  Mä-
kitorpantien systeemit pannaan myös 
uusiksi. Fillaroitsijoiden kulkumesto-
ja petrataan ja bilikoille duunataan lisää 
pomppuja gartsoille. 

Ja vielä Hämeengartsan stengaus. Mä 
en ole ihan varma, kundeeko täältä Oge-
lista enää kunnolla tsöraa stadiin millään 
bilikalla. Onneks stogerataa ei olla rai-
jaamassa muualle. Päästään ainakin sil-
lä stadin centrumiin asti iisisti.

Nyt on taas ihan varmaa, että kohta 
on huhtikuu. Kevät tulee. Duunataan 
tennarit klabbeihin. Gnisun kausi kak-
kosessa alkaa. Idistä vois myös olla, et-
tä tsöbais Mustapekan Alkosta pikkuf-
lindan punkkuu ja Pekasta patongin. Ja 
sitten Taivarin kaltseille suulista ottaan.

Teksti: RAIMO ANTTILA

Varttuneita mietteitä



RISTORANTE 

UNO Oulunkyläntie 2
P. 728 3010

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

Lounas 11-14

Tilitoimisto 
R.Turtiainen Oy

P. 09 799 811

La 6.4. klo 11-15 
Oulunkylän kutomakerhon  
KEVÄTMYYJÄISET
Osoite: Teinintie 8 B (vanha koulu), 2. krs

Myynnissä kauniita käsitöitä:  
yksilöllisiä kudonnaisia, poppana- ja  
pellavaliinoja, mattoja, huiveja, 
huopia ja pääsiäiskoristeita. 

Kahviossa myynnissä ohrapuuroa  
ja kotileivonnaisia. 

86-vuotiaan maunula-
laisen Sinikka Koivu-
niemen kirja Helsingin 
olympialaisista ja 
Käpylän Kisakylän 
elämästä esitellään 
Oulunkylän kirjastossa 
ma 15.4. klo 10.30 – 
12.00.

SINIKKA KOIVUNIEMI (os. 
Hakala) pestautui tarjoilijatyö-
hön Helsingin olympiakisoihin 
kesällä 1952.  Urheilijat oli ma-
joitettu varta vasten rakennet-
tuun Kisakylään Käpylään. Siel-
lä sijaitsivat myös ravintolateltat.

Kirjassaan Sinikka kertoo, 
miltä tuntui tarjoilla Kisakyläs-
sä ulkomaalaisille urheilijoille ja 
toimittajille. Erityisesti tarjoilu 

komealle Edinburghin herttual-
le, joka johti jopa keskusteluun 
hänen kanssaan, on jäänyt läh-
temättömästi hänen mieleensä.

- Olin lukenut koulussa sak-
saa, kuten tuohon aikaan oli ta-
pana. Ymmärsin kyllä kaiken, 
mitä hän sanoi, mutta en osan-
nut vastata kuin lyhyesti. Sii-
hen tuli sitten tulkki, kun prins-
si Philip kuitenkin halusi kes-
kustella juuri minun kanssani, 
Sinikka Koivuniemi muistelee.

Vaikka tytöt oli palkattu tar-
joilijoiksi, pitivät he tärkeim-
pänä työnään tutustua kaupun-
kiin ja Olympialaisten oheisoh-
jelmaan.

- Linnanmäki oli kaiken kes-
kipiste ja kohokohta. Aina kun 
ehdimme töistä, suuntasimme 
Lintsille. Sinne sovittiin treffit 
ja siellä olivat myös urheilijat ja 

taiteilijat omien osuuksiensa 
jälkeen, Sinikka kertoo.

- Minua on joskus harmitta-
nut, ettei Linnanmäen tärkeyttä 
ole huomioitu Helsingin Olym-
pialaisista puhuttaessa. Niinpä 
päätin nyt korjata unohduksen 
ja muistuttaa tästä asiasta. 

 
EIJA TUOMELA-LEHTI

Helsingin olympialaiset muistoissa

Otamme 
passikuviakin

KOSKELANTIE 54 00610 HKI 
PUH 09 797 535

Hyvät kiertämään! jälleen Oulunkylässä!
KIERRÄTYSKESKUKSEN AUTO ja Martat ovat nuorisotalo Nuotan pihamaalla (Ky-
länvanhimmantie 25) lauantaina 27.4 klo 10 – 13. Keräykseen voi tuoda hyväkun-
toisia, siistejä ja ehjiä tavaroita. Esim. astioita, koriste-esineitä, urheiluvälineitä, kir-
joja, pieniä sähkölaitteita, laukkuja, kenkiä, askartelutarvikkeita ja –materiaaleja, 
jne. Katso lisätietoa Oulunkylän kotisivuilta http://kaupunginosat.net/oulunkyla/

Teksti: MERJA LAPPI
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Asukastalo Oulunkylän 
Seurahuoneen remontti 
on valmistunut ja avasim-
me ovemme 11.2.2019. 
Remontissa koko talon 
lattia uudistettiin sekä 
ilmanlaatua parannettiin.

OULUNKYLÄN SEURAHUONE on Hel-
singin kaupungin sosiaalitoimialan ylläpi-
tämä asukastalo. Aseman vieressä sijaitseva 
upea huvilamme on kaikille avoin olohuo-
ne. Talo on aiemmin toiminut mm. kylpy-
länä, ravintolana, kuuden perheen asuinta-
lona ja Pop-jazz opistona.

Käsitöistä kiinnostuneille on ompeluko-
neita ja saumuri, joiden käyttöön saa tarvit-
taessa opastusta maanantaisin. IT-pistees-
sä saa digineuvontaa. Talossa on musiikkiin 
liittyviä toimintaa sekä erilaisia tapahtumia.

Asukastalolta voi kysyä tiloja järjestöjen, 
yhdistysten ja paikallistoimijoiden kokouk-
sia tai tapahtumien järjestämistä varten. Ti-
loja voi tiedustella myös perhejuhliin ja yk-
sityistilaisuuksiin. 

Tilavaraukset ja -tiedustelut: oulunkylan.seura-
huone@hel.fi

Asiakasneuvonta: puh. 09 310 40912
Postiosoite: PL 65836, 00099 Helsingin kaupunki

KEVÄÄN TULEVAA OHJELMAA:
Digineuvontaa ma-pe klo 9-16
Digineuvonnan lisäksi IT-salin tietokoneet 
käytössä ilman ajanvarausta. Saat digineu-
vontaa mm. seuraavissa asioissa:

• Neuvontaa ja ohjausta tietokonei-
den sekä Internetin käytössä

• Apua puhelimien ja muiden älylait-
teiden käytössä

• Neuvontaa ja apua ongelmatilan-
teisiin

• Apua sähköisessä asioinnissa: Kela, 
TE-toimisto, verkkopankit

• Mahdollisuus tulostaa, skannata ja 
kopioida asiakirjoja

• Asukastalon tietokonesalin tietoko-
neet vapaassa käytössä

Oulunkylän Seurahuone Band
Talon omaa OSB Housebändiä voi tilata 
keikoille eri tapahtumiin. Ohjelmistomme 
vaihtelee mm. iskelmästä 60-70 -luvun mu-
siikkiin ja lastenlauluihin.

Lisätietoja: oulunkyla.seurahuoneband@hel.fi

Biisipaja maanantaisin klo 14-16
Vapauta oma luovuutesi biisin kirjoituksen 
parissa! Biisipaja on tarkoitettu kaikille, jot-
ka ovat kiinnostuneita kappaleiden sanoit-
tamisesta, sovittamisesta ja säveltämisestä. 
Pajassa käydään läpi erilaisia biisinluomis-
tapoja ja harjoituksia, jotka toimivat työka-
luina myös itsenäisessä toiminnassa. Tavoit-
teena on löytää oma luovuus kappaleente-
kijänä, saada itsevarmuutta, poistaa luovuu-
den lukkoja, sekä tehdä kokonaisia kappa-
leita, joita on myös mahdollisuus äänittää 
asukastalolla. 

Lisätietoja kasii.sequirauski@hel.fi 
  

Kädentaidot ja askartelu 
ma-pe klo 9-16
Käsityöpajassa voit tehdä käsitöitä ohjaajan 
avustuksella maanantaisin klo: 9-16, mui-
na päivinä itsenäisesti. Käytössä ompelu-
koneita ja saumureita. Lisäksi käytössä on 
askartelutarvikkeita. Lisäksi käytössäsi pe-
rustarvikkeet piirtämiseen ja maalaamiseen.

Kahvila ja lounas
Avaamme kahvilan sekä lounaspalvelun 
avajaistemme jälkeen lähiaikoina, ilmoi-
tamme tästä asukastalon internetsivuilla 
sekä facebookissa.

Muut palvelut
Myös lehtiä ja kirjoja on luettavaksi ja ko-
tiin vietäväksi. Käytettävissä on mölkky, lau-
tapelejä, palapelejä ja lasten leluja. Olohuo-
neessa on Ite-piste, jossa voi mitata veren-
paineen ja painon. 

Oulunkylän Seurahuoneen www-sivut:
www.hel.fi/seurahuone

Facebook sivut:
https://www.facebook.com/AsukastaloOulunkylan-
Seurahuone/ 

Stadin asukastalojen pohjoisen alueen tapahtuma-
kalenteri, jonne myös Oulunkylän Seurahuone päivit-
tää tapahtumat:

https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/
asukastoiminta/pohjoinen/

Teksti ja kuva: 
TIMI LIETE, IT-tukihenkilö, 

Oulunkylän Seurahuone

Seurahuone jälleen auki

Oulunkylän Seurahuone on jälleen avoinna.

Årsmötet torsdagen 
den 28 mars 2019
Föreningens medlemmar kal-
las till stadgeenligt årsmö-
te torsdagen den 28 mars kl. 
18.00 i caféet på Societetshuset 
i Åggelby, Larin Kyöstis väg 7. 
Alla medlemmar hjärtligt väl-
komna. Efter årsmötet samlas 
den nya styrelsen till konstitu-
erande möte. Servering.

I samband med mötet av-
täcks minnesplaketten för Åg-
gelby svenska samskola, vilken 
kommer att fästas på väggen 
på huset Mickelsvägen 4 vid 
ett senare tillfälle.

Vi ber er notera att Oulun-
kylä-Seura samtidigt har mö-
te i stora salen.

Föreningens utfärd till 
Fredrikshamn 18 maj 
2019
Svensk Förening i Åggelby 
ordnar en utfärd till Fredrik-
shamn lördagen den 18 maj. 
Bussen avgår från Åggelby torg 
kl. 9.00 och beräknas vara till-
baka i Helsingfors ca kl. 18.30.

På det preliminära program-
met står bl.a. ett besök i RUK-
museet, en guidad rundtur i 
stan med guide. Efter det följer 
lunch på restaurang Kamu. In-
nan det är dags för återfärd får 
vi ännu se en liten del av Salpa-
linja, en befästningslinje öster 
om stan. Salpalinja uppfördes 
åren 1940–1941 samt 1944 och 
är totalt 1200 km lång. 

Anmälningar senast 26.4. till 
Kenneth Nykvist/ordf. tel: 044-
98 23 878 eller svenskforenin-
giaggelby@gmail.com. Resan, 
guidningen och maten kos-
tar för medlemmar 40,00 och 
60,00 för icke-medlemmar. 
Utfärden betalas kontant i bus-
sen. Antalet platser är begrän-
sade. Medlemmar har förtur. 

Uppvaktning vid 
hjältegravarna 
söndagen den 19 maj
Svensk Förening uppvaktar 
vid Åggelbys hjältegravar på 
Malms begravningsplats sön-
dagen den 19 maj kl. 13.30. Al-
la välkomna med.

Uppsatstävling 
för lågstadierna
Svensk Förening i Åggelby ord-
nar på sedvanligt vis en upp-
satstävling för eleverna i årskurs 
6 i Kottby, Månsas och Staf-
fansby lågstadieskolor. Elever-
na premieras vid vårfesten med 
stipendier ut Britta Holmlunds 
stipendiefond.

Medlemskap 
Medlemsavgiften för 2019 är 
10 € enligt beslut på förenin-
gens årsmöte 2018. Medlem-
savgiften betalas in på före-
ningens konto Nordea FI54 
2221 2000 0745 39 senast den 
30 april. 

Hemsidan www.aggelby.fi
De allra senaste nyheterna om 
föreningen och Åggelby hittar 
du på vår hemsida 
www.aggelby.fi 
eller på vår 
facebooksida. 

KENNETH NYKVIST
ordförande

Nyheter från Svensk Förening i Åggelby r.f.

Lämmin osanottomme 
Rolf Ikkelän poismenon 
johdosta. 

Voimia Kerttu-rouvalle.

Oulunkylän ystävät, 
Torbjörn Åhman

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

Messu sunnuntaisin: 
Klo 10 Oulunkylän kirkossa
Klo 12 Maunulan kirkossa 14.4. alkaen
Klo 18 Käpylän kirkossa

MAUNULAN KIRKON 
AVAJAISMESSU 
Palmusunnuntaina 14.4. klo 12. Juhlakahvit ja 
Aarteenetsijät –huutokauppa Yhteisvastuukerä-
yksen hyväksi. Huutokauppaa varten voi lahjoit-
taa esineitä (ei vaatteita) 12.4. saakka Oulunky-
län kirkolle.

KIIRASTORSTAIN  
EHTOOLLISKIRKKO 
18.4. Maunulan ja Oulunkylän kirkossa klo 18 ja 
Käpylän kirkossa klo 20.

PITKÄPERJANTAIN  
SANAJUMALANPALVELUS 
19.4. Oulunkylän kirkossa klo 10 Maunulan 
kirkossa klo 18

PÄÄSIÄISYÖN MESSU 
20.4. Oulunkylän kirkossa klo 23.  

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

POLKU PÄÄSIÄISEEN  
-PYHÄKOULU
Sunnuntaisin 31.3., 7.4., 14.4. ja 21.4. klo 10 
messun ajan Oulunkylän kirkossa.

LASTEN AVOIMET ELÄMYKSEL-
LISET PÄÄSIÄISKIRKOT
11.4. klo 10.30 Maunulan kirkko
12.4. klo 10.30 Käpylän kirkko
15.4. klo 10.30 Oulunkylän kirkko
Kesto noin puoli tuntia

KEVÄÄN KOHINAA 
to 4.4. 2019 klo 13.00, Oulunkylän vanha kirkko 
Esiintyjiä Helsingin konservatoriosta. Ohjaavana 
opettajana laulupedagogi Anitta Ranta-Huikuri 

VIA DOLOROSA – PAASTONAJAN 
MUSIIKKIA
11.4. Oulunkylän vanhassa kirkossa klo 13. Paas-
tonajan musiikkia ja Raamatun tekstejä kuun-
nellen ja yhdessä laulaen, Ossi Kallioinen, huilu, 
Maija Pesonen-Kareinen, urut, lauluryhmä.

AGNUS DEI – PITKÄPERJANTAIN 
KONSERTTI
19.04 klo 15 Oulunkylän kirkossa. Katja Mäkiö, 
mezzosopraano ja Mikko Helenius, baritoni, 
Aino Spence, sopraano sekä Hiski Wallenius, 
baritoni, urut ja piano. Aarioita ja suomalaista 
passiomusiikkia, mm. J.S. Bachin, Rossinin, 
Almilan ja Einojuhani Rautavaaran musiikkia. 
Vapaa pääsy, ohjelma 10 e. Yhteisvastuukeräyk-
sen hyväksi.

TRIBUTE TO MAHALIA JACKSON 
–KONSERTTI
22.04. klo 18:00 Käpylän kirkossa. Tribute to 
Mahalia Jackson konsertissa kuullaan maailman 
parhaaksi gospellaulajaksi tituleeratun yhdysval-
talaisen laulajattaren musiikkia jazzin henges-
sä. Alttolaulaja Tiina Sinkkonen tulkitsee lauluja 
yhdessä pianisti Eric-Olof Söderströmin, kontra-
basisti Patrik Latvalan ja rumpali Thomas Törn-
roosin kanssa. Vapaa pääsy, ohjelma 10 € Yh-
teisvastuukeräyksen hyväksi.

KEVÄTLAULAJAISET YHTEIS-
VASTUUN HYVÄKSI 
to 25.4. 2019 klo 13.00 Maunulan kirkossa. 
Kevätlauluja kuunnellen ja yhdessä laulaen. 
Savik, Hapuli, kanttorina Hiski Wallenius. 
Simaa ja munkkeja Yhteisvastuun hyväksi. 

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

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

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

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

Lämpimästi tervetuloa 
kevään toimintaan!

Oulunkylän seurakunnan verkkosivut:  
www.helsinginseurakunnat.fi/oulunkylanseurakunta.html.stx 
Nuorten toiminnan löydät osoitteesta: 
www.helsinginseurakunnat.fi/oulunkylanseurakunta/nuoret.html.stx 
Seuraa myös Oulunkylän seurakunnan Facebook-sivuja ja liity  
Facebookissa Oulunkylän seurakunnan yhteisöön.
Työntekijöiden sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@evl.fi
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Pakilan seurakunta
Hyvän Paimenen kirkko Palosuontie 1 
Virasto on avoinna ma-to klo 9-12 
p. 09 2340 5500, pakila.srk@evl.f 
Voit myös jättää viestin vastaajaan
www.helsinginseurakunnat.fi/pakila
Pakilan seurakunta on myös sosiaalisessa mediassa. 
Seuraa meitä ja käy tykkäämässä!

Naisten ilta   
to 4.4. klo 18–22 Hyvän Paimenen 
kirkolla. Ohjelmassa joogaa, kosmetiik-
kanäytteitä, pianomusiikkia, käden-
taitoja, arpajaiset, pientä iltapalaa ja 
herkuttelua sekä vinkkejä someniskan 
taltuttamiseen. Maksu 10 €, tuotto 
Yhteisvastuun hyväksi.

Kippo & Kulho  

lounaskahvila 
perjantaisin klo 11-13.00 
Risteyspaikan tiloissa, Paloheinäntie 9. 
Lämmin ruoka 2 € tai 5 €, 
joka on omakustannushinta tai 10 €, 
jolloin tarjoat lounaan jollekin toiselle. 
Maksu käteisellä.

Meillä on messu eli 

ehtoollisjum
alanpalvelus 

kirkolla joka sunnuntai 

klo 11. Tervetuloa!

Kiirastorstain ateria ja messu  
to 18.4. klo 16.30 alkaen, 

messu alkaa klo 18. 
Aterian hinta 5 €, 

tuotto Yhteisvastuulle.

Koskelassa, Vou-
dintien kerho-
huoneella on ko-
koontunut kehi-
tysvammaisten 
kerho jo 20 vuot-

ta. Kerhossa askarrellaan, jutel-
laan, juodaan kahvia, pidetään 
levyraatia ja nähdään ystäviä. 
Helmikuussa katsellaan kuvia 
menneistä retkistä ja bongail-
laan vanhoja tuttuja.  

Puhutaan myös Jumalasta.
- Jumala on luonut meidät 

tasavertaiseksi ja Jeesus tietää 
minne me olemme matkalla, ku-
vailee Marja-Leena Laakkonen, 
joka on kerhon vakiokävijöitä. 

Ajatus kehitysvammaisten 
kerhotoiminnasta lähti seura-
kuntalaisten omasta aloittees-
ta. Oulunkylän seurakunnan 
alueella on paljon kehitysvam-
maisten ryhmäkoteja ja aktiivi-
sia seurakuntalaisia. Syntyi toi-
ve toiminnasta, joka ottaisi huo-
mioon kehitysvammaisten eri-
tyiskysymyksiä ja erityistarpei-
ta, kuten apua liikkumisessa ja 
lukemisessa.

Erityisen aktiivinen oli Kai 
Sagulin, tuttavallisemmin Sa-
ku, kehitysvammainen seura-
kunta-aktiivi, joka esitti idean 
diakoniatyöntekijä Kirsi Ka-
jokselle.

- Saku oli kaikessa mukana 

ja kun hän sai jotain päähänsä, 
niin sehän sitten piti toteuttaa, 
Kajos naurahtaa. 

Hän alkoi pitää kerhoa Kos-
kelassa, joka oli tuolloin osa Kä-
pylän seurakuntaa. Saku meneh-
tyi muutamia vuosia sitten syö-
pään, mutta kerho toimii yhä. 

Joka kevät ja syksy kerhossa 
pidetään levyraati. Kerholaiset 
saavat tuoda mukanaan omia 
lempikappaleitaan, joita arvos-
tellaan yhdessä. Musiikki on 
olennaisessa osassa: lauletaan 
yhdessä kitaran säestyksellä ja 
virsiä hartauden yhteydessä. Ru-
kous on silta –kappaleeseen on 
opeteltu tukiviittomat. Tukiviit-
tomien lisäksi luetaan selkokie-
listä Raamattua, joka on suunni-
teltu helpottamaan lukemista ja 
sisältöjen ymmärtämistä.   

Kerhossa käy 10-12 kerho-
laista. Ryhmä on pieni, mutta 
Kajoksen mukaan sopiva yhden 
ihmisen pidettäväksi.

- Tässä pitää auttaa ihmisiä 
takseihin, pukeutumaan ja opas-
taa askarteluissa. Isommalla ryh-
mällä ei ehkä enää onnistui-
si. Tai sitten ainakin tarvitsi-
sin työparin.  

Kajoksen mukaan on tärkeää, 
että työntekijä tulee tutuksi seu-
rakuntalaisille.

- Jalkautuminen on tärkeää, eli 
mennä käymään ryhmäkodeissa 
esittäytymässä ja vierailuilla. Tu-
lee tutuksi asukkaille ja työnte-
kijöille, että tällaista toimintaa 
on ja sinne voi tulla. Sanon aina 
meidän seurakuntalaisille, että 
kerho heitä varten, he eivät ole 

kerhoa varten. Jos ei huvita tul-
la, ei ole pakko ja saa tulla myö-
hässäkin tai vaan silloin tällöin.

Kerran vuodessa kerho lähtee 
leirille Lohirantaan. Tänä vuon-
na tiedossa on yhdessä pelailua, 
oleskelua ja savusauna. Ennen 
kerho järjesti päiväretkiä, mut-
ta nykyään niistä on luovuttu 
rahatilanteen vuoksi. Osaltaan 
kehitysvammaistyötä halutaan 

myös integroida enemmän niin 
sanottuun normaaliin seurakun-
ta-arkeen. 

- Siinä on kuitenkin huolena 
se, että saavatko ihmiset tarvit-
semaansa tukea tavallisessa toi-
minnassa, Kajos sanoo. 

- Kirkossa on paljon erilaisil-
le ryhmille räätälöityä toimin-
taa, miksei siis myös kehitys-
vammaisille. 

Helsingin seurakunnissa jär-
jestetään erityisiä Saavu–mes-
suja. Ne ovat tavallisia sunnun-
taimessuja, joissa on pyritty ot-
tamaan huomioon kuulovam-
maiset, näkövammaiset, liikunta-
vammaiset ja kehitysvammaiset. 

Teksti: ELLA LUOMA
Kuva: KIRSI KAJOS

Kehitysvammaisten kerhossa 
parasta ovat levyraati ja retket

Kehitysvammaisten
 kerho koolla Oulunkylän 

seurakunnassa.



Koskelantie 9   •   P. 09 757 2954

Avoinna:  
ma-to 10-24, 

pe 10-04,  
la 11-04, su 11-24  

Tarjous  
2 x Pippurileike 15,-  

Voimassa ma-to klo 15-21, 30.4. asti kupongilla.

Ti TIETOVISA ko 19 • To BINGO klo 18 
• Pe ja La UUDISTUNUT KARAOKE  

klo 22 alkaen!  

Katso lisää www.oldsophie.fi  

METSÄLÄN 
AUTOHUOLTO 

Asesepänkuja 2 |  P. 757 
0441, 0400 728 233

metsalanautohuolto@gmail.com, 
metsalanautohuolto.fi 

Avoinna: ark klo 8-17 

TILITOIMISTOPALVELUT

MAUNULAN 
TILITOIMISTO OY

P. 040 7255 287   

Kanneltie 12 B 8, Kannelmäki 
www.maunulantilitoimisto.fi

M
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Kauniilla kukilla 
saat aikaiseksi 

kevään tunnelman.

Anna elämyksellinen  
lahja! Kukat ovat  

varma valinta!

Pakilan 
Kukkatalo

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

Sinikka 
Vepsä
Hyvä hoito kuuluu kaikille. 

 Puhdas luonto ja terveellinen  
  elinympäristö taattava.

 Eduskuntaan tarvitaan  
  napakkaa käytännön ja  
   arjen asiantuntijaa!

www.facebook.com/SinikkaVepsaarjenasiantuntija

www.sinikkavepsa.fi Helsinki

243
sairaanhoitaja, 
kaupunginvaltuutettu

HELSINKI238

,
| |

ULKOKALUSTEET
KESÄKUNTOON

TARVIKKEET MEILTÄ!

 
 
 
 
 
 

 

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

Monipuolisia kuntoutuspalveluja  
mm. fysioterapia, akupunktio, vesijumppa, ohjatut älykuntosaliryhmät, päiväkun-
toutuspaketit, geriatrin vastaanotto, virkistävät kuntoutuslomat ja leikkauksen 
jälkeinen kuntoutus sekä palvelut sotiemme veteraaneille ja rauhanturvaajille. 
 

Kuntoutuksen osaamiskeskus Helsingissä SOITA  
 040 570 1439 

tai tutustu 
www.okks.fi 

4.4.2019 klo 13.45 avoin tilaisuus teemana Seniorit Helsingissä ja ikääntyneiden 
palvelut. Mahdollisuus tutustua Oulunkylän kuntoutussairaalan palveluihin ja 
älykuntosaliin. Pullakahvitarjoilu. Katso lisää www.okks.fi. 

Nukuitko talven yli?
Lähes 400 vaihtoehtoa herätä kevääseen.
Katso uudet kurssit ilmonet.fi

Ilmoittaudu: ilmonet.fi,  
puh 09 310 88610, asiakaspalvelussa

Helsingin työväenopisto 
hel.fi/tyovaenopisto


