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

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

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

PISTAASIUNELMA 
JA KAHVI 2,5 dl

350
yhteensä

SAVULOHIRUISLEIPÄ 
JA KAHVI 2,5 dl

550
yhteensä

Kesäkuussa kahviostamme Voimassa 30.6.2016 asti

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

Meillä nyt Postin
palvelupiste

Tuomarinkylän upea kartano on taas parin vuoden hiljaiselon jälkeen täynnä elämää.
Juhlava päärakennus toimii tilausravintolana, jota voi vuokrata yksityistilaisuuksiin, 
juhliin ja kokouksiin. Siipirakennuksessa toimivat ravintola Dumari ja sisustuspuoti 
Country White. Tuomarinkylä on hieno historiallinen suojelukohde, joka tarjoaa 
elämyksiä kaikenikäisille. Äitienpäivän hieno sää 
houkutteli kävijöitä aloittamaan ravintola Dumarin 
terassikauden.     Mauno Hari

Tuomarinkylä 
houkuttelee 
kävijöitä

Oulunkyläinen

TERVETULOA!
Mäkitorpantie 23
puh 09 752 4939

PARTURi-KAmPAAmO

MAUNO HARI

®
www.verman.fi/perhe

Monientsyymi
ruoan kanssa.

Raskaiden aterioiden
yhteydessä.

Gluteeniherkille.
Gluteenia sisältävien

viljojen kanssa.*
*Ei korvaa keliaakikon

gluteenitonta ruokavaliota.

Uutuus

Tehokkaat ruoansulatusentsyymit kesään

-15%
Tarjous voimassa

30.6.2016 asti

Valmistettu
Suomessa

Uutuus

Liikekeskus Ogeli, avoinna ma-pe 10-18, la 9-14, 
kesälauantait suljettu

Puh. (09) 875 1868

- 25%
Voimassa 30.6.2016 tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

Tarjous koskee myymälämme 
kaikkia varastolinssejä.

Varaston tyhjennys!

PIILOLINSSIT!

hiusateljee 
Ogelin liikekeskus,Kylänvanhimmantie 29 00640

Ajanvaraus puh:097206700

oulunkyla@kiinteistomaailma.fi

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

Paula Andersson
brändivastaava, 
LKV
050 366 9131

Kati Korjus 
LKV, KiAT
050 366 9130

Ville Rantanen
LKV, OTK
045 118 6225

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

Maire Alenius
LKV 
050 366 9136

Pekka Malinen
myyntineuvott.
050 386 6656

Antti Hyvärinen 
LKV
050 597 0011

Markku 
Kilpeläinen
yrittäjä, LKV
040 715 7150

Tervetuloa keskustelemaan markkinajohtajan kanssa  asuntotoiveistasi – samalla saat 
erikoistarjouksen välityspalkkiostamme (tarjous voimassa kesäkuun 2016 loppuun asti)! 
Tarjoamme uuden liiketilan avajaisten kunniaksi 50 ensimmäiselle kotiin viemiseksi 
erikoiskahvia ja suklaalevyn. 
Lapsille karkkia ja ilmapallon. 

Meidät löydät nyt entisistä 
Oulunkylän Postin tiloista

Onko asunnonvaihto tapetilla? 
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Päätoimittajalta

Seuraavan numeron aineistot 
5.8.2016 mennessä:
Susan Wilander

0400 510 457
swilander@hotmail.com
Lehti ilmestyy la 3.9.2016

Arvoisat avustajat! Lähettäkää aineisto mie-
luiten Word-tiedostoina, kuvat jpeg-muo-
dossa, min. 300 dpi. Toimitus pidättää oikeuden 
muokata aineistoja.
Seuraavan lehden teemoja ovat kerhot ja 
opinnot, harrastukset

Numero 3/2016 • 28.5.2016 • Perustettu 1985 • 32. vuosikerta • ISSN 0783-6961 • Painos 23 000 kpl • 
Oulunkylä-Seura • Koskela-Seura • Maunula-Seura • Metsälä-Seura • Pakila-Seura • Paloheinän-Tor-
pparinmäen kaupunginosayhdistys  •  noin 20 000 kpl jaetaan kotitalouksiin ja 3 000 muussa jakelussa 
• Painopaikka: Suomen Lehtiyhtymä SLY-lehtipainot Oy, Tuusula 

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

Oulunkyläinen   /   Pohjoiset esikaupungit

Päätoimittaja:
Toimitussihteeri:
Avustajat:

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

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

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

Kaupunki kasvaa

TÄNÄ vuonna toukokuu 
on hellinyt meitä lämmöllä. 
Varsinkin puutarhaihminen 
on riemuinnut varhaisesta 
kesästä – taimet ovat kasva-
neet silmissä ja puiden sil-
mut suorastaan räjähtäneet 
lehdiksi. Alkukevään har-
maus vaihtui hetkessä ke-
sän vihreyteen.

Oulunkylä ja sen lähialu-
eet ovat helsinkiläisittäin-
kin katsottuna vehreää seu-
tua. Pientalojen ohella myös 
kerrostaloilla on pihat, jois-
sa pääsee nauttimaan kas-
villisuudesta. Lisäksi alu-
eella on kaksi siirtolapuu-
tarhaa ja viljelypalstoja. Pa-
kilan siirtolapuutarha on jo-
pa Helsingin suurin. 

Monella on varmas-
ti omalla pihallaan jo kas-
vimaa hyvässä vauhdissa. 
Kerrostaloissakin yhteiset 
viljelylaatikot ovat tulleet 
yhä suositummiksi. Kau-
punki suosii julkisten aluei-
den hyötykäyttöä – raken-
nusvirastolta voi vuokrata 
sopuhintaan maata yhtei-
söviljelmää varten. Jos iki-
oma kasvimaa tuntuu lii-
an suurelta sitoumukselta, 
voi ryhtyä kevytviljelijäk-
si. Monilla yhdistyksillä on 
yhteisiä viljelypalstoja eri 

PERTTU KÄHÄRI

puolilla kaupunkia; katso 
netistä mitä Dodo ry, Maa-
tiainen ry, Seurasaaren ys-
tävät ry ja Hyötykasviyh-
distys ry tarjoavat. Yhteisil-
lä viljelmillä voi oppia puu-
tarhurintaitoja konkarien 
opastuksella ja päästä kor-
jaamaan satoa omaankin 
pöytään. Kumpulan kou-
lukasvitarhalla pääsevät 
lapset ja nuoret oppimaan 
puutarhanhoitoa.

Keväällä Puutarhaliit-
to kannusti kaupunke-
ja perustamaan asukkai-
den yhteisiä kaupunkikas-
vihuoneita. Meri- tai maa-
lämpöä hyödyttävissä kas-
vihuoneissa voisi olla vil-
jelypuutarha palstaviljeli-
jöille, harrastus- ja kahvila-
toimintaa, kuntoilutilat ja 
mahdollisuus vain rentou-
tua ja nauttia vehreydestä – 
myös talvella. Minne mah-
detaan perustaa ensimmäi-
nen kaupunkikasvihuone?

Aurinkoista ja lämmintä 
kesää kaikille!

SuSaN WILaNDer

25 vuotta Kumpulan 
kyläjuhlia

Limingankadun kirppikseltä voi löytää aarteita.

SAMI SEPPÄNEN

TÄNÄÄN Kumpulassa nau-
titaan jälleen monipuolises-
ta festivaalista. Limingantie 
täyttyy kirpparipöydistä ja 
pihat kotoisista kahviloista. 
Ruokaakin on tarjolla mo-
neen makuun, kuten myös 
ohjelmaa: musiikkia, teatte-
ria, lastenohjelmaa, ”Kum-
pulan Kyläjuhlat 25-vuot-
ta”- valokuvanäyttely, 
juoksukilpailu...

Edellisissä juhlissa en-
simmäistä kertaa järjestet-
ty stand up -ilta veti Kylä-
tilan täyteen ja on poikinut 

Helsingin vanhin kaupunginosajuhla on jo 
nuori aikuinen: paikkansa löytänyt, mutta 
nuoruuden intoa täynnä. Vanhaa ja hyväksi 
havaittua ei hylätä, mutta uusia tuuliakaan 
ei pelätä.

Kumpulaan kuukausittai-
sen stand up -klubin. Huu-
morintajuaan pääsee testaa-
maan myös tämän vuoden 
juhlissa.

Musiikkia tarjoillaan 
kolmelta lavalta. Musiikki-

lajien kirjo on laajentunut 
ja ohjelmassa on runsaasti 
mm. räppiä ja reggaeta sekä 
vähän jazziakin. Kyläjuhlia 
varten on myös koottu Hea-
vy Stars -kokoonpano. En-
simmäistä kertaa tapahtu-
massa esiintyy ulkomainen 
artistivieras: palestiinalais-
muusikko Jowan Safadi 
Tuigu-yhtyeen solistina.

25-vuotisjuhlan kunni-
aksi esiin nostetaan run-
saasti paikallisia nuoria ky-
kyjä. Kuusi esiintyvää bän-
diä koostuu Kumpulan ja 
Käpylän nuorista, ja mo-
nen soittokipinä on sytty-
nyt Kylätilan bändileireillä. 
Paikallisväriä edustaa myös 
vastikään uuden levyn jul-
kaissut Tapio Liinoja, jo-
ka esiintyi jo ensimmäisil-

lä Kyläjuhlilla. Muita esiin-
tyjiä ovat esim. Atomirot-
ta, Anna Puu kitaristi Pauli 
Halmeen kanssa, Pelle Mil-
joona, Anssi Kela ja Katri 
Helena. Metalliyhtye Mo-
koma soittaa akustisen 
keikan.  

Tapahtuman päättävät 
perinteisesti “tanssit” pää-
lavalla. Niissä kumpulalais-
muusikoista koostuvan Ky-
läorkesterin solisteina esiin-
tyvät mm. Fredi ja Jarkko 
Martikainen. Musiikkila-
vojen juontajina toimivat 
Jone Nikula, Silvia Mo-
dig, Sami Aaltonen ja Mi-
ka Niva. 

Festivaalipäivän avaa 
kaikenikäisille ja -kuntoisil-
le sopiva Kumpula-juoksu. 

aNNa PaJu

Kumpulan kyläjuhlat 
lauantaina 
28. toukokuuta.
Koko ohjelma: www.
kumpulankylajuhlat.fi

Oulunkylän luontokohteet tutuiksi

LUONTORETKi
Pikkukosken Pirunkalliolle

ke 8.6. klo 18
oppaina biologi Otto Miettinen 

ja opettaja Erwin Woitsch

Tutustumme luonnoltaan monipuolisen alueen 
kasvillisuuteen, eläimistöön ja kulttuurihistoriaankin.

Tapaaminen uimarannan kioskin luona, 
kunnon jalkineet ja säänmukainen asu.
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VerÄJÄLaaKSON nykyi-
nen liikenneratkaisu saatiin 
aikaan Oulunkylä-seuran 
myötävaikutuksella. Ve-
räjälaakson rakentaminen 
merkitsi aikoinaan liiken-
teen lisääntymistä ja Kirk-
koherrantie-ratkaisussa oli 
ongelmia:

Kirkkoherrantie on jyrk-
kä ja liukkaus saattoi häiri-
tä nousevaa liikennettä.

Veräjämäki oli suurim-
pia Helsingissä yhden liit-
tymän ”armoilla” olevia 
asuntoalueita. 

Yhteys Veräjälaak-

jeltu, arvokas kohde, joka on jatkuvan saneerauksen alla. 
Nyt on aloitettu salaojitus. 
Korjauskustannukset vaikuttavat tilojen vuokriin ja si-
tä kautta eri toimijoiden taloudellisiin mahdollisuuksiin 
vuokrata tiloja omaan toimintaansa. Seura on ideoinut 
mallin, jonka avulla toivomme saavamme sekä kaupun-
ginkanslian että kiinteistöviraston samaan pöytään ou-
lunkyläläisten kanssa pohtimaan talon tulevaisuutta ra-
kentavassa hengessä. Syntyykö keskustelua ja uusia toi-
mintamalleja – siitä kuulemme varmasti seuraavassa nu-
merossa syksyn alussa.

Taloremonttien kokemukset jakoon
Syksyllä voisimme aloittaa myös juttusarjan alueen ta-
loyhtiöiden kokemuksista korjausurakoista. Oulunky-
län rakennuskanta on tulossa isojen korjausten vaihee-
seen ja olisi varmaan hyödyllistä vaihtaa kokemuksia – 
onnistuneita ja niitä vähemmän onnistuneita. Tällainen 
ajatus virisi viimeisimmässä johtokunnan kokouksessa. 
Mitä mieltä olette – olisiko tämä hyödyl-
linen ja kiinnostava aihe?
Ilta on pimentynyt ja kevään saapumi-
sesta kertova mustarastas laulaa vie-
lä hetken ikkunan takana olevassa 
tammessa. 
Toivotan rentouttavaa kesää teille 
kaikille.

MarJa MarKKO

Oulunkylä-Seuran puheenjohtaja
marja.markko@gmail.com

Oma kaupunginosa kiinnostaa nuoria
Viime palstallani peräänkuulutin nuoria osallistumaan 
enemmän Oulunkylän asioihin. Oli ilahduttavaa näh-
dä 28.4. useita nuoria mukana tutustumassa Maaherran-
tien ehdotettuun liikennemuutokseen. Ryhmässä oli ne-
lisenkymmentä asiasta kiinnostunutta, jotka tekivät tun-
nin lenkin kaupunkisuunnittelun asiantuntijoiden joh-
dolla. Jo matkalla syntyi vilkasta mielipiteiden vaihtoa, 
joka jatkui vielä Seurahuoneella. Suurin huoli on Maa-
herrantien muuttumisesta pelkäksi Raide-Jokeri -kaduk-
si ja sitä kautta Jokiniementien lisääntyvästä liikenteestä. 
Oulunkylä-Seura antaa asiassa lausunnon kaupungille 
teidän kommenttienne perusteella. Antakaa siis äänen-
ne kuulua seuran sivujen kautta. Minullekin saa lähet-
tää viestejä.

Raide-Jokeri ja yhteys Veräjälaaksoon ajankohtaisia
Seura on jo ottanut kantaa yleiskaavaan ja Raide-Joke-
riin, jotka kummatkin puhuttivat huhtikuisessa kevät-
kokouksessamme. Silloinkin paikalla oli alueemme kaa-
voittaja Sari Ruotsalainen esikuntineen kuulemassa 

asukkaiden ajatuksia ja kertomassa eri ratkaisujen taustois-
ta. Myös tässä tilaisuudessa paikalla oli runsaasti aktiivisia 
kyläläisiä. Etenkin Raide-Jokerin linjaukset ja suunnitellun 
uuden rakennusmassan sijoittelu ja korkeudet virittivät 
useita kysymyksiä. Oulunkylä-Seura käy jatkuvaa dialogia 
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa välittäen asujaimis-
ton huolia ja myös ehdotuksia vaihtoehtoisiksi ratkaisuik-
si. Seura pitää tärkeänä, että suorin yhteys Veräjälaakson 
säilyy Maaherrantietä pitkin ja ettei autoliikenne lisäänny 
Kirkkoherrantie-Jokiniementiellä.

Yksi ehdotuksemme on Liukumäentien alueen (K-raudan 
takana) osittaisesta käytöstä asuntorakentamiseen. Olem-
me koonneet ryhmän asiantuntijoista voidaksemme tehdä 
kaupunkia kiinnostavan ehdotuksen, jolla voimme osoit-
taa rakentamiskohteen viheralueiden sijaan.

Oulunkylän luontokohteet tutuiksi -retket alkavat
Viheralueet ja Vantaanjoki ovat varsin olennainen osa Ou-
lunkylää – mielestäni sen henki ja ylpeys. Toukokuun alus-
sa tutustuimme alueen puistoihin rakennusviraston Eli-
na Nummen opastuksella ja 8.6. tehdään seuran vetämänä 
opastettu luontoretki Pirunkalliolle.

Asukkaiden kokoontumistiloista huolta
Oulunkylä-Seura kantaa huolta myös alueemme asukkail-
le käytettävissä olevista tiloista. Oulunkylätalo oli vaarassa 
menettää mm. Työväenopiston tunteja Maunulaan. Nyt on 
kuitenkin varmistumassa, että opiston tuntitarjonta jatkuu 
entisissä mitoissaan entisissä tiloissa. Seurahuone on suo-

Tammen      juurelta

raide-Jokeri ja Veräjämäki
Raide-Jokeri tulee suunnitelmien mukaan 
kulkemaan Itäkeskuksesta Otaniemeen 
pääosin runkobussilinjan 550 reittiä. Linjasta 
luovutaan bussien oletetun jonoutumisen 
takia. Perusteena on myös taloudellisuus ja 
pienempi ympäristövaikutus.

sosta tärkeimpään alu-
een palvelupaikkaan Ou-
lunkylän keskukseen 
oli paljon pitempi kuin 
linnuntie-etäisyys. 

Yhteistyössä kaupunki-
suunnitteluviraston kans-
sa toimien saatiin kaupun-
ki toteuttamaan Bussi-Joke-
rin yhteydessä suora yhte-
ys Veräjälaaksosta länteen, 
mm. rakentamalla silta Jo-
kiniementielle. Erkki Hal-
kola oli tärkein vaihtoeh-
don suunnittelija ja allekir-
joittanut neuvottelija kau-
pungin suuntaan. Bussilii-

kenne ei ole juurikaan hi-
dastunut Maaherrantien 
yhteiskäytöstä. 

Miksi yhteys 
katkaistaisiin? 

Raide-Jokerilla on reitil-
lään pääosin oma väylä-
alue. Veräjämäessä se si-
joittuisi Maaherrantien ka-
tualueelle. Tila rautatien ja 
Maaherrantien kaakkois-
puolisten tonttien välissä 
on suunnittelijoiden mie-
lestä liian ahdas ratkaisul-
le, jossa raidekaistojen li-
säksi on ajokaistat molem-
piin suuntiin. Seurahuo-
neen kohdalla kaarresäde 
olisi suurempi kuin bussia 
varten rakennettu ja eteläi-
nen autokaista uhkaisi ny-
kyistä puistoratkaisua. 

Kolmiomaiselle alueelle 
Maaherrantien pohjoispuo-
lella ja radan kaakkoispuo-

lella suunnitellaan rakenta-
mista. Asuntokorttelin yh-
teys Veräjämäelle ylittäisi 
tasossa Raide-Jokerin rai-
teet Jokiniementien länsi-
puolella. Näin saataisiin 
mahdollisesti raidealueelle 
yhteys, joka kriisitilantees-
sa olisi muunkin liikenteen 
käytössä. 

Henkilöautoliikenne Ve-
räjälaaksoon siis ohjautuisi 
Raide-Jokerin rakentuessa 
enää vain Kirkkoherrantien 
ja Jokiniementien kautta. 
Nykyinen liikennemäärä 
Kirkkoherrantiellä Oulun-
kyläntien risteyksessä on 
4000 ajoneuvoa vuorokau-
dessa ja Maaherrantiellä 
1400 ajoneuvoa vuorokau-
dessa. Maaherrantien sul-
keminen toisi Kirkkoher-

rantielle siis 5400 ajoneu-
voa vuorokaudessa. Ennus-
temallin mukaan vuoden 
2040 liikennemäärä Jokinie-
mentiellä olisi 6800 ajoneu-
voa vuorokaudessa. 

Pääradan ja Maaherran-
tien varteen Viikin suun-
taan on suunniteltu pyöräi-
lyn laatuyhteyttä Baanaa ja 
näin myös pyöräilyn yhte-
ys Veräjälaaksosta Oulun-
kylän keskustaan paranisi 
uuden kaavan mukaan. 

Lopputarkastelu 

Maaherrantien yhteys ly-
hentää automatkaa Veräjä-
laaksosta Oulukylän kes-
kustaan ja mm. Malmin 
suuntaan 600 m. Reitin säi-
lyttämistä puoltavat seu-
raavat näkökohdat: 

Uuden yleiskaavaeh-
dotuksen mukaan on se-
kä Veräjämäen muille alu-
eille että erityisesti Veräjä-
laaksoon tulossa uutta asu-
tusta, joka entisestään lisää 
liikennettä Jokiniementiel-
lä ja Kirkkoherrantiellä (en-
nuste 1400). 

Yhteys on olemassa, 
mm. kalliinpuoleinen Joki-
niementien silta (tosin yh-
teys jäisi kevyen liikenteen 
käyttöön).

Aikoinaan harkittiin 
vaihtoehtoisesti myös yh-
teyttä pääradan ali pohjoi-
seen, mutta se oli hanka-
lampi kuin valittu nykyrat-
kaisu. Kun raiteita on edel-
leen lisätty, vaihtoehto tus-
kin on realistinen.

arTO SaLMeLa
Oulunkylä-seura järjesti 28.4. asukasillan, jonka yhteydessä käytiin tutustumassa mm. 
raide-Jokeriin liittyvien kaavamuutosten vaikutuksiin Jokiniementiellä.

KARI SUNDVALL
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– VIIMe vuosi oli myyn-
nin kannalta surkea, mutta 
helmikuussa 2016 kauppa 
lähti ennätysmäiseen nou-
suun. Siitä lähtien olemme 
joka kuukausi tehneet uu-
den myyntiennätyksen. Pa-
toutuneet asunnonvaihto-
tarpeet ovat nyt ilmeisesti 
lähteneet liikkeelle, Mark-
ku Kilpeläinen Oulunkylän 
Kiinteistömaailmasta sanoo.

Kilpeläinen odottaa mie-
lenkiinnolla Raide-Jokerin 
vaikutuksia. Uudisraken-
tamisella on tapana nos-
taa vanhojen asuntojenkin 
hintoja.

– Uudet kulkuyhteydet 
voivat muuttaa asukaspro-
fiilia. Nykyään Oulunkyläs-
sä asuu paljon ihmisiä, jotka 
käyvät lentokentällä töissä. 
Raide-Jokeri saattaa muut-
taa työmatkaliikenteen 
suuntaa, Markku Kilpeläi-

Pohjois-Helsinki asuntokaupan trendin 
kärjessä
Tämä kevät on ollut hyvän tuloksen aikaa 
monille Pohjois-Helsinkiin sijoittuneille 
kiinteistövälittäjille. Vanhoista tavoista 
poiketen nousu ei nyt tule kantakaupungin 
perässä.

nen miettii.
Oulunkylän Kiinteistö-

maailmassa on nyt päästy 
itsekin kokemaan muutto. 
Kymmenen vuotta Mäkitor-
pantiellä on vaihtunut enti-
siin Postin tiloihin Oulunky-
län torin laidalle. 

– Arvostan kivijalkamyy-
mälää, kun moni kilpaili-
jamme siirtyy ylempiin ker-
roksiin. Muutto tuo meil-
le tuplasti tilaa, mitä tar-
vitsemmekin uusille välit-
täjille, Markku Kilpeläinen 
kertoo.

aninkainen tulee 
vauhdilla

Oulunkylään on viime vuo-
sina kertynyt paljon kiin-
teistövälitystoimistoja, mi-
hin vaikuttanee sijainti oma-
kotitaloalueen reunalla. Vä-
littäjät toimivat laajemmal-
la alueella, mutta pitävät 

toimistoaan Oulunkyläs-
sä. Yksi uusista tulijoista on 
Jethro Rostedtin tunnetuk-
si tekemä Aninkainen.

Pia Salenius ja Sami Ait-
tola toivat Aninkaisen Met-
sälään 2015 lokakuussa. 
Salenius on oppinut alan 
Huoneistokeskuksessa, Ait-
tola pankkisektorilla. Jethro 
Rostedt sai heidät innostu-
maan Aninkaisesta. 

– Jethro on luonnossa 
ihan samanlainen kuin tv-
ohjelmissa, Sami Aittola sa-
noo. Tv-töistään huolimatta 
Jethro on kiinteistövälityk-
sessä tiiviisti mukana.

Aninkainen on pääkau-
punkiseudulla uusi tulokas. 

– Yritämme painottaa 
paikallistuntemustamme, 
koska Jethro mielletään tur-
kulaiseksi, Pia Salenius sa-
noo. Käpylä ja Oulunkylä 
ovat Pian ja Samin lapsuu-
denmaisemia. Sami Aittola 
toteaa tietävänsä yleensä jo 
osoitteesta, mikä talo on ky-
seessä ja mikä sen hinta on.

Alueen kehittämissuun-
nitelmat ja uudisrakenta-
minen ovat asuntokaupassa 

merkittäviä tekijöitä.
– Raide-Jokerin myö-

tä tulee uutta asuntokan-
taa, mikä vilkastuttaa kaup-
paa. Paloheinässä ja Paki-
lassa vanhemmat asukkaat 
siirtyvät Oulunkylän ker-
rostaloihin. Nykyisissä ker-
rostaloissa hissittömyys on 
estänyt muuttamista. Pien-
taloasuntojen vapautumi-
nen tuo nuoria lapsiperhei-

tä keskustasta takaisin van-
hoille kotiseuduille, Aittola 
sanoo.

Tämän vuoden vilkas-
tunut kauppa on huomattu 
myös Aninkaisella.

– Viime kesä oli vielä hil-
jainen, syksyllä alkoi tulla 
asuntoja myyntiin ja hiih-
tolomalla meni perheasun-
toja todella hyvin kaupaksi, 
Pia Salenius sanoo. Myyn-

ti keskittyy verkkoon, mut-
ta paikallislehdissä tehdään 
yritystä tunnetuksi. Anin-
kainen hakee myös 10–15 
uutta välittäjää, jotta pit-
kän tähtäimen laajentumis-
suunnitelma Espooseen, 
kantakaupunkiin ja Por-
vooseen pystytään toteut-
tamaan. Vantaalla toimii jo 
franchiseyrittäjä.

SuSaN WILaNDer

uuDeN apteekin myötä 
muuttui myös asuinpaik-
ka. Välimäen perhe muutti 
Hämeenlinnasta Länsi-Pa-
kilaan ja Marittan työmatka 
lyheni 1,5 tunnista muuta-
maan minuuttiin.  

– Apteekkarit pyrkivät 
perinteisesti pienemmistä 
apteekeista isompiin. Työ 
ei sinänsä muutu vaikka ap-
teekki vaihtuu, toteaa Ma-
ritta Välimäki. 

Ensivaikutelmat Ou-
lunkylästä ovat myöntei-
set vaikkakin liikekeskuk-
sen kauppiasyhdistyksen 
toiminnan hiipuminen ai-
kaisemmasta aktiivisuudes-
ta surettaa. Apteekin omalle 
henkilökunnalle hän antaa 
tunnustusta. 

– Meillä on asiantunte-
va, yhteen hiileen puhaltava 
henkilöstö, jonka koulutuk-
seen panostetaan voimak-
kaasti, Välimäki kertoo. 

Oulunkylän apteekki 
tarjoaa 12 vakituisen työ-
paikan lisäksi työharjoitte-
lua farmasian oppilaille ja 

Oulunkylään uusi 
apteekkari
Oulunkylässä apteekkarina pitkään toiminut 
Ritva Aaltonen siirtyi eläkkeelle tammikuun 
lopussa. Uudeksi apteekkariksi tuli 
Lauttasaaressa aiemmin toiminut Maritta 
Välimäki. 

lääketeknikko-opiskelijoille.
Apteekkiala on viime 

vuosina kehitellyt erilaisia 
markkinointiketjuja. Oulun-
kylän apteekki kuului aiem-
min Hyvän mielen -apteek-
keihin, mutta on nyt liitty-
nyt Omaplus-ketjuun. Ap-
teekin logo on uusittu ja 
kanta-asiakkaille perustettu 

Oulunkylän apteekin Oma-
kauneusPlus-klubi, jonka jä-
senille tiedotetaan apteekin 
tapahtumista ja tarjouksista.

Ajankohtaiseen keskus-
teluun apteekkijärjestelmän 
sääntelyn purkamisesta Ma-
ritta Välimäellä on selkeä 
kanta.

– Nykyinen apteekkilu-
pajärjestelmä on toimiva. Se 
varmistaa lääketurvallisuu-
den, potilasturvallisuuden 
ja lääkkeiden saatavuuden 
kaikkialla Suomessa, Väli-
mäki sanoo.

MauNO HarI

uuden apteekkarin myötä Oulunkylän apteekissa on 
tehty muutoksia ja satsattu mm. markkinointiin. Kuvassa 
apteekkari Maritta Välimäki (vas.) ja farmaseutti Merja 
Lehonmaa.

MAUNO HARI

POHJOIS-HeLSINgIN Ro-
taryklubin tämänvuotinen 
vuosivaihto-oppilas (RYE) 
on Su Ji Hong Etelä-Kore-
asta. Su Jin mukaan suoma-
laisten ja korealaisten nuor-
ten suurin ero on, että ”ko-
realaiset nuoret ovat koko 
ajan kiinni älypuhelimis-
saan”. Olennaisempi ero lie-
nee, että suomalaisilla nuo-
rilla on enemmän vapautta.
Pian 18-vuotias Su Ji tuli 
Suomeen elokuussa 2015. 
Vaihtovuosi alkoi viikon 
RYE -leirillä Karkussa. Su Ji 
on kotoisin pienestä Ischeo-
nin kaupungista noin 20 
minuutin ajomatkan pääs-
sä pääkaupunki Soulista. 
Suomesta hän tunsi ennes-
tään mm. Muumit, Marime-
kon, Sibeliuksen ja revontu-
let. Maan valintaan vaikutti 
Suomen koulujärjestelmän 
hyvä maine. 

RYE -vaihdossa oppi-
las vaihtaa vuoden aika-
na isäntäperhettä; Su Ji 
asuu nyt toisessa perhees-
sään. Toiminta perustuu 
vastavuoroisuuteen eli jos 
klubi lähettää vaihto-op-
pilaan, se sitoutuu myös 
huolehtimaan tulevasta 
vaihto-oppilaasta. 

Su Ji on vauhdikkaan 
vuoden aikana käynyt mm. 
lautailemassa Lapissa ja 
katsomassa Oopperan kum-

mituksen. Ennen kotiin pa-
luuta on vielä edessä noin 
3 viikon mittainen kierto-
matka bussilla Euroopas-
sa. Matkalle lähtee suu-
rin osa Suomessa olevista 
RYE-vaihtareista. 

Suomenkieli odotettua 
vaikeampaa

Su Ji on käynyt Oulunky-
län yhteiskoulua. Kielen 
oppimisen vaikeus on yllät-
tänyt  Su Ji puhuu suomea 
vähän, mutta ymmärtää si-
tä paremmin. OYK:ssä oli 7 
muuta vaihto-oppilasta ja 
koulussa järjestettiin heille 

Su Ji jää kaipaamaan saunaa ja 
karjalanpiirakoita

suomenkielenkurssi, josta 
Su Ji tykkäsi erityisesti. 

Su Ji on oppinut pitä-
mään suomalaisesta ruo-
asta kuten siskonmakkara-
keitosta, pastasta sekä eri-
tyisesti karjalanpiirakois-
ta. Hän on sopeutunut Suo-
meen hyvin ja RYE -vuo-
si tulee aina pysymään hä-
nen muistoissaan. Suomes-
ta Su Ji jää kaipaaman aina-
kin ”omaa” saunaa. Kotiin 
palattuaan hän jatkaa kou-
lunkäyntiä ja haaveilee tu-
levaisuudessa suunnitteli-
jan ammatista peliyhtiössä. 

TIMO VIrKILÄ

Su Ji Hong yhdessä klubipresidentin Timo Virkilän 
kanssa OYK:ssa.

 MAUNO HARI



Oulunkyläinen • Pohjoiset esikaupungit28.5.2016 5

OULUNKYLÄ

OuLuNKYLÄN yhteiskou-
lun kahdeksasluokkalaiset 
harjoittelivat kevättalvella 
äidinkielen ja kirjallisuuden 
oppitunneilla mielipiteen 
ilmaisua ja vaikuttamisen 
keinoja ja osallistuivat te-
kemillään ryhmätöillä val-
takunnalliseen Yritys Hy-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

OULUNKYLÄN KUNTOUTUSSAIRAALA 
 & KunnonSeniorit  
 

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

Senioreille monipuolisia kuntoutuspalveluita 
 

Ajanvaraus puh. (09) 7527 1046 
www.okks.fi 

Avarat kuntoutusta
edistävät tilat

Ikäihmisille suunniteltu 
viihtyisä kuntosali

Allasosaston uudessa hierovassa 
porealtaassa on ihanaa rentoutua 

Ympärivuorokautista kuntoutusta 
täysihoidolla - Suunnitellaan yksilölli-
sen tarpeen mukaan virkistävästä hem-
mottelulomasta aina sairaalatasoiseen 
toipilasajan kuntoutukseen 
 

Päiväkuntoutusta puolihoidolla -  
Suunnitellaan yksilöllisen tarpeen mu-
kaan hemmottelua unohtamatta 
 

KunnonStartti toimintakykyarviointi 
 

KunnonTreenaajat 

 Geriatrian erikoislääkärit 
 Sairaanhoito 
 Fysioterapia, lymfaterapia,  

akupunktio, hieronta 
 Toimintaterapia, jalkaterapia 
 Poreallas ja yrttikylvyt 
 Sauna-uima-allasosasto 
 Oma ravintola Veljeshovi 
 Upeat ulkoilumaastot Vantaan-

joen varrella 
 

Oulunkylän yhteiskoulun 8C menestyi 
Yritys Hyvä -kilpailussa

MIrVa Lindström aloit-
ti Oulunkylän yhteiskou-
lun rehtorina viime mar-
raskuussa. Hän on asunut 
jo 13 vuotta Käpylässä, jo-
ten omalle lähialueelle siir-
tyminen houkutteli.

– Olen kotiutunut kou-
luun todella hyvin. Meillä 
on hyvä henki ja yhteisöl-
linen ilmapiiri, Lindström 
sanoo. 

Oulunkylän yhteiskou-
lu on ollut vuosia lukiover-
tailujen kärkisijoilla. Lind-
strömin mukaan taustalla 
vaikuttavat koulun pitkät 

perinteet, panostus laajaan 
yleissivistykseen ja kult-
tuuriin, mutta etenkin si-
toutunut ja oppilaista välit-
tävä henkilökunta.

Kiteeltä kotoisin oleva 
Mirva Lindström tuli Hel-
sinkiin opiskelemaan yli-
opistoon historiaa ja yh-
teiskuntatieteitä. Vuon-
na 2009 historianopetta-

Joonatan Vuorisen, Okko Saastamoisen ja 
Oliver Vitalin kilpailutyö, musiikkivideo Naks 
Naks Naks, oli yksi Yritys Hyvä -kilpailun 
yläkoulun ryhmätyösarjassa palkituista 
töistä. Kappaleellaan pojat halusivat 
saada aikaan positiivista muutosta ja 
kannustaa ihmisiä muuttamaan asenteitaan 
paremman huomisen puolesta. Pojat 
pääsivät esittelemään työtään Yritys 
Hyvä -kilpailun lopputapahtumaan Sokos 
Hotelli Presidenttiin, ja heidät palkittiin 
rahastipendillä.

vä -kilpailuun. Ryhmätyön 
aihe ja toteutustapa oli va-
paavalintainen, ja opettaja 
Johanna Rämö saikin lähet-
tää kilpailuun paljon moni-
puolisia ja erilaisia vaikut-
tavia töitä. Suurin osa ryh-
mistä oli valinnut työnsä to-
teutustavaksi videon.

Kilpailun tiimoilta Ou-
lunkylän yhteiskoululla 
vieraili myös julkisuudes-
ta tuttuja kasvoja, kun op-
pilaat Miia Lindvall, Auro-
ra Ijäs, Anna Ketola, Jenny 
McGuire ja Karoliina Taka-
la kutsuivat omaa kilpai-
lutyötään varten koulul-
le haastateltavaksi toimit-
taja-kirjailija Jenni Pääs-
kysaaren. Tytöt osallistui-
vat kilpailuun tekemäl-
lä dokumenttivideon nais-
ten asemasta yhteiskun-
nassa, ja naisten oikeuksi-
en puolestapuhujana tun-
nettu, feministiksikin ju-
listautunut Pääskysaari 
osoittautui erinomaiseksi 
haastateltavaksi.

Petra Härkönen, Ada 
Mikonaho, Tessa Penna-
nen ja Katarina Ponkilainen 
puolestaan tahtoivat tehdä 

tunnetuksi hyväntekeväi-
syysjärjestö Pienempi kuin 
kolme ry:tä ja pyysivät vie-
raakseen yhdistyksen kas-
von, iloisen ja pirteän You-
Tube-videobloggaaja Sonja 
“Soikku” Hämäläisen. 

Kaiken kaikkiaan oppi-
laat pitivät Yritys Hyvä -kil-
pailuun osallistumista työ-
läänä mutta palkitsevana. 

JOHaNNa rÄMö, PeTra 

HÄrKöNeN, aurOra 

IJÄS, aNNa KeTOLa, MIIa 

OYK:n menestyksen takana työn 
tekemisen kulttuuri

jan työt vaihtuivat apulais-
rehtorin tehtäviin Apol-
lon yhteiskoulussa. Hä-
nellä onkin pitkä kokemus 
yksityiskoulupuolella. 

– Yksityiskoulun merkit-
tävin ero kunnalliseen kou-
luun on hallinto. Meidän 
organisaatiomme on pie-
nempi ja ketterämpi, pys-
tymme reagoimaan nope-
asti asioihin. Teemme kui-
tenkin tiivistä ja hyvää yh-
teistyötä kaupungin kans-
sa, Mirva Lindström sanoo.

Oulunkylän yhteiskou-
lu onkin yksi Oulunkylä-

tiimin paikallisista toimi-
joista, jotka suunnittelevat 
parasta tapaa järjestää pai-
kallisia palveluja. Mukana 
tiimissä ovat mm. kirjasto, 
nuoriso- ja kulttuuritoimi 
sekä seurakunta.

– Koulu tekee paljon yh-
teistyöprojekteja alueella – 
esimerkiksi nyt toukokuus-
sa oppilaamme kävivät te-

kemässä linnunpönttöjä 
Kuntoutussairaalan vete-
raanien kanssa ja lukiolai-
set esiintyivät veteraani-
päivän juhlassa, Lindström 
kertoo.

Myös oppilaiden ja 
opiskelijoiden osallistumi-
nen koulun hallintoon on 
tärkeää. Se opettaa yhteis-
kunnallista aktiivisuutta 
ja tapoja vaikuttaa. Alum-
nitoiminta on yksi yhteis-
työn muoto, jota ollaan 
käynnistämässä. 

Muutoksen aika 

Uusi opetussuunnitelma 
tulee muuttamaan opetuk-
sen tapoja ja digitalisoitu-
minen vaikuttaa koulussa-
kin. Sähköiset ylioppilas-
kirjoitukset ovat yksi näky-
vimpiä muutoksia. Sähköi-
siä kirjoituksia on koulussa 
jo testattu. 

Diginatiivien suku-
polvessakin peruskoulun 
päättävien tietoteknisissä 
taidoissa on suurta vaihte-
lua. Tämä on kaikille kou-
luille iso haaste. Lukiois-
sa sähköistä opetusta hyö-
dynnetään yhä enemmän. 
Yksityiskoulujen verkos-
tossa on käynnissä verk-
kolukiohanke, jonka puit-
teissa lukiolaisille voi-
daan tulevaisuudessa tar-
jota kursseja myös toisista 
kouluista.

– Yhteistyö on meille 
kouluissa päivän sana. Sen 
toivoisi olevan sitä myös 
koko yhteiskunnassa, Mir-
va Lindström sanoo.

SuSaN WILaNDer

Toimittaja-kirjailija Jenni Pääskysaari kävi Oulunkylän yhteiskoulussa Jennyn, 
Miian, auroran, annan ja Karoliinan haastateltavana. 

LINDVaLL, JeNNY MCguIre, 

aDa MIKONaHO, TeSSa 

PeNNaNeN, KaTarINa 

PONKILaINeN, OKKO 

SaaSTaMOINeN, uNIKKO 

SaLO, rOOSa TaberMaNN Ja 

KarOLIINa TaKaLa

ALEKSI KINNUNEN

Mirva Lindström on 900 oppilaan Oulunkylän yhteiskoulun 
uusi rehtori.

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

Pakin talo 
kruunaa
juhlasi

Helsinki on hyvä paikka myös kesällä. Kaupungissa on 
paljon nähtävää ja koettavaa. Lauttaristeily Helsingin 
edustalla tai tutustumisretki juuri avautuneisiin sotilas-
saariin. Lihapiirakka ja kahvi torilla torielämää seuraten, 
kaupungin ääniä kuunnellen ja merituulta nuuhkien. Tai 
auringon palvontaa Hietsussa. Kaupunkilaiskesä voi ol-
la niin nautinnollista kuin vain osaamme kuvitella.

Kesä-Helsinki ei kuitenkaan ole vain turistikohteita ja 
ydinkeskustan hulinaa. Kesälläkin on arkielämää, johon 
usein tuo oman haasteensa perheenjäsenten eri aikoihin 
osuvat lomat. Erityisesti ajattelen perheitä, joissa on pie-
niä lapsia.

Helsingissä on paljon kivoja leikkipuistoja. Useimmis-
sa leikkipuistoissa on kahluuallas, pelikenttä ja erilaisia 
leikkitelineitä. Kaikissa leikkipuistoissa on hyvät ohjaa-
jat, jotka peluuttavat ja leikittävät lapsia ja nuoria.

Omien lastemme ollessa pieniä opimme arvostamaan 
kaupungin leikkipuistoja ja kaupungin niissä järjestä-
mää ilmaista puistoruokailua. Minusta on aivan upe-
aa, että kaikissa leikkipuistoissa, jotka ovat kesällä au-
ki, tarjotaan jokaiselle alle 16-vuotiaalle ilmainen läm-
min ruoka. 

Isän, äidin tai hoitajan on helppo tulla puistoon pienten 

lasten kanssa. Puistossa voi olla niin kauan kuin lapset 
viihtyvät, koska ruokaa ei tarvitse lähteä tekemään. Sa-
malla kun isommille lapsille on kavereita ja ohjattua toi-
mintaa, vanhemmille jää aikaa olla perheen pienimpien 
kanssa.

Leikkipuistot tarjoavat turvallisen ajanviettopaikan ja 
mielekästä tekemistä myös koululaisille. Kesällä on mu-
kavampi mennä töihin, kun tietää, että kotiin jäävät kou-
lulaiset saavat lämpimän ruoan.

Pakilan, Paloheinän ja Torpparinmäen alueen leikki-
puistoista leikkipuisto Etupelto Itä-Pakilassa on avoinna 
koko kesän. Leikkipuisto Soihtu Paloheinässä on avoin-
na koko kesäkuun heinäkuun alkuun asti ja sen jälkeen 
suljettu 4.7.–7.8. Sen sijaan leikkipuisto Torpparinmä-
ki Torpparinmäessä on suljettu kesäkuussa 6.6.–3.7. ja 
avoinna taas 4.7. alkaen.

Itä-Pakila -päivää vietetään Etupel-
lon leikkipuistossa tiistaina 31.5. klo 
17–20. Pakila-Seura on järjestämäs-
sä tapahtumaa yhdessä muiden toi-
mijoiden kanssa. Tavataan silloin ja 
avataan riemukas leikkipuistokesä!

Aurinkoista kesää!

TaPIO KLeMeTTI

Pakila-Seuran pj.
050-624 86

tapio.klemetti@gmail.com

Pakila-Seuran 
Puheenjohtajan palsta

PAKILA

PerINTeISeSTI avustus-
kohteena ollut Pakilan mu-
siikkiopisto saa avustuk-
sen pianon hankintaan. Eri 
kokoustilojen kunnostuk-
seen ja rakentamiseen käyte-
tään huomattava summa ra-
haa. Partiolippukunta Vuo-
renhaltijat saa tukea kirkon 
vierellä olevan partiomajan-
sa kunnostukseen. Kaski-
partiolle myönnettiin rahaa 
uuden kämpän valmistu-
mista varten ja valtakunnal-
liselle suurleirille Roihulle 
osallistumiseen. Pakilan Ve-
to saa rahaa hiihtomajansa 
peruskorjaukseen.

Juhlavuottaan viettävä 
MML Pakilan yhdistys saa 
avustusta muskarien tarve-
hankintoihin. Pakilan seu-
rakunnan diakoniatyö saa 
avustusta omaishoitajien vir-
kistyspäivän järjestämiseen. 
Gnistan ja HPS saavat rahaa 
rahastoihinsa, joista tuetaan 
vähävaraisten harrastustoi-
mintaa. Helsingin pelastus-
koirayhdistyksen toimintaa 
tuetaan hankkimalla koirille 
GPS pantoja. Lisäksi tuetaan 
Pakilan Yläasteen kuntosalin 

PaKILa-SeuraN Pakilan 
Hyvän Paimenen kirkossa 
28.4.2016 järjestämässä ylei-
sötilaisuudessa oli paikal-
la kolmisenkymmentä hen-
keä. Puhetta johdatteli seu-
ran puheenjohtaja Tapio 
Klemetti.

Allianssissa ovat Helsin-
gin kaupungin rakennus-
virasto ja sen alihankkijoi-
na YIT ja Viherpalvelut Hy-
vönen. HKR:n Aiju Heino-
nen ja Kari Ojamies ja Vi-
herpalvelut Hyvösestä Ti-
mo Hyvönen kertoivat alli-

allianssi on Staraa parempi
Pakilan ja Paloheinän alueen asukkaat 
ovat melko tyytyväisiä alueen katujen ja 
puistojen kunnossapidosta pian kaksi 
vuotta vastanneeseen allianssiin. Se hoitaa 
asioita Staraa paremmin.

anssin työtavoista ja asiois-
ta keskusteltiin puolitoista 
tuntia.

Monilla katuosuuksil-
la on asfaltissa teräväreu-
naisia reikiä. Heinosen mu-
kaan reikiä korjataan, kun 
niistä tiedetään. Suurem-
mat investointeja vaativat 
toimet ovat yhä kaupungin 
vastuulla. Heinonen kehot-
ti asukkaita kertomaan alli-
anssin nettipalautekanaval-
la www.hel.fi/palaute. Oja-
mies muistutti, että kadun-
varsien ja tontin välisen ka-

pean vyöhykkeen hoito on 
tontinomistajan vastuulla. 
Alueen metsistä vastaa yhä 
Stara.

Talvisin tonttien pihatei-
den umpeen auraus on on-
gelma, mutta vastuu asias-
sa on tontin omistajilla. Joi-
denkin mukaan lumen au-
raajat eivät ehdi sivuka-
duille kyllin nopsaan. 

Heinosen mukaan suo-
jatiemaalauksia aiotaan 
uusia esimerkiksi Osuus-
kunnan tiellä. Joku yleisös-
tä ehdotti pysäköinnin sal-
limista kapeilla kaduilla 
vain toiselle puolen katua. 

HKR:n edustajat lupasivat 
viedä asiaa eteenpäin.

Viherpalvelu leikkaa 
puistojen nurmikot ja huo-
lehtii leikkipuistojen lait-
teista. Hyvöseltä kysyttiin, 
aikooko yhtiö poistaa jät-
tipalsameita alueelta. Hei-
nosen mukaan yhtiö osal-
listuu vain jättiputkien 
hävittämiseen.

Yksi yleisökysyjä muis-
tutti, että joiltakin ton-
teilta kasvillisuus pursu-
aa katukäytävälle saak-
ka. Silloinkin vastuu on 
tontinomistajalla.

eSKO LuKKarI 

Pakinkylän leijonilta 
apua nuoriso- ja 
vanhustoimintaan

Parturi-Kampaamo

SaLON bONITa
09 728 5664

Uudet aukioloajat
Armi (Anu) Sankelo 

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

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

TERVETULOA!
Manttaalitie 13, Itä-Pakila

Pakinkylän leijonaklubi on päättänyt jakaa 
tänä keväänä 21 000 euroa käytettäväksi 
alueen nuoriso- ja vanhustoimintaan. 
Summasta 16 000 euroa jaetaan 
avustuksina eri toimijoille ja 5 000 euroa 
käytetään klubin omaan toimintaan.

laitteiden korjausta.

Monipuolista omaa 
toimintaa

Klubin omaa toimintaa on 
yhteistyö mm. Kustaankar-
tanon vanhustenkeskuksen 
kanssa. Siellä on vuosittain 
järjestetty makkaranpaisto-
kekkereitä. Toivolan lasteko-
din kanssa on järjestetty lei-
rejä, keilailuiltoja ja kartin-
gautoiluja ja Helanderkotiin 
hankittu laitteita sekä raken-
nettu kukkalaatikoita. Opet-
tajille suunnattuun leijonien 
jatkokoulutukseen, leijonien 
nuorisovaihtoon ja jouluna 
alueen yksinhuoltajille jaet-
taviin ruokakoreihin on va-
rattu rahaa.

Pakinkylän leijonat jaka-
vat aina keväisin kaikki edel-
lisellä kaudella kerätyt rahat 
pääasiassa alueen eri toimin-
toihin. Rahaa leijonat kerää-
vät joulukuusenmyynnil-
lä, ystävänpäiväkonsertil-
la, äitienpäivätapahtumal-
la, Pakilan Pakinat -lehdellä, 
myyjäisillä ja joulukorttien 
myynnillä.

OLLI auLIO

Pakila-Seuran yleisötilaisuudessa keskusteltiin allianssin toiminnasta.

ESKO LUKKARI
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www.huoneistokeskus.fi
Huoneistokeskus Oy LKV, Valimotie 17–19, 00380 Helsinki. Y-tunnus 1831315-2. Puheluhinnat 0207-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24 %).

/ Huoneistokeskus

ORANSSIA ENERGIAA ASUNTOSI MYYNTIIN. Soita jo tänään. 
 
MALMI | Malminkaari 15, katutaso, 00700 Helsinki, puh. 020 780 3680   OULUNKYLÄ | Oulunkylän tori 3, 00640 Helsinki, puh. 020 780 3280  

PÄIVI IKONEN
Kiinteistönvälittäjä
LKV
puh. 020 780 3676
gsm 050 347 9809

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1H+K, 3–4H+K, OMAKOTITALO, KERROSTALO…
Tutustu tuhansiin kohteisiimme www.huoneistokeskus.fi

Kirjanpitopalvelua Oulunkylässä
pienille yrityksille

www.mikrotilit.fi         p. 040 733 68 69

Kosmetologi, hieroja 
Carita Nissinen
0400 789917

www.caritanissinen.com

Kauppakeskus Ogeli, 2.krs Kylänvanhimmantie 29C, Hki

Hyvän Olon Hoitola

OK-Hammas
Jukka Kärkkäinen
Hammaslääkäri, lääkäri

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

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

Puh. (09) 720 6200

Hammas ogeli
 www.ogelinhammas.fi

Kaikki hammas- ja 
hygienistipalvelut, myös 

särkyaikoina

PARTURI-KAMPAAMO

OLYMPIA
Koskelantie 54 P. 757 1353

Avoinna    ti-pe 9-17
Kesämaanantait ja
lauantait suljettu

Subway® Maunula
Pakilantie 8 a, 00630 Helsinki

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

la 10-20, su 12-20 

osta 3, maksa 2

Esitä alennuskuponki ennen tilausta. Tarjous on voimassa tällä kupongilla 25.6.2015 
asti Maunulan Subway® -ravintolassa. Tarjous koskee vain 15 ja 30 cm Subi® -leipiä. 
Yksi tarjous/asiakas. Etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Tarjoamme edullisimman 
tuotteen. Maksulliset lisukkeet eivät sisälly tarjoushintaan. ©2015 Doctor’s Associates 
Inc. Subway® is a registered trademark of Doctor’s Associates Inc.

Esitä alennuskuponki ennen tilausta. Tarjous on voimassa tällä kupongilla 25.6.2015 
asti Maunulan Subway® -ravintolassa. Yksi tarjous/asiakas. Etua ei voi yhdistää muihin 
tarjouksiin. Maksulliset lisukkeet eivät sisälly tarjoushintaan. ©2015 Doctor’s Associates 
Inc. Subway® is a registered trademark of Doctor’s Associates Inc.

30 cm Subi®
15 cm 
hinnalla

©2015 Doctor’s Associates Inc. Subway® is a registered trademark of Doctor’s Associates Inc.
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”Vuoden 2017 ja 
2018 sekä seu-
raavien vuosien 
osalta ei ole vie-
lä tietoa mahdol-
lisuuksista pi-
tää Oulunkylä-
talon tilat osana 
palveluverkkoa.

PUHEENVUOROJA

erWIN WOITSCH kirjoit-
taa artikkelissaan 19.3. Seu-
rahuoneen kunnostuksen 
keskeytyksestä. Oulunky-
län Seurahuoneen kiinteis-
tön omistaa Helsingin kau-
pungin kiinteistövirasto. 
Kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaan rakennuksen toi-
nen kerros on ollut sosiaa-
li- ja terveysviraston asukas-
talon käytössä viime vuosi-
na ja toiminta jatkuu siellä 
edelleen. 

Kiinteistön peruskorjaa-
miseen on vuosina 2011–
2012 myönnetty lähiöra-
haston rahoitusta yhteen-
sä 500 000 euroa. Määrä-
rahoja on vuosittain siir-
retty seuraavalle vuodel-
le, koska hanke ei ole eden-
nyt. Alkuperäisen hake-
muksen mukaan rahoitus-
ta on haettu kiinteistön pe-
ruskorjaukseen, ei tilojen 
laajentamiseen. 

Suunnittelu kuitenkin Seurahuoneella on pitkä ja värikäs historia.

OULUNKYLÄN KOTISIVUT

laajentui asukastalon tilojen 
lisäämiseen kellarikerrok-
seen. Näistä tiloista sosiaali- 
ja terveysvirasto ei ole mak-
sanut vuokraa, vaikka asu-
kastalo on tiloja käyttänytkin 
ennen niiden purkamista.

Kellarikerrokseen on vai-
keaa rakentaa kunnollis-
ta poistumistietä, joten tilo-
jen käyttöön liittyy turval-
lisuusriski. Tämän vuoksi 
hanke keskeytettiin kellari-
tilojen laajennuksen osalta. 
Asiasta tiedotettiin henki-
lökunnalle. Pahoittelemme, 
ettei tämä tieto saavuttanut 
käyttäjiä ajoissa.

Kiinteistövirasto on pitä-

Sosiaali- ja terveysviraston sekä kiinteistöviraston vastine Oulunkyläinen-lehden artikkeliin 
Seurahuoneen kunnostus keskeytetty.

Oulunkylän Seurahuoneesta pidetään 
hyvää huolta

YrJö HaKaNeN kir-
joitti 19.3.2016 Oulun-
kyläinen 2/2016 mielipi-
depalstalle otsikolla Lo-
pettaako työväenopisto 
Oulunkylätalolla?

Helsingin työväen-
opiston johtokunta käsit-
teli asiaa kokouksessaan 
19.4.2016. 

Työväenopiston talous 
mahdollistaa Oulunkylä-
talon tilan vuokraamisen 
ainakin vuoden 2016 lop-
puun. Seuraavien vuosi-
en osalta tilanne on vielä 
auki, mutta jos lisärahoi-
tusta saadaan, niin opis-
ton tavoitteena on jatkaa 
Oulunkylätalossa toimi-
mista ja kehittää palve-
lujaan alueella. Toimiala-
mallin syntyminen vuon-
na 2017 saattaa tuoda 
mukanaan uudenlaista, 
nykyistä tiiviimpää toi-
minta- ja tilayhteistyötä 
myös Oulunkylässä.

Työväenopisto valmis-
teli kaupunginvaltuuston 
2.12.2015 hyväksymään 
talousarvioon perustuvaa 

vuoden 2016 tulosbudjettia 
sen tiedon varassa, että työ-
väenopiston määrärahoista 
puuttuu 65 000 euroa. Joh-
tokunta teki päätöksen tu-
losbudjetista 2016 kokouk-
sessaan 26.1.2016 lisäyksel-
lä, että rehtori voi tarvitta-
essa sanoa irti Oulunkylä-

talon vuokrasopimuksen. 
Tarvittaessa tarkoitti sitä, 
että mikäli opisto ei erilai-
silla säästökeinoilla löydä 
vuoden 2016 vuokrarahoja, 
rehtorilla on oikeus sanoa 

vuokrasopimus irti. 
Maunulan uudistalo ote-

taan käyttöön syksyllä 2016. 
Oletettu vastaanottopäivä 
on 3.10.2016. Tulosbudjet-
tiin 2016 varatut rahat saat-
tavat olla liian vähän talon 
todellisiin käyttökustan-
nuksiin nähden. Jotta re-
surssit saadaan riittämään, 
oli tulosbudjettia tasapaino-
tettava. Tällöin opiston joh-
to keskusteli tasapainotus-
mahdollisuuksista ja pal-
veluverkon supistamises-
ta Oulunkylätalon osalta. 
Säästöä olisi saatu myös vä-
hentämällä opetusta. Koska 
tunnit eivät nykyiselläkään 
riitä tyydyttämään kunta-
laisten opintarvetta, opiston 
johto katsoi, että tunnit ovat 
väärä säästökohde. Opetus-
tunteja olisi jouduttu vä-
hentämään vuoden 2016 
syksyllä noin 2000 tuntia.

Erilaisin toimenpitein 
on päädytty pitämään Ou-
lunkylätalo opiston toimi-
pisteenä vuoden 2016 lop-
puun, mikä on sekä asiak-
kaiden että henkilökun-

nan kannalta helpotta-
va ratkaisu. Vuoden 2017 
ja 2018 sekä seuraavien 
vuosien osalta ei ole vielä 
tietoa mahdollisuuksista 
pitää Oulunkylätalon ti-
lat osana palveluverkkoa. 
Toiminnan jatkaminen on 
Oulunkylässä myös jat-
kossa tärkeää ja siksi ta-

lousarvioesitys 2017 py-
ritään valmistelemaan tä-
mä huomioiden.

Ystävällisin terveisin 
HeIDI eKHOLM-TaLaS

Helsingin suomenkie-
lisen työväenopiston joh-
tokunnan puheenjohtaja 

TaINa SaarINeN 

Helsingin suomen-
kielisen työväenopiston 

rehtori

Työväenopiston toiminta 
Oulunkylätalossa jatkuu 
toistaiseksi

Vastine Yrjö Hakasen kirjoitukseen Oulunkyläinen-lehdessä 2/2016

OuLuNKYLÄN puukou-
lun tilanteesta on kirjoitel-
tu lehdissä. Koulu lopet-
taa toimintansa, kun raken-
nus on kuulemma niin huo-
nossa kunnossa. Seurakun-
ta lopettaa yläkerrassa ole-
van kutomakerhon rahapu-
lassa. Näin ollen yksi Ou-
lunkylän vanhoista arvos-
tetuimmista rakennuksis-
ta on jäämässä tyhjäksi. Se-
kä koulun, että kutomaker-
hon toiminta on ollut ar-
vostettua ja ainutkertaista 
Helsingissä.

Sen ymmärrän, että jos 
rahat loppuvat, niin ne lop-
puvat. Sehän on vain merk-
ki huonosta taloudenpi-
dosta ja toimintakulttuurin 
jälkeenjääneisyydestä.

Koulun lopettaminen ei 
johdu rahasta. Jokunen siel-
lä työskennellyt opettaja on 
oireillut. Ei oppilaat. Olin 
joulukuussa kaupungin ti-
lakeskuksessa tämän joh-
dosta palaverissa, jossa so-
vittiin, että he tekevät si-
säilmatutkimuksen. Sovit-
tiin, mikäli ongelmia löy-
tyy, omistaja maksaa tutki-
muksen, mikäli ei, kaupun-
ki maksaa.

Kevään merkit olivat jo 
olemassa, kun lehdissä luki, 
että koulu lopetetaan, koska 
rakennus on niin huonos-
sa kunnossa ja kiinteistön 
omistaja ei suostu tekemään 

”Maailmassa monta on 
ihmeellistä asiaa ...”

korjauksia. Olin jälleen tila-
keskuksessa heidän pyyn-
nöstään palaverissa. Sovit-
tua tutkimusta ei ollut teh-
tykään. Joku on päättänyt, 
että rakennus on huonos-
sa kunnossa. Omistaja ei ole 
kieltäytynyt vaadituista re-
monteista, varsinkaan, kun 
niitä ei ole vaadittu. Omis-
tajat tahtovat, että tilakeskus 
laatisi uuden tiedotteen, jos-
sa virheelliset tiedot oikais-
taan. Näin ei ole tapahtunut.

Kaupunki maksaa vuok-
raa koulusta noin 3700 €/ kk, 
eli noin 10 euroa / neliö. Mi-
tähän maksavat huputetun, 
kosteusvaurioista kärsivän 
pääkoulun pihalle laitetta-
vat parakit?

On syytä suhtautua va-
kavasti, jos työpaikan työn-
tekijöillä on ongelmia. Nii-
hin voi kuitenkin olla mo-
nia muitakin syitä, kuin 
1920- luvulla rakennettu hy-
väkuntoinen hirsitalo, jon-
ka kunnosta omistajan ta-
holta olen noin 29 vuotta 
vastannut.

Ihmetellen  ja 
kummastellen.

PeTu TaPIO, 

aikansa Oulunkylässä 
työskennellyt

PS. Lohdullista on, että 
tilakeskus ilmoitti, että he 
voivat tarjota kokemustaan, 
miten vanhoja rakennuksia 
puretaan.

nyt kiinteistöstä hyvää huol-
ta korjaamalla mm. ikkunoi-
ta, kattoa sekä sisätiloja. Tä-
nä vuonna tehdään julkisi-
vun ja ikkunoiden korjaus-
työt sekä viimeistellään uu-
det ulkokatokset. Lisäksi 
selvitetään kellarikerroksen 
tarvitsemat toimenpiteet, 
jotta rakennuksen terveelli-
syys ja tekninen kunto voi-
daan turvata.

Suurin hanke vuodelle 
2016 on sadevesien ohjaa-
minen poispäin talosta. Kun 
kaikki nämä korjaustyöt on 
tehty, kiinteistön korjaami-
seen on käytetty rahaa noin 
miljoona euroa. 

JaaNa LuNNeLa

tilapalvelupäällikkö
Helsingin kaupunki

Sosiaali- ja terveysvirasto
IrMeLI gruNDSTröM

hankepäällikkö
Helsingin kaupunki

Kiinteistöviraston 
tilakeskus

”Toiminnan jat-
kaminen on 
Oulunkylässä 
myös jatkossa 
tärkeää.

”Tänä vuonna 
tehdään julkisi-
vun ja ikkunoi-
den korjaustyöt.
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LUONTO JA YMPÄRISTÖ

TaPIO rauTaVaara 
-seura asetti 1990-luvun 
puolivälissä tavoitteeksi 
muistomerkin hankkimisen 
Tapio Rautavaaralle. Pää-
tettiin, että patsaan on ol-
tava näköispatsas. Hank-
keen kantava voima oli Ta-
pio Rautavaaran tytär Lee-
na Rautavaara. Patsastoi-
mikuntaan kuuluivat lisäk-
si seuran varapuheenjohta-
ja viestintäalan yrittäjä Ai-
la Niinimaa-Keppo ja Työ-
väen Urheiluliiton TUL:in 
toimitusjohtaja Esko Pauk-
konen, jolla oli päävastuu 
rahoituksen hankkimisesta. 

Veikko Mylleristä 
patsaan tekijä

Taiteilijaa etsittiin jopa Vi-
rosta. Sitten sattuma puut-
tui peliin. Leena Rautavaa-
ran mukaan Aila Niinimaa-
Keppo oli lomalla Prahas-
sa ja tapasi siellä näyttelyn-
sä takia olleen kuvanveistä-
jä Veikko Myllerin. Tapaa-
misen innoittamana Tapio 
Rautavaara -seura otti yh-
teyttä Mylleriin ja sopi hä-
nen kanssaan monumentti-
luonnoksen tekemisestä. 

Tapio Rautavaaran puisto – 
Oulunkylän vaikuttava maamerkki 

 – Tein patsaasta vain yh-
den luonnoksen. Tutustuin 
Rautavaaraan katselemal-
la hänen elokuviaan, luke-
malla elämänkertatietoja ja 

kuuntelemalla musiikkia, 
muistelee parhaillaan ke-
sänäyttelyitään Helsinkiin 
ja Joensuuhun valmisteleva 
Veikko Myller. 
Rautavaaran taiteellis-
ta puolta korostava muis-
tomerkkiluonnos vakuutti 
patsastoimikunnan ja mo-
numentti tilattiin Mylleriltä. 

Tapsa laulaa Suomen 
kansalle

Veikko Myller antoi muis-

tomerkille runollisen nimen 
Kulkurin uni. Siinä on kaksi 
osaa: kitaraa soittava Tapio 
Rautavaara ja Suomen kan-
sallislintu laulujoutsen. 
– Laulujoutsen symbolisoi 
Suomen kansaa, jolle Tap-
sa laulunsa kohdisti, toteaa 
Veikko Myller.
Tapsaa esittävän veistoksen 
korkeus on 304 cm. Patsaal-
le ei haluttu jalustaa. Prons-
sinen monumentti valettiin 
Herttoniemen taidevalimo 
Oy:ssä.

Keskustelua 
sijoituspaikasta 

Vuonna 1979 kuolleella Ta-
pio Rautavaaralla oli Ou-
lunkylässä Teinintiellä Rau-
tavaarojen kotitalon vieres-

Tässä 5-osaisessa jut-
tusarjassa käsitellään 
Oulunkylän puistoja. 
Tähän mennessä on 
käsitelty Maexmonta-
ninpuisto (2/2015), Ruu-
tanapuisto (3/2015), 
leikkipuisto Mäkitorppa 
(6/2015) ja Itsenäisyy-
denpuisto (2/2016). 

Tapio Rautavaaran puiston historia ulottuu 
1960-luvulle, jolloin Oulunkylässä oli 
meneillään kerrostalojen rakennusbuumi. 
Tällöin asemarakennuksen luoteispuolelle 
muodostettiin aukio. Sen Siltavoudintien 
puoleiseen päähän istutettiin vaahteroita ja 
puisto nimettiin Torivoudinpuistoksi. Nimeä 
ei kuitenkaan virallisesti vahvistettu eikä 
se myöskään vakiintunut käytössä. Aluetta 
alettiin kutsua Oulunkylän toriksi.

sä nimikkopuisto vuodesta 
1981 lähtien. 
Osa yleisöstä toivoi Lee-
na Rautavaaran mukaan 
muistomerkin sijoittamista 
Helsingin keskustaan. Ta-
pio Rautavaara -seura pää-
tyi esittämään Helsingin 
taidemuseolle patsaan pys-
tyttämistä Rautavaaran ko-
tikulmille Oulunkylän to-
rille ja esitys hyväksyttiin. 
Sijoituspaikka oli alun pe-
rin tasainen, mutta kaupun-
ki muotoili puiston keskel-
le kumpareen muistomerk-
kiä varten. 
Patsas pystytettiin vuonna 
2000. Paljastustilaisuudes-
sa Tapio Rautavaara -seura 
luovutti taideteoksen Hel-
singin kaupungille, jonka 

taidekokoelmaan teos nyt 
kuuluu.

Patsashankkeen 
rahoitus 

1990-luvun lopulla elettiin 
vielä markka-aikaa. Mo-
numentin kokonaiskustan-
nukset olivat vajaat 800.000 
markkaa, eli noin 170.000 €. 
Tapio Rautavaara -seura ra-
hoitti hankkeen pääasias-
sa myymällä Veikko Mylle-
riltä tilattuja monumentin 
pronssisia pienoismalleja. 
Lähes kaikki 50 pienoismal-
lia myytiin hintaan 15 000 
mk/kpl (noin 3300 €) pääasi-
assa yrityksille ja järjestöille. 
Opetusministeriö myönsi 
hankkeelle 50.000 mk (noin 
10.000 € ). Helsingin kau-

punki antoi 43.400 mk (noin 
9.000 €) patsaan kuljetus- ja 
pystytyskuluihin. Seuraa 
tukivat myös monet yksityi-
set henkilöt ja yhteisöt niin 
Oulunkylästä kuin eri puo-
lilta Suomea.

Torivoudinpuistosta 
Tapio rautavaaran 
puistoksi 

Torivoudinpuiston nimi 
muutettiin Tapio Rautavaa-
ran puistoksi vuonna 2008. 
Entinen Tapio Rautavaaran 
puisto nimettiin Yrjö Ran-
talan puistoksi oulunkylä-
läisen kunnallisneuvoksen, 
SDP:n kunnanvaltuutetun 
Yrjö Rantalan (1904–1972) 
muistoksi. 
KaarINa KuKKa KOrKeaOJa

Pikkukosken uimarannan 
molemmin puolin jokiran-
nassa levittäytyvät poikke-
uksellisen hienot luonto-
alueet, Veräjämäen metsä 
alajuoksulla ja Pirunkallion 
metsä yläjuoksulla. Nämä 
alueet ovat tärkeä osa Van-
taanjoen varren viheraluei-
den nauhaa, yhtä kaupun-
gin viidestä vihersormesta.

Pirunkallio on yksi Ou-
lunkylän maamerkeistä, 
jokikapeikon yllä kohoa-
va jyrkkä avokallio, jonka 
kaupunki luokittelee mai-
semallisesti arvokkaaksi. 
Talvisin jyrkälle rinteelle 
jäädytetään jääkiipeilyra-
ta. Nuorisoa paikka tuntuu 
houkuttelevan illanviet-
toihin, ja löytyypä alueelta 

Pirunkallion metsäalue 

Eteläistä lajistoa ja vanhaa metsää
geokätköjäkin.

Parhaillaan valmistelta-
va yleiskaava mahdollistai-
si rakentaa puolet (5 ha) Pi-
runkallion metsäalueesta 
tiivisti, jopa kiinni jokiran-
taan. Vantaanjokivarren vi-
herkäytävä, Helsinkipuis-
to, kutistuisi tältä kohdal-
ta kulissiksi. Kaavoittaja 
perustelee alueen rakenta-
mista Raide-Jokerilla, jon-
ka varteen on mielekästä 
kaavoittaa asuntoja.

Julkisilla luontoon!

Toisaalta kaupungin tuore 
selvitys toteaa Pirunkalli-
on arvokkaaksi metsäver-
kostokohteeksi yhtenäisyy-
tensä ja luonnonarvojensa 
takia. Näkökulmana voisi-

kin olla, että juuri Raide-
Jokerin vuoksi jokivarren 
virkistysalueelle olisi erin-
omainen mahdollisuus tul-
la julkisilla.

Pirunkallion pohjois-
puolella levittäytyy vaihte-
leva seka- ja lehtimetsäalue 
kalliomänniköistä vanhoi-
hin kuusikoihin ja tulva-
maan nuorehkoihin lehti-
metsiin, joista valtaosa on 
luonnontilaisina todettu 
luonnonsuojelullisesti ar-
vokkaiksi. Sähkölinjan alta 
puusto pidetään poissa 30 
m leveydeltä. Pirunkallion 
metsien reunoja kiertävät 
kallion eteläpuolta lukuun 
ottamatta suositut ulkoilu-
reitit. Niiden sisälle jää täy-
sin tietön varsin laaja lähes 

10 ha alue. 

Lehtoa ja 
lajiharvinaisuuksia

Kallion laen pohjois- ja itä-
puolella rinteitä ja tasa-
maata peittävät lähinnä re-
hevät lehdot, joissa on run-
sas pensaslajisto, mm. päh-
kinä, punaherukka, mus-
taherukka, taikinamar-
ja, paatsama, koiranheisi 
ja lehtokuusama. Kevääl-
lä ensimmäisinä kukkivat 
pystykiurunkannus, iso-
käenrieska ja sinivuokko. 
Rinteiden pähkinälehdot 
kuuluvat kaupungin huo-
mattavan arvokkaiksi to-
teamiin kasvikohteisiin. 
Siellä kasvaa myös harvi-
nainen, silmälläpidettävä 

kellotalvikki.
Pirunkallio on myös lin-

nustoltaan arvokas ja mo-
nipuolinen kohde, jossa ke-
säiltaisin laulavat alueella 
runsaat satakielet ja laulu-
rastaat. Kultarinta, pikku-
käpylintu ja uuttukyyhky 
asuvat alueella, jonne van-
ha puusto on houkutel-
lut myös pikkutikan, kä-
pytikan ja palokärjen, jopa 
pohjantikan. 

Kaupungin tekemät sel-
vitykset alueella puulla 
kasvavista sienistä ilmentä-
vät vanhojen metsien suoje-
luarvoa. Alue onkin määri-
telty arvokkaaksi kääpä- ja 
orvakka-alueeksi, jolta on 
löytynyt mm. kolme etelä-
rannikon uhanalaista lajia: 

männyltä Helsingin ainoa 
käpäläkääpä ja raidoilta 
harjasorakas sekä harvinai-
suus poimumassikka.

Yleiskaava ja raide-
Jokeri uhkana

Alueen rakentaminen ei 
ole lähivuosien aikataulus-
sa, sitä rajoittaa toistaiseksi 
alueen läpi kulkeva suur-
jännitevoimalinja. Silti Rai-
de-Jokerin läheisyys tekee 
alueesta erityisen uhatun, 
ja Oulunkylä-Seura toivoo, 
että alueen rakentamises-
ta huolestuneet kirjoittaisi-
vat aiheesta kaupunginval-
tuutetuille. Yleiskaavaan 
on vielä mahdollista saada 
muutoksia!

OTTO MIeTTINeN

KAARINA KUKKA KORKEAOJA
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URHEILU JA LIIKUNTA

”Paikan päältä 
voi lainata kom-
passia, jos ei ole 
omaa.

HeTI kesäkuussa, koulujen 
päättymisen jälkeisellä vii-
kolla Gnistan järjestää futis-
koulun aloittaville tai jalka-
pallotaipaleensa alussa ole-
ville junnuille. Seuraavalla 
viikolla on pidemmälle eh-
tineille junioreille futisleiri. 
Molemmat tapahtumat on 
tarkoitettu kaikille kiinnos-
tuneille, kuten myös elo-
kuun toisella viikolla järjes-
tettävät Futiskoulupäivät.

Gnistanin yhteistyö 
veikkausliigaseura HIFK:n 
kanssa poikii tänäkin vuon-
na jalkapallokoulun 07–03 
-syntyneille pojille. Sinne 
valmentajiksi tulevat kan-
sainvälisen uran luoneen 
Joonas Kolkan johdolla hol-
lantilaisen PSV Eindhove-
nin koutsit. Leirin yhtey-
dessä on myös valmentaja-
koulutusta. Tapahtuma jär-
jestetään elokuun ensim-
mäisellä viikolla.

Gnistan on strategias-
saan ottanut tavoitteeksi 
olla Pohjois-Helsingin ve-
tovoimaisin seura. Siihen 

HeLSINgIN Suunnista-
jat järjestää pääkaupunki-
seudulla kaikille avoimia 
suunnistustapahtumia. Ilta-
rasteina tunnetut tapahtu-
mat keräävät maanantai-il-
taisin keskimäärin 500-700 
osallistujaa. 

Tarjolla on reittejä kai-
kentasoisille suunnistajille. 
Reittien pituudet vaihtele-
vat helposta, kenelle tahan-
sa sopivasta 1,5 kilometrin 
lenkistä, huippusuunnis-
tajallekin vaativaan 9 kilo-
metrin reittiin. Reittejä on 
tarjolla kahdeksan erilaista.

Helpoimmille lenkeil-
le voi myös huoletta tul-
la huoletta ilman aiempaa 
suunnistuskokemusta, sil-

GNISTAN – Jalkapalloa ja Elämää
Gnistanin uusi slogani kertoo paljon 
seuran tavoitteista, kuten myös ensi kesän 
toiminnasta: ”Opimme jalkapalloa ja elämää 
yhdessä”. Seura tarjoaa mahdollisuuden 
pelata kaikille lajista kiinnostuneille. 
Gnisun joukkuetoiminta pyörii koko kesän, 
lukuun ottamatta heinäkuun eripituisia 
pausseja. Samoin tekevät sunnuntaipäivien 
futiskerhot.

pyritään hyvällä ja määrä-
tietoisella valmennuksel-
la sekä eritasoisten pelaa-
jien tarpeet huomioimalla, 
yhteisöllisyyttä ja yhdes-
sä tekemistä unohtamatta. 
Seuran uusi valmennuslin-
ja valmistui viime vuoden-
vaihteessa ja sitä on jalkau-
tettu joukkueisiin kevään 
mittaan. Gnistan auditoi-
tiin Palloliiton Laatujärjes-
telmän 2. tasolle huhtikuus-
sa ja kolmostaso on päätetty 
saavuttaa vuonna 2017. 

Myös viestintään on sat-
sattu: toimintaa ja kuulumi-
sia voi seurata nettisivujen 
ja Facebookin lisäksi You-
tuben GnistanTV:ssä se-
kä Twitterissä ja Instagra-
missa. Gnistan on mukana 
myös Helsingin piirin aloit-
tamassa ’Kannusta mua’ 
-kampanjassa, jossa näyte-
tään yhdessä, että positiivi-
nen ilmapiiri on äärettömän 
tärkeä osa futisharrastusta.

Alkaneen kauden aluksi 
on Gnistanin miesten edus-
tusjoukkue saanut Kakko-

sen lohkonsa ennakkosuo-
sikin paineet, mutta pää-
valmentaja Tommi Ling-
man on luottavainen kau-
den suhteen. Hänen mu-
kaansa ryhmä on hyvä, fii-

Iltarastit innostavat suunnistuksen pariin 
Helsingin Suunnistajat järjestää mm. 
Pirkkolan urheilupuistossa ja Paloheinässä 
matalan kynnyksen suunnistustapahtumia. 
Tarjolla on myös helppoja reittejä, joista 
aloittelijakin selviää hyvin.

lis korkealla ja nousujohtei-
nen kausi on tiedossa.

Poikien Etelä-Länsiliigaa 
pelaavan P02keltaisen val-
mentaja Billy Kokko on niin 
ikään luottavainen suojat-

tiensa suhteen. Ryhmä hi-
oi keväällä taitojaan leirillä 
Saksassa ja pelasi harjoitus-
otteluita paikallisia joukku-
eita vastaan, saaden myös 
menestystä.

lä reitit ovat lyhyitä ja rastit 
polkujen varrella.

Yllättävän kivaa

Iltarastien yksi tavoitteista 
on tarjota mahdollisimman 
matala kynnys suunnistuk-
sen pariin.

– Paikan päältä voi lai-
nata kompassia, jos ei ole 
omaa, Helsingin suunnista-
jien Iltarastijaoston puheen-
johtaja Henrik Tala kertoo.

Lähtöalueella on aina 
henkilökuntaa, joka mie-
lellään neuvoo esim. kom-
passin käytössä ja reitti-
valinnoissa. Iltarasteille il-
moittautuessa maksetaan 7 
€ (lapset 3 €) karttamaksu, 
jota vastaan reitille lähtevä 

saa mukaansa kartan, johon 
rastit on merkitty.

Jokaisen suunnistajan 
on tärkeä lähteä tapahtu-
mapaikalta maalin kaut-
ta, jotta hän tulee kirjatuk-
si maaliin saapuneeksi. Jos 
ulkoilija lähtee kotiin ennen 
maalialueelle ilmoittautu-
mista, saatetaan häntä läh-

teä etsimään reitin varrelta 
turhaan.

– Haluan rohkaista nii-
tä, joilla saattaa olla huono 
kokemus suunnistuksesta 
koulusta tai armeijasta, ko-
keilemaan. Suunnistus voi 
olla yllättävän kivaa, Tala 
sanoo.

Monen ikäisiä 
osallistujia

Iltarastien nuorimmat 
osanottajat ovat peruskou-
luikäisiä. Toisesta pääs-
tä ikähaitaria löytyy yli 
80-vuotiaita suunnistajia. 

– 84-vuotias seitsemän-
kertainen Jukolan viestin 
voittaja Juhani Salmenky-
lä on käynyt tänä vuonna 
suunnistamassa Iltarasteil-
la, Tala kertoo.

Pääosa Iltarastien kävi-
jöistä on noin 35–55-vuo-
tiaita miehiä ja naisia. Il-
tarasteilla käy nykyään 
myös huomattavan paljon 
nuoria.

Liikuntaa lähellä

Iltarasteja järjestetään ym-
päri pääkaupunkiseutua. 
Parhaat paikat ensikerta-
laiselle ovat Talan mukaan 
Pirkkolan urheilupuisto ja 
Paloheinän ulkoilualue. 

– Näissä paikoissa har-

jaantumattomankin on mu-
kava liikkua ja paikalle tu-
leminen on hyvin helppoa.

Iltarasteja järjestetään 
myös Nuuksion kansallis-
puiston maisemissa. Reitit 
suunnitellaan yhteistyös-
sä Metsähallituksen kanssa 
niin, etteivät ne kuluta lii-
kaa luontoa.

Tärkein varuste on hy-
vät kengät, jotka sietä-

vät kosteutta ja metsäpoh-
jaa sekä pitävät erilaisilla 
alustoilla.

– Mukaan kannattaa va-
rata kuiva vaihtokerta, sillä 
moni innostuu suunnista-
essa sen verran, että hiki tu-
lee, Tala huomauttaa.

beNJaMIN HOKKaNeN

Iltarastien aikataulut: 
helsinginsuunnistajat.fi/

iltarastikalenteri

Futiskoulu ja -leiri pyörähtävät kohta taas käyntiin.

ERKKI MIETTINEN

Muidenkin Gnistanin 
joukkueiden fiilikset ovat 
korkealla: Kesä on kaunista 
aikaa sekä täynnä jalkapal-
loa ja elämää.

rISTO KarVONeN

RISTO KARVONEN
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KULTTUURI

TeaTTerI Pajalla on elet-
ty jännittäviä aikoja, kun 
kevään aikana harjoitellut 
näytelmät ovat tulleet en-
si-iltaan toukokuussa. Pa-
jalla on näytelty innolla jo 
vuodesta 2013 lähtien. Tä-
nä keväänä ensi-illassa oli-
vat näytelmät “Pieni kirja-
kauppa” ja “Fillari”.

Teatteri Paja on kotoisa 
huoneteatteri Käpylän sy-
dämessä. Ryhmät kokoon-
tuvat Pajalle kerran viikos-
sa ja kauden päätteeksi ovat 
esitykset valmiina. On tääl-
lä kevään aikana muuta-
kin tehty, kun harjoiteltu 
näytelmiä. Täällä on leikit-
ty, improiltu ja juteltu tai 
“räpätetty”.

Kysyn teatteria harras-
tavilta lapsilta ja nuoril-
ta, mikä siinä teatterissa on 
niin kivaa. Alkaa innokas 
huutelu. 

– Kun täällä on niin pal-

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

Käpyläntie1, 00610 Helsinki   |   www.koskelanhammas.fi

Varaa aika
soittamalla

(09) 720 6800
tai netistä.

              
 

 

 

 
              
                  

                    
               
 

               Omistaja Helsingin Vanhustyönyhdistys ry – Kotihoitopalvelua jo vuonna 1959 
 

   Palveluja kotiin 
Turvallisuutta ikäihmisille 
Levollisuutta elämään 

Muistisairaudet   
-testit ja hoito 
 

Kotihoitopalvelut 
Kotisairaanhoito 
Saattohoito 

 p. 050-441 9775 / info@patolakoti.fi 
               www.patolakoti.fi  
      Teuvo Pakkalantie 12 F, 00650 Hki 

Autamme ja tuemme 
elämisen ja arjen hallintaa  

Teatteri pajalla tapahtuu
“Sit on kiva kun voi 
olla joku toinen eikä 
aina tarvitse olla 
oma itsensä.”

jon kavereita, että voi esit-
tää erilaisia roolihenkilöitä, 
täällä on rekvisiittaa ja pu-
kuja, ja sit oppii näyttele-
mään, yhdessä tekeminen, 
no että saa tehdä esityksiä, 
on iso yleisö jolle saa esit-
tää, voi kokeilla eri tyyppe-
jä ja niiden olemusta, kun 
saa olla joku hassu tyyppi, 
että voi eläytyä ja olla joku 

muu.
Nuorten ryhmässä Lilja, 

15, kiteyttää Teatteri Pajan 
tunnelman.

– Täällä ei tartte miettii 
mitä sanoo, ja sit voi jutel-
la mistä vaan. Meillä on tosi 
hyvä yhteishenki.

Kyllähän se teatterin 
harrastaminen on todel-
la monipuolista ja sen tuo-

mia taitoja voi hyödyntää 
muuallakin, kuten pajalais-
ten kommenteista kuullaan. 
On ollut suuri ilo seurata 
ryhmien kehittymistä ja sitä 
ähertämistä, kun koetetaan 
saada joku juttu toimimaan, 
ja riemua, kun siinä sitten 
yhdessä onnistutaan. 

OHJaaJa MINNa MÄKINeN

www.draamaraatalit.fi

Teatteri Pajalaiset Pieni kirjakauppa -näytelmän harjoituksissa.

Keskustelut Suomen liittymises-
tä sotilasliitto Natoon käyvät 
kuumina. Natoon kuulumi- nen ei 

edistäisi Suomessa rauhaa, vaan lisäisi sotiin joutumisen 
uhkaa.  Äitinä en voi kannattaa Suomen Natoon liittymis-
tä. Kansanäänestys Natoon liittymisestä on välttämätön.

Asevarustelu ja viholliskuvat luovat pelkoa. Tuskin mis-
sään pelätään niin paljon kuin maissa, joissa ”turvallisuu-
teen” laitetaan suurin osa verorahoista.  Mikä on oikea 
suhde puolustuksen voimankäytölle ja siviiliuhreille? 

Köyhyys, nälkä ja ympäristön pilaantuminen ovat maail-
manrauhan suurimmat uhat. Uusiutuvat energialähteet ja 
puhdas juomavesi ovat elämän edellytyksiä.  Ihmisoikeuk-
sia painottava ulkopolitiikka on elämän suojelua. Rauhan 
työtä ja pakolaisvirtoja vähentäisi kehitysavun tuntuva li-
sääminen. Erityisesti tyttöjen ja naisten koulutus muuttaa 
maailmaa. 

Rauha ei ole vain sodan vastakohta. Miten vahvat turva-
takuut tulee olla, että ei tarvitse pelätä? Mikä tuo elämään 
turvallisuutta ja rauhaa?

Olin kaksikymppisenä kurssilla, jonka tarkoituksena oli 
lisätä elämisen rohkeutta tässä ja nyt. Kurssilla oli tiukat 
säännöt ja jokaisen piti allekirjoittaa paperi, että on läsnä 
täysin omalla vastuullaan. Muistan elävästi, kun yksi mies 
hermostui tästä ja alkoi huutaa: ”Entä jos vaikka katto sor-
tuu ja putoaa, niin kenen vastuulla se on? Miten voi olla 
mukana omalla vastuullaan, jos ei ole varma, että rakennus 
on täysin vakuutettu?”

Kenen vastuulla on jos maailma ympärillä sortuu ja kat-
to putoaa? 

Varmaa on, että ilman sosiaalisen ja taloudellisen oikeu-
denmukaisuuden lisäämistä turvallisuus ja maailman-
rauha eivät etene. Elämälle ei ole annettu turvatakuita. 
Mahdollisuus huolehtia itsestään ja heikommista on. Vi-
holliskuvien varassa toimiminen lisää sodan uhkaa kaik-
kialla. Rauhantyö alkaa kotoa ja lähiympäristöstä. Se ei ole 
helppoa, mutta se on mahdollista. Lasten ja nuorten tule-
vaisuuden takia on viisainta toimia ajoissa. ”Rauhaan ei 
ole tietä. Rauha on tie!”

SIrKKu INgerVO

erityisopettaja
kaupunginvaltuutettu

kiinteistölautakunnan jäsen
Vasemmistoliitto

Kolumni

Onko elämällä 
turvatakuita?

MINNA MÄKINEN

Kolumni

I Helsingfors finns ett 
fyrtiotal s.k. invånarhus 
(fi. asukastalo), av vilka 

Åggelby Socis är ett. Majo-
riteten upprätthålls av or-
ganisationer, fastighets- el-
ler parkeringsbolag, men 
ett tiotal av stadens social- 
och hälsovårdsverk – bland 
dem Socis.

Socis används flitigt av 
föreningarna i området, 
och har egen verksamhet i 
form av bl.a. ett kafé, konst-
utställningar och klubb-
verksamhet. Till den senare 
hörde den musikklubb för 
unga som följde upp husets 
anor från Pop-och Jazzin-
stitutets dagar.

Socis framtid hotas från 
tre håll, av vilka ett tillsvi-

dare är avvärjt. För drygt ett 
år sedan föreslog en tjänste-
mannaarbetsgrupp att ock-
så de invånarhus som nu 
upprätthålls av staden skul-
le överföras på organisatio-
ner. I teorin kan man förstå 
idén: visst är det fint om hu-
sen och verksamheten sköts 
av invånarna själva, såsom 
redan nu i de flesta fallen.

Men om man inte hittar 
någon tillräckligt stark så-
dan aktör som kan och vill 
ta över? I så fall kunde he-
la husets existens vara ho-
tad. Lyckligtvis har vi kom-
munalpolitiker satt tjänste-
männen på plats, så nu ho-
tas inte heller Socis från det 
hållet. Men man vet aldrig 
när det hotet dyker upp på 

nytt...
Det andra hotet är beslu-

tet i social- och hälsovårds-
verkets ledningsgrupp att 
avbryta renoveringen av 
Socis, närmare bestämt käl-
larvåningen. Jordgolvet 
kommer bara att förses med 
ett gruslager, men utrym-
mena blir inte brukbara.

Visserligen får invånar-
huset fortsätta som nu, men 
någon utvidgning av verk-
samheten till källaren kan 
det tillsvidare inte bli. Det 
är en kulturskandal, som 
inte kan ursäktas med att 
det är svårt att bygga en re-
servutgång från källaren.

Det tredje hotet är risken 
att ingen kommer att an-
ställas i stället för husets bä-

rande kraft, som slutade för 
en månad sedan. Det vore 
helt ohållbart.

Både det tillsvidare av-
värjda hotet och de alltjämt 
kvarhängande vittnar om 
att alla inte förstått vilken 
betydelse ett invånarhus 
har för sin stadsdel och för 
särskilt unga som annars 
slår dank och riskerar soci-
al utslagning. De förstår in-
te att t.ex. Åggelby Socis är 
själva hjärtat i stadsdelen.

Och i fallet Åggelby ett 
vackert hjärta, dessutom.

bJörN MåNSSON

Björn Månsson är stads-
fullmäktigeledamot, bodde i 
Åggelby 1982-1990 och före 
det bl.a. i Kottby och Forsby

Ågelis hjärta

Oulunkylän 
kampaamo
Siltavoudintie 7, 00640 Hki
Puh: 09 728 7012
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”Elokuva-alal-
le pääsy on 
unelmani, jon-
ka eteen tu-
lee raataa isolla 
r-kirjaimella.

KULTTUURI

– VaNHeMMaT usutti-
vat katsomaan kaikki Al-
fred Hitchcockin ja Charles 
Chaplinin elokuvat, Kaa-

renoja toteaa.
Kiinnostus kirjoittami-

seen heräsi peruskoulun ai-
kana dekkareiden myötä. 
Kaarenojan tuotokset muo-
dostuivat tässä vaiheessa ri-
kostarinoista. Lukion elo-
kuvakurssilla hän oival-
si kuinka tarinan voi fil-
miä apua käyttäen kääntää 
kuviksi.

Valmistuttuaan lukios-
ta Kaarenoja on opiskellut 
alaa Mediakylpylän eloku-
valinjalla ja tämän jälkeen 
Luovin ammattiopiston vi-
deolinjalla. Tällä hetkel-
lä hän opiskelee AEL:ssä 
nettisivujen suunnittelua 
(web-designer).

Elokuviinsa Kaareonoja 
on saanut tarvittavaa apua. 
Etenkin Luovin lopputyön 
yhteydessä solmittu suhde 
harrastajateatteri Ilveksen 
kanssa on poikinut hedel-

Hertta Kella
Pohjois-Helsingin Kuvataidekoulu

Kolumni

Liikennettä on 
suunniteltava

Helsingin seudun 
joukkoliikentees-
sä otetaan vuoden 

2017 kuluessa käyttöön uu-
si kaarimalli, jossa lippu-
jen hinnoittelu perustuu 
vyöhykkeisiin, eikä enää 
kuntarajoihin.

Samassa yhteydessä on 
arvioitu uudelleen erilais-
ten alennuslippujen perus-
teita; yhtenä esimerkkinä 
lastenlipun ikärajan nos-
taminen koskemaan myös 
17-vuotiaita. 

Lastenlipun nimi ei tar-
koita sitä, että kasvavia 
nuoria pidettäisiin entistä 
pidempään lapsina, vaan 
siitä että nuorten kulke-
mista kouluun ja harras-
tuksiin halutaan tältäkin 
osin helpottaa. Halvempi 
lippu vähentää perheiden 
kustannuksia ja sen usko-
taan sitouttavan nuoria jat-
kossakin joukkoliikenteen 
käyttäjiksi.

Tämä lippujärjestelmän 
muutos on yksi pieni esi-
merkki siitä, mitä kaikkea 
tehdään kuntien yhteisesti 
suunnittelemassa joukkolii-
kenneorganisaatiossa. Jat-
kuva tasapainoilu riittävi-
en lipputulojen ja toisaalta 
käyttäjille kohtuullisten lip-
pujen hintojen välillä vaatii 
suunnittelua ja hyvää kun-
tien yhteistyötä. Liikenteen 
kustannuksista puolet mak-
setaan verovaroin ja toi-
nen puoli kerätään lipputu-
loilla. Suuret joukkoliiken-
teen välttämättömät raken-
nushankkeet, kuten Länsi-
metro ja Raide-Jokeri, tuo-
vat uusia matkustajia ja tu-
loja, mutta myös suuria 
rakentamiskustannuksia. 

Helsingin seutu ei ole ai-
noa joukkoliikenteen ke-
hittäjä, vaikka suurin on-
kin. Monella kaupunki-
seudulla on vastaavia jär-

jestelyjä ja nyt Turkuun ja 
Tampereelle suunnitellaan 
raitiotielinjojakin.

Tällaisen kuntien suun-
nitteleman ja kilpailutta-
man joukkoliikenteen on 
mahdollistanut EU-lainsää-
däntöön kuuluva palvelus-
opimusasetus ja sen pohjal-
ta kirjoitettu Suomen jouk-
koliikennelain säädös. Nii-
den perusteella reittisuun-
nittelu ja linjojen kilpailu-
tus on voinut olla kuntien 
tai kuntayhtymien hallin-
nassa ja samalle alueelle ei 
ole voinut saada kilpailevaa 
liikennelupaa.

Maan hallituksen mie-
lestä tämä ei ole hyvä näin, 
vaan se haluaa liikennekaa-
riesityksessä vapaan kilpai-
lun myös kaupunkien sisäi-
sille linjoille kilpailemaan 
jo olemassa olevien kilpai-
lutettujen yhteyksien kans-
sa. Se voisi olla joissain ta-
pauksissa lyhytaikaisesti 
käyttäjän etu, jos saisi vaik-
ka suoran linjan Helsingin 
keskustaan liityntäliiken-
teen sijaan. Vapaa kilpailu 
toisi kuitenkin epävarmuu-
den, kun kukin liikennöitsi-
jä voi itse päättää mitä linjo-
ja ja milloin ajetaan. Samal-
la romuttuisivat nykyjärjes-
telmän lipputulot ja puto-
aisi pohja yhteiseltä lippu-
järjestelmältä ja alennusli-
puilta. Liikenneministeriön 
käsittämätön esitys on nyt 
lausuntokierroksella ja an-
netaan eduskunnan käsitel-
täväksi lähikuukausina. 

TarJa KaNTOLa

Varavaltuutettu ja HSLn 
hallituksen jäsen-

Dekkareista 
naapurisopuun
Leffakärpäsen pureman saanut ogelilaismies 
sai purkkiin kymmenennen elokuvansa. 
Länkkäreistä se lähti. Janne Kaarenoja, 
30, kertoo katsoneensa polvenkorkuisena 
kaikki mahdolliset westernit. Äidin ja isän 
huomatessa pojan innostuksen, he ohjasivat 
häntä syvemmälle leffamaailmaan.

mää useamman projektin 
verran. Tämän jälkeen mu-
kaan on tullut myös Teatte-
ri Ihme.

Näyttelijät netistä

Oulunkylässä asuval-
la Kaarenojalla on kasassa 
yhdeksän lyhyt-
elokuvaa. Hän 
on toiminut niis-
sä ohjaajana ja 
käsikirjoittajana 
sekä tehnyt ca-
meo-rooleja. Elo-
kuvien henkilö-
kunta löytyy so-
siaalisen median 
avulla.

– Esimerkiksi 
Facebook moni-
ne yhteisöineen 
toimii hyvänä sa-
nanlevittäjänä, 
Janne kertoo.

Kaarenojaa 
voi luonneh-
tia niin sanotuk-
si auteur-ohjaa-
jaksi, sillä ohjaa-
misen ja käsikir-
joittamisen li-
säksi hän mie-
lellään myös 
leikkaa omat 
tuotoksensa.

Yksi Kaaren-
ojan elokuvis-
ta, Ruusuinen ta-
rina, on päässyt 
hyvin näytille. Si-
tä esitettiin Lah-
den Kinos-elo-

kuvafestivaaleilla vuonna 
2010. Tämän lisäksi hänen 
muuta tuotantoaan on näy-
tetty Kuusiluodon syksyi-
sillä filmifestivaaleilla.

Leffamaailman ohella 
Kaarenojalla liikenee aikaa 
muuhunkin. Hän on pa-
risen vuotta toiminut jää-
kiekkotoimittajana Jatko-
aika.comin palveluksessa. 
Kaarenoja auttaa myös en-
tistä opettajaansa, kuvatai-
teilija Antero Karetta tämän 
näyttelyaineistojen kanssa 
leikkaamalla videoita ja kä-
sittelemällä kuvia.

Kaarenojan seuraava lef-

Janne Kaarenoja ohjaa elokuvassa Jefe (2010).

ANTON NYMAN

fa on Rakkaat naapurit. Se 
kertoo ristiriidoista ja ystä-
vyydestä eri kulttuurien vä-
lillä. Ensi-ilta on odotetta-
vissa kesän korvilla.

– Elokuva-alalle pääsy 
on unelmani, jonka eteen 
tulee raataa isolla r-kirjai-
mella. Näen sopivimpana 
tienä toimia harrastepohjal-
ta ja saada näkyvyyttä sosi-
aalisessa mediassa ja festa-
reilla, Kaarenoja päättää.

PeTrI KaNKKuNeN

Janne Kaarenojan elokuvia 
löytyy myös YouTubesta 
(haku: Janne Kaarenoja).
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Svensk Förening i Åggelby r.f.

Tapahtumakalenteri

 ti 31.5.
Itä-Pakila-päivä Etupellon leikkipuistossa klo 17–20. Taikuri, 
lastenlauluhetki, musiikkia, kirpputori, pomppulinna, herkkuja, 
hevosajelua ym.

 ke 1.6.
Opi piirtämään ihminen – Milla Malliuksen piirustuskurssi lapsille 1. 

ja 8.6. Käpylässä klo 17.30–19.30. Ilm. viim. 31.5. 
sisustyle@gmail.com

 ti 7.6
Pakilan pallo ja pulla - avajaiset klo 13–20 Pakilan ylä-aste! Musiikkia, 
lahjakorttiarvonta ym., avoinna ma-pe 7.–30.6. klo 13–20:00.
Urheilullista kahvilatoimintaa nuorille ja alueen asukkaille!
Lisäinfoa: Pakilan nuorisotalolta ja Facebookista

 ke 9.6.
Perussuomalainen Helsinki ry järjestää keskustelutilaisuuden Pakilan 
VPK-talolla klo 18-19. Vieraana ministeri Hanna Mäntylä. 

 su 12.6.
Helsinki-päivä: Kumpulan maauimalassa ilmainen sisäänpääsy 9–20. 
Muu ohjelma: www.helsinkipaiva.fi. 

 to 10.6.-su 12.6
Musa Wimman ensimmäinen kesäleiri, pe klo 16–20 ja la+su 10–17, 
reilun ruokatauon kanssa.
Koko perheelle tarkoitettu viikonlopun pituinen taidesukellus. www.
musawimma.com/taidetta-perheestauml.html

 la 18.6.-su 19.6.

World Amateur Golfers Championship Scramble
Paloheinä Golf, www.worldgolfers.fi

 pe 1.7.
Asukastalo Saunabaari on kesätauolla 1.7.–1.8. 

 ti 2.8.
Saunabaari on jälleen auki: ma-to klo 9–16 ja pe klo 9–14.

 to 11.8.
Kouluvuosi alkaa peruskoululaisilla.

 to 25.8
Taiteiden yö ja Helsingin juhlaviikot, 
ohjelma: www.helsinginjuhlaviikot.fi

 ti 17.8.
Siivouspäivä – laita tavarat kiertämään!
tunnelmissa.

Kotikaupunkipolkuopas johdattaa kävelyille kotikulmille ja vähän tuntemattomampiinkin 
paikkoihin. Oulunkylässä on monia upeita puistoja, joihin tutustuttiin toukokuun 
puistokävelyllä oppaiden johdolla. Puistojen tutkimista voi kesällä jatkaa omin päin.

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

Toimituksen suosikit

Lasten kesäpuuhia:

NoS Sommarkoloni. Anm. https://pilvikanava.fi/norromstan/
Lasten kesäakatemia Ilm. www.ossy.fi.
Gnistan Jalkapallokoulu ja jalkapalloleiri. Ilm. www.gnistan.net.
Käpylän Pallo futiskoulu timo.maakannas@gmail.com / 0407319490
Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu 
ilm. toimisto@p-hginkuvataidekoulu.com. 
HNMKY päiväleirit. Ilm. www.hnmky.fi/lapset-ja-perheet/leirit.
Pakilan Visa päiväleirit. Ilm. www.pakilanvisa.fi/kesaleirit ja 
yleisurheilukoulu ansku.jaaskelainen(at)gmail.com, p. 044-5596035.
Päiväleirit Torppiksessa Leiri I 7.–10.6, Leiri II 13.–17.6., Leiri III 20.–
23.6. Lisäinfoa: Torppiksen nutalta ja http://nk.hel.fi/harrastushaku/.
Kansainvälinen vapaaehtoistyöleiri Bengtsårissa 15.–17.-vuotialle 
2.8.–11.8. 
Lisäinfoa: Oulunkylän nuta /Riikka ja http://nk.hel.fi/harrastushaku/.
Golfleirit Paloheinässä Ilmoittautumiset sähköpostitse: 
caddiemaster@paloheinagolf.fi ja puhelimitse: 010  292 7060.

Kesällä kaupungin poluille ja puistoihin
Uppsatstävling för 
lågstadierna
Svensk Förening i Åggel-
by ordnar på sedvanligt 
vis en uppsatstävling för 
eleverna i årskurs 6 i Kott-
by, Månsas och Staffans-
by lågstadieskolor. Elever-
na premieras med stipen-
dier ut Britta Holmlunds 
stipendiefond. 

Höstens aktiviteter
Vi planerar en höstutfärd 

till Hertonäs gård 24.9. 
Den 6.11. firar vi svenska 
dagen tillsammans med de 
andra föreningarna i norra 
Helsingfors. Vi kommer 
också att ordna en sångs-
tund med de vackraste 
julsångerna i Åggelby kyr-
ka i november–december.

Ständiga aktiviteter 
Bridgeklubben spelar tra-
ditionsenligt varje tisdag 
kväll på Åggelby Socis. ”Vi 

KUKKA KAARINA KORKEAOJA

Oulunkylässä aurinkoisessa säässä järjestetyllä puistokävelyllä 10.5. oli noin 50 
osanottajaa. Oppaina olivat projektipäällikkö Elina Nummi (kuvassa mikrofoni kädessä) 
ja puistovastaava Petri Arponen kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osastolta 
sekä Kukka Korkeaoja Oulunkylä Seurasta. Kävelyllä tutustuttiin Maexmontaninpuistoon, 
Ruutanapuistoon, Tapio Rautavaaran puistoon, Leikkipuisto Mäkitorppaan ja 
Itsenäisyydenpuistoon. Kaupunki järjestää kaikkiaan 26 puistokävelyä vuonna 2016.

Nyt kannustamaan kotikylän futisseuraa!
Pe 10.6.         klo 19:00       Gnistan - PEPO
Ti 28.6.          klo 18:30       Gnistan - FC Lahti 
Akatemia
Su 3.7.           klo 18:30       Gnistan - Sudet
La 30.7.         klo 16:00       Gnistan - MP
Pe 5.8.           klo 16:00       Gnistan - MPS
Su 21.8.         klo 18:30       Gnistan - KuFu98
Ti 30.8.          klo 18:30       Gnistan - KäPa
La 17.9.         klo 15:00       Gnistan - FC Futura
La 1.10.         klo 14:00       Gnistan - Kultsu FC
ClubCardilla näet ne kaikki. Lisätiedot www.
gnistan fi.

Gnistanin kotiottelut Oulunkylässä

som är hemma på dagen” 
samlas och trivs ihop tred-
je torsdagen i månaden kl. 
13.00.

Hemsidan aggelby.fi
De allra senaste nyheterna 
om föreningen och Åggel-
by hittar du på vår hemsi-
da aggelby.fi eller på vår 
facebooksida . 
Med vänlig hälsning

KeNNeTH NYKVIST

ordförande

JANNE EKMAN

PaLOHeINÄN entinen 
kirkko muuttui vanhusten 
hoitokodiksi ja päivätoi-
mintapisteeksi. Päiväkum-
pu kuuluu Hoitokoti Päi-
väkumpu -konserniin.

Uusi päivätoiminta-
piste Sointula on tarkoi-
tettu kotona asuville van-
huksille virkistyksek-
si ja kuntoutukseksi. Päi-
vätoiminta tukee myös 
omaishoitajien jaksamista 
ja toimintakykyä. 
- Tällä alueella asuu paljon 
iäkkäitä ihmisiä, joita omai-
set hoitavat, toteaa päivä-
toiminnan ohjaaja Mari 
Paavilainen.  

Sointulan päivätoimin-
taa järjestetään entisessä 
kirkkosalissa maanantaista 
perjantaihin 12 hengen ryh-
mässä. Yhdessäolon lisäksi 
päiväohjelmassa on erilai-
sia aktiviteetteja. Monitoi-

Hoitokoti Päiväkumpu Paloheinään

mitila on iltaisin ja viikon-
loppuisin vuokrattavissa 
alueen asukkaille, yhdis-
tyksille ja järjestöille.

Paloheinän hoitokodis-
sa on kaksi tehostetun pal-
veluasumisen ryhmäkotia, 

Kaleva ja Kyllikki, joissa 
työskentelee hoitajia ym-
päri vuorokauden. Päivä-
kummussa on mahdolli-
suus asua joko vakituisesti 
tai lyhytaikaisesti. 

MauNO HarI

Hoitaja Maija Juusti ja päivätoiminnan ohjaaja Mari 
Paavilainen seuraavat anna-Maija Heiskasen ja Tuula 
rissasen kortinpeluuta.

MAUNO HARI
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JUHANNUS  
Juhannusjuhla  
“Taas on aika  
auringon” pe 24.6.  
klo 18 Oulunkylän  
kirkossa ja sisäpihalla 
Teinintie 10. Kesäisiä yhteislauluja, puhetta, 
musiikki-esityksiä, yhdessäoloa ja tarjoilua. 
Mukana kirkkoherra Ulla Kosonen,  
diakonissa Elisa Hapuli ja kanttori Katja 
Mäkiö. Vapaa pääsy. Tervetuloa! 

Juhannuspäivän 
jumalanpalvelus la 
25.6. klo 10 Oulun-
kylän kirkossa. Muka-
na pastori Tapio Leinonen 
ja kanttori Katja Mäkiö.

KONFIRMAATIOMESSUT
City-rippikoulun konfirmaatiomessu  
su 19.6. klo 12 Maunulan kirkossa.
Pilistvere-rippikoulun konfirmaatiomessu  
su 3.7. klo 10 Oulunkylän kirkossa.
Kellokoski 2 -rippikoulun konfirmaatiomessu 
su 17.7. klo 10 Oulunkylän kirkossa. 
metsäkartanon rippikoulun konfirmaatio-
messu su 31.7. klo 10 Oulunkylän kirkossa. 
Vaellusrippikoulun konrifirmaatiomessu  
su 14.8. klo 12 Käpylän kirkossa.
Tiedustelut: rippikoulupastori Johanna Elo, p. 09 
2340 5006, johanna.elo@evl.fi ja ripari.fi, mestat.
fi/oulunkyla, Ogelin nuoret -Facebook-ryhma, 
Instagramissa ogelinsrknuoret.

KESÄHARTAUS MAUNULAN  
UURNALEHDOSSA
Tiistaisin klo 17 maunulan uurnalehdossa,  
Pirkkolantie 22 . Sateen sattuessa hartaus pide-
tään huoltorakennuksessa. 
Hartauden pitää: ti 7.6.  Veli Pelkonen; ti 14.6. 
Kaisa Heininen; ti 21.6. Tapio Leinonen; ti 28.6. 
Marjaana Toiviainen; ti 5.7. Raivo Savik; ti 12.7. Ulla 
Kosonen; ti 19.7. Johanna Elo; ti 26.7. ja ti 2.8. Tarja 
Albekoglu; ti 9.8.  Veli Pelkonen.

EKALUOKKALAISTEN 
SIUNAAMINEN ke 10.8. klo 18 
Oulunkylän kirkossa. Uudet kouluun lähtijät 
perheineen ja kummeineen tervetuloa! 
Tiedustelut: Kukka Handolin, p. 09 2340 2041, 
kukka.handolin@evl.fi.

MUITA KESÄTAPAHTUMIA
Perheiden piknik-retki Pikkukoskelle 13.6. Ta-
paaminen klo 9.45 Pikkukoskella, Pikkukoskentie 
23. Omat eväät mukaan, seurakunta tarjoaa kah-
vin, kahvimaidon ja -sokerin, mehun, teen, veden 
ja kertakäyttöastiat. Ei ilmoittautumista. Tieduste-
lut: Mirva Keski-Vähälä, p. 09 2340 3845.
Kesäkonsertti Uutta ja vanhaa kesäillassa 
su 19.6. klo 20 Oulunkylän vanhassa kirkossa. 
Schubert, Alakotila, Fiestas. FELIS-kvartetti: Sirkka 
Kautonen ja Anja Syvälähde, viulu, Helka Hakasa-
lo, alttoviulu ja Marion Göbel, sello. Vapaa pääsy, 
ohjelma 10 e.
Cia Karlsson: Hengenpelastajat. Rukousnau-
hoja lääketieteellisestä materiaalista15.5.–7.8. 
galleria-kahvila Aulassa Oulunkylän kirkolla. 
Näyttely on avoinna kirkon aukiolon mukaisesti 
toukokuun loppuun asti ma–to klo 8–20 ja pe–su 
klo 9–15 ja 1.6. alkaen ti–pe klo 9–16, la–su tilai-
suuksien aikana, ma suljettu. Vapaa pääsy. Lisätie-
toa: www.sairaskertomuksia.fi

KESÄKAHVILAT
Oulunkylän kirkossa, Teinintie 10
Oulunkylän ja Maunulan kesäkahviloissa on  
musiikkia tai erityisohjelmaa ja kahvitarjoilu. Usein 
myös yhteislaulua. Vapaaehtoinen kahvi/ohjelmamak-
su Kirkon Ulkomaanavulle.  Vapaa pääsy. Tervetuloa!  
Huom. juhannusviikolla ke 22.6. ei ole kesäkahvilaa.
Ke 15.6. klo 13 Kaikki yhteen, juhlahetkeen 
Salvadorilaisen kansanmessun lauluja. Suomen 
Kristillisen Ylioppilasliiton lauluryhmä ja kanttori 
Mikko Helenius. Mukana pastori Veli Pelkonen ja 
diakonissa Elisa Hapuli. Vapaa pääsy.
Ke 6.7. klo 13 L’amour est bleu – rakkaus on 
sininen Pastori Raivo Savik, viulu, kanttori Mikko 
Helenius ja diakoni Terhi Lahdensalo. Yhteis- 
lauluja ja kahvitarjoilu. 
Vapaa pääsy.
Ke 20.7. klo 13 ”Vaivauksia” – sovituksia  
Siionin virsistä Antti Vuori, saksofoni ja kitara sekä 
Mikko Helenius, piano ja harmonikka.  
Pastori Kaisa Heininen ja diakoni Iris Tammisto. 
Yhteislauluja ja kahvitarjoilu. 
Vapaa pääsy.
Ke 3.8. klo 13 Kesälinnut taivaan alla
Kesäisiä lauluja esittävät Heli Närhi, sopraano ja 
Maija Pesonen-Kareinen, piano ja urut. Yhteis- 
lauluja. Hartaus pastori Kukka Handolin. Mukana 
diakoni Iris Tammisto. Kahvitarjoilu. 
Vapaa pääsy.

KESÄKAHVILAT
Maunulan kirkossa, Metsäpurontie 15
Ke 8.6. klo 13 Laulava sydän 
Toivo Kärjen lauluja ja musiikkia yhdessä laulaen ja 
kuunnellen. Mukana pastori Raivo Savik, viulu, Arja 
Aholammi-Pylkkänen, laulu, kanttori Maija Peso-
nen-Kareinen, Maunulan kirkon musiikki-ryhmä ja 
diakonissa Elisa Hapuli. Kahvitarjoilu. Vapaa pääsy.
Ke 29.6. klo 13 maailman kaikissa kylissä 
Yhteisen ihmisyyden äärellä kohtaamista,  
keskustelua ja musisointia kirkossa, joka viime 
syksynä toimi turvapaikanhakijoiden kotina.  
Mukana pastori Marjaana Toiviainen, diakoni Terhi 
Lahdensalo ja kanttori Katja Mäkiö.  
Kahvitarjoilu. Vapaa pääsy.
Ke 13.7. klo 13 Aurinkolaulu Fransiscus Assisilai-
sen innoittamaa musiikkia, kirjoituksia ja  
rukouksia. Mukana pastori Kaisa Heininen,  
kanttori Katja Mäkiö ja diakoni Iris Tammisto. Yh-
teislauluja ja kahvitarjoilu. Vapaa pääsy.
Ke 27.7. klo 13 Suvilinnun siivillä 
Yhteislauluja Suvilinnun lauluvihkosta, joka liittyy 
Suvivirsi 2016 -kampanjaan. Kampanjalla tuetaan 
eteläsudanilaisten lasten koulunkäyntiä Kirkon 
Ulkomaanavun kautta. Mukana kanttori Maija 
Pesonen-Kareinen. Kahvitarjoilu. Vapaa pääsy.
Ke 10.8. klo 13 Laulu pidentää ikää
Kanttori, laulupedagogi Katja Mäkiö antaa  
vinkkejä hyvään äänenkäyttöön ja kertoo  
laulamisen terveysvaikutuksista. Musisoimassa 
Aino Spence, laulu ja Lassi Kouvo, piano. Hartaus 
pastori Kukka Handolin. Yhteislauluja ja  
kahvitarjoilu. Vapaa pääsy.

YHTEYSTIEDOT Kirkkoherranvirasto, Teinintie 
10, avoinna ti, to, pe klo 9–13, ke klo 13–16, p. 09 2340 
5300, oulunkyla.srk@evl.fi. Huom. virkatodistukset p. 
09 2340 5000. Käpylän kirkko, Metsolantie 14, p. 09 
2340 4222. Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15, p. 09 
2340 5340. Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, p. 09 2340 
5320, avoinna 31.5. asti ma–to klo 8–20, pe–su klo 9–15, 
avoinna 1.6.-31.8. ti–pe klo 9-16, la–su tilaisuuksien 
aikana, ma sulj. Oulunkylän vanha kirkko, Siltavoudin-
tie 12. Päivystävä pappi p. 09 2340 5302. Päivystävä 
diakoni p. 09 2340 5318. etunimi.sukunimi@evl.fi

helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla

mESSU SUNNUNTAiNA
klo 10 Oulunkylän kirkossa
klo 12 Käpylän kirkossa
klo 16 Maunulan kirkossa 
Messun jälkeen aina  
kirkkokahvit. Tervetuloa!

TAITEIDEN YÖ
Taiteiden yön  
poikkitaiteellinen 
messu Kuuntele – 
meren aallot soivat 
to 25.8. klo 19  

KESÄKAHVILAT
Käpylän kirkossa, Metsolantie 14
Kahvitarjoilu klo 18 seurakuntasalissa ja konsertti klo 
18.30 kirkkosalissa. Kesäkahviloissa on vapaaehtoinen 
kahvi/ohjelmamaksu Kirkon Ulkomaanavulle.   
Vapaa pääsy. Tervetuloa! 
Ti 7.6. klo 18 Lauluja matkalle
Kamarikuoro Addictio, joht. Elisa Huovinen. Mm. 
Brahms, Tormis, Kreek ja Poulenc. Mukana pastori 
Veli Pelkonen ja diakoni Kirsti Kajos. Vapaa pääsy.
Ti 14.6. klo 18 Karjalan maill’ kuldakägözet 
kukkuu Karjalaisten lauluja sekä Oskar Meri-
kannon lauluja ja yhteislaulua. Musisoimassa  
alueen musiikin ystäviä sekä kanttori Maija 
Pesonen-Kareinen. Mukana pastori Kaisa  
Heininen. Vapaa pääsy.
Ti 21.6. klo 18 Globaalit juhlat 
Maailma-kuoron konsertti, joht. Saara Ruuska. 
Pastori Tapio Leinosen kuulumiset Wittenbergin 
matkalta. Mukana diakoni Terhi Lahdensalo.  
Vapaa pääsy.
Ti 28.6. klo 18 Pop up -jamit
Kanttori Mikko Helenius ja pastori Marjaana  
Toiviainen. Mukana alueen uusia asukkaita. 
Vapaa pääsy.
Ti 5.7. klo 18 Nuottikuninkaan balladi
Lasse Mårtensonin musiikkia esittävät Pentti  
Hildén, kitara, Mikko Helenius, piano ja bando-
neon sekä Eerik Siikasaari, kontrabasso. Mukana 
pastori Raivo Savik. Vapaa pääsy.
Ti 12.7. klo 18 Tulkoon tie sinua vastaan
Musiikkiesityksiä, psalmeja ja kelttiläisiä  
rukouksia. Yhteislauluja uudesta virsikirjan 
lisävihkosta. Aino Spence, laulu ja Lassi Kouvo,  
piano. Mukana kirkkoherra Ulla Kosonen ja  
kanttori Katja Mäkiö. Vapaa pääsy.
Ti 19.7. klo 18 Elämä on väkevää  
Harri Saksala, kitara ja laulu sekä Mikko Helenius, 
piano ja bandoneon esittävät mm. Jacques Brelin  
lauluja. Mukana pastori Johanna Elo. Vapaa pääsy. 
Ti 26.7. klo 18 Riemuitkoon maa, iloitkaa 
merten saaret ja rannat Psalmien luontokuvia 
sekä Mikko Heleniuksen psalmisävellyksiä ja  
yhteislaulua. Pastori Tarja Albekoglu, Krista  
Pellikka, mezzosopraano ja kanttori Mikko  
Helenius. Mukana diakoni Kirsti Kajos. Vapaa pääsy.
Ti 2.8. klo 18 Kiperien paikkojen suojelusen-
kelit Kahvitarjoilu ja taidenäyttelyn avajaiset klo 
18. Tarja Albekoglun ja Maria Albekoglun teoksia 
sekä Irja Partin ikoneja. Klo 18.30 ohjelmassa mm. 
kertomuksia enkeleistä ja musiikkia. Mukana  
kanttori Mikko Helenius ja diakoni Kirsti Kajos. 
Vapaa pääsy. 
Ti 9.8. klo 18 Uuden sadon aika 
Kesäisiä yhteislauluja ja yhdessäoloa. Voit  
halutessasi tuoda runon mukanasi. Mukana 
pastori Veli Pelkonen ja kanttori Maija Pesonen-
Kareinen. Vapaa pääsy. 

Oulunkylän vanhassa kirkossa, Siltavoudin-
tie 12. Pastori Tarja Albekoglu, Adoramus-
lauluyhtye, soitinyhtye sekä kanttori Maija 
Pesonen-Kareinen. Vapaa pääsy.  
Taiteiden yön konsertti Enkelei-
den ja sankareiden seurassa to 
25.8. klo 21 Oulunkylän kirkossa, 
Teinintie 10. Pienet, nuoret ja ikinuoret 
solistit sekä Enkelit ja sankarit -kamari-
orkesteri Käpylän musiikkiopistosta, johta-
jana Ahti Valtonen. Vapaa pääsy, ohjelma 
10 e. Tervetuloa!

valomerkki.fi     musiikkiakirkoissa.fi     naimisiinkirkossa.fi

Oulunkylän seurakunta, ogelinsrknuoret
SYKSYN 2016 toiminnan tiedot 
päivitetään nettisivuille helsinginseurakunnat.fi/
oulunkyla ja syysesitteeseen. Tervetuloa mukaan!
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Palosuontie 1 00660
Virasto avoinna:

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

Su 19.6. klo 18 Kesäillan musiikkiaAri Häyrinen, cembalo, piano ja urut.  Säveltäjinä mm. J.S. Bach, W. A. Mozart ja J. Brahms.
Vapaa pääsy ja ohjelma.

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

Kesä tuli, eikä lapsella paikkaa, mihin 

mennä? 

Jäikö lapsesi vaille tekemistä kesäkuuksi? 

Hyvän Paimenen kirkon kesäkerhossa on 

vielä muutamia tyhjiä paikkoja.

Ota yhteyttä Lauri Koivistoon lauri.

koivisto@evl.fi tai 09 2340 5550.

klo 17–19.

Eläkeikäisten kerho
torstaisin klo 13 kirkolla. 

Kahvia ja keskustelua.

kesälläkin 
MESSU eli ehtoollisjumalanpalvelus

joka sunnuntai Hyvän Paimenen kirkolla 

klo 11 
Messun jälkeen tarjolla kirkkokahvit

Kesän uutuus rippikoulunsa käyneille (tai 

sen ikäisille)  nuorille 

tiistaisin 7.6.30.8. klo 18- 21 kirkolla

Greenligt - kesänuortenilta

grillailua ja chillailua.

Suvivirren sunnuntai 29.5. 
 
Klo 11 Suvivirren sunnuntain messu 
Hyvän Paimenen kirkossa 
Tiia Tuovinen, Marita Toivonen, Ari 
Häyrinen ja Lilian Rajamets.
Pyhäkoulu Lastenkappelissa ja Itä-
Pakilassa (Piikintie 17 B).
 
klo 14 Tapahtuma kaikenikäisille 
Haltialan Kartanopuistossa
partiolaisia ja alueen eri toimijoita 
lettuja
makkaraa
liikuntaa
hartaus metsässä
ja tietysti - Suvivirsi!

Pirunkallio talvella  •  Kuva © Kari Sundvall  •  Oulunkylä-Seura 2014
Veräjämäen kotikaupunkipolun kohde 13  •  www.oulunkyla.info/kotikaupunkipolut
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Kesäoppaat Oulynkylään
retkille ja nojatuoliinsekä lahjaksi

Julkaisija Oulunkylä-Seura, myynti Musta Pekka ja Messukirja Ogeli, opas myös kukkakauppa Bella Verde. 

Anja Kervanto Nevanlinna

Anja Kervanto N
evanlinna

Oulunkylä-Seura

O
ulunkylä-Seura

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

zy

ISBN 978-952-93-3722-4

*9789529337224*

Oulunkylän omaleimaisen miljöön historiaa 
ja kulttuuriperintöä.
Runsas kuva- ja karttamateriaali. Sidottu 
kovakantinen, 240 sivua. Hinta 34 €

Kolme polkua: historiaa, arkkitehtuuria, luontoa, kulttuuria.
Kartta, 86 sivua, taskukoko. Hinta 4 €

1    Oulunkylän asema

Ensimmäinen asemarakennus rakennettiin 1907 radan itä-
puolelle. Se muodostui posteineen ja kahviloineen pian lä-
hiseudun keskukseksi Pakinkylää myöten. VPK:n historiikissa 

mainitaan tulipalosta asemalla Café de Ruckelsissa 1912 ja 
Café Nilssonissa seuraavana vuonna. Asema siirrettiin radan 
länsipuolelle 1915. Kun se paloi, rakennettiin 1919 nykyinen, 
entistä ehompi asemarakennus. Asemapäällikkö Albert Wick-
man oli yksi paikkakunnan merkkihenkilöistä ja radan ylittänyt  

Kantakylä – Fornbyn
Pituus 5,5 km, kohteita 34 sekä 10 tietolaatikkoa.  

Polku alkaa asemalta ja kiertää Oulunkylän kartanon paikan sekä  
tsaarinajan vallien kautta urheilupuistoon, josta takaisin torille.

Oulunkylästä on kuljettu junalla jo 141 vuotta.
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puusilta paikkakunnan maamerkki. Liityntälii-
kenne busseilla aloitettiin jo 1920-luvulla.

Oulunkylästä rakennettiin 1905 kapearai-
teinen hevosvetoinen rautatie Koskelan kun-
nalliskodille. Vainajat lastattiin täällä Malmin 
hautausmaalle meneviin juniin. Kun Puu-Kä-
pylää alettiin rakentaa 1920, ei alueelle ollut 
tieyhteyttä Helsingistä. Niinpä rakennettiin Kos-
kelan radalta vielä yhdysraide nykyiselle Pohjo-
lanaukiolle, kunnes Käpylän raitiotie valmistui 
1926. Uudelleen Oulunkylä toimi risteysase-
mana 1939–92, kun käytössä oli Herttoniemen 
satamarata. Se palveli rahtiliikennettä, mutta 
vuodenvaihteessa 1962–63 HKL:n lakonuhan 
vuoksi VR ajoi 11 päivän ajan Herttoniemestä 
myös henkilöliikennettä. Nyt samaan uraan 
suunniteltu pikaraitiolinja Jokeri 1 risteää pää-
radan kanssa Oulunkylässä, joskin sitä liiken-
nöidään toistaiseksi bussikalustolla.

Asematoiminnot lopetettiin 1983. Tilat ovat 
sittemmin olleet vuokrattuina kaupungin ja eri 
yritysten toimitiloiksi. Rakennus on ollut välil-
lä julkisessa myynnissä Senaatti-kiinteistöjen 
toimesta. Hieman kaventuneessa asema-
puistossa nähdään edelleen mm. vanhoja 
rautatieomenapuita. Laji on peräisin VR:n tai-
mitarhalta Hyvinkäältä. 

Päätös rautatien rakentamisesta Helsingistä Hämeenlinnaan tehtiin 
säätyvaltiopäivillä 1857 ja sen siunasi keisari Aleksanteri II. Rakentami-
nen alkoi vuoden kuluttua ja junaliikenne 1862 aluksi kolmesti viikossa 
kumpaankin suuntaan. Pian vuorot tihentyivät ja alettiin rakentaa myös 
yhteyttä Riihimäeltä Viipurin kautta Pietariin. Vuonna 1873 Oulunkylä sai 
rautatiepysäkin, joka korotettiin asemaksi 1881. Oman aseman myötä 
syntyi Oulunkylään Helsingin ympäristön ensimmäinen huvilayhdyskunta.

Aluksi pääradan kaikki junat olivat kaukojunia, joilla lähiliikenteen hoi-
taminen oli hankalaa. Ensimmäiset paikallisjunaveturit hankittiin Sveit-
sistä kesäkaudelle 1886. Toinen raide rakennettiin 1899. Sillä pärjättiin 
pitkään, sillä kolmas raide yksinomaan lähijunien käyttöön valmistui 
1972 ja neljäs 1996. Nykyään Oulunkylän asemalta ajetaan arkisin 290 
lähijunavuoroa vuorokaudessa.

Rautatie

Kuva: Ester Heikel / Helsingin kaupunginmuseo

Juna saapuu Oulunkylän 
asemalle 1900-luvun alussa.

1   Radanvarren liikkeet

Aseman siirryttyä 1915 radan länsipuolelle kehittyi itäpuolel-
le vilkas palvelukeskittymä. Tässä kohtaa oli Lydia Tallgrenin 
rakennuttama ns. Lounaskahvilan talo. Sen yläkerrassa piti-
vät Liisa Rautavaaran vanhemmat 1920-luvun alkupuolelta 
lähtien kahvilaa. Heidän lopetettuaan talossa toimi rohdos-
kauppa ja Elli Sirénin lyhyttavarakauppa, jota kutsuttiin Pik-
ku-Stockmanniksi erityisen kattavan valikoiman vuoksi. Anna 
Björkqvistillä oli talossa korkeatasoinen kampaamo. Myöhem-
min taloa kutsuttiin varsinkin nuorten keskuudessa “Kaalepin 
kuppilaksi”. Sen kohtaloksi koitui tulipalo 1967.

Edempänä, entisen ylikulkusillan kupeessa oli Zaida Lun-
denilla kioski. Vuonna 1926 hän avasi ruoka- ja kahvilaliikkeen 
Arttula 4:ssä. Sillan tuntumassa piti Vihtori Lintula arvostet-
tua lihakauppaa 1928–49. Talon takaosassa oli hetken aikaa 
Ida Koskisen lyhyttavarakauppa. Kauppias Lintulalla oli erik-
seen bensiiniasema, posti ja kampaamo.

Arttula 21:n (Larin Kyöstin tie 13) pohjakerroksessa toimi 
1930-luvulla maito- ja leipämyymälä. Hieman kauempana 

entisessä Rostenin huvilassa oli jo vuodesta 1916 alkaen toi-
minut Elannon kauppa, jossa oli maito-, leipä- ja siirtomaata-
varaosasto. Se purettiin rautatien levennyksen yhteydessä. 
Kauimmaisena Jokiniementien noustessa rataa ylittävälle 
sillalle oli Virtasen sisarusten maito- ja siirtomaatavaramyy-
mälä ja sen lähellä Salon perheen pienempi ruokatavaraliike 
ja myöhemmin kirjakauppa.

Vasta Oulunkylän uuden keskustan rakentuessa torin ympä-
rille 1960-luvulla jäljellä olevat liikkeet siirtyivät sinne. 

2   Seurahuone

Larin Kyöstin tie 7. Värjärimestari Berndt August Ölander pe-
rusti vuonna 1882 kylpylaitoksen Kottbyn tilalta ostamalleen 
tontille Veräjämäen haan pohjoispäähän. Pian hän rakensi 
myös pensionaatin kylpylän yhteyteen. Paikka nousi mainee-
seen kuitenkin vasta seuraavan omistajan, rouva Johanna 
Charlotta Maexmontanin (1844–1903) aikana. Tämä ra-
kennutti 1897 nykyisen Seurahuoneen, kun alkuperäinen 
rakennus oli osittain palanut. Kylpylässä noudatettiin uuden-

Veräjämäki – Grindbacken
Pituus 5 km, kohteita 29 sekä 8 tietolaatikkoa.  

Polku mutkittelee Seurahuoneelta Pirunkalliolle ja Veräjälaaksoon,  
josta Krabben mäen kautta Arttulaan.
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aikaista Kneipp-metodia vesihoitoineen. Asemalle saakka 
ulottuneeseen puutarhaan rakennettiin hirsinen uima-allas 
ja myöhemmin sauna. Maexmontan sai luvan myös paran-
tolan perustamiseen sekä väkijuomien tarjoilemiseen. Kun 
liikenneyhteydet junan ansiosta olivat hyvät, tuli pensionaa-
tista hyvin suosittu. Asiakkaita viihdytettiin musiikilla ja mm. 
kukkotappeluilla. Ravintola oli tasokas.

1900-luvun alussa pitivät venäläiset upseerit Seurahuo-
neella juhliaan, joissa laulettiin, soitettiin, hypittiin pöydillä, 
tanssittiin ripaskaa ja paikallisten kauhuksi naisetkin poltti-
vat avoimesti tupakkaa. Vallankumouksen ja sisällissodan 
jälkeen perinnettä jatkoivat emigrantit sekä Oulunkylän tai-
teilijayhdyskunnan jäsenet ystävineen, joihin lukeutui mm. 
Eino Leino. Omistajien vaihtuessa tiuhaan Seurahuoneen 
alamäki oli kuitenkin alkanut ja ravintolatoiminta loppui kielto-
lakiin 1919–32. Tavarajäämistö huutokaupattiin 1936. Sittem-
min mm. Henrik Tikkanen ja Kimmo Pälikkö ovat ikuistaneet 
Seurahuonetta piirroksina.

Helsingin kaupunki osti pitkään asumakäytössä olleen huo-
nokuntoisen Seurahuoneen 1979 ja suojeli sen asemakaa-
valla. Kesken peruskorjauksen 1984 osa talosta paloi, mutta 

korjattiin ja 1985 siihen muutti Oulunkylän Pop/Jazz-opisto. 
1995–2001 käyttäjänä oli Mellersta Nylands Yrkeskola. Ou-
lunkylä-seuran aloitteesta Seurahuone muutettiin kaupungin 
asukastaloksi vuonna 2002. Rakennus on järjestöjen ja sosi-
aaliviraston käytössä. Pääsalia vuokrataan myös yksityistilai-
suuksiin. Pihasiipi on kunnostettu 2008–09 
asukaskahvilaksi.

Seurahuoneen sisäpihalla on erityi-
sen komea siperianmänty. Kadun toisel-
la puolella Maexmontanin puistossa 
on Oulunkylän puistojen korkein hoito-
luokitus ruusuistutuksineen. Lam-
messa on kaksi suihkulähdettä ja 
Pop&Jazz-opiston aikainen esiin-
tymislava. Lammen eliöstöä ovat 
vesiherne ja ruutanat. Rannalla 
kasvaa rantakukkaa, saraa, ra-
tamosarpiota sekä iso hopea-
paju. Puiston eteläosassa on 
lehtoa, jossa viihtyvät rodot 
ja satakielet.

Oulunkylän yhteiskoulun musiikinopettajaksi tuli 1962 Klaus 
“Klasu” Järvinen. Hän perusti kouluun orkesterin, joka soitti 

klassista musiikkia ja voitti 1965 valtakunnallisen kulttuuri-
kilpailun. Oppilaat kuitenkin tunsivat suurempaa kiinnos-
tusta populaarimusiikkiin. Jazzin ystävänä Järvinen kehitti 
nyt toimintaa sen pohjalta.                                                            »

Pop&Jazz-opisto

Mäkitorppa – Kullatorp
Pituus 4,5 km, kohteita 27 sekä 14 tietolaatikkoa. 

Polulla käydään vanhalla puukoululla, Uudessa Patolassa ja Kustaankartanossa. 
Käpylän asemalta tullaan vanhaa tykkitietä takaisin keskustaan.Käpylän asemalta tullaan vanhaa tykkitietä takaisin keskustaan.

1   Liikekeskus Ogeli

Avattiin 1. 12. 1987, suunnittelija Simo Järvinen. Oulunkylän 
keskeisimmälle paikalle oli jo vuoden 1953 asemakaavas-
sa merkitty nykyisen muotoinen rakennus. 1970-luvul-
la suunnitelmana oli rakentaa siihen vanhustenkeskus, 
mutta tästä luovuttiin. Asiaan vaikutti Kustaankartanon 
modernisointipäätöksen lisäksi Oulunkylä-Seuran kan-
ta sijoittaa tontille kaikkia asukkaita palvelevaa toimintaa 
mieluiten samaan rakennuskokonaisuuteen.

Tontti odotti sitten tyhjillään aina 1980-luvun nousu-
kaudelle saakka. Toimeen tarttui nyt yleishyödyllinen 
Partiosäätiö kumppaninaan takavuosien maineikas alue-
rakennuttaja Salpa Oy. Liikekeskuksen valmistuminen vii-
meistään tiesi Oulunkylän torin liiketilojen hiljenemistä. 
Suurempien kauppakeskusten paineessa edelleen kui-
tenkin toimintakykyisenä säilyneessä Ogelissa on yli 20 
liikettä pankeista erikoisliikkeisiin sekä myös Oulunkylä-
Seuran vapaaehtoisvoimin ylläpitämä oulunkyläläisten 
toimijoiden ilmoitustaulu.
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Kaupungin ylläpitämän leikkipuiston toiminta on avointa 
kaikille lapsiperheille sisältäen ohjattuja tuokioita sisällä ja 
ulkona. Lisäksi järjestetään leikkipainotteista kerhotoimin-
taa kotihoidossa oleville 2,5–5-vuotiaille lapsille kolmena 
päivänä viikossa. Koululaisille on tarjolla turvallista ohjattua 
ja vapaata iltapäivätoimintaa, johon osallistuu säännöllises-
ti noin 60 lasta. Kaikkiaan leikkipuistossa käy säästä riippuen 
100–150 lasta päivittäin. Leikkipuistossa vaalitaan ja yhä uu-
sille sukupolville opetetaan perinteisiä lasten leikkejä ja pe-
lejä. Kaupunki tarjoaa kesällä auki olevissa leikkipuistoissaan 
lapsille maksuttoman lämpimän ruoan. Koulujen lukukausi-
en aikana 1.–2.-luokkalaiset voivat ilmoittautua maksulliselle  
välipalalle.

3   Puukoulu

Teinintie 6. Valmistui 1925 kansakouluksi, suunnittelija Toivo 
Salervo. Luonnonkivisokkelille perustettu, rossipohjainen, ul-
koa peiterimalaudoituksella verhottu ja koteloiduilla följareilla 
tuettu hirsitalo on suojeltu ja arvioitu yhdeksi Helsingin arvok-
kaimmista vanhoista koulurakennuksista. Runko on veistetty 
kuuden tuuman hirrestä lyhytnurkkaisena. Kerrosala on 800 
m2, huonekorkeus alakerrassa 3,4 m ja yläkerrassakin 3 m. Maa-
latut pylväsprofiilit lautajulkisivussa sekä joonialaiset kapiteelit 
viittaavat antiikin rakennustaiteeseen ja klassiseen sivistyk-
seen. Vastaavia löytyy muutamaa vuotta aiemmin rakenne-
tusta Puu-Käpylästä. Oulunkylän suomenkielinen kansakoulu 

Entinen leikkipuistorakennus vesialtaineen.

Oulunkylä-Seura järjesti kaupungin rahoituksella vuonna 
1988 keskustakilpailun koskien liikekeskuksen ja torin ym-
päristön kehittämistä. Sen tuomaristossa oli niin kaupungin 
kuin oulunkyläläistenkin edustus koululaisista alkaen. Kilpai-
luun tuli 13 ehdotusta, joista mitään ei pidetty sellaisenaan 
toteuttamiskelpoisena. Seura jätti samalla kaupungille omat 
kannanottonsa keskustan kehittämiseksi. Kilpailusta jäi kui-
tenkin joitain ideoita, esim. minigolfrata.

2   Leikkipuisto Mäkitorppa

Paikalla on ollut leikkikenttä jo ainakin 1980-luvulla, leikki-
puistorakennus ja kahluuallas vuodesta 1996. Rakennus oli 
kunnostettu ja laajennettu 2007, mutta poltettiin ilkivaltai-
sesti 2012. Se rakennetaan uudelleen 2014–15, sen jälkeen 
uusitaan piha-alue.
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 kokoamista ja julkaisemista ovat tukeneet:

”Haluaisin yhden lapsen li-
sää” sanoin sisarelleni. Heräilin. Unen ja valveen 
välimaastossa ihmettelin mitä tuli sanottua, olenhan vii-

den aikuisen lapsen äiti ja viiden lapsenlapsen mumma. Mietis-
kelin unta ja päädyin siihen, että ehkä joku uusi asia on saamas-
sa muotoaan elämässäni, vaikka en vielä tiedä mikä.

Kevät ja kesä ovat huumaavaa aikaa luonnossa. Uutta elä-
mää sikiää kaikkialla. Kirkossakin juhlimme keväällä pit-
kään pääsiäisaikaa ja sen jälkeen uutta luovan Hengen aikaa. 
Niin luonnossa kuin henkisessä ja hengellisessä elämässä uut-
ta täytyy ensin odottaa, ehkä kaivatakin. Vasta sitten uutta voi 
syntyä.

Edessä tyhjä paperi tai Canvas, kasa lankkuja, kangaspuut, 
jossa on vasta loimet, hetki ennen siivousta tai budjetin laati-
mista – usein se hetki vähän pelottaa. On hyvä, että ennen sitä, 
kun uutta on jo saatava aikaan, on tyhjää tilaa. 

Lomalla on tärkeää vain olla ja vaikka vähän pitkästyäkin. 
On tärkeää kuljeskella ja katsella pilviä ja ihmetellä lasten kans-
sa ötököitä ja kuunnella linnunlaulua. Ehkä tarvitset myös tai-
denäyttelyn, musiikkia tai festarin. 

Pidä huolta itsestäsi. Oman sisimmän kuulostelu on myös 
tärkeää. Loma-ajan ei tarvitse olla stressaavan täynnä toimin-
taa. Hyödyttömältä vaikuttava ”haahuilu” on paitsi hauskaa 
myös välttämätöntä.

J. K. Jeromea lainatakseni: ”Tule usvasta ulos. Tule niityille 
hiljaisille. Valtava taivas kohoaa niittyjen ylle ja tähtiin saakka 
ulottuu hiljaisuus. Sen hiljaisuudessa voimme kuunnella ääntä 
joka puhuu sisällä – meissä.”

Usein asiat muotoutuvat ensin hitaasti ja sitten ne syntyvät 
ikään kuin valmiina.

Toimettomuuden keskellä tapahtuu paljon. Kokonainen uusi 
ihmiselämäkin kasvaa piilossa silmiltä ja syntyy sitten valmii-
na vauvana. 
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