
Nyt polaroivat Xperio-linssit omilla voimakkuuksillasi

MAAILMAN PARHAAT AURINKOLASIT?

-50%!
Tervetuloa 

sovittamaan!

100%

häikäis
y-

suoja

Erikoistarjous on 
voimassa vain 
rajoitetun ajan.

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

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

Oulunkyläinen
Pohjoiset kaupunginosat

Ogelin kyläjuhlat 14.6.!
Kesäkuussa Ogelissa juhlitaan. Oulunkyläläiset toimijat ovat 
yhdistäneet voimansa ja tuovat nyt myös Ogeliin omat kyläjuhlat. 
Seurahuoneen ympäristöön keskittyvissä juhlissa on musiikkia, 
kirppis, monenlaista puuhaa lapsille, lavarunouden open mic ja 
tietenkin kesäherkkuja tarjolla. Juhla jatkuu iltaan asti musiikilla. 
Seurahuoneen sulkeutuessa siirrytään jatkoille Ogeli’s Bar:iin. 
Merkitse päivä kalenteriin ja tule mukaan!
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AVOIMET PUUTARHATUutta asuntotuotantoa Oulunkylässä
Neste K
Oulunkylä
Siltavoudintie 19, 
00640 Helsinki 
Puh. 09 728 4455

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

MUSTIKKAPULLA  
JA KAHVI 2,5 dl

390
yhteensä

Kesäkuussa kahviostamme
Voimassa 30.6.2019 asti HAPPY HOUR

joka päivä  
klo 14-16

Kaikki  
30 cm Subit®

6,90 €

Mureaa  
nyhtökanaa
REMIX  
SUBI®  

15 cm

5,90 € Voimassa 20.8. asti.

Tarjoukset voimassa 
30.6.2019 asti tai niin 
kauan kun tuotteita 
riittää.

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

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

Kesäpäivien tarjoukset! 
Melatoniini Orion 
1,9 mg 100 tabl.
Vaihtoehtoina nopeasti 
suussa hajoavat tai nieltävät 
tabletit.

19,80 
(0,20/tabl.)
Norm. 25,75 (0,26/tabl.)

Ceralan Plus 100 g 

11,90 
(119,-/kg) 
Norm. 14,80 (148,-/kg) 

Sebamed Face & Body 
Wash Refill 1100 ml

14,90 
(13,55/l)
Norm. 18,75 (17,05/l)

Sebamed Everyday 
Shampoo 200 ml 

6,50 
(32,50/l)
Norm. 8,10 (40,50/l)

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

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

Monipuolisista valikoimista koko perheelle

550
2 PKT 499

KG

 
Karkkikatu 
IRTOMAKEISET

HERKUTELLAAN VIIKONVAIHTEESSA
 
Takuumurea 
Suomalainen 
NAUDAN SISÄ-JA 
PAAHTOPAISTI

Tuore 
KARITSAN 
PAAHTOPAISTI 
Uusi-Seelanti 

Filos 
HALLOUMI JUUSTOT  
200 g (13,75 kg)

1395
KG 1995

KG

995
KG

HERKKUKEITTIÖN 
GRILLIPERUNAT

TARJOUKSET VOIMASSA 
 KE-LA 29.5.-1.6.

“Siellä uudessa kodissa 
mul pitää olla oma 
huone salaovella ja 
haitankilla.”

Huone varmasti järjestyy.  
Kysy haitankista vanhemmiltasi. 
Vaadi välittäjältäsi enemmän.

Huone varmasti järjestyy. Kysy haitankista vanhemmiltasi. 
Vaadi välittäjältäsi enemmän.

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

- KIVA ANTAA KYLÄJUHLAN myötä mahdol-
lisuus etenkin Oulunkylässä vaikuttaville ja vai-
kuttaneille kulttuuritoimijoille – ja muillekin ak-
tiiveille. Toivon, että Seurahuoneen ”ankkalampi” 
saa tästä myös innostusruiskeen ja alueella järjes-
tetään jatkossa aktiivisesti kaikenlaista toimintaa 
oulunkyläläisten iloksi, kuvaa tunnelmia Tapsa 

Solonen kyläjuhlien ohjelmavastaavan roolissa.
Pääset mukaan tekemään Ogelin parhaita 

juhlia ottamalla yhteyttä Oulunkylä-Seuraan 
(jatkuu s. 3).

Teksti: SUSAN WILANDER    
Kuva: OULUNKYLÄN SEURAHUONE
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Hyvinvointia läheltä
NÄIN KESÄN kynnyksellä luon-
to hellii meitä valolla ja väreil-
lä. Nyt on hyvä tilaisuus antaa 
auringon valon kirkastaa myös 
mielen varjoisammat sopukat 
talven jäljiltä. Jokaisen elämäs-
sä on joskus pilvipeitettä taivaal-
la, saattaapa olla kunnon myrs-
kyjäkin. Mutta myrskyn jälkeen 
tulee tyven ja silloin vasta huo-
maakin, kuinka kaunista on elä-
mä. Luonto on yksi parhaista 
mielen virkistäjistä – kokeile si-
näkin aivan ilmaista terveyskuu-
ria; 10 minuutin kävely metsässä 
tai puistossa linnunlaulua kuun-
nellen tekee ihmeitä!

Kiinalaiset ovat tienneet jo 
pitkään, mikä elämässä on tär-
keää – puutarhan hoito. Eikä se-
kään niin kovin tärkeää. Puutar-
han vehreydessä sormet mullas-
sa ahertavankin on hyvä tietää, 
että välillä voi jättää rikkaruohot 
kasvamaan. Vuohenputkista ja 
voikukista syntyy herkullista ja 
terveellistä salaattia, joten ne 
voisi oikeastaan nimetä osaksi 
kasvimaata. Avoimet puutarhat 
– tapahtuma avaa monta port-

tia näilläkin kulmilla heinäkuus-
sa (ks s. 8). Silloin on mahdolli-
suus nauttia puutarhoista, vaik-
kei itsellä sellaista olisikaan.

Luonnolla on tapana kulkea 
omia teitään ihmisestä välittä-
mättä. Alueellamme rakenne-
taan nyt monessa paikassa uutta 
kaupunkia (ks s. 4). Joistain pai-
koista luonto joutuu väistymään. 
Toisissa paikoissa näemme, mi-
ten luonto on kasvanut vanhojen 
talojen jäänteiden päälle. Kau-
punkiluonto voi suoda myös va-
rovaiselle tarkkailijalle yllätyksiä. 
Aamu- tai iltahämärissä Kes-
kuspuistossa voi tulla vastaan 
niin kettu kuin jäniskin ja joskus 
jopa jokin harvinaisempi kulki-
ja. Yllättäen ihmisten läheisyys 
tarjoaa myös villieläimille uusia 
mahdollisuuksia. Kysymys kuu-
luukin, osaammeko elää rauhal-
lista rinnakkaineloa?

Hyvinvointia tarjoaa myös 
ihmisten kaupunki. Helsingis-
sä on loistavat harrastusmah-
dollisuudet kesälläkin, Kum-
pulan maauimalasta Oulunky-
län tekojääradan tenniskenttiin 
ja kaikkeen siltä väliltä. Iloa elä-
mään tuo myös yhteinen teke-
minen. Oulunkylän oma kylä-
juhla 14.6. virittää koko kylän 
juhlatunnelmaan! (ks. s.3) Juh-
lan jälkeen voi rentoutua heinä-
kuun helteillä hiljaisessa kau-
pungissa, kun kaduilla kulkee 
lähes ainoastaan turisteja. 

Aurinkoista ja rentouttavaa 
kesää!

SUSAN WILANDER
päätoimittajaKuva: Ingrid Kähäri

Kuka on vuoden pakilalainen 2019?

TUNNETKO HENKILÖN TAI YHTEISÖN, joka on mielestä-
si toiminut esimerkillisesti Pakilan, Paloheinän, Torp-
parinmäen tai Tuomarinkylän alueen asioiden edis-
tämiseksi? Kenties olet kiinnittänyt huomiota jonkun 
henkilön, yhteisön tai yrityksen toimintaan alueem-
me hyväksi tai havainnut jonkin yksittäisen merkittä-
vän teon kotiseutumme asioiden edistämiseksi? Jos 
olet, anna se ilmi!  

Pakila-Seura nimeää vuoden pakilalaiseksi alueel-
la asuvan tai asuneen henkilön tai yhteisön, joka on 
aktiivisella tavalla vaikuttanut Pakilan alueen kehi-
tykseen tai muuten toiminut alueen asioiden edis-
täjänä tai yhteistyön edistäjänä. Pakila-Seura nime-
ää vuoden pakilalaisen pääsääntöisesti kerran vuo-
dessa. Vuoden pakilalaisiksi on valittu mm. muusik-
ko Seppo Hovi, kirjailija Kari Hotakainen, taitelija Paul 
Envalds, Pakilan Voimistelijoiden puheenjohtaja Kert-

tu Valve ja viime vuonna erityisesti alueen musiikillis-
ten tapahtumien järjestäjänä kunnostautunut Hanne-
le Soljander-Halme. 

Vuoden pakilalaisesta päättää Pakila-Seuran halli-
tus.  Ehdotuksia voivat tehdä niin yhdistykset, yrityk-
set kuin yksityishenkilötkin. Kirjalliset vapaamuotoiset 
Pakila-Seuran hallitukselle osoitetut ehdotukset (ke-
tä ehdotetaan ja millä perusteella) voi lähettää säh-
köpostitse osoitteella pakilaseura@gmail.com.  Ehdo-
tukset tulee tehdä viimeistään 15.8.2019. 

Vuoden pakilalaiselle luovutetaan kiertopalkin-
to, pronssimalja, joka on ollut Pakila-Seuran hallussa 
vuodesta 1987. Lisäksi vuoden pakilalainen saa kun-
niakirjan ja muistoesineen. Palkintoja tärkeämpää on 
myönteinen huomion kiinnittäminen asuinalueemme 
asioiden edistämiseen.

Suunniteltu uusi Verä-
jämäen ja Viikinmäen 
välinen, Vantaanjoen 
ylittävä kevyen lii-
kenteen sillan sijoitus 
herättää huolta.

RAIDE-JOKERIN siltasuunnitelmassa esi-
tetään uuden sillan rakentamista nykyisen 
tilalle sekä tämän eteläpuolelle rakennet-
tavaksi erillistä kaarevanmuotoista kevyen 
liikenteen siltaa. Sen sijoituksella olisi kui-
tenkin merkittäviä haittavaikutuksia alueen 
virkistyskäytölle ja luontoarvoille. Sillan ra-

kennustöissä kaatuisi puustoa joen molem-
min puolin kaupungin arvokkaaksi määrit-
telemiltä luontokohteilta. Joen kummalla-
kin rannalla näitä luontokohteita tulisi myös 
jäämään pysyvästi sillan ja siirrettävien ul-
koilureittien alle. Nykyinen metsäinen mai-
sema kuusikkorinteineen muuttuisi rajusti.

Ympäristön huomioiva  
vaihtoehto esitetty

Silta olisi kuitenkin mahdollista toteuttaa 
ilman luonto- ja maisemahaittoja, toden-
näköisesti alhaisemmin kustannuksin ja il-
man, että se vaikuttaa Raide-Jokerin raken-
tamiseen. Oulunkylä-Seura esittääkin, että 

suunnitellusta kaarevasta kevyen liikenteen 
sillasta ja siihen liittyvistä hakkuista luovu-
taan ja silta toteutetaan yhdistämällä raitio-
tieliikenteen ja kevyen liikenteen väylät ny-
kyiseen tapaan. Seuran ehdotus noudattaa 
Raide-Jokerin aiempia v. 2015 suunnitel-
mia ja toisi merkittäviä säästöjä. Samalla 
rakennustöiden yhteydessä toteutettavaksi 
suunniteltu viemäri tulisi vetää lähempä-
nä ulkoilutietä, arvokasta luontokohdetta 
ja vanhaa puustoa säilyttäen.

Lisää aiheesta Oulunkylän kotisivuilla: 
kaupunginosat.net/oulunkyla/.

Teksti: ERWIN WOITSCH 
OTTO MIETTINEN

Siltahanke uhkaa Vantaanjoen 
maisemaa ja luontoa

Raide-Jokerin projektitoimisto
Valimotie 1, 00380 Helsinki
raidejokeri@hel.fi

LUONNOS

www.oulunkylainen.fi
www.oulunkyla.fi

www.facebook.com/Oulunkylainen

Oulunkyläinen on saatavilla 
myös useissa jakelupisteissä – 

tarkista paikat lehden verkkosivuilta 
www.oulunkylainen.fi 

Oulunkyläisen ilmestymisaikataulu:
4/2019  ilmestyy  28.8.
5/2019  ilmestyy  23.10.
6/2019  ilmestyy  4.12.



Tervetuloa Ogelin kyläjuhlille!
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Ogelin kyläjuhla 
syntyy vapaaeh-
toisvoimin yh-
dessä useiden 
alueen toimijoi-
den sekä aktii-
visten asukkai-

den toimesta. Juhlaprojektin tavoittee-
na on luoda uutta kaupunkikulttuuria, 
joka tukee Oulunkylän yhteisöllisyyttä 
ja viihtyisyyttä. 

Musiikkia ja mussutettavaa
Luvassa on ohjelmaa kaikenikäisille 
ja moneen makuun: erilaisia esityk-
siä, kirppis - sekä tietenkin musiikkia, 
joka on juhlan kantava teema. Lavalle 
nousevat myös nuoret muusikot tuo-
maan iloa kesäiltaan. 

Paikalle voi saapua vaikka suoraan 
töistä, sillä asukastalon kahviosta löy-
tyy nälkäisille ruokaisampiakin herk-
kuja - jotka loihtivat tarjolle Oulun-
kylän Martat. Tapahtuma-alueella on 
tarjolla myös grillimakkaraa sekä eri-
laisia herkkuja muutamasta eri myyn-
tipisteestä. Kyläjuhliin voi myös saa-
pua oman viltin ja piknik-eväiden ke-
ra nauttimaan musiikista ja rennosta 
tunnelmasta.

Lapsille ohjelmaa jo iltapäivällä
Erityisesti lapsiperheille suunnattua 
ohjelmaa on tarjolla jo klo 14 alka-
en, kun paikalle saapuvassa kirjasto-
auto Skidissä alkaa satutunti nuorim-
mille kyläjuhlijoille. Iltapäivän aikana 
lapset ovat tervetulleita myös askarte-

lemaan Seurahuoneelta löytyvään ke-
säiseen työpajaan, jonka tarjoaa Oulun-
kylän seurakunta.

Alustavan aikataulun mukaan klo 
15 päästään jo ensimmäisen musiik-
kiesityksen pariin, kun lapsille ja lap-
senmielisille tarjoilee lauluja Oulunky-
län Seurahuone Band.

Kaikille avoin kirppismahdollisuus 
on tarjolla jo iltapäivästä alkaen ja puis-
toalueelta löytyy myös Oulunkylä-Seu-
ran oma pöytä design-esineille.

Inspiroiko lavarunouden  
Open Mic?

Mikäpä sopisi Seurahuoneelle parem-
min, kuin runonlausunta kahvisalon-
gissa - vierailihan siellä jo vuosisadan 
alussa usein itse Eino Leino. Ogelin 
kyläjuhlissa kuulemme kuitenkin jo-
tain aivan uutta: tulossa on lavarunou-
den open mic! 

Lavarunous (poetry slam) on sana-
taidetta, jossa omien tekstien esittä-
minen julkisesti voi saada monenlaisia 
muotoja - ja olla hyvinkin intensiivi-
nen kohtaaminen yleisön kanssa. Tule 
siis paikalle ja koe itse, alustavan aika-
taulun mukaan noin klo 17. Tai vetäise 
pian Oulunkylän kirjastossa henkilö-
kuntaa hihasta ja ilmoittaudu mukaan, 
sillä lavarunouden harrastajille mikki 
on todellakin vapaa.

Illan 
ohjelmassa 
bändejä
Lehtijuttua kirjoit-
taessa juhlaprojek-
tin väki odottaa vie-
lä illan tähtiesiintyjän 
varmistumista, mutta sen 
verran on jo varmaa, että lu-
vassa on sekä letkeämpää että rai-
lakkaampaa menoa noin kello 21 saak-
ka. Ja sen jälkeen innokkaimmille mu-
siikinystäville on vielä jatkot Ogeli Mu-
sic Clubin voimin läheisessä Ogelis´s 
Bar -ravintolassa.

Tapahtumaan on tulossa myös pie-
niä yllätyksiä, joista voit lukea lisää lä-
hempänä tapahtumapäivää myös kylä-
juhlan mainoksista.

 
 

Tervetuloa 
myös lähiseuduilta

Juuri Sinä olet tervetullut mukaan, vie-
tetään yhdessä ihanaa kesäjuhlaa - ja 
tullaan tutuiksi! Niin ja näistä bileistä 
kannattaa nyt vinkata myös ystäville, 
junalla ja jokerillahan on myös help-
po saapua paikalle.

Teksti: MARIKA MANTERE 

Ogelin kyläjuhlan työryhmästä muutama henkilö kuvassa 
asukastalon edustalla: vasemmalta oikealle Marja Markko, 
Kukka Korkeaoja ja Marika Mantere Oulunkylä-seurasta, 
Minna Lajoma Seurahuoneelta, Helvi Forsell ja Anne 
Merisaari-Varis Oulunkylän Martoista, Marjatta Kuusela 
Oulunkylä-seurasta, Tapsa Solonen Ogeli Music Clubista.

OULUNKYLÄ-SEURA edistää asuinalueemme yhteisöllisyyttä, osallistuu 
aktiivisesti kaupunginosan kehittämiseen seuraamalla ja kommentoimal-
la kunnallisia suunnitelmia sekä päätöksentekoa, tuo Oulunkylän histori-
aa tutuksi sekä kutsuu alueen toimijat yhteen vaikuttamaan yhdessä Ou-
lunkylän viihtyisyyteen ja elinvoimaisuuteen.

Oulunkylä-Seuran jäsenmaksu on 20 euroa vuodessa. Jokainen jäsen-
maksu on kaupunginosayhdistykselle tärkeä, sillä Oulunkylä-Seura ei saa 
tällä hetkellä mitään muuta vakituista rahoitusta koko asuinalueemme 
hyväksi tehtävään työhön. Meneillään olevan 
kyläjuhlaprojektin rahoitus kaupungilta on 
myös ennakoitua pienempi: esimerkiksi Hel-
singin kaupungin asukasosallisuusrahaa ei voi-
nut hakea projektille, koska sen budjetti käy-
tettiin tänä vuonna loppuun jo kevään aikana. 

Voit liittyä jäseneksi ottamalla yhteyttä: 
seura@oulunkyla.info

Oletko jo Oulunkylä-Seuran jäsen?

Kesäjuhlissa on runsaasti ohjelmaa 
Oulunkylän Seurahuoneella. Kuva: Ou-
lunkylän Seurahuone.

Oulunkylän Seurahuoneen ympäristössä vietetään pitkästä aikaa asuinalueemme omaa kyläjuhlaa 
perjantaina 14. kesäkuuta noin kello 14-21. Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin. 

MUKANA JÄRJESTELYISSÄ ja 
tuottamassa ohjelmaa on laaja jouk-
ko oulunkyläläisiä toimijoita ja kau-
punginosa-aktiiveja. Kyläjuhlapro-
jekti syntyy vapaaehtoistyönä Ou-
lunkylän yhteisöllisyyden hyväksi.

-Aiempina vuosina järjestetyt yh-
teiset juhlat ovat olleet onnistunei-
ta ja keränneet paljon kyläläisiä yh-
teen. Tässä tauon aikana on tullut 
paljon kyselyitä ja toiveita juhlien el-
vyttämisestä etenkin lapsiperheiltä. 
Olen iloinen, että olemme nyt saa-
neet koolle joukon innostuneita ja 
idearikkaita ihmisiä tekemään juh-
laa, josta uskomme syntyvän joka-
vuotisen tapahtuman. Olet lämpi-
mästi tervetullut mukaan – tavataan 
siis 14.6.! kertoo Oulunkylä-Seuran 
puheenjohtaja Marja Markko.

Oulunkylässä kaivataankin nyt 
selvästi uutta yhteisöllisempää mei-
ninkiä.

-Tämä alueen toimijoiden yhteis-

projekti on huima ponnistus pienin 
resurssein ja suht nopealla aikatau-
lulla – ja siksi tapahtuma nojaakin 
nyt reilusti mukana olevien upei-
den tyyppien osaamiseen ja ver-
kostoihin. Ja siihen kuuluisaan sel-
känahkaan! Vuoden 2020 kyläjuhli-
en konseptia aloitamme ideoimaan 
jo syksyllä, täydentää kyläjuhlapro-
jektin vetäjä Marika Mantere Ou-
lunkylä-Seurasta.

Tavoitteena uusi  
vuosittainen perinne

Ogelin kyläjuhlaprojektissa mukana 
olevat tahot ovat Oulunkylä-Seu-
ra, asukastalo Seurahuone, Oulun-
kylän kirjasto, Oulunkylän Martat, 
Oulunkylän seurakunta sekä kau-
punginosa-aktiivit. Lisäksi tapahtu-
man ja yhteistyön ideoinnissa on ol-
lut mukana mm. Oulunkylän Lions, 
Botnia69, Leikkipuisto Mäkitorppa. 

Ogelin kyläjuhlasta on tavoitteena 
luoda vuosittainen perinne - ja työ-
ryhmä on avoin kaikille kaupungin-
osamme yhteistoiminnasta innostu-
ville: voit ilmoittautua mukaan otta-
malla yhteyttä tapahtuman järjestä-
vänä tahona toimivaan Oulunkylä-
Seuraan, jossa kuullaan myös mie-
lellään palautetta ja ideoita seuraa-
via tapahtumia varten!

Haluatko mukaan 
talkoolaiseksi?

Tapahtumissa riittää aina erilaisia 
pieniä tehtäviä, joille tarvitaan kä-
sipareja - joten jokainen on terve-
tullut myös talkoolaiseksi: kysy lisää 
Seurahuoneelta Minna Lajomalta.

Jos sinulle heräsi yhteistyöajatuk-
sia bändeihin tai muihin esiintyjiin 
liittyen, ota yhteyttä Ogeli Music 
Clubin Tapsa Soloseen.

Kyläyhteisön yhdessä tuottama juhla

 
 

MISTÄ LÖYTYY 
LISÄTIETOA?

Jos olet Facebookissa, hae “Ogelin  
kyläjuhla”  niin löydät ajantasaisen  

tapahtumainfon. Käy samalla 
tykkäämässä Oulunkylä-seuran  

Fb-sivusta, niin pääset seuraamaan  
myös jatkossa alueen  
yhteistyöprojekteja jo  
suunnitteluvaiheessa.
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Oulunkylä on historiallises-
ti kerroksellinen asuinalue, 
joka on rakentunut vuonna 

1881 henkilöliikenteelle avatun rauta-
tiepysäkin ympärille. Oulunkylä koos-
tuu viidestä osa-alueesta, joista jokai-
nen on rakennettu eri aikakausina. 
Luonnonläheinen Oulunkylän alue ke-
hittyy jatkuvasti ja Raide-Jokerin myö-
tä alueelle on tulossa niin uusia asun-
toja kuin palveluitakin.

Uudet asunnot ja palvelut  
tuovat eloa alueelle

Lähivuosien kaavoitussuunnitelmat 
ovat tuomassa uusia asuntoja ja pal-
veluita Oulunkylään. Alueelle tavoi-
tellaan jopa 5000 uutta asukasta vuo-
teen 2030 mennessä.

• Oulunkylän keskustaa kehite-
tään raideliikenteen vaihtoase-

mana ja sinne rakennetaan lisää 
asuntoja, palveluja sekä liiketilaa 
päivittäistavara- ja muulle vähit-
täiskaupalle.

• Käskynhaltijantietä muokataan 
bulevardimaisemmaksi ja kadun 
kummallekin puolelle rakenne-
taan uusia asuntoja noin 1 800 
asukkaalle. Alueen läpi suunnitel-
laan kahta pohjois-eteläsuuntais-
ta viherreittiä puistoaukioineen.

• Veräjämäelle Maaherrantien var-
teen kaavaillaan uusia asuinker-
rostaloja ja Jokiniementien var-
teen uutta päiväkotia.

• Maunulan Kuusikkopolulle tulee 
60 uutta asuntoa, jotka rakennut-
taa Helsingin kaupungin asunto-
tuotantotoimisto ATT.

• Maunulaan Suursuonlaitaan, ny-
kyisen päiväkoti Suursuon tontil-
le on suunnitteilla Suomen suu-
rin päiväkoti, jossa olisi tilaa 335 
lapselle.

• Pirjontien ja Pirkkolantien varsil-
le Maunulaan suunnitellaan asun-
toja noin 600 uudelle asukkaalle.”

Näin kertoo Helsingin kaupungin 
sivusto tulevista Oulunkylän muu-
toksista.  Osa rakennuksista on jo val-
miita, valmiiksi suunniteltuja tai vie-
lä suunnitteluvaiheessa.  Kävin touko-
kuun alkupuolella katsomassa muuta-
maa uutta kohdetta.

Maunulan uusi keskusta
Maunulan Suonotkonkujalle, entisen 
ostarin paikalle on rakennettu 17 kpl 
vapaarahoitteista Hitas-omistusasun-
toa.  Talo on vastapäätä S-marketia ja 
Maunula-taloa ja sen alakerrassa on 
iso liiketila.  Miina Äkkijyrkän prons-
siveistos Aamulla/Vasikat on saanut 

arvoisensa näkyvän paikan uuden ra-
kennuksen eteen. Talon kivijalkaan on 
aukeamassa ravintola, joskin ajankoh-
taa en tiedä. Myös Maunulan Kuusik-
kotielle valmistuu vuonna 2020 65 kpl 
asumisoikeusasuntoja punatiilisiin rivi- 
ja kerrostaloihin.  Asunnot ovat kool-
taan 33 – 95 m2 ja osittain esteettömiä.

Patolaan uusi asuinalue
Patolassa Risu- ja Kivipadonteiden se-
kä Tuusulanväylän rajaamalle alueelle 
on rakennettu kuusi taloa, jotka käyn-
tini aikana olivat vielä ilman asukkai-
ta.  Alue näytti lähes täysin muutto-
valmiilta.  Alueella on Hekan asunto-
ja 75 kpl pinta-alaltaan keskimäärin 60 
m2.  Näiden talojen vieressä on myös-
kin Hekan hallinnoima 3-kerroksinen 
talo, jossa on sekä ryhmäkoti että 12 
erillistä, esteetöntä asuntoa.  Lähim-
pänä Tuusulanväylää on pitkänomai-
nen 5-6 -kerroksinen Hason asumis-
oikeustalo. Alueella on 1. maailmanso-
dan aikainen tykkitie, joka on inven-
toitu Museoviraston toimesta. Tykki-

Uutta asuntotuotantoa Oulunkylässä
Välimerellisen värityksen saaneesta 
Nikamat-talosta avautuvat näköalat 
Vantaanjoelle.

Alh. Risupadontien ja Isopellontien 
uudisrakentamista.

tien kivetykset käytetään rakennusse-
lostuksen mukaan talojen välisen pi-
han hulevesiaiheessa.

Oulunkylän urheilupuiston taka-
na, Patolanmetsän reunassa on Aso-
kotien asumisoikeusasuntoja.  Tämä 
vuonna 2015 valmistunut, kuuden ta-
lon muodostama tiivis kortteli sisältää 
rivi- ja kerrostaloja, joissa on yhteensä 
47 asuntoa.  Tutustuin erääseen 3-ker-
roksiseen asuntoon, jonka makuuhuo-
neen isosta ikkunasta oli rauhoitta-
va näkymä suoraan Patolanpuistoon.

Jokinäkymiä
Vantaanjoen toisella puolella, Pukin-
mäen Puutarhan viereen on valmistu-
nut loppuvuodesta 2018 pitkä punai-
nen talo suunnittelunimeltään Nika-
mat. Hankesuunnitelma kuvaa taloa 
näin: Korttelirakenne ja massoittelu 
on saanut inspiraationsa ympäröiväs-
tä kulttuurimaisemasta, huomioiden 
samalla ympäristön asettamat rajoi-
tukset ja mahdollisuudet. Suunnitte-
lun kannalta keskeisimpänä tavoit-

teena ovat toiminnallisuuden ja jous-
tavuuden ohella asunnoista avautuvat 
näkymät Vantaanjoen kulttuurimaise-
maan ja rantapuistoon.

Rakennuksen väribetoninen ulko-
kuori poikkeaa selvästi ympäröivästä 
rakennuskannasta ja toi mieleeni Väli-
meren eteläpuolisen alueen rakennus-
värityksen.  Talossa on yhteensä 153 
vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, jot-
ka ovat sekä Hason että Hekan omis-
tuksessa.  Asukkaat odottavat talon 
ja Vantaanjoen välisen rantapuiston 
rakentamista osana Helsinkipuistoa.  
Puiston rakentaminen alkanee tuleva-
na syksynä.  Joen suuntainen pääväy-
lä valaistaan, sinne tulee risteäviä reit-
tejä ja oleskelualueet sijoitetaan veden 
äärelle. Joen toisella puolella on lisäk-
si uudistettu Itsenäisyydenpuisto jos-
kin siellä tullaan mylläämään kaasu-
putken kanssa jo lähiaikoina.

Veräjälaakso uudistuu
Veräjälaakson puolelle osoitteeseen 
Maaherrantie 34-42 on tulossa iso, 
n 900 asukkaan kerrostalokompleksi, 
jonka suunnittelukilpailun voitti eh-
dotus nimeltään Syyssonaatti.  Enim-
millään 7-kerroksisten rakennusten 
radanpuoleiset julkisivut ovat puna-
tiilisiä, mutta korttelin sisäpuolella 
vaaleampia ja pääosin puuverhoiltuja.  
Arttula ja Seurahuone eivät jää kat-
veeseen, vaan ne näkyvät myös radan 
toiselta puolen katsottaessa.  Alueel-
la oleva päiväkoti Perhonen puretaan 
ja tilalle rakennetaan uusi. Siltavou-
dintien varrella olevan päiväkoti Las-
tenpaikan viereen tasataan jo paikkaa 
väistötiloille.

Alueelle tuleville väylille ja aukioille 
on jo ajoissa päätetty uudet nimet: Ve-

räjänporras, Veräjänaukio, Runoilijan-
puisto ja Larin Kyöstin polku.

Maaliskuussa 2019 kaupunkiympä-
ristölautakunta hyväksyi uuden ase-
makaavan, joka mahdollistaa suunni-
telman toteuttamisen.  Rakentamisen 
aloittamisen aikataulusta ei tätä kir-
joittaessa ole vielä tietoa.

Lisäksi osoitteeseen Jokiniemen-
tie 42, radan varteen on tulossa esillä 
olleiden suunnitelmien mukaan kuu-
si kiilamaista, 5-6 -kerroksista asuin-
rakennusta.  Tällä hetkellä tontilla on 
vanhoja kontteja, rikkinäistä aitaa ja ki-
vikasoja.  Taloista yksi tulee hyvin lä-
helle Mikkolantien päästä alkavaa, ra-
dan ylittävää kevyen liikenteen siltaa.  
Asukkaita tälle alueelle tulisi 250. Kau-
punginhallitus on jo hyväksynyt ase-
makaavan muutosehdotuksen.  Oge-
lin Verso -nimisille asunto-osakeyhti-
öille löytyy jo rekisteröidyt yritystun-
nukset, joten rakentaminen saattaa al-
kaa piankin.

Myös Oulunkylä aseman ympäris-
tö sekä Raide-Jokerin reitin lähialu-
eet tulevat muuttumaan lähivuosi-
na ja erilaisia suunnitelmia onkin ol-
lut nähtävillä parin viime vuoden ai-
kana.  Myös Oulunkylä -seura on toi-
mittanut oman kannanottonsa ja eh-
dotuksensa mm kaupungin laatimiin 
3D-suunnitelmiin.  Koko Oulunkylän 
alue tulee näyttämään varsin toisenlai-
selta vuonna 2030.  Toivottavasti van-
haa, eri aikakausia ilmentävää raken-
tamista kunnioitetaan ja nykyiset sekä 
tulevat asukkaat tuntevat olonsa kotoi-
saksi ja turvalliseksi.

Te Oulunkylään uusina muutta-
neet ja kotikulmillenne palanneet – 
tervetuloa!

Teksti: MARJA MARKKO
Kuvat: KUKKA KORKEAOJA

 
 
 
 
 
 

 

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

Monipuolisia kuntoutuspalveluja  
mm. fysioterapia, akupunktio, vesijumppa, ohjatut älykunto-
saliryhmät, päiväkuntoutuspaketit, geriatrin vastaanotto, vir-
kistävät kuntoutuslomat ja leikkauksen jälkeinen kuntoutus 
sekä palvelut sotiemme veteraaneille, rauhanturvaajille ja 
asevelvollisena vammautuneille. 
 

SOITA 040 570 1439 
ja tutustu 

www.okks.fi 

Olemme koko kesän auki! 
Juhannuksena 22.6 ja 23.6. kiinni 

Heinäkuussa lauantait poikkeavasti auki 9-17

Kukkia elämyksellisiin hetkiin 
Meiltä juhlakukat, arkikukat, tuliaiskukat,  

onnittelukukat, pihakukat, mökkikukat ym.

Muista nauttia kesän kukista!  
Ihanaa kesää!

Pakilan 
Kukkatalo

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

Ajankohtaista 
kaavoituksesta ja 
liikennejärjestelyistä
KAAVOITUS JA LIIKENNEJÄRJESTELYT ovat aiheita, jot-
ka takuuvarmasti kiinnostavat asukkaita. Tämä mielessäm-
me olimme kutsuneet Pakila-Seuran kevätkokoukseen 25.4. 
näistä asioista kertomaan kaupunginvaltuuston varajäsen Ta-
pio Klemetin, seuramme edellisen puheenjohtajan. Puheen-
vuorossaan hän nosti esiin mm. seuraavat ajankohtaiset asiat: 

• Pakilan koulujen ja päiväkotien peruskorjaus- ja uudis-
rakennushankkeen myötä myös alueen liikenneturval-
lisuutta parannetaan. Ripusuontien jalkakäytäviä leven-
netään niin, että jalankulku Päiväkoti Havukan tontille 
rakennettavalle uudelle päiväkodille sekä ykkös- ja kak-
kosluokille olisi turvallista myös talvella. Lisäksi erityi-
sesti autoliikenteen nopeuksien hillitsemiseksi suunni-
tellaan hidastekorotuksia mm. Rohkatien risteysalueille. 

• Kaupunkiympäristölautakunta on palauttanut Kyläkun-
nantien ja Pakilantien risteyksen tontin kaavaluonnok-
sen uudelleen valmisteltavaksi.  Tontille ei siten ainakaan 
lähitulevaisuudessa ole tulossa autoliikennettä lisäävää 
päivittäistavarakauppaa eikä rakenneta myöskään riste-
ykseen suunniteltuja liikennevaloja.

• Pirkkolantiellä käynnissä olevien johtojen ja putkien 
siirtotöiden jälkeen tieosuudella alkavat Raidejokerin 
raiteiden rakennustyöt. Kesällä 2020 alkavat raidetyöt 
myös Pakilantiellä Pirjontien ja Tuusulantien välisellä 
osuudella. Pakilantien raidetöiden arvioidaan kestävän 
kaksi vuotta, jonka jälkeen Pakilantien perusparannus- 
ja kavennustöitä on tarkoitus jatkaa Pirjontien risteyk-
sestä pohjoiseen olevalla katuosuudella.

• Tontinomistajat eivät vielä pääse hyödyntämään uuden 
yleiskaavan pientalovaltaisille alueille lupaamaa lisära-
kennusoikeutta. Kaupunki aikoo ensin päättää kaavoitus-
periaatteista, joiden mukaan asemakaavoja tullaan jatkos-
sa laatimaan. Periaatteiden teko aloitetaan kesän jälkeen 
ja työn arvioidaan kestävän kaksi vuotta. Nyt rakennus-
hanketta suunnittelevan kannattaa olla yhteydessä alu-
een kaava-arkkitehtiin ja varmistaa, ettei suunnitellulla 
hankkeella suotta sulje pois mahdollisen tulevan lisära-
kennusoikeuden käyttömahdollisuuksia.

Kaupunginosayhdistyksen toiminta on sitä vaikuttavampaa, 
mitä laajemmin toiminnassa on mukana alueen asukkaita. Pa-
kila-Seura kampanjoi tänä keväänä yhdistyksen jäsenmäärän 
kasvattamiseksi. Pakila-Seuran jäsenyys tarjoaa kanavan vai-
kuttamiseen, varmistaa ajantasaisen tiedonsaannin alueen asi-
oista ja oikeuttaa rahanarvoisiin jäsenetuihin. Jäseneksi voit 
liittyä helposti kotisivujemme kautta osoitteessa www.kau-
punginosat.net/pakila ja tietenkin kaikissa tilaisuuksissamme. 
Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaamme! 

RAIMO RAHKONEN
Pakila-Seuran pj.

puh. 0400 408122
raimorahkonen@live.com

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

Pakin taloa isännöi Pakila-Seura ry. 

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

Pakilantien markethanke 
kumoon asukasaktiivisuudella

Helsingin kaupunki-
ympäristölautakun-
ta päätti 2.4.2019 
palauttaa uudel-
leen valmistelta-
vaksi asemakaavan 
muutosehdotuk-

sen, joka koskee Pakilantien ja Kyläkun-
nantien risteykseen suunniteltua rakenta-
mista. Suunnitteilla oli massiivinen 4700 
neliömetrin rakennushanke, joka olisi si-
sältänyt liiketilat pysäköintihallille, päivit-
täistavarakaupalle, kuntosalille ja toimis-
totiloille. Päätös on tervetullut voitto alu-
een asukasaktiiveille, joiden sinnikäs toi-
minta myötävaikutti oleellisesti asian saa-
maan käänteeseen. 

Uusi suunnitelma tulee kaupunkiympä-
ristölautakunnan päätöksen mukaan val-
mistella radikaalisti alkuperäistä pienem-
pänä, rakentamisen liikennehaitat mini-
moiden ja suojeltujen rintamiestalojen ta-
katontit suojaviheralueina säästäen. Suun-
nittelualueen pienennys tarkoittaa sitä, että 
mahdollisen uudisrakennuksen yhden ker-
roksen pinta-ala voi olla enintään noin 700 
m2. Viereisen Pakilan S-marketin pinta-
ala on yli 2000 m2, joten on epätodennä-
köistä, että kulmatontille tulisi päivittäis-
tavarakauppaa.

Alkuperäinen suunnitelma olisi tarkoit-
tanut järkälemäisen uudisrakennuksen le-
vittäytymistä Pakilantien, Kyläkunnantien 
ja Kehä I:n rajaamalle tontille siten, että 
myös Kyläkunnantien varren suojeltujen 
rintamamiestalojen takatontit olisivat jää-
neet rakennuksen alle. Hanke olisi lisän-
nyt merkittävästi liikennehaittoja, pirsto-
nut alueen vihersormen ja vahingoittanut 
rintamamiestaloalueen yhtenäistä ilmettä. 

Rakennussuunnitelma synnytti alueen 
asukkaissa laajaa keskustelua ja nostatti voi-
makasta vastarintaa. Suunnitelman koettiin 
olevan vahvasti ristiriidassa Helsingin ke-
väällä 2018 vahvistaman viheraluemääritel-
män kanssa, jossa todettiin Kehä I:n mo-
lemmin puolin sijaitsevien viheralueiden 

muodostavan tärkeän, useita ekosysteemi-
palveluja tarjoavan suojavihervyöhykkeen, 
joka tulisi säilyttää monipuolisena, viihtyi-
sänä, kerroksellisena lähimetsänä, jossa on 
maisemallista vaihtelevuutta. 

Suunnitelmassa merkittävää huolta ai-
heutti myös uudisrakennuksen käyttötar-
koituksen myötä lisääntyvät liikenteen vaa-
ra- ja ruuhkatilanteet, sillä jo nykyisellään 
S-marketin liikenne puurouttaa risteystä 
ruuhka-aikoina runsaasti. Myös suunni-
tellun rakennuksen käyttötarkoitus sinäl-
lään herätti ihmetystä. Pakilassa ja lähi-
alueilla on paljon ruokamarketteja, joten 
uuden suuren K-ruokamarketin rakenta-
miselle on vaikea nähdä todellista tarvetta. 

Asemakaavalla suojelluilla rintamamies-
taloilla on asukkaiden vahva tuki. Talot 
koetaan kuuluvaksi oleellisena osana Pa-
kilan alueen historiaan, jota alueella halu-
taan vaalia. Suunnitelman palauttaminen 
uudelleen valmisteluun on osoitus asuka-
saktiivisuuden vaikuttavuudesta ja rohkai-
seva esimerkki kansalaistoiminnan mah-

dollisuuksista oman asuinympäristön suh-
teen. Hanketta vastustavat asukkaat ilmai-
sivat mielipiteitään eri kanavissa, olivat yh-
teydessä viranomaisiin ja poliittisiin päät-
täjiin, argumentoivat ja jakoivat aktiivises-
ti tietoa asiasta aivan viime hetkiin asti en-
nen kaupunkiympäristöautakunnan päät-
tävää kokousta. 

Keskeinen hahmo asukasaktiivisuuden 
koordinoimisessa oli Tuomas Tuomi-Ni-
kula, jonka mukaan oli hienoa huomata, 
että poliitikot olivat valmiita muuttamaan 
mielipidettään, kun hankkeen epäkohdat 
nostettiin esiin. Asukkaiden ei hänen mu-
kaansa kannata tyytyä kaupungin vuoro-
vaikutussuunnitelmaan, sillä virkamiehet 
esittävät hankkeen poliitikoille haluamas-
saan valossa. Hän kannustaakin ihmisiä ole-
maan suoraan yhteydessä päättäjiin. ”Tämä 
oli hieno taistelu, jossa oli vahvasti tukena 
koko naapurusto!”, kiittelee Tuomi-Nikula. 

Teksti ja kuva: 
ERJA VUORIO

Pakila-Seura 
käynnistää vanhojen 
valokuvien keräyksen

YKSI PAKILA-SEURAN teh-
tävistä on alueen historian ja 
kulttuuriperinnön vaaliminen. 
Nyt etsimme yhteistyössä Pa-
loheinän kirjaston kanssa van-
hoja valokuvia koko toimialu-
eeltamme eli Pakilasta, Palohei-
nästä, Torpparinmäestä ja Tuo-
marinkylästä.  

Jos arkistoistasi löytyy kuvia 
alueen rakennuksista, tapahtu-
mista tai ihmisistä ennen vuotta 
1985, jaa niitä yhteiseksi iloksi 
ja hyödyksi!  Valokuvia kerätään 
syyskuuhun asti ja niistä järjes-

tetään näyttely uudistetussa Pa-
loheinän kirjastossa. Näyttelyn 
ajankohta selviää myöhemmin 
syksyllä ja siitä tiedotetaan Pa-
kila-Seuran ja Paloheinän kir-
jastojen nettisivuilla ja Face-
bookissa. 

Pakila-Seurassa keräyksen 
koordinaattorina toimii Mer-
vi Mattila, joka on tavattavissa 
Paloheinän kirjastossa ti 28.5. 
klo 16-19, ke 5.6. klo 12-15 
ja ti 11.6. klo 16-19. Jos ku-
vat ovat sähköisessä muodossa, 
voit lähettää ne osoitteella pa-
loheinan_kirjasto@hel.fi. Lii-
tä mukaan yhteystietosi, mah-
dollisimman tarkat tiedot ku-
van kohteesta ja lupa käyttää 
kuvia näyttelyssä. Kaikkiin asi-
aa koskeviin tiedusteluihin vas-
taa Mervi Mattila, puh. 045 236 
5956. Kiitos etukäteen arvok-
kaasta avustasi!

Teksti ja kuva: ERJA VUORIO

Pakilantien - Kyläkunnantien kulmaus.
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• Parturi
• Kampaamo  

Käpyläntie 1,  p. 798 940, 798 920

Marleen
a •  Kauneushoitola  

•  Jalkahoitola   
•  Koti- ja  
    laitoskäynnit

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

Tiistaisin 
eläkeläisalennus

Parturi-Kampaamo 

Salon Bonita
040 580 3836   

Armi (Anu) Sankelo 09 728 5664  
Manttaalitie 13, Itä-Pakila  •  Tervetuloa!

Lahjakortti  
on ihana ja  

toivottu lahja!
Intiankatu 25, 00560 Helsinki

Ajanvaraukset:  
villavadelma.fi/ajanvaraus 

tai p. 044 020 4750 
Katso verkkokauppamme

45v.

Suojaa ihosi 
auringolta

B-Protect 30 ml
Sävyttävä aurinkosuoja-

voide kasvoille.
11,50 € norm. 14,40 €

Sun Spray 200 ml
Kasvoille ja vartalolle.
19,90 € norm. 22 €

Lotion For Children 250 ml
Vedenkestävä aurinkosuoja-

voide lapsille.
22,80 €  norm. 28,50 €

Tarjoukset voimassa 

UUTUUS

Avène Very High 
Protection SPF 50 

aurinkosuojavoiteet 

Käpyläntie 8  •  (09) 791335
ma – pe 8.30–19.00 • la 9.00 – 16.00K

Tarjoukset voimassa myös Pasilan apteekissa ja Länsipasilan sivuapteekissa.

30.6. asti

Happy State

www.happystate.fi
Puh.  046 921 7245

Parturi-Kampaamo
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Oulunkylän  
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Marjut Mäkelä
Siltavoudintie 7,  
00640 HELSINKI  
Puh. 09 728 7012

KLASSISTA HIERONTAA  
NAISILLE. TUTUSTUMIS-
TARJOUS -30%
KIVALTERINTIE 21A 
VALERIA - p. 040 968 6245 
ANNASTIINA - p. 050 374 1037

Maunulan  
Fysioterapia  

&  Hieronta
Tarjous kesän ajan  

Jalkahoito 45 €,  
kotikäyntinä 60 €

Metsäpurontie 26, Maunula 
p. 09 - 724 9577 

www.rajakaski.fi

Tervetuloa!

Mäkitorpantie 23
puh. 09-752 4939

Parturi-Kampaamo

 

Yksilölliset 
hammasproteesit 

suoraan  
valmistajalta

Erikoishammasteknikko 

MERJA  
VESAMÄKI

Helsinginkatu 9 
P. 09 716 151

Käpylä, Tattariharju ja Siltamäki 
P. 040 415 9119  www.fysiotreenari.com

Jo vuodesta 2005
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ERIKOISHAMMASTEKNIKKO 

Hannele Lindholm 
Puh. 09 710 533
Käenkuja 4, Sörnainen

Käpyläntie1, 00610 Helsinki   |   www.koskelanhammas.fi

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

Varaa aika
soittamalla

(09) 720 6800
tai netistä.

Hammashoitoa 
OULUNKYLÄSSÄ

Siltavoudintie 4

Jukka Kärkkäinen 
Hammaslääkäri, lääkäri

OK-Hammas
Ajanvaraus p. 7520880

Hiusateljee Oy Ogelin liikekeskus,  
Kylänvanhimmantie 29  

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

Piristä itseäsi  
uudella  
tyylillä!

Muodonmuutokset  
meiltä ammatti- 

taidolla, myös uudet  
hiustenvärjäykset.

Tervetuloa tutustumaan!

Kauneus ja terveys

logo_orig_pms.indd   1 15.6.2009   10.18
Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess BlackPANTONE 299 CPANTONE 142 C

Kelan vaativa kuntoutus.  
Meillä käyvät Helsingin  

kaupungin palvelusetelit.

www.fysioeka.fi 

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

 
 
 
                                                                   
 

     maunulan 
                  apteekki 
 

                 Palvelemme ma-pe 8.30-19, la 9-16 

          Pakilantie 10, 00630 H:ki, 09-724 8543 

                                          maunulan_apteekki.helsinki@apteekit.net 

     

  Katso kaikki tarjoukset                      
         www.maunulanapteekki.fi  
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Fysioterapeutti  
Anita  

Korhonen 
050 545 9500
Männikkötie 10

• fysioterapia & hieronta 
(48,-/h) 

• kinesioteippaukset  
• Bemer-terapia 

• kalvo(fascia)käsittelyt

Tule 
tutustu-
maan !

LEIKKUU
HIUSTEN

AVATTU UUSI
PARTURI KAMPAAMO PAKILAAN!

NAISTEN alk.  25,-
MIESTEN  15,-
LASTEN 0-7 v. alk.   10,- 

VÄRIT alk. 50,-
Ma-pe 09.00-19.00, La 10.00-18.00
Puh.0400-377822
Tammiontie 1 (Maunula)

Kuntoutus- ja  
jalkaterapiakeskus

Kauneushoitola  
ja kampaamo



käpyrinne
Käpylän Pysäkki, Ilmattarentie 2
Tietotekniikkaopastusta keskiviikkoisin klo 10.00-12.00 
Enter ry:n vapaaehtoiset opastavat digitaalisten laitteiden käytössä.  
Aikaisempia taitoja tai laitetta et välttämättä tarvitse.
Taidenäyttely: Minun kehoni, Nina Lappalainen, 11.5.- 20.6.2019 
Käpylän Pysäkin Iidantupa, avoinna ma-pe klo 9.00-15.00 
Myönteinen suhtautuminen omaan kehoon ja toisen katseen kohteena  
oleminen ovat pienen näyttelyn suuria teemoja. 
Sarjakuvatyöpaja 1.6. klo 12.30-14.30. Opettele sarjakuvan tekemistä, 
et tarvitse erityisiä piirustustaitoja ja materiaalit löytyvät paikan päältä. 
Blogi: katupolya-ja-pilvilinnoja.sarjakuvablogit.com
12.6. klo 15.00-16.30 Hyvä vanhuus- tarinateatteriesitys 
Miltä näyttää unelmiesi vanhuus, elätkö jo unelmaasi? Tule luomaan ja katsomaan tulevaisuuttasi tarinate-
atterin keinoin. Sana on vapaa. Osa Helsinki-päivän ohjelmaa.
2.7. klo 13.00-15.00 Mummodisko@puutarha. Jalalla koreasti, kukkien keskellä.
7.7. klo 12.00-17.00 Avoimet puutarhat -tapahtuma. Aisti- ja perinnepuutarha mukana, tule kylään!
Iloa arkeen -pysäkit ovat avoimia kohtaamispaikkoja ikäihmisille. Pysäkeillä tarjoamme iloa ja tukea arkee-
si, monimuotoista toimintaa ja halutessasi ohjausta palveluihin. Tule mukaan ja kysy lisää, tai kutsu kylään! 
Tavoitettavissa myös kesällä.

Ota yhteyttä:  
Mervi Leivo, Iloa arkeen-pysäkkitoiminta, 040 1299 953, mervi.leivo@kapyrinne.fi 
Maria Murto, Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, 040 4560 584, maria.murto@kapyrinne.fi  
www.kapyrinne.fi       FB Käpyrinne ry
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Gnistanin Wapputurnaus
GNISTANIN perinteinen Wap-
puturnaus järjestettiin touko-
kuun ensimmäisenä viikonlop-
puna jo 12. kerran. Tänä vuon-
na turnausvastaavina toimivat 
Gnistanin P09 ja P10 -ikäluo-
kat. 

Turnaus keräsi ennätyksel-
liset 104 joukkuetta, eli lähes 
1200 futistaituria eri puolilta 
Etelä-Suomea. Kansainvälisyyt-
tä turnaukseen toi FC Tiigridin 
pojat Virosta. Pelaajat kannus-
tusjoukkoineen, perinteiset buf-
fetit ja arpajaiset, musiikki ja yl-
lätysesiintymisen tehnyt Gnis-
tanin oma Pastori Pike saivat ai-
kaan ajoittain lähes karnevaali-

tunnelman. Ei edes lauantai-
iltapäivän räntäsade latistanut 
poikien peli-intoa. 

Kentillä nähtiin hienoja tai-
donnäytteitä, upeita maaleja, 
mahtavaa yhteishenkeä, riemuk-
kaita voittoja ja osittain myös 
karvaita pettymyksiä. Kannus-
tusjoukkoja hemmoteltiin 204 
ottelun verran kahden päivän 
aikana. 

Turnauksen tämänvuotisen 
kuninkuussarjan, P09-kilpasar-
jan, hienoa voittopokaalia mo-
ni kävi turnauksen alla ihaste-
lemassa. P09-kilpasarjaa laajen-
nettiin tänä vuonna suuren mie-
lenkiinnon takia ja sarjaan saa-

tiin mukaan osa ikäluokan tä-
män hetken kovimmista jouk-
kueista. Turnauksen mitaleis-
ta pääsivät taistelemaan Kop-
se ja HJK sininen finaaliin sekä 
Honka Pre-Akatemia ja Käpa 
United pronssiotteluun. Voitto 
meni hienon pelin jälkeen Kor-
soon Kopseelle. 

Gnistanin kaksi omaa jouk-
kuetta jätettiin tällä kertaa mita-
leitta jaetulle viidennelle sijalle. 
Gnistan kiitti osallistujia reiluis-
ta peleistä sekä upean turnaus-
tunnelman aikaansaamisesta. 

Teksti ja kuva: 
NINA LEHTONEN

Gnistanin Wapputurnauksessa riitti peli-intoa.

”KATO ISI, LAIVA!” huutaa 
päiväkoti-ikäinen Haltialan val-
kealla sillalla, kun melon jokea 
ylös. Lapsi vilkuttaa innoissaan. 
Kohotan melanvartta terveh-
dykseen. Aikuinenkin hymyilee 
ja katsoo kohti. Jatkan melon-
taani. Lapa puhkoo veden pin-
taa tasaiseen tahtiin keulan mo-
lemmin puolin.

Häkellyn, kun oikealla puolel-
lani lorisee äänekkäästi. Yksi jo-
en puroistahan se, yllättää minut 
joka kerta.

Seuraan telkkäpariskuntaa 
ylävirtaan. Ennen mutkaa ne 
tuumaavat minun päässeen liian 
lähelle ja nousevat lentoon. Suo-
javärinen naaras kiitää hivenen 
edellä. Näyttävämpi uros suojaa 
rouvaansa ja tarjoaa maalitaulun 
mahdolliselle saalistajalle.

Parin virtaavan mutkan jäl-
keen edessäni avautuu Ruutin-
kosken suvanto. Rantojen har-
maanruskea on muuttunut kirk-
kaan vihreäksi. Ihailen kohisevaa 
Ruutinkoskea. Se on selvä ylä-
mäki muutoin tasaisessa vedes-
sä. Kierrän rantaa seuraillen kos-
kelle ja keskivirtaan. Se kääntää 

keulani takaisin kohti Haltialaa 
ja antaa reippaan alkuvauhdin 
paluumatkalleni Vantaata alas, 
kohti Oulunkylää ja Jyryn me-
lojien vajaa.

Pieni mutta pirteä
Jyryn Melojat on pienehköstä 
koostaan huolimatta virkeä me-
lontaseura, jonka toiminnalle 
Vantaanjoki luo puitteet. Suo-
jaisalla joella sään vaihtelut ei-
vät rajoita vesillä liikkumista niin 
kuin merellä. Melontakausi on 
pitkä, sillä virtaava vesi ei jääkuo-
ressa kauan viihdy. Monet kilpa-
melojat hyödyntävätkin Vantaan 
pitkää kautta ja vakaita olosuh-
teita harjoittelussaan.

Suurin osa seuran melojista 
asuu lähistöllä ja käy joella kun-
toilemassa ja virkistäytymässä. 
Vesillä olo tuo uuden ulottuvuu-
den luonnossa liikkumiseen.  Jo-
ella on aina mielenkiintoista ko-
ettavaa. Vantaasta haarautuvaa 
Keravanjokea pääsee Tikkuri-
laan asti, mutta pisimmät retket 
suuntautuvat merelle. Jyry ylläpi-
tää vajan laiturin lisäksi kajakki-

laitureita Vanhankaupunginkos-
ken ylä- ja alapuolella. Merelle 
pääsyn helpottamiseksi kajakit 
vedetään kärryillä kosken ohi. 
Laiturit ovat muidenkin kulki-
joiden käytettävissä, mutta lin-
tujen ruokinta niiltä ei ole suo-
tavaa. On ikävää kömpiä rankan 
retken päätteeksi lintujen sotke-
malle laiturille.

Kesäisin Jyry järjestää melon-
nan peruskursseja, joilla opitaan 
melontatekniikkaa ja turvallis-
ta vesillä retkeilyä. Peruskurssin 
suorittaminen on edellytys seu-
raan liittymiselle, mutta kurssin 
voi käydä muissakin seuroissa. 
Jyryn alkukesän kurssit ovat jo 
täynnä, mutta elokuun viikon-
loppukurssilla on tilaa.

Jyryssä melonta ei ole kallis 
laji seuran tarjotessa kaluston. 
Toiminta perustuu keskinäisel-
le luottamukselle ja yhteistyölle. 
Esim. kurssien ja retkien ohjaa-
jat ovat vapaaehtoisia. Monenlai-
sia talkoita järjestetään aina ran-
nan siivouksesta vajan rakenta-
miseen. Mukana on kaiken ikäi-
siä ja taustaisia melojia. Toiminta 
voi olla hyvin sosiaalista, mutta 
yksinäinen susikin löytää tilansa.

Jyryn Liikuntatapahtuma 
Pornaistenniemessä Vanhan-
kaupunginkoskella 13.6.2019 
on mainio tilaisuus tutustua seu-
raan. Tervetuloa melomaan!

Teksti: SAIJA HARI
Kuvat: LASSE TYNKKYNEN

Vantaanjoella
Vantaanjoki sopii hyvin 
melomiseen. 

MAUNULAN Naisvoimistelijat 
on liikuttanut maunulalaisia ja 
lähiseudun asukkaita jo vuodesta 
1959. Toisin kuin nimestä voi-
si päätellä seura tarjoaa toimin-
taa myös miehille ja lapsille, joita 
jäsenmäärästä onkin yli puolet.

Seura juhli 60-vuotista taival-
taan huhtikuussa Maunulan Yh-
teiskoululla järjestetyssä juhlas-
sa.  Ohjelmassa oli lasten balet-
ti-, sirkustelu-, perheliikunta-, 
temppuilu- ja jumppakouluesi-
tyksiä, joiden alkamista pienet 
innokkaat jumpparit odottivat 
malttamattomina.  Yleisön iloi-
nen kannustus ja musiikki siivit-
tivät esiintyjiä upeisiin suorituk-
siin. Joukko aikuisiakin uskal-
tautui mukaan näyttämään pie-

nen välähdyksen tuntitarjonnas-
ta. Varsinkin naisten balettiesi-
tys sekä äijäjumppaajien Tsin-
gis Khan -musiikin tahdittama 
vauhdikas meno saivat raikuvat 
suosionosoitukset. Taidokkain 
esitys oli kuitenkin sirkuskoulu-
laisten opettajien huima näytös. 

Helsingin apulaispormestari 
Sanna Vesikansa toi kaupungin 
tervehdyksen, jossa hän koros-
ti liikunnan merkitystä ja esiin-
tymismahdollisuuden tärkeyt-
tä pienille jumppaajille. Lisäksi 
kuultiin katsaus seuran histori-
aan sekä jousikvarteton soittoa 
että yksinlaulua. Lopuksi nau-
tittiin paikallisen konditorian 
herkullista mansikkakakkua pil-
limehun ja kahvin kera.

Maunulan Naisvoimistelijat 
toimii matalan kynnyksen toi-
mintaperiaatteella ilman kilpai-
lutoimintaa. Seura valittiin viime 
vuonna vuoden maunulalaiseksi, 
perusteena iloa ja vireyttä tuot-
tava, liikkumaan kannustava toi-
minta lähiympäristössä. Vuonna 
2014 Helsingin vapaaehtoistyön 
neuvottelukunta myönsi seural-
le kannustinpalkinnon.   

Tuntitarjonnassa otetaan 
huomioon eritasoiset liikkujat 
ja pyritään tarjoamaan tunteja 
vauvasta vaarille ja mummosta 
mukeloille.  Suurin osa tunneista 
pidetään Maunulan ala-asteel-
la. Seurassa on tällä hetkellä lä-
hemmäs neljäsataa jäsentä, jois-
ta runsas puolet on lapsia.  Seu-
ratoiminta ei kuitenkaan pyöri 
ilman aktiiveja. Johtokunta ot-
taa mielellään vastaan aktiivisia 
jäseniä, jotka haluavat varmis-
taa Maunulan oman, paikallisen 
liikuntatoiminnan jatkumisen.

Toiminnassa pidetään kesä-
tauko, mutta tunnit jatkuvat taas 
ensi syksynä. Lisätietoja löytyy 
seuran kotisivuilta https://maunu-
lannv.sporttisaitti.com/.

Teksti ja kuva: 
MARIA SEDERLÖF

Maunulan Naisvoimistelijat 
60 vuotta!

Maunulan Naisvoimistelijoiden 
johtokuntaan mahtuu vielä mu-
kaan aktiivisia jäseniä.

Viikonloppukurssi on helppo tapa päästä melomisen makuun.
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Millaisia salaisia pa-
ratiiseja naapuruston 
puutarhaporttien 
takaa mahtaakaan 
löytyä? Nyt on lois-
tava tilaisuus päästä 
näkemään kauniita, 
villejä, hyötykasvien 
täyttämiä, pioneiden 
valtaamia tai muuten 
vain mukavia puutar-
hoja kotikulmilla.

AVOIMET PUUTARHAT -tapahtuma 
saa tänä kesänä puutarhaharrastajat 
liikkeelle jo kahdeksatta kertaa. Hei-
näkuun 7. päivä on mahdollisuus tu-

tustua puutarhoihin, jotka eivät yleen-
sä ole avoinna yleisölle, kuten satojen 
yksityisten ihmisten pihapuutarhat.

Oulunkyläisen alueella on runsaas-
ti pientaloja ja niissä upeita puutarho-
ja. Varsin moni niistä löytyykin Avoi-
met puutarhat -tapahtuman vierailu-
kohteista. Tapahtuma on kasvattanut 
suosiotaan vuosi vuodelta. Viime ke-
sänä puutarhavierailuja tehtiin noin 70 
000 ja vierailukohteita oli mukana 550 
koko maassa.

Avoinna oleviin puutarhoihin voi 
tutustua www.avoimetpuutarhat.fi 
-osoitteessa ja etsiä itseä kiinnostavia 
puutarhaelämyksiä. Jos haluat oman 
puutarhasi mukaan, vielä ehtii – ilmoit-
tautumisaika päättyy 2.6.2019.

Avoimet puutarhat -tapahtuman 
järjestää Puutarhaliiton puutarhayh-
distystoimikunta, Svenska Trädgårds-
förbundet rf ja Kotipuutarha-lehti.

Teksti: SUSAN WILANDER

Puutarhat kutsuvat 
jälleen heinäkuussa

Puutarhat avoinna 
7.7.2019

klo 12–17
avoimetpuutarhat.fi

Svenska Trädgårdsförbundet rf

Catharina Hanstén 
osallistuu Avoimet 
puutarhat -tapah-
tumaan jälleen 
tänä kesänä. Hauska 
tapahtuma innostaa 
ja vierailijat ovat 
iloisella mielellä. 
He tuntuvat myös 
löytävän puutarhasta 
aina jotain mielen-
kiintoista tutkitta-
vaa. Viime kesänä 
Hansténin puolivillin 
puutarhan kastelu-
järjestelmät olivat 
suurin mielenkiinnon 
kohde.

CATHARINA HANSTÉN on biologi ja 
puutarhuri. Alan ammattilainen ei kui-
tenkaan omassa puutarhassaan aina tee 
niin kuin opettaa. Kotipiha on Hans-
ténin koelaboratorio, jossa voi tehdä 
kokeiluja ja leikitellä – harrastaa puu-
tarhanhoitoa.

- Olen ollut mukana Avoimet puu-
tarhat – tapahtumassa siitä lähtien kun 
olen töiden puolesta voinut. Olen ha-
lunnut tuoda esille kierrätystä ja luon-
nonmukaisuutta, sitä että rikkaruohot 
eivät aina ole pahiksia ja että puutar-
hasta ei tarvitse tuntea stressiä, Catha-
rina Hanstén sanoo.

Hänen intohimonaan ovat vanhan-
ajan ruusut, erilaiset tomaattilajikkeet, 
joita on tullut kokeiltua jo yli 70:tä, se-
kä erikoispelargoniat, joita Hanstén 
talvehdittaa talon vintillä. Kolmen-
kymmenen vuoden aikana puutarha 
on rakentunut pikkuhiljaa ja muuttu-
nut 70-luvun massaistutuksista luon-
nonmukaisemmaksi ja kierrätysma-
teriaaleja hyväksikäyttäväksi vehre-
äksi keitaaksi. Kukkapenkit kasvavat 
vuosi vuodelta ja viljelylaatikot muut-
tavat muotoaan.

Suurimmassa kukkapenkissä kas-
vaa perinneperennoja, kuten palavaa-
rakkautta, ukonhattua, sinipallo-oh-
daketta ja virginiantädykettä. Tarha-
tyräkki, laukat ja preeriamesiangervo 
kylväytyvät itsekseen. Ison kukkapen-

kin vieressä kasvaa löytöruusuja, ku-
ten Tunnelitie-ruusu, joka on löydet-
ty Helsingin Tunnelitieltä. Vanhan-
ajan ruusut kukkivat vain kerran ke-
sässä. Karjalanruusu aloittaa ensim-
mäisenä, jo toukokuussa.

Catharina Hansténin lempikasvei-
hin lukeutuu karhunlaukka. 

- Ottaisin sen muuttaessanikin mu-
kaani, koska niitä on vaikea löytää. 
Ostin aikoinaan ensimmäiset laukat 
markkinoilta ja nyt ne ovat levinneet 
runsaasti siementämällä. Karhunlau-
kan lehdissä on hento valkosipulin 
maku.

Ammattipuutarhurikaan ei välty 
vuohenputkelta. Catharina Hansté-
nin keino rikkakasvien hillitsemiseen 
on niiden kuihduttaminen vanhojen 
räsymattojen alla. Siinä vaiheessa, kun 
matto alkaa hajota, vuohenputkikas-
vusto on jo heikentynyt niin, että sen 
pystyy kitkemään pois.

Päärynäpuu, pensasmustikat ja ome-
napuut tuottavat syötävää sen verran 
kuin tuoreeltaan jaksaa nauttia. To-
maatteja Hanstén kasvattaa kasvihuo-
neessa. Tänä vuonna kokeiluun tule-
vat myös salkopavut. Niin tomaateis-
sa kuin pelargoneissakin Hansténia 
kiinnostavat tavallisuudesta poikkeavat 
lajikkeet. Kaikkein näkyvin element-
ti puutarhassa on kuitenkin erilaisten 
kierrätysmateriaalien kekseliäs käyttö. 
Viljelylaatikot, tukimuurit, köynnöstu-
et ja muut puutarhan rakenteet on teh-
ty käsillä olleista tai muilta saaduista 
materiaaleista itse. Sadevesi tallentuu 
useiden tynnyreiden virtausjärjestel-
män avulla ja vanhoista muovitonkis-
ta Catharina Hanstén tekee kastelusäi-
liöitä kurpitsoille ja kasvihuoneeseen.

-Jos minulla menee jotain rikki, en-
simmäinen ajatukseni on, voisiko sitä 
käyttää jotenkin puutarhassa, hän sa-
noo nauraen.

Hanstén on jo löytänyt unelmapuu-
tarhansa. Se on oma puutarha. Ainoas-
taan muutamia lisäneliöitä voisi toivoa, 
jotta saisi mm. isomman kasvihuoneen.

- Tämä minun ”italialainen takapi-
hani” on puutarhani lempiosa - ei ko-
vin siisti, mutta lämmin ja suojainen, 
vähän kuin englantilaisten sunken gar-
den, eli alas laskettu puutarha.

Pirkkolassa on paljon puutarhaih-
misiä ja viime kesän Avoimet puutar-
hat -tapahtuman jälkeen syntyikin aja-
tus Pirkkolan puutarhojen tekemises-
tä paremmin tunnetuiksi. Puutarha-
aktiivit perustivat Pirkkolan puutar-
hapiirin, johon voivat kiinnostuneet 
tulla mukaan ottamalla yhteyttä Pir-
jo Hallaan (pirjo.halla@saunalahti.fi). 
Idean saa vapaasti lainata myös muil-
le omakotialueille!

Teksti: SUSAN WILANDER
Kuvat: CATHARINA HANSTÉN

Puolivilli puutarha 
Pirkkolassa

Erikoiset pelargoniat ovat Catharina Hansténin intohimo.

Pirkkolan puolivilli puutarha on täynnä elämää.

PUUNHOITOA ja -KAATOA
040 521 99 59 Kai Vogt

Puutarhakeskus Sofianlehto 

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

• Yksi- ja monivuotisten kasvien taimet
• Kaikki puutarhan tarvikkeet

• Palvelemme koko kesän 
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LUONNON JA PUUTARHAN merkitys 
ihmisen hyvinvoinnille on jo monille 
tuttua. Puutarhaa voidaan käyttää myös 
muistisairaiden hoidossa. Käpyrinteen 
palvelutalon pihalle rakennettiin kak-
si vuotta sitten aisteja ja muistia akti-
voiva puutarha. Palvelutalon asukkaat 
ovat puutahan myötä päässeet naut-
timaan myös uudesta huvimajasta ja 
kohtaamisista eri-ikäisten puutarhan 
rakentamiseen osallistuneiden vapaa-
ehtoisten kanssa.

Aisti- ja muistipuutarha -hank-
keen vetäjänä on toiminut mielen hy-
vinvoinnin asiantuntija Pirkko Lahti. 
Taimia ja multaa on saatu lahjoituk-
sina niin yrityksiltä kuin yksityishen-
kilöiltäkin. Puutarha ei ole vielä val-
mis ja sinne toivotaankin lahjoituksi-
na perinnekasvien taimia, kuten kie-
loja, lemmikkejä, jaloakileijaa, hopea-
härkkiä, idänsinililjaa, kruunuvuokkoa, 
imukärhivilliviiniä ja marjapensaita.

Puutarha rakentuu yhteistyöllä
Käpyrinteen palvelutalossa ei ole eril-
listä henkilökuntaa puutarhan hoi-
toon. Talkoot ovat auttaneet puutar-
han hoidossa ja samalla tuoneet ih-
misiä yhteen. 

-Talkoissa ovat olleet niin yksittäiset 
henkilöt, kuin esim. Kelan toimihen-
kilöt, jotka viettävät TYHY-päivänsä 
sormet mullassa ja asukkaitamme ju-
tuttaen. Muutamana kesänä olemme 

palkanneet nuoria kesäsetelien avul-
la huolehtimaan puutarhasta ja viime 
vuonna meillä oli ahkera vapaaehtoi-
nen Miran, joka kävi viikoittain apu-
namme, Mervi Leivo, projektikoordi-
naattori Kantin ja Käpylän pysäkeil-
tä, kertoo.

Tänä kesänä Aisti- ja muistipuutar-
ha osallistuu Avoimet puutarhat -ta-
pahtumaan 7.7. 

- Puutarhajuhlamme elokuussa ovat 
melkein jo perinne, hattujuhlina myös 
tunnetut. Avoimet puutarhat – tapah-
tumassa olemme olleet mukana siksi-
kin, että olemme siten osa käpyläläis-
tä kaupunginosaverkostoa, Mervi Lei-
vo kertoo.

Aisti- ja perinnepuutarha on tuonut 
Käpylän pysäkille paitsi paljon iloa ja 
yhdessä tekemisen mahdollisuuksia, 
myös avartanut käsitystä hyvän ja mer-
kityksellisen vanhuuden edellytyksistä.

-Asiakkaamme ja asukkaamme 
ovat istuttaneet, kitkeneet, kastelleet 
ja nauttineet puutarhan antimista (yr-
tit, tomaatit, kukat…). Yhteistyö eri-
ikäisten kanssa on ollut antoisaa, sii-
tä iso kiitos kuuluu Lasten ja nuorten 
puutarhayhdistykselle, jonka asian-
tuntemusta olemme voineet hyödyn-
tää, ja nuorille olemme voineet tarjota 
kontakteja ikäihmisten kanssa, Mervi 
Leivo kuvailee.

Teksti: SUSAN WILANDER
Kuvat: RAISA KYLLIKKI RANTA

Käpylän pysäkin 
Aistipuutarha 
herättää muistot 
eloon

KÄPYLÄN PYSÄKKI,  
Ilmattarentie 2, tapahtumia:
Sarjakuvatyöpaja 1.6. klo 
12.30-14.30 Kehomyöntei-
sen sarjakuvan työpajat.  
Ei edellytä aiempaa koke-
musta, saati erityisiä piirus-
tustaitoja.
Puutarhatalkoot 13.5. klo 
12.00-14.00
Ellin elokuvahetki 15.5. klo 
14.45-16.00 Vietetään yhteis-
tä hetkeä tanssilyhyteloku-
vien parissa tanssija Elli Iso-
kosken kanssa.

Puunhoitaja Kai Vogt 
on puiden puolella
Arboristin ja met-
surin ero on siinä, 
että metsuri miettii, 
kuinka paljon puita 
kaadetaan, kun arbo-
risti miettii, kuinka 
monta puuta pelaste-
taan ja miten.

- TARVITSEMME PUITA, puunhoita-
ja Kai Vogt sanoo. - Ne ovat meille tär-
keitä. Elämme puiden kanssa yhdessä, 
kyse on symbioosista

Kai tekee puiden hoidollisia toimen-
piteitä ympäri pääkaupunkiseutua. Hän 
aloitti työt oppisopimusluonteisesti 
vuonna 2003 ja vuodesta 2007 hommia 
on tehty oman osuuskunnan nimissä. 
Pohjalla on metsäalan perustutkinto. 

Luontoaspekti on Kaille tärkeä osa 
työtä. Hänellä on myös luonto-oppaan 
koulutus, mutta arboristin työ tuo pa-
remmin leivän pöytään.

- Arboristina joudun miettimään, 
mikä puu on poistettava ja mikä jää. 
Puustonhoito on välttämätöntä raken-
netussa ympäristössä. Puuston uusiu-
tuminen on tärkeää, jotta ikärakenne 
ei pääse epätasapainoon. 

Kyse on vähän samasta kuin ihmis-
tenkin ikärakenteessa. Jos puusto pää-
see liian vanhaksi alkaa syntyä ongel-
mia. Esimerkiksi Helsingissä on ikä-
rakenteeltaan paljon vanhaa puustoa, 
koivuja ja lehtipuita. Pitää huolehtia 
puiden luontaisen poistuman kautta 

ja istuttamisten, että puusto uusiutuu.

Kartoitetaan ja suunnitellaan
Vogtin työ koostuu eri vaiheista. Taval-
lisesti hän tulee ensin paikan päälle ja 
tekee pihalle tai alueelle kartoituksen. 

Sen jälkeen päätetään, mitä puustolle 
tehdään. Kaadetaanko vai hoidetanko. 

Jos asiakas haluaa, Kai tekee oksat tai 
puut klapeiksi polttamista varten tai vie 
puut niiden laadusta riippuen joko kier-
rätykseen tai hyödynnettäväksi vaikka-
pa huonekaluina. Hyvälaatuiset tyvitu-
kit pyritään saamaan puuseppien käyt-
töön. Arboristeilla on pysyvää yhteis-
työtä esim. helsinkiläisten puuseppien 
kanssa. Varsinkin jalot lehtipuut ovat 
haluttua raakamateriaalia.

Erilaisia asiakkaita
Vogtin asiakaskunta koostuu pääosin 
yksityisistä talonomistajista, kiinteis-
tö-, isännöinti- ja asunto-osakeyhti-
öistä. Hoidollisia toimenpiteitä teh-
dään myös seurakunnille ja kunnille.

- Toimenpiteet voivat olla maisemal-
lisia tai sitten myrskyn aiheuttamia. Jos 
puut ovat vanhoja, ns. kliimaksivaihees-
sa, arvioidaan ne tapauskohtaisesti. Jos 
niissä on rappion markkejä, tulisi nii-
den kaatoa harkita. Myrskyvaurioiden 
korjaaminen saattaa tulla huomattavas-
ti kalliimmaksi, Kai sanoo.

Erilaisia toimenpiteitä
Postettavat puut kaadetaan ensisijai-
sesti nostolava-auton avulla tai jos au-
ton tuonti lähelle ei onnistu, niin puu-
hun kiipeämällä. Ylös mennessä pois-
tetaan oksat ja alas tullessa pudotetaan 
puun runko pätkissä.

- Jokainen keikka arvioidaan erik-
seen. Pitää ottaa huomioon sähkölin-
jat, muut puut ja rakennukset. Toimim-
me sen mukaan, mikä on järkevintä.

Joissain tapauksissa koko puu saate-

taan nostaa nosturilla kerralla ilmaan.
- Pidän puita suuressa arvossa. Älkää 

missään nimessä kaatako pihoilta kaik-
kia puita. Kaataminen ei ole aina oikea 
ratkaisu, vaan puunhoidollisin toimin 
niiden elämää voidaan pidentää. Vaih-
toehtoja on useita.

Pyydä arviointi
Kai keskittyy puunhoidollisiin töihin 
ja maisemointipalveluihin. Hän tekee 
asiakkailleen konsultointeja; mikä on 
sopiva määrä puita ja mitä toimenpi-
teitä kannattaa suorittaa.

- Tulen pyydettäessä paikan päälle ja 
teen kokonaisarvion. Hinta laskutetaan 
sitten tehdyn työn mukaan.

Milloin kannattaa pyytää arvio? 
- Jos puun rungossa on halkeamia tai 

oksistossa repeämiä, puu osoittaa rappi-
on merkkejä tai se esim. yllättäen kal-
listuu. Näin voidaan välttää vaurioiden 
eteneminen, minimoidaan vaaratekijät 
ja saatetaan pelastaa puu.

Milloin puita on järkevä leikata tai 
hoitaa?

- Suurta osaa puista voidaan hoitaa 
ympäri vuoden. Paras aika lehtipui-
den hoitoon on ennen silmujen tur-
poamista tai kesällä täyden lehden ai-
kaan, jolloin niiden kemiallinen puo-
lustus on käynnissä ja korjautumisky-
ky parhaimmillaan.

Teksti ja kuva JAURI VARVIKKO

Jos pihasi tarvitsee puiden hoitotoimia tai niiden 
kaatoa, ota yhteyttä Kaihin: 040 521 99 59, 
kai.vogt@puunhoitojakaato.fi
https://www.puunhoitojakaato.fi/

Puutarha houkuttelee palvelutalon asukkaita liikkumaan ulkona.

Puutarha on asukkaiden ilona, mutta talkoiden ja muiden tapahtumien ansiosta avoinna muillekin kiinnostuneille.
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OSTAMME KULTAA JA HOPEAA!

Tule käymään Nettikullan osto- 
pisteessä Lapinlahdenkatu 19!

Arvioimme kulta- ja hopea- 
esineittesi arvon ILMAISEKSI!

Tilaa maksuton myyntipaketti:  
WWW.NETTIKULTA.FI   
puh. 044 9877049

TÄMÄ ON PUHEENVUORO maksuttoman lukion ja amma-
tillisen perustutkinnon puolesta. Onko joku lukijoista ollut 
lapsena maksullisessa oppikoulussa? Minä olin tyttölyseos-
sa. Oli lukukausimaksu, ruokamaksu, kaikki oppimateriaa-
lit ja bussiliput piti itse ostaa. Muistan kun ruokalassa pyy-
dettiin ilmoittautumaan kättä nostamalla, jos oli ns. vapaa-
ruokailija. Kaikki tiesivät vapaaoppilaat, joiden vanhemmil-
la ei ollut varaa oppikoulun koulumaksuihin oppimateriaa-
leista puhumattakaan. Koulutuspolku ratkaistiin silloin jo 5. 
luokalla. Osa meni pääsykokeiden kautta maksulliseen op-
pikouluun ja osa jäi kansalaiskouluun, josta taas ei lukioon 
menty. Lukio oli silloin ehdoton edellytys korkeakouluihin.
 
Koulujen sisäilmaongelmat puhuttavat. Kaupungin kannat-
taisi julkaista lista kouluista, joista ei ole tullut tietoa sisäil-
maoireiluista. Avoimuus koulujen kuntotutkimuksista ja si-
säilmakorjauksista lisäisi luottamusta. Sisäilman laatua voi-
si helposti selvittää sähköisellä kyselytutkimuksella kouluis-
sa vuosittain.

Olen taistellut oman työpaikkani ja lapseni koulussa sisäil-
maongelmien ratkaisemiseksi. Lapsia, nuoria ja opettajia ei 
saa pitää koekaniineina sisäilmaongelmaisissa tiloissa odot-
taen, kuka sairastuu, kuka ei. Sisäilmasta oireileville pitää ak-
tiivisesti etsiä opetustila tai koulu, jossa oireilua ei esiinny!

Yksi oppilas kertoi, että ”tietyssä luokkatilassa on aina pää 
kipeä ja alkaa väsyttämään hirveästi niin, ettei jaksaisi tehdä 
mitään ja kuunnella ketään”. Toisessa luokassa, samassa kou-
lussa, tilanne oli hänelle onneksi parempi.
 
Ongelmatiloissa myös opettaja saa helpommin flunssakier-
teen, johon antibiootitkaan eivät auta kuin hetkeksi. Miten ih-
miset reagoivat eri yhdisteille, on myös biologiaa. Oma altistu-
mishistoria vaikuttaa. Jokin tila sopii toiselle, mutta toiselle ei.
 
Koulujen sisäilman laatua ja oppimista on tutkittu. Jopa ma-
tematiikan tehtävien ratkaisuprosentti oli parempi kouluissa, 
joissa ilmanvaihto täytti asetuksen vaatimukset.
 
Lapset ja nuoret, opettajat ja muu henkilökunta viettävät vuo-
sien aikana paljon aikaa kouluissa. Laadukkaasta rakennus-
suunnittelusta, rakennusvalvonnasta ja -huollosta ja samal-
la sisäilmasta huolehtiminen on ratkaisevan tärkeää. Koulut 
pitäisi rakentaa kestämään 100 vuotta ja peruskorjausta pi-
täisi tehdä säännöllisesti vähintään 30 vuoden välein. Sisäil-
maongelmia on helpompi ehkäistä kuin korjata. Uusin tut-
kimus on apuna: esim. hirsirunkoinen koulurakennus hen-
gittää paremmin, kuivan betonin päälle kannattaa laittaa vä-
hintään 0,5 cm matala-alkaalista eristettä ennen muovimat-
toa ja sisälämpötilan nouseminen on järkevää estää yli +22 
asteen. Koulutettujen homekoirien käyttö nopeuttaisi ongel-
makohtien löytymistä.
 
Ongelmana on ollut, että terveydenhuollossa ei aina notee-
rata oireilevan sisäilmasairautta, jos ei ole astmadiagnoosia, 
joka voi tulla muustakin kuin huonosta sisäilmasta. Todista-
misen taakka on ollut liiaksi oireilevilla itsellään. Sisäilma-
ongelma leimataan liian helposti yksilön ongelmaksi, vaikka 
yleensä kyse on myrkyllisestä sisäilmasta, jossa kenenkään ei 
pitäisi viettää aikaa.
 
Olisiko joukkovoiman ja koululak-
kojen aika sisäilmaongelmien ennal-
taehkäisemiseksi ja pysäyttämisek-
si? Terveellisen sisäilman puolesta!

SIRKKU INGERVO
oppilaanohjaaja, erityisopettaja, 
luokanopettaja, 
kasvatustieteenmaisteri

Puhtaan sisäilman 
puolesta!

Koulun kulmilla

Metsolan ala-aste Itä-
Pakilassa on yksi kol-
mesta opetushallituksen 
HyMy-hankkeeseen 
osallistuvasta koulusta. 

HANKKEESSA KEHITETÄÄN hyvinvoivaa 
ja myötätuntoista koulukulttuuria. Tavoit-
teena on vähentää yksinäisyyttä ja kiusaa-
mista ja lisätä hyvinvointia. Tähän pyritään 
lisäämällä myönteisiä interventioita oppilai-
den, opettajien ja vanhempien kesken. Mu-
kana hankkeessa ovat myös Espoon Steiner-
koulu ja Kasavuoren yläkoulu Kauniaisista. 

Hyvinvointia kouluun

Metsolan ala-asteella on hankkeen ensim-
mäisen vuoden ajan koulutettu opettajia 
yhteisönä. Osa heistä on myös käynyt pi-
demmän ja syventävän hyvinvointiopetuk-
sen koulutusohjelman. 

- Työyhteisössä perehdyttiin myötätun-
toisen yhteisön rakentamisen eri element-
teihin, kuten hyvien ihmissuhteiden ja ra-
kentavan vuorovaikutuksen teemoihin. Li-
säksi opettajat ovat saaneet koulutusta vah-
vuuksien, tunnetaitojen ja läsnäolotaitojen 
hyödyntämiseen ja opettamiseen koulus-
sa, Viivi Pentikäinen Elämäntaidot – Posi-
tive Education Oy:stä kertoo. Pentikäinen 
koordinoi hanketta.

Tämän lukuvuoden aikana Metsolan kou-
lulla on pidetty oppilaille HyMy-tunteja, 
joissa he pääsevät oppimaan ihmissuhde-
taitoja, läsnäolotaitoja, tunnetaitoja ja so-
vittelutaitoja, jotka yhdessä muodostavat 

myötätuntokasvatuksen opetuskokonaisuu-
den. Hankkeen materiaalit ja opetussisällöt 
löytyvät elokuun alusta lähtien osoitteesta 
www.hymykoulut.fi. 

Metsolassa on vuoden aikana vietetty 
joka kuukausi omaa hymy-hyvinvointitee-
maa, johon oppilaat ja opettajat ovat yhdes-
sä osallistuneet. 

- Sain eräältä äidiltä palautetta, että hä-
nen lapsensa on alkanut suorastaan kukois-
taa koulussa opettajansa ansiosta, joka tie-
toisesti hyödyntää myönteisiä opetusinter-
ventioita luokassaan ja opettaa aktiivises-
ti tunne- ja vuorovaikutustaitoja koko ryh-
mälle, Viivi Pentikäinen kertoo.

HyMy-taulu syntyi yhdessä

Metsolan 5. ja 6. luokan oppilaat maalasivat 
yhdessä HyMy-taidoista taulun hankkeen 

lopuksi. HyMy-taitoihin kuuluvat ystäväl-
lisyys, kohtaaminen, kysyminen, kuuntele-
minen, kannustaminen ja kiittäminen. Näi-
den taitojen avulla jokainen voi itse vah-
vistaa koulun hyviä ihmissuhteita ja myö-
tätuntoisia kohtaamisia pysähtymällä kuu-
lemaan, keskustelemaan, kannustamaan ja 
kiittämään toisia. 

- HyMy-taulusta tuli aivan upea! Taulus-
sa kahden oppilaan hahmot pitelevät keskel-
lään kultaista palloa. Kuvassa tiivistyy myö-
tätuntoisen kohtaamisen merkitys ja voima 
Viivi Pentikäinen kuvailee. 

Teksti: SUSAN WILANDER
Kuvat: ROBIN VUORINEN

Metsolassa HyMyillään

Taidetyöpajassa harjoiteltiin yhteistyötä.

Niklas Stahlke saapui 
Suomeen vaihto-oppi-
laaksi elokuussa 2019. 
Nyt vaihto-oppilasvuosi 
lähenee loppuaan – ta-
kana on runsaasti uusia 
kokemuksia ja uusi kieli, 
jonka opiskelun Niklas 
aloitti vasta Suomeen 
saavuttuaan. Suomi sujuu 
jo niin hyvin, että Niklas 
kirjoitti viimeisen Ou-
lunkyläisen artikkelinsa 
suomeksi.

LOPULTAKIN VOIN kirjoittaa suomeksi. 
Viime kuukausina aloitin puhua suomea 
enemmän kuin ennen ja se muutti mun 
elämäni Suomessa ihan paljon. Ensin, mi-
nusta tuntuu todella erilaiselta täällä, kos-
ka voin ymmärtää suomalaiset nyt, mitä 
tarkoittaa aika paljon. Esimerkiksi koulus-
sa, osaan seurata opettajaani. Se tarkoittaa 

myös lisää työ mulle, koska nyt ne halua-
vat että vähintään yritän kaikki kokeet ja 
tehtäviä tunnilla. Muuten, voin nyt olla lä-
hempi mun kaverini koulusta ja urheilusta. 

Mun täytyy sanoa että yks stereotyyppi 
mikä on todellakin totta on, että suoma-
laiset kestää pidempään lämmetä. Vuoden 
alussa tapasin melkein vain vaihto-oppilai-
den kanssa, koska se oli just helpompi si-
ten, meillä oli kaikki uusi täällä, me olimme 
samassa tilanteessa. Tietysti en voi puhua 
kaikista suomalaisista, mutta ajattelen että 
suurin osa eivät ole ehkä ujo, mutta vaan ei 
antaa heidän sydän kaikille muukalaisille. 

Juuri nyt, en halua lähteä Suomesta enää. 
Elämä täällä tuli niin hyväksi, mulla on to-
della hyvät suomalaiset ystävät täällä, yhtä 
hyvät kuin Saksassa tai jopa parempi. Mun 
isäntäperhe tuli perheeksi ja mulla on kaksi 
elämää nyt. Totta kai mulla on vielä kaik-
ki Saksassa, mutta juuri nyt en tiedä miten 
kaikki muuttuu ja olen onnellinen tääl-
lä, Suomessa. 

Suomi antoi mulle haasteet, se ei ollut ai-
na helppoa mutta se kannatti, koska kaikella 
hetkella mun perheen kanssa, mun ystävän 
kanssa, jos suomalainen tai vaihto-oppilas, 
on jotain lumoavaa. Olen vain seitsemän-
toistavuotias juuri nyt mutta ehkä voin sa-

noa, että tutustua uusiin ihmisiin on ihan 
tärkeä asia elämässä. Toivon, että ei mitään 
muutu kun tulen takaisin Suomeen vaikka 
tiedän, että niin ei voi olla. Lopussa, vain 
voi sanoa sitten, että iso osa mun sydämes-
tä jää Suomeen. 

Teksti ja kuva: NIKLAS STAHLKE

Vaihto-oppilasvuoden tunnelmia

Länsi-Pakila 
Rapparintie 6

(09) 752 2668
050 5363 904

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

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

Tilaustyöt•
Hääpuvut•

Turkit•
Turkissäilytys•

Alihankinta ym.•

R.J.Kinnunen Oy
Käpylän oma 

sähköurakoitsija
p. 050 383 5522 

rjkoy@kolumbus.fi



Kirjanpitopalvelua Oulunkylässä 
pienille yrityksille

www.mikrotilit.fi          p. 040 733 6869

Tilitoimisto 
R.Turtiainen Oy

P. 09 799 811
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Pienikin metsä  
on arvokas

Metsien kaatamisesta on käyty monta kiistaa 
niin Oulunkylässä kuin muuallakin kau-
pungissa. Usein kysymys on aidosti vai-
kea: Helsingissä on valtava tarve uusil-
le asunnoille, ja siksi syntyy painetta ra-

kentaa viheralueille. Viimeisin Oulunkylässä käyty kamp-
pailu oli kuitenkin sikäli erikoinen, että metsää ei uhannut 
asuinrakentaminen vaan huolimattomasti tehty suunnittelu. 

Maaliskuussa nousi keskusteluun Gasumin maakaasu-
putken siirto. 1980-luvulla rakennettu putki on siirrettävä 
uuden rakentamisen tieltä, koska määräysten mukaan se ei 
saa olla liian lähellä asuintaloja. Putki suunniteltiin kaivet-
tavaksi Patolan metsään, johon olisi pitänyt hakata 12 met-
riä leveä väylä 1,5 km matkalle. 

Asukkaat nostivat huolen Patolan metsästä nopeasti esiin, 
ja aktiivisuus tuotti tulosta.  Kuntapoliitikkojen ja paikal-
listen yhdistysten voimin viesti saatiin välitettyä kaupunki-
ympäristön toimialalle. 

Loppujen lopuksi ratkaisu löytyi helposti. Putken linjaus 
muutettiin kulkemaan kevyen liikenteen väylää pitkin, jol-
loin metsän tuhoamiselta vältytään. Suuri kiitos tästä kai-
kille, jotka ovat olleet asiassa aktiivisia!

Täysin ongelmaton kaasuputken reitti ei edelleenkään ole, 
vaan esimerkiksi Itsenäisyydenpuistossa sen vaikutus ojapu-
roon on herättänyt huolta. Vuoropuhelu virkamiesten, mei-
dän paikallispoliitikkojen ja asukkaiden välillä jatkuneekin 
vielä, jotta paras mahdollinen ratkaisu löytyy. 

Vaikka Patolan metsän osalta tarina päättyi onnellisesti, 
herättää se kysymyksiä. Jos ratkaisu metsän säästämiseksi oli 
näin yksinkertainen, miksi sitä ei tehty alun perin? Ymmär-
retäänkö kaupunkiluonnon arvo liian huonosti?

Uhan alla ollut metsäalue voi vaikuttaa pieneltä. Kuiten-
kin kaupungissa, jossa viheralueiden riittävyys on jatkuvas-
ti tapetilla, ei yhdenkään puun kaatamiseen saa suhtautua 
välinpitämättömästi.  

Yksi syy ongelmaan oli liian vähäinen asukasvuorovaiku-
tus putken ensimmäistä linjausta tehtäessä. Toisaalta Patolan 
metsän pelastuminen kertoo myös hyvää. Oli hienoa, että 
kaupunkiympäristön toimialalla kritiikkiin vastattiin nopeas-
ti ja asiallisesti ja asukkaiden vaatimukset otettiin tosissaan. 

Aina emme voi säästyä hankalilta kompromisseilta kau-
punkisuunnittelussa. Toisinaan puita on kaadettava talojen 

tieltä, jos haluamme tarjota jokai-
selle kaupunkilaiselle asunnon. 
Kuitenkin juuri siksi on erityisen 
tärkeää vaalia kaupunkiluontoa 
kaikkialla siellä, missä metsien 
kaataminen ei ole välttämätön-
tä tai edes erityisen tarpeellista. 
Tämän ajatuksen pitäisi ohja-

ta niin suuria kuin pieniäkin 
päätöksiä. 

ANNA VUORJOKI
kaupunginvaltuutettu,

vas.

MÄKITORPANTIELLÄ ja Sil-
tavuodintiellä on alkanut katu-
työ, jossa kävely- ja pyöräreit-
tejä muutetaan entistä turval-
lisemmaksi. Pyörätiet rakenne-
taan yksisuuntaisiksi ja ne ero-
tetaan kävelyteistä noppakivellä. 
Korotettuja suojateitä tehdään 
lisää ja bussipysäkkejä muute-
taan turvallisemmiksi. Joillakin 
kohdin lisätään istutuksia kadun 
varteen.  Suunnitelma on laadit-
tu muutama vuosi sitten, jolloin 
se esiteltiin Oulunkyläisessä. Si-
tä on ennen työn aloitusta hie-
man tarkistettu. 

Työmaa hidastaa liikkumista, 
sillä koko katu avataan ja pääl-

lyste uusitaan. Työ aloitettiin 
vesi- ja viemärikaivojen korja-
uksella. Työmaan kautta pää-
see kuitenkin kulkemaan ko-
ko ajan. Auto- ja bussiliikenne 
jatkuu normaalisti. Kävelijät ja 
pyöräilijät ohjataan välillä työ-
maan etenemisen mukaan ly-
hyille poikkeusreiteille. Asval-
tointityöt päästään aloittamaan 
täydellä teholla toukokuusta läh-
tien. Asukkaiden arkeen työmaa 
vaikuttaa eniten kesästä eteen-
päin. Myös joillakin sivukaduilla 
tehdään rajoitettuja muutoksia.

Jos kaikki menee suunnitel-
mien mukaan, Siltavoudintie 
valmistuu heinäkuussa ja Mä-

kitorpantie pääosin vuoden lop-
puun mennessä. Viimeistely-
töitä ja viherrakentamista jää-
nee vielä vuoden 2020 puolelle. 
Urakoitsijana toimii Helsingin 
kaupungin rakentamispalvelu-
liikelaitos Stara.

Oulunkylä
Maaherrantien kaava aseman 
päästä koilliseen on menossa 
vahvistukseen lautakunnan hy-
väksymänä.

Länsi-Pakila
Pakilantien ympäristöä kehite-
tään yhteistyössä tonttien omis-
tajien kanssa eläväksi keskuska-

duksi, jonka varrella on ympä-
ristöä tiiviimpää rakentamista. 
Asemakaavan muutosehdotus 
koskee kolmea tonttia, jotka si-
jaitsevat Länsi-Pakilassa Paki-
lantien varrella, Kehä I:n etelä- 
(Pakilantie 59) ja pohjoispuo-
lella (Ripusuontie 59). Kaava-
ratkaisu mahdollistaa enintään 
nelikerroksisten kerrostalojen 
rakentamisen. Kaikilla tonteil-
la nostetaan tonttitehokkuutta, 
keskimäärin noin 90 %. Auto-
paikoitus järjestetään tonttirat-
kaisusta riippuen pääosin maan-
tasopaikoituksena. 

Teksti: ARTO SALMELA

Oulunkylässä tieremontti, Pakilaan uusia asuntoja

TÄMÄN PÄIVÄN kaupunginosayhdistyk-
set ovat moderneja kyläyhdistyksiä, joissa 
toimitaan yhteisen asuinympäristön hy-
väksi. Toiminnan painopisteen halutaan 
olevan ennakoinnissa ja asioiden valmis-
teluun vaikuttamisessa sen sijaan, että va-
litettaisiin tehdyistä ratkaisuista jälkikä-
teen. Kaupunginosayhdistyksen toiminta 
on sitä vaikuttavampaa, mitä laajemmin 
toiminnassa on mukana alueen asukkaita. 

Pakila-Seura pyrkii tänä keväänä laa-
jentamaan vaikutuspiiriään kampan-
joimalla jäsenmäärän kasvattamiseksi.  
Olemme jo lähes 60 vuotta ollut keskei-
nen toimija alueen asioiden edistämises-
sä. Teemme yhteistyötä asukkaiden, vi-
ranomaisten ja paikallisten yhteisöjen ja 
yritysten kanssa. Toimialueemme kattaa 
Länsi- ja Itä-Pakilan lisäksi Paloheinän, 
Torpparinmäen ja Tuomarinkylän.

Toimintamme tavoitteita ovat alueen 
palveluiden parantaminen, asuinympä-

ristön turvallisuuden ja viihtyisyyden ke-
hittäminen ja alueen tunnettuuden lisää-
minen. Osallistumme aluetta koskevaan 
suunnitteluun tekemällä aloitteita ja an-
tamalla lausuntoja ja viestimme aluetta 
koskevista asioista.  

Ehkä näkyvin toimintamuotomme on 
tapahtumien ja asukastilaisuuksien jär-
jestäminen. Erilaisten tilaisuuksien kaut-
ta pyrimme kehittämään yhteisöllisyyttä 
ja vaalimaan paikallista kulttuuria. Jär-
jestämme tilaisuuksia yhteistyössä alueen 
muiden toimijoiden kanssa. Tämän leh-
den ilmestyessä yksi vuoden päätapah-
tumista, 22.5. vietetty Itä-Pakila-päivä, 
on jo takana, mutta syksyn tilaisuuksista 
kannattaa merkitä muistiin kylätapahtu-
ma 8.9. ja kekrijuhla 26.10. Lisäksi suun-
nitteilla on erillinen tilaisuus jäsenillem-
me elokuun lopulla. 

Pakila-Seuran jäsenyys tarjoaa kana-
van vaikuttamiseen ja varmistaa tiedon-

saannin alueen ajankohtaisista asiois-
ta. Jäsenyys oikeuttaa myös rahanarvoi-
siin jäsenetuihin, joita alueemme yrit-
täjät kauttamme jäsenillemme tarjoa-
vat. Etuvalikoimaan kuuluu niin tuottei-
ta kuin palvelujakin. Tutustu etuihin ko-
tisivuillamme osoitteessa www.kaupun-
ginosat.net/pakila. 

Jäsenmaksumme on vain 15 e/v. Jäse-
neksi liittyminen käy helposti täyttämällä 
liittymislomake edellä mainitussa osoit-
teessa. Uudet jäsenyydet vahvistetaan ha-
kemuksen jättöä seuraavassa Pakila-Seu-
ran hallituksen kokouksessa. 

Teksti: ERJA VUORIO

Kaupunginosayhdistykseen kuuluminen kannattaa

KAUNEUSHOITOLA Villi Va-
delma siirtyi maaliskuussa isom-
piin tiloihin samassa talossa 
Intiankadulla. Yrittäjä Hanna 
Kukkonen iloitsee niin yrityk-
sensä saamasta suosiosta, joka 
mahdollisti suurempien tilojen 
vuokraamisen, kuin siitä että nyt 
hänellä on mahdollisuus tarjota 
aloitusmahdollisuus jollekin toi-
sellekin yrittäjälle.

- Aloitin itse kampaamon ali-
vuokralaisena ja nyt voisin tarjo-
ta saman mahdollisuuden toisel-
le kosmetologille tai vaikka hie-
rojalle toiminimellä, hän sanoo.

Viisi ja puoli vuotta kauneus-
alan yrittäjänä toiminut Hanna 
Kukkonen on koko ajan opas-
tanut harjoittelijoita ja opiske-
lijoita. Hän käy hoitolatyönsä 
ohessa kouluttamassa Ekophar-
ma-tuotesarjaa eri kosmetolo-
gikouluissa maakunnissa. Itse-
kin hän on valmistunut samas-
ta koulusta ja on SKY-kosme-
tologi eli Suomen Kosmetolo-
giyhdistyksen hyväksymä.

Ekologisia luonnontuotteita

Villi Vadelma -kauneushoito-
lan toiminta pohjaa ekologi-
siin tuotteisiin ja toimintatapoi-
hin. Kauneushoitolassa on myös 
myynnissä ekologisia luonnon-
tuotteita.

- Hoitolassani otetaan huo-
mioon jokainen asiakas yksilöl-
lisesti ja täysivaltaisesti, Hanna 
Kukkonen lupaa. 

- Lähtökohtaisesti olen iho-
terapeutti. Käytän luonnonkos-
metiikkaa monesta syystä - jo 
siksikin, että silloin maailma pe-
lastuu! hän sanoo nauraen. 

Vakavoituen hän kertoo vuo-
ristoradasta, jota on lasketel-
lut yritysvuosinaan. Restono-
mi Hanna Kukkonen oli vuo-
sia vakavaraisen yrityksen mark-
kinointiassistentti, mutta hank-
ki samalla useita muitakin kou-
lutuksia ja tutkintoja. Koko ajan 
hän on halunnut kehittää itse-
ään ja oppia enemmän palvelu-
aloista ja nyt myös yrittämises-
tä. Kouluttautuminen jatkuu nyt 

Suomen Yrittäjäopiston johta-
misalan erikoistutkinnon suo-
rittamisena. 

- Kyllä pelotti hypätä yrit-
täjäksi, hän tunnustaa. Alkuai-
koina olin välillä kauhuissani ja 
valmis lopettamaan, mutta sit-
ten taas seuraava päivä oli pa-
rempi. Nyt tilanne on tasaan-
tunut, hän kertoo.

Yritysmentorin avulla 
puuhastelusta tekemiseen

Hanna Kukkosen ei onneksi ole 
tarvinnut päättää kaikkea ai-
van yksin. Johtamisopinnot ovat 
tuoneet tullessaan hänelle oman 
yritysmentorin. Omasta ura-
putkestaan konsernien toimi-
tusketjujen johtamisen jälkeen 

eläkkeelle jäänyt ja sittemmin 
oman 4T-Consulting -yrityk-
sen perustanut Juha Heltimoi-
nen on auttanut nuorta yrittäjää 
löytämään vahvuutensa ja siirty-
mään puuhastelusta tekemiseen.

- Minulla on Helsingissä ja 
Keski-Uudellamaalla oppiso-
pimustoimistojen kautta men-
toroitavia sekä kymmenkunta 
yksityistä apua tarvitsevaa pien-
tä ja keskisuurta yritystä, Juha 
Heltimoinen kertoo. 

- Pitää olla virikkeitä, ettei 
kalkkeudu sohvan pohjalle. Teen 
tätä kolmena päivänä viikossa.

Keuda valitsi Heltimoisen 
Vuoden Mentoriksi 2018.

- Nyt kehotetaan nuoria ryh-
tymään yrittäjiksi. Ilman tukea 
ja ohjausta siinä voi käydä huo-
nosti, sanoo Juha Heltimoinen.

- Askel askeleelta menemme 
eteenpäin. Hanna haluaa ke-
hittyä koko ajan paremmaksi ja 
onnistuu varmasti. Nyt isompiin 
tiloihin siirtyminen on jo osoi-
tus siitä, mentori kehuu. 

- Tavoitteena on kasvu ja 
mahdollisesti toinenkin liike 
joskus tulevaisuudessa, Hanna 
Kukkonen haaveilee.  

- Kasvu ja hyvä asiakaskunta 
kulkevat käsi kädessä, hän tote-
aa ja kertoo viihtyvänsä Kumpu-
lassa hyvin.

Teksti: EIJA TUOMELA-LEHTI

Villi Vadelma isompiin tiloihin
Yritysmentori opasti puuhastelusta tekemiseen

Villi Vadelma-kauneushoitola siirtyi suurempiin tiloihin samassa 
talossa Kumpulassa. Kuvassa vas. Leena Siitonen, yrittäjä Hanna 
Kukkonen ja Minna Salmikallio.

PIHA-AIDAT UUSIKSI
• Meiltä myös kaikki  

muut piharakennukset
• Kotitalousvähennyskelpoinen

P. 020 794 0090
myynti@lindos.fi

www.lindoselementit.fi
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IKKUNANPESUT JA  
KOTISIIVOUKSET  

edullisesti 45 vuoden  
kokemuksella  

suorittaa kotimainen  
pariskunta

Kotitalousvähennys- 
kelpoinen.

P. 040 2566 907

TYÖVÄESTÖLLE LUOTIIN ihannepuu-
tarhakaupunki 1920-luvulla Käpylään, 
keskiluokalle taas 1950-luvulla Tapio-
laan. Käpylä on säilyttänyt alkuperäi-
syytensä, vaikka asukkaat ovat vaihtu-
neet yläkeskiluokaksi. Tapiolaa ei enää 
tunne entisekseen. 

1960/70-luvun taiteessa maan Beto-
niteollisuus kutsui silloin meitä nuoria 
kaupunginvaltuutettuja arvioimaan uut-
ta BES- eli betonielementtijärjestelmää. 
Esitimmekin hienoja mielipiteitä. Sillä 
järjestelmällä rakennettiin sitten Meri-
Haka ja Itä-Pasila. Etenkin Meri-Ha-
kaa nuori vihreä sukupolvi on mollan-
nut betonidemarien symboliksi.

Nyt se sukupolvi ra-
kentaa omaa ylitihe-
ää betonislummian-
sa Jätkäsaareen, jos-
sa vihreätä ei juu-
ri maan pinnalla 

näy. Edessä on 
vielä Kalasa-
tama, Herne-
saari ja kau-
punkibule-
vardit. Pentti 

Linkolan alkutuotantoihanne on väis-
tynyt city-vihreiden trendikkyyden alta.

Oman Koskelamme ja Oulunkyläm-
me uudisrakentaminen tiiviiksi kaupun-
kimaisemaksi on alkamassa, jälkimmäi-
nen Raide-Jokerin myötä. Kummassa-
kaan kaupungiosassa ei ole asukkaiden 
omaksi kokemaa keskustaa, jossa is-
tuskella ja keskustella. Oulunkylän to-
rilla seisoo yksinään Tapio Rautavaa-
ra ja Joutsen. Ogelin kauppakeskuksen 
ja terveysaseman/nuorisotalon välinen 
aukio ammottaa tyhjyyttään. Eivät to-
sin Malmin ylä- ja ala-toritkaan innos-
ta oleiluun. Myllypuron uudelta toriau-
kealta puuttuu kaikki kasvillisuus, puut, 
pensaat ja kukat.

New Yorkissa on kaikki katupuut lu-
etteloitu ja niihin on kiinnitetty nimi-
laatat, niitä voi seurata netistäkin. Hel-
singissä kauneimmistakin puista puut-
tuvat tällaiset nimitiedot. Kaupungissa 
on toki useita puu- ja pensaslajipuisto-
ja eli arboretumeita. Hautausmaiden li-
säksi mm Haagassa, Haltialassa, Meilah-
dessa, Viikissä ja tietenkin molemmissa 
kasvitieteellisissä puutarhoissa unohta-
matta Kumpulaa. 

Ehdotin kerran, että Kaisaniemen ja 
Eläintarhan puutarhat yhdistettäisiin is-
tuttamalla niiden väliselle väylälle harvi-
naisia puita ja pensaita nimilaattoineen. 
Samalla voisi muuallekin kehittää pie-
noisarboretumeita.

Kun puita ei saisi hakata, teki joku vas-
taehdotuksen, että mielipiteen esittäjät 
lähtisivät puiden ja pensaiden istutustal-
koisiin. Tätä ajatusta pidettiin loukkaava-
na. Karhupuiston ja Harjukadun puisti-
kot ovat esimerkkejä talkoiden voimasta. 
Koulujen ja lastentarhojen pihojen istu-
tustalkoita marjapensaineen ja hedelmä-
puineen on myös esitetty pitkään. Mei-
lahden sairaalan onnettomalle alueelle 
pohditaan ensi vuodeksi 5000 sipulikas-
vin istutusta, ehkäpä sinne saataisiin sa-
doittain kukkivia atsalea- ja rhodopen-
saitakin. Vanhojen sairaaloiden ympäris-
töissä oli todellisia arboretumeita. Voisi-
ko sellaisia suunnitella myös Koskelaan 
ja Oulunkylään pehmentämään tulevaa 
betoni-ilmettä?

ILKKA TAIPALE 
kaupunginvaltuutettu (sdp)

Betonidemarit ja puun halaajat
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UudenmaanAUTOLASIPOJAT
Helsinginkatu 42 (09) 374 5741
00530 Helsinki 040 506 4641

www.autolasipojat.fi

Tuulilasiongelmia?
Tuulilasit- ja muut 
autolasipalvelut

Autolasien ykkönen 

Pääkaupungin parasta palveluaAutoGlass Service

Vakuutusyhtiöiden sopimuskumppani

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

PAKKO SKRIVAA vielä tästä keväästä ja 
varsinkin vapusta. Suulis skriinas ja foge-
lit sekä muut mieskuorot sjungas kevään 
ylistystä. Oli ihan ok fiilis. Ainoo juitsu, 
joka meikkä mannen pysäytti, oli vapun-
viettoporukkaamme kuuluva friidu, joka 
kysäs ”Monesko vappu tää on, kun me ol-
laan sitä yhdessä juhlimassa.” Oikee vas-
taus oli, että yli viideskymmenes.  Mutta 
ei me silti olla gamloja. Stoorit ovat edel-
leen vappumaista irrottelua. Irrottelun te-
kee iisiksi se, että jengiin kuuluvat tsen-
naavat toisensa läpikotaisin.

Jokaiselle kuuluminen johonkin jengiin 
tuo eloa laifiin. Ei tartte omissa hörneissä 
kuppaa koko aikaa. Sitten on vielä jengejä, 
jotka luovat yhteisöllisyyttä lähiympäris-
töön tai laajemmaltikin. Ogelissa on use-
ampia tällaisia jengejä. Ekaksi mulle tu-
lee mieleen Gnisu, Martat, MLL, Oulun-
kylän Lions Club ja seurakunta. Ja moni 
muukin yhteisö. Näissä jengeissä luodaan 
yhteisöllisyyttä asuinalueelle.

Noista edellä mainituista yksi, Oulun-
kylän Lions Club, on päättämässä toimin-
taansa. Syynä tähän on, että gubbet tule 
gamloiksi, uutta jengiä ei saada mukaan 

ja tätä kautta toimintakyky hiipuu. Klu-
bi kerkesi toimia lähes 60 vuotta ja tukea 
oulunkyläläistä nuorisotoimintaa mitta-
valla panostuksella. Viimeinen tapahtuma 
oli Koko perheen kevättapahtuma Vapun 
alla Mäkitorpan leikkipuistossa.

On todella dorkaa, että tämän tyyppi-
nen vapaaehtoistoiminta hiipuu. Jengin 
mielenrauhalle olisi hyvä, jos duuniyhtei-
sön lisäksi aika riittäisi kuulua johonkin 
hyvää duunaavaan porukkaan.  Se avartai-
si tuntemusta ympäristöstä ja loisi yhtei-
söllistä tunnetta. Näissä jengissä on lähes 
aina kiva fiilis, kun yhdessä tehdään hyvää.

Yhteisöllisyyden hyvä esimerkki oli 
toukokuun ekana viikonloppuna järkätty 
Gnisun Vapputurnaus. Molemmat futis-
kentsut vilisi pikkukundeja. Mutsit ja fai-
jat hoiteli järkkäilyjä sekä dilkkas tsiegu-
raa, tsufee, känttyy, mokkapaloja, metrila-
kuja, arpoja ja ties mitä. Ja fiilis oli hyvä 
vaikka välillä stikkas snögeekin himme-
listä. Jengi vaan heitteli ylävitosia.

Yks Gnisun junnujen valmentajista on 
räppäri  Pastori Pike. Kun se veti yhdellä 
väliajalla styken, niin koko pikkukundi-
lauma oli megessä räppäämässä. On pak-

ko sanoo, että ei Paasikiven aikaan ollut 
tommosta. Maailma on betrannu faartia.

Mulla oli skopessa kymmenen itänyt-
tä botlaria. Mä jemmasin ne ruusupenk-
kiin heti vapun jälkeen. Alan venttaan sa-
tokautta. Hyvää kesistä. Muistakaa, että 
suulis tekee hyvää, kun sitä ottaa fiksusti.

Teksti ja kuva: RAIMO ANTTILA 

Varttuneita mietteitä

Ponit ovat Lions kevättapahtuman 
vetonauloja.

Leiritoimintaa koululaisille – Maunula-Oulunkylä 2019
Koko kesän avoinna: Avoinna 3.-28.6:
Etupelto (Itä-Pakila), Mäkitorppa (Oulunkylä) ja Maunula. Unikko (Pukinmäki), Torpparinmäki.

Leikkipuistot järjestävät erilaisia ohjattuja leirejä koulujen kesälomalla.
Osa leireistä on kokopäivä- ja osa iltapäiväleirejä.
Toiminta-ajat iltapäivien osalta 12.00-15.30. Iltapäiväleiri alkaa kesäruokailulla.
Mukaan säänmukaiset vaatteet sekä ruokailuvälineet ja välipala.
Toiminta on maksutonta ja koululaiset ovat vakuutettuja toimintaan osallistuessaan.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot leikkipuistosta. Tervetuloa leirille!

ETUPELTO (Itä-Pakila)
lp.etupelto@hel.fi , 09 310 69970

4.-7.6 Sporttileiri  Stadissa (kokopäivä)
11.-12.6 Luontoseikkailua (iltapäivä)

MAUNULA
lp.maunula@hel.fi, 09 310 69849

10.-14.6 Aikamatkaleiri Dinosauruksista 
varpusiin (kokopäivä)

3.-5.7 Matkaan, Ketun poluille. Retkiä 
luvassa (kokopäivä)

MÄKITORPPA (Oulunkylä)
lp.makitorppa@hel.fi , 09 310 69965

11-13.6 Pullaa ja Puuhailua (iltapäivä)
18.-20.6 Löytöjä lähiluonnosta (iltapäivä)

TORPPARINMÄKI
lp.torpparinmaki@hel.fi , 09 310 69851

3.-7.6 Keppihevosleiri
10.-14.6 Luonto / Liikenneleiri
17.-20.6 Leiriviikko leksulla

(ohjelmassa esim. 
olympialaiset, 
mysteerileikit)

Kaikki leirit kokopäiväleirejä.

Huom! Näille leireille toivotaan Paloheinän 
koululaisia mukaan.

Leikkipuisto Soihtu on suljettu kesän ajan
remontin johdosta.

UNIKKO (Pukinmäki)
lp.unikko@hel.fi , 09 310 58636

11.-12.6 Pienet leipurit (iltapäivä)
18.-19.6 Sportti-leiri (iltapäivä)
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EMERITUSPROFESSORI 
Mauri Åhlberg on kirjoit-
tanut hyvin ajankohtaisen 
teoksen Totuus syötävis-
tä luonnonkasveista eli 
miksi uskallan syödä lä-
hiluonnon kasveista kes-
tävästi keräämääni ruo-
kaa. OSA I: Tieteellisiä 
perusteita käytännönlä-
heisesti. 

Kyseessä on ainutlaa-
tuisen laaja ja tutkimuk-
sin perusteltu teos Suo-
men ja myös yleisemmin 
lauhkeiden ja subtrooppisten vyöhykkeiden syö-
tävistä luonnonkasveista. Teoksessa tuodaan esiin, miten laa-
jasti maapallolla syödään samoja luonnonkasveja, joita usein 
myös viljellään. Teoksen ensimmäisessä osassa korostetaan 
Välimeren ruokavaliota tutkitusti eniten terveyttä ja pitkää 
ikää edistävänä. 

Suomessa kasvaa useita samoja syötäviä luonnonkasveja, 
kuin Välimerenmaissa. Terveen ja pitkän iän edistäjinä kä-
sitellään harvinaisen laajasti ja syvällisesti mineraaleja, vi-
tamiineja, monityydyttymättömiä rasvahappoja sekä kasvi-
en tuottamia sekundaarisia aineenvaihduntatuotteita eli fy-
tokemikaaleja. Teoksesta selviää myös, millä keinoin tutki-
muksissa on saatu selville fytokemikaalien terveyttä edistä-
vät vaikutukset. 

Teoksessa pohditaan laajasti myös oksalaatteja sekä nitraat-
teja kasvien yhdisteinä sekä esitellään uusimpien tutkimus-
ten vapauttava näkemys niistä. Uutta on myös aikaisempia 
tarkasteluja laajemmat ja perusteellisemmat syötävien kuk-
kien, marjojen ja marjakasvien lehtien tutkimusten tulokset. 
Lukija tarkastelee tämän teoksen luettuaan syötäviä luon-
nonkasveja hyvin arvostavasti terveyttä edistävänä ravintona. 

Lukija oppii näkemään syötävät luonnonkasvit kestävän 
kehityksen olennaisena osana. Niiden kerääminen luonnos-
ta, säilöminen, ruuaksi valmistaminen ja myös viljely esitel-
lään yleisellä tasolla. Tästä aiheesta kirjoitettuja aikaisempia 
kirjoja perusteellisemmin tarkastellaan myös luonnonkas-
vien myrkyllisyyttä.

Kirjaa on saatavissa Eepinen Oy:stä verkko-osoitteesta 
https://www.wildedibleplants.fi sekä verkkokirjakaupoista.

Totuus syötävistä 
luonnonkasveista

JR Rauta tunne-
taan Maunulassa 
palvelevana 
rautakauppana 
erityisesti 
kiinteistöhuollon 
ammattilaisten 
keskuudessa. Vii-
me aikoina hen-
kilöasiakkaatkin 
ovat löytäneet 
sen enenevässä 
määrin.

JORMA JA RISTO perustivat 
28 vuotta sitten JR Raudan. Se 
toimi alun perin Metsäpuron-
tie 16:ssa, mutta siirtyi nykyi-
siin tiloihinsa Pakilantie 14:ään 
Kukkurakaupan lopetettua siel-
lä. Rautakauppa on vaihtanut 
omistajaa useamman kerran. 
Reijo Räsänen tuli JR Rautaan 
ostamaan vasaraa, mutta ostikin 
koko kaupan 2000-luvun alussa. 

Kymmenen vuotta myöhemmin 
rautakauppa siirtyi Hannu Paa-
naselle ja viime vuoden kesä-
kuussa Jouni Tanniselle, nykyi-
selle kauppiaalle.

JR Raudasta löytyvät lvi- ja 
sähkötarvikkeet perus rauta-
kauppapalveluiden ohella. Li-
säksi sieltä voi tilata tarvikkeet 

esim. suoraan remonttikohtee-
seen. Henkilöasiakkaille on tar-
jolla myös pientä remonttipal-
velua ja yhteistyökumppaneilta 
sähkö- ja lvi-palveluita.

Suurten ketjuliikkeiden aika-
kautena JR Rauta on sinnitellyt 
sitkeästi Maunulassa. Mikä on 
rautakaupan salaisuus?

- Palvelu on avainasemassa, 
Jouni Tanninen kertoo. Pienen-
kin rautakaupan tulevaisuus voi 
näyttää hyvältä, kun töitä teh-
dään iloisella mielellä ja kaup-
paa kehitetään asiakkaiden etua 
ajatellen.

Teksti: SUSAN WILANDER
Kuva: JAURI VARVIKKO

Pieni panostaa palveluun

Puunpoltto oli 
teemana asu-
kastilaisuudessa 
14.3.19, joka 
kokosi Pakilan 
yläasteelle noin 
60 asukasta. 
Tilaisuudessa 
kerrottiin 
puunpolton 
vaikutuksista 
ilmanlaatuun 
ja annettiin 
vinkkejä, miten 
puuta voi polttaa 
puhtaammin.

-PUUNPOLTTO heikentää il-
manlaatua erityisesti tiiviisti 
rakennetuilla pientaloalueilla, 
joilla käytetään paljon puuta 
lisälämmityksessä ja saunois-
sa, kertoi HSY:n ilmansuo-
jeluyksikön päällikkö Maria 
Myllynen tilaisuudessa.

-Puunpoltossa syntyy aina 
terveydelle haitallisia pien-
hiukkasia sekä PAH-yhdis-
teitä ja muita yhdisteitä. Huo-
nossa puunpoltossa hiukkas- 
ja PAH-päästöt ovat monin-
kertaisia hyvään polttoon ver-
rattuna, Myllynen jatkoi.

PAH-yhdisteillä tarkoite-
taan polysyklisiä aromaatti-
sia hiilivetyjä, kuten syöpä-
vaarallista bentso(a)pyree-
niä. Erityisesti huono puun-
poltto tuottaa paljon haital-
lisia päästöjä, kuten mustaa 
hiiltä. Musta hiili kulkeutuu 
pohjoisille jäätiköille ja no-
peuttaa jäiden sulamista. Tä-
mä puolestaan kiihdyttää il-
mastonmuutosta. 

Puunpolttoa ei olla 
kieltämässä

-Puunpolttoa ei kuitenkaan 
suunnitella kiellettävän, ja 
myös tuore kansallinen il-
mansuojeluohjelma korostaa 
päästöjen vähentämistä ensi-
sijaisesti viestinnän keinoin. 
Oman puunpolton päästöjä 
on mahdollista huomattavas-
ti vähentää polttamalla vain 
kuivaa puuta eikä lainkaan 
roskia, Myllynen muistutti.

Jos poltettaessa puuta sa-
vu on tummaa, päästöt ovat 
suuret. Jos savu on väritöntä, 
silloin päästöt ovat mahdol-
lisimman pienet.

Polta vain kuivaa puuta
Normaaleissa olosuhteissa 
puu on valmis poltettavaksi 
samana vuonna, mutta kos-
teammissa oloissa puu kan-
nattaa kuivattaa ulkona kah-
den kesän ajan. Kuiva puu he-
lähtää yhteen kopautettaes-
sa ja on kevyttä sekä hyvän-
tuoksuista. 

Kun polttopuut on saa-
tu kuiviksi, ne täytyy myös 
pystyä säilyttämään kuivina. 
Puuvajan rakentamiseen ei 
tarvitse lupia, mutta sen on 
täytettävä paloturvallisuus-
vaatimukset. Osoitteesta pol-
tapuhtaasti.fi löytyy ohjeet 
pienellekin tontille sopivan 
puuvajan rakentamiseksi.

Sytytä puut päältä
Nuohoojamestari Isto Ran-
tanen antoi vinkkejä tulisijan 
käyttöön. Jos tulisija on ollut 
käyttämättä pitkään, tulipesää 
ei saa latoa täyteen. Vedon voi 
tarkistaa pitämällä tulitikkua 
suuluukun aukossa: jos liek-
ki ei taivu uuniin päin, tuli-
pesässä kannattaa aluksi polt-
taa kynttilää tai puhaltaa läm-
mintä ilmaa esimerkiksi hius-
tenkuivaajalla. Kun veto on 
varmistettu, kannattaa latoa 
pieni määrä pienehköjä puita 
vaakatasoon ilmavasti ja lait-
taa sytykkeet päälle. Päältä sy-
tyttäminen on useimmissa tu-
lisijoissa paras tapa päästöjen 
kannalta, mutta on noudatet-
tava tulisijan ohjeita.

Ilmanlaadun mittauspiste 
kotipihallesi

HSY etsii mittauspaikkoja 
uusille, pienikokoisille ilman-
laadun mittalaitteille noin 
kahden vuoden ajaksi. Sopi-
va paikka on piha tai parve-
ke tiiviisti rakennetulla pien-
taloalueella tai vilkkaan ka-
dun varrella. Mittauksia teh-
dään syksystä alkaen yhteen-
sä noin 25 paikassa Jätkäsaa-
ressa, Ruoholahdessa, Valli-
lassa, Pakilassa ja Pirkkolas-
sa. Mittausverkko toteutetaan 
osana Healthy Outdoor Pre-
mises for Everyone (HOPE) 
-hanketta.

Sopiva paikka on piha tai 
parveke tiiviisti rakennetulla 
pientaloalueella tai vilkkaan 
kadun varrella. Mittauspai-
kalle on tietyt vaatimukset, 
esimerkiksi sähköä tulee olla 
saatavilla. Mittaukset kestävät 
noin kaksi vuotta. Ehdotuk-
sen mittauspaikasta voi toi-
mittaa 14.6.2019 asti. 

Lisätietoa ja ohjeet löytyvät osoit-
teesta hsy.fi/sensoripaikat.

Teksti: MATTI ENHROTH
Kuva: HSY

Puunpolttoinfo 
Pakilassa kokosi 
kuulijoita

Ti-Pe 11.00-19.00
La 10.00-17.00
Su 12.00-17.00
Ma suljettu

Weiste Wanha Villa -putiikin kesäkausi on 
avattu, tervetuloa tutustumaan!

Sisustustuotteillamme luot kodikasta ja lämmintä  
tunnelmaa kotiin ja kesämökille.   

Löydät putiikistamme nyt myös yksittäisiä näytekappaleita -  
tule tekemään ihania sisustuslöytöjä! 

Weiste Wanha Villa
Kalle Weisteen katu 4

00720 HELSINKI
050 351 8110

 Ti, ke, pe: 11:00 - 17:00
 To:         10:00 - 19:00
 La:    10:00 - 16:00
  Su-Ma:   Suljettu

 Heinäkuussa poikkeavat aukioloajat, tarkistathan  
  verkosta weiste.com tai somesta weiste wanha villa. 

Etkö saanut lehteä, vaikka olisi pitänyt? 
Anna jakelupalautetta:  

http://jakelupalaute.fi/oulunkylainen

PALOHEINÄN ULKOILUMAJA  
Kahvila

Palvelemme ark. 10-20, la-su 10-18
(21.-22.6. suljettu)

Tervetuloa!



14 29.5.2019Oulunkyläinen

Kesän ohjelmaa Oulunkylän seurakunnassa!

Messut
 Oulunkylän kirkossa

Maunulan kirkossa

Käpylän kirkossa

Sunnuntaisin klo 10

Sunnuntaisin klo 12

Sunnuntaisin klo 18

Kesäkahvilat
 

Käpylän kirkolla:
 

Oulunkylän 
kirkolla:

 

Kesäkahviloissa on tarjolla musiikkia ja kahvit, joiden
vapaaehtoinen maksu menee Kirkon Ulkomaanavun

hyväksi. Kesäkahvilat järjestetään Käpylän kirkolla
tiistaisin ja Oulunkylän kirkolla keskiviikkoisin. Olet

lämpimästi tervetullut!

 

Juhannusaaton juhla 
Oulunkylän kirkolla
 

Perjantaina 21.6. klo 18

 Klo 18 ohjelmaa ja yhteislaulua
Klo 19 kahvitarjoilua, grillausta ja yhdessäoloa

 
Juhlassa kanssasi kirkkoherra Ulla Kosonen, 

pastori Pirkko Järvinen, diakoni Laura Lindroos ja
kanttori Mikko Helenius sekä 

harmonikkataiteilija Markku Lepistö. 

4.6., 11.6., 18.6., 25.6., 2.7.,
9.7., 16.7., 23.7., ja 30.7.
 

Klo 18 Kahvit
Klo 18.30 Ohjelma

 

5.6., 26.6., 3.7., 10.7.,
 17.7., 24.7., ja 31.7.
 

Huom! Kahvilaa ei 
ole 12.6. tai 26.6. 

 

Klo 13.30 Ohjelma, jonka
jälkeen kahvit

 
 

Muistojen 
Bulevardi

 Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 13. 
Ohjelma alkaa klo 14. 

 
Helsinki-päivän matineassa musisoimassa

oopperalaulajat Heli Närhi, sopraano, Kari-Kyösti
Silvennoinen, baritoni sekä Maija Pesonen-

Kareinen, piano, Kaija Mäki-Leppilampi, viulu ja
Maunulan lauluryhmä. Mukana pastori Johanna

Elo ja diakoni Terhi Lahdensalo. Lauluja
Helsingistä ja kesästä yhteisesti laulaen ja

kuunnellen. Tarinoita ja musiikkia siivittävät
Helsinki aiheiset valkokangaskuvat. Vapaa pääsy. 
Järjestäjänä Oulunkylän seurakunta yhteistyössä

Maunula-talon kanssa.
 

Maa, Vesi, Ilma Tuli -
 Neljä elementtiä Raamatussa

 

Taiteiden yön konsertti Laulu
valtaa Oulunkylän kirkon

 

Tervetuloa taiteiden yönä 15.8. klo 19 Oulunkylän
vanhaan kirkkoon poikkitaiteelliseen messuun!

Messu toteutetaan musiikin ja liturgisen tanssin
keinoin. Mukana pastori Tarja Albekoglu, Adoramus-

lauluyhtye, kanttori Maija Pesonen-Kareinen,
liturgisen tanssin ryhmä, ohjaaja tanssipedagogi, TM

Tiina Saraaho ja Väinö Valli, sello.
 

15.8. klo 21 Oulunkylän kirkolla
Taiteiden yötä vietetään tänä vuonna jo 30. kertaa,

minkä kunniaksi elokuun illassa kuulemme aarioita ja
lauluja. Katja Mäkiö, mezzosopraano, Joonas

Asikainen, baritoni ja Sanni Antikainen, piano ja
cembalo. Vapaa Pääsy!

 

Oulunkylän seurakunta
 

oulunkylanseurakunta
 

helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla

 

 
 

Kirkkoherranvirasto:
 Teinintie 10

puh. 09 2340 5300
oulunkyla.srk@evl.fi

 
aukioloajat 3.6.-4.8: 

ti, to-pe klo 9-12, 
ke klo 16

 

 
 

Oulunkylän kirkko
Teinintie 10

 
Käpylän kirkko
Metsolantie 14

 
Manulan kirkko 
Metsäpurontie 15

 

Yhteystiedot:
 

 

Osoitteet:
 

 

 Verkkosivut:
 

 

Seuraa meitä somessa!
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        Pakilan seurakunta 
    Hyvän Paimenen kirkko, Palosuontie 1 
    Virasto on avoinna ma-to klo 9-12
    puh. 09 2340 5500 pakila.srk@evl.fi 

  KESÄ
Yhteislauluillat parillisten viikkojen  

maanantaisin 3.6.–15.7. klo 19 
 

Diakoniavastaanotto tiistaisin klo 10 

Green Light – kesänuortenilta  
4.6.–27.8. tiistaisin klo 18

Eläkeikäisten kerho 6.6.–29.8.  
torstaisin klo 13

Messut sunnuntaisin klo 11,  
paitsi su 23.6. klo 15

KUN OLIN ALLE KOULUIKÄINEN, meillä 
oli perheessä kuplavolkkari. Oven ulkopuo-
lella oli astinlauta, jolla seisten sain matkus-
taa kotikadun toisessa päässä olevaan riste-
ykseen saakka. Käsillä pidin kiinni raollaan 
olevasta ikkunasta. Muistan vapauden ja tuu-
len tunteen – saman, jonka myöhemmin ko-
ki pyöräillessä, kun päästeli menemään pit-
kää alamäkeä. Vauhti ei isäni ajamalla kup-
lalla liene ollut järin suuri, kun siinä ulko-
puolella roikuin – silti nyt viisikymppisenä 
mietin, että joko isäni oli kasvattajana huo-
leton veikko tai sitten hänellä oli vahva luot-
tamus minuun.

Lukioikäisenä sain oman oranssin kupla-
volkkarin, vanhan ja puolikuntoisen. Abike-
väänä kävin sillä vuorotöissä hotellisiivooja-
na. Unettomina öinä ajelin kaupungin ka-
tuja, metsäteitä ja kesäisiä rantoja ja mietin, 
kuinka elämä osaltani kääntyy: oma pärjää-
minen, tulevaisuus ja alkavat opinnot jän-
nittivät. Löydänkö paikkani, saanko ystäviä, 
valmistunko?

Oranssi kupla jäi sittemmin vuosiksi varas-
toon. Pari vuotta sitten se vaihtoi omistajaa, 
kun kummipoikani tarvitsi kulkupeliä metal-
lialan työ- ja opintohommiin. Vapun tietä-
millä näimme, ja kun hän starttasi eteenpäin 
omiin menoihinsa, palautti kuplan moottorin 
tunnistettava sointi paljon muistoja.

Koulun päättämisestä ja opiskeluvuosis-
ta on itselläni aikaa jo vuosikymmeniä. Elä-
mä on ollut milloin hienoa ja antoisaa, mil-
loin vaikeuksien täyteistä, ajoittain ahdista-
vaakin. Niin kuin elämän kokonaisuus usein 

tuppaa olemaan. Toistaiseksi on pärjätty. Täs-
tä olen kiitollinen lapsuus- ja nuoruusvuosi-
en tärkeille ihmisille sekä aikuisiän arkisille 
ihmissuhteille, jotka ovat usein pienillä ta-
voilla hyvinkin tärkeitä.

Vuodet ja vuosikymmenet kuluvat, paljon 
muuttuu, mutta aina jotain tuttua on myös. 
Joka vuosi nuoret valmistuvat, etsivät töitä, 
opiskelupaikkaa, oman elämän askelmerkke-
jä – mahdollisuutta löytää oma tila ja merki-
tyksellinen paikka elämässä. Joka vuosi uu-
det kasvavat ja aikuistuvat sukupolvet tarvit-
sevat ympärilleen perhettä, läheisiä, naapurei-
ta, ystäviä, kummeja, mummeja ja kavereita 
tsemppaamaan, tukemaan ja rohkaisemaan.

Tämä on niin tärkeää, että mukana täy-
tyy ja kannattaa olla laajemmalla porukalla 
– naapurustoina, järjestöinä, seurakuntina, 
kouluina, heimoina ja verkkotodellisuuksi-
na. Rakennetaan ja luodaan yhdessä ja hyväl-
lä tsempillä Oulunkylästä upea paikka kas-
vaa, asua ja elää!

 

ULLA KOSONEN
kirkkoherra, 

Oulunkylän srk

Moottorin ääni ja muita 
elämän merkkejä

Asutko hissittömässä talossa? Onko rapuissa kulkeminen hankalaa? 
Kotia ei sen vuoksi tarvitse vaihtaa. 

Pystymme jälkiasentamaan hissin lähes kaikkiin hissittömiin taloihin 
asukkaiden arkea helpottamaan ja kiinteistön arvoa nostamaan. 

Jälkiasennuksen suunnittelu kannattaa aloittaa nyt, sillä Asumisen rahoitus- 
ja kehittämiskeskus ARA tarjoaa 45 % hanketuen hissin jälkiasennukseen.  
Lisäksi Helsinki tukee hankkeita 10% avustuksella.

ÄLÄ MUUTA –  
ANNA HISSIN MUUTTAA KIINTEISTÖÖSI.

Kysy lisätietoja ja tilaa ilmainen hankekartoitus!
Reija-Leena Kolehmainen | 044 275 5940 | reijaleena.kolehmainen@kone.com
www.kone.fi/jalkiasennus

HISSIN JÄLKIASENNUSESIMERKKI  
OULUNKYLÄSSÄ 

Talon valmistumisvuosi: 1963
Sijainti: Siltavoudintie 15-17
Kerrosten lukumäärä: 3-4
Hissi asennettu portaikon keskelle
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Saga Käpylinna tarjoaa turvallista, viihtyisää ja laadu-
kasta vuokra-asumista palveluiden kera ikäihmisille 
Helsingin Oulunkylässä. Saatavilla on hoiva-, ruoka- 
ja siivouspalveluita vakituiseen ja tilapäiseen tarpee-
seen. Meillä voi kokeilla huoletonta palveluasumista 
kauniissa miljöössä:

•  89€/hlö/vrk sis. kaunis kalustettu asunto, perus-
   palvelut ja lounas

Tiesithän, että voit hyvin varata oman esittelyajan tai 
osallistua joka keskiviikko klo 13 järjestettävälle esitte-
lykierrokselle.

Saga Käpylinna
Myrskyläntie 18
00650 Helsinki

Tilaa esitteet, kysy palvelusetelistä ja varaa oma
esittely: maksuton puh. 0800-06116 (ark. klo 9-17)
myynti.saga@sagacare.fi | www.sagacare.fi

Putkiremontti, leikkaus tai 
kuntoutusjakso?

Koskelantie 9   •   P. 09 757 2954

Avoinna:  
ma-to 10-24, 

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

Ti TIETOVISA ko 19 • To BINGO klo 18 
• Pe ja La UUDISTUNUT KARAOKE klo 22 alk.! 

Katso lisää www.oldsophie.fi  

METSÄLÄN 
AUTOHUOLTO 

Asesepänkuja 2 |  P. 757 
0441, 0400 728 233

metsalanautohuolto@gmail.com, 
metsalanautohuolto.fi 

Avoinna: ark klo 8-17 

TILITOIMISTOPALVELUT

MAUNULAN 
TILITOIMISTO OY

P. 040 7255 287   

Kanneltie 12 B 8, Kannelmäki 
www.maunulantilitoimisto.fi

M

NOPEASTI HYVÄÄN 
HAMMASHOITOON

terveystalo.com
09 720 6200

NYT ON HELPPO HYMYILLÄ, 
KUN TERVEYSTALO HOITAA 
HAMPAAT OULUNKYLÄSSÄ.
Attendo Hammaslääkäri Ogeli osoitteessa Kylänvanhimmantie 29 

on nyt Terveystalo ja apunasi ovat samat tutut asiantuntijat. 
Pääkaupunkiseudulla palvelemme yhdeksässä toimipaikassa, 

myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tervetuloa.

Tarjous  
2 x Metsästäjänleike 15,-  
Lohkot tai ranskalaiset. Voim. ma-to klo 15-21, 27.6.asti kupongilla.


