
Nyt polaroivat Xperio-linssit omilla voimakkuuksillasi

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
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Tarjoukset voimassa 
30.4.2020 asti.

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

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

Huhtikuun huippuedut Oulunkylän apteekista!

Bevita Eye Pro  
20 x 0,5 ml
Pitkävaikutteinen ja säi-
löntäaineeton kosteuttava 
silmätippa päivittäiseen 
käyttöön.

Fiilus Arkeen 30 
purutabl. tai kaps.
Kotimainen maitohappo-
bakteerivalmiste päivittäi-
seen käyttöön.

Melatoniini Orion 1,9 mg 
100 tabl. ja 90 tabl.
Melatoniini auttaa lyhentä-
mään nukahtamisaikaa ja 
lievittämään aikaeron yksilöl-
lisiä vaikutuksia. Suussa 
hajoava, nieltävä tai pitkävai-
kutteinen vaihtoehto.

Multivita Plus ja 
Multivita Juniori MIX 
200 tabl.
Multivita Plus on Suomen 
suosituin* monivitamiini- ja 
hivenainevalmiste aikuisille. 
Lapsille hyvänmakuiset 
Multivita Juniori MIX -puru-
tabletit.  
* Pharmarket MAT 5/2019

Orionin tuote-esittelijä paikalla ma 30.3.2020 klo 10–16.  

-20 %

-15 %

-15 %

-20 %

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

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

Ruokamestareiltamme maukkaita tarjouksia.

VALMISTA HERKULLISEN HYVÄÄ
TARJOUKSET VOIMASSA TO-LA 26.3-28.3.2020

ERÄ

 
JÄTTIKATKARAPUVARRAS
Vietnam, varastoitu pakasteena 
yksittäin 2,99/kpl

KUUMANA 

GRILLISTÄ UUTUUS Gourmet
GRILLIBROILERI
piripiri tai sitruunavalkosipuli

895
KPL

Suomalainen
NAUDAN PALA-JA 
SUIKALEPAISTI

1495
KG

 
Heimon Gourmet 
ruodoton
KIRJOLOHIFILEE
Ruotsi

1395
KG

OMILTA LIHA- 

MESTAREILTA

Tarjous voimassa 8.4.2020 asti.

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

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

Tällä kupongilla 30.4.2020 asti.  
Neste K Oulunkylä
Ei voida yhdistää muihin tarjouksiin.

–25 %
KAIKKI
autopesut

Leikkaa tästä

 TUPLAPIHVI-
PEKONI-

HAMPURILAINEN

495

Lauantaina 29.2. Suomalainen Yhteiskoulu täyttyi taidokkaista 
tanssijoista, kun koulun valtasi Pakilan Voimistelijoiden Pink 
Dance Stars -tanssikilpailu. Kilpailuun osallistui parikymmentä 
kokoonpanoa ympäri Etelä-Suomea, tyylilajina showtanssi.

Pakilasta showtanssia 
tunteella ja taidolla

- KISAT MENIVÄT KOKONAISUUTENA upeasti ja 
seuramme omat joukkueet onnistuivat tänään hienos-
ti, iloitsi ProDance -linjan valmentaja Essi Hannukse-
la. Pakilan Voimistelijoiden joukkueet onnistuivatkin 
hienosti, kun Illuusio ja Sisters in Sync voittivat omat 
sarjansa ja Utopia tuli omassa sarjassaan toiseksi. Il-
luusio sai lisäksi tuomareilta kunniamaininnan vah-
vasta ja monipuolisesta kokonaisuudesta. 

- Jännitti kovasti esiintyä ensimmäistä kertaa duo-

na. Ei mennyt ihan täydellisesti mutta jäi tosi hyvä 
fiilis, totesi Beauties -duossa 4. sijalle yltänyt Etti Ti-
monen. ( Jatkuu sivulla 3.)

Teksti ja kuvat: SATU PULKKINEN / Pakilan Voimistelijat
Kuva: PDS – Sisters in Sync 

Sisters in Sync voitti 
Pink Dance Stars -kisassa sarjansa.

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

RS-kohde / muutamia jäljellä                
Metsälä PKT 61,5 m², 3h,k,s,  
piha tai parv. Mh. 198t. Vh 398t. 
83m², 4h,k,s,parv+piha. Mh. 264,5t.  
Vh. 529t. Valm. 2/21.  E-luokka B

Markku Kilpeläinen
yrittäjä, LKV
040 715 7150

Jonna Kaikkonen
myyntiassistentti,
vuokraus, KiAT
0400 775 570

Miia Roivainen
KiAT
050 331 4192

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

Ville Rantanen
LKV, OTK
045 118 6225

Maire Alenius
LKV
050 366 9136

Pekka Malinen
markkinointipääll.
050 386 6656

Hanna Nikander 
stailaaja, myynti-
neuvottelija
045 2710 270

UUDISTUOTANTOA MYYNNISSA
Ennakkomarkkinoinnissa /  
ensitiedustelu  
Länsi-Pakila PT 130 m² 5h,k,s+at 
Mh. 395t. Vh. 695t. + at 40t.  
Valmis 7/20.
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Luonnon armoilla
ILLALLA NUKKUMAAN men-
nessäni havahduin liikkeeseen 
pihalla. Valkohäntäpeura oli 
tullut vierailulle. Välillä saatam-
me kuvitella olevamme kaupun-
kilaisia, joita ei luonto kosketa. 
Luonto ei kuitenkaan kunnioita 
näitä ajatuksia. Se on kaikkial-
la, myös kaupungissa ja kiinte-
ästi meidän jokaisen elämässä. 
Halusimme tai emme.

Tällä hetkellä luonto näyt-
tää voimaansa korona-viruk-
sen muodossa. Hetkeksi ilmas-
tonmuutosuutiset ovat vaihtu-
neet mediassa uuteen uhkaan, 
kun taistelemme mikrobitason 
vaaraa vastaan. Pandemiaksi 
julistettu virus kertoo, kuinka 
herkässä tasapainossa elämme 
ympäröivän maailman kanssa. 
Meidän menestyksemme laji-
na on kiinni kekseliäisyydes-
tämme ja sopeutumiskyvystäm-
me, mutta myös omien rajojem-
me ymmärtämisestä.

Tämä lehti on täynnä uuti-
sia alueellamme tapahtuvas-
ta toiminnasta. Lähes kaikissa 
jutuissa on kyse ihmisten yh-
teisestä tekemisestä, toimin-
nasta, jota ei voisi yksin toteut-
taa. Vaikka yhteiset kokoontu-
miset nyt hetkeksi hiljenisivät-
kin, ei silti unohdeta omaa yh-
teisöämme. Pohjois-Helsingin 

eri toimijoilla on paljon suunni-
telmia, joissa tarvitaan yhteisön 
panostusta. Yhtenä esimerkki-
nä on Ogelin Kyläjuhla, joka 
saattaa siirtyä myöhemmäksi 
suunnitellusta kesäkuusta. Juh-
lista halutaan luoda tämän alu-
een omannäköinen ja asukkaita 
yhdistävä tapahtuma, jossa viih-
dytään ja tavataan muita. Mu-
kaan pääsee myös esiintymään 
ja auttamaan vapaaehtoisena. 

Useissa jutuissa käsitellään 
alueemme luontoa, sen hoitoa ja 
myös siitä nauttimista. Elämme 
esikaupunkialueella, jossa vihre-
ää on vielä paljon. Nyt on erin-
omainen tilaisuus hyödyntää si-
tä omaan hyvinvointiin. Met-
sässä liikkumisen terveysvai-
kutukset ovat tutkimuksin to-
distettuja. Kaupunkimetsässä-
kin pääsemme aistimaan luon-
non rauhaa, hengittämään rai-
tista ilmaa ja liikkumaan puh-
taassa ympäristössä. 

Aamulla pihallamme oli kak-
si valkohäntäpeuraa. Nuoria yk-
silöitä, joista toisella oli pienet 
sarvenalut. Peurat tarkkailivat 
portillamme varovasti kadun 
autoliikennettä ja sen hiljen-
nyttyä juoksivat toisella puo-
lella alkavaan Keskuspuistoon. 
Meidän yhteisessä kaupungis-
samme.

SUSAN WILANDER
päätoimittaja

Kuva: Ingrid Kähäri

Oulunkyläinen on saatavilla 
myös useissa jakelupisteissä – 

tarkista paikat lehden verkkosivuilta 
www.oulunkylainen.fi 

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

6/2020  ilmestyy   25.11.

Kirkon täysi saattoväkeä oli jät-
tämässä jäähyväisiä Arto Sal-
melalle Oulunkylän vanhassa 
puukirkossa karkauspäivänä 
29. helmikuuta. Arto oli kes-

keinen henkilö Oulunkylän viime vuosi-
kymmenten kehityksessä. 

Arto oli mukana Oulunkylä-Seuran toi-
minnassa. Hän oli hallituksen jäsenenä ja 
sitten puheenjohtajana vuosina 1993-2000. 
Eläkevuosinakin riitti aikaa oman kaupun-
ginosan asioiden edistämiseen. Hän osallis-
tui myös alueen muiden järjestöjen toimin-
taan mm. Oulunkylän Sosialidemokraat-
tien ja Eläkkeensaajien puheenjohtajana. 

Arto oli kaavoituksen asiantuntija. Hän 
työskenteli ympäristöministeriössä ylitar-
kastajana ja toimi 80-luvulla asiantuntija-
na mm.  Saudi-Arabiassa. Arton ammat-
titaidosta hyötyi myös Oulunkylä. Ogelin 
liikekeskuksen, sosiaali- ja terveyskeskuk-
sen, työväenopiston ja nuorisotalon saamis-
ta nykyiselle paikalleen on pidetty suurel-
ta osin Arton ansiona. 

Arto oli monien muiden harrastusten-
sa lisäksi aktiivinen Oulunkyläinen-leh-
den avustaja. Päätoimittajavuosieni aikana 
vain yhtä lehden numeroa lukuun ottamatta 
jokaisessa lehdessä oli Arton laatima kaa-
voituskatsaus.  Paikallinen urheilu oli Ar-
ton sydäntä lähellä. Hän jaksoi muistuttaa 
lehden tekijää siitä, että lehdessä piti ol-
la juttua Oulunkylän omien urheiluseuro-

jen IF Gnistanin ja Botnian toiminnasta.
Tapasimme säännöllisesti parinkymme-

nen vuoden ajan lehden toimituskunnan 
kokouksissa. Kun kävin läpi Arton kanssa 
käymäämme sähköpostikeskustelua, muis-
tin, miten vaikeaa monesti oli ymmärtää, 
mitä hän tarkoitti lyhyissä viesteissään. Ar-
to tiivisti myös puheensa muutamaan sa-
naan. Jos keskustelukumppani ei heti ol-
lut juonessa mukana, Arton silmissä vä-
lähti ja hän saattoi sanoa töksäyttää vasta-
kumppanilleen. 

Arto oli ikäistään nuoremman oloinen. 

85 ikävuodestaan huolimatta hän oli no-
pea, ketterä ja ajassa kiinni. Erityisen tärkeä 
viime vuosina Artolle tuntuu olleen Kus-
taankartanon palvelukeskuksen lounasrin-
ki, jonne hän kiiruhti joka päivä vaihtamaan 
mielipiteitä tuttujen kavereiden kesken. 

Arto oli renessanssi-ihminen. Hän oli 
kiltti, laajasti sivistynyt, kaikesta kiinnos-
tunut ja monessa mukana ollut ikiliikku-
ja. Havaintoni mukaan hän kävi kaikissa 
Oulunkylän kehittämiseen liittyvissä ti-
laisuuksissa – ja lähti aina kiireen vilkkaa 
seuraavaan tilaisuuteen, konserttiin tai ko-
koukseen.   

Oulunkylän vanha huvilayhdyskunta on 
kokenut vuosien varrella suuria muutoksia 
ja niissä taistoissa Arto oli mukana täysin 
rinnoin. Nyt Oulunkylässä on käynnissä 
suuri myllerrys, kun Jokeri-linja ja uusi kaa-
va muuttavat aluetta. Arto ehti olla näissä-
kin muutoksissa mukana aktiivisena osal-
listujana ja tarkkailijana.

Arto sai toiminnastaan arvostusta, esi-
merkiksi Pro Helsinki –mitalin ja oli kah-
teen kertaan vuoden Oulunkyläinen, mut-
ta vielä suurempaankin kiitokseen olisi ol-
lut aihetta.

Arton mukana hautaan meni arvokas osa 
Oulunkylän historiaa.

Teksti: KAIJA-LEENA SINKKO
Lehden päätoimittaja 1997-2015

Kuva: KATARIINA SALMELA-ARO

Arto Salmela on poissa

HELSINGIN Pohjoiset kaupun-
ginosat ovat yhdistäneet voi-
mansa vihreämmän, vehreäm-
män ja viihtyisämmän kaupun-
gin puolesta. Järjestäjät: Mau-
nula-Seura, Metsälä-seura, 
Oulunkylä-seura, Pakila-seu-
ra, Pirkkolan omakotiyhdis-
tys, Paloheinä-Torpparinmä-
ki-seura.

Korona-virus saattaa vaikuttaa näi-
den tapahtumien järjestämiseen taval-
la, jota ei lehden painoon mennessä voi-
tu ennakoida. Tarkista järjestäjien verk-
kosivuilta viimeisimmät tiedot tapahtu-
mien aikataulusta.

TUUSULAN KAUPUNKI-
BULEVARDI: 
ASUKKAIDEN NÄKEMYS
MA 20.4.2020 KLO 18-20 
Asukastalo Saunabaari, 
Metsäpurontie 25

Kaupunkiympäristölauta-
kunta hyväksyi 18.12.2018 ra-
portin Tuusulanbulevardi - Bu-
levardikaupungin suunnittelu-
periaatteet.  Tähän materiaa-
liin perustuen kaupunginosayh-
distykset Käpylästä, Metsälästä, 
Maunulasta, Oulunkylästä ja 
Pakilasta ovat koostaneet yh-
teisen kannanottonsa, joka on 
tarkoitus toimittaa kaupungille.

Kutsumme teidät asukkaat 
keskustelutilaisuuteen, jos-
sa esittelemme yhteenvedon 
kommenteistamme.  Haluam-
me kuulla vielä teidän mielipi-

teenne ennen kuin yhteenve-
to lähtee kaupunkibulevardin 
suunnittelusta päättäville ta-
hoille.  Uskomme, että yhdistä-
mällä viiden kaupunginosayh-
distyksen voiman, äänemme 
kuullaan paremmin.  Tilaisuu-
teen kutsumme myös niitä kau-
pungin edustajia, jotka ovat mu-
kana bulevardiprojektissa.

Taustamateriaalia löydät Ou-
lunkylä-Seuran FB-sivulta.

Tervetuloa!

Teksti: MARJA MARKKO

LIITO-ORAVAILTA
KE 22.4. KLO 18
Oulunkylän Seurahuone, 
Larin Kyöstin tie 7

Luontoillassa selviää:
• Miten tämä keskustelua 

herättänyt pikkunisäkäs 
elää?

• Miksi tätä (Helsingissä 
yleistynyttä) lajia uhkaa 
sukupuutto Suomessa?

• Missä liito-oravaa voi ta-
vata?

Asiantuntijana biologi Esa 
Lammi, joka mm. tehnyt Hel-

singin liito-oravakartoituksen 
2018

Tule tutustumaan ja kysy-
mään!

Iltaa jatketaan Oulunky-
län luonto- ja viheralueasiois-
sa OKS:n ympäristöryhmän 
johdolla:

• Missä mennään nyt? 
• Mitä aiomme tehdä?
Jää seuraamaan ja/tai liitty-

mään joukkoon: tervetuloa!
Myytävänä Ilpo K. Hanskin 

kirjaa Liito-orava - Biologia ja 
käyttäytyminen, maksu myös 
kortilla.

Kaikille lahjaksi Oulunkylän 
kotikaupunkipolut -opas

Teksti: ERWIN WOITSCH
Kuva: TUOMAS LAHTI 

METSIEN HOITO 
HELSINGISSÄ
SU 26.04. KLO 12.00-
14.00+
Tuomarinkylän Vinttikoirakeskus, 
Tuomarinkyläntie 1 

Ovatko Helsingin metsät vir-
kistys- vai talousmetsiä?

Tilaisuudessa paneelikeskus-
telussa mukana asiantuntijoi-
ta ja politiikkoja sekä Pohjois-
Helsingin alueen asukkaita.

Tarkemmat tiedot tilaisuu-
desta Pro Tuomarinkylä: www.
tuomarinkyla.com/ ja Pohjois-
Helsingin kaupunginosayhdis-
tysten omilla verkkosivuilla.

Tilaisuuden järjestää Palo-
heinän-Torpparinmäen kau-
punginosayhdistys ja Pro Tuo-
marinkylä.

Tervetuloa!
Teksti: VELI-PEKKA KANTANEN

Kuva: ELINA LAMPELA/
Helsingin kaupungin aineistopankki

Pohjoisten kaupunginosien luontoviikko 20.-26.4.

Staran arboristi Katja Suojama 
leikkaa Arkadiankadun leh-
muksia heinäkuussa 2011.
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O ulunkylä-Seuran johtokun-
ta haluaa panostaa kotiseu-
tumme kehittämiseen viih-
tyisänä ja kehittyvänä asuin-
alueena. Johtokunnan jäse-
nille tärkeitä asioita ovat eri-

tyisesti ympäristö ja kaavoitus, alueen yhtei-
söllisyyden lisääminen ja sen elinvoimaisuus. 
Johtokunnan jäsenet vastasivat kysymykseem-
me: Miksi olet mukana Oulunkylä-Seuran toi-
minnassa?

KUKKA KORKEAOJA
Olen mukana Oulunky-
lä-Seuran johtokunnas-
sa, koska haluan ensisi-
jaisesti edistää Oulunky-
län kehittymistä esteetti-
sesti viihtyisänä ja oma-
leimaisena asuinalueena. 
Keskeisiä kiinnostukse-
ni kohteita ovat kaavoi-
tus, uudisrakentaminen 
ja historialliset rakennukset, puistot sekä kau-
punkiympäristön taideteokset ja rakennetun 
ympäristön valaistus.

MARJATTA KUUSELA
Oulunkylä-Seuran joh-
tokunnassa olen muka-
na pitämässä yllä sekä ke-
hittämässä tietoisuutta ja 
tunnettavuutta Oulunky-
lästä perinteikkäänä esi-
kaupunkiosana, jolla on 
rikas, ainutlaatuinen ja 
monikulttuurinen men-
neisyys. Sitä pitää hyö-
dyntää nyt ja se pitää huomioida kaupungin-
osaa edelleen kehitettäessä.

VILJO LUKKARINEN
Oulunkylä-Seuran joh-
tokunnassa haluan seura-
ta alueen kaavoitusasioita 
ja olla mukana erilaisissa 
työryhmissä. Olen asu-
nut Oulunkylässä vuo-
desta 1975 ja ollut seu-
ran hallituksen jäsenenä 
noin kolme vuotta. Kiin-
nostuin toiminnasta hal-
lituksessa siinä vaiheessa, kun asemakaavaosas-
tolla tehtiin kolme ideamallia Oulunkylän kes-
kustan suunnitelmasta. 

MARKKU MANTERE
Minun mielestäni Ou-
lunkylän mielenkiintoi-
sen historian tuntemi-
sen vaaliminen ja jatku-
van uuden historiankir-
joituksen ylläpito ovat 
tärkeitä tehtäviä Oulun-
kylä-Seuralle. Histori-
an vastapainoksi tulevai-
suuden näkymien äärel-
lä oleminen ja alueen kehittymiseen vaikutta-
minen vetoavat.

MARJA MARKKO
Olemme mielestäni saa-
neet seuran toimintaa 
esille menneinä vuosi-
na hyvissä tilaisuuksis-
sa sekä asukkaiden että 
esim. kaupungin edus-
tajien kanssa. Uskon 
myös, että alueen mie-
lipiteillä ja kannanotoil-
la on voitu vaikuttaa. Tätä polkua on nyt leven-

nettävä ja lisättävä aktiivisuutta. Olen kiinnos-
tunut luomaan ja ylläpitämään yhteyksiä Ou-
lunkylän eri seuroihin ja muihin aktiivisiin toi-
mijoihin, samoin kuin pohjoisen alueen kau-
punginosayhdistyksiin. Olen myös mielelläni 
mukana tulevissa juhlajärjestelyissä.

OTTO MIETTINEN
Olen mukana Oulunky-
lä-Seurassa, koska halu-
an vaikuttaa lähiympä-
ristöni tilaan, erityisesti 
sen vehreyteen, ja tukea 
yhteisöllisyyttä.

ARNO MOLIIS
Haluan olla myötävai-
kuttamassa Oulunkylän 
metsien ja viheralueiden 
monimuotoisuuden säi-
lyttämisessä. Paljasjal-
kaisena Ogelin kundi-
na pyrin myös ylläpi-
tämään ja välittämään 
tietoa 1950-60 -luvun 
nuorten elämästä Ou-
lunkylässä.

TAPIO SOLONEN
Mielestäni Ogeli on 
loistava paikka asua ja 
tehdään yhdessä tästä 
vieläkin parempi. Halu-
an vaikuttaa asuinym-
päristömme kehitykseen 
ja siihen että saamme 
nauttia täällä myös mo-
nipuolisesta kulttuuri-
tarjonnasta.  

SANNA TUOVINEN
Olen mukana Oulunky-
lä-seuran johtokunnassa, 
koska olen kiinnostunut 
siitä, millaiseksi Oulun-
kylä on kehittymässä seu-
raavien vuosien aikana ja 
kuinka erityisesti lapset, 
nuoret ja lapsiperheet on 
huomioitu tulevissa suun-
nitelmissa, rakentamises-
sa ja ympäristön kehittämisessä.

ERWIN WOITSCH
Yhteisö! Pidän tärkeä-
nä lisätä asukkaiden tie-
toisuutta kaavoituksen 
vaikutuksista kaupun-
ginosaansa ja saada hei-
tä osallistumaan koti-
seutunsa kehittämiseen. 
Apunamme on mm. tä-
mä oma lehti, julkaise-
mamme kirjat, luomam-
me kotikaupunkipolut ja ylläpitämämme verk-
kosivut. Nykypäivän ymmärtää menneisyyden 
kautta, siksi historian tallentaminen ja sen vä-
littäminen on tärkeää ja mielenkiintoista. Olen 
ollut seurassa monessa mukana 20 v., tällä het-
kellä keskityn toimimaan viher- ja luontoalu-
eittemme puolesta.

Oulunkylä-Seuran johtokunta esittäytyy

Pakilan Voimistelijat on 
perinteinen joukkue-
voimisteluun keskit-
tynyt voimisteluseu-
ra. Seurassa on kui-
tenkin myös viiden 
vuoden ajan toiminut 

ProDance -tanssilinja. Viime kesänä 
virisikin ajatus ensimmäisistä omista 
tanssikisoista. 

-Omilta joukkueiltamme tuli toivei-
ta omista kisoista ja kisat tuovat myös 
hyvän lisän seuran tuottoihin, kom-
mentoi seuran hallituksessa tanssista 
vastaava Kaisa Timonen. Vaikka Pa-
kilan Voimistelijoilla on rutkasti ko-
kemusta isojenkin voimistelukilpai-
lujen järjestämisestä, vaati tanssikisan 
valmistelu paljon työtä – alkaen kiso-
jen logon suunnittelusta tai tanssin 
sääntöihin perehtymisestä. Koska ky-
seessä oli uusi kilpailu, sitä piti myös 
mainostaa ahkerasti toisille tanssiseu-
roille ja -kouluille sekä yleisölle. Jat-
kossa kisojen järjestäminen on kui-
tenkin helpompaa, kun hyvä pohjatyö 
on nyt tehty.

Pakilan Voimistelijoista kisoihin 
osallistuivat nuorten joukkueet Illuu-
sio ja Utopia, sekä duot Agents ja 
Beauties, joille kyseessä olikin kisa-

debyytti. Lisäksi mukana oli aikuis-
ten tanssijoukkue Sisters in Sync. Ki-
soihin valmistautuminen on joukku-
eille pitkä prosessi, jossa ohjelma en-
sin kootaan pala palalta, koreografiaa 
hiotaan sinnikkäästi ja lopuksi viimeis-
telyssä keskitytään ilmaisuun ja eläy-
tymiseen. Kaikesta valmistautumises-
ta huolimatta kisapäivä saattaa jännit-
tää, mutta päivään kuuluvat omat rutii-
nit, lämmittely, joukkueen oma tsemp-
pihuuto sekä ennen kaikkea positiivi-
nen ja kannustava ilmapiiri. Näin jo-
kaisen on turvallista astella lavalle te-
kemään oma parhaansa.

Tuomarina kisassa toiminut Han-
naleena Kurola kehui kisajärjestelyjä 
ja hienoa fiilistä kisapaikalla: 

-Pink Dance Stars -kilpailusta jäi 
päällimmäisenä mieleen hyvä fiilis. Ki-
sassa nähtiin monipuolinen kattaus eri-
ikäisten esityksiä. Erityisen ilahdutta-
vaa oli se, että kilpailussa oli oma sarja 
myös aikuisille harrastajille.

Pink Dance Stars -kilpailu onnis-
tui siis kokonaisuudessaan mainiosti 
ja kisa tullaankin järjestämään myös 
syyskaudella.

Teksti ja kuvat: 
SATU PULKKINEN / Pakilan Voimistelijat

Ensimmäiset 
omat kisat

PAKILAN VOIMISTELIJAT (PNV) on 
v. 1947 perustettu perinteikäs voi-
misteluseura ja Suomen Voimistelu-
liiton jäsenseura. Seurassa on noin 
1400 jäsentä ja toiminta-alueena on 
Pohjois-Helsinki, erityisesti Pakilan, 
Paloheinän, Torpparinmäen ja Ou-
lunkylän alue.

Aikuisille ja lapsille seura tarjo-
aa kymmenittäin harrasteliikunnan 
viikkotunteja lähellä kotia. Laadus-

ta kertoo mm. aikuisten harrastelii-
kunnan saama Voimisteluliiton Täh-
tiseura-merkki. Joukkuevoimistelus-
sa PNV on yksi Suomen menestyksek-
käimmistä seuroista ja naisten edus-
tusjoukkue Gloria kilpailee kansain-
välisellä tasolla. ProDance -tanssilin-
jan joukkueet ja pienryhmät tarjoa-
vat laadukasta showtanssin opetus-
ta ja kilpailumahdollisuuksia.

Mukaan on helppo tulla: yhdellä il-

moittautumisella varmistat kohtuu-
hinnalla paikan koko lukukauden tai 
-vuoden liikuntatunneille. Ilmoittau-
tumaan pääset osoitteessa pnv.fi/lii-
ku/ilmoittaudu

Seuraa PNV:tä nettisivuillamme, Fa-
cebookissa sekä Instagramissa!

Yhteystiedot: 
Ohrahuhdantie 2 A, 00680 Helsinki
p. 040 502 1443 (soittoaika klo 9 – 12)
www.pnv.fi

Pakilan Voimistelijat
PDS – Illuusio ja Utopia Kuvateksti: Illuusio ja Utopia 
-joukkueet menestyivät hienosti Pakilan Voimistelijoi-
den ensimmäisissä omissa kisoissa.
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•Vaatekorjaukset         
•Nahkavaatteet
•Pesulapalvelu
•Nahkapesu
•Kodintekstiilit
•Mattopesu

Tilaustyöt•
Hääpuvut•

Turkit•
Turkissäilytys•

Alihankinta ym.•

Kirjanpitopalvelua Oulunkylässä 
pienille yrityksille

www.mikrotilit.fi          p. 040 733 6869

Helsingin kaupungin 
koronavirusneuvonta
PALVELU ON TARKOITETTU helsinkiläisille, jotka koke-
vat altistuneensa koronavirukselle tai jotka oireiden perus-
teella arvelevat saaneensa tartunnan. Numeroon voi soit-
taa myös, jos omaisen altistuminen tai oireet huolettavat.

Uuden neuvontapalvelun numero on 09 310 10024. Pu-
helinnumerossa palvellaan helsinkiläisiä arkisin kello 7–20.

- Haluamme tarjota helsinkiläisille nopean ja helpon ta-
van kysyä ja saada tietoa, jos koronavirustartuntaan liittyvät 
asiat askarruttavat. Samalla toivomme, että muut terveys-
palvelujen kontaktikanavat eivät kuormittuisi, terveysase-
mien johtajalääkäri Timo Lukkarinen kertoo.

Iltaisin kello 20 jälkeen ja viikonloppuisin helsinkiläi-
siä neuvoo koronavirustartuntaan liittyvissä asioissa Päi-
vystysapu, p. 116 117. 

Puhelu koronavirusneuvontaan maksaa normaalin pu-
helun verran. 

Teksti: Jaana Juutilainen-Saari/Helsingin kaupunki

HELSINGIN KAUPUNKI aloit-
ti vuodenvaihteessa Pakilan ja 
Tuomarinkylän alueella luon-
toalueiden ja maisemanhoidon 
suunnittelun. Valmistumisen 
jälkeen sen pohjalta hoidetaan 
luontoa ja maisemaa seuraavan 
10 vuoden ajan. Kaupungin ta-
voitteena on, että lähimetsät ja 
niityt kestävät virkistyskäytössä, 
ovat monipuoliset ja turvalliset, 
mutta säilyttävät silti luontoar-
vonsa. Suunnitelmassa esitetään 
yksityiskohtaisesti metsäkuvioi-
den puuston ja muun metsäkas-
villisuuden sekä luonnonympä-
ristön tila ja esitetään hoitotoi-
menpide-ehdotukset.

Metsänhoidon suunnittelun  
taso romahtanut

Luontojärjestöt (Helsingin 
luonnonsuojeluyhdistys, Hel-
singin Seudun Lintutieteelli-
nen Yhdistys Tringa sekä Suo-
men luonnonsuojeluliiton Uu-
denmaan piiri) antoivat suun-
nitelmasta kipakkaa palautetta. 
Ne myös arvioivat kovin kriit-
tisesti Helsingin metsänhoi-
don suunnittelun tasoa, joka 
järjestöjen mielestä on romah-
tanut. Myös Oulunkylä-Seura 
kommentoi hoitosuunnitelmaa 
Vantaanjoen varressa sijaitsevan 
Toivolanpuiston osalta ja kiin-
nitti huomioita samankaltaisiin 
asioihin kuin luontojärjestöt.

Käänne huonompaan  
luontoarvojen suhteen

Järjestöt toteavat Helsingin ol-
leen monella tapaa luontoarvo-
ja painottavan kaupunkimet-
sänhoidon ykkönen Suomessa, 
mutta v. 2017 organisaatiomuu-
toksen romahduttaneen Hel-
singin metsänhoidon suunnit-
telun tason. Niinpä järjestöt ve-
toavat kaupunkiympäristölauta-
kuntaan, jotta se puuttuisi Hel-
singin metsänhoidon suunnit-

telun ongelmiin. Ne muistut-
tavat, että valtuustostrategian 
mukaisesti Helsingin metsän-
hoidon päätavoitteen pitäisi olla 
monimuotoisuuden lisääminen. 
Viime vuosina käytännöt ovat 
kuitenkin suunnittelun osalta 
heikentyneet huolestuttavasti. 
Pääpaino uusissa suunnitelmis-
sa on ollut luontoarvojen lisää-
misen sijasta metsänhoidon li-
säämisessä.

Pakilaan ja Tuomarinkylään 
liikaa hakkuita ja hoitoa

Luontojärjestöt ovat antaneet 
viime vuosina hyvin kriittis-
tä palautetta useimmista val-
mistelussa olleista aluesuun-
nitelmista. Ongelmana on ol-
lut metsänhoitoasioiden hyvin 
ylimalkainen käsittely sekä kes-

keisten hakkuu- ja hoitopäätös-
ten jättäminen virkamiestasolla 
päätettäviin luonnon- ja maise-
manhoitosuunnitelmiin. 

Vuodenvaihteessa 2019-20 
kommentoitavana olleesta en-
simmäisestä uuden järjestelmän 
mukaisesta toteuttamissuunni-
telmasta eli Pakilan ja Tuoma-
rinkylän luonnon- ja maise-
manhoitosuunnitelman luon-
noksesta järjestöt toteavat, että 
siinä esitettiin tarpeeseen näh-

den liikaa hakkuu- ja hoitotoi-
mia. Myös luontoarvojen huo-
miointi sekä toimien ohjeistus 
oli hyvin puutteellista. Näin laa-
jojen toimenpiteiden toteutta-
minen haittaisi myös monia vir-
kistyskäyttäjiä.

Muutosehdotuksia 
nykytilaan

Luontojärjestöt ehdottavat Pa-
kila-Tuomarinkylä -suunnitel-
man uudelleen valmistelua se-
kä joukon jatkotoimenpiteitä 
ongelmien ratkaisemiseksi. Jär-
jestöt esittivät myös luonnon- 
ja maisemanhoitosuunnitelmi-
en päätöksenteon palauttamis-
ta virkamiehiltä lautakunnalle 
sekä kaupungin ulkopuolisen 
asiantuntemuksen mukaan ot-
toa huolehtimaan monimuotoi-
suuden lisäämistavoitteiden jal-
kauttamisesta Helsingin met-
sänhoidon suunnitteluun ja to-
teutukseen.

Toivolanpuisto – 
arvokas luontokohde 
Vantaanjokivarressa 
Pakilan ja Oulunkylän 
rajamailla

Toivolanpuiston ydinosa muo-
dostuu jyrkkärinteisestä, mai-
semallisesti merkittävälle kal-
lioiselle mäelle, joka on valta-
osin lehtoa. Alueella vaihtele-
vat vanha, lahopuustoinen kuu-
sivaltainen sekametsä lehtipuu-
valtainen, lahopuustoinen, lou-
hikkoinen eteläosa sekä poh-
joisrinteen harvennettu, varttu-
nut, vanhojen mäntyjen leimaa-
ma sekametsä. Vanhoja, järeitä 
mäntyjä on alueella muutenkin 
kohtalaisen runsaasti. Erityis-
maininnan ansaitsee kaakkois-
kulmassa tonttien rajalla jokeen 
laskeva, kotkansiipeä ja metsä-
alvejuurta kasvava noro, jonka 
lehtimetsärinteestä on löyty-
nyt valtakunnallisesti uhanalai-
nen etelänruostekääpä. Toivo-
lanpuisto on linnustollisesti ar-
vokas kohde, sieltä on myös lii-
to-oravahavaintoja.  Kulttuuri-
historiasta kertovat I ms:n lin-
noitusrakenteet ja pensionaatin 
kivijalat. Oulunkylä-Seura eh-
dotti v. 2015 Toivolanpuiston 
sisällyttämistä luonnonsuoje-
luohjelmaan.

Teksti: ERWIN WOITSCH / OKS

Järjestöjen yhteydenotto kaupunkiympäristölautakunnalle on luettavissa  
www.sll.fi/helsinki/2020/01/22/kaupunkiymparistolautakunnalle-helsingin-hallinnonuudistuksessa-huonontunut-metsasuunnittelu-vaatii-korjaustoimia/.
Järjestöjen lausunto Pakilan ja Tuomarinkylän suunnitelmasta on luettavissa  
www.sll.fi/helsinki/2020/01/17/jarjestolausunto-pakilan-ja-tuomarinkylan-luonnon-ja-maisemanhoitosuunnitelman-luonnosaineistosta/

Oulunkylä-Seuran lausunto Toivolanpuiston osalta löytyy http://kaupunginosat.net/oulunkyla/

Luontojärjestöiltä tyrmäävä palaute 
kaupungin metsänhoidon suunnittelusta

Sanni Sepon luontokuvia voi 
maaliskuussa ihailla myös In-
validisäätiön galleriassa: www.
invalidisaatio.fi/galleriassa-nyt 
Kuva: Sanni Seppo, Viisi pikseliä

Toivolanmetsä, liikunnan ilon, 
voimaannuttavan tunnelman 
ja luonnosta oppimisen kohde, 
jonka luonnonarvoja kohot-
tavat mm. lahopuut. Alue on 
tärkeä osa vihersormea, joka 
yhdistää Patolanmetsän Van-
taanjokivarteen. Kuva: Erwin 
Woitsch

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

www.autolasipojat.fi

Tuulilasiongelmia?
Tuulilasit- ja muut 
autolasipalvelut

Autolasien ykkönen 

Pääkaupungin parasta palveluaAutoGlass Service

Vakuutusyhtiöiden sopimuskumppani

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

www.paratiisikukka.fi | www.juhlaparatiisi.fi 
www.sisustusparatiisi.fi

Siltavoudintie 4 | Ma-To 10.30-18, Pe 9-18, La 9-15, Su 10-15 
info@juhlaparatiisi.fi  | p. 010 327 3330 

Kukat, lahjat ja 
sisustustavara 
Myös perille toimitettuna 

pääkaupunkiseudulla
Katso aukioloajat nettisivuiltamme!

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!

Tilaa maksuton myyntipaketti:  
WWW.NETTIKULTA.FI   
puh. 044 9877049
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Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut HSY hakee 
kummikouluja. Kummikoulut 
saavat maksuttoman ympä-
ristökasvatuskokonaisuuden 
valitsemallaan teemalla Kes-
tävä kulutus tai Elintärkeä 
vesi.

KUMMIKOULUSSA MIETITÄÄN ja harjoitel-
laan arjen ympäristötekoja, joilla voi itse vaikut-
taa myönteisten muutosten puolesta. Kummi-
kouluohjelmaan valitaan vähintään kymmenen 
peruskoulua Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, 
Kauniaisista ja Kirkkonummelta. Hakuaika lu-
kuvuoden 2020–2021 kummikouluksi on avoin-
na 12.3.– 8.4.2020. Hakuohjeet löytyvät HSY:n 
verkkosivuilta hsy.fi/kummikoulu.

Kaksi vaihtoehtoista 
ympäristökasvatusteemaa

Kestävä kulutus -teeman sisältöinä ovat jätteen 
määrän vähentäminen, kiertotalous, lajittelu ja 
kohtuulliset kulutusvalinnat.

Elintärkeä vesi -teeman sisältöinä ovat vesi-
huoltoon tutustuminen, lähivesien tutkiminen, 
vesivastuullisuus ja viemärietiketti.

Kummikouluohjelmaan on helppo lähteä mu-
kaan. Jokainen koulu saa oman, nimetyn ympä-
ristökasvattajan, joka auttaa ohjelman suunnitte-
lussa. Lisäksi käytettävissä on tietty määrä ym-
päristökasvattajan vierailuja, jotka voivat sisältää 
esimerkiksi oppitunteja, koulun henkilökunnan 
infotilaisuuden tai apua ympäristöpäivän suun-
nitteluun. HSY tarjoaa kummikoulujen opetta-
jille myös koulutusta, verkostoitumista sekä val-
miita oppitunteja ja -materiaaleja.

Teksti: PÄIVI VAISTO, 
HSY ympäristöasiantuntija

HSY hakee ympäristökasvatuksen 
kummikouluja

HSY:n kummikoululaisia vesioppitunnilla ulkona. Kuva HSY

Raide-Jokeria 
ja asuntoja 
rakennetaan 
Oulunkylässä
Oulunkylän kaupun-
ginosaan tavoitellaan 
5000 uutta asukasta 
ja 1500 uutta 
työpaikkaa vuoteen 
2030 mennessä. 
Tämän mahdollistaa 
bussin 550 korvaava 
Raide-Jokeri ja sen 
varrelle ja lähistölle 
tapahtuva uudisra-
kentaminen. 

KAADETTUJEN PUIDEN kannot, 
puunrunkokasat, nykyisten katura-
kenteiden purku ja johtotyöt kerto-
vat valmistautumisesta pikaraitiotien 
ja asuntojen rakentamiseen. Suurim-
mille rakentamisalueille on voimassa 
olevat asemakaavat.

Maunulassa on jo rakennettu Mau-
nula-talo ja kadun toiselle puolelle nel-
jä kerrostaloa. Suurimmat tulevat ra-
kentamisalueet sijaitsevat Käskynhal-
tijantien molemmin puolin ja Maaher-
rantien eteläpuolella.

Käskynhaltijantietä muokataan 
bulevardimaisemmaksi. Katualue on 
suunniteltu uudelleen tulevaa Raide-
Jokeria ja sen pysäkkejä varten ja sa-
malla parannetaan kävelyn ja pyöräi-
lyn yhteyksiä. Uusia asuinrakennuk-
sia on suunniteltu Käskynhaltijantien 
ja Norrtäljentien varteen sekä Mesta-
rintien, Kivalterintien, Kivalterinpolun, 
Maapadontien ja Teinintien varteen. 

Uusia asuntoja on tarkoitus rakentaa 
n. 1800 asukkaalle. Liiketilat painot-
tuvat pysäkkien läheisyyteen. 

Kokeilevia rakennushankkeita

Käskynhaltijantien varren tonteille 
kaupunginhallitus on varannut ton-
tit kolmelle Kehittyvä-kerrostalo oh-
jelman hankkeelle. Kestävä kerrosta-
lo -hankkeessa suunnitellaan massii-
vitiilestä rakentuvaa painovoimaisel-
la ilmanvaihdolla varustettua moder-
nia asuinkerrostaloa. Hankkeessa hyö-
dynnetään vuosisatojen kuluessa kestä-
viksi todettuja teknisiä ratkaisuja. Ta-
voitteena on rakentaa sekä energiate-
hokas että kestävä, terveellinen ja viih-
tyisä kerrostalo. 

Toisen, Elävä talo -hankkeen tavoit-
teena on tilallisesti aikaa kestävä, asuk-
kaiden erilaistuvia ja omaehtoisia tar-
peita palveleva rakennuskanta. Asun-
tojen koot ja niiden tilaratkaisut ovat 
helposti muunneltavissa koko raken-
nuksen elinkaaren ajan. Asunnot koos-
tuvat omalla sisäänkäynnillä varuste-
tuista tilayksiköistä, joita voi yhdis-
tellä ja eriyttää erilaisiksi asunnoiksi 
– pienasunnoista isoiksi asunnoiksi ja 
toisinpäin, tai vaikkapa yhteisöasun-
noiksi ja osin esimerkiksi työtiloiksi 
sekä sivuasunnoiksi. 

Kolmannessa Tulevaisuuden puu-
kerrostalo -hankkeessa rakennetaan 
kolme erilaista puukerrostaloa, ran-
karakenteinen, hybridirakenteinen ja 
massiivipuurunkoinen, joita vertail-
laan suunnittelun, rakentamisen ja asu-
misen aikana. Tavoitteena on selvittää 
puukerrostalorakentamisen ja -asu-
misen sosiaaliset, tekniset ja taloudel-

liset vetovoimatekijät sekä liiketalou-
dellisesti paras tapa lisätä puukerros-
talojen rakentamista. 

Patolaan on suunnitteilla uusia pis-
tekerrostaloja ja päiväkoti Hirsipa-
dontien, Kivipadontien ja Kisällinpo-
lun varteen.

Toinen suuri uudisrakennuskoh-
de on Veräjämäessä Raide-Jokerin ja 
pääradan risteyksessä Maaherrantien 
varrella, josta Sato Oyj ja Y-säätiö os-
tivat VR Groupilta 30.12.2019 van-
han kerrostaloalueen, jossa on 9 taloa 
ja 155 asuntoa. Vanhojen rakennus-
ten purku alkaa kesän jälkeen. Tilalle 
rakennetaan 5-8 vuoden aikana Vii-
saan liikkumisen kortteli, johon tulee 
n. 500 uutta asuntoa vapaarahoitteisia 
vuokra- ja omistusasuntoja, valtion tu-
kemia vuokra-asuntoja sekä välimuo-
don asuntotuotantoa. 

Oulunkylän keskusta 
suunnittelupöydällä

Oulunkylän keskustasta on tehty kol-
me erilaista ideamallia, joita on tar-
koitus hyödyntää alueen kehittämises-
sä. Oulunkylän torin laidalle suunni-
tellaan uutta asuinrakennusta ja van-
ha asema tullaan suojelemaan. Oulun-
kyläntien varteen suunnitellaan uu-
sia asuntoja. Suunnittelualue sijaitsee 

Oulunkylän keskustassa junanradan 
kaakkoispuolella. Suunnittelualueeseen 
kuuluu Oulunkyläntien varren puisto-
alueita ja puistoon rajoittuvia asuin-
tontteja. Myös Asukastalo Seurahuo-
neen tontti kuuluu alueeseen.

Suomen suurin päiväkoti

Maunulassa Pirjontien ja Pirkkolan-
tien varrelle suunnitellaan asuntoja n. 
600 uudelle asukkaalle. Suursuon sai-
raalaa vastapäätä Suursuonlaitaan ra-
kennetaan parhaillaan Suomen suu-
rinta päiväkotia 335 lapselle. Maunu-
lan Kuusikkopolulle rakennetaan 60 
uutta asuntoa. Myös Lampuotilantiel-
le suunnitellaan uusia kerrostaloja lä-
helle Raide-Jokerin pysäkkiä.

Tuusulanväylän bulevardialue

Raide-Jokerin rakennustyöt etenevät 
Pakilantielle ja Käskynhaltijantielle. 
Katusuunnitelman mukaisesti pika-
raitiotie kulkee Pakilantien ja Käskyn-
haltijantien keskellä, ja Tuusulanväy-
län ylittävää siltaa muokataan vastaa-
maan uusia suunnitelmia. Pikaraitio-
tien rakentamisen yhteydessä saneera-
taan myös muut kadun rakenteet mu-
kaan lukien jalankulku- ja pyöräväylät. 
Tuusulanväylän sillalla Raide-Jokeri 

kohtaa Tuusulan kaupunkibulevardin. 
Koko bulevardin alueelle suunnitellaan 
tiivistä kaupunkia noin 20 000 asuk-
kaalle. Vanhat kaupunginosat täyden-
tyvät bulevardin varrella yhtenäiseksi 
urbaaniksi alueeksi. Käskynhaltijantien 
alueesta on tarkoitus tulla yhdessä Kä-
pylän alueen kanssa kaupunkibulevar-
din merkittävimmät maankäytön pai-
nopistealueet.

Tuusulanväylän sillan rakennustyöt 
on tarkoitus aloittaa helmi–maaliskuun 
vaihteessa. Ensin rakennetaan sillan 
pohjoisosassa, minkä jälkeen siirry-
tään eteläpuolen kaistoille. Liikenne 
kulkee sillalla koko ajan. Samaan ai-
kaan sillan rakentamisen kanssa aloi-
tetaan työt Pirjontien liikenneympyrän 
ja Tammiontien välisellä osuudella, en-
sin pohjoisilla kaistoilla ja sen jälkeen 
eteläisillä. Viimeiseksi, arviolta loppu-
vuonna 2021, aloitetaan rakennustyöt 
tulevan pysäkin kohdalla eli Maunu-
la-talon edustalla.

Pakilantie kavennetaan työmaa-alu-
een kohdalla kaksikaistaiseksi. Myös 
lopputilanteessa Raide-Jokerin val-
mistuttua Pakilantie on kaksikaistai-
nen, ja jalankululle ja pyöräilylle on 
kummallakin puolella katua omat kais-
tansa. Työt Pakilantiellä jatkuvat vuo-
teen 2022 asti. 

Teksti ja kuva: 
OLAVI SYRJÄNEN

 Maunulan Suursuonlaitaan on rakenteilla maan suurin päiväkoti.
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RISTIKKO

Fysioterapeutti  
Anita Korhonen 
050 545 9500
Männikkötie 10

• fysioterapia & hieronta 
• kinesioteippaukset  

• Bemer-terapia 
• kalvo(fascia)käsittelyt

Oulunkylän  
Kampaamo

Marjut Mäkelä
Siltavoudintie 7,  
00640 HELSINKI  
Puh. 09 728 7012

Yksilölliset 
hammasproteesit 

suoraan valmistajalta

Erikoishammasteknikko 

MERJA  
VESAMÄKI

Helsinginkatu 9 
P. 09 716 151

Jalkahoito 60 € 
(Kustaankartano B-talo) Oulunkylä 
Hieronta 25 €  (30 min.)

Metsäpurontie 26, Maunula
Myös kotikäyntejä

Metsäpurontie 26, Maunula 
p. 09 724 9577, 0400 489609 

www.rajakaski.fi

Maunulan  
Fysioterapia  

Pyydä ilmoitustilatarjous 
kauneus- ja terveyssivun 

ilmoituspaikasta: 

P. 010 320 6664,  
045 1323 828

seija.kuoksa@eepinen.fi 
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Hammashoitoa 
OULUNKYLÄSSÄ

Jukka Kärkkäinen 
Hammaslääkäri, lääkäri

OK-Hammas
Siltavoudintie 4 | Ajanvaraus p. 7520880

Kauneus ja terveys

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

Käpyläntie1, 00610 Helsinki   |   www.koskelanhammas.fi

Varaa aika
soittamalla

(09) 720 6800
tai netistä.

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO 

Hannele  
Lindholm 

Puh. 09 710 533,  
050 470 5278

Käenkuja 4, Sörnainen

Marleen
a •  Kauneushoitola  

•  Jalkahoitola   
•  Koti- ja  
    laitoskäynnit

Siltavoudintie 7  | 1.4. alkaen Pohjolankatu 1  
Puh. 09-791187 / 040-5721238

Nettiajanvaraus www.kauneushoitolamarleena.fi
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Huomasitko, että 
kukkakauppa 
Bella Verden nimi 
vaihtui? Omista-
janvaihdos sujui 
niin sutjakasti, 
että kovin moni 
asiakas tuskin 
huomasikaan 
sitä. Yrittäjälle 
vauhdikas alku 
oli hektinen.

TARJA IMMONEN on toiminut 
yrittäjänä jo yli 20 vuotta. Mat-
katoimisto vaihtui 10 vuoden 
jälkeen juhla- ja sisutustarvik-
keiden verkkokauppaan. Kun 
tarjoutui tilaisuus ostaa Bella 
Verden liiketoiminta, Immo-
nen päätti taas ryhtyä kokopäi-
väiseksi yrittäjäksi.

- Sisustaminen ja kukat se-
kä juhlatarvikkeet nivoutuvat 
hyvin yhdeksi palvelukokonai-
suudeksi. Lähdimme liikkeelle 
vauhdikkaasti äitienpäiväviikol-
la, jolloin oli saatava vaihdettua 
kukkakaupalle puhelin- ja säh-
köliittymät, vuokrasopimuk-
set, tavarantoimittajasopimuk-
set, uudet työntekijät yms. sa-
malla kun oli suunniteltava äi-
tienpäivään tulevia ostoja. Kuk-
kakauppojen vaihdos tapah-
tui saumattomasti: maanantai-
na toimi vielä Bella Verde, tiis-
taina asiakkaita palveli Paratii-
sikukka. Näin jälkeen päin aja-
teltuna ihmetyttää itseäkin, et-
tä miten tuosta ensimmäisestä 
viikosta oikein selvittiin kaiken 
järjestelyn keskellä.

Kukkakimput pitävät edel-

leen pintansa kaupan myydyim-
pinä tuotteina.

-Leikkokukkien lisäksi olem-
me ottaneet tuotevalikoimaan 
viherkasveja ja muita ruuk-
kukasveja. Kesällä kesäkukat 
ovat kysyttyjä. Ruukkuja ja pie-
ni vaihtuva valikoima sisustus-
tuotteita on aina myymälässä, 
samoin erilaisia lahjatuotteita, 
kuten kynttilöitä, makeisia ja 
nalleja, Tarja Immonen kertoo.

Koko juhla kerralla kotiin

Paratiisikukassa työskentelee 
yksi vakituinen ja kolme osa-
aikaista floristia, jotka teke-
vät kaikenlaisia sidontatöitä: 
kukkakimppuja eri tilanteisiin, 
pääseppeleitä, pullokoristeita, 
hääsidontaa, hautakimppuja ja 
-laitteita sekä hiuskoristeita, 
kukkakakkuja, pöytäasetelmia 
jne. asiakkaan toiveiden mukai-
sesti. Kukkia saa myös verkko-
kaupasta, johon Immonen pa-
nostaa erityisesti.

-Uusi palvelumme on, että 
asiakas voi tilata sisustustuot-
teet, juhlatarvikkeet sekä lah-
jat ja kukat

netissä ja tilata kuljetuksen 
omalle kotiovelle tai esim. yri-
tykseen tai lahjaksi toiselle. Kul-
jetukset toimivat pääkaupunki-
seudulla. Myös nouto Siltavou-
dintieltä onnistuu, Tarja Immo-
nen kertoo.

Asiakkaita on ilahduttanut 
erityisesti Paratiisikukan kaunis 
lahjapaketointi. Kaupasta löytyy 
myös eksoottisempia kukkia se-
kä herkkuja kimpun oheen. Va-
likoima pyritään pitämään sel-
laisena, ettei vastaavia tuotteita 
päivittäistavarakaupoista löydy. 

Teksti: SUSAN WILANDER
Kuva: TEIJA LINDROOS

Arjen ja juhlan 
Paratiisi

Suurin osa Paratiisikukan leikkokukista tulee ympäri maailmaa 
Hollannin kautta. Ruukkukukkia saadaan sekä Hollannista että 
kotimaasta.

Palava halu musiikkiin pitää 
Sippua tiukassa otteessa, 
vaikkakin viralliset työvuo-
det Oulunkylän yhteiskou-
lun musiikinopettaja tuli-
vat täyteen viime vuonna. 
Musiikin opettaminen jat-

kuu silti freelancerina Ogelin Yhteiskou-
lussa, kuten hänen oppilaistaan koostuvan, 
kuubalaista musiikkia soittavan latinobän-
di Fiestetica-yhtyeen johtaminenkin. Yhtye 
on perustettu jo 1980.  Kaikenlainen lati-
nalainen musiikki on Sipun sydäntä lähel-
lä. Sen monimuotoiset sävelkulut kiehto-
vat ja tempaavat niin soittajan, kuin kuuli-
jankin mukaansa. 

Sipun musiikinopetuksesta ovat saaneet 
nauttia oman arvion mukaan jo 18 000 op-
pilasta kahdessa sukupolvessa. Sippu har-
mittelee, ettei muista aivan kaikkien oppi-
laidensa nimiä. Muistaa kuitenkin lämmöl-
lä heitä kaikkia. 

Pyytäessäni Sippua nimeämään edes joi-
tain oppilaitaan, niin heti päällimmäisenä 
hänelle tuli mieleen kaikille tuttu Ville Valo 
ja HIM-bändi, jonka kolme jäsentä on saa-
nut hänen opetustaan. Menestyvä pianis-
ti Iiro Rantala, sekä Janne Murto (nykyisen 
Pop Jazz konservatorion rehtori) nousivat 
myös mieleen. Helsingin Pop Jazz konser-
vatorio on tullut myös Sipulle tutuksi, hä-
nen toimiessaan siellä pianonsoiton opet-
tajana vuosina 1983 - 1990 kouluttaen mu-
siikinopettajia. Juha Sippu on myös tehnyt 
sovituksia musiikin oppikirjoihin. 

Kolmen viimeisen vuoden aikana Juha 
Sippu on toiminut Ogeli Music Club -or-
kesterin kosketinsoittajana ja kapellimes-
tarina tehden ”arrit”, eli nuotintanut yli 50 
artistivieraan ohjelmiston. Ogeli Music Club 
on vieraillut myös muissa kaupunginosis-

sa vieden laadukasta elävän musiikin mal-
lia ns. Ogelin henkeä eteenpäin. 

Sippu sai Vuoden Oulunkyläläinen -tun-
nustuksen vuonna 2013. Tunnustus myön-
netään henkilölle tai yhteisölle, joka on 
merkittävästi toiminut kaupunginosan 

eteen. Eräs näistä merkittävistä töistä on 
ollut Juha Sipun luotsaamien Oulunkylän 
Yhteiskoulun musiikkiluokkien konsertti-
matkat ulkomaille, joita on kertynyt vuo-
sien saatossa 37 kpl. 

Juha Sippu nousee jälleen esiintymisla-
valle Ogeli Music Club -orkesterin kanssa 
O’Gelis Barin klubilla perjantaisin 3.4., 1.5. 
ja 12.6. noin klo 21:00. Näihin kerran kuus-
sa, kuukauden ensimmäisenä perjantaina, 
tapahtuviin klubi-iltoihin on vapaa pääsy.

Teksti: VELI-MATTI KUNNARI
Kuva: JUHA SIPUN KOTIALBUMISTA

Tarkista järjestäjien verkkosivuilta viimeisimmät tiedot 
tapahtumien aikataulusta ja mahdollisista peruutuksista.

Juha Sippu, vahva elävän 
musiikin taustavaikuttaja

Musiikista ei pääse 
eläkkeelle, kuten 
ei muistakaan 
taiteen muodoista 
tuumaa Sippu.

Yrttikasvit ovat monipuolinen 
ja helposti viljeltävä puutarha-
kasvien ryhmä. Ne ovat sekä 
koristeellisia, tuoksuvia että 
hyödyllisiä. Yrttejä voi kasvat-
taa niin ikkunalaudalla kuin 
hehtaarin pellollakin. Ei ihme, 
että ne ovat suosituimpien 
puutarhakasvien joukossa. 

ULKOMAISILTA siemenmyyjiltä myydään Suomeen lähes 
300:n eri lajin ja lajikkeen siemeniä. Ruukkuyrttejä kasvatet-
tiin viime vuonna Suomessa myyntiin 35 miljoonaa kappalet-
ta. Yrttien kasvatus siis kiinnostaa laajaa joukkoa suomalaisia.

Tuttujen yrttien ohella kiinnostusta herättävät uudet lajit, 
joiden viljelystä kaivataan tietoa ja käytännön ohjeita. Berta-
lan Galambosin kirja ”Yrttiruutujen äärellä” antaa selkeitä oh-
jeita yli 40 uutuusyrttikasvin viljelyyn. Mukana on uutuusyrtte-
jä kaikkiin makuihin ja tarpeisiin, stressinsietokyvyn kasvatta-
misesta pölyttäjähyönteisten pelastamiseen. Olin mukana val-
mistelemassa tätä kirjaa julkaistavaksi. Vaikka kasvit ovat ol-
leet lähellä sydäntäni jo pitkään, opin kirjan myötä valtavas-
ti uutta tietoa yrteistä.

Kirja sisältää myös kirjoittajan, Bertalan Galambosin, elä-
mäntarinan. Miten unkarilainen yrttiviljelyagronomi pää-
tyi Pohjolaan tutkimaan yöttömän yön valossa voimaantuvia 

yrttikasveja? Bertalan Galambosin elämäntyön kautta on saa-
nut alkunsa monta uutta elinkeinoa, monta uutta makuelä-
mystä ja monta uutta intohimoista puutarhaharrastajaa. Kir-
joittajan toisinaan hykerryttävän hauskat, toisinaan kosketta-
vat muistot vuosien varrelta antavat oman mausteensa värik-
kääseen yrttikasvatusoppaaseen.

Bertalan Galambosi toimi lähes 30 vuotta yrttitutkijana Suo-
messa Helsingin yliopiston ja Maatalouden Tutkimuskeskuk-
sen hankkeissa ennen siirtymistään eläkkeelle 2011. Hänet tun-
netaan laajasti puutarhamaailmassa yrttikasvien viljelyasian-
tuntijana. Bertalan Galambosi on julkaissut n. 450 tieteellistä 
artikkelia, ammatillista tai koulutusjulkaisua yrttikasvatuksen 
alalla. Lisäksi hän on julkaissut yksin tai yhdessä muiden kir-
joittajien kanssa 14 kirjaa, joista neljä Suomessa.

Teksti: SUSAN WILANDER

Yrttejä ja 
muita elämän 
mausteita



Koskipadon purkuhanke 
haudattava
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Pakila-Seuran  
puheenjohtajan  
palsta 

Ilmastonmuutos  
ja rakentaminen
ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNNASSA Suomessa on 
viime aikoina pääasiassa keskitytty hiilinielujen kasvat-
tamisen tarpeeseen ja toisaalta metsähakkuiden määräs-
tä kiistelemiseen. Myös maa- ja kotieläintaloudelle on sa-
tanut päästövaatimuksia. Luvut ovat tosin vaihdelleet kes-
kustelijasta riippuen. Ns. asiantuntijatahojen omatkin lu-
vut ovat vaihdelleet hurjasti.

Sen sijaan rakentamisen päästöistä on puhuttu hyvin 
vähän, vaikka pääkaupunkiseudulla ja maakuntakeskuk-
sissa on viime vuosina rakennettu vilkkaasti ja rakenne-
taan jatkossakin.

Kuten tiedämme, Helsinki haluaa rakentaa Malmin len-
tokenttäalueelle lähiön 25 000 asukkaalle. Hanke on kiis-
telty ja sitä on puolustettu ja vastustettu yhtä kiivaasti. Hel-
singin valtuusto on asian jo hyväksynyt, mutta maakunta-
kaavaan liittyvästä osasta kiistellään yhä.

Malmin lentokentälle eli suopohjalle rakentamisen pi-
täisi alkaa tällä vuosikymmenellä. Todennäköisesti näin ta-
pahtuukin, vaikka tulevaisuudessa yleistyvä sähköinen len-
toliikenne puoltaisi kaupunkikentän säilyttämistä.

Mitä Malmin rakentamisella – vaikka lähellä Pakilaa on-
kin - on tekemistä Pakilan ja Paloheinän alueen asukkaiden 
kanssa ja mitä se kuuluu Pakila-Seuralle? Näin voi kysyä.

Hiljattain valmistuneen arvostetun konsulttiyhtiö Ram-
bollin tekemän selvityksen mukaan pelkkä Malmin lento-
kentän esirakentaminen eli pilaristabilointi aiheuttaisi ai-
nakin 343 miljoonan kilon hiilidioksidipäästöt, kun maa-
han kairatut reiät täytetään betonilla. Reikiä tarvittaisiin 
näet satojatuhansia.

Lisäksi rikkihappo- ja sulfidisavea sisältävän alueen ta-
lojen pohjat jouduttaisiin paaluttamaan teräsbetonilla. 
Sen päälle tulivat sitten varsinaisen rakentamisen aiheut-
tamat päästöt.

Rambollin mukaan paaluja tarvittaisiin 14 000 km. Se 
tarkoittaisi, että kolmannes Suomen vuotuisesta sement-
tituotannosta upotettaisiin Malmin lentokenttäalueeseen. 
Paalutuotannosta tulisi 350 000 tonnin hiilidioksidipääs-
töt ja sen hiilimäärän sitomiseen tarvittaisiin puuta 350 
000 kuutiota.

Haluan kirjoituksellani avata rakentamisesta aiheutuvien 
päästöjen mittaluokkaa. On tietenkin selvää, että Helsin-
ki tarvitsee lisää asuntoja ja niitä pitää rakentaa päästöistä 
huolimatta ja koetettava sitten kompensoida päästöhaitto-
ja jossain muissa kohteissa.

Silti voi kysyä, olisiko Helsingin viisasta valita rakenta-
misen kohteet vielä nykyistäkin tarkemmin. Tuo Malmille 
kaavailtu 25 000 asukkaan asuttaminen voitaisiin todennä-
köisesti toteuttaa huomattavasti ilmastoystävällisemminkin.  

Miten tavallinen kansalainen Pakilassa tai Paloheinässä 
voi sitten vaikuttaa päästöihin?

Monellakin tavalla. Uusiutuvan energian lisääminen, 
puhtaiden polttoaineiden suosiminen autoilussa, terveel-
lisen kasvispitoisen ruuan lisääminen ja kulutusta kestä-
vien tuotteiden suosiminen ovat varmoja keinoja. Varal-
lisuuden mukaan voi myös osallistua päästökompensoin-
tiin ulkomaillakin.  

RAIMO RAHKONEN
Pakila-Seuran pj.

puh. 0400 408122
raimorahkonen@live.com

Pakila-Seuran mielestä 
Vantaanjoen padon 
purkamishankkeista 
tulisi luopua. Pakila-
Seura on huolissaan 
yhä uudelleen esille 
nousevista suunnitel-
mista purkaa Helsingin 
Vanhankaupungin-
kosken 1870-luvulla 
rakennettu pato. 

HELSINGIN kaupunginvaltuustossa on teh-
ty aloitteita padon purkamiseksi ja asiaa on 
esitetty useita kertoja eikä uhka joen yltä 
ole kokonaan poistunut. Padon purkami-
nen helpottaisi vaelluskalojen kulkua, mut-
ta purkamisella olisi dramaattiset vaiku-
tukset itse Vantaanjokeen. Finnish Con-
sultingin Group arvioi viime vuonna teke-
mässään asiantuntija-arviossa (1.6.2019), 
että Vantaanjoen pinta voisi laskea jopa 
2-3 metriä. 

Uimarannat häviäisivät

-Noin suurella vedenpinnan laskulla oli-
si valtavan iso vaikutus koko jokeen. Van-
taanjoki virtaa Pakila-Seuran toimialueel-
la Tuomarinkylän peltojen kuvetta Itä-Pa-
kilan alueen vierestä Oulunkylään ja edel-
leen merelle. Esimerkiksi suosittu Pikku-
kosken uimaranta ja muut joen uimapai-
kat todennäköisesti tuhoutuisivat kokonaan 
aivan varmasti ja vaikutukset joen virkis-
tyskäytölle olisivat muutenkin merkittävät 

suuret, sanoo Pakila-Seuran varapuheen-
johtaja Jari Mörö. 

Vantaanjoen varsi Tuomarinkylä-Itä-
Pakila -välillä on hyvin suosittua kävely-, 
lenkkeily- ja pyöräilyaluetta. Viehättävän 
jokivarren muuttuminen kapeaksi vähäveti-
seksi purouomaksi olisi suuri menetys alu-
een asukkaille. Rantatörmien sortumisvaa-
ratkin lisääntyisivät. Joen veden laatu las-
kisi virtauksen heiketessä.

Vaikuttanut 150 vuotta
Vantaanjoki on nykymuodossaan muovan-
nut jokirantoja virtauksellaan 150 vuoden 
ajan, kun Vanhankaupunginkosken pato 
on ollut olemassa. Sillat, laiturit, uimapai-
kat ja venevalkamat ovat muodostuneet 
tuona aikana. 

Mörö sanoo ymmärtävänsä harrastus-
kalastajien toiveet vaelluskalojen nousun 
helpottamisesta ja virkistyskalastuksen el-
vyttämisestä. 

-Toisaalta voidaan kysyä, eikö vaellus-
kalojen nousua ole jo helpotettu. Vanhan-
kaupungin kosken itähaara on patoama-
ton ja siinä on koski sekä kalaportaat eli 
sitä kautta lohi ja taimen nousevat jokeen, 
hän sanoo. 

Itäisessä uomassa kalojen nousua aio-
taan selvittää vielä uudelleen ja vaellus-
kalojen nousun edellytyksiä parantaa. Ka-
laportaan toiminnan kehittäminen lisäisi 
vaelluskalojen nousua.

Teksti: ESKO LUKKARI 
Kuva: EIJA VARJONEN-LUKKARI

Patolan 
metsässä 
nähtiin  

karhun jäljet

Laskiaistiistaina Jahtivou-
dintien puoleisen metsän 
reunaan kokoontui ryhmä 
lapsia ja aikuisia. Oli alka-
massa Patolan metsäkerhon 
perhepäivä. Laskiaista ei 
tänä vuonna voinut viettää 
perinteisesti mäkeä laske-
malla, vaan ohjelmassa oli 
luontopolku tehtävineen ja 
arvoituksineen.

PERHEKUNNITTAIN, ja sikin sokin, läh-
dettiin liikkeelle rastilta toiselle. Tehtävi-
nä oli muun muassa kiinnittää lumiukolle 
nenä sokkona, nepata pikkukelkoilla, heit-
tää lumipalloilla tarkkuutta ja pujotella mä-
keä alas. Arvoitusrasteilla mietittiin, ketkä 
kaikki maastossa olivat kulkeneet ja jättä-
neet tassun jälkiä ja KYLLÄ! yhdet jäljet oli 
jättänyt itse metsänkuningas eli karhu. Per-
hepäivä päätettiin talvisiin yhteislauluihin 
sekä the Skutta -orkesterin esiintymiseen. 
Lopuksi herkuteltiin pullalla ja mehulla.

Tavallisina kerhopäivinä metsässä leiki-
tään, opitaan, lauletaan ja nautitaan luon-
nosta ilman omia vanhempia kokeneiden 
varhaiskasvatuksen lastenhoitajien ohjauk-
sessa. Kerho toimii maanantaista torstai-
hin klo 9-12. Kerho alkaa päiväkoti Per-
hosen pihalta osoitteesta Jahtivoudintie 3. 
Patolan metsäkerho on osa päiväkoti Per-
hosen toimintaa.

Helsingin kaupungin leikkitoiminnan 
kerhot ovat tarkoitettu 2-5 vuotiaille ko-
tihoidossa oleville lapsille. Kerho on mak-
suton, eikä vaikuta perheen saamaan kun-
nalliseen kotihoidontukeen. Leikkitoimin-

nan kerhot noudattavat koulujen toimin-
ta-aikoja. Kerhoon haetaan sähköisellä ha-
kemuksella.

Lisätietoja kerhosta saa varhaiskasvatusyksikkö Maja-
va-Perhosen johtajalta Petrus Väärälältä, 09 31069955 
tai sähköpostitse petrus.vaarala@hel.fi

Facebookista löytyy kuvia ja tietoa toiminnastam-
me nimellä Patolan metsäkerho. Käy tykkäämässä ja 
sivua saa jakaa.

Teksti: KIRSTI ALA-LÄHDE
Kuvat: MARJO HYVÄRINEN

Patolan otson tassunjäljet.Lumiukolle voi laittaa nenän 
vaikkei lunta olisikaan.

kaupunginosat.fi/pakila
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Haltialanmetsästä 
luonnonsuojelualue

Saamme pian lähimetsäämme Helsingin uusista 
luonnonsuojelualueista sen suurimman, kun kau-
punginhallituksessa päätimme esittää Haltialan-
metsää luonnonsuojelualueeksi ELY-keskuksel-
le. Meille monille tutussa Paloheinän ja Vantaan-
joen välisessä metsässä on lukuisia valtakunnalli-

sesti merkittäviä luontoarvoja. 
Kokonaan tätä Keskuspuiston pohjoisosan metsää ei suo-

jella, mutta merkittävä 137 hehtaarin kokoinen alue. Suojelu 
kytkee jo aiemmin suojellut pienemmät Haltialan aarnialu-
een ja Pitkäkosken rinnelehdon toisiinsa. 

Oma lempilatuni Haltiapolku kulkee Haltialanmetsän läpi, 
ja metsä on varmasti yhtä tuttu ja rakas tuhansille muillekin 
pohjoishelsinkiläisille. Suojeluun sisältyykin erityisiä toimia, 
miten isot ulkoilijamäärät ja luonnonsuojelu sovitetaan yh-
teen. Liikkumista ohjataan jo olemassa oleville poluille, reit-
tejä kunnostetaan ja viitoitetaan paremmin. Herkillä paikoil-
la luonnon kulumista ehkäistään yhdessä käyttäjien kanssa. 

Haltialassa 1970-80 luvuilta asti koululaisena ja kaskipar-
tiolaisena samoilleena on ollut kiehtovaa uppoutua suojeluha-
kemuksen luontokartoituksiin. Se ei todella ole mitä tahansa 
metsää, vaan alueen korpikokonaisuus monine harvinaisine 
kääpineen on valtakunnallisesti merkittävä. 

On vähän kohtalon oikku, että muutamat Etelä-Suomen 
hienoimmista metsistä ja luontokohteista ovat niin lähellä asu-
tustamme. Suuri osa Etelä-Suomen metsistä on niin vahvasti 
talousmetsää, että tällaiset kaupunkien keskelle jääneet metsät 
ovat itseasiassa monimuotoisuudessaan aivan poikkeukselli-
sia. Haltialanmetsästäkin löytyy esimerkiksi runsaasti laho-
puuta ja 98 eri kääpälajia. Lahopuu lisää huomattavasti metsi-
en monimuotoisuutta, sillä monet eliöt ovat riippuvaisia siitä.

Helsinki kasvaa nopeaa tahtia.  Vielä vuosituhannen vaih-
teessa helsinkiläisiä oli noin 550 000. Nyt meitä on noin 650 
000 ja kasvu jatkuu. Kasvu tarkoittaa sitä, että asutaan tii-
viimmin tai rakennetaan lisää. Helsingissä on tehty molem-
pia. On aivan totta, että kasvu luo jännitteitä luonnonsuoje-
lun ja ihmisille hyvän kaupungin välille. 

Onneksi suuri osa rakentamisesta on onnistuttu viime vuo-
sina ohjaamaan paikkoihin, jotka on jo rakennettu. Yksi täl-

lainen alue on myös Mal-
min lentokenttä, jonne en-
simmäisen asuinalueen kaa-
va on hyväksytty ja rakenta-
minen on alkamassa. Raken-
tamisen ohjaaminen tällaisil-
le paikoille tarkoittaa helsin-
kiläisten tärkeiden lähiluon-
non säästämistä.

Teksti: SANNA VESIKANSA
apulaispormestari (vihr.)

Katutaidetta työväenopiston kurssilla
Helsingin alueella 
on pian maan 
kauneimmat sähkö-
kaapit, niin paljon 
niitä maalataan eri-
laisissa projekteis-
sa. Työväenopiston 
Lähiökuvaus-kurssil-
la valittiin uuden-
lainen tekniikka ja 
Pihlajiston alueen 
kaappeja koristel-
tiin valokuvilla.

KURSSI SAI ALKUNSA tut-
kija Päivi Leinosen Turun yli-
opistoon tekemästä lähiömai-
seman kokemiseen liittyvästä 
tutkimuksesta. Päivi Leinonen 
ja valokuvataiteilija Vilma Pi-
menoff järjestivät kursseja, joil-
la käsiteltiin lähiötä visuaalise-
na kokemuksena.

-Kursseja on ollut tähän 
mennessä kaksi, ja tälle vuodelle 
on tulossa toiset kaksi kurssia. 

Kurssilla Päivi tutustutti mei-
dät lähiörakentamisen histori-
aan Suomessa, ja sen kehityk-
seen. Kävimme myös läpi jon-
kin verran valokuvauksen tek-
niikkaa liittyen polttoväleihin 
ja kuvakulmien vaikutukseen 
arkkitehtuurissa ja katukuva-
uksessa. Matkasimme ryhmä-

nä yhdessä Pihlajistoon, ja vie-
timme iltapäivän siihen tutus-
tuen ja siellä kuvaten. Tämän 
jälkeen kävimme yhdessä ryh-
män kanssa läpi kuvaamamme 
otokset, ja editoimme ne. Luu-
lenpa että kurssilaiset oppivat 
paljon myös toisiltaan, ja kat-
soessaan toistensa kuvia, Vil-
ma Pimenoff kertoo.

Kurssilaiset kertoivat saaneen-
sa paljon uusia ideoita omaan 
kuvaamiseen sekä uusia näkö-
kulmia valokuvaan ja maise-
maan. Myös kuvien katselemi-
nen yhdessä koettiin antoisaksi.

-Kurssilla oli helsinkiläisiä, 
jotka pitävät kaupungistaan, 
ja tietävät siitä paljon. Meil-

lä oli kurssilla erittäin muka-
va tunnelma ja hyvä yhteishen-
ki. Ripustimme valokuvat säh-
kökaappeihin yhteisvoimin, ja 
juhlistimme sen jälkeen avajai-
sia Pihlajiston Pizzeriassa, Vil-
ma Pimenoff kertoo.

 
Vilma Pimenoff on opiskellut va-
lokuvausta Englannissa ja työs-
kennellyt sen jälkeen Pariisissa. 
Hän palasi takaisin Suomeen 
13 vuoden ulkomailla asumi-
sen jälkeen, mutta valokuvaus 
on vienyt ulkomaille niin Tan-
saniaan ja Boliviaan suuntau-
tuneiden kansalaisjärjestöjen 
hankkeiden kuin taiteilijaresi-
denssinkin takia. 

-Olen aina ollut aktiivinen 
myös järjestötyössä, ja pidän 
erityisesti nuorten kanssa työs-
kentelystä. Tätä kautta tutus-
tuin myös ns. ’osallistavan va-
lokuvauksen’ metodiin, jonka 
kautta innostuin valokuvauk-
sen opettamisesta. Sittemmin 
olen opettanut valokuvausta eri-
laisille ryhmille niin Valokuva-
taiteen museolla kuin Helsin-
gin työväenopistossa, Vilma Pi-
menoff kertoo.

Teksti ja kuva: SUSAN WILANDER
 

Minna Haatajan teos löytyy 
Salpausseläntieltä Pihlajistos-
ta.

Lounaalla 
Dylanissa

Kävin ystäväni kans-
sa lounaalla maa-
nantaina klo 13 
jälkeen, jolloin 
asiakkaita oli vain 

muutamia.  Silloin lounas oli 
myös edullisempi, muistaakse-
ni 9,70.  Tarjolla oli alkukeitto 
purjosta, kymmenkunta kulhoa 
erilaisia salaattiaineksia sekä 
kolme pääruokaa lisäkkeineen.  
Lammaspullia ja sokeripuolu-
koita, thai-pesto-kanaa kera rii-
sin ja falafeleja vegaanisen aio-
lin kanssa.

Sakeassa keitossa maistui hy-
vin purjo.  Salaattiainekset oli-
vat raikkaita, joskin melko pe-
rinteisiä, mutta niistä sai kasat-
tua maittavan annoksen.  Lam-
maspullat kastikkeessaan olivat 
lihaisan napakoita ja maistuivat 
todella hyviltä.  Paahdetut peru-
nalohkot ja porkkanapalat sopi-
vat mainiosti pullien kavereik-
si.  Pestobroileri oli maltillises-

ti maustettu ja mureaa.  Falafe-
lit perussuoritus – tosin hyvin 
harvoin lounaalla saa maukkai-
ta ja käsintehtyjä falafeleja. Sen 
sijaan leipä oli talossa tehtyä ja 
sen huomasi maussa. Hyvää!

Teenjuojana ilahduin hyväs-
tä teevalikoimasta, joka koos-
tui pääosin itse pussitetuista 
erilaisista irtoteelaaduista.  Sii-
tä pisteet!

Dylan mainostaa hyvää koti-
ruokaa ja sellaista myös saimme.  
Laatu vastasi hyvinkin lounaan 
hintaa.  Pieni harmituksen aihe 
oli ruokien haaleus – olisi eh-
kä pitänyt kauhaista lähempää 
astian pohjaa.

Tarkoituksenani on tutus-
tua myös muihin alueemme 
lounaspaikkoihin ja kirjoittaa 
kokemuksistani.  Vinkkejä ra-
vintoloista voit lähettää toimi-
tukseen.

Teksti ja kuva: MARJA MARKKO

R.J.Kinnunen Oy
Käpylän oma 

sähköurakoitsija
p. 050 383 5522 

rjkoy@kolumbus.fi

Osoite: Mäkitorpantie 3, MustaPekka-kaupan viereinen 
talo, lähellä Käpylän asemaa
Liikenneyhteydet: bussilla 64 pääsee lähes ovelle ja 
kadun varressa on parkkipaikkoja. Pääsisäänkäynti ei 
ole esteetön.
Avoinna: arkisin 10.30-14.00
Hinnat: 8,20 – 11,20 riippuen siitä syötkö vain keiton, 
keiton+salaatin tai koko lounaan. Klo 13 jälkeen 
edullisempi Late Lunch. Lapset 1-9 v 1 eur/ikävuosi
Tilat: iso väljästi kalustettu sali, jossa isot ikkunat 
kahdella sivustalla.  Valoisaa ja siistiä – pöytien välissä 
hyvin tilaa.  Ilma raikas ja taustamusiikki vaimeaa.  Paikkoja 
n 150 ja pöytäalueita eroteltu viherkasvitelineillä.
Seisova pöytä: siisti, selkeästi järjestetty ja toimii kahdelta 
puolelta. Erilliset pöydät ruokajuomille, leiville sekä 
kahville/teelle.  Saatavilla myös gluteeniton ja 
vegaaninen lounas.
Astiapalautus: järjestetty lamelliverhon taakse ja vieressä 
käsienpesupiste
Palvelu: ystävällistä ja asiallista
Yritys: Soupster, jolla useita Dylan-nimisiä lounaspaikkoja 
eri puolilla kaupunkia
Muuta: Dylan toimii iltaisin ja viikonloppuisin tilaus-
ravintolana. www.dylan.fi/kottby, puh. 050 375 4401

www.oulunkylainen.fi
www.oulunkyla.fi

www.facebook.com/Oulunkylainen



Siinä sinä olet

”Aina on ollut ihmisiä, 
jotka siirtyvät, muut-
tavat, lähtevät - ja 
perheitä, joiden jäsenet 
ovat erillään toisistaan. 
Aukkoja, kaipausta, toi-
veita, unelmia, muistoja, 
nykyhetkeä...” Katri 
Tapola kertoo. Hänen uu-
sin lastenkirjansa kertoo 
kaipauksesta.

OULUNKYLÄLÄISEN kirjailija Katri Tapo-
lan yhteistyössä kuvataiteilija Muhaned Du-
rubin ja kääntäjä Aya Chalabeen kanssa te-
kemä Siinä sinä olet -kirja kertoo pienen ty-
tön tunteista ja kaipuusta toiseen maahan 
muuttanutta isäänsä kohtaan.

- Olen kiitollinen, että teos toteutui ja sai 
tekijöikseen juuri tämän työryhmän. Olem-
me käyneet monia keskusteluja, niin kään-

nöksen kuin alkutekstin ja kuvituksenkin 
suhteen. Se on ollut opettavaista ja kiehto-
vaa. Jokaisella kirjalla on omanlaisensa mat-
ka ja meidän matkamme oli täynnä kult-
tuurien ja kielten vuoropuhelua ja yhteis-
tä inhimillistä päämäärää. Taiton ja toimit-
tamisen merkitys lopputuloksessa oli myös 
tärkeä, Katri Tapola kertoo.

Kirja on kaksikielinen (suomi ja arabia). 
Katri Tapolalle on tärkeää tuoda esille uu-
sia tekijöitä. Kirjan aihe on hyvin ajankoh-
tainen, ja tällaista kirjaa on kirjastoissa ja 
koulumaailmassa jo odotettu.

- Kirjamme on omanlaisensa, vahva ja vä-
rikylläinen lapsen maailmaan sukellus. Toi-
von, että se voi avata polkuja niin ihmisten 
sisällä kuin heidän välilläänkin, myös lisä-
ten ymmärrystä ja vuoropuhelua, Katri Ta-
pola toivoo.

Kuvitus täynnä tunteita

Kuvataiteilija Muhaned Durubi ajatteli 
aluksi, että lastenkirjan kuvittaminen olisi 
helppoa. Tarkempi perehtyminen tarinaan 
muutti ajatukset. 

- Tarinassa käsitellään päähenkilön me-
netyksen ja kaipauksen tunteita, joten mi-
nun piti löytää tapa kuvata niitä hänen 
ympäristönsä kautta. Kuvasin hänet osit-
tain hiustensa taakse piiloutuneena ja käy-
tin hänen toimintaansa pikkuveljen ja äi-
din kanssa kuvaamaan tunteita. Hänen piir-
roksensa seinillä ja erilaiset kodin tavarat il-
mentävät myös tarinan ilmapiiriä, Muhan-
ed Durubi kuvailee.

Kirjan aihe koskettaa Durubia henki-
lökohtaisesti. 

- Muutin Suomeen viisi vuotta sitten, 
enkä ole nähnyt perhettäni pitkään aikaan, 
koska olen poliittinen pakolainen. Lata-
sin kuviin kaiken itse tuntemani kaipauk-
sen perhettäni, ja erityisesti isääni, joka on 
Irakissa, kohtaan. Minulla on myös paljon 
irakilaisia ystäviä, jotka kaipaavat Irakissa 
olevia lapsiaan, Muhaned Durubi kertoo.

Teksti: SUSAN WILANDER
Kuva: LARISSA RAUDAS

Kuvittaja Muhaned Durubi ja kirjailija Katri 
Tapola esittelevät Siinä sinä olet -kirjaa.
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Asukastalon house band
On kevättalvinen aa-
mupäivä, ja asukastalo 
Oulunkylän Seurahuo-
neen salissa raikaa 
energinen live-musiikki. 

YHTYEEN SOLISTI, Ulla Immonen, kuulut-
taa lounaskonsertin viimeisen kappaleen ja 
toteaa omalta osaltaan tämän olevan myös 
hänen viimeinen keikkansa bändin riveis-
sä.  Korkeakattoisen salin pitkissä pöydissä 
istuvat lounastajat antavat raikuvat aplodit. 
Rumpali laskee käyntiin Stevie Wonderin 
kappaleen Superstition.

Kaupungin omalla sivustolla Helsingis-
sä toimivien asukastalojen missioksi mää-
ritellään yhteisöllisen hyvinvoinnin lisää-
minen ja yksinäisyyden vähentäminen. Eri 
talot profiloituvat tähän matalan kynnyk-
sen toimintaan eri tavoin. Asukastalo Ou-
lunkylän Seurahuoneen toiminnassa on 
keskeisellä sijalla aina ollut musiikki. Ta-

lon oma yhtye, Oulunkylän Seurahuone 
Band, esiintyy maksutta paitsi Helsingin 
kaupungin omissa, myös erilaisten yhtei-
söllistä hyvinvointia edistävien järjestöjen 
tilaisuuksissa. 

Heinäkuussa 2019 pestinsä Seurahuo-
neen yhtyeessä aloittanut Immonen muis-
telee lämmöllä etenkin yhtyeen keikko-
ja eri puolilla Helsinkiä toimivissa palve-
lukeskuksissa. 

- Tuntui palkitsevalta tuoda virkistystä 
musiikin muodossa varttuneille kuulijoil-
le. Tällaiselle palvelulle on selvästi tilausta. 

“Seurista” Immonen kuvailee helpok-
si lähestyttäväksi, vaikkakin vähän syrjäi-
seksi paikaksi, jossa on rento ja mukava 
työilmapiiri.  

- Kesti jonkun aikaa löytää asukastalon 
kontekstiin sopiva ohjelmisto ja oma tapa 
olla ja esiintyä, Immonen toteaa. 

- Itselleni musiikkigenrellä ei ole väliä, 
kunhan laulaja kolahtaa. Koen, että laulu 
on sielun kieli.

Oulunkylän Seurahuone Bandin miehitys 

vaihtuu jatkuvasti. Talon treenikämpässä 
työstetään jo kovalla kiireellä uutta ohjel-
mistoa hiljattain rekrytoidulle, uudelle so-
listille. Musiikkialan koulutuksen saanut 
Marko Vaara ei ollut aikaisemmin kuullut 
asukastalotoiminnasta, eikä siihen liittyvis-
tä palveluista. Ilmoitus avoimesta paikas-
ta osui silmään sattumalta. Tornihuvila on 
kuitenkin yhtyeen uudelle solistille jo en-
tuudestaan hyvinkin tuttu paikka, sillä sa-
moissa tiloissa toimi hiljattain edesmen-
neen Klaus Järvisen perustama Pop & Jazz 
Konservatorio. 

- Täällä sitä aikoinaan tuli opiskeltua, 
Vaara naurahtaa.  

- Ja nyt, kuin kohtalon oikusta, olen taas 
musiikkihommissa kiinni.

Teksti ja kuva: TUOMAS KAILA

 Seurahuoneen bändin jäsenet parvekkeel-
la. Oikealla Ulla Immonen, vasemmassa 
laidassa Marko Vaara ja heidän välissään 
bändin soittajat Jaakko ja Make.

OULUNKYLÄINEN-LEHTI aloittaa mielipiteiden julkaisun. 
Haluatko saada kantasi kuuluville lehdessä? Kirjoita napakka 
mielipidekirjoitus asiasta, joka koskettaa sekä itseäsi että 
muita lukijoitamme ja liittyy Pohjois-Helsinkiin. Jutun pituus 
maksimissaan noin 2000 merkkiä. Lähetä mielipiteesi osoit-
teella: swilander@hotmail.com. Mielipidekirjoitus voi olla 
myös kuva varustettuna kuvatekstillä!

Uusi mielipideosasto aloittaa:

Mielipiteitä

Oulunkylään pitäisi kehittää 
omaleimainen ja viihtyisä keskusta

Oulunkylässä on meneil-
lään täydennysraken-
taminen. Parhaillaan 

kaupunki kaavoittaa aseman ja 
liikekeskus Ogelin ympäristöä.

Oulunkylä sijoittuu Pasilan 
Triplan ja Malmin kehittyvän 
keskustan välille. On selvää, et-
tei täällä pystytä kilpailemaan 
kaupan ja palveluiden määräl-
lä. Kaupunginosassamme voi-
vat kuitenkin menestyä hyvät 
elintarvikeliikkeet sekä kahvi-
lat, ravintolat ja muut palvelu-
alan yritykset. 

Vuonna 1987 valmistunut 
liikekeskus Ogeli on tärkeä osa 
Oulunkylän kerroksellista ark-
kitehtuuria.  Päivittäistavara-
kauppa voisi jatkossakin kes-
kittyä peruskorjattuun ja mah-
dollisesti laajennettuun liike-
keskukseen. Ogelin elintarvi-
keliikkeiden vetovoima ja laaje-
nemismahdollisuudet paranisi-
vat, jos junalaitureilta ja Raide-
Jokerin pysäkeiltä olisi tulevai-
suudessa katettu kävely-yhteys 
liikekeskukseen. 

Oulunkylä oli 1800-luvun lo-
pusta 1900-luvun puoleenväliin 
puutatalo- ja huvilayhdyskunta, 
josta ovat säilyneet sellaiset ar-
vorakennukset kuin rautatie-
asema, kerrostalo Arttula, Seu-
rahuone ja vanha kirkko. Ase-
man ja Tapio Rautavaaran puis-

ton ympäristöjen täydennysra-
kentamisen lähtökohdaksi voi-
taisiinkin ottaa alueen puutalo-
historia. Olisi hienoa, jos Ou-
lunkylän keskustassa olisi tule-
vaisuudessa puukerrostaloalue, 
jossa kattojen muoto noudatte-
lisi vanhan puukerrostalo Art-
tulan katon muotoa.  Puiston 
vieressä talojen pohjakerrok-
sissa olisi kahviloita ja ravin-
toloita terasseineen sekä mui-
ta pienyrityksiä.

Täydennysrakentamisen yh-
teydessä on ratkaistava myös 
asema-alueen liityntäpysäköin-
ti, joka Raide-Jokerin valmis-
tuttua todennäköisesti lisään-
tyy. Aseman ja Tapio Rautavaa-
ran puiston välinen aukio ei voi 
jatkossa toimia parkkipaikkana. 
Autot pitäisi sijoittaa mieluiten 
maan alle.  

Nyt on historiallinen tilai-
suus luoda arkkitehtuurilla viih-
tyvyyttä ja kauneutta Oulun-
kylään. Toivottavasti 2020-lu-
vun kaavoittajilla, arkkitehdeil-
lä, kuntapäättäjillä ja rakentajil-
la on kykyä ja halua sekä suun-
nitella että toteuttaa sellainen 
Oulunkylä, jonka 2020-luvun 
rakennettua ympäristöä arvos-
tetaan vielä 150 vuoden ku-
luttua.

KAARINA KUKKA KORKEAOJA
Oulunkylä



Tekisikö mieli hypätä pyörän selkään, 
mutta renkaat repsottavat ja jarrut 
kitisevät? Lienee keväthuollon aika. 

KEVÄTHUOLLON TÄRKEIMMÄT VINKIT:
• Pese pyörä kokonaan
• Kiristä jarrut
• Rasvaa ketjut
• Tarkista renkaat ja lisää ilmaa
• Tarkista vaihteet
• Tarkista etu- ja takanapalaakerit
• Sähköpyörä kaipaa lisäksi moottorinohjauspäivityksiä
Kaikki nämä huoltotoimenpiteet voi myös jättää ammattilai-

sen huoleksi. Alueellamme on ainakin kaksi pyörähuoltoja teke-
vää liikettä: Kunnon kauppa Maunulassa ja Velosport Käpylässä.

Teksti ja kuva: SUSAN WILANDER

Pyörä kevätkuntoon!

Jos ajat vuoden ympäri, kannattaa pyörä huollattaa kahdesti 
vuodessa, Heikki Klemetti Kunnon kaupasta sanoo.

Ultimate 
- vauhdikas joukkue- 
peli, joka sopii kaikille

ULTIMATE ON liitokiekolla eli frisbeellä 
pelattava joukkuelaji. Tavoitteena on tehdä 
maaleja vastustajan puolustamalla maalialu-
eella. Peli etenee kiekkoa syöttämällä peli-
kaverilta toiselle ja maali syntyy, kun kiekko 
saadaan kiinni maalialueella. Ultimatesta te-
kee erityisen lajin se, ettei siinä käytetä tuo-
mareita edes arvokisatasolla. Ultimate pe-
rustuu reiluun pelin henkeen, minkä vuok-
si pelaajilta vaaditaan kypsyyttä ja kunnioi-
tusta muita kohtaan.

Monipuolinen laji

Ultimate on monipuolinen peli, jossa pääsee 
haastamaan itseään monella eri osa-alueella. 
Ultimatessa tarvitaan muun muassa nope-
utta, kestävyyttä, räjähtävyyttä, heittotaitoa, 
pelisilmää. Ultimate on parhaimmillaan ke-
sällä nurmella, mutta sitä pelataan myös si-
sähalleissa, hiekkarannalla ja lumessa. Lajia 
voi pelata sillä tasolla, mikä itselle on sopi-
vin - olit sitten harrastelija tai kilpaurhei-
lija. Eritasoisia turnauksia järjestetään sekä 
Suomessa että ulkomailla. Ultimatessa jär-
jestetään sarjoja kaikenikäisille junioreista 
varttuneempiin aikuisiin ja sarjoja on tar-
jolla kolmenlaisia: avoin, naiset ja mixed eli 
sekasarja. Mixed-peleissä kentällä on edus-
tettuna sekä miehiä että naisia. 

Ei tuomareita
Mikä tekee ultimatesta erityisen? Verrattu-
na muihin joukkuelajeihin ultimate poik-
keaa siinä, ettei lajissa käytetä tuomarei-
ta. Rikkeen sattuessa pelaajat keskustelevat 
keskenään tilanteet läpi. Ultimate perustuu 
Spirit of the Game -periaatteeseen, jonka 
mukaan jokainen pelaaja on vastuussa rei-

lun pelin hengen noudattamisesta. Kilpai-
luhenkinen peli on tavoiteltavaa, mutta ei 
hyvän pelin hengen periaatteiden kustan-
nuksella. Jokainen pelaaja on pelin tuoma-
ri, joten jokaisen pelaajan tulee osata sään-
nöt sekä olla oikeudenmukainen, puoluee-
ton ja totuudenmukainen. 

Helsingissä ultimatea pääsee pelaamaan 
Suomen vanhimmassa liitokiekkoseurassa 
Teamissä - tuttavallisemmin Helsinki Ul-
timatessa. Seura tarjoaa harjoituksia kaiken-

ikäisille junioreista aikuisiin ja joukkueita 
on kaikissa sarjoissa: avoin, naiset ja mixed. 
Seuran mitalikaappi on täyttynyt viime vuo-
sina mukavasti. Ulkokaudella 2019 Helsinki 
Ultimaten mixed-joukkue voitti SM-kultaa 
ja naisten sekä avoimen joukkueet SM-ho-
peaa. Sisäkaudella 2019-2020 Helsinki Ul-
timaten naisten joukkue taistelee kirkkaim-
masta mitalista, kun ultimaten SM-finaalit 
pelataan Pasilassa lauantaina 14.3.

Koskaan ei ole liian  
myöhäistä aloittaa!

Ultimaten aloittaminen on helppoa, sillä vä-
lineiksi riittää liikuntaan sopivat vaatteet ja 
lenkkarit/sisäpelikengät. Helsinki Ultima-
te tarjoaa säännöllisesti alkeiskursseja, mut-
ta jos sellaista ei ole tarjolla sopivaan ajan-
kohtaan, ei hätää! Helsinki Ultimaten jouk-
kueet ottavat uusia pelaajia mukaan ympä-
ri vuoden ja harjoituksiin voi aina tulla ko-

keilemaan lajia. Lajin voi myös aloittaa ai-
kuisiällä eikä koskaan ole liian myöhäistä. 
Ultimate koukuttaa pelaajia erityisesti mo-
nipuolisuutensa ja hyvän yhteishenkensä 
vuoksi, joten tule sinäkin rohkeasti kokei-
lemaan lajia Helsinki Ultimaten harjoituk-
siin. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.
helsinkiultimate.fi. 

Teksti: SUSANNA SURAKKA 
Kuvat: JANI RUTANEN

Ultimatessa tärkeintä on vastustajan kunnioittaminen, 
sääntöjen noudattaminen ja pelistä nauttiminen

Ultimatessa riittää vauhtia ja jännitystä.

Lajia voi harrastaa ympäri vuoden niin sisällä 
kuin ulkonakin.

1125.3.2020 Oulunkyläinen



Otamme 
passikuviakin

KOSKELANTIE 54 00610 HKI 
PUH 09 797 535

 Onnea Tonille 
60-vuotis- ja  

Marita Stenbergille 
80-vuotissyntymä-
päivien johdosta!

Olen iloinen Oulun-
kylän ystävistä,

Torbjörn Åhlman
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Maata pitkin 
voi matkustaa

Matkustin talvilomalla Lontooseen – ju-
nalla. 

Ilmastohuolet saivat minut tutkimaan 
maata pitkin matkustamisen mahdolli-
suuksia jo parikymmentä vuotta sitten. 

Silloin kyse oli vain varovaisista kokeiluista, parista interrai-
lista sekä bussimatkoista Pohjoismaissa ja Baltiassa. 

Hiljalleen mieli on kypsynyt valitsemaan junan yhä use-
ammin ja yhä pidemmille matkoille. Talvilomalla huoma-
sin, että junailu ei tunnu minusta ainoastaan luonnolliselta 
tavalta matkustaa vaan myös helpolta ja sujuvalta. Viikos-
sa ehtii mainiosti muutamaksi päiväksi Lontooseen ja ta-
kaisin. Kun Euroopan junareitit alkavat hahmottua mieles-
sä kartaksi, sujuu reittisuunnittelukin vaivatta.

Junalla matkustaessa kiehtovaa on paitsi uuden näkemi-
nen myös tuttuus: yhä isommassa osassa Eurooppaa tunnen 
maisemat, kaupunkien sijainnin ja asemahallit sekä rauta-
tieyhtiöiden käytännöt. Matkakohteet eivät ole vain pisteitä 
maailmankartalla, vaan matkustaminen on suurten maantie-
teellisten alueiden ottamista haltuun junan ikkunasta. Oman 
elinpiirini laajentaminen palkitsee. 

Parikymmentä vuotta sitten jo Norjaan bussilla matkusta-
minen sai minut tuntemaan itseni vaihtoehtoihmiseksi. Ny-
kyään meitä maata pitkin matkustajia on yhtä enemmän, ja 
puhutaan jopa trendistä. Toisaalta lentomatkojen määrä on 
edelleen huima. Matkustamisen päästöjen vähentäminen 
onkin yksi muutoksista, joita välttämättä vaaditaan ilmas-
tonmuutoksen jarruttamiseksi. 

Kyse on henkilökohtaisista valinnoista mutta myös poli-
tiikasta. Lentämistä verotetaan huomattavan kevyesti. Tun-
tuikin suorastaan surkuhupaisalta, että maksoin ilmastoys-
tävällisemmästä matkastani Lontooseen yli kaksinkertaisen 
hinnan verrattuna lentomatkaan. Verotuksen ohella yksit-
täisten ihmisten valintoihin luultavasti vaikuttaisi ratayhte-
yksien parantaminen.

Kaupungin tasolla iso kysymys ovat työmatkat. Kaupun-
ginvaltuutettu Petra Malin (vas) vaati syksyllä 2018 aloit-
teessaan, että Helsingin pitää toimia aktiivisesti lentomat-
kustamisen päästöjen vähentämiseksi. Aloitteen johdosta on 
päätetty muuttaa kaupungin virkamatkaohjeita siten, että ne 
mahdollistavat soveltuvin osin myös lentämistä vähäpääs-
töisemmän matkustamisen.

Minulta junamatkailuun siirtyminen on vaatinut pitkän 
ajan ja ison muutoksen ajatustavassa. Sama epäilemättä pä-
tee kokonaisen kaupungin toimintatapojen muutokseen. Vir-
kamatkojen siirtäminen raiteille vaatii paitsi opettelua lip-
puvarauksissa ja reittisuunnittelussa myös uudenlaista ajat-

telua työajan käytössä: voisiko vaikkapa työmatkal-
la Keski-Eurooppaan tehdä pari 
etätyöpäivää junassa? 

Ilmastonmuutoksen näkö-
kulmasta toivoisin, että kau-
punki olisi valmis muutokseen 
nopeasti – nopeammin, kuin 
moni meistä nykyisistä maata 

pitkin matkaajista aikanaan. 

ANNA VUORJOKI
kaupunginvaltuutettu,

vas.

Etkö saanut lehteä, vaikka olisi pitänyt? 
Anna jakelupalautetta:  

http://jakelupalaute.fi/oulunkylainen

MÄ OON BUDJANNU Ogelissa vuodesta 
1972 alkaen. Flyttasin ekaksi Krunikasta 
Mäkitorpantien ja Oltermannintien hör-
niin. Sieltä vekslattiin vanhaan Patolaan 
Patolantielle. Kun ne nurkat oli tsiigailtu, 
niin kamat raijattiin 1980-luvun lopul-
la nykyiseen himaan Yhteiskoulun koh-
dalle Siltavoudintielle.

Vaikka en ole koko ikääni Ogelissa 
budjannukkaan, niin kyllä tossa noin 50 
vuodessa aika monta jutskuu on näil-
lä mestoilla tullu nähtyy. Sen hiffaa esi-
merkiks, kun tsöraan 64 dösalla Oge-
lin lävitte.

Kun hyppään dösaan, niin siinä on 
heti oikeella Yhteiskoulu. Mä en siinä 
skolee käyny, mutta muuten se on ollut 
monessa megessä. Siellä vedettiin talvi-
sin Gnisun junnujen futistreenejä. Mo-
lemmat omat kundit kävi skolen ja pääsi 
sieltä stuiduiksi. Koulussa oli maikkoina 
monet skolen ulkopuolellakin tsennatut 
tyypit, kuten Klasu Järvinen, Juha Sip-
pu ja Erik Rellu Relander. Siellä käydään 
äänestämässä ja monet bailutkin on sen 
salissa pidetty.

Kun matka jatkuu, tulee vasemmalla 
puolella bensis. Muistaakseni alun perin 
Union/Kesoil ja nykyisin Neste. Se flek-
kas jokunen vuosi sitten ja se bygattiin li-
ki uusiks sen jälkeen. Siellä varmaan liki 
jokainen ogelilainen on asioinu. Bensik-

sen kulmalla oli aikanaan suosittu kiska, 
josta koululaiset tsöbas karkkii ja me ai-
kuiset mm röökii. Kiskanpitäjätäti oli ko-
va mimmi pamlaan kaikenlaista.

Oikeella puolella ovat futiskentät. Nyt 
ne on todella fiinejä keinonurmiplaaneja. 
Aikanaan tää gartsan vieressä ollut kent-
tä oli hiekkakenttä. Hajonneista polvista 
on sille kentsulle monta veripisaraa vuo-
datettu puhumattakaan hikipisaroista. 
Ja taaempana varsinainen urheilukent-
tä. Nyt se on komee Gnisun kotikent-
tä, jolla skulataan ykkösen matsit alka-
valla kaudella.

Kun tsörataan eteenpäin, ohitetaan 
vanha Patola vasemmalla. Siellä oli vielä 
1970-luvulla hienoja puutaloja paljonkin. 
Ne purettiin lähes kaikki ja tilalle bygat-
tiin rivi- ja kerrostaloja. 

Puukirkko on sijainnut mestallaan 
jo pitkään. Se muistuttaa ajasta, jolloin 
Ogelikin oli kylä. Kirkkoo vastapäätä on 
nykyään Capperin pitseria. Sen tiloissa 
toimi alun perin Elannon ruokakauppa. 
Sitten ollaankin Ogelin centrumissa. As-
sa, Rautavaaran patsas, Ogelin tori. Tapsa 
tietysti sjungas, näytteli, stikkas keihästä 
ja ampu jousipyssyllä. Sen lisäksi se toi-
mi aktiivisesti ogelilaisissa systeemeis-
sä. Esimerkiksi Ogelin Lions Clubissa.

Nyt kävi niin, että kun gamla starbu 
rupee funtsaan menneitä, niin aika ja ti-

la loppuu heti. Jatketaan jossain välissä 
centrumista eteenpäin. Kandee kummin-
kin kaikkien funtsaa, mitä kliffoja muis-
toja lähimestoihin itse kullakin liittyy.

Vaikka snögee ei taidettu saada sta-
diin ainakaan maaliskuun alkupuoleen 
mennessä, niin silti suulis skriinaa aina 
vaan stydimmin. Valo finnaa. Mä vent-
taan huhti- ja toukokuuta, kevättä. Sil-
loin saadaan taas kerran todistus yhdes-
tä ehtymättömästä ja jatkuvasti uusiutu-
vasta luonnonvarasta. Kauniista nuorista 
naisista. Niitä gamla starbukin uskaltaa 
salaa tsiigailla. Kateeks käy, kun funtsaa 
nuorten kundien tsenssejä.

Teksti ja kuva: 
RAIMO ANTTILA

Varttuneita mietteitä

Solmut jatkaa koulumusikaalien perinnettä
Musikaalin keinoin kerrotaan tarina identiteetin rakentamisen vaikeudesta.

NUORET HALUSIVAT kirjoittaa 
musikaalia varten tarinan, jon-
ka aiheena ovat nuorten koke-
mat paineet, oman identiteetin 
hakeminen ja ystävyys. Näis-
tä aineksista syntyi kertomus 
Mineasta, lukiolaistytöstä, jon-
ka minäkuva rakentuu viidestä 
eri Mineasta. Minean ympäril-
lä olevat ihmiset näkevät hänet 
eri tavoin, mutta hänen itsensä 
on lopulta päätettävä, millainen 
on todellinen Minea.

Solmut jatkaa Oulunkylän 

yhteiskoulun maineikasta musi-
kaaliperinnettä. Edellinen mu-
sikaali, Jälki-istunto, esitettiin 
vuonna 2017. Tänä keväänä en-
si-iltaan tuleva Solmut on jär-
jestyksessä neljäs täysimittainen 
OYK:ssa tuotettu musikaali.

Vaikka Solmut-musikaali kä-
sittelee vakaviakin aiheita, ei 
itse esitys eikä varsinkaan sen 
harjoittelu ole synkkää tai ilo-
tonta. 

-Vaikka musikaalin idea oli 
alun perin kuvata nuorten on-

gelmia, on tarinassa positiivinen 
sanoma, lukiolainen Meeri Nie-
minen kuvaa musikaalin juon-
ta. Hän oli mukana musikaalin 
käsikirjoitusryhmässä, ja näyt-
tämöllä Meeri nähdään näytte-
lemässä ja tanssimassa.

OYK:n musikaalitoiminnan 
periaatteisiin kuuluu, että koko 
prosessi käsikirjoituksesta alka-
en tehdään koulun oppilaiden 
ja opiskelijoiden omin voimin. 
Ainoastaan musikaalin sävel-
lystyössä on käytetty ammatti-

laisen apua. Mieleenjäävät kap-
paleet ovat helsinkiläisen sävel-
täjän Juha Kujanpään käsialaa. 

Teksti ja kuvat: 
VIRVA LEHMUSVAARA, 
ARJA HOLMA ja OYK:n 
musikaalin tuotantotiimi

Näytökset: 
(huom. muutokset mahdollisia): 
Ti 21.4. klo 19 (ensi-ilta)
To 23.4. klo 29
La 25.4. klo 14 ja 18

OYK:n musikaali syntyy oppilaiden ja opiskelijoiden omin voimin.



La 4.4. 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. 

•     Pintaremontit/korjaukset/huonekalujen tai kalusteiden  
kokoaminen ja kiinnittäminen seinään alkaen 28€/tunti tai  
sopimuksen mukaan. Muut kotipalvelut/kotiapu kuten digiapu  
alkaen 28€/tunti.

•     Pesulapalvelut paikan päällä Kärcherin painehuuhtelulaitteella  
ja pesuaineella, ei matkakuluja

 - Esim: Sohvat 2-8 istuttavat 95€ - 250€ sis. 24% ALV
 - Esim: Matot 1-6 kpl 60€ - 250€ sis. 24% ALV

T O H T O R I  Z E I F FA L , 

     T O H T O R I  Z E I G A L  J A  V I R TA H E P O ,

          J O TA  E I  K O S K A A N  S A AT U  K I I N N I 

H S   
” H I L P E Ä  H I P O N M E T S Ä S T Y S  R I E M A S T U T TA A . ” 

–  J U S S I  T O S S A V A I N E N

HULVATON LASTEN KOMEDIA PALAA LASTEN KAPSÄKKIIN 
KOLMELLA ESITYKSELLÄ!

Lisätiedot: 
kapsakki.fi

HÄMEENTIE 68, 00550, HELSINKI

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

LA 2.5. KLO 13 & 15  &  SU 3.5. KLO 15

Suomalainen 
Maununnevalla 
toimiva yksityisyritys. 
Palveluista 
kotitalousvähennys.

MALMIN 
KORUPAJA
Markkinatie 6, 00700 Helsinki

☎ 09 3512800

OSTAMME
ROMUKULTAA 

Hyvitys 25€/g

YHTEYSTIEDOT: 
Puhelin: 040-254 0027  |  markunmonialapalvelu@gmail.com

https://sites.google.com/view/markun-monialapalvelu
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Oulunkylän 
kuntoutuskeskus 
on hankkinut ensim-
mäisenä koko eteläi-
semmässä Suomessa 
käyttöönsä Lokomat-
kävelyrobotin sekä 
muuta robotiikkaa 
ja teknologiaa kun-
toutuksen tueksi.

LOKOMAT-KÄVELYROBOTTI 
mahdollistaa erityisesti neuro-
logisten potilaiden tehokkaan 
kävelykuntoutuksen. Tutkimus-
näyttö osoittaa, että Lokomat-
kävelyrobotilla harjoittelu on 
sekä kustannusvaikuttavaa että 
kuntoutujien elämänlaatua pa-
rantavaa. Suomessa aivoveren-
kiertohäiriöön sairastuu vuo-
sittain noin 25 000 henkilöä, 
ja näistä arvion mukaan lähes 7 
000 kuntoutujaa hyötyisi robot-
tiavusteisesta kävelykuntoutuk-
sesta. Tämän lisäksi monet muut 
neurologisista vammoista ja sai-
rauksista kuntoutuvat hyötyvät 
robotin käytöstä. 

Lokomat-kävelyrobotilla har-
joittelu voidaan aloittaa hyvin 
aikaisessa vaiheessa kuntoutu-
mista, heti kun kuntoutuja kyke-
nee istumaan. Robotiikka mah-
dollistaa alusta saakka kävelyn 
oikeat liikemallit ja suuret tois-
tomäärät. Näin harjoittelu on 
moninkertaisesti tehokkaam-
paa tavalliseen kävelyharjoit-
teluun verrattuna. Lokomatin 
mahdollistaman pystyasennon 
ja liikkeen avulla saadaan pal-
jon muitakin terveyshyötyjä ku-
ten lihasjäykkyyden vähentymis-
tä ja hengityksen helpottumista.

Lokomatilla harjoittelusta on 
saatu Oulunkylän kuntoutus-
keskuksessa hyviä kokemuksia 
ja tuloksia. Kävelyrobottia on 
hyödynnetty sekä ympärivuo-
rokautisessa kuntoutuksessa et-
tä avokuntoutuksessa. Kuntou-
tujat ovat olleet erittäin motivoi-
tuneita harjoitteluun ja tyytyväi-
siä kuntoutustuloksiin. Harjoit-
telun vaikutukset näkyvät kun-
toutujien arjessa sujuvan käve-
lyn ja liikkumisen lisäksi muun 
muassa kohonneena mielialana 
ja kipujen helpottumisena.

Kävelyä voi harjoitella Ou-
lunkylän kuntoutuskeskukses-
sa myös robotiikkaa hyödyntä-
vän Andago-painokevennysjär-
jestelmän avulla. Se on kuntou-
tujan tahdissa liikkuva laite, joka 
on tarkoitettu henkilöille, jotka 
pystyvät seisomaan itsenäisesti, 
mutta tarvitsevat vielä tukea ja 

apua kävelyn harjoittamiseen. 
Lokomat-harjoittelusta An-

dagoon siirtyminen mahdol-
listaa kävelykuntoutuksen ete-
nemisen. Robotiikan käyttöön 
koulutetut terapeutit osaavat va-
lita sopivan harjoittelumuodon 
ja suunnittelevat kuntoutuksen 
tavoitteellisen etenemisen yh-
dessä kuntoutujan kanssa.

Yläraajojen tehokkaan toi-
minnallisen harjoittelun apuna 
voidaan käyttää Armeo Senso 
-harjoittelulaitetta, joka sovel-
tuu neurologisille kuntoutujille, 
tuki- ja liikuntaelinsairauksis-
ta kuntoutuville sekä ikäihmis-
ten kuntoutukseen. Armeo Sen-
solla harjoittelu sujuu kuin huo-
maamatta pelimaailman avulla.

Kuntoutusteknologia ja robo-
tiikka ovat tuoneet Oulunky-
län kuntoutuskeskuksen fysio- 

ja toimintaterapeuteille uusia 
työkaluja ja intoa työhön. Lait-
teiden avulla kuntoutumista saa-
daan tehostettua ja tulokset nä-
kyvät nopeasti. Kävelyrobotiik-
ka myös vähentää fysioterapiare-
surssien tarvetta, koska avustaja-
na toisen fysioterapeutin sijaan 
on robotti. Näin resurssit saa-
daan tehokkaammin useampi-
en kuntoutujien käyttöön.

Oulunkylänkylän kuntoutus-
keskus on käynnistämässä tutki-
mus- ja kehittämishanketta, jon-
ka tarkoituksena on selvittää ro-
botisoidun kävelykuntoutuksen 
hyöty eli vaikutukset avh-kun-
toutujien kävelyyn, toimintaky-
kyyn ja elämänlaatuun.

Teksti ja kuva: 
KATJA ILVONEN 

Oulunkylän kuntoutuskeskus

Kävelyrobotin avulla takaisin jaloilleen

Vuoden 2019 taidekasvatusteko -palkinto OYK:lle

Vuoden 2019 Myötätuulta 
kuvataiteesta! -kunniakirja 
myönnettiin Oulunkylän 
yhteiskoulun katutai-
deprojektille, jossa alueen 
sähkökaappeihin maalattiin 
Suomen luonnon uhanalai-
sia eläinlajeja. 

PROJEKTIA VETI koulun kuvataideopet-
taja Arja Holma ja maalauksia toteuttivat 
lukion ensimmäisen ja toisen luokan opis-
kelijat. Idea sähkökaappien maalaamiseen 
lähti vuotta aiemmin lähiseudun asukkaan 
kerrottua Arja Holmalle, että sähkökaap-
peihin on ilmestynyt hakaristejä. Arja Hol-
ma halusi tuoda koulun lähiympäristöön 
positiivisia viestejä ja päätyi uhanalaisiin 
eläinlajeihin luettuaan Suomen lajien Pu-
naista listaa Ylen verkkosivuilta.

Opiskelijat saivat paljon positiivista huo-
miota lähialueen asukkailta maalatessaan 
sähkökaappeja. Kohtaamisia oli niin tie-
työmaan työmiesten kuin pienten koulu-
laisten ja päiväkotilasten kanssa. Kaupan 
lähistöllä maalanneet saivat ohikulkijoil-
ta suklaata ja karkkipusseja.

Projekti toteutettiin yhteistyössä Helen 
sähköverkko Oy:n kanssa, joka tuki pro-
jektia myös taloudellisesti. Jokaisesta säh-
kökaapista löytyy QR-koodi, jonka kaut-
ta pääsee Ylen sivuille lukemaan lisätieto-
ja kyseisestä eläinlajista.

Aiemmin vuoden taidekasvatustekoi-
na on palkittu esimerkiksi Kansallisen au-

diovisuaalisen instituutin KAVI:n Eloku-
vapolku-verkkopalvelu ja Espoon kuva-
taidekoulun koordinoima pelisuunnitte-
lun opetusprojekti.

Teksti: SUSAN WILANDER
Kuva: PETTERI RINNE

OYK:n katutaideprojektin työryhmä juhlis-
tamassa Myötätuulta kuvataiteesta! -kun-
niakirjaa.



Mattojen ja liinavaatepesun 
ykkösmesta 

pääkaupunkiseudulla

PESULA

NOUTOPALVELU
kotiovelta kotiovelle
(koko pääkaupunkiseutu)

vain 10€

Räsy-
matot 

alk.
50€/m2

TÖÖLÖNTULLIN  •  
•  •  

M

Kuljetus ILMAINEN tilauksen ollessa yli 100 €

annerheimintie 83, Hki  •  p. 09 2418 770 

p. 040 455 1230 

sis. nouto 
& palautus
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Pohjois-Pasila rakentuu vauhdilla
Postipuistoon on 
jo noussut useita 
asuintaloja ja en-
tisen maaliikenne-
keskuksen alueella 
rakentaminen on 
käynnistynyt use-
assa eri kohdassa. 
Alueelle luvataan 
suuria vehreitä 
korttelipihoja 
ja kylämäistä 
tunnelmaa. Alue ra-
jautuukin kahdelta 
puolelta Keskuspuis-
ton metsiin.

ENSIMMÄISENÄ OVAT val-
mistumassa Postinkantajan 
korttelin asuintalot. Asukas-
pihojen suunnitelmat on saatu 
arkkitehtuuriopiskelijoille jär-

jestetyn kilpailun kautta. Kort-
teliin tulee mm. 96 Bonavan 
rakennuttamaa asuntoa, joissa 
asuntoja voi yhdistää toisiinsa.

-Postinkantaja 3:ssa hyödyn-
netään uusiutuvaa energiaa, sil-
lä osa kiinteistösähköstä tuote-
taan katoille asennettavilla au-
rinkopaneeleilla. Asukkaiden 
iloksi korttelipihalle tulee vil-
jelypalstoja ja -laatikoita, joten 

salaatit ja yrtit voi viljellä vaik-
ka omalla pihalla. Pihan kruu-
naa myöhemmin alueen valmis-
tuessa upea korttelipaviljonki, 
jossa on tilaa monenmoiseen 
vapaa-ajan toimintaan ja juh-
liin, sanoo Matti Kuronen, yk-
sikönjohtaja.

Teksti: SUSAN WILANDER
Kuva: Bonava 

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sin-
nemäki oli muuraamassa Postipuiston perustuskiveä syksyllä 2019.

OHEISESTA KARTASTA 
näet jakelualueemme, jol-
la lehti jaetaan kotiin. Jos 
postiluukussasi/-laatikossa-
si on ”ei mainoksia” -tarra, 
lehteä ei jaeta. Jos et ole saa-
nut lehteä, vaikka asut jake-
lualueella, ota yhteyttä Jake-
lupalautteeseen: jakelupalaute.fi/
oulunkylainen.

Etkö saanut lehteä 
kotiin? Hae se 
jakelupisteistämme!

Jaamme 3 000 lehteä 36 jake-
lupisteeseen. Lehdet ovat ja-
kelupisteessä saatavilla ilmes-
tymispäivästä eteenpäin. Pää-
jakelun lisäksi tehdään täyte-
jakelu pari viikkoa ilmesty-
misen jälkeen Oulunkylän ja 
Käpylän kirjastoihin, Ogelin 
kauppakeskukseen ja Mus-
taan Pekkaan, joissa menee 
eniten lehtiä.

JAKELUPAIKAT:

Asutko jakelualueellamme?

Alepa Pohjolankatu
Helanderin vanhainkoti
JR-Rauta
K-Market Masurkka
K-Market Pikkupekka
K-Market Pikkusisko
K-Supermarket Mustapekka
K-Supermarket Torpparinmäki
Kustaankartanon vanhainkoti
Käpylän kirjasto
Käpylän kirkko
Maunulan kirkko
Maunulan kirjasto

Maunulan Mediapaja
Maunulan Saunabaari
Maunulan terveyskeskus
Neste Oulunkylä
Ogelin kauppakeskus (useissa 
liikkeissä)
Oluthuone Jano
Oulunkylän K-rauta
Oulunkylän kirjasto
Oulunkylän Seurahuone
Oulunkylän terveyskeskus
Oulunkylän työväenopisto
Oulunkylän seurakunta

Pakilan kukkatalo
Pakilan Pizza-Kebab
Pakilan seurakunta
Paloheinän kirjasto
Paloheinän ulkoilumajan kahvila
Pirkkolan uimahalli
Ravintola Capperi
S-Market Maunula
S-Market Pakila
Saaga Käpylinna, Veräjämäki
Suursuon sairaala

(Koronavirusepidemiasta johtuen osa paikoista voi olla tällä hetkellä kiinni.)

Pakilan ala-asteen  
väistötilalle rakennuslupa

PALOHEINÄN Aulikin puis-
ton alueella sijaitsevalle leik-
kikentälle (Paloheinäntie 40b) 
rakennetaan tilapäinen opetus- 
ja päiväkotirakennus. Kohde sai 
rakennusluvan 12.3.2020. Ra-
kennustyöt käynnistyvät ke-
väällä.

Työmaan aloituksen tarkem-
pi ajankohta selviää lähiaikoi-
na. Tieto päivitetään kaupun-
gin verkkosivuille osoitteeseen 
hel.fi/pakilan-tilat.

Väistötilat tarvitaan aluksi 
Pakilan ala-asteen perusparan-
nus- ja laajennushankkeen ajak-
si. Myöhemmin väistötilat tar-
vitaan päiväkoti Havukan ton-
tille tulevan uuden päiväkoti- 
ja opetusrakennuksen raken-
tamisen ajaksi. Tilapäiselle ra-
kennukselle on saatu lupa vii-
deksi vuodeksi.

Turvallisuus on työmaiden 
arkea. Työmaan alue erotetaan 
aidoin muussa käytöstä olevasta 

alueesta. Urakoitsija arvioi, et-
tä työmaaliikenne on vilkkain-
ta maanrakennustöiden aika-
na. Myös elementtien kuljetus 
ja muutot tuovat alueelle suu-
ria ajoneuvoja. Työmaalle aje-
taan Paloheinäntieltä.

Puistosta erotetaan osa 
tilapäiseksi leikkipaikaksi

Aulikin puiston kaakkoisosasta 
erotetaan aidalla nykyistä leik-
kipaikkaa korvaava leikkipuis-
toalue. Leikkipuisto on avoin-
na kaikille myös koulupäivi-
en aikana.

Myöhemmin, kun tilapäinen 
rakennus on siirretty pois, Au-
likin puisto ennallistetaan. En-
nallistamisesta laaditaan myö-
hemmin tarkempi suunnitelma.

Tilapäinen rakennus sai ra-
kennusluvan 12.3.2020 ja aloit-
tamisoikeuden, joka mahdollis-
taa mm. työmaan käynnistämi-
sen ennen kuin lupa on lain-
voimainen.

Iloista ja siunattua 
pääsiäistä sinulle 

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

toivottaa 
Pakilan seurakunta
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Virasto: Teinintie 10, ma–ti, to klo 9–12, ke klo 13–16. p. 09 2340 5300, oulunkyla.srk@evl.fi.
www.helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla.

PÄÄSIÄISEN AJAN 
JUMALANPALVELUKSET 
LÖYDÄT YOUTUBE-KANAVALTA:
Oulunkylän seurakunta

KATSO: IHMINEN!
Joh. 19:5

Kristus, kulje kanssamme kohti 
uutta. Anna askeleidemme olla 
sinun askeleitasi. Käsiemme sinun 
käsiäsi. Sinä kannoit kuormamme, 
auta meitä kannattelemaan 
toisiamme. Sinulta vietiin kerran 
kaikki – ole lähellä meitä, jotka 
olemme joutuneet luopumaan.

Kristus, kulje kanssamme 
kohti uutta. Tule meitä vastaan 
naapurissa, apua antavassa ja 
tarvitsevassa. Sinun kasvosi ovat 
ostarin nuoren kasvot, bussikuskin 
kasvot, opettajan ja hoitajan 
kasvot. Minun kasvoni. Lähetä 
meidät toimimaan sinun käsinäsi. 
Näkemään ihminen.

Kristus, kulje kanssamme kohti 
uutta, jota emme vielä tunne. 
Lohduta surevia, rohkaise arkoja. 
Luotamme hyvyyden voimaan.

Aamen.



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

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

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

Jaa löytösi somessa:  
#kierrätyskeskuslöytö

OLET  

ENEMMÄN 

KUIN  

KULUTTAJA
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Hurmaava hiusseppele 
ja 2 426 muuta kurssia

Helsingin työväenopisto

Ilmoittaudu 
ilmonet.fi

Italiaiset Oikoksen perinteiset 
koristemaalit, 

stucco -marmoripinnoite 
ja hiertopinnoitteet

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

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

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

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

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

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

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

Italiaiset Oikoksen perinteiset 
koristemaalit, 

stucco -marmoripinnoite 
ja hiertopinnoitteet

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

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

 

OULUNKYLÄN  
KUNTOUTUSKESKUS 

Kuntoutuksen kärjessä  

Pakilantie 14, 00630 HELSINKI  |  jr-rauta.fi  
jouni@jr-rauta.fi  |  0500 477 229  |  09 754 4089

JR-Rauta PALVELEVA 
RAUTAKAUPPA

Kevään pihojen kunnostukseen
Terassipesuri kotiin/
taloyhtiöön   

• lapiot  • haravat
• mullat  • hakkeet
• jätesäkit (30L-240L)
Meiltä järjestyy myös toimitus 
sopimuksen mukaan  

Vuokraamme myös 
tekstiilipesuria/paine-
huuhtelulaitetta  
35 € vuorokausi
45 € viikonloppu
• matot • sohvat • tuolit

HUIPPUTARJOUS
NILFISK C 125.7-6  
PAD X-TRA
Runsailla lisävarusteilla!

                  NYT  149 €  
 

(norm. 
239,00€)

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


