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

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

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

KINUSKIKAMPA
JA KAHVI 2,5 dl

350
yhteensä

FETAJUUSTO-
CIABATTA
JA KAHVI 2,5 dl

550
yhteensä

Kesäkuussa kahviostamme Voimassa 30.6.2017 asti

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

Meillä nyt Postin
palvelupiste

Oulunkyläinen toivottaa lukijoilleen aurinkoista ja rentouttavaa kesää! Palaamme 
jälleen 2.9.2017 uusin uutisin ja paikallisin tarinoin. 

           Susan Wilander

Oulunkyläinen

TERVETULOA!
Mäkitorpantie 23
puh 09 752 4939

PARTURi-KAmPAAmO

Kaunista kesää! 

ERWIN WOITSCH

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

Maailman parhaat polaroivat,
Xperio -aurinkolasit NYT

ERIKOISHINTAAN
1-tehot        Monitehot
alk. 249 €    alk. 379 €

sis. kehys + linssit. 100% UV-suoja.
Tarjous voimassa 30.6.2017 saakka.

:  )
ÄLÄ TYYDY

TAVALLISIIN!

UUTTA: Palvelemme
lauantaisin klo 16

ja torstaisin klo 19.00 asti.

-sarja uudistuu!
Loput KMS California-

tuotteet 

-40%

Hiusateljee Oy 1. krs Ogelin liikekeskus,
Kylänvanhimmantie 29

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

hiusateljee.fi/ajanvaraus

Meiltä upeat  
hiukset arkeen  

ja juhlaan!
 Varaa aikasi ajoissa, 

tervetuloa  
piristymään!

MagneCit 60 tablettia

Hyvin imeytyvä magnesiumsitraatti + B6

MagneCit
 » Suonenvetoja ja kramppeja vastaan
 » Levollisiin yöuniin
 » Urheilijoille ja kuntoilijoille

9,50€
Norm. 11,40€

18,90€
Norm. 22,75€

MagneCit 200 tablettia

Ma-to  8.30-19
Pe  8.30-18  
La  9-15

Kauppakeskus Ogeli
Kylänvanhimmantie 29
00640 Helsinki 

Asiakaspalvelu: 09 756 2990
oulunkylanapteekki.helsinki@apteekit.net

oulunkyla@kiinteistomaailma.fi

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

Paula Andersson
LKV
050 366 9131

Maija Gómez 
LKV 
050 331 8813

Ville Rantanen
LKV, OTK
045 118 6225

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

Maire Alenius
LKV 
050 366 9136

Pekka Malinen
markkinointipääll.
050 386 6656

Antti Hyvärinen 
LKV
050 597 0011

Miia Roivainen 
KiAT 
050 331 4192

Markku Kilpeläinen
yrittäjä, LKV
040 715 7150

Jonna Kaikkonen
myyntiassistentti, 
vuokraus, KiAT 
0400 775 570

Lahjoita lasten ehjiä, puhtaita ja hyväkuntoisia vaatteita, kenkiä, leluja, 
pelejä sekä ulkoilu- ja urheiluvarusteita. Otamme vastaan lahjoituksia 

5.-8.6. sekä 12.-15.6. myymälämme aukioloaikoina klo 9-17. 
Me toimitamme tavarat eteenpäin ja Hope jakaa ne lapsiperheille. 

Lisätietoja keräyksestä: Jonna Kaikkonen, 0400 775 570. 
Hope toimii vapaaehtoisvoimin yhdessä yhteiseksi hyväksi. 

Avustasi kiittäen, 

Tule mukaan auttamaan 
vähävaraisia lapsiperheitä!

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

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

TERVETULOA
HERKULLISILLE  
OSTOKSILLE!
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Päätoimittajalta

Seuraavan numeron aineistot 
11.8.2017 mennessä:
Susan Wilander

0400 510 457
swilander@hotmail.com
Lehti ilmestyy la 2.9.2017

Arvoisat avustajat! Lähettäkää aineisto mie-
luiten Word-tiedostoina (max. 2500 merkkiä), 
kuvat jpeg-muodossa (min. 300 dpi). Toimitus 
pidättää oikeuden muokata aineistoja.
Seuraavan lehden teemoja ovat Harrastukset 
ja liikunta.

Numero 3/2017 • 3.6.207 • Perustettu 1985 • 33. 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: Lehtisepät Oy, Tuusula 

Ilmoita jakeluhäiriösta: Jakeluvalvontaan puh. (09) 561 56 999, klo 9-16 tai jakeluvalvonta@suoramainonta.fi
Oulunkyläinen netissä: www.oulunkylainen.fi. Aina tuoreimmat uutiset verkkosivuillamme. 
Aineistot: Ota yhteyttä päätoimittajaan: swilander@hotmail.com 

Oulunkyläinen   /   Pohjoiset esikaupungit

Päätoimittaja:
Toimitussihteeri:
Avustajat:

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

Susan Wilander
Claudius Technau
Kiitos vapaaehtoisille avustajillemme!

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

Lämpöä ja valoa 
TÄNÄ vuonna kevät antoi 
odottaa itseään tavallista-
kin kauemmin. Kun vielä 
toukokuun toisella viikolla 
sataa lunta, alkaa epätoivo 
iskeä itse kuhunkin. Ovat-
ko nämä niitä sään äärim-
mäisilmiöitä, joita ilmas-
tonmuutos meillekin kohta 
tuo? Tilastoissa kaikki tie-
tenkin mahtuu normaaliin 
vaihteluväliin.

Tätä kirjoittaessani on 
kevään ensimmäinen hel-
lepäivä. Luonto on ottanut 
pikavauhtia takaisin mene-
tetyn ajan ja kaikkialla vi-
hertää ja kukkii, toisin kuin 
vielä edellisellä viikolla. Eh-
kä meidän ihmistenkin olisi 
hyvä ottaa oppia luonnos-
ta tässä suhteessa – eletään 
täysillä, kun siihen on mah-
dollisuus. Nautitaan Suo-
men lyhyen kesän tarjoa-
mista lämpimistä hetkistä 
ja vedetään villapaita päälle 
silloin kun aurinko menee 
pilveen. Valoa ainakin riit-
tää syksyyn saakka!

Tämän numeron teema-
na on puutarha. Oulunkylä 
ja sen lähialueet ovat puu-
tarhakaupunkia, jos mi-
kä. Alueen ilmakuvaa kat-
sellessa vihreys on suoras-
taan häkellyttävää. Asum-
me kaupungissa, mutta 
luonnon keskellä ja kaunii-
den puutarhojen ja puisto-
jen ympäröiminä. Miten si-
nä nautit tästä vihreydestä? 
Lähdetkö piknikille lasten 
kanssa? Tai kasvatat omat 
raparperit takapihalla? 
Pyöräilet keskuspuistossa 

ja Vantaanjoen varrella? Tai 
viljelet maata jollain alueen 
viljelypalstoista? 

Lämpöä ja valoa voi löy-
tää muutenkin kuin aurin-
gosta. Tänäkin vuonna kau-
punki on täynnä tapahtu-
mia, joissa kaupunkilaiset 
itse järjestävät hauskuut-
ta, kohtaamisia ja apua toi-
silleen. Siivouspäivät, ra-
vintolapäivät, musiikkifes-
tivaalit, kylätapahtumat, 
avoimet puutarhat, urhei-
lukilpailut, koiranäytte-
lyt, puistojumpat ja monet 
muut kutsuvat meitä viih-
tymään toistemme kanssa. 

Ja sitten kun kaipaa hil-
jaisuutta ja rauhaa, mikä 
olisikaan oivallisempi ta-
pa nauttia siitä, kuin läh-
teä auringonnousun aikaan 
kävelylle tyhjään kesäkau-
punkiin? Kun korkeintaan 
muutama lokki kirkuu tai-
vaalla ja koko kaupunki 
on yksin sinun. Kannattaa 
kokeilla!

SUSAN WILANDer

päätoimittaja

Lue Oulunkyläinen nyt
näköispainoksena 
netissä osoitteessa :
issuu.com/oulunkylainen 
tai Oulunkyläisen omilla 
nettisivuilla:
www.oulunkylainen.fi
tai keskustele jutuista 
Oulunkyläisen 
Facebook-ryhmässä.
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Neste K
Oulunkylä
Siltavoudintie 19, 
00640 Helsinki 
Puh. 09 728 4455

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

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

KINUSKIKAMPA
JA KAHVI 2,5 dl

350
yhteensä

FETAJUUSTO-
CIABATTA
JA KAHVI 2,5 dl

550
yhteensä

Kesäkuussa kahviostamme Voimassa 30.6.2017 asti

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

Meillä nyt Postin
palvelupiste

Oulunkyläinen toivottaa lukijoilleen aurinkoista ja rentoutt avaa kesää! Palaamme 
jälleen  2.9.2017 uusin uutisin ja paikallisin tarinoin. 
           Susan Wilander

Oulunkyläinen

TERVETULOA!
Mäkitorpantie 23
puh 09 752 4939

PARTURI-KAMPAAMO

Kaunista kesää! 

ERWIN WOITSCH

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

Maailman parhaat polaroivat,
Xperio -aurinkolasit NYT

ERIKOISHINTAAN
1-tehot        Monitehot
alk. 249 €    alk. 379 €

sis. kehys + linssit. 100% UV-suoja.
Tarjous voimassa 30.6.2017 saakka.

:  )
ÄLÄ TYYDY

TAVALLISIIN!

UUTTA: Palvelemme
lauantaisin klo 16

ja torstaisin klo 19.00 asti.

-sarja uudistuu!
Loput KMS California-

tuotteet 

-40%

Hiusateljee Oy 1. krs Ogelin liikekeskus,
Kylänvanhimmantie 29

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

hiusateljee.fi/ajanvaraus

Meiltä upeat  
hiukset arkeen  

ja juhlaan!
 Varaa aikasi ajoissa, 

tervetuloa  
piristymään!

MagneCit 60 tablettia

Hyvin imeytyvä magnesiumsitraatti + B6

MagneCit
 » Suonenvetoja ja kramppeja vastaan
 » Levollisiin yöuniin
 » Urheilijoille ja kuntoilijoille

9,50€
Norm. 11,40€

18,90€
Norm. 22,75€

MagneCit 200 tablettia

Ma-to  8.30-19
Pe  8.30-18  
La  9-15

Kauppakeskus Ogeli
Kylänvanhimmantie 29
00640 Helsinki 

Asiakaspalvelu: 09 756 2990
oulunkylanapteekki.helsinki@apteekit.net

oulunkyla@kiinteistomaailma.fi

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

Paula Andersson
LKV
050 366 9131

Maija Gómez 
LKV 
050 331 8813

Ville Rantanen
LKV, OTK
045 118 6225

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

Maire Alenius
LKV 
050 366 9136

Pekka Malinen
markkinointipääll.
050 386 6656

Antti Hyvärinen 
LKV
050 597 0011

Miia Roivainen 
KiAT 
050 331 4192

Markku Kilpeläinen
yrittäjä, LKV
040 715 7150

Jonna Kaikkonen
myyntiassistentti, 
vuokraus, KiAT 
0400 775 570

Lahjoita lasten ehjiä, puhtaita ja hyväkuntoisia vaatteita, kenkiä, leluja, 
pelejä sekä ulkoilu- ja urheiluvarusteita. Otamme vastaan lahjoituksia 

5.-8.6. sekä 12.-15.6. myymälämme aukioloaikoina klo 9-17. 
Me toimitamme tavarat eteenpäin ja Hope jakaa ne lapsiperheille. 

Lisätietoja keräyksestä: Jonna Kaikkonen, 0400 775 570. 
Hope toimii vapaaehtoisvoimin yhdessä yhteiseksi hyväksi. 

Avustasi kiittäen, 

Tule mukaan auttamaan 
vähävaraisia lapsiperheitä!

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

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

TERVETULOA
HERKULLISILLE  
OSTOKSILLE!

Oulunkyläinen myös netissä!

Jos et saa lehteä kotiin jaettuna, 
ilmoitathan asiasta välittömästi 

Jakeluvalvontaan 
09-561 56 999 tai 

jakeluvalvonta@suoramainonta.fi. 

Mitä useampi ilmoittaa häiriöistä niiden 
sattuessa, sitä varmemmin lehden jakelua 

saadaan parannettua!

DeN sanna vännen av Åg-
gelby, Svensk förening i 
Åggelbys hedersordfö-
rande Britta Holmlund (f. 
Wahrén), har tagit sin sista 
promenad genom byn. Mot 
slutet av april 2017 fick hon 
för gott ta avsked av sin 
hembygd. Det känns tomt 
efter Britta, men hennes 
verk finns kvar ibland oss. 

Som liten bodde hon 
på Pikkumattivägen. Från 
hemdörren var det inte 
många steg till den svens-
ka folkskolan i slutet av 
nuvarande Mickelsvägen. 
Lite längre blev vandrin-
gen till Åggelby svenska 
samskola i andra ändan av 
Mickelsvägen. Hon började 
tidigt iaktta sin omgivning 
och antecknade händelser i 
sin dagbok. Därifrån kun-
de hon på senare år hit-
ta inspiration till de artik-
lar om gamla Åggelby som 
hon under många år leve-
rerade till ortstidningen 
”Oulunkyläinen”. En av si-
na finaste stunder upplev-
de hon i maj 1994 när hon 
fick guida ett 50-tal intres-
serade omkring sin hemby.  

I maj 2004 utkom så hen-
nes bok ”På vandring gen-
om byn” som vi haft gläd-
jen att ta del av och läsa om 
och om igen för att få veta 
hur det var i det gamla Åg-
gelby. Intäkterna från bok-
försäljningen skapade en 

In Memoriam 

Britta Holmlund 1921-2017

gedigen grundplåt till det 
stipendium som bär hen-
nes namn och som i år för 
elfte gången utdelas till en 
uppsatsskrivande skolelev 
i sjätte klassen i lågstadies-
kolorna i Kottby, Månsas 

och Staffansby. 
Släktforskning var en 

annan syssla som låg Brit-
ta varmt om hjärtat. Hon 
utredde omsorgsfullt sina 
österbottniska rötter i Pe-
dersöre och bidrog med ar-
tiklar i hembygdsskriften 
”Släkt och Bygd” som ut-
ges där.

Inom Svensk förening i 
Åggelby var det hon som 
tillsammans med ett antal 
likasinnade damer startade 
Torsdagsklubben i novem-
ber 1944. Klubben samlade 
traktens ungdom till sam-
varo och nio par fann va-
randra genom dess verk-
samhet. Som  medlem-
mar av föreningen blev 
ungdomarna ett viktigt 

tillskott. Efter att ett tio-
tal år fungerat som före-
ningens sekreterare utsågs 
Britta 1992 till ordföran-
de, ett uppdrag hon sköt-
te under tjugo år. Därefter 
blev hon föreningens första 
hedersordförande.

Hon erhöll Hagfors-me-
daljen 1995 som erkänsla 
för sin förtjänstfulla gär-
ning till förmån för den 
svenska kulturen och det 
svenska språket i Finland. 

Av Oulunkylä-Seura ut-
sågs Britta år 2005 till årets 
Åggelbybo, en utmärkelse 
hon varmt uppskattade. 

MATS BLOMqVIST OcH 

KeNNeTH NYKVIST 

från Svensk förening i 
Åggelby.

INGRID KÄHÄRI

Tarinoita ja tietoa Oulunkylästä!

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

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

Hinta 25 €

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

Hinta 4 €

Oulunkylä – Åggelby, 
Huvilakaupungin aikakerrostumat

Oulunkylän kotikaupunkipolut

Oulunkylän kotikaupunkipolut

Kantakylä  •  Mäkitorppa  •  Veräjämäki

2014   •   15 km reittejä   •   90 kohdetta   •   32 tietolaatikkoa

Julkaisija Oulunkylä-Seura ry

Tukijat Museovirasto, Suomen Kulttuurirahasto, Helsingin Lähiöprojekti ja Oulunkylän Apteekki

Toimittanut  Pauli Saloranta / Suomen Kotikaupunkipolut tmi

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

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

Kiitos  Kaikille tietoja antaneille virastoille, yhteisöille ja kaupunkilaisille!

Kuvat  Kari Sundvall ja julkaisijan arkistot ellei muuta ilmoiteta

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

Ulkoasu  Teemu Junkkaala / gstj.fi 

Painopaikka  K-Print, Tallinna 2014

ISBN  978-952-93-4374-4

www.oulunkyla.info/kotikaupunkipolut

Oulunkylän kotikaupunkipolkujen

 kokoamista ja julkaisemista ovat tukeneet:

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*
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– NÄYTTeLY kertoo kan-
sanliikkeen näkökulman 
Keskuspuistosta helsinki-
läisten henkireikänä, sa-
noo apurahan vastaan-
ottanut keskuspuistoak-
tiivi Susanna Pitkänen.  
– Onko sinulla lähimet-
sä 300 metrin päässä koto-
asi tai peräti lähempänä? 
Pitäisi olla, Susanna tote-
aa ja muistuttaa tutkijoit-
ten Kimmo Saarisen ja Tii-
na Parkkiman kirjoitukses-
ta: “Luonnossa liikkumi-
nen vaikuttaa myönteises-
ti kuntalaisten terveyteen ja 
vähentää kuntien terveys-
menoja. Monet viime vuo-
sina julkaistut tutkimuk-
set osoittavatkin, että elin-
ympäristöjen monimuotoi-
suus kohentaa sekä psyyk-
kistä että fyysistä hyvin-
vointia. Jokaisella tulisikin 
olla hyvinvointia edistä-
vä lähimetsä vähintään 300 
metrin päässä niin, että sin-
ne pääsee myös omin avuin 
ja turvallisesti.  Lähimetsien 
ja virkistysalueiden säilyt-

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakoi itsenäisen 
Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi apurahoja 24 
hankkeelle yhteensä 101 300 euroa. Apurahapotti on 
lähes kaksinkertainen edellisiin vuosiin verrattuna. 
Saajat ja hankkeet julkistettiin Helsingissä Tieteiden 
talolla 15.5.2017. Samalla Säätiö juhli 55-vuotista 
taivaltaan luonnon- ja ympäristönsuojelun tukijana. 
Apurahan vastaanottajia: Ylärivissä Jarmo Kalanti, risto 
ruokola, Toni Kinnunen, Petteri Saario, Toni Laaksonen, 
Matti Nieminen, Sami Säynevirta. Alarivissä Heta 
Lähdesmäki, ralf Wistbacka, riikka Karppinen, Susanna 
Pitkänen, Francisco Sánchez Molina ja Päivi Lundvall.

Oulunkylä-Seura: 

Muutoksia Käskynhaltijantien 
ympäristön 
asemakaavasuunnitelmiin

SeUrA pitää alueen palve-
lujen parantamisen ja viih-
tyisyyden kehittämisen 
kannalta myönteisenä eri-
tyisesti liikehuoneistojen 
kaavoittamista Käskynhalti-
jantien varrelle rakennetta-
viin taloihin ja kehämäisen 
viherreitin muodostamista 
Käskynhaltijantien lähialu-
eelle. Seura kannattaa täy-
dennysrakentamista niin, 
että Oulunkylää kehitetään 
edelleen vaaleana, väljänä ja 
vehreänä kaupunginosana.

Kaavaehdotukseen seura 
esitti seuraavia muutoksia:

• Rakentamista tulee 
väljentää siten, että uusien 
rakennusten väliin jää esi-
tettyä enemmän etäisyyt-

tä ja taloille syntyy alueel-
ta häviäviä puistoja korvaa-
maan vehreät piha-alueet.

• Rakennusten kerros-
korkeuden tulee olla enin-
tään 4–5 kerrosta, jolloin 
uudisrakentaminen sopeu-
tuu kerroskorkeuden osalta 
Oulunkylän aikaisempaan 
kaupunkikuvaan.

• Alueelle suunnitel-
tua, noin 80 autolle tarkoi-
tettua paikoituslaitosta ei 
tule rakentaa. Parkkipaikat 
tulee sijoittaa taloihin auto-
halleihin tai pihakansien al-
le. Tällöin pystytään sääs-
tämään paikoituslaitok-
sen tontiksi esitetty kallio 
luonnonvaraisena piha- ja 
virkistysalueena. 

• Asukkaiden väli-
tön kontakti luontoon tu-
lee säilyttää. Oulunkylä on 
nyt hyvä ympäristö uusim-
pien luonto-terveys tutki-
mustulosten valossa. Luon-
nonmukaisia vihersaarek-
keita tulee säilyttää asuin-
talojen ja etenkin päiväko-
tien ja koulujen välittömäs-
sä yhteydessä.

Lisäksi Oulunkylä-Seu-
ra kantoi huolta bussis-
ta 69 sekä rakennuskannan 
värityksestä:

• Käskynhaltijantielle 
Raide-Jokerin takia esitetty-
jen liikennemuutosten joh-
dosta bussille 69 on suun-
niteltava uusi reitti siten, 
että bussi 69 edelleen pal-

tämisellä on kansantervey-
dellistä merkitystä.” (Hel-
singin Sanomat 15.5.)

Kansallinen 
kaupunkipuisto etenee

Susanna Pitkänen iloitsee 
myös kaupunginvaltuus-
ton historiallisesta yksi-
mielisestä päätöksestä hel-
mikuulta valmistella selvi-
tystä kansallisen kaupun-
kipuiston perustamiseksi 
Helsinkiin. Päätös on syn-
tynyt Kansallinen kaupun-
kipuisto –liikkeen vaiku-
tustyön tuloksena. Liik-
keeseen kuuluvat mm. 
lehden levikkialueen kau-
punginosayhdistykset. Ta-
voitteena on turvata kes-
keinen virkistys- ja luon-
toalue, joka alkaa Vanhan-
kaupunginlahdelta ja seu-
railee Vantaanjokilaaksoa 
Tuomarinkylän ja Halti-
alan kulttuurimaisemien 
halki ulottuen Keskuspuis-
ton metsiä myöten etelään 
Töölöön.

erWIN WOITScH

Asukkaiden 
Keskuspuistoryhmälle 
huomionosoitus
Keskuspuistoryhmä sai 15.5. Suomen 
Luonnonsuojelun Säätiön apurahan 
toteuttaakseen Asukkaiden Keskuspuisto 
–näyttelyn. 

velee niin Mäkitorpantiellä 
asuvia kuin myös Kustaan-
kartanon palvelukeskukses-
sa työskenteleviä ja asuvia 
muodostaen yhteyden mm. 
Käpylään Koskelantielle.

• Norrtäljentien ja Käs-
kynhaltijantien varteen tu-
levien uusien rakennus-
ten tulee olla väriltään vaa-
leita. Tällöin uudet kerros-
talot sopeutuvat Oulunky-
län olemassa olevaan pää-
asiassa vaaleaan kerrosta-
lorakennuskantaan.  Seu-
ra ei siis kannata Käskyn-
haltijantielle tällä hetkel-
lä Helsingin uudisraken-
tamisessa niin suosittua 
punatiilirakentamista.

erWIN WOITScH

rADANVArSIYHDYS-
KUNNASTA muodostet-
tiin vuonna 1921 itsenäi-
nen Åggelby-Oulunkylän 
kunta, joka liitettiin Hel-
singin kaupunkiin vuonna 
1948 osana suurta aluelii-
tosta.  Tapani Talari suun-
nitteli ja muotoili vuon-
na 2016 Kuntatalon vaa-
kunagalleriaa varten ja pe-
rinneyhdistyksien käyt-
töön ”puuttuvien kuntien” 
mm. Oulunkylän, Huo-
palahden ja Kulosaaren 
vaakunat.

Oulunkylän puuttuva kuntavaakuna
Faktori Pekka Gran-

qvistin ansiota on myös 
Helsingin Kuntatalolle 
koottu kokoelma kaikis-
ta Suomen kuntavaaku-
noista. Vaakunaseinällä on 
niin nykyisten kuin lak-
kautettujenkin kuntien se-
kä myös luovutetun Karja-
lan kuntien vaakunat, yh-
teensä 607 kpl. Tähän he-
raldiseen kokoelmaan voi 
käydä tutustumassa virka-
aikana Kuntatalolla Kalli-
ossa Toinen Linja 14 2. krs.

erWIN WOITScH

0/100/91/0 0/100/91/0 0/100/91/0 0/100/91/0

100/60/0/6 0/0/0/6

5/15/65/0 20/15/15/0 95/87/87/80 55/40/40/15

Vihreällä kilvellä kultainen, mustakattoinen torni, jonka hopeinen kivijalka muurattu. 
Katon harjasta nousee musta teräväkärkinen masto.

Vaakuna viittaa “vihreään”  Oulunkylään ja sen seurahuoneen torniin.

Tapani Talari 2016
tapani.talari@kolumbus.�

www.kolumbus.�/tapani.talari

Oulunkylä

Havainnekuva Käskynhaltijantieltä uuden asemakaavan mukaisesti.

HANNA KIEMA / KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Oulunkylä-Seura ry. 
toimintaa Oulunkylän asukkaiden ja ympäristön 

hyväksi!

Liity kaupunginosayhdistyksen jäseneksi lähettämällä 
yhteystietosi seura@oulunkyla.info tai jättämällä 

ne seuran ilmoitustaulun laatikkoon Ogelin 
liikekeskuksessa. Henkilöjäsenmaksu vuonna 2017 15 €. 

www.oulunkyla.info

SUSANNA PITKÄNEN
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MALLeISSA esitetyistä 
ideoista voi antaa palautet-
ta Oulunkylä 2030 -sovel-
luksessa osoitteessa malli-
kaupunki.fi/oulunkyla. So-
vellus esittää mallit kolmi-
ulotteisena ympäristönä, 
jossa voi liikkua. Mallit ovat 
kommentoitavana vuoden 
2017 loppuun asti. 

Sovellukseen jätetty-
jä kommentteja hyödynne-
tään myöhemmin alkavassa 
asemakaavoituksessa. Sa-
malla kokeillaan, miten 3D-
mallit toimivat tulevaisuu-
den hahmottamisen apuvä-
lineenä osana kaavoituksen 
vuorovaikutusta. 

Nyt suunnittelun alku-
vaiheessa voi mallien kom-
mentoinnin lisäksi esittää 
omia ideoita Oulunkylän 
kehittämiseksi. Kommen-
tointialusta perustuu Hel-
singin 3D-kaupunkitieto-
malliin, joka on käytettävis-
sä avoimena datana. Sovel-
luksen on toteuttanut WSP.

ALUKSI ne nousivat muu-
allakin, mutta vuodesta 
2010 alkaen laskeneet re-
aalisesti, monilla alueilla 
euromääräisestikin. Rivi-
talojen neliöhintojen nou-
su oli kerrostalojen nousua 
hitaampaa vuosina 2005-
2016: rivitalojen indeksi v. 
2016 on 129, reaalisesti 108 
ja kerrostalojen indeksi 158, 
reaalisesti 132.

Omakotitalojen hintojen 
nousu on ollut hieman hi-
taampaa kuin rivitalojen. 
Hintojen raju muutos hi-
taan talouskasvunkin aika-
na herätti kaupungin joh-
don lisäämään tonttituo-
tannon mahdollisuuksia ja 
syntyi mm. kiistanalainen 
yleiskaava.

Rakennusten ikä ja put-

alue nr ja nimi hinta 
e/m² 
2016

suhteel-
linen 
hinta 

nousu 
vuodesta 
2005 %

kerros-
talojen 
osuus %

Tonttien omistus

60 Koskela 3070 75 49 88 pääosin vuokratontteja
61 Käpylä 4750 116 82 92 kerrostalot vuokra-, 

pientalot omilla
62 Metsälä, Lounais-Oulunkylä 3700 90 75 78 pääosin omia
63 Maunula 3410 83 63 96 vuokratontteja
64 Pääosa Oulunkylää 3320 81 52 82 pääosin omia
65 Veräjämäki 3460 85 53 59 pääosin omia
66 Länsi-Pakila 3520 86 32 10 valtaosin omia
67 Paloheinä 3540 87 30 2 omia
68 Itä-Pakila 3590 88 45 5 omia
69 Torpparinmäki-Tuomarinkylä 3120 76 n. 30–35 8 molempia

3D-sovellus tuo Oulunkylän tulevaisuuden 
kommentoitavaksi
Oulunkylän keskustasta on tehty kolme 
erilaista ideamallia. Mallien tarkoituksena 
on käynnistää keskustelu siitä, miten 
keskustaa voisi kehittää nykyistä 
tiiviimmäksi ja vetovoimaisemmaksi.

Helsingin tavoitteena on 
saada lisää asuntoja erityi-
sesti raideliikenteen var-
teen. Raide-Jokerin valmis-
tuttua Oulunkylän keskus-
ta on kahden radan leikka-
uspisteessä. Uudet asuk-
kaat ja vaihtomatkustajat 
tukisivat myös Oulunkylän 
palvelutarjontaa.

Kolme erilaista 
korttelirakennetta

3D-sovelluksessa esite-
tyt mallit eroavat toisistaan 
mm. korttelirakenteen osal-
ta. Oulunkylän keskustaan 
ideoidut rakennukset ovat 
joko enemmän pistetalo-
maisia tai sitten ne muodos-
tavat katuja rajaavia umpi-
naisempia kortteleita. Kah-
dessa mallissa Oulunkylän 
toria on pienennetty nykyi-
sestä, jolloin toritila hah-
mottuu nykyistä enemmän 
rakennuksilla rajatumpana. 
Osa malleista luo mahdol-
lisuuksia rauhoittaa toria 

autoliikenteeltä, jolloin to-
rin muukin kuin pysäköin-
tikäyttö on mahdollista. Yh-
dessä mallissa Oulunkylän-
tien yli pääsee uutta kävely-
siltaa pitkin ja toisessa muo-
dostuu uusi kävelyreitti to-
rilta suoraan kauppakeskus 
Ogeliin.

Osassa malleista on Ou-

lunkyläntien pääradan puo-
leista osuutta siirretty nyky-
linjauksesta, jolloin uusil-
le asunnoille jää paremmin 
tilaa joko kadun molem-
min puolin tai vain toiselle 
puolelle. Kaikissa malleis-
sa Seurahuoneen puistosta 
muodostuu yhtenäinen ko-
konaisuus pääradalle asti, 

kun ajoneuvoliikenne siir-
tyy muualle ja Raide-Jokeri 
kulkisi puistossa nurmipin-
taisella radalla.

Oulunkylä 2030 -sovel-
lusta voi oman tietokoneen 
sijasta mennä käyttämään 
Oulunkylän kirjastoon sekä 
kaupunkisuunnittelun in-
fo- ja näyttelytila Laiturille, 

joka on osoitteessa Narink-
ka 2. Kirjastosta ja Laiturilta 
saa pyydettäessä opastusta 
sovelluksen käyttöön. 

Käy tutustumassa eri 
ideoihin ja kommentoi niitä!

TIINA ANTILA-LeHTONeN

vuorovaikutussuunnitte-
lija kaupunkisuunnitteluvi-

rastosta

Asuntohinnat nousussa myös 
Pohjois-Helsingissä
Asuntojen neliöhinnat ovat nousseet 
Helsingissä muita maamme alueita 
nopeammin lamavuoden 2007 jälkeen. 
Helsingin neliöhinnat nousivat vuoden 2005 
tasolta 32 % vuoteen 2010 ja 52 % vuoteen 
2016.

kiremontin tai muiden suu-
rien korjausten tilanne vai-
kuttaa hintaan lähipalve-
lun, joukkoliikenteen ja mil-
jöön ohella.

Molempien talotyyppi-
en alueilla nousu on yleen-
sä nopeampaa kuin koko 
kaupungin ko. talotyypeis-
sä keskimäärin, alueem-
me on siis muuttunut hou-
kuttelevammaksi kuin muu 
pääkaupunki keskimäärin. 
Oulunkylän pääalueella ri-
vitalot pudottavat nousun 
hieman 58 %:a alemmak-
si ja hinnat ovat Maunulan 
vuokratonttialueen alapuo-
lella. Oulunkylän pääosan 
omien tonttien alueella hin-
ta on melko vaatimaton, 
vaikka palvelutaso on hyvä.

Käpylän nousu on suu-

rin, läheisyys keskustaan 
nostaa hintaa. Käpylän ker-
rostalot ovat pääosin kau-
pungin vuokratonteilla, jo-
ten korkea hinta kertoo 
valtavasta suosiosta. Tosin 
monet ostajat eivät ole tie-
toisia tontinvuokran mer-
kityksestä eivätkä kaik-
ki vuokra-
sopimuk-
set ole käy-
pään hin-
taan perus-
tuvia. Se 
lienee kar-
keasti ta-
solla 600-
900 e/m2.

Koske-
lassa ra-
kennukset 
ovat kor-
keita ei-
kä miljöö 
muutoin-
kaan ole 
kovin hou-
kutteleva. 
Käpyläs-
sä raken-
nuskanta 

on niin vanhaa, että putki-
remontit on jo tehty ja täy-
sikasvuinen puusto antaa 
alueelle viihtyisän leiman. 
Käpylää rajaa etelässä ja 
pohjoisessa puisto-metsä-
vyöhyke, tosin se on Kos-
kelan itäpuolellakin. Lähi-
palvelutaso on molemmil-

la alueilla koulujen osalta 
erinomainen ja muun julki-
sen palvelun osalta keskin-
kertainen ja kaupallisten 
palvelujen osalta keskin-
kertainen. Koskelan hin-
nat todennäköisesti nou-
sevat sairaala-pesuloiden 
alueen rakentuessa ja ym-

päristön keskeneräisyyden 
lieventyessä.

Pientaloalueiden hinnat 
ovat lähes samat viimeistä 
aluetta 69 lukuun ottamat-
ta. Alueella on eniten vuok-
ratontteja ja se on kauimpa-
na keskustasta.

 ArTO SALMeLA

Asuntohintojen muutos Oulunkyläisen levikkialueella. Tilastokeskus on laskenut postinumeroalueittain 
asuntojen hinnat ja niiden muutoksen, Helsingin keskiarvo on 4090 e/m2. Se vastaa indeksin lukua 100 
suhteellista hintaa laskettaessa. Helsingin Sanomat julkaisi asiasta artikkelin 7.5.2017.

Kuvankaappaus Oulunkylä 2030 -sovelluksesta. Näkymä Oulunkylän keskustaan kauppakeskus Ogelin yli.

WSP
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”Olen aina ollut 
myös äärimmäi-
sen utelias elä-
mää kohtaan

OULUNKYLÄ

POHJOISeSSA suurpiiris-
sä ja sen läheisyydessä on 
useita alueita, jotka on otettu 
jatkosuunnittelun kohteeksi, 
vaikka yleiskaava ei vielä ole 
vahvistunut:

• Malmin lentoken-
tän osayleiskaavoitus ete-
nee ja aluetta pidetään rat-
kaisevan tärkeänä 2020-lu-
vun asuntotuotannon 
mahdollistamiseksi.

• Tuusulanväylän kau-
punkibulevardit ovat en-
simmäisinä tutkittavia koh-
teita, joissa moottoritie kor-
vattaisiin kadulla. Tärkein 
hanke koskee Käpylän ase-

NIMeNI on Saija Kujan-
pää ja olen Villa Vapauden 
perustaja. Olen 48-vuoti-
as ja uuden elämäni edes-
sä. Ymmärtääksenne mis-
tä puhun, palaan hetkeksi 
menneeseen. 

Työhullu. Suorittaja. 
Perfektionisti. Huolehti-
ja. Uhrautuja. Kuulostaako 
tutulta? No, sellainen minä 
olen ollut. Olen aina tehnyt 
paljon töitä. Kaikki työsuh-
teeni ovat olleet alle kahden 

vuoden mittaisia, sillä mie-
lenkiinto työtä kuin työtä 
kohtaan katosi hyvin nope-
asti rutiinien myötä. 

Toisaalta, olen aina ol-
lut myös äärimmäisen ute-
lias elämää kohtaan ja sen 
vuoksi olen halunnut tie-
toisesti kartoittaa koke-
muksiani erilaisissa tehtä-
vissä. Pidän muutoksesta, 
enkä ole koskaan ollut ta-
varaan kiintyvää tyyppiä. 
Parisuhteeni ovat kaatu-
neet mustasukkaisuuteen 
ja kontrollointiin. Vaike-
uksien ilmaantuessa on ol-
lut helpompi viheltää pe-
li poikki kuin kohdata on-
gelmat keskustellen ja il-
man valtavaa tunneryöp-
pyä. Joku voisi sanoa, et-
tä olen juossut karkuun ja 
siinä taitaa piillä totuuden 
siemen. On ollut helpom-

Vahvistumaton yleiskaava 
jatkosuunnittelussa

OULUNKYLÄÄN Patolan 
pohjoisosaan, lumenkaato-
paikan eteläpuolella raken-
tuu kaupungin 101 asumis-
oikeusasuntoa, 75 vuokra-
asuntoa ja 20 erityisasun-
toa, rakennusaika on tam-
mikuu 2017– kesäkuu 2019 
ja kohteet valmistuvat ke-
väällä 2019. Pääsuunnitte-
lijana toimii arkkitehti Ma-
ri Matomäki, Arkkitehti-
toimisto Hedman & Ma-
tomäki Oy ja pääurakoit-
sija on Lujatalo Oy. Auto-

Patolan pohjoisosaan 
uusia asuntoja 
400 asukkaalle

paikoitus sijoittuu pihal-
le, autopaikkoja yhteensä 
69 kpl. Työmaalla on alka-
nut jo varsinainen rakenta-
minen perusrakentamisen 
valmistuttua.

Helsingin Asumisoi-
keus Oy Kivipadonpuis-
ton asuntojakauma on 
1h+kt+s…5h+k+s ja pinta-
alat 32,5m²…105,5m². He-
ka Patola Risupadontie 3 
vuokra-asuntojen jakauma 
on 1h+kt…4h+kt, pinta-alat 
37m²…92m².

ArTO SALMeLA

manseutua, jonne voisi tul-
la lisää kerrosalaa noin 7000 
asukkaalle. Liikenneratkai-
sut ovat jo tutkinnassa, mm. 
Tuusulantien kääntäminen 
Länsi-Pasilaan. Laaditus-
sa muistiossa kuitenkin esi-
tetään epäilyksiä linjauk-
sen onnistumisesta. Raitiotie 
on tarkoitus jatkaa Shelliltä 
Käpylän asemalle. Käpylän 
asemalle tulisi mahdollises-
ti bussiliikenteen terminaali 
ja osa bussilinjoista päättyisi 
tähän. Mahdollisesti poikit-
tainen raitiolinja kulkisi Pa-
silan pohjoisosan kautta Kä-
pylän asemalle. Liikennein-

vestoinnit ovat joka tapauk-
sessa erittäin suuret.

• Käpylän luoteispuolel-
le, mm. uuden baanan ylä-
puolelle on varattu myös 
suunnilleen saman kokoinen 
rakentamismahdollisuus 
kuin kohteelle 2. Tuusulan-
väylän mahdollinen kään-
täminen on keskeisiä ongel-
mia tälläkin alueella.

• Maunulan ja Oulun-
kylän risteys Tuusulanväy-
län kanssa muuttuisi. Vaih-
toehtoja ei kerrota, mutta jo-
ko risteys muuttuisi rombi-
seksi (rampit nousevat aivan 
väylässä kiinni) tai asunto-

kadut palvelisivat käänty-
vää liikennettä. Mäkelänka-
dun raitiotielinja kääntyisi 
esimerkiksi Maunulaan, jos-
sa olisi päätepysäkki siihen 
asti, kun linjaa mahdollisesti 
jatkettaisiin kaupungin rajal-
le. Potentiaalinen mahdolli-
suus lisärakentamiseen olisi 
samaa suurusluokkaa kuin 
kahdella edellisellä alueella. 

• Latokartanon alue Rai-
dejokerin varassa on suh-
teellisen helposti toteutetta-
va ja yliopiston toimintoja 
tukeva, hieman kohteita 2–4 
suurempi hanke.  

ArTO SALMeLA

Oulunkylään Kivalterintielle on avattu tilavuokraus- 
ja kurssipaikka, Villa Vapaus. Sen perustaja Saija 
Kujanpää kertoo, miten ryhtyi yrittäjäksi. 

Vapaus löytyi itseni 
hyväksymisestä

pi tehdä, uhrautua ja valit-
taa kuin pysähtyä ja ottaa 
vastuu omasta itsestään ja 
elämästään. 

Yritys kuin elämätarina

Kahdeksan vuotta sitten 
olin jälleen kerran ajanut it-
seni piippuun. Ensimmäi-
sen kerran elämässäni mie-
lessäni alkoi itää ajatus sii-
tä, että minulla täytyy olla 
muitakin vaihtoehtoja kuin 
se, millä tavalla olin tähän 
saakka elänyt. Ensimmäi-
sen kerran mietin myös, 
huolehdinko itsestäni. Paha 
oloni pakotti pysähtymään. 
Hyvä niin, sillä siitä alkoi 
tietoinen matka itseeni. Tu-
tustuminen siihen aitoon, 
ainutlaatuiseen Saijaan, jo-
ka oli hautautunut vuosik-
si kaikkien uskomuksien ja 
kommenttien alle. 

Tähän vuosien mittai-
seen sisäiseen tutkimus-
matkaan perustuu myös 
haave omasta yritykses-
tä. Paikasta, jossa saisin ol-
la oma itseni ja jossa tulisin 
hyväksytyksi juuri sellaise-
na kuin olen. Kahden vuo-
den etsimisen jälkeen unel-
mani kävi toteen. Toimiti-
laa remontoidessani en ol-
lut tätä suunnitellut, mut-
ta Villa Vapaudesta muo-
dostui kuin itsestään yh-
den naisen elämäntarina. 
Vastaanotto kuvastaa syn-

tymääni ja juuriani Pohjan-
maalla, tapahtumasali on 
”Minun Afrikkani”, jossa 
asuin kolme vuotta ja hoi-
tohuone kuvastaa naiseut-
tani: lempeyttä ja itsestä 
huolehtimista. 

Viimein ymmärsin, että 
minun ei tarvitse olla julk-
kis tai rikas tai tehdä suuria 

asioita pystyäkseni toteut-
tamaan pitkäaikaista unel-
maani. Joskus haaveem-
me jäävät puolitiehen sen 
vuoksi, että kaiken pitäisi 
olla niin äärettömän täydel-
listä. Tärkeintä itselleni oli 
kuitenkin hypätä rohkeasti 
kokeilemaan. 

Itsensä hyväksyminen toi ilon takaisin elämään.

Vapauden polku

Tässä siis olen, uuden 
edessä. Jännittyneenä, pe-
loissani, eikä mitään tie-
toa tulevasta. En tiedä, mi-
hin tämä polku johtaa tai 
minkälainen Villa Vapau-
desta muodostuu. Kuten 
hyväksyn itseni, hyväksyn 
myös sen, että Villa Vapa-

BEA MATTILA

us saa elää ja muuttua jat-
kuvasti. Olen aidon ylpeä 
itsestäni ja rohkeudesta-
ni. Ilo on palannut elämää-
ni ja vihdoinkin saan olla 
juuri sellainen kuin olen. 
Lämpimästi tervetuloa Vil-
la Vapauteen Oulunkylän 
Kivalterintielle!

SAIJA KUJANPÄÄ
”Tärkeintä itsel-
leni oli kuitenkin 
hypätä rohkeasti 
kokeilemaan. 
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Banaanijäätelö (annos kahdelle)
2 banaania
3 rkl maapähkinävoita
maitoa
1 tl vaniljasokeria

Ohje:
Pilko banaanit paloiksi ja laita pakastimeen 
vähintään 5 tunniksi, niin että banaanit ovat 
jäässä. 
Sekoita jäätyneet banaanin palat ja loraus mai-
toa tehosekoittimessa.
Lisää tehosekoittimeen maapähkinävoi ja va-
niljasokeri ja sekoita.

Pienet marjapiirakkaleivonnaiset
Pohja:
200 g dominoita tai digestive-keksejä
70 g voita

Täyte:
mansikoita
1 Prk vaniljarahkaa

Ohje:
Murskaa keksit.
Sekoita murskatut keksit ja voi. (Voita EI saa 
sulattaa!)
Jaa keksipohjataikina voideltuihin muffinivuokiin.
Täytä pohja vaniljarahkalla ja pilkotuilla mansikoilla.

PIzzAIOLO Severino tuo 
palasia juuri uunista otet-
tua leipää, kevyesti savus-
tettua, napakkaa mozzarel-
laa, ensiluokkaista oliiviöl-
jyä sekä pieniä suolaveteen 
säilöttyjä luumutomaatteja. 
Pöydän toisella puolella is-
tuvat Miguel ja Minna-Ma-
ria. Olen juuri kuullut hen-
gästyttävällä innostuksel-
la kerrotun tarinan Cap-
peri -nimisen ravintolan 
taustoista ja tulevaisuuden 
suunnitelmista. Kuulema-
ni perusteella voin sanoa, 
että omistajat ovat todella 
sitoutuneita ja itsekin alu-
een asukkaina kiinnostu-
neita vahvistamaan kyläm-
me yhteisöllisyyttä.

Uskon, että varsin usea 
Oulunkyläisen lukijoista 
on kaivannut hyvää ruoka-
ravintolaa, johon voi men-
nä rentoutumaan ystävien, 
lapsien tai isovanhempien 
kanssa. Tässä taitaa nyt olla 

Aitoa italialaista pizzaa Oulunkylässä
Edessäni on sininen, käsin maalattu lautanen, haarukka ja terävä 
Kaimano-veitsi, joka löytyy jokaisesta italialaisesta kodista. Lasissa on 
luomulimsaa kvittenistä – ensin maultaan aavistuksen kolamaista ja 
loppumaku erikoisen kuiva. Hyvä aperitiivi! 

se paikka – ihan Oulunky-
län vanhaa puukirkkoa vas-
tapäätä. Valoisat tilat enti-
sen Lämpömaa -uunikaup-
piaan tiloissa on sisustettu 
hillitysti harmaan sävyillä. 
Jo ulko-ovelta katse kiinnit-
tyy erikoiseen tiiliseinään. 
Satavuotiaat tiilet ovat ca-
labrialaiselta maatilalta 
saatuja kattotiiliä, joiden 
kaareva muoto on syntynyt 
tiilentekijän reiden päällä. 
Tilaan on jäänyt vaalea tak-
ka puineen muistoksi edel-
lisestä yrittäjästä. Ravinto-
lan takaosassa seisoo ko-
mea, kuparilla päällystet-
ty napolilainen uuni, jonka 
sisäpuoli on tehty sorrento-
laisesta savesta. Tämän sa-
ven erikoisuus on se, että se 
ei kuumene yli 500 asteen ja 
on itsepuhdistuva. 

Slow foodia Napolista

Capperi tarjoaa napolilais-
ta pizzaa, joka on pehmeää 

reunojaan myöten ja pais-
tetaan 460 asteen lämmös-
sä minuutin ajan. Ennen 
paistamista taikina on saa-
nut nousta 48 tuntia ja sitä 
on vaivattu koneella, jonka 
varret toimivat ihmisen kä-
sien lailla. Kaikki pizzaan 
käytettävät raaka-aineet 
tuodaan Napolin alueel-
ta ja ne ovat 95 %:sti slow 
food-periaatteella tuotettu-
ja. Jopa suola on tuotettu 
ekologisesti perheyrityk-
sessä. Useilla raaka-aineil-
la on tarina, josta omistajat 
ovat ilmeisen ylpeitä ja jo-
ka on yksi ravintolan joh-
toajatuksista. He panosta-
vat erinomaiseen laatuun, 
hyvään palveluun ja viih-
tyisään tunnelmaan. Sain 
vilkaista ruokalistaa, jol-
ta löytyy myös alkupalo-
ja, salaatteja ja jälkiruoka-
pizzoja. Jäätelöt on lähituo-
tettu Pakilassa – Edelmann 
on tehnyt Capperille myös 

oman pistaasimaun. Piz-
zat maksavat kymmenestä 
noin 25 euroon. Ja jos otat 
pizzan mukaan se paka-
taan varsin erikoiseen laa-
tikkoon. Silläkin on oma 
tarinansa!

Italialaisia juomia

Ruokajuomaksi voi tilata 

Peroni-oluen ja viiniä Roo-
man, Puglian, Sisilian tai 
Campagnian alueilta. Ulos 
tulee myös muutama teras-
sipaikka, jonne voit pyytää 
vaikka lasillisen proseccoa. 
Tai sitä luomulimsaa, jon-
ka mehupitoisuus on 12%. 
Maistamani veriappelsiini 
oli erinomaista.

Ravintola Capperi tarjo-
aa myös lounasta ja pitää 
ovensa auki ainakin kuute-
na päivänä viikossa. Ruo-
kalista tulee lähiaikoina 
laajenemaan muilla Napo-
lin alueen herkuilla ja siitä 
voit lukea heidän kotisivul-
taan www.capperi.fi. Sivul-
ta löytyy myös tarina ravin-
tolan synnystä.

Niin se leipä – se oli 
paistettu pizzataikinasta ja 
maistui hyvältä, vanhanai-
kaiselta hiivaleivältä, kos-
ka kahden myllynkiven vä-
lissä jauhetuissa jauhoissa 
on lähes 7 % kuituja. Kai-
mano-veitset taas omistaa 
nykyään Fiskars! Ja niitä 
tomaatteja voi ostaa myös 
mukaan.

Tämän lehden ilmesty-
essä toivon, että viimeiset-
kin viranomaisten leimat 
on saatu ja voimme tavata 
Capperissa.

MArJA MArKKO

OYK:n kesäisiä reseptejä
Kesällä tekee usein mieli grilliruokaa tai jotain raikasta ja makeaa. Nämä 
terveelliset kesäherkut ovat loistavia kuumalle kesäpäivälle tai vaikka yli-
oppilasjuhliin tarjoiltavaksi.
Teksti ja kuva: Pinja Saajasto, Jenna Vento ja Julia Urbano
Oulunkylän yhteiskoulun 8E

Kaikki pizzojen raaka-aineet tuodaan Napolin alueelta.

CAPPERI

Dipattavat kesäkurpitsat (annos kahdelle)
2 kesäkurpitsaa
oliiviöljyä
n. 2 dl korppujauhoja
¼ tl chilijauhetta
½ tl valkosipulijauhetta
½ tl sipulijauhetta
½ tl ½ tl pippuria
½ dl parmesaanijuustoa

Ohje:
Leikkaa kesäkurpitsat puoliksi ja laita varrastikku kesä-
kurpitsan keskeltä läpi.
Leikkaa puolikkaat kesäkurpitsan palat spiraalimaises-
ti vartaan ympäri.
Kaada varovasti oliiviöljyä kesäkurpitsojen päälle.
Sekoita astiassa korppujauhot, chilijauhe, valkosipuli-
jauhe, sipulijauhe, pippuri sekä parmesaanijuusto.
Pyörittele öljytyt kesäkurpitsaspiraalit mausteseoksessa.
Paista 220 asteessa 30 minuuttia uunissa, käännä puoles-
sa välissä ympäri.

Dippi:
1 prk kermaviiliä
1 valkosipulinkynsi
1 tl paprikamaustetta
ripaus pippuria
ripaus chilijauhetta
½ tl soijakastiketta
½ rkl öljyä

Laita kermaviili astiaan.
Pilko valkosipulin kynsi ja lisää kermaviilin joukkoon.
Lisää loput mausteet ja sekoita.

Täytetyt paprikat (annos kahdelle)
2 paprikaa
200 g jauhelihaa
ripaus pippuria
2 tl paprikajauhetta
ripaus chilijauhetta
1 tl soijakastike
1 porkkana
½ sipuli
Halutessasi voit lisätä maun 
mukaan juustoraastetta.

Ohje:
Pilko paprikat puolikkaiksi ja 
kaiverra siemenet pois.
Paista jauheliha ja mausta yl-
läolevilla mausteilla ja lisää 
paprikaan.
Raasta porkkana ja lisää jau-
helihan päälle.
Halutessasi voit lisätä päälle 
juustoraastetta.
Paista uunissa 175 astees-
sa 5-10 minuuttia tai kääri 
paprikat folioon ja lämmitä 
grillissä.
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SUNNUNTAINA 23. päivä-
nä huhtikuuta Oulunkylän 
Lions Club järjesti jo perin-
teisen Koko Perheen Kevätta-
pahtuman Mäkitorpan leik-
kipuistossa. Lunta ja ra-
keita satoi kello 10:een as-
ti. Tapahtuma alkoi hyväs-
sä säässä kello 11. Tapahtu-
man jälkeen kello 14 satoi 
taas lunta ja rakeita. Täs-
tä voi päätellä, että olem-
me Oulunkylässä yläker-
ran suosiossa.

Tapahtuman ohjelma 
oli perinteinen. Ilmainen 
hevoskärryajelu sekä mo-
nipuolinen 3- tai 5-ottelu 
karkkipussipalkintoineen 
oli kovassa suosiossa. Po-
nilla pääsi ratsastamaan ja 
vapuksi sai ostaa ilmapal-
loja tai saada kasvoihin-
sa jännän kuvion. Onginta 

Ogelin Lionsin 
kevättapahtuma säiden 
suosiossa

TOIMINNAN idean taka-
na ovat Teija Kamb, Minna 
Mäkinen ja Ulla Paasikallio. 
Entiset luokkahuoneet ovat 
saaneet uuden käyttötar-
koituksen ja ne on nimetty 
puiden mukaan, puukou-
lussa kun ollaan. Jokaisessa 
tilassa on jo toiminnat täy-

Oulunkylän Puukoululla 
puhaltavat uudet tuulet
Puukoululle on avautunut kevään 
aikana uudenlainen taiteen ja erilaisten 
kohtaamisten paikka, Pieni Kulttuuritalo. 

Toivomme, että vanha arvokas puukoulu saa taas toimia ihmisten kohtaamisen, tekemisen ja kokemisen paikkana, 
Teija Kamb sanoo. Kuvassa Minna Mäkinen, Teija Kamb ja Ulla Paasikallio.

dessä käynnissä.
Entinen opettajainhuo-

ne on muuttunut Ossy ry:n 
Runko-toimitilaksi ja toi-
mistoksi. Mänty-salissa toi-
mii DraamaRäätäleiden 
Teatteri Paja ja KulttuuriEt-
sivät-hanke Minna Mäkisen 
luotsaamana. 

OULUNKYLÄ

oli myös suosiossa samoin 
kuin Oulunkylän VPK:n 
paloautoon tutustuminen.

Buffetissa vohvelit, kah-
vit, mehut ja pullat tekivät 
kauppansa. Vierailijamää-
rän arvioitiin olevan yli 300 
henkeä. Hauskaa ja muka-
vaa tuntui olevan sekä vie-
railijoilla että leijonilla. Ou-
lunkylän leijonia avustivat 
tapahtumassa leijonaveljet 
Käpylästä ja Metsälästä.

Tästä tapahtumasta se-
kä joulukuusien myynnistä 
saamansa varat Oulunky-
län Lions Club käyttää ou-
lunkyläläisen nuorisotyön 
tukemiseen. Tuen saajina 
ovat mm paikalliset urhei-
luseurat, partiolaiset, kou-
lujen teatteriesitykset ja 
stipendirahastot. 

rAIMO ANTTILA

KOULULLAMMe oli kun-
nia järjestää kolme vuot-
ta kestäneen kansainväli-
syysprojektimme päätös-
tapaaminen Helsingissä 
27.4.–3.5.2017. Kansainväli-
siä vieraita oli kuudesta eri 
maasta, yhteensä 45.

Saksankielisessä projek-
tissamme korostetaan mu-
seoiden roolia oppimises-
sa ja toteutetaan ainerajat 
ylittävää yhteistyötä taide- 
ja kulttuuriaineiden, luon-
nontieteiden ja saksan kie-
len välillä.

OYK:ssa Erasmus-Kulturkiosk-
projektitapaaminen

Projektivii-
kon ohjelmassa 
oli mm. eri mai-
den esittäytymi-
nen, OYK:n opis-
kelijoiden vetämä 
kaupunkikierros, 
tutustumista mu-
seoihin (Design-
museo ja LUO-
MUS), tarpomis-
ta lumihangessa 
Nuuksiossa, ah-
keraa työsken-
telyä museo-op-
paan parissa sekä lopuk-

 Erasmus+ Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyö-
ohjelma vuosille 2014–2020

 Ohjelman kautta tuetaan EU-rahoituksella hank-
keita, joiden tavoitteena on kehittää yleissivistävää 
koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä. Erasmus-
projekteja koordinoi Suomessa CIMO eli kansainväli-
sen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus, joka on nyky-
ään osa Opetushallitusta. 

rOSA LIKSOMIN maala-
uksia on esillä Oulunky-
län kirkon galleria AULAs-
sa koko kesän syyskuuhun 
saakka.

– Kesällä kaikki kuk-
kii nopeasti, Rosa Lik-
som luonnehtii näyttely-
ään, joka koostuu värik-
käistä luontoaiheisista 
maalauksista.

Rosa Liksomin 
maalauksia galleria 
AULAssa 

Liksom on pitänyt kym-
meniä taidenäyttelyitä ko-
timaassa ja ulkomailla. Hä-
nen teoksiaan on hankit-
tu keskeisiin kotimaisiin 
museoihin.

Galleria AULAn taide-
näyttelyyn voi tutustua kir-
kon aukioloaikoina. Näyt-
telyyn on vapaa pääsy. 

FreIJA ÖzcAN

Hevoskärryajelu on aina suosiossa.

RAIMO ANTTILA

– Olemme kauan haa-
veilleet tälläisestä paikasta, 
jossa voisivat kohdata sekä 
harrastajat että ammattilai-
set, Minna iloitsee.

Koivu-sali toimii ku-
vataiteilija Ulla Paasikalli-
on ateljeena ja taidekurssi-
en pitopaikkana. Tilassa on 
upea valo. 

– Näiden hirsiseinien si-
sällä on hyvä maalata ja 
katsoa kuinka aurinko kul-
kee pitkin näitä vanhoja sei-

niä, Ulla sanoo.
Kolmas luokkahuoneis-

ta, Saarni-sali, on vuokrat-
tavissa viikko- ja kuukau-
sitoimintaa varten edulli-
sella tuntiveloituksella. Ti-
la soveltuu hyvin niin tans-
siin, joogaan kuin muuhun-
kin harrastustoimintaan. 
Sali soveltuu erinomai-
sesti myös erilaisten juhli-
en ja yksityistilaisuuksien 
pitopaikaksi.

MINNA MÄKINeN

IINA ERONEN

Lumipyry yllätti kansainväliset vieraamme toukokuisessa 
Nuuksiossa.

NIINA IKONEN

si vierailu Fazerilaan. Rai-
lakas vapunvietto ei myös-
kään jäänyt vierailtamme 
huomaamatta.

Isäntäperheissä asumi-
nen tarjosi ulkomaalaisil-
le nuorille mahdollisuuden 
kurkistaa suomalaiseen ar-
keen ja perhe-elämään. Pro-
jektin aikana solmitut ys-

tävyyssuhteet säilyvät var-
masti pitkään – myös opet-
tajat ovat ystävystyneet 
keskenään ja jatkavat var-
masti yhteistyötä tulevai-
suudessakin uusien projek-
tien parissa. 

NIINA IKONeN

Erasmus-koordinaattori, 
Oulunkylän yhteiskoulu
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PAKILA

Tulevan rakentamisen tienhaarassa

Ikkunan takana pöllyää sankka lumisade. Katson kalen-
teria. On toukokuun 10. päivä. Vaikea uskoa, että kesä 
on tulossa. 

Kun luet tätä palstaa, on kesäkuun alku. Koulut ovat 
päättyneet ja kesälomat alkaneet. Toivottavasti luonto 
on vihreä, taivas sininen ja aurinko paistaa.

Pakilan yläasteen koulun pitkään odotetun remontin 
on tarkoitus käynnistyä 2019 alussa. Remontin kustan-
nusarvio on kuitenkin noussut jo lähelle uuden koulun 
rakentamisen kustannuksia, joten uudisrakennuksen 
edut tutkitaan nyt pikavauhtia.

Uudisrakennus olisi mahdollista suunnitella niin, että 
tilat tukisivat koulutyötä vanhoja tiloja paljon parem-
min. Jos koulun liikuntatilat rakennetaan palvelemaan 
iltaisin urheiluseuroja ja alueen asukkaita, helpottuisi 
samalla myös huutava pula sisäliikuntatiloista.

Pakilan alueen ikärakenne nuortuu ja alue tulee tiivisty-
mään. Uuden koulurakennuksen suunnittelussa tulisi-
kin varautua oppilasmäärän kasvuun ja koulun mah-
dolliseen laajentamiseen tulevaisuudessa. Lisäksi oli-
si hienoa, jos uudisrakennuksen suunnittelu käynnis-
täisi Pakilantien ja Kehä I:n risteysalueen laajemman 
kehittämisen. 

Kehä I:n kevyt kattaminen ei olisi hirveän kallista. Pääl-
le syntyisi Pakilan keskusaukio, joka palvelisi urheilu-
kenttänä ja torina yhteisissä kokoontumisissa. Melu ja 
muut saasteet jäisivät kannen alle. Kehä I:n mahdolli-
nen kattaminen vaatii kuitenkin neuvotteluja valtion 
kanssa, joka hallinnoi tietä.

Valitettavasti Kehä I:n kattaminen taitaa jäädä haa-
veeksi vielä pitkäksi aikaa. Sen sijaan Helsingin uu-

den yleiskaavan toteuttamisohjelman lyhyen aikavä-
lin painopisteiksi nostettuja kaavoitushankkeita ale-
taan suunnitella heti kaupunginvaltuuston hyväksyt-
tyä toteuttamisohjelma. 

Lyhyen aikavälin kaavoitushankkeista ehkä eniten Pa-
kila-Seuran toimialueeseen vaikuttava on Tuusulan-
tien bulevardisointi Pakilantien ja Käskynhaltijantien 
eteläpuolella. Suunnitelmissa Tuusulantie on tarkoitus 
kääntää Käpylän aseman kohdalta Ilmalan ratapihalle 
ja siitä kulkemaan Pasilaan rakenteilla olevan kauppa-
keskus Triplan läpi Helsingin keskustaan.

Yleiskaavassa esitetty Tuomarinkartanon alueen kaa-
voittaminen ei ole kaupunkisuunnitteluviraston esittä-
mien lyhyen aikavälin painopisteiden joukossa. Aikali-
sä onkin hyvä, sillä alueelle esitetyn rakentamisen mää-
rää ja joskus tulevaisuudessa raiteille siirrettävän run-
kolinjan reittiä tulee vielä kehittää ja huomioida Tuo-
marinkartanon merkittävät luonto- ja kulttuurihistori-
alliset arvot sekä laaja virkistyskäyttö.

Lyhyen aikavälin painopisteiden joukossa eivät myös-
kään ole suunnitteluperiaatteet siitä, miten yleiskaa-
vassa pientalovaltaisille alueille päätetty korttelitehok-
kuus 0,4 on tarkoituksenmukaista toteuttaa asemakaa-
voissa. Yleiskaava saa lainvoiman syksyllä. Silloin tont-
tien omistajien olisi kuitenkin viimeistään kohtuullista 
saada tietää, miten ja millä aikataululla yleiskaava tu-
lee näkymään asemakaavoissa ja 
rakentamisessa.

Syksyllä tehdään asuinalueemme 
kannalta tärkeitä päätöksiä. Olem-
me tulevan rakentamisen tienhaa-
rassa. Kuitenkin sitä ennen nautti-
kaamme Suomen kesästä. 

Aurinkoista ja lämmintä kesää!

TAPIO KLeMeTTI

Pakila-Seuran pj.
050-624 86

Pakila-Seuran 
Puheenjohtajan palsta

PAKILA SeUrA toteut-
ti huhtikuussa 2017 viiden 
vuoden tauon jälkeen asu-
kaskyselyn. Kyselyyn saa-
tiin ihailtavat 845 vastaus-
ta, joka tarkoittaa useam-
man kuin joka seitsemän-

nen pakilalaisen täyttäneen 
kyselyn verkossa tai pape-
rilla. Asukaskyselyssä nä-
kyi, että pakilalaiset arvos-
tavat alueen hyvää mai-
netta ja luonnonläheisyyt-
tä. Vapaissa kommenteissa 

ni- ja kauppateräsryhmän 
johtajaksi.

Vuonna 1984 syntyi Ova-
ko Steel, johon yhdistet-
tiin osia Suomen ja Ruotsin 
ns. pitkiä terästuotteita val-
mistaneista yhtiöistä. Rau-
taruukki osti seuraavana 
vuonna sen betoni- ja kaup-
pateräsryhmän ja muodosti 
niistä Dalsbruk Oy:n. Gös-
ta Engmannista tuli yhtiön 
toimitusjohtaja ja samalla 
Rautaruukin silloisen sisäi-
sen hallituksen jäsen. 

Kun Suomen, Ruotsin ja 
Norjan pitkien terästuottei-
den liiketoimintaa yhdistet-
tiin vuonna 1992 Fundian 
alle, oli Engman yksi ratkai-
sun keskeisistä synnyttäjis-
tä. Hän nousikin Rautaruu-
kin enemmistöomistukseen 
tulleen yhtiön hallituksen 
puheenjohtajaksi.

Rautaruukin henkilös-
tö- ja hallintojohtajaksi Eng-
man oli nimitetty vuonna 
1990. Hän eläköityi Rauta-
ruukista vuonna 2005. Elä-
kevuosina Paraisten kesä-
mökkisaari ja veneily rak-
kaassa saaristossa olivat hä-
nelle tärkeitä.

eSKO LUKKArI

Kirjoittaja on Gösta 
Engmanin pitkäaikainen 

työkaveri.

INSINÖÖrI Gösta Engman 
kuoli 6.5.2017. Hän oli syn-
tynyt Paraisilla 18.9.1945. 
Siellä hän vietti lapsuutensa 
ja kävi koulunsa. 

Pääosan elämästään hän 
asui Helsingin Pakilassa ja 
oli muun muassa aktiivises-
ti mukana Pakila-Seuran toi-
minnassa. Hän oli kiinnos-
tunut historiasta ja kirjoitti 
esimerkiksi Pakila 600 vuot-
ta -julkaisuun artikkelin Pa-
kilan asutushistoriasta.

Engman teki pitkän 
ja monipuolisen uran te-
rästeollisuudessa ja vai-
kutti merkittävästi toimi-
alan moniin pohjoismaisiin 
yritysjärjestelyihin. 

Seurallinen, huumorita-
juinen ja kaksikielinen Eng-
man keräsi laajan ystävä-
piirin Suomessa ja Pohjois-
maissa. Hän osallistui in-
nokkaasti teräs- ja metalli-
teollisuuden sidosryhmä-
toimintoihin ja oli muun 
muassa ruotsalaisen Bergs-
mannen-yhdistyksen jäsen 
ja pitkään mukana Ruotsin 
perinteisessä Hindersmäs-
san-tapahtumassa.

Engman valmistui insi-
nööriksi Helsingissä vuon-
na 1967 ja aloitti seuraa-
vana vuonna insinööritoi-
mistossa myynti-insinööri-
nä. Hän avioitui Helsingin 
Pakilassa Terttu-vaimonsa 
kanssa vuonna 1968 ja per-
he asettui asumaan Paki-
laan omakotitaloon. Perhee-
seen syntyi poika, joka asuu 
Paloheinässä.

Vuonna 1970 Engman 
siirtyi Vuoksenniska Oy:n 
Skandinavian myynnis-
tä vastaavaksi vienti-insi-
nööriksi. Seuraava työpaik-
ka oli teräsyhtiö Ovakos-
sa. Siellä hän eteni 1980-lu-
vun alkuun mennessä beto-

Muistokirjoitus

Gösta engman:

Teräsmies ja nordisti 

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/pakintalo.

Pakin talo 
kruunaa
juhlasi

Pakilalaiset tyytyväisiä omaan 
asuinalueeseensa

tulivat esille ne monipuo-
liset ajatukset, joilla aluet-
tamme halutaan kehittää 
edelleen. 

Asukaskyselyn tulok-
sista on luvassa lisää tietoa 
syksyllä, kun tuloksia eh-

ditään verrata vuonna 2012 
toteutettuun kyselyyn. Tu-
levaisuudessa Pakila Seura 
aikoo kannustaa varsinkin 
lapsiperheitä vastaamaan 
enemmän asukaskyselyyn. 

PePPI TerVO-HILTULA

ERJA VUORIO
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PUUTARHA

KeSÄLLÄ 2015 Sampsa 
Astala hankki mökkireis-
sulta pienkanalan munia 
ja ihastui niiden makuun. 
– Kaveriporukkamme alkoi 
miettiä Bar Mucavassa, että 
haluaisimme saada edulli-
semmin puhdasta, eettises-
ti tuotettua ruokaa, jossa on 
erityisesti huomioitu eläin-
ten olot. Mutta sillä tavoin, 
että tuottajalle jäisi järkevä 
korvaus paremmasta tuo-
tantotavasta eikä tarvitsisi 

PUUTArHAIHMISeLLe 
elämä esikaupungissa aset-
taa omat rajoituksensa – 
kasvimaat eivät voi kasvaa 
loputtomiin. Onneksi ny-
kyään on lukemattomia eri 
vaihtoehtoja, joilla pienes-
säkin tilassa saa kasvamaan 
vaikka mitä. Tammikuussa 
käsiini päätyi useampikin 
uudehko puutarhakirja ja 
se oli menoa se. Toukokuun 
koittaessa tomaatit, salaatit, 
pavut ja kumppanit kiipei-
livät ikkunoilla ja haikaili-
vat ulos isompiin tiloihin. 
Lumisateiden väistyttyä ne 
vihdoin pääsivät kaupun-
kipihan kasvukeitaaseen eli 
lavatarhaan. 

Lavoissa kasvattaessa 
laiskakin puutarhuri viih-
tyy, koska kitkemistä ja 
kuopimista on minimaa-
lisesti. Kirjoja selattuani 
päädyin yhdistämään kas-
vatuslavoihin ruutuvilje-
lyn periaatteet eli jokaiselle 
kasvilajille varataan lavas-

Munia ja muuta suoraan 
tuottajilta
Lähiruokapiirit ovat muutamassa vuodessa 
kasvattaneet suosiotaan valtavasti. 
Mukana toiminnassa on eripuolilla Suomea 
kymmeniä tuhansia ihmisiä. Ruokapiirien 
toiminta on hyvin paikallista ja niitä on 
monia erilaisia. Pakilan ja Paloheinän 
alueella toimii lähiruokapiiri Lähiherkku, 
joka syntyi Sampsa Astalan aloitteesta.

maksaa kaupan isoa katetta 
tai turhista sertifikaateista, 
Sampsa Astala kertoo.

Munista edettiin pian 
muihinkin tuotteisiin. Reilu 
vuosi sitten perustettiin Fa-
cebookiin Lähiruokapiiri Lä-
hiherkku -ryhmä. Nykyisin 
ryhmässä on jo yli 2000 jä-
sentä. Astala pyörittää toi-
mintaa harrastuksenomai-
sesti muusikon työn ohessa. 
Ryhmäläiset tekevät kim-
passa eri tuotteista tilauksia. 

Laura Karenti-
la on ollut tilaajana Lä-
hiherkussa alusta asti. 
– Tykkään suosia pienyrit-
täjiä ja kaupanteko on mu-
kavaa tuttujen kesken. Tu-
len tekemään jatkossakin 
ruokaostoksia Lähiher-
kun kautta – kananmunia 

en muualta enää ostakaan. 
Tänä keväänä ostin heiltä 
myös ensimmäiset parve-
kekukkani, Laura Karenti-
la kertoo.

Valikoimaa lakusta 
nokkoseen

– Pidän Lähiherkkua sekä 
tuottajalle että kuluttajalle 
mielekkäämpänä vaihtoeh-
tona kuin Rekoa. Tuotteet 
vaihtuvat koko ajan, joten 
seuraan mielenkiinnolla, et-

tä mitäköhän ne taas keksii 
– usein tulee itsekin shop-
pailtua. Tuotamme lam-
masta, nautaa ja porsasta 
kasvattaen eläimet kesäisin 
avarilla laitumilla, Niina El-
lonen, Ritariharju Ranchilta, 
kertoo.

Lähiherkun kautta on-

Kun puutarhahulluus iskee
Ei sille mahda mitään. Sormet on saatava 
multaan ja kasvit kasvamaan. Kesällä 
puutarhasta tulee uusi olohuone sekä 
keittiö.

ta oma ruutu (esim. 40x40 
cm). Vierekkäin istutetaan 
kumppanuuskasveja eli sel-
laisia kasveja, jotka edis-
tävät toistensa kasvua tai 
suojaavat toisiaan tuholais-
ten hyökkäyksiltä. 

Kasvikumppanit

Yksi jo intiaanien suosima 

kumppanuustrio on kol-
me sisarusta: maissi, papu 
ja kurpitsa. Yrtit usein pa-
rantavat naapurikasvin ma-
kua. Oikean naapurin löy-
täminen on kasveille yhtä 
tärkeää kuin ihmisillekin, 
koska huono kasvikump-
pani voi edesauttaa tautien 
leviämistä tai saattaa kas-
vit kilpailemaan samoista 
ravinteista. 

Lavaviljely sopii kerros-
talon ja rivitalon yhteisel-
le piha-alueelle yhtä hy-
vin kuin omakotitaloonkin. 

Viljelmiä voi hoitaa yhdes-
sä ja jakaa sadon osallistu-
jien kesken. Runsaasti tuot-
tavista lajeista kuten kesä-
kurpitsasta tai tomaatista 
riittää satoa isommallekin 
porukalle.

Lavoihin voi laittaa 
myös silmäniloa syötävien 
kukkien muodossa. Kehä-
kukka, samettikukka, kos-
moskukka, myskimalva ja 
iltahelokki ovat kaikki syö-
täviä. Värimintusta voi teh-
dä omaa teetä. Kehäkuk-
ka ja samettikukka käyvät 
myös tuholaisten luonnon-
mukaiseen torjuntaan.

SUSAN WILANDer Laatikkopuutarhurin oppaan ruutuviljelykset kukoistavat!

Lähiruokapiiri Lähiherkku 
 Facebook ryhmän kautta kimppatilauksena lähi-

ruokaa ja muita tuotteita suoraan tuottajalta.
 Facebook sivut: Lähiherkku
 www.lahiherkku.com

Tilaus: Jokaisesta jaosta järjestetään oma Facebook 
tapahtuma, jossa tilataan kommentoimalla. Maksu 
tilille

 Nouto tiettyinä jakopäivinä noin 1–2 krt/kk: esim. 
Pakilan yläaste, Pakilan siirtolapuutarha, Torpparimä-
en koulu sekä Kallio Pub Silmu. Kysynnän mukaan ja-
kopaikkoja voidaan lisätä (esim. Oulunkylä).

 Seuraava jako juhannusviikolla 25.

Tietoa puutarhan 
iloksi:
Siemeniä: Maatiainen 
ry www.maatiainen.fi 
ja Hyötykasviyhdistys 
www.hyotykasviyhdis-
tys.fi. 
Heidi Haapalahti, Suvi 
Lehtonen & Teija Tuis-
ku: Lavatarhuri, Anne-
Marie Nageleise: Laa-
tikkopuutarhurin opas – 
Runsas sato ruutuviljelyllä 
sekä Teija Tuisku ja Hei-
di Haapalahti: Makutar-
huri. Suosittelen!

ANNE-MARIE NAGELEISEN

kin tilattu vaikka mitä: här-
käpapua, luonnonlakua, ar-
tesaanihunajaa, sieniä, kä-
sintehtyä saippuaa, kuk-
kia, chilikastikkeita, nok-
kostuotteita... Tuottajia on 
mukana kymmeniä ja ne 
on valittu tarkoin, esimer-
kiksi kanat elävät kahdessa 
pienlaumassa lattiakanalas-
sa, jossa on vain 1000 kanaa 
laumassa ja kanoilla on pää-
sy ulkoilemaan.

SUSAN WILANDer

MARJAPUOTI

YHTÄ varmasti kuin muut-
tolinnut, saapuu palsta-alu-
eiden parkkipaikalle vapun 
alla kuorma-auto lastattuna 
luonnonmukaisilla lannoi-
tesäkeillä. Siellä me innok-
kaat palstaviljelijät olemme 
kottikärryinemme odotta-
massa. Siitä alkaa hyörinä ja 
touhu palstoilla sekä kuu-
lumisien vaihto. Tämänker-
tainen lumipyry pani hiu-
kan kampoihin, mutta me 
palstaviljelijäthän olemme 
sitkeätä sorttia.

Aikaisemminkin mo-
ni meistä on käynyt katso-
massa, miten palsta on tal-
vesta selvinnyt. Talvivalko-
sipulin kärjet saattavat jo 
pilkistää mullasta ja marja-
pensaiden silmut alkaneet 
turvota. Kotona ikkunalau-
dat täyttyvät esikasvatetta-
vista taimista (purjo, selleri, 
kesäkukat jne.). Moni on jo 
talvella haaveillut ja suun-
nitellut, mihin paikkaan 
mitäkin kasvia tänä vuonna 
kylväisi ja istuttaisi. Omilla 
palstoillamme meillä kaikil-
la on vapaat kädet toteuttaa 
unelmiamme ja iloita kät-
temme työstä ja luonnon 
anteliaisuudesta. 

Palstaviljely on hyvin 
sosiaalista toimintaa. On 
hauska rupatella, ihail-
la toistemme kasveja sekä 
vaihtaa taimia ja satoa. Mei-
tä viljelijöitä on kaikenikäi-
siä. Lapsiperheiden nuo-
rimmat vielä uinuilevat rat-
taissaan ihaillen sinistä tai-
vasta, kun vähän isommat 

Palstaviljelijän 
kiireet ovat ovella

voivat auttaa vanhempiaan 
tai kirmata toisten lasten 
kanssa. Tervettä liikuntaa 
ja hyvää mieltä ja herkullis-
ta syötävää saamme kaikki.

Itselleni on suuri ilo pol-
kaista pyörällä pitkin Van-
taan rantaa aikaisin aamul-
la kasvimaalle. Usva väis-
tyy auringon tieltä ja linnut 
pitävät konserttiaan. Multa 
on vielä kevätkosteaa ja si-
tä on helppo talikolla kään-
tää ja irrottaa rikkaruohot. 
Seurakseni ilmestyy sään-
nöllisesti västäräkki. Se ta-
pittaa pienillä, pikimustil-
la silmillään ja löytää yh-
tä ja toista pientä hyönteis-
tä käännetystä maasta. Illal-
la on jälleen hauska jatkaa 
puuhailua. 

Palstaviljelyn on tarkoi-
tus olla mahdollisimman 
luonnonmukaista ilman 
keinolannoitteita tai myrk-
kyjä. Keinoja on monenlai-
sia, kuten vuoroviljely, ka-
teviljely, sekaviljely ja kom-
postointi. Vanhojen, kestä-
vien lajikkeiden käyttö voi 
olla mielekästä. Mieleisis-
tään kasveista kannattaa 
ehkä kerätä siemenet. Omi-
en kokeilujen lisäksi voi vil-
kaista Maatiaisen (www.
maatiainen.fi) tai Hyöty-
kasviyhdistyksen (hyoty-
kasviyhdistys.fi) kotisivuja.

Poikkeuksellisen kylmän 
kevään jälkeen odotamme 
lämmintä kesää ja lempe-
ää sadetta. Iloista ja satoisaa 
viljelykautta! 

LeA erIKSSON

LEA ERIKSSON

Kaalit kasvavat kiivaasti palstalla.

Oulunkylän Veräjälaakson palstaviljely-
alueelta vapautuvista viljelypalstoista 
voi tiedustella Ogelin Plantaasit –yhdis-
tykseltä palsta.ogelinplantaasit@gmail.
com.

Kiinnostaako aloittaa 
palstaviljely?
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Björn Månsson:

Tulevan kauden tavoit-
teet määritellään kaupun-
gin strategiassa, joka hy-
väksytään syksyllä. Aina-
kin seuraavat asiat pitää 
huomioida:

• Sote-lähipalveluja on 
kehitettävä niin, että lähtö-
kohta on paras mahdolli-
nen jos ja kun vastuu siirtyy 
maakuntatasolle

• Yleiskaavan puutteet 
on korjattava, niin että Kes-
kuspuisto, Malmin lento-
asema ja Tuomarinkylän 
kartanoalue pelastetaan

• Homekoulut on kor-
jattava vaalikauden aikana

• Täydennysrakentami-
sessa on otettava huomioon 
kaupunginosien luonteet ja 
asukkaiden mielipiteet

På svenskt håll har vi i 
norra Helsingfors ett ange-

POLITIIKKA
Paikalliset edustajamme kaupunginvaltuustossa:

Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä 
luonto asialistan kärjessä
HeLSINGIN uuteen kau-
punginvaltuustoon valit-
tiin huhtikuussa lähialueil-
tamme neljä jäsentä: Björn 
Månsson (rkp), Ilkka Tai-
pale (sdp), Sanna Vesikan-
sa (vihr) ja Anna Vuorjo-
ki (vas). Uuden kaupun-
ginvaltuuston toimikau-
si alkoi kesäkuun alussa. 
Samalla muuttui kaupun-
gin organisaatio, jonka joh-

Kaupunginvaltuusto kokoontuu yleensä joka toisena keskiviikkona (kuva edellisestä 
valtuustosta).

dossa on nyt pormestari 
Jan Vapaavuori (kok) se-
kä neljä apulaispormes-
taria, joista yksi on Sanna 
Vesikansa. 

Uusi kaupunginval-
tuusto kokoontuu seu-
raavan kerran keskiviik-
kona 7.6.2017 klo 18:00–
22:00. Kaupunginvaltuus-
ton kokousta voi seurata 
sekä paikan päällä Helsin-

Mitä asioita aiot erityisesti ajaa nyt alkavalla 
toimikaudella?

Sanna Vesikansa:

Minut valittiin sosiaali- ja 
terveystoimialan apulais-
pormestariksi ja luottamus-
toimesta tuli samalla täysi-
päiväinen työ, johon tartun 
suurella innolla – olen teh-
nyt sosiaali- ja terveyspoli-
tiikkaa työkseni parikym-
mentä vuotta, mutta kan-
sainvälisillä areenoilla. 

Haluan taata tasa-arvoi-
set terveys- ja hyvinvointi-
palvelut kaikille Helsingin 
asukkaille. Tulevassa sote-
uudistuksessa tämä vaatii 
paljon työtä. Uudellamaal-
la sote-siirtymään on saa-
tava lisäaikaa ja panostet-
tava kaupungin palvelui-
den laadun parantamiseen, 
jotta ne ovat kilpailukykyi-
siä valinnanvapauden al-
kaessa. Kaupungin sisäisiä 

gin kaupungintalolla (pää-
sy valtuuston lehterille 
os. Sofiankatu 3) tai netis-
sä www.helsinkikanava.fi. 
Valtuuston esityslistan voi 
lukea valtuuston sivuilta 
kokousta edeltävänä tors-
taina. Päätöksistä kerro-
taan sekä Helsinki kanaval-
la kokouksen jälkeen, että 
Päätöstiedotteet-sivulla.

SUSAN WILANDer

nämt problem att 
lösa: antalet barn 
i den svensk dag-
vård och skola 
växer kraftigt.

Flera av vå-
ra skolor har inte 
plats för alla elev-
er. Arabiastran-
dens kvarterssko-
la flyttar redan i 
höst till större lo-
kaliteter i närhe-
ten, Staffansby 
klarar sig åtmins-
tone ett år framåt 
men behöver snart 
tilläggsutrymmen, 
och i Kottby kom-
mer femmor och 
sexor tillfälligt att inhysas i 
en finsk skolas hus. Det är 
ingen optimal lösning, men 
som sagt tillfällig, i väntan 

på en bestående.
Svenskan växer här i 

norr!

hyvinvointi- ja terveysero-
ja on vähennettävä entis-
tä tarmokkaammin, ja sii-
tä on tehtävä koko kaupun-
gin asia. 

Pohjois-Helsingin luon-
to ja viheralueet ovat mi-
nulle tärkeitä, ja aion ajaa 
tärkeiden lähivirkistysalu-
eiden säilyttämistä ja vahtia 

alueen kaavoitusta tarkas-
ti. Samoin alueen huono-
kuntoisten koulujen ja päi-
väkotien peruskorjausten 
etenemistä on vauhditetta-
va ja edelleen panostettava 
joukkoliikenneyhteyksien 
toimivuuteen.

Anna Vuorjoki:
Tärkeimpiä asioita minul-
le kuntapolitiikassa ovat 
koulutus ja sosiaali- ja ter-
veyspalvelut. Haluan vai-
kuttaa siihen, että kouluis-
sa on tarpeeksi aikuisia tu-
kemassa erityisesti niitä 
oppilaita, jotka tarvitsevat 
paljon apua.

Kun sosiaali- ja terveys-

palvelut siirtyvät maakun-
tiin, valtuustolla ei enää 
ole valtaa niihin. Kuitenkin 
muutosvaiheessa on tärke-
ää vaikuttaa aktiivisesti sii-
hen, että helsinkiläisten ter-
veydenhoito, mielenterve-
ys- ja päihdepalvelut, van-
hustenhoito ja muut sosiaa-
lipalvelut ovat jatkossakin 
hyviä ja niitä saa tarpeeksi. 

Haluan puolustaa lähipal-
veluita ja sitä, että oulun-
kyläläiset saavat tavallisim-
mat terveyskeskus-, neuvo-
la- ja sosiaalipalvelut hel-
posti läheltä kotia.

Ympäristönsuojelu ja lä-
hiluonnon säilyttäminen on 
minulle tärkeää. Pyrin vai-
kuttamaan siihen, että Ou-
lunkylän alueella erityisesti 
Keskuspuisto sekä Vantaan-
jokivarren luontoarvoiltaan 
arvokkaimmat metsäalu-
eet Pirunkalliossa ja Verä-
jämäen metsässä säästettäi-
siin rakentamiselta.

LAURA VUOMA

HENRIIKKA HELLSTRÖM

Ilkka Taipale:

Etusijalla ovat suuret asi-
at: 1) Lapsiperheitä var-
ten maksuton varhaiskas-
vatus pyritään toteutta-
maan, enemmistön kan-
natus sille on. 2) maksut-
toman joukkoliikenne-aja-
tuksen edistäminen. Tämä 
on toteutettavissa 10 vuo-
den säteellä. Ensin maksut-
tomaksi eläkeläisille ja nuo-
rille. 3) Voimakas vuokra-
asuntotuotannon lisäämi-
nen. Olen kaikin tavoin tu-
kemassa yksin eläviä ihmi-
siä.  Heitä on puolet Helsin-
gin ruokakunnista ja asun-
tojonojen enemmistö koos-
tuu heistä. Siksi riittävän 
kokoisten pienasuntojen 

rakentaminen on 
ydinkysymys!

Kaupunginosat 
tarvitsevat ihmis-
ten olohuoneek-
si elävän keskustan 
- esimerkiksi Ou-
lunkylässä, Maunu-
lassa, Pukinmäes-
sä ym ei ole tällais-
ta toimivaa keskus-
taa, Malmin keskus 
on kahtiajakautu-
nut, torit eivät elä! 
Aloitteestani raken-
nettava Koskelan palve-
lukampus tarvitsee myös 
keskuksensa.

Pikkukoskelta Tuoma-
rinkylän kartanoon sähkö-

moottorikäyttöinen laiva-
yhteys, Veräjämäen Kaarlo 
Haltian puistikko kuntoon. 
Uusia ideoita syntyy koko 
ajan päässäni.

PERTTI NISONEN, HELSINGIN KAUPUNGIN AINEISTOPANKKI

PERTTI NISONEN/HELSINGIN KAUPUNGIN AINEISTOPANKKI
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URHEILU JA LIIKUNTA

GNISTANIN johto on Antti 
Uusitalon tekemän pohja-
työn ansiosta saanut mah-
dollistettua jo pitkään mo-
nen haaveissa olleen asi-
an ja seura voi nyt luotta-
vaisesti suunnata kohti tu-
levaa sekä kehittää strate-
giaansa; olla toimialueen-
sa vetovoimaisin jalkapal-
loseura. Ensimmäinen ke-
hitysaskel hallinnan siir-
ron jälkeen oli kentän teko-
nurmipinnan vaihto touko-
kuun aikana.

edustusjoukkue 
miesten Ykkösessä

Seurajohtoa on työllistänyt 
rutkasti myös edustusjouk-
kueen nousu miesten Ykkö-
seen ja sen vaatimukset niin 
toimintaympäristön kuin 
talouden suhteen. Gnistan 
on lähtenyt sarjaan budjetil-
la, joka on vain kolmas- tai 
neljäsosa mm. Veikkauslii-
gassakin pelanneiden usei-
den vastustajien vastaavis-
ta. Joukkue on kuitenkin 
manageri Uusitalon ja pää-
valmentaja Tommi Lingma-
nin johdolla luottavainen 
minimitavoitteen, sarjassa 
pysymisen suhteen ja pyr-

KAUPUNGINOSAYHDIS-
TYS perustettiin 1981 sil-
loin jo hiipuneen Kum-
pulan asukasyhdistyksen 
seuraajaksi. Perustaminen 
liittyi paikallisdemokra-
tiakokeiluun, jota Helsin-
gin kaupunki silloin vei lä-
pi Ruotsin mallin mukaan. 
Kumpula-seura onkin aja-
nut yhteisiä asioita ja toi-
minut asukkaiden äänitor-
vena jo yli 35 vuotta. 

Seura on puuttunut 
alueen liikenneratkai-
suihin ja ympäristönhoi-
don suunnitteluun. Met-
sänhoitosuunnitelmiin on 
otettu kantaa, Intianka-

KUMPULA

Gnistanissa isoja askeleita, 
uudella alustalla
Oulunkylän ja lähialueen oman 
jalkapalloseuran, Gnistanin, alkuvuosi 
on ollut futiksen lisäksi muutenkin 
työntäyteinen. Seura on kevään mittaan 
toteuttanut vuonna 1924 tapahtuneen 
perustamisensa jälkeen merkittävimmän 
hankkeen, jossa sille on siirtynyt 
Mustapekka-areenana tunnetun kentän 
hallinta.

kii olemaan kuuden par-
haan joukossa kauden päät-
tyessä. Se olisi hieno saavu-
tus sarjanousijalle.

Gnistan toivookin, että 
kaikki oulunkyläläiset ot-
taisivat sen omakseen ja kä-
visivät joukolla katsomassa 
niin edustusjoukkueen pe-
lejä Ykkösessä kuin seuran 
muidenkin 24 joukkueen 
matseja junnujen ja aikuis-
ten sarjoissa.

Kaikki pelaamaan!

Koska futis ei Gnistanis-
sa ole ainoastaan kilpaur-
heilua, vaan kaikille anne-
taan mahdollisuus pelata, 
omalla tasollaan ja omien 
tavoitteidensa mukaisesti, 
on seura aloittanut jo viime 
vuonna matalan kynnyksen 
toiminnan.

Varsinkin kaksi aikuis-
ten jalkapallokoulua olivat 
suosittuja ja saivat paljon 
positiivista palautetta. Nii-
hin osallistuneet halusivat 
ylläpitää pelailuja kivojen 
ohjaajien johdolla ja kävi-
vät koko talven jatkamassa 
harrastetta kerran viikossa. 
Keväällä he osallistuivat jo-
pa Nurmijärvellä pidettyyn 

harrastefutisturnaukseen, 
mikä oli suurimmalle osalle 
aivan uusi kokemus, ja hie-
no sellainen. Gnistan aloitti 
uuden aikuisten jalkapallo-
koulun 1.6. ja mukaan voi 
hypätä sen jälkeenkin.

Tulossa on myös juniori-
ikäisille tarkoitettu matalan 
kynnyksen toiminta, johon 
seura toivoisi lisää kiinnos-
tusta ja ilmoittautumisia, 
koska kyselyiden mukaan 
pelailuille kerran viikossa 
kuitenkin olisi tarvetta. Täl-
laiset pelailut ovat oiva kei-
no aloittaa liikunnallinen 
harrastus kivassa porukas-
sa ja myös säilyttää tuntu-
ma, jos pelaaminen tavoit-
teellisemmassa toiminnassa 
ei ajallisesti, toisen harras-
tuksen tai muun elämänti-
lanteen vuoksi tällä hetkel-
lä sovi.

Wapputurnaus 
ennätyssuosiossa

Kauden alettua järjestivät 
Gnistanin P07- ja P08-jouk-
kueet 6.–7.5. perinteisen 
Wapputurnauksen, joka ke-

räsi ennätysmäärän junnu-
ja kannustusjoukkoineen 
Oulunkylään. Kahden päi-
vän aikana lähes 800 vuo-
sina 07–11 syntynyttä jal-
kapallon taitajaa, aina Tal-
linnasta asti, mitteli parem-
muudesta kevään siihen as-

ti aurinkoisimmassa turna-
uksessa. Kentillä nähtiin 
taitavia suorituksia, upei-
ta maaleja ja uhrautuvaa 
puolustuspeliä. Järjestäjät 
ovat kiitollisia kaikille mu-
kana olleille sekä lukuisille 
yhteistyökumppaneille.

Nuorimmatkin 
pelaamassa

Toukokuussa pidettiin 
Mustapekka-areenalla 
myös päiväkoti- ja koulu-
tapahtumat, joissa ryhmät 
pelasivat keskenään 20 mi-
nuutin pelejä niin, että tytöt 
ja pojat pelasivat vuoroin 
viisi minuuttia kerrallaan. 
Kaikkiaan noin 450 päivä-
kotilasta, eskarilaista se-
kä eka- ja tokaluokkalaista 
vietti iloisen ja mieleen jää-
vän puoli päivää, osa hy-

vinkin vaihtelevassa säässä, 
mutta intoa täynnä ja hymy 
huulilla.

Gnisun kesään kuuluvat 
joukkueiden ja kerhojen pe-
rustoiminnan lisäksi perin-
teiset Futiskoulu ja -leiri ke-
säkuun alussa ja Futiskou-
lupäivät elokuussa, juuri 
ennen koulujen alkua. Niis-
tä ja paljosta muusta saa tie-
toa www.gnistan.net- tai 
edustusjoukkueen www.
gnistan.fi -osoitteesta. Mo-
lemmista löytyy myös lin-
kit seuran Facebookiin ja 
muille some-sivuille. Gnis-
tan toivottaa kaikki mu-
kaan kokemaan jalkapalloa 
ja elämää. Uudella alustalla 
ollaankin valmiita unohtu-
mattomaan Oulunkyläiseen 
futiskesään…

rISTO KArVONeN

Kumpulassa otetaan kantaa
dun raskaan liikenteen lä-
piajo saatiin 1987 loppu-
maan ja hidasteet Limin-

gantielle 1993. Intianka-
dun kavennus entisen Ta-
nun liikkeen ja Kylätilan 
välille saatiin 1999, jolloin 
myös ajonopeuksia tiel-
lä alennettiin. Liikenneky-
symykset ovat edelleenkin 
korkealla Kumpula-seuran 
asialistalla.

Myös Vallilan laakson 
tiesuunnitelmat ja Kumpu-
lan puron kunnostus puis-
ton virkistysarvoja säilyt-
täen ovat vaatineet paljon 
aktiivisuutta ja yhteistyötä 
viranomaisten ja lähialuei-
den kanssa.

Vuonna 1999 seura 
hankki Kumpulan karta-
non sivurakennuksen sei-
nään kartanolla 1732 syn-
tyneen tutkimusmatkaili-
ja Petter Forsskålin muis-
tolaatan. Seura on tehnyt 
Forssskålin muistoa tunne-
tuksi Kumpulassa.

Seura on erilaisin hank-
kein ja jäsentensä harrasta-

mana tallentanut Kumpu-
lan historiaa ja lähimennei-
syyttä. Tuloksia on julkais-
tu Kumposti-kaupungino-
salehdessä ja Kumpula.in-
fo-verkkosivuilla. Vuonna 
1995 julkaistiin painettu-
na Kronikka Kumpulasta 
ja vuonna 2012 Kumpulan 
kotikaupunkipolku -vihko. 

Kumpula-seura orga-
nisoi erilaisia tapahtumia 
mm. kevät- ja syyskokous-
tensa yhteydessä, kevään 
siivoustalkoita, sekä jos-
kus ohjelmaa myös Floran 
päivänä tai Helsinki-päi-
vänä. Sivustatukea on an-
nettu Kumpulan kyläjuhli-

• Seura toimittaa vapaaehtoisvoimin Kumposti-leh-
teä (4 nroa vuodessa, painos 2800 kpl.). Lehti on lu-
ettavissa myös seuran nettisivuilla 
(www.kumpula.info/kumposti).
• Kumpula-seura on HELKA:n (Helsingin kaupungin-
osayhdistykset ry) jäsen.
• Puheenjohtaja Ulla Agopov puh. 050-5735 923, Li-
mingantie 24, 00560 Helsinki, ulla.agopov@nbl.fi
www.kumpula.info, 
www.kaupunginosat.net/kumpula/
• Jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun 
(12 EUR vuonna 2017) seuran tilille (Danske bank 
FI46 8000 1100 179465). 

Kaupunginosayhdis-
tysten esittelysarja V-
osa: Kumpula

en järjestämiselle vuodes-
ta 1991 alkaen. Kumpula-
seuralta voi tilata kaupun-

ginosaamme tutustuttavia 
kävelykierroksia ryhmille.

ULLA AGOPOV

Wapputurnaus pelattiin hyvässä säässä.

JOE PIMENOFF

Gnistan-Ac Oulu.

ELIAS MUSTONEN
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KULTTUURI

Suomeksi

Tämä kolumni on englanniksi koska haluaisin kertoa 
hyvin minun suomen kielen oppimisesta. Kirjoitan 
ensin suomeksi näyttää teille miten puhun suomea 

ja haluaisin kirjoita itse, ilman apua ystäviestä. Sanon tä-
mä kolumnille, että opiskelen suomea kursilla 7 kuukaut-
ta sitten täällä Helsingissä. Selitän myös miten opiskelim-
me ja että se on tosi tärkeä aina olla valmis opiskella kun 
olemme bussissa, saunassa, ystävien kanssa ja joka pai-
kassa. Olla Suomessa on tosi helpommin oppia suomea 
koska voimme lukea, kuunnella ja puhua suomea joka 
päivä, ja uskon että se on paras tapa oppia suomen kie-
li. Suomalaiset ovat myös aina iloiset ja valmis auttaa kun 
puhun suomea heidän kanssa, se on tosi ihana ja ystävälli-
nen juttu, ja aion jatkaa opiskella suomea asti lähden Suo-
mesta ja myös sen jälkeen Kanadassa! Kiitos lukemisesta! 

When living in a foreign country, one of the most im-
portant things in my opinion is to learn the language. It 
is such a great opportunity to immerse yourself in the 
culture and it is much easier to do when you are sur-
rounded by it every day. You can read it, listen to it and 
speak it every day, and I believe that active and consis-
tent use of the language in all its forms is the key to effi-
cient language learning. To me, the opportunity to learn 
a language this way is too great to pass up. 

I have been following a Finnish course now for al-
most 7 months and have learned quite a lot. I have al-
ways been intimidated by the language, since it has a re-
putation of being one of the world’s most difficult langu-
ages to learn, but being in Finland and being able to use 
the language every day has motivated me to take up the 
challenge.

Firstly, having an excellent Finnish teacher and class 
is of course crucial to learning, because that is your star-
ting point, your motivator and your example to follow. 
The teacher guides you through the language in an easy 
to understand manner and leads you through the gram-
mar in such a way not to be too overwhelmed or con-
fused by sometimes-conflicting rules! Of course such te-
achers can be found in Canada as well, for example with 
the students at the University of Toronto, with whom we 
have collaborating since the beginning of our class, sha-
ring our views of Helsinki and Toronto and our jour-

SAMUEL ROULEAU

Okänd soldat som frilufts-
teater i Harparskog 5.8.2017

Vi har reserverat 20 bil-
jetter till Okänd soldat som 
spelas ute i terrängen vid 
Frontmuseet i Lappvik på 
Hangö udd. Före föreställ-
ningen serveras ärtsoppa 
som fältlunch och i pausen 
kaffe med munk. Eftersom 
föreställningen sker ute i ter-
rängen är det bra med oöm-
ma kläder som också klarar 
regn eftersom läktaren och 
serveringsområdet inte har 
tak. De som använder rull-
stol meddelar om det på för-
hand. Föreställningen re-
kommenderas inte för barn.

Föreställningen börjar kl. 
14.00 och avfärd från Åg-
gelby torg sker 10.30. Tid-
punkten är preliminär, exakt 
klockslag meddelas senare. 
(Tidpunkten är beroende av 
när lunchen serveras). 

Anmäl dig senast 
15.6.2017 till Kenneth Ny-
kvist/ordf. Tel: 044-98 23 
878 eller svenskforeningiag-
gelby@gmail.com. Resan, 
guidningen och maten kos-
tar 40,00 för medlemmar och 
70,00 för icke-medlemmar. 
Utfärden betalas kontant i 
bussen. 

Läs mera om föreställnin-
gen på harparskogarena.fi. 
Föreställningen är en del av 
Finland 100 år. 

Höstens aktiviteter

Bridge
Bridgeklubben samlas 

tisdagar 17–21 i Societetshu-
set i Åggelby. För närmare 
information kontakta Johan 
Holmgren telefon 050 0757 
003. 
Torsdagsträffarna 

Svensk Förening i 
Åggelby informerar

Torsdagsträffarna fort-
sätter som vanligt den tred-
je torsdagen i månaden kl. 
13–15 i Tornkabinettet i So-
cietetshuset i Åggelby. Ock-
så andra än föreningens 
medlemmar är välkomna. 
Stadsstigarna 

Svensk Förening deltar 
i föreningen Norr om Stans 
projekt med stadsstigar, vil-
ka är en del av Finland 100 
år. Arrangörerna rekom-
menderar ordentliga pro-
menadskor eller kängor och 
kläder enligt väder. Ta med 
gott humör, eventuellt lite 
slantar för kaffe under eller 
efter promenaden! Var och 
en promenerar på eget ans-
var. Närmare info: http://
nos.fi/finland100/stigar.
Svenska dagen och de 
vackraste julsångerna 

Den 6.11. firar vi Svenska 
dagen tillsammans med de 
andra föreningarna i norra 
Helsingfors. Vi kommer ock-
så att ordna en sångstund 
med de vackraste julsånger-
na i Åggelby kyrka.
Hemsidan www.aggelby.fi

De allra senaste nyheter-
na om föreningen och Åg-
gelby hittar du på vår hem-
sida www.aggelby.fi eller på 
vår facebooksida .

Med vänlig hälsning
KeNNeTH NYKVIST

ordförande

ney through the Finnish 
language. 

Moreover, I believe it 
takes personal discipli-
ne as well to achieve a 
certain level of proficien-
cy. I have always had a 
high standard for my-
self and always pushed 
myself to learn as much 
as I can, and being here 
for only one year urges 
me to do so even mo-
re. I have been speaking 
with friends, studying signs everywhere and listening to 
strangers talk in the bus, in the sauna or at school and I 
believe most of my learning has come from those experi-
ences. The class is a base of learning rules, grammar and 
vocabulary, but if not put into practice, the language fa-
des away quite quickly and confidence in using the lan-
guage is never gained. 

I have been very pleased with how I have been ab-
le to navigate through the language, especially recently 
since I have reached such a level where I can speak con-
versationally and get by with basic topics. I always use 
my Finnish when I have the chance and I am learning to 
be okay with making mistakes and potentially embar-
rassing myself in front of native speakers, because we all 
know that we learn most from our mistakes! 

I am grateful for my Finnish friends and colleagues 
that help and support me through the many challenges 
of the language and help me have fun at the same time! 
I believe my Finnish capabilities will be one of my gre-
atest souvenirs of my time in Finland. When I am able 
to remember words or phrases once back home, speak 
long distance broken Finnish with friends or rarely meet 
Finnish people in Canada, I will be grateful for my ef-
forts to learn the language and it will all be worth the 
efforts!

Nähdään pian ja kiitos taas lukemisesta!
SAMUeL rOULeAU

Kolumni Samuel Rouleau

TUOMARINKARTANO

HeLSINGIN seudun van-
himpiin kyliin lukeutuvas-
sa Tuomarinkylässä, Do-
marbyssä, josta on asiakir-
joissa maininta jo vuodel-
ta 1417, sijaitsee merkittä-
vin Ruotsin vallan ajalta säi-
lynyt kartanokokonaisuus 
ympäröivine peltoineen ja 
metsäsaarekkeineen. Ny-
kyisin se on tärkeä virkis-
tys-, ulkoilu- ja luontoalue 
tiivistyvän kaupungin ku-
peessa, mutta lisäksi mer-
kittävä harrastuspaikka rat-
sastus- ja koiraharrastuskes-
kuksineen. Molemmissa jär-
jestetään jatkuvasti avoimia 
yleisötapahtumia.

ratsastuskeskus auki 
koko kesän

Ratsastuskeskus sijoittuu 
kartanon pihapiirin jatkeek-

Tuomarinkylän kartanon alue – yllättävän monipuolinen keidas 
si Kavaleffintien ja Strand-
maninlenkin varrelle. Vaik-
ka itse talleissa ei voi vierail-
la vapaasti, järjestetään rat-
sastuskeskuksen maneeseis-
sa ja ratsastuskentillä ympä-
ri vuoden valmennuksia ja 
kilpailuja, joita kaikki kiin-
nostuneet ovat tervetullei-
ta seuraamaan. Kesällä este-
valmennuksia voi tulla seu-
raamaan Kavaleffintie 6:n 
kohdalla sijaitsevan kentän 
laidalle maanantaisin klo 
19-21 ja tiistaisin klo 17-19. 
Lisäksi ulkokentillä järjes-
tetään alueelliset esteratsas-
tuskilpailut (Este-Jussi) 26.6. 
klo 9 alkaen sekä kansalliset 
esteratsastuskilpailut 19.8. 
klo 9 alkaen. Kilpailujen tar-
kemmat aikataulut ja tiedot 
löytyvät osoitteesta www.
tuomarinkylanratsastajat.fi

Tuulennopeita koiria

Vanhan Tuusulantien var-
rella sijaitseva Tuomarin-
kartanon vinttikoirakes-
kus on ainutlaatuinen koi-
raharrastuskeskus Suomes-
sa. Siellä järjestetään vuo-
sittain vinttikoiraratakilpai-
luja, koiranäyttelyjä, koi-
rien tottelevaisuus- ja suo-
jelukokeita, koiraharras-
tuksiin liittyviä koulutusti-
laisuuksia, koirayhdistys-
ten kokouksia sekä erilaisia 
koiraharrastustapahtumia.  

Tämän kesän kilpailu- ja 
näyttelykaudesta on tulos-
sa vilkas. Juoksukilpailuja 
järjestetään yksitoista, kym-
menen ratakilpailua ja yksi 
maastojuoksukilpailu. Kan-
sainvälinen Helsinki Inter-
national Racing –ratakil-
pailu järjestetään 8.7., koko 

Suomen sekä Suomen Vint-
tikoiraliiton Ratamestaruus 
ratkeaa 12.8. ja tuulenno-
peiden koirien kansainvä-
linen maastojuoksukilpai-
lu pidetään Tuomarinkylän 
pelloilla 30.09. Yleisöllä on 

kaikkiin vapaa pääsy! Ta-
pahtumista löytyy tietoa 
www.vinttikoira.fi -sivus-
tolta. Kesäkuusta elokuu-
hun yleisö voi lisäksi tul-
la seuraamaan vinttikoiri-
en rataharjoittelua maanan-

tai- ja tiistai-iltaisin alkaen 
klo 18 - kisaviikkoja lukuun 
ottamatta.

Myös koiranäyttelyi-
tä järjestetään tänä kesänä 
kymmeniä. Niihin on yleen-
sä sisäänpääsymaksu. Kan-
sainvälinen Eukanuba In-
ternational Summer Show 
–koiranäyttely pidetään 28.-
30. heinäkuuta ja Let’s Go 
-kaikkien rotujen koiranäyt-
tely 2.-3.syyskuuta. 

Useissa tapahtumissa 
on kahvio avoinna. Yleisö 
on tervetullut seuraamaan 
huipputason koiraharrasta-
mista ja -urheilua Tuoma-
rinkartanon Vinttikoirakes-
kuksen terassille.

 rOSeMArIe ScHNITzLer, 

Pro Tuomarinkylä -liik-
keen perustajajäsen ja 

ratsastuksenharrastajaratsastusta voivat kaikki seurata kenttien laidalla.

ARI KIMMO
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Täytän 75 vuotta 11.9.2017. Syntymäpäiviä 
vietetään Oulunkylän kirkolla. Ilmoitan kutsusta 
myöhemmin. 

Torbjörn Åhman.

Tapahtumakalenteri

Varttuneita 
mietteitä

Tekee gutaa, kun taas 
on kesä. Syksy, talvi 
ja kevätkin ovat ihan 

ok, mutta kyllä ne kaik-
ki duunaa pohjaa sille, et-
tä kesä on kesä. Voi tsittaa 
partsilla tai patiolla, grillaa 
tsieguraa ulkona ja kyttää 
kun fogelit sjungaa ja kan-
taa safkaa pesiinsä. Ja tie-
tysti friidut, ne ovat aina 
kesällä näteimmillään.

Kevääseen kuuluu mones-
ti myös idis, että bilika pi-
täs vekslaa. Mulla se meni 
överiksi ja bilika vaihtui. 
Kun olin funtsannu tsö-
bata hyvän vaihtoauton, 
niin tsögasin sitä netistä. Ei 
menny kuin muutama päi-
vä, kun mun Naamakirjan 
mainosmestat olivat eri-
laisten bilikafirmojen täyt-
tämiä. Taas kerran hiffasin, 
että mikään maailmassa ei 
ole ilmaista. Frendimme 
Google tseenaa sillä, että 
se välittää tietoa siitä, mis-
sä meistä itse kukin netissä 
seikkailee. 

Gnisu on aloittanut mat-
sit futiksen ykkösdivaris-
sa. Edellisen kerran sama 
tapahtui 15 vuotta sitten. 
Silloin taival divarissa kes-
ti vain vuoden. Sen jälkeen 
Gnisu on monella tapaa 
kehittynyt seura ja me voi-
daan ihan ok venttaa, et-
tä matsit divarissa tulevat 
tällä kertaa olemaan me-
nestyksellisempiä. Men-
nään tsiigaan matseja Oge-
lin kentsulle ja kannustaan 
Gnisua. Ne ovat ihan mu-
kavia tapahtumia. 

Maanantaina 8.5 oli Gni-
sulla matsi Honkaa vas-
taan. Hesari skrivas siitä 
aika spulin jutun. Vertail-
tiin seurojen budjetteja ja 
muita resunkeja. Tykkäsin 
toimittajan kommentista. 
”Gnistan on sympaattinen 

Leikkipuistokiertueelle!
Mäkitorpan leikkipuisto: Avoinna läpi kesän 2017. Ruokailu arkisin 
5.6.–6.8.  
Maunulan leikkipuisto: Avoinna läpi kesän. Ruokailu arkisin 5.6.–6.8.
Torpparinmäen leikkipuisto: Ruokailu arkisin 31.7.–6.8. Suljettu 
5.6.–30.7.  
Etupellon leikkipuisto: Ruokailu arkisin 5.6.–2.7. Suljettu 3.7.–6.8. 
Paloheinä: Leikkipuisto Soihtu avoinna 5.6.–30.6. Ruokailu arkisin 
aukioloaikana.

Uimaan!
Kumpulan maauimala: auki 25.5.–27.8.
tai pienemmille

Toimituksen suosikit
Isot ja pienet puutarhat avaavat ovensa vieraille. Mukana on niin 
julkisia puistoja kuin yksityisten ihmisten kotipihojakin. Avoimia 
puutarhoja voi etsiä osoitteesta: avoimetpuutarhat.fi. Vierailla voi 
esim:

Marjaanan tarhalla 
Torpparinmäessä
Puutarhasta löytyy noin 50 
pionilajia, paljon kärhöjä ja 
muutama sata perennaa. 
Osoite: Kotitorpantie 2 c.
Monican puutarhassa Pirkkolassa 
Kärhöt ovat suuri intohimoni ja niitä löytyy melkein joka rungon 
ympäriltä ja talon seinustoilla. Osoite: Papinmäentie 6.
Pirkkolan puolivillissä puutarhassa
Hedelmäpuita, marjapensaita, perennoja sekä paljon erilaisia 
pensasruusuja. Erilaiset pelargoniat ja tomaattilajikkeet ovat 
puutarhan erikoisuuksia. Osoite: Viidenrajantie 17.

SUSAN WILANDer

2.7. Avoimet puutarhat -päivä

Pirkkolan Plotti: matala maapohjainen allas ja ympärillä nurmikentät, 
Pirkkolan liikuntapuisto.

Viime hetken kesäleirille!
Jos kesäleirille ilmoittautuminen unohtui, näistä voi kysellä 
peruutuspaikkoja:
Kumpulan koulukasvitarha: Leirit on tarkoitettu helsinkiläisille 
koululaisille, lähinnä 1.–6. -luokkalaisille.  Lisätietoja: toimisto@
lastenpuutarha.fi tai 041-541 0454, 041-541 0456 
Lasten Kesäakatemian kurssit: mm. Maunulatalossa ja Oulunkylän 
puukoululla. Tarjolla esim. sirkusta, teatteria ja romuleluveistosten 
tekoa. Peruutuspaikat: teija.kamb@gmail.com tai 0400 -887378. 
Easysport-kesäkursseilla mm. tennistä Oulunkylässä ja yleisurheilu 
Pirkkolassa. easysport.fi/kesatoiminta.

Mitä tehdä kesällä? Jos loma alkaa pitkästyttää, virkistystä voi etsiä esim. näistä 
tapahtumista ja paikoista:

TT MANNINEN

pikkuseura, joka pelaa Yk-
kösessä ensimmäistä ker-
taa sitten vuoden 2002.” 
Pikkuseura kyllä maail-
manlaajuisesti, mutta suu-
rimerkityksellistä duunia 
Ogelissa tekevä jengi.

Uutisissa on ollut myös El-
viksen suosion lasku. Väit-
tävät, että Elviksen styget 
ja fanitkin alkaa olla gam-
loja. Jokanen meikkäikä-
nen jätkä kuiteskin muis-
taa, miten Elviksen foo-
gua rakenneltiin omaan 
päähän Brylcreamin avul-
la. Mainoslausekin oli ” 
Brylcream tyyli on tyttöjen 
mieleen”. Nyt vaan foo-
gua ei enää kaljuun bol-
laan saa.

Lopuksi snadi narina. Mik-
si nykyään lähes kaikki 
breku dilkataan vamiiksi 
viipaleina. Sen seuraukse-
na käntty kuivuu ja muu-
tenkin huononee nopeam-
min kuin kokonaisena.

Mä luulen, että jengil-
lä ei nykyään ole käytös-
sä kunnon känttyskeglu-
ja. On vaan sellaisia mu-
rustavia sahateriä ja muu-
ten tylsiä vehkeitä. Mul-
le ainakin tuottaa suurta 
iloa, kun hiomakivellä, ti-
manttiviilalla tai puikolla 
terotan veitset. On käheetä 
hiffata, että duuni on on-
nistunut ja käntyn ja lihan 
leikkaus onnaa tai fisun fi-
leeraus käy kuin MustaPe-
kan fisutiskin friiduilla ja 
kundeilla. Terävän skeg-
lun tunnistaa muuten siitä, 
että kun sillä hivelee nis-
kavilloja, niin tuntee pien-
tä tukistusta.

Fisuja tulee hyvin juhan-
nukseen asti. Siis ma-
seja kaivaan ja skönelle 
metskaan.

rAIMO ANTTILA

MArIA MUSTrAN-
TA on työskennellyt pit-
kään vapaana toimittaja-
na mm. Helsingin Sano-
mille ja Imagelle. Kirjoit-
tamisen ammattilaiselle-
kin romaanin julkaisemi-
nen oli lapsuuden haave, 
jonka toteutuminen ei ol-
lut aina itsestään selvää. 
Sokeita hetkiä sai alkunsa 
jo vuonna 2008, mutta elä-
mä ja lapset tulivat väliin. 
– Kun oma työ on kirjoitta-
mista, ei töiden jälkeen oi-
kein jaksa enää kirjoittaa, 
Mustranta kertoo. 

Kirja edistyi pienissä 
erissä, kunnes eräällä kurs-
silla kustannustoimittaja 
luki käsikirjoituksen ja tar-
josi kustannussopimusta. 
Sen jälkeen oli mahdollista 
keskittyä paremmin kirjaan 
ja työ eteni nopeammin. – 
Kustannustoimittajan apu 
on ollut ihan mahtavaa, 
kun mukana on ihminen, 
joka kertoo mitä tekstille pi-
täisi tehdä. Ja vaikka ehdo-
tukset voivat aluksi oudok-
suttaa, ne tehtyään huo-
maa kuinka paljon teksti on 
mennyt eteenpäin, Maria 
Mustranta sanoo.

Sokeita hetkiä kertoo kes-

Kun tekee parhaansa 
ja silti väärin
Pahin pahuus on sitä, mitä ei itse tunnista, 
sanoo Maria Mustranta. Oulunkyläläisen 
toimittajan esikoiskirja Sokeita hetkiä luotaa 
syyllisyyden ja anteeksiannon teemoja 
trillerimäisen juonen kautta. 

ki-ikäisestä miespoliisista, 
joka tekee rikoksen ja ke-
hittää uhrista itselleen pak-
komielteen yrittäen sillä ta-
voin sovittaa rikoksensa. 
Kirjassa pohditaan kuinka 
väärinä voi pitää tekoja, joi-
ta tehdessä vaihtoehtoja on 
vähän tai oma päätöksen-
tekokyky on hämärtynyt.  
– Syvemmällä tasolla halu-
aisin viestiä lukijalle, miten 
tärkeää on tunnistaa ja tun-
nustaa pimeä puoli itsessä, 
koska silloin siihen voi yrit-

tää vaikuttaa. Toki toivon, 
että ihmiset muistavat kir-
jan myös vetävänä tarina-
na, Mustranta sanoo.

Tyytyväisiä 
oulunkyläläisiä

Mustranta muutti Oulun-
kylään vuonna 2012. Alue 
vaikutti mukavalta ja hy-
vät julkiset liikenneyhtey-
det vetosivat autottomaan 
perheeseen. 

–Asuntojen hinnat ovat 
täällä hyvin halvat suh-
teessa sijaintiin ja sosioe-

Maria Mustranta: 
Sokeita hetkiä, WSOY 
(ilmestyy elokuussa)
Juhani on keski-ikäi-
nen poliisi, värikkäis-
tä nuoruusvuosistaan 
huolimatta hyvä työs-
sään. Joskus mennei-
syyden imua on kuiten-
kin vaikea vastustaa, 
kun huumevuosien ka-
verin kanssa vietetty il-
ta vie vieraaseen hotel-
lihuoneeseen 15-vuo-
tiaan Kaislan kanssa. 
Vasta aamulla Juhanille 
valkeaa, kuinka hirveän 
virheen hän on tehnyt.

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

konomiseen rakenteeseen 
– koimme, että tämä oli 
tosi hyvä diili. Mietimme 
Herttoniemeä, mutta siel-
lä on paljon asuntoja vuok-
ratonteilla. Kun mieheni 
sai vakituisen työn Pasi-
lasta, niin päätös oli selvä. 
Olemme hankkineet Ou-
lunkylän historiikit ja käy-
neet kaupunginosakäve-
lyillä. Päätimme, että meis-
tä tulee nyt oulunkyläläi-
siä, Maria Mustranta ker-
too nauraen.

SUSAN WILANDer

VEIKKO SOMERPURO
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Musiikkia kirkkosalissa ja sen jälkeen kahvit 
seurakuntasalissa. Vapaaehtoinen kahvimak-
su menee Kirkon Ulkomaanavun hyväksi. 

ILTAPÄIVÄN BAROKKI ke 7.6. klo 13.30
Amore classico – myöhäisiän musiikkikasva-
tushanke esittäytyy. Heidi Kajander, huilu, 
Elina Pihko, nokkahuilu, Antti Ruuskanen, 
viulu ja Annamari Pölhö, cembalo esittävät 
G.F. Händel, B. Marcellon, G.Ph. Telemannin 
ja J.F. Faschin musiikkia. Mukana pastori Veli 
Pelkonen, diakoni Terhi Lahdensalo ja kant-
tori Katja Mäkiö. 

MEREN ÄÄRELLÄ ke 14.6. klo 13.30
Heli Närhi, sopraano, Kari-Kyösti Silvennoi-
nen, baritoni ja Maija Pesonen-Kareinen, pia-
no ja urut esittävät Lasse Mårtensonin, Oskar 
Merikannon ja M. Schraderin musiikkia. 
Pastori Kaisa Heininen lukee Tove Janssonin 
tekstejä. Mukana diakoni Henri Isokuortti. 

SUVILINNUN LAULUJA ke 28.6. klo 
13.30  Yhteislauluja Suvilinnun lauluvihkos-
ta, joka liittyy Suvivirsi 2017 kampanjaan. 
Kampanjalla tuetaan kehitysmaiden lasten 
ja nuorten koulutusta Kirkon Ulkomaanavun 
kautta. Mukana teologi, muusikko Elsa Sih-
vola, sello ja kanttori Maija Pesonen-Karei-
nen sekä diakoni Maria Virtanen. 

ISOISÄN OLKIHATTU ke 5.7. klo 13.30 
Tapio Rautavaaran musiikkia yhdessä laula-
en ja kuunnellen. Pastori Raivo Savik, viulu, 
Arja Aholammi-Pylkkänen, laulu, kanttori 

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

Café Salaam
Avoinna 15.6, 13.7. ja 17.8. 
kunakin päivänä klo 15–18 

Oulunkylän kirkon 
seurakuntasalin pihalla.

Tervetuloa! 
 

www.facebook.com/ravintolasalaam

YHTEYSTIEDOT kesäkaudella 5.6.–13.8. 

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. 
Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, p. 09 2340 5320, 
avoinna ti–pe klo 9–16, la–su klo 9–15, ma suljettu.
Käpylän kirkko, Metsolantie 14, p. 09 2340 4222. 
Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15, p. 09 2340 
5340. 
Oulunkylän vanha kirkko, Siltavoudintie 12.  

Maija Pesonen-Kareinen ja Maunulan kirkon 
musiikkiryhmä.

LINNUT ÄÄNILLÄNNE HERRAA KIITTÄ-
KÄÄ ke 12.7. klo 13.30 Kesäisiä runoja, 
lauluja ja virsiä kuunnellen ja yhdessä laula-
en. Pastori Kukka Handolin ja Elsa Sihvola, 
sello ja piano, sekä diakoni Henri Isokuortti. 

JOKA LAULAA, EI PALJON MUREHDI
ke 19.7. klo 13.30 Reformaation merkki-
vuoteen liittyvässä kahvilassa Martti Lutherin 
ajatuksia, virsiä ja niiden pohjalta sävellettyjä 
urkukoraaleja. Pastori Johanna Elo, Aino 
Spence, laulu, Katja Mäkiö, urut, sekä diako-
ni Maria Virtanen.

MAAILMAN KAIKISSA KYLISSÄ ke 26.7. 
klo 13.30 Kesäteologi, muusikko Elsa Sihvo-
la ja kanttori Mikko Helenius. 

SYDÄMENI LAULU ke 2.8.klo 13.30 
Kesäkahvilamme juhlii Suomen 100-vuotis-
juhlavuotta! Uljaita, kaihoisia ja voimaannut-
tavia lauluja ja runoja eri vuosikymmeniltä 
sekä Jean Sibeliuksen Finlandia sovitettuna 
pianolle ja uruille. Mukana pastori Kaisa 
Heininen ja diakoni Terhi Lahdensalo sekä 
kanttori Katja Mäkiö, laulu ja urut sekä 
Emma Lauma, piano. 

TIEN PÄÄLLÄ ke 9.8. klo 13.30
Runoja, ajatuksia, kuvia ja musiikkia matkalla 
olemisesta. Pastori Tarja Albekoglu ja kantto-
ri Katja Mäkiö. Yhteislauluja. 

KESÄN MESSUT SUNNUNTAISIN
klo 10 Oulunkylän kirkossa
klo 12 Käpylän kirkossa  
Maunulan kirkko on kesän suljettu
remontin vuoksi.

Kesähartaudet 
Maunulan uurnalehdossa
joka tiistai klo 17. Sateen sattuessa hartaus
pidetään huoltorakennuksessa.

Ekaluokkalaiset siunataan 
ke 9.8. klo 18 Oulunkylän kirkossa.

JUURIEN LUOJA
Taiteiden yön poikkitaiteellinen mes-
su 24.8. klo 19 Oulunkylän vanhassa 
kirkossa. Soivan ikimetsän kaikuja eri 
sointivärein aistittavissa. Metsän alttareita. 
Mukana Adoramus -lauluyhtye, kanttorit 
Mikko Helenius, piano ja bandeon, ja Maija 
Pesonen-Kareinen sekä Senni Valtonen, 
kannel, avainviulu ja huilut. Vapaa pääsy. 
 
VAIVAUKSIA
Taiteiden yön konsertti 24.8. klo 21 
Oulunkylän kirkossa. Mukana Neue 
Quartet -jousikvartetti ja Mikko Helenius, 
bandoneon. Vapaa pääsy. 

MUSIIKILLISET KESÄKAHVILAT 
Oulunkylän kirkossa

ON JUHANNUS JA
SUOMI TÄYTTÄÄ 100 v. 

Sitä juhlitaan pe 23.6. klo 18
Oulunkylän kirkossa ja sisäpihalla. 

Petri Laaksonen laulaa suomalaisten
runoilijoiden teksteihin säveltämiään lauluja. 

Klo 19 alkaen kahvia, makkaranpaistoa ja 
yhteislaulua.

Mukana kirkkoherra Ulla Kosonen, kanttori 
Maija Pesonen-Kareinen

sekä diakoni Henri Isokuortti.

Vapaa pääsy. 

TAITEIDEN YÖSSÄ 
torstaina 24.8.
TAITEIDEN YÖSSÄ
torstaina 24.8.
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Kevätkausi päättyi, mutta kesä on vasta 

alkamassa.

Eläkeikäisten kesäinen kerho kirkolla 

torstaisin klo 13

Perheiden Kesäkeskiviikot VälKeessä, 

Välitalontie 71
keskiviikkoisin klo 9:30–12. 

Kivaa tekemistä perheille.

Aamupalaakin saa eurolla.

Meillä on kesälläkin MESSU eli ehtoollisjumalanpalvelus.
Tervetuloa Hyvän Paimenen kirkolle sunnuntaisin klo 11.

– Ei ainakaan vielä sada lunta, naapuri tuumi, 
kun astuimme yhtä aikaa pihalle porras-
käytävän ovesta. Toukokuun säästä on tul-

lut kansallinen vitsi. Kirkon musiikkijuhlien toukokuista 
juhlamessua harjoiteltaessa papit pohtivat, onko romant-
tista vai kamalaa, jos lumihiutaleita putoilee hiljaa eh-
toollismaljaan Senaatintorilla ja haittaako, jos valkoisen 
alban alta vilahtavat punaiset kumisaappaat.
Kesäsää on vielä arvoitus. ”Herra tietää, muttei kerro”, 
kuuluu sanonta. Jos yllätysten linja jatkuu, saammekin 
ehkä kuuman kesän. Jos tämä sama lattea meininki jat-
kuu, juhannus on jouluaattoa kylmempi. Jos olisimme 
muinaisia ihmisiä, miettisimme varmaan, mitä nämä säät 
tahtovat meille näin yhteiskuntana kertoa. 
Mutta yhtä kaikki, kesä tulee ja se on yleensä talvea vä-
hälumisempi. Silloin Stadissa lähdetään ulos vaikka top-
patakissa ja hampaat irvessä. Ei sisätiloja enää enempää 
kestä. Puut alkavat vihertää, joten on päästävä puisto-
jen nurmikoille ja rantakallioille ja metsään. Sielu suoras-
taan vaatii sitä. Eikä ihme, sillä luonnon vehreys hoitaa 
ihmistä. Kuulemma luonnosta saadut mikrobit tekevät 
elimistölle hyvää. Stressaantuneen pintahengitys syve-
nee. Ruutujen ääressä uupuneet silmät lepäävät, kun kat-
se ulottuu kauas horisonttiin. Metsän ja ruohon tuoksu 
hivelee aisteja. Ja jos se aurinkokin pilkahtaa lämmittä-
mään, D-vitamiini alkaa hyrrätä suonissa.
Näin papillisesti voisi sanoa, että luontohan on ihmisen 

Kolumni

Kesä on mielen tila
alkukoti. Siksi sinne paluu on 
vanhaan yhteyteen palaamis-
ta – niin kuin löytäisi juuren-
sa uudelleen. Mikä olikaan 
tuon kasvin nimi? Ja katso, 
tuolla juoksee eläin! Luon-
nossa kulkeva imee itseen-
sä uudenlaista elinvoimaa, 
ja ajatukset selkenevät. Mitä 
minä oikeasti ajattelen? Mitä minä tah-
don? Kuka oikein olenkaan? Miksi olen antanut rasittaa 
itseäni liikaa? Näitä voi miettiä metsän kuiskiessa kor-
vaan. Itse Luojakin on luontonsa kuiskeessa läsnä. Hä-
nellekin voi kysymyksensä osoittaa, kun makoilee nur-
mikolla ja katselee puun lehvästöjä ja pilvilampaita. Ajan 
kanssa hiljaa ollessa saattaa kuulla myös vastauksia.
Kesän tullen kirkkokin kuulee luomakunnan kutsun. Se 
keventää viikoittaista ohjelmarumbaansa ja astuu ovesta 
ulos luontoon. Suvivirret kajahtavat kaihoisasti. Päivä-
piirit ja perhekerhot taukoavat, tilalle tulee yhteisiä ret-
kiä ja leirejä. Oulunkylän kirkon pihalla grillataan ja juh-
litaan juhannusta. Maunulan uurnalehdon hartaushet-
kissä ollaan paitsi luonnon, myös ikuisuuden äärellä. 
Mutta entä jos ne säät ovatkin koko kesän kylmät? Ei se 
mitään. Suomalainen kesä on ennen kaikkea mielen tila.

FreIJA ÖzcAN

pastori
Oulunkylän seurakunta

Koulu on loppu, mutta onko 
lomalaisella tekemistä? 
Green Light -kesänuortenilta kirkolla 
tiistaisin klo 18. 
Grillataan ja chillataan.

Palosuontie 1 00660
Virasto on avoinna ma-to klo 9-12
Voit myös jättää viestin vastaajaan tai 
lähettää meille sähköpostia pakila.srk@evl.fi

Pakilan seurakunta
Hyvän Paimenen kirkko

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

JUHANNUSSAUNA
Lämmitän juhannussaunan
puilla tuulen taittamilla
ukon ilman iskemillä
niin kuin äidit ennen vanhaan 
– nyt taisin hiukan liioitella – 
saunan sähköllä sytytin.
Istun lauteilla yksinäni
kiuaskivet virttä veisaa
löyly tahtia hönkäilee
räppänästä ilta-aurinko
työntyy kylpijän seuraksi
koivunoksa seinän raossa
lapsuusmuistoja tarinoi
pyyhkäisen pari kyyneltä
pesuvedessä menemään
vihdon vaston liioitellen
polttaa sisältä sielusta asti.
Kiitos Jumala kesästä
kuiskaan kesken kylpemisen
sauna on pieni temppeli
pyhä paikka vanhastaan
heitä Luoja hyvät löylyt
paha löyly pois lähetä
rakenna rauha pitkin maita
rakkaus ihmisten välille
tänäkin suven juhlana.
Kiuaskivet virttä veisaa
löyly urkuna ujeltaa
yöttömän yön aurinko
hopeisella tarjottimella
taritaan kylpijän sieluun
lauteilla juhannussaunan.
  Liisa Järvinen
 (Minä se niitty, s. 39)

TAITEIDEN YÖSSÄ
torstaina 24.8.

Haluaisitko juttuseuraa tai tarvitsetko 
apua?
Diakonipäivystys tiistaisin klo 10–12. 
Kirkkoherranvirasto avoinna kesäisinkin 
ma–to klo 9–12.
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Ilmoita.
Soita 

040 7280505

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.

PARTURI-KAMPAAMO

OLYMPIA
Koskelantie 54 P. 757 1353

Avoinna    ti-pe 9-17
Kesämaanantait ja
lauantait suljettu

Kirjanpitopalvelua Oulunkylässä
pienille yrityksille

www.mikrotilit.fi         p. 040 733 68 69

OK-Hammas
Jukka Kärkkäinen
Hammaslääkäri, lääkäri

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

Parturi-Kampaamo

SALON BONITA
09 728 5664

Armi (Anu) Sankelo  040 580 3836
Krisse Kilpeläinen  045 122 6383

TERVETULOA!
Manttaalitie 13, Itä-Pakila

 

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

Tarjous on voimassa tällä kupongilla 30.6.2017 asti Maunulan Subway®-ravintolassa. 
Maksulliset lisukkeet eivät sisälly tarjoushintaan. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. 

Yksi tarjous/asiakas. SUBWAY® is a Registered Trademark of Subway IP Inc. 
©2016 Subway IP Inc.

Subway® Maunula
Pakilantie 8 a, Helsinki
avoinna: ma-pe 9–22, 

la 10–21, su 12–21

vain tällä kupongilla

Maunulan S-marketin talossa 

- tervetuloa herkuttelemaan!

Subi® kuin 
Subi® 30 cm6€Päiväkoti Aida 

aukeaa 
Veräjämäkeen 
elokuussa 2017

Tiedustelut:

Jonna Heikkilä  
p. 010 8367 320 
jonna.heikkila@norlandia.com

aida.norlandiapaivakodit.fi

Hae
paikkasi

nyt!

Tutkimusmatkalle!

Huonekaluverhoomo ja myynti
O. Pohjois-Koivisto

Mäkitorpantie 33 tai 40, Oulunkylä, p. 040 508 7421

Nojatuoli à 480,-

Sovi näytöstä

Huonekalu-
verhoilut 

ammattitai-
dolla

Löytöjä!

Pöytäryhmä 590,- 

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

TIMO GRANSTRÖM

Oulunkyläinen 
toivottaa lukijoilleen ja 
yhteiskumppaneilleen 
aurinkoista ja satoisaa kesää!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 www.park.fi  
www.facebook.com/ 
FinlandiaParkHotelHelsinki 
(09) 799 755 
parkhotel@park.fi  
Pohjolankatu 38 00600 Helsinki 
 

 
Meillä voit toteuttaa 
 juhlat ja tilaisuudet!  

 

Pyydä tarjous: 
myyntipalvelu@park.fi 

 

 
Tapas Bar Puisto 
Ma – La klo 17-23 
(keittiö klo 22 asti) 

Lounas 
arkisin klo 11-14 

9,90€ 
 

Tapas Bar Puisto
Ma – La klo 17-23
(keittiö klo 22 asti)

Lounas

arkisin klo 11-14

9,90€

Meillä voit toteuttaa
juhlat ja tilaisuudet!

Pyydä tarjous:
myyntipalvelu@park.fi


