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Torstaina 22.9. asukastalossa tapahtuu aamusta iltaan: 
aamujumppaa, kädentaitopaja, livemusaa, grillausta, kasvomaalausta ja toiveohjelmaa. 
Kuvassa Seurahuoneen vanhaa ja uutta bändiedustusta: Tommi, Tuomas ja Marius. 
Jatkuu sivulla 3.
Ajankohtaisimmat tiedot:
facebook.com/Asukastalo-Oulunkylän-Seurahuone 
        Taika Ilola

Syyskarkelot 
Seurahuoneella!

Oulunkyläinen

TERVETULOA!
Mäkitorpantie 23
puh 09 752 4939

PARTURi-KAmPAAmO

hiusateljee 
Ogelin liikekeskus,Kylänvanhimmantie 29 00640

Ajanvaraus puh:097206700

oulunkyla@kiinteistomaailma.fi

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

Paula Andersson
LKV
050 366 9131

Kati Korjus 
LKV, KiAT
050 366 9130

Ville Rantanen
LKV, OTK
045 118 6225

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

Maire Alenius
LKV 
050 366 9136

Pekka Malinen
markkinointipääll.
050 386 6656

Antti Hyvärinen 
LKV
050 597 0011

Markku 
Kilpeläinen
yrittäjä, LKV
040 715 7150

Kutsu välittäjämme Kotikäynnille, kun haluat keskustella tarkemmin asunnon myynnistä 
ja arvosta. Välittäjiemme 
antamat hinta-arviot ovat 
toteutuneet tilastojemme 
mukaan keskimäärin 
98 prosenttisesti. Kotikäynti ei 
sido sinua mihinkään eikä 
aiheuta sinulle mitään kuluja. 
Soita 010 622 3930 tai 
oulunkyla@kiinteistomaailma.fi

Haluatko asiantuntijan perustellun 
hinta-arvion asunnostasi? 

TAIKA ILOLA

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

Puh. (09) 875 1868

Syksyn upeita 
uutuuksia 

suoraan 
Italiasta!
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Päätoimittajalta

Oulunkylän kaupunkipolut netissä
http://kaupunginosat.net/oulunkyla/

kaupunkipolku/

Seuraavan numeron aineistot 
23.9.2016 mennessä:
Susan Wilander

0400 510 457
swilander@hotmail.com
Lehti ilmestyy la 22.10.2016

Arvoisat avustajat! Lähettäkää aineisto mie-
luiten Word-tiedostoina, kuvat jpeg-muo-
dossa, min. 300 dpi. Toimitus pidättää oikeuden 
muokata aineistoja.
Seuraavan lehden teemoja ovat kulttuuri, kir-
jallisuus, kaupunkielämä
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Ilmoita jakeluhäiriösta: Jakeluvalvontaan puh. (09) 561 56 999, klo 9-16 tai jakeluvalvonta@suoramainonta.fi
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Päätoimittaja:
Toimitussihteeri:
Avustajat:

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

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

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

Lähdetäänkö 
lenkille?

PerheeSSäMMe nousi-
vat kesällä kävelylenkit uu-
teen suosioon. Tyttärem-
me lähtevät nyt mielellään 
kävelyille eri puolille kau-
punkia – pokemoneja pyy-
dystämään. Kymmenen ki-
lometrin lenkki menee puu-
hassa aivan huomaamat-
ta ja samalla tulee tutustut-
tua paikkoihin, joissa ei oli-
si muuten käynyt. Yksin ei 
tarvitse olla; en muista kos-
ka olisin nähnyt yhtä paljon 
kaikenikäisiä ihmisiä ke-
rääntyneenä puistoihin ta-
vallisina arki-iltoinakin.

Pokemon-jahdissa nous-
sutta kuntoa voi syksyn tul-
len hyödyntää harrastuk-
sissa. Helsingin liikunta-
virasto on yhdessä urhei-
luseurojen kanssa luonut 
kolme hanketta, joiden an-
siosta liikuntaharrastuk-
set todella ovat kaikkien 
lasten ja nuorten ulottuvil-
la. EasySport, FunAction ja 
NYT liikuttavat jälleen 7–29 
-vuotiaita nuoria ilmaisek-
si tai pienellä osallistumis-
maksulla. Periaatteena on 
rento harrastaminen ja lii-
kunnan ilo – näissä liikun-

taryhmissä voivat nauttia 
kymmenistä eri lajeista ne-
kin, joita kilpaileminen ei 
kiinnosta. Lisää aiheesta s 8.

Harrastusten kalleus 
nousee keskusteluissa ai-
na välillä esille. Edullisia-
kin vaihtoehtoja kuitenkin 
on. Helsingin kaupungin-
kirjastoissa on paitsi kirjo-
ja, myös mielenkiintoisia 
tapahtumia. Kirjailijavie-
raita ja lukupiirejä on mo-
nissa alueemme kirjastois-
sa, lisäksi Oulunkylän ja Pa-
loheinän kirjastoissa pääsee 
neulomaan kuunnellen no-
velleja. Maunulassa aikuis-
ten satu- ja väritystunnil-
la väritetään kuvia tarinoi-
den inspiroimina, nähdään 
satuesitys Hämärinkäinen, 
ja opetellaan ukulelen soit-
toa. Oulunkylän kirjastossa 
on kuukausittain lautapeli-
ilta aikuisille. Kaikki tämä 
ilmaiseksi. Katso Tapahtu-
makalenterista lisää vink-
kejä s 13.

Jos sopivaa tekemistä 
ei tunnu mistään löytyvän 
valmiina, sitä voi ideoida it-
se. Oulunkylän Seurahuone 
kuuntelee mielellään ideoi-
ta harrastuksista ja tapahtu-
mista, joita voisi Seurahuo-
neen puitteissa järjestää. Jos 
vielä itse olet innokas järjes-
tämään toimintaa, ideasi to-
teuttamismahdollisuudet 
varmasti kasvavat. Millais-
ta toimintaa Oulunkylässä 
ja lähialueilla järjestetään 
jo nyt asukkaiden toimes-
ta? Lukupiirejä, koiraker-
hoja, ompeluseuroja, lenk-
keilyporukoita? Lähettäkää 
vinkkejä toiminnastanne, 
niin voimme jakaa ideoita 
myös muille!

Syysterveisin,
SuSAn WILAnder

swilander@hotmail.com

– näLKäPäIvänä kerä-
tään varoja katastrofirahas-
toon. Varoilla autetaan lä-
hellä ja kaukana niitä, jotka 
tarvitsevat apua eniten, kun 
jotain yllättävää tapahtuu, 
kertoo osaston puheenjoh-
taja Raija Rajala.

Kaikkien aikojen kovin 
keräystulos

Viime vuonna osaston kerä-
ystulos oli yli 25 000 euroa. 
Kerääjiä oli yli 80.

– Se oli kova tulos, siitä 
voi olla vaikea mennä yli, 
keräysvastaava Pepe Salme-
la toteaa. 

Keräyspaikkoja ovat 
mm. Kannelmäen Kaari, 
Maunulan S-market, Mus-
ta Pekka ja Pikku Pekka, 

nälkäpäiväkerääjäksi 
omille kulmille
Punaisen Ristin Nälkäpäiväkeräys 
järjestetään tänä vuonna to–la 15.–17.9. 
Keräys on valtakunnallinen, mutta se 
organisoidaan paikallisesti. Alueellamme 
keräyksestä vastaa SPR Pohjois-Helsingin 
osasto.

Malmitori....
– Niin moneen paikkaan 

mennään kuin vain pysty-
tään. Se riippuu ihan siitä, 
kuinka paljon tänä vuon-
na löydetään innokkaita ke-
rääjiä. Kerääjäksi voi tulla 
vaikka pariksi tunniksi, Pe-
pe vinkkaa.

vapaaehtoistyöstä saa 
virtaa

Nälkäpäivä on vain pieni 
osa Punaisen Ristin paikal-
lista toimintaa.

– Meillä on osastomme 
alueella kymmeniä aktii-
visia toimintaryhmiä, mm. 
läksykerhoja, ensiapu- ja 
valmiustoimintaa ja ystävä-
toimintaa, Raija kertoo.

Osaston omissa toimiti-

loissa Risupadontiellä Pa-
tolassa järjestetään kuukau-
sittain kaikille avoin Klubi-
ilta (seuraava 20.9.), missä 
voi tutustua Pohjois-Hel-
singin osaston toimintaan.

– Kaikki me olemme va-
paaehtoisia ja mukana niil-
lä resursseilla ja innolla, mi-
tä itsellä on. Joku on muka-

Lue Oulunkyläinen 
näköispainoksena 
netissä.

JONAS BRANDT

na silloin tällöin, joku joka 
viikko. Monet tämä vie mu-
kanaan – muiden auttami-
sesta saa virtaa! Raija sanoo.

MArJuKKA Kähönen 

rednet.punainenristi.fi/
pohjois-helsinki tai Face-

book Punainen Risti Pohjois 
Helsinki.

Oulunkyläinen myös netissä!

issuu.com/oulunkylainen

ASTRID KÄHÄRI



Oulunkyläinen • Pohjoiset esikaupungit3.9.2016 3

OULUNKYLÄ

lokakuisiin istutustalkoisiin. Sekä yritykset 
henkilöstöineen. Sekä sinut. Otetaan perheet mukaan 
ja tehdään puistot komeiksi. Jättäkää yhteystietonne 
osoitteeseen kukkasipulit.oulunkylaan@gmail.com 
syyskuun aikana. Seura lähettää sitten tarkemmat tiedot 
tapahtumasta.

Lehden teema antaa sinulle toivottavasti virikkeitä 
jatkaa entistä rakasta harrastustasi tai innostua jostain 
uudesta. Tarjonta alueellamme on varsin monipuolinen. 
Samalla kun saat itsellesi hyvän mielen saat myös 
tilaisuuden tutustua uuteen ihmiseen. 
Ja ihmisten luomilla verkostoilla 
on – uskon niin – avoimmuutta, 
suvaitsevaisuutta ja turvallisuutta 
ylläpitävä voima.

Toivotan sinulle mukavaa syksyä!

MArJA MArKKO

Oulunkylä-Seuran puheenjohtaja
marja.markko@gmail.com

Tämän numeron ilmestyessä olemme jo asettuneet 
arkiuralle pois lomatunnelmista. Lehden teemana 
ovat harrastukset, kerhot ja opinnot unohtamatta 
meitä kaikkia oulunkyläläisiä koskevia tulevaisuuden 
liikenne- yms suunnitelmia.

Mennyt kesä oli kansainvälisesti täynnä pahoja, 
huolestuttavia tapahtumia. Siksi matkailu kotimaan 
turvallisissa olosuhteissa synnytti minussa 
kiitollisuutta. Suomemme on täynnä upeita paikkoja ja 
ihmisiä, jotka ovat ylpeitä omasta asuinseudustaan. Ja 
mitä herkkuja puhdas luonto tarjoakaan! On ylellistä 

istua pöytään, jossa on tarjolla tuoreita sieniä, kaloja ja 
marjoja sekä paikallisten tuottajien herkkuja. Kun olen itse 
rämpinyt metsässä muutaman tuhannen hyttysen laahus 
perässäni ja iloinnut jokaisesta löytämästäni kanttarellista 
arvostan jokaista suupalaa. Tällaisia luonnon aarreaittoja 
on tämä maa pullollaan. Toivon, että sinäkin löysit oman 
aarreaittasi ja sait siitä voimia tulevaa varten.

Kävin tässä päivänä muutamana Itsenäisyyden puistossa, 
josta on kovaa vauhtia muotoutumassa varsin tyylikäs 
paikka. Metsikön viereinen puro on saanut uuden kuosin 
ja kuntoutussairaalan alapuolinen osakin rakentuu varsin 
rivakasti. Käy ihmeessä katsomassa!

Muissa alueemme puistoissa ei tällä hetkellä ole mitään 
kohennusta meneillään. Mutta Helsingin kaupungin 
rakennusvirasto on ottanut yhteyttä Oulunkylä-Seuraan 
kysyen olisiko Oulunkylässä kiinnostusta istuttaa tuhansia 
kukkasipuleita alueen puistoihin. Sipulien istutus liittyy 
2017 juhlittaviin Suomen 100-vuotissynttäreihin. Miten on 
– saammeko kasaan paljon kyläläisiä? Siispä haastankin 
kaikki lehden levikkialueen seurat osallistumaan 

Tammen      juurelta

ALOITIMMe syyskauden 
uusin voimin, meitä on taas 
monta uutta innokasta teki-
jää ja osaajaa rakentamas-
sa seurahuoneen sisältöä 
yhdessä asukkaiden kans-
sa. Jatketaan vanhaa hyvää 

toimintaa ja kutsutaan esiin 
uutta meininkiä.

Luvassa on retkiä lähi-
alueille, luontoon ja mu-
seoihin, sekä kävellen että 
pyöräillen. Tulevaisuuden 
visioimisen avuksi järjes-
tämme unelmakartta-työ-
pajoja, terveyttä edistäm-
me jokapäiväisellä aamu-
jumpalla ja kodin sisustuk-
seen voi käydä tekemässä 

Tervehdys Asukastalo Oulunkylän 
Seurahuoneelta!

ompeluksia sekä origameja 
ikioman ompelu- ja käden-
taitopajaohjaajamme Lem-
pin kanssa. Musatoiminta 
jatkuu sekä bändin että luo-
van musisoinnin merkeissä.

Voimme järjestää myös 
grillausta, musisointia, ren-
toutusta, hengitysharjoituk-
sia, äänenkäyttötyöpajo-
ja, ruokakursseja: esim. lä-
hiruokaa edullisesti, aikui-
nen-lapsi toimintaa: esim. 
tanssia ja jumppaa, rentoa 
jalkapalloilua, hyvinvointi- 
ja kirpparitapahtumia. Mil-
laista toimintaa toivoisit? 

Tule tekemään Oulunky-
län Seurahuoneesta kotoisa 

meidän paikka!
Toivotamme teidät tässä 

samalla tervetulleiksi Syys-
karkeloihin torstaina 22.9! 
Silloin talossa tapahtuu mo-
nenmoista kivaa aamusta il-
taan: klo 9 alkaen on luvas-
sa mm. aamujumppaa, kä-
dentaitopajaa, livemusaa, 
grillausta, kasvomaalaus-
ta ja mahdollisuuksien mu-
kaan sinunkin toivomaasi 
muuta ohjelmaa!

Lämpimin 
yhteistyöterveisin

ALueTyönTeKIJä 

TuIJA SALOvAArA JA 

KuLTTuurIOhJAAJA TAIKA 

ILOLA

Arkiaamun voi aloittaa kevyellä jumpalla klo 9–9.30, kaikenkuntoiset ovat tervetulleita. 
vetäjänä reippailee asukastalon tuore kulttuuriohjaaja Taika. Kokoonnumme 
Seurahuoneen sisäpihan terassilla. Mukaan sopii hypätä ilman ennakkoilmoittautumista, 
säänmukaiset varusteet päälle!

Ompelu- ja kädentaitotyöpajassa tyynypäällistä tekee Satu Arto. Ohjaaja Lempi neuvoo tarvittaessa myös tilkkutöiden 
ja origamien teossa klo 10–14 välillä. Pajaan saa tulla työskentelemään itsenäisesti talon aukioloaikoina.

Ideoita ja toiveita Seurahuoneen toimintaan 
liittyen voi toimittaa joko sähköpostilla
taika.ilola@hel.fi tai soittamalla klo 9.30–
15 numeroon +358 40 481 2892. 
Kaikki ideat ovat tervetulleita!

Ajankohtaisimmat tiedot talon toiminnasta 
ja tapahtumista löydät paikan päältä sekä 
Facebookista osoitteesta:
facebook.com/
Asukastalo-Oulunkylän-Seurahuone.
HUOM! Seurahuoneella on uusi Facebook-
sivu, joten muistathan käyttää yllä olevaa 
internetsivun osoitetta.

Asukastalo Oulunkylän Seurahuone on 
avoinna arkisin klo 9–15.

TAIKA ILOLA

Luvassa on retkiä 
lähialueille, luon-
toon ja museoi-
hin, sekä kävellen 
että pyöräillen.

Toivotamme tei-
dät tässä samal-
la tervetulleiksi 
Syyskarkeloihin 
torstaina 22.9!
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OuLunKyLän yhteiskou-
lussa kaikki vuonna 2014 
lukion aloittaneet opiske-
lijat, eli nykyiset abiturien-
tit, istuivat sähköisessä äi-
dinkielen harjoitusylioppi-
laskokeessa viime syksynä. 
Lisäksi niille opiskelijoille, 
jotka kirjoittavat jonkin kol-
mesta tänä syksynä sähköis-
tyvästä aineesta, järjestettiin 
keväällä ylimääräinen säh-
köinen harjoituskoe.

Koulun ATK-tukihenkilö 
Jarkko Tornbergin mukaan 
sähköisiin ylioppilaskokei-
siin on alettu valmistautua 
jo vuonna 2014. Esimerkik-
si koetilan järjestelyt vaati-
vat paljon enemmän työtä 
kuin aiemmin: Sadalle opis-
kelijalle varattuun tilaan pi-
tää rakentaa muun muassa 
langallinen lähiverkko, pal-
velin, jolta koe siirtyy opis-

digiloikka tulee, onko 
koulumaailma valmis?
Tänä syksynä Suomen lukiot tekevät 
digiloikan, kun filosofian, maantiedon 
ja saksan ylioppilaskokeet muuttuvat 
sähköisiksi. Perässä seuraavat pian 
muutkin aineet, ja muutokseen on 
valmistauduttu huolella.

yleiskaava

Kun lautakunta hyväk-
syi yleiskaavaehdotuksen 
kesäkuussa 2016, se pois-
ti rakennusmaavarauksia 
muutaman hehtaarin ver-
ran Keskuspuistosta. Sa-
malla lautakunta yksimie-
lisesti edellytti mm. seu-
raavia tavoitteita lähinnä 
sen pohjalta laadittavalle 
asemakaavoitukselle:
• Keskuspuiston ekologi-
nen käytävä on säilytettävä 
vahvana erityisesti Pirkko-
lan urheilupuiston ja Mau-
nulan majan alueella ja uur-
nalehto säilytettävä hiljen-
tymiseen soveltuvana rau-
hallisena ympäristönä.
• Otetaan huomioon Tuo-
marinkylän alueella niiden 
nykyiset toiminnot.
• Luonnonmukaisia metsä- 
ja luontoalueita tulee olla 
riittävä määrä rakennettu-
jen puistojen lisäksi.
• Riittävät lähivirkistysalu-
eet tulee turvata täydennys-
rakentamisalueilla.

veräjänmäen 
suojelukaava

Asemakaavan muutok-
sen tavoitteena on suojel-
la 35 Veräjämäen huvilayh-
dyskuntaan kuulunutta ra-
kennusta, ja osoittaa näi-

kelijoiden tietokoneille, se-
kä kattava sähköverkko ja 
varavirta. Lisäksi jokaisen 
opiskelijan tietokone pitää 
asettaa omalle paikalleen ja 
kaikkien koneiden johdot 
on aseteltava niin, ettei ku-
kaan kompastu niihin.

Sähköiset ylioppilas-
kirjoitukset ja teknologian 
käyttö koulussa vaikuttavat 
myös opiskelijoihin. Ensim-
mäistä vuotta lukiossa aloit-
tava Jimi Laaksonen kertoo 
huomanneensa, että yläkou-
lussa oli keväällä käytössä 
tablettitietokoneita. Myös 
toisen vuosikurssin opiske-
lija Maisa Sipiläinen tote-
aa, että valmistautuminen 
näkyy. Molempien mieles-
tä sähköisessä ylioppilas-
kokeessa on sekä hyviä et-
tä huonoja puolia. Heistä on 
edistystä, että koetekstiä voi 

muokata aiempaa nopeam-
min ja helpommin. Toisaal-
ta Laaksonen epäilee, että 
matematiikan kokeen teke-

minen sähköisesti voi olla 
hankalaa. Sipiläinen puoles-
taan haluaisi kirjoittaa aina-
kin osan valitsemistaan op-

piaineista käsin, sillä käsin-
kirjoitetussa tekstissä näkyy 
hänen mukaansa paremmin 
tekstin eteen nähty vaiva se-

kä kirjoittajan persoona.
rOSA KAIMIO

Oulunkylän yhteiskoulun 
lukio

Taika Ilola, Miika Kousa ja Jani Järviluoto lukiolaisten lukusalissa, jossa koneet ovat opiskelijoiden käytössä.

Kaavatilanne Pohjoisessa suurpiirissä
den tonteille käyttämätön 
rakennusoikeus yhdyskun-
nan arvot huomioon otta-
valla tavalla. Tonttien ra-
kennusoikeudet pysyvät 
pääosin ennallaan. Samal-
la periaatteella esitetään ra-
kentamista Veräjämäentien 
ja Larin Kyöstin tien kul-
maan puiston tilalle tule-
valle uudelle tontille, Pik-
kukoskentien itäpäähän tu-

leville uusille tontille sekä 
rakentamattomille tonteille 
Veräjämäentie 15a ja Pella-
vapellontie 2b.

Pikkukoskentietä jatke-
taan siten, että Pikkukos-
ken uimarannan ennal-
laan säilyvä pysäköintialue 
muutetaan katualueek-
si. Tämä selkeyttää liiken-
nejärjestelyitä pysäköinti-
alueen pohjoispuolella ole-

vassa korttelissa, sillä sin-
ne ei tällä hetkellä ole osoi-
tettu ajoyhteyttä. Kaava-
ratkaisu helpottaa huolto-
ajoa uimarannan huolto- ja 
kioskirakennukselle.

Kaava-alueen pinta-ala 
on 49 800 m² ja asuntoker-
rosala muutoksen jälkeen 
14 600 k-m². Kerrosala vä-
henee kaavamuutoksessa 
nykyisestä 300 k-m². Hel-

singin kaupunki omistaa 
puisto- ja katualueet sekä 
kolme tonttia, muut tontit 
ovat yksityisomistuksessa.

Kaavaehdotus on näh-
tävillä 12.9. asti ja siitä voi 
esittää kirjallisen muistu-
tuksen Kaupunkisuunnitte-
luvirastoon.

raidejokerin linjan 
kaavat

Kaavat Maunulan ja Pirk-
kolan rajalla sekä Oulun-
kylässä Käskynhaltijantiel-
lä ovat luonnosvaiheen jäl-
keen tulemassa ehdotusvai-
heeseen ensi vuoden alussa. 
Luonnosten mukaan uusia 
asukkaita tulisi ensimmäi-
selle alueelle noin 600 ja jäl-
kimmäiselle 1800.

Maaherrantien kaava 
on vasta luonnosvaihees-
sa, jossa autoliikenne Verä-
jälaaksoon näyttäisi pois-
tuvan. Oulunkylän keskus-
tan asemakaava on alku-
vaiheessa. Ratkaisevaa sil-
le on, mitä tapahtuu Ogelin 
ostoskeskukselle:
• puretaan ja rakennetaan 
entistä suurempi
• laajennetaan varovas-
ti esim. Burger-kioskin 
suuntaan
• peruskorjataan.

Oulunkylän asemanseu-
tu muuttuu yhä tärkeäm-
mäksi vaihtoasemaksi, pää-
radan liikenne kasvaa ta-
saisesti ja Raidejokeri vie 
matkustajat mm. Itäkes-
kukseen ja Leppävaaraan. 
Epäselvää on, lisääntyykö 
heidän asiointinsa Oulun-
kylässä vaihdon yhteydes-
sä. Vaihtajat ovat pääosin 
työmatkalaisia.

ArTO SALMeLAraide-Jokerin havainnekuva Käskynhaltijantieltä

SISSI PURANEN, OULUNKYLÄN YHTEISKOULUN LUKIO

WSP FINLAND OY
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PAKILA

Kirpeät aamut. Kauniiseen keltaiseen ja punaiseen ver-
houtunut syksyinen luonto. Monien meidän mielissä 
syksyn kokemus yhdistyy koulunkäynnin tai opintojen 
alkamiseen, iltapäiväkerhoon tai harrastuksiin.

Jännittävintä aikaa alkusyksy taitaa olla niissä per-
heissä, joissa on uusi ekaluokkalainen. Syksyn aika-
na opetellaan turvallinen koulutie, tutustutaan uusiin 
kavereihin ja yritetään sopeutua koulun sääntöihin ja 
aikatauluihin.

Ensimmäisillä luokilla koulupäivät ovat lyhyitä ja aika 
ennen vanhempien kotiutumista on pitkä. Helsinki jär-
jestää iltapäivätoimintaa 1.–2. -luokkalaisille. Ohjatun 
toiminnan lisäksi lapsi voi keskittyä omiin leikkeihinsä. 
Kaupungin tarjoama iltapäivätoiminta on palvelu, jolla 
rakennetaan tulevaisuutta. Hyvä Helsinki!

Pakilassa koulujen iltapäivätoimintaa järjestävät ope-
tusvirasto, seurakunta ja useat järjestöt ala-asteen kou-
luilla, NMKY:llä ja seurakunnan tiloissa. Paloheinässä 
toimintaa on koulujen lisäksi jäähallilla. Avointa iltapäi-
vätoimintaa järjestetään alueen leikkipuistoissa.

Kaikille keväällä määräaikaan mennessä hakeneille hel-
sinkiläisille ekaluokkalaisille ja useimmille tokaluokka-
laisille on pystytty osoittamaan iltapäivätoimintapaik-
ka. Jos vasta nyt kirpeä syksyinen ilma havahduttaa jär-
jestämään omalle pikkukoululaiselle iltapäivätoimin-

taa, kannattaa olla suoraan yhteydessä pohjoisen suur-
piirin aluekoordinaattori Emmi-Elina Fjällströmiin 09-
310 82249 tai lähimpään leikkipuistoon.
Nyt kun vakavista sisäilmaongelmista kärsivän Paki-
lan yläasteen remontin on sovittu alkavan vuonna 2019, 
kannattaa tutkia mahdollisuus rakentaa monitoimiti-
la koulun yhteyteen. Monitoimitilan liikuntasalit olisi-
vat päivisin koulun ja iltaisin liikuntaseurojen käytös-
sä. Monitoimitilan voisi suunnitella toimimaan alueen 
yhteisenä kokoontumispaikkana kaikenikäisille, erityi-
sesti nuorille. Lisäksi monitoimitila olisi luonteva paik-
ka monille kolmannen sektorin ylläpitämille kerhoille. 
Erityisen ajankohtaiseksi monitoimitilan suunnittelun 
tekee se, että Maunulaan on valmistunut työväentalon, 
kirjaston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena 
uusi upea Maunula-talo. Maunula-talon nuorisotilo-
ja ei ole mitoitettu palvelemaan Pakilan ja Paloheinän 
nuoria, mutta vaarana on, että taloa rahoitetaan tinki-
mällä lähialueiden nuorisotyöstä. Siksi on tärkeää kiin-
nittää erityistä huomiota Pakilan ja 
Paloheinän alueen nuorisotyöhön. 
Monitoimitilaa tarvitaan tukemaan 
alueellista nuorisotyötä. 

Kylätapahtumaa vietetään Pakilan 
Yläasteen koululla sunnuntaina 4.9. 
klo 11–15. Tavataan siellä!

Kirpeitä syksyisiä päiviä!
TAPIO KLeMeTTI

Pakila-Seuran pj.
050-624 86

tapio.klemetti@gmail.com

Pakila-Seuran 
Puheenjohtajan palsta

Parturi-Kampaamo

SALOn BOnITA
09 728 5664

Uudet aukioloajat
Armi (Anu) Sankelo 

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

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

TERVETULOA!
Manttaalitie 13, Itä-Pakila

Kosmetologi, hieroja 
Carita Nissinen
0400 789917

www.caritanissinen.com

Kauppakeskus Ogeli, 2.krs Kylänvanhimmantie 29C, Hki

Hyvän Olon Hoitola
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Kirjanpitopalvelua Oulunkylässä
pienille yrityksille

www.mikrotilit.fi         p. 040 733 68 69

uudISTuKSen tavoittee-
na on sovittaa yhteen maa-
kuntahallinto ja valtion 
aluehallinto sekä yksinker-
taistaa valtion, alueiden ja 
kuntien hallinnon ja tehtä-
vien järjestämistä. 

Maakunnille keskitetään 
sosiaali- ja terveydenhuol-
to, pelastustoimi, ympä-
ristöterveydenhuolto, alu-
eelliset kehittämistehtävät 
ja elinkeinojen edistämi-
sen tehtävät, alueiden käy-
tön suunnittelu ja ohjaus 
sekä maakunnallisen iden-
titeetin ja kulttuurin edis-
täminen sekä maakunnal-
le lain perusteella annetta-
vat muut alueelliset palve-
lut. Maakuntia perustetaan 
18, pääkaupunkiseudusta 
(Helsinki, Espoo, Vantaa ja 
Kauniainen) suunnitellaan 
erityislainsäädäntöaluet-
ta, jossa kaupungit hoita-

Suomen historian suurin hallinnon ja 
toimintatapojen uudistus koskettaa kaikkien 
kansalaisten palveluja ja satojen tuhansien 
ihmisten työtä. 

vat nykyiset tehtävät ja yli-
kunnalliset tehtävät yhteis-
työssä valtion ja kuntien 
kanssa.

Työnjaossa kunnat ovat 
paikallisen osallistumisen, 
sivistyksen, demokratian ja 
elinvoiman yhteisöjä, jotka 
hoitavat asukkaiden päät-
tämiä itsehallintotehtäviä.

Valtio vastaa oikeusval-
tion ylläpitämisestä, perus-
oikeuksien turvaamises-
ta, turvallisuustehtävistä 
ja kansainvälisistä ja valta-
kunnallisista tehtävistä se-
kä yhdenvertaisuuden ja 
yleisen edun valvonnasta. 

Uudistus etenee vauh-
dilla. Sitä koskevat kes-
keneräiset lakiluonnokset 
julkistettiin 29.6.2016. Lo-
pulliset luonnokset saa-
tiin elokuun aikana, jolloin 
käynnistyi 10 viikon lau-
suntokierros. Lainsäädän-

valtava 
maakuntauudistus 

tö astuu voimaan 1.7.2017 
ja palvelujen järjestämis-
vastuu siirtyy maakun-
nille 1.1.2019, jolloin ELY-
keskukset, TE-toimistot ja 
maakuntien liitot lakkaavat 
ja niiden tehtävät siirtyvät. 
Myös tehtävien siirrot kun-
nilta maakunnille toteute-
taan tuolloin.

Suunnitteluaika on ly-
hyt ja tehtävää enemmän 
kuin paljon, kuten demo-
kratian toteutuminen maa-
kuntahallinnossa, tehtävi-
en yksityiskohtainen mää-
rittäminen ja rajaaminen, 
toiminnan rahoittaminen ja 
omaisuuskysymykset, hen-
kilökunnan asema, tieto-
tekniikan hyödyntäminen 
ja yksityisen ja kolmannen 
sektorin palvelujen asema.

MATTI enrOTh

Kaupunginvaltuutet-
tu, KOK

Uudenmaan maakun-
tauudistuksen valmistelun 

poliittisen ohjaus- ja seu-
rantaryhmän jäsen

P. 0440454015, enroth-
matti@gmail.com

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

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

Pakin talo 
kruunaa
juhlasi

OLIn ollut patikoimassa, 
ollut Kreikan kielen ja kult-
tuurin kursseilla, kerännyt 
viinirypäleitä ja valmista-
nut viininlehtikääryleitä tai 
ollut muuten vain… Mut-
ta ”Mirtosia siveltimen ve-
doin”, se haastoi. Olinhan 
tosin valokuvannut ja piir-
rellyt merta ja vuoria en-
nenkin, mutta että taidevii-
kolle, jossa ohjaajana oikea 
taiteilija, se hiukan arvelut-
ti. Jos vaikka kuinka taita-
via muut.

Heti ensimmäisenä päi-
vänä, kun kuljimme kylää 
läpi, minä tiesin, mitä piir-
telisin ja maalaisin. Kapeit-
ten katujen ja kujien reu-
noilla seisoi typistettyjä 
puita, kuin antiikin torsoja, 
ja koska kevät oli parhaim-
millaan, poikki sahatut ok-
sat työnsivät jo kiivaasti 
uutta vihreää versoa. Syynä 

enSIMMäISeT muutta-
jat ovat jo menneet, mutta 
osa kuitenkin viipyilee so-
pivien sääolosuhteiden an-
siosta pitkälle syksyyn en-
nen muuttomatkaa. Alku-
syksyllä lintujen kokonais-
määrä Suomessa onkin 
suurimmillaan.

Syyskuussa liikkeellä 
ovat runsaina ainakin pa-
julinnut, peipot ja sepel-
kyyhkyt. Vaikkapa Oulun-
kyläisen alueen siirtolapuu-
tarhoissa ja puistoissa voi-
kin sopivina tyyninä syys-
aamuina nähdä aikamois-
ta kuhinaa, kun lukuisat 
pikkulinnut liikkuvat ak-
tiivisesti ruoan hakutehtä-
vissä. Peltojen lähellä taas 
voi nähdä näyttäviä sepel-
kyyhky- tai kottaraisparvia. 
Myös petolintujen, kuten 
varpushaukan muutto al-
kaa käynnistyä. Isoimmista 
linnuista joutsenet ja kotkat 
eivät ihan vielä suunnittele 
muuttomatkaa.

Monien lintujen laulu-
kausi hiljentyi juhannuk-
seen mennessä, mutta syys-
kuussa jotkut lajit tapai-
levat laulunsäkeitä ennen 

Lintujen syysmuutto käynnissä
Syksyllä valtava osa Suomessa pesivistä linnuista muuttaa etelään talven ajaksi. Muuttomatkat voivat olla todella 
pitkiä – pienetkin linnut saattavat siirtyä Afrikkaan päiväntasaajalle saakka. 

muuttomatkaa. Sopivassa 
paikassa pääsee vielä syys-
kuussa kuulemaan pajulin-

nun tai lokakuussa tiltaltin 
laulua.

Sopiva talviruokinnan 

aloitusajankohta voi olla 
marraskuun aikoihin. Sil-
loin voi myös jo puhdis-

taa linnunpöntöt kevättä 
varten.

TuOMAS LehTOnen

Kottaraisia ja sepelkyyhkyjä Tuomarinkylässä.

Lintuhavaintoja
 Suomesta: tiira.fi

HARRASTUKSET

PuIden rIvITAnSSIA KreeTALLA
Mirtosin pikku kylä Kreetalla oli minulle 
ennen käymätön. Siksi sen heti valitsinkin. 
Syynsä oli silläkin, että halusin osallistua 
harrasteviikolle, jollaiselle en ennen vielä 
ollut osallistunut. 

typistämiseen lienee se, et-
tä kadut olivat niin kapeita. 
Usean vuoden aikana puis-
ta oli kasvanut persoonalli-
suuksia. Kun vangitsin niitä 
luonnoslehtiööni, ne 
vääntelivät 
ja kääntelivät 
varta-
loaan 
kuin 
elävät 
olennot. Ja 
eläviähän 
ne olivat-
kin. Ukko 
kulki sattu-
malta ohi ja 
sieppasin 
hänetkin 
kynälläni 
paperille, yk-
si ihmispök-
kelö puu-
pökkelöiden 
letkaan. Lyijykynät ja hiili 

olivat aseinani, pari akva-
relliakin syntyi värittämään 
appelsiini- ja oliivipuita. 

Viikon viimeisenä päi-
vänä kurssimme raken-
si taidenäyttelyn huoneis-
tohotellin pihamaalle. Kun 
sain aseteltua omat teokse-
ni ojennukseen, piti taitei-
lija Kadri erityisesti mini-
malistisen taiteeni huumo-
rista ja nimesi sen puiden 
rivitanssiksi. Tiedättehän, 
että rivitanssi on ominais-

ta kreikkalaisille, mo-
ni matkailijakin on 

päässyt sen pyör-
teisiin busukin ja 
kitaran tahdissa. 

Nyt puiden rivi-
tanssi ojentelee lin-
jojaan kotini seinillä. 

Harrastematkoista pu-
heen ollen niissä on sekin 
hyvä puoli, että matkaan 
voi lähteä yksinkin. Vaik-
kei tuntisi ketään, yhteinen 
harrastus yhdistää ja samal-
la voi oppia toisilta yhtä ja 
toista. Kun iltaisin istuu po-
rukalla tavernan pöydän 
ääressä ja nauttii paikallisia 
herkkuja niin suun kuin sil-
mien ja korvien kautta, kai-

kenlaiset taiteilijat ovat yh-
tä joukkoa.

Nämä terveiset halusin 
kertoa, kun Oulunkyläisen 
syysnumero panostaa har-
rastuksiin. Kannattaa ko-
keilla uuttakin. Meillähän 
täällä on toki mahdolli-
suuksia moneen alkaen Ou-

lunkylän kaupunkipoluista 
erilaisten kulttuuririentojen 
pariin. Lähtemisen kitka-
kerroin vain on joskus ko-
vin korkea, niin että vaatii 
alkusysäystä.

LIISA JärvInen

Taidetta Mirtosin kylässä

ARI JOKINEN

LIIS
A

 JÄ
R

V
IN
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URHEILU JA LIIKUNTA

OuLunKyLäSSä ja lähi-
alueilla on runsaudenpu-
laa urheiluseuroista ja lois-
tavasta liikuntatarjonnasta. 
Monelle lapselle ja nuorel-
le ei silti ole itsestään selvää 
mitä lajia haluaisi harras-
taa tai mieltymykset muut-
tuvat usein. Silloin mata-
lan kynnyksen liikuntatun-
nit ovat erinomainen tapa 
päästä tutustumaan kun-
nolla eri lajeihin tai harras-
taa useita lajeja samaan ai-
kaan. Yhden viikkotunnin 
rytmillä ja erittäin edulli-
silla tai jopa maksuttomilla 
kursseilla osallistumisesta 
on tehty mahdollisimman 
helppoa kaikille.

EasySport on alakou-
luikäisten liikuntaryhmiä 
tarjoava palvelu. Valittava-
na on kaikkea sulkapallos-
ta taitoluisteluun, jääkie-

MOnI äiti jää raskauden ai-
heuttamien vaivojen kans-
sa yksin, jolloin esimerkiksi 
selkäongelmat, pömpöttävä 
vatsa, ryhdin ylläpitäminen 
ja virtsankarkailu saattavat 
tehdä vauva-ajasta univajei-
neen erittäin raskaan. Tär-
keää on saada alkuun ryhti 
ja syvät vatsalihakset kun-
toon. Äidin aikaisempi lii-
kuntatausta sekä lantion-
pohjan ja vatsalihasten pa-
lautuminen sanelevat miten 
lähdetään liikkeelle. 

Kiirehdi hitaasti

Kevyet poikittaisen vatsali-
haksen ja lantionpohjan li-
hasten supistukset voi aloit-
taa heti synnytyksen jäl-
keen. Seuraavaksi hahmo-
tetaan ryhti uudelleen ja 
mietitään paras asento vau-
van kantamiseen ja nos-
tamiseen. Toistuvat istu-
maan nousut makuulta he-
ti raskauden jälkeen saat-

Lapset ja nuoret liikkumaan!
Mistä löytää oma liikuntaharrastus lapselle 
tai nuorelle? Liikuntavirasto ja helsinkiläiset 
urheiluseurat ovat pistäneet voimansa 
yhteen ja tehneet liikunnan harrastamisesta 
helppoa. EasySport, FunAction ja NYT 
liikuttavat 7-29 vuotiaita edullisesti, 
monipuolisesti ja matalalla kynnyksellä.

kosta sirkukseen ja tanssiin. 
25 euron lukukausimaksul-
la saa yhden kerran viikossa 
lajin urheiluseurojen järjes-
tämää opetusta iltapäivisin 
ja iltaisin. Lisäksi on mak-
sutonta toimintaa ja tapah-
tumia esim. syyslomalla.

FunAction on suunnat-
tu 13–17 -vuotiaille. Viime 
vuonna se keräsi jopa 20 
000 käyntikertaa liikunta-
tunneilleen, joiden tarjonta 
sisältää mm. amerikkalaista 
jalkapalloa, boulderointia, 
nyrkkeilyä ja ohjattua kun-
tosaliharjoittelua sekä pal-
jon myös tavallisempia la-
jeja. Urheiluseurojen järjes-
tämillä tunneilla ohjaus on 
ammattitaitoista, mutta liik-
kua voi ilman kilpaurheilun 
tavoitteita. Tunneille ei tar-
vitse ilmoittautua ennak-
koon, vaan kaikille 65 lii-

kuntatunnille pääsee mu-
kaan 24 euroa maksavalla 
kortilla.

NYT on maksutonta lii-

kuntaa 18–29 -vuotiail-
le helsinkiläisille nuoril-
le. Tunneille ei tarvitse il-
moittautua ennakkoon, ei-

kä osallistuminen vaadi 
liikuntataustaa.

SuSAn WILAnder

Ei ole aivan yhdentekevää miten liikunnan 
pariin tulisi palata tai millä vaativuustasolla 
aloittaa raskauden jälkeen. Oikeanlaisilla 
harjoitteilla ja liikunnalla voi edesauttaa 
ja nopeuttaa kehon palautumista 
synnytyksestä. 

Miten kuntoon raskauden jälkeen?

tavat erkaannuttaa vatsali-
haksia entisestään. Alkuun 
voi tehdä kävelylenkkejä tai 
sauvakävellä. Juoksulenk-
kien ja hyppyjä sisältävien 
lajien aloittamista kannatta 
lykätä jopa kuusi kuukaut-
ta synnytyksen jälkeen. 

Lihaskuntoliikkeet voi 
aloittaa kehon omalla pai-
nolla. Lankutukset, syvät 
kyykyt, punnerrukset, is-
tumaan nousut ja keskivar-
talon kiertoliikkeet on syy-
tä jättää alussa pois. Vaih-
toehtoja löytyy esimerkik-
si jumppakuminauhasta ja 
-pallosta, jotka aktivoivat 
tehokkaasti keskivartaloa. 
Hengästyminen ja hikoilu 
eivät missään nimessä ole 
kiellettyjä!

yksilöllistä neuvontaa

Aloittaessani personal trai-
nerina huomasin monen 
äidin olevan neuvojen tar-
peessa, joten syvennyin ai-

heeseen perusteellisesti. Äi-
dit hakeutuvat valmennuk-
seeni yleensä toiveenaan 
kohottaa kuntoa ja kiintey-
tyä. Selvitän aina ensin mi-
ten kehon hallinta ja kes-
kivartalon aktivointi toi-

eri tapaa asioissa voi edetä, 
Jenni sanoo.

Pakilan Optimotio-
niin voi tulla myös vauvan 
kanssa ja vaikka vain kerta-
luontoisesti hakea vinkke-
jä. Maksimissaan kuuden 
henkilön pienryhmäval-
mennukset ovat suosittu-
ja. Tiedon jakaminen aihee-
seen liittyen on mielestäni 
erittäin tärkeää. Ongelmi-
en ja epätietoisuuden kans-
sa ei tarvitse olla yksin. Py-
rin personal trainerina tuo-
maan aihetta vahvasti esil-
le. Toiveena olisi myös, et-
tä terveydenhuollon puolel-
ta osataan ohjata äiti aihee-
seen perehtyneen fysiotera-
peutin tai personal trainerin 
luokse. Ei ole itsekästä kes-
kittyä itseensä – hyvinvoiva 
ja sisältä ulospäin vahva äiti 
jaksaa myös arjen haasteet 
paremmin.

JOhAnnA 

KArhuLAhTI-rAnTALA

Lisensoitu personal trainer ja 
MammaMaha-valmentaja 

www.optimotion.fi
Facebook: 

optimotion personal 
training 

ja 
Instagram: 

@ptoptimotion

Lisätietoja:
www.easysport.fi
www.funactionnuorille.fi
www.nytliikunta.fi

mii, ennen kuin lähdemme 
liikkeelle. 

Jenni Wennerström tuli 
valmennukseeni ensimmäi-
sen lapsensa ollessa noin 
viiden kuukauden ikäinen. 

– Päätin ottaa yhteyttä 

Johannaan koska hän on 
perehtynyt aiheeseen. Pa-
rasta valmennuksessa on 
valmentajan kyky ja tapa 
huomioida asiakkaan yksi-
löllinen tilanne ja laaja nä-
kemys siitä, miten monella 

Jenni Wennerström treenaamassa jumppapallolla.

LIIKUNTAVIRASTO

JOHANNA KARHULAHTI-RANTALA
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” Futiskentäl-
lä kaikki muu 
unohtuu ja kun-
to nousee kuin 
itsestään palloa 
potkiessa.

URHEILU JA LIIKUNTA

rASTeJA voi suunnistaa, 
patikoida ja retkeillä kuka 

Suunnistamaan 
Keskuspuiston puolesta

tahansa. Samalla selviää, 
missä yleiskaavan rakenta-

misalueen raja kulkee käy-
tännössä. Reitistä selviää 
hyvin lenkkareilla, mutta 
aluskasvillisuus on paikoin 
niin rehevää, että voi tulla 
saappaita ikävä.

Rasteja ylläpitää suun-
nistusseura Rasti-Jyry, ja 
niillä on liikuntaviraston 
tuki ja rakennuslautakun-
nan lupa. Rastit on määrä 
pitää maastossa niin kauan 

AIKuISTen koulun suo-
sio oli niin hyvä, että seu-
ra päätti yleisön pyynnös-

tä järjestää toisen elo-syys-
kuussa. Silloin myös en-
simmäisessä mukana olleet 
saavat jatko-oppia. Kurs-
si huipentuu Gnistanin 
edustusjoukkueen kotipe-
lin 17.9. yhteydessä pidet-
tävään perhetapahtumaan, 
jonne on kurssilaisten lisäk-
si kutsuttu seuran kaikki 
junnut vanhempineen. En-
simmäisen aikuisten futis-
koulun päättäneessä tapah-
tumassa 10.6. oli hieno tun-
nelma ja nuorten junnujen 
kannustus antoi mukavasti 
puhtia edustusjoukkueelle.

Gnistanin edustusjouk-
kueen kausi on tätä kirjoi-
tettaessa ylittänyt puolen 

Jalkapalloa on Oulunkylässä harrastettu 
lähes koko kesä, heinäkuun muutaman 
viikon paussia lukuunottamatta. Kesäkuussa 
pidettiin joukkueiden normaaliharjoitusten 
lisäksi perinteeksi muodostuneet 
jalkapallokoulu aloitteleville junnuille ja 
jalkapalloleiri vähän edenneemmille nuorille. 
Myös Gnistanin historian ensimmäinen 
jalkapallokoulu aikuisille pidettiin touko-
kesäkuussa.

Gnistanissa luvassa 
mielenkiintoinen syksy

välin ja joukkue johtaa Kak-
kosen A-lohkoa, ollen kiinni 
karsintapaikasta ykköseen. 

Gnistan toivottaa kaikki 
tervetulleiksi Musta Pekka 
Areenalle kannustamaan 
joukkuetta ratkaisukotipe-
leihin, jotka ovat 17.9. pe-
li porvoolaista FC Futuraa 
vastaan ja 1.10., jolloin vas-
taan asettuu Lappeenran-
nasta saapuva Kultsu FC.

Mukaan Gnistanin 
Akkoihin!

Harrastetoimintaa Gnista-
nilla on kaikille ikäluokil-
le, pienistä junioreista ai-
kuisiin ja ikämiehiin. Esille 
voidaan nostaa viisi vuot-
ta sitten perustettu Gnistan 
Akat, naisten harrastejouk-
kue, jonka laittoivat alul-

Gnistan Akkoihin ovat kaikki tervetulleita mukaan.

Aikuisten futiskoulu järjestetään jo toistamiseen syksyllä.

OMADESIGN

RISTO KARVONEN

kuin yleiskaavan käsittely 
kestää.

Kiintorastien karttaa on 
jaossa maksutta mm. Mau-
nulan, Paloheinän ja Pit-
käkosken ulkoilumajoilla, 
Pirkkolan urheiluhalleilla 
ja Maunulan Mediapajalla. 
Kartan voi myös ladata lin-
kista: http://bit.ly/214ZApy 

rISTO uLJAS

Keskuspuiston puolesta -kiintorastit on 
nyt maastossa mm. Hämeenlinnanväylän 
varressa Pirkkolan-Maunulan 
alueella. Rasteja on yhteensä 36, ja ne 
sijaitsevat Keskuspuistoa uhkaavan 
yleiskaavaehdotuksen rakentamisalueen 
kulmapisteissä välillä Kehä I - Hakamäentie.

le junnufutaajien äidit. He 
huomasivat, että lasten pe-
lien seuraaminen on kivaa, 
mutta vielä hauskempaa on 
pelata itse. Joukkueenjoh-
taja Kirsi Ylänne kertoo, et-
tä futiskentällä kaikki muu 
unohtuu ja kunto nousee 
kuin itsestään palloa potki-
essa. Hänen mielestään jo-
kaisella naisella pitäisikin 
olla oma joukkue. Gnistan 
Akoissa pelaa tällä hetkel-
lä noin 25 innokasta ja iloi-
seen porukkaan ovat uudet 
tervetulleita, aloittelijoista 

jo futistaustan omaaviin.
Gnistan on seura, jo-

ka tarjoaa kaikille pelaajil-
le mahdollisuuden päästä 

jyvälle jalkapallon salois-
ta tasonsa mukaan. Har-
rasteryhmien lisäksi seu-
ra tarjoaa myös laadukas-
ta kilpavalmennusta asial-
leen omistautuneen henki-
lökunnan johdolla. Hyvin 
menneiden kesäturnausten, 
kuten tyttöjen Stadi Cup ja 
kesän suurin tapahtuma 
Helsinki Cup, huipentu-
mana voidaan pitää poiki-
en 02 ikäluokan hopeasijaa 
HesaCupissa.

Poikien korkeimmas-
sa sarjassa, Etelä-Länsilii-
gassa pelaava joukkue kul-
ki HesaCupissa pitkän tien 
finaaliin, voittaen niin koti- 
kuin ulkomaisia vastustajia. 
Joukkue on mukana myös 
ikäluokkansa SM-loppu-
turnauksessa. Hienojen esi-
tysten ansiosta P02 valit-
tiin Gnistanin heinäkuun 
joukkueeksi.

Alueellaan kasvava, pit-
käjänteisestä työstään tun-
nettu Gnistan toivottaakin 
kaikki hyvästä seuratoimin-
nasta kiinnostuneet mu-
kaan – kokemaan ja oppi-
maan jalkapalloa ja elämää. 

rISTO KArvOnen

www.gnistan.net
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Asukasluvun kas-
vaessa, myös vi-
her- ja virkistys-
alueiden tarve 
kasvaa.

Oulunkylän kaupunkipolut netissä
Kantakylä: reitin pituus 5,5 km, kohteita 34 ja 7 
tietolaatikkoa
Veräjämäki: reitin pituus 4 km, kohteita 28 ja 4 
tietolaatikkoa
Tutustu ja tulosta http://kaupunginosat.net/
oulunkyla/kaupunkipolku/

PUHEENVUOROJA

heLSInGIn yleiskaava on 
tulossa kaupunginvaltuus-
ton päätettäväksi. Siinä eh-
dotettu rakentaminen Kes-
kuspuistoon ja muille vi-
heralueille on herättänyt 
erittäin laajaa arvostelua. 
Kritiikkiin on vastattu, et-
tä Helsingin pitää kasvaa 
ja tarvitaan lisää asuntoja. 
Keskuspuiston säilyttämi-
sessä tai rakentamisessa ei 
ole kuitenkaan kyse siitä, 
kasvaako Helsinki ja riittää-
kö asuntoja vai ei. 

Yleiskaavassa esitetään 
asuntotuotannolle kaksi 
kertaa enemmän rakennus-
alaa, kuin tarvitaan nope-
aankaan kasvuun (kaavase-
lostus s. 66). Keskuspuiston 
säilyttäminen nykyisessä 
laajuudessa vähentäisi tätä 
ylimitoitettua kaavavaran-
toa vain muutaman prosen-
tin. Se ei siis estä asuntota-
voitteiden toteutumista. 

Kaavan mitoitus perus-

Arjen keskellä kaipaan 
usein metsään. Metsässä voin hen-
gittää hyväntuoksuista ilmaa, ihmetellä luon-

toa, aistia vihreän kaikkia sävyjä ja talvella nauttia lu-
men valosta. Minulle metsä on lapsesta asti ollut rau-
hoittumisen paikka, jossa voin hetken kokea yhteyttä 
luonnon kanssa ja irrottautua arjen vaatimuksista.

Helsingin yksi erikoisuus on runsas metsäverkosto. 
Pieniä metsikköjä on pitkin Helsinkiä, ja monia asuin-
alueita sivuaa Keskuspuisto, joka on tarpeeksi laaja 
tuntienkin kävelyihin. Helsingin laaja metsäverkos-
to pitää sisällään monimuotoista lajistoa, myös uhan-
alaisia lajeja. 

Uudessa yleiskaavasuunnitelmassa ehdotetaan mo-
nia metsäalueita uhrattavaksi asuinrakentamisel-
le. Oulunkylän ympäristössä asuntojen alle jäisi Kes-
kuspuiston laitoja, osa Patolan metsää sekä alueita 
Vantaanjokivarresta. 

Asuntojen tarve on valtava, eikä kaikkea viheraluei-
den muuttamista asuntoalueiksi voi välttää. Kuiten-
kin yleiskaavaehdotuksessa metsiä hävitettäisiin koh-
tuuttoman paljon. Olisikin syytä tutkia mahdollisuut-
ta rakentaa joillekin alueille suunniteltua tiiviimmin, 
jotta suurempi osa metsistä saisi pysyä metsinä. 
Erityisen tärkeää on mielestäni säilyttää Keskuspuisto 
laajana, yhtenäisenä metsäalueena. Oulunkylässä toi-
nen tärkeä alue on Vantaanjokivarsi. Siellä on paitsi 
suosittua virkistysaluetta myös luonnonsuojelullises-
ti arvokasta metsää, jossa elää uhanalaisia lajeja kuten 
liito-oravia. 

Välillä kuulee kysyttävän, kuuluuko metsien olla 
näin suuren kaupungin rajojen sisällä. Kuitenkaan en 
usko olevani ainoa, jolle metsällä on oma erityinen 
merkityksensä ja jonka elämänlaatua parantaa mah-
dollisuus ulkoilla metsässä osana jokapäiväistä ar-
kea. Kaupunkimetsät ovatkin tasa-arvokysymys: ei 
tarvitse omistaa autoa tai maksaa kalliita bussilippu-
ja päästäkseen nauttimaan luonnosta, marjastamaan 
tai sienestämään. Helposti saavutettavat, kaikille yh-
teiset luontoalueet ovat Helsingissä rikkaus, josta on 
syytä pitää kiinni. 

Poliittinen työ Keskuspuiston ja Vantaanjokivarren 
metsien puolustamiseksi on tuottanut tulosta: ensim-
mäiseen yleiskaavaehdotukseen verrattuna on nii-
hin suunniteltua asuntorakentamista päätetty vähen-
tää. Erityisen hienoa on, että Metsäläntien pohjois-
puolella oleva osa Keskuspuistoa päätettiin säästää 
rakentamiselta. 

Silti yleiskaavaehdotus toteutuessaan kaventaisi Kes-
kuspuistoa ja Vantaanjokivarren puistoja paljon. Toi-
von, että vielä löytyy poliittista tahtoa harkita suun-
nitelmia uudestaan, jotta Keskuspuisto sekä Vantaan-
jokivarressa vähintään Veräjämäen metsän ja Pirun-
kallion kaikkein arvokkaimmat metsäalueet voitaisiin 
säilyttää.
AnnA vuOrJOKI

kaupunginvaltuutettu (vas)

Keskus-
puisto pitää 
säilyttää

Kolumni

ei hehtaariakaan 
Keskuspuistosta

Keskuspuiston puolesta on tempaistu karnevaalein, ihmisketjuin ja adressein. Kesän alussa järjestettiin mielenosoitus 
kaupunkisuunnittelulautakunnan edessä. 

tuu lisäksi siihen, että toi-
mitilojen tarve kasvaa sa-
massa suhteessa kuin asun-
torakentaminen. Todel-
lisuudessa toimitilaa tar-
vitaan työntekijää koh-
ti aikaisempaa vähem-
män. Myös liikenteen maa-
alueita voidaan vähentää 

muun muassa älykkäillä 
liikenneverkoilla.

Helsinki kasvaa, mut-
ta kuinka paljon ja miten? 
Yleiskaavan tavoitteena on 
erittäin nopea kasvu, jolla 
yli puolet Tilastokeskuksen 
ennustamasta koko Suo-
men väestönkasvusta suun-

tautuisi tänne. Onko näin 
raju keskittäminen toivot-
tavaa tai edes realistista?

Asukasluvun kasvaes-
sa, myös viher- ja virkistys-
alueiden tarve kasvaa. Kes-
kuspuisto on säilynyt mo-
nimuotoisena ja osin luon-
nontilaisena viheralueena 
siksi, että se on laaja ja yhte-
näinen. Sitä ei pidä kaven-
taa, kuten nyt aiotaan tehdä 
etenkin Pirkkolan, Haagan-
puron, Maunulanpuiston, 
Metsälän ja Töölön alueilla. 

Kaupunkisuunnittelu-
lautakunta vähensi Kes-
kuspuistoon rakentamis-
ta 10 hehtaaria. Puistosta 
esitetään kuitenkin edel-
leen noin 50 hehtaaria ra-
kentamiselle. Myös Hel-

sinkipuistoa kavennetaan 
mm. Tuomarinkylän karta-
non alueella ja Vantaanjoen 
varressa. Onko grynderei-
den voitontavoittelu Hel-
singin valtapuolueille tär-
keämpää kuin asukkaiden 
hyvinvointi? 

SKP:n ja Helsinki-listo-
jen ryhmä on yleiskaavan 
valmistelun alusta alkaen 
korostanut, että Keskus-
puisto pitää säilyttää vähin-
tään nykyisessä laajuudes-
sa. Viheralueiden verkostoa 
on myös vahvistettava pe-
rustamalla Helsinkiin kan-
sallinen kaupunkipuisto. 

yrJö hAKAnen

Kaupunginvaltuutettu, 
SKP ja Helsinki-listat

Maunula-Pirkkola

Kirjanpitopalvelua Oulunkylässä
pienille yrityksille

www.mikrotilit.fi         p. 040 733 68 69

Opas Oulunkylän 
historiaan

Julkaisija Oulunkylä-Seura. Myynti Musta Pekka 
ja Kirjatoukka  Ogeli. 

Oulunkylän 
omaleimaisen 
miljöön historiaa ja 
kulttuuriperintöä.
Runsas kuva- ja 
karttamateriaali. 

Sidottu 
kovakantinen, 
240 sivua. 

Hinta 34 €

YRJÖ HAKANEN
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KULTTUURI

AInALäMMIn OLKAPää 
-konsertissa Hurmerinta-
duo esittää omaa musiikki-
aan vuosien varrelta.

– Olemme valinneet kon-
serttiin tekstejä, jotka sopi-
vat kirkkoon. Mukana ovat 
muun muassa laulut Ei vaa-

di paljon vaan kaiken, Lai-
naa vain, Joidenkin kaa ja 
Neito ja ylioppilas, Maarit 
sanoo.

Esiintyminen aviomie-
hen, Sami Hurmerinnan, 
kanssa on Maaritin mieles-
tä paras mahdollinen lähtö-
kohta konsertille.

– Duona esiintyminen on 
paljastavaa, mutta samalla 
herkkää. Kemia lavalla on 
tärkeää ja meillä se toimii 
mutkattomasti. Nenänpään 

asennosta näkee mitä toi-
nen ajattelee. Samin kans-
sa esiintyessäni emme vält-
tämättä laske edes tempoja. 
Kaikki lähtee niin luonnos-
taan, Maarit kuvailee.

Hurmerinnat eivät ole 
koskaan asuneet Palohei-
nässä, mutta kaupungin-
osa on tullut heille tutuksi 
siellä asuvien ystävien vä-
lityksellä. Myös Maaritin si-
sar ja yhtyeen pianisti per-
heineen asuvat Paloheinäs-
sä. Hurmerinnoilla on työn 
alla uusi albumi, joka koos-
tuu duon omasta musiikis-
ta. Sävellyksistä Maarit te-
kee puolet ja Sami puolet.

Paloheinä Soi 
-tapahtumassa 
kulttuuriohjelmaa 
kaiken ikäisille 

Paloheinä Soi -musiikki-
tapahtuma järjestetään tä-
nä vuonna neljännen ker-
ran Paloheinän, Pakilan ja 
Torpparinmäen alueella 

Oulunkylän sijainti ja kulkuyhteydet ovat erin-
omaisia. Junalla pääsee nopeasti keskustaan ja 
nyt kätevästi myös lentokentälle. Bussit liikku-

vat moneen suuntaan ja pyöräteistä puolestaan pidetään 
huolta. Vesiteitsekin pääsisi, jos vene löytyy, Vantaan-
jokea pitkin kulkemaan. Ulosmenoväylätkin ovat lähes 
nurkilla, jos täältä joku haluaa kauemmaksi lähteä.
 
Aikanaan Helsingin keskusta tuntui olevan kovin kau-
kana ja etäinen. Lapsena keskustaan matkustettiin har-
vakseltaan ja syystä, muutoin elämä oli Oulunkylässä. 
Syntymäpäivälahjat ostettiin Tavara-Taimenelta, tivolin 
lamppujen loisteessa naurettiin nykyisellä Ogelin tontil-
la, lastenjuhlissa ongittiin Oulunkylän ala-asteen liikun-
tasalissa ja urheilutempauksia juotiin kuumaa mehua lii-
kuntapuiston liepeillä.  
 
Mutta kun matkaan lähdettiin, se tehtiin ”Nakilla” eli 
Metsälän linjan bussi numero 69:llä. Nakki-lempini-
men tunsivat bussia käyttävät ja reitin varrella asuneet. 
Nakilla me matkustimme kätevästi linja-autoasemal-
le. Lempinimen tarkka alkuperä ei ole tiedossa, mutta 
se saattoi johtua bussin punavalkoisesta värityksestä tai 
automerkistä.
 
Liikkuminen ja asukasmäärä on niistä päivistä lisäänty-
nyt ja muuttunut. Meitä on entistä useampi, liikkumassa 
entistä laajemmalle alueelle ja useammin. Työssäkäynti-
alue on laajentunut ja opiskelumatkat ovat pidentyneet. 
Harrastukset ja matkat niihin ovat monipuolistuneet ja 
vapaa-aikanakin matkustellaan moneen kolkkaan.      
 
Muutoksia Oulunkylän liikenteeseen on tulossa muun 
muassa Raide-Jokerin rakentamisen myötä. Maaherran-
tiestä tulee joukkoliikennekatu ja autoliikenne Veräjä-
laaksoon tulee kulkemaan ja kuormittamaan Kirkkoher-
rantietä ja Jokiniementietä. Veräjälaakson liikenteen siir-
täminen Kirkkoherrantielle ja Jokiniementielle kasvattaa 
läpiajoliikennettä, melua ja riskejä reitin varrella. Nykyi-
nen liikenneyhteys radanvartta pitkin Veräjälaaksoon on 
mutkaton ja toimiva, hyvä koko alueen asukkaita ajatel-
len, joten sen soisi säilyvän. Tulevaisuudessa tarvitaan 
uusia, ja pidempään asuneita oulunkyläläisiä palveleva, 
toimiva ja riskitön liikennejärjestely alueella.  

 JOhAnnA KrABBe

Krabben mäeltä
Veräjämäessä sijaitseva jyrkkä päällystämätön kävelytie Krab-
ben mäki (Veräjämäen kaupunkipolku nro 22) on nimetty pai-
kalla 1900-luvun alussa sijainneen Krabben hedelmäväkime-
hutehtaan mukaan.

Krabben mäeltä

Nakista Raide-Jokeriin

hurmerinnat Paloheinä Soi 
-tapahtumassa
Paloheinä soi –tapahtuman pääesiintyjänä on tänä vuonna duo Maarit ja Sami Hurmerinta. 
He esiintyvät Hyvän Paimenen kirkossa Pakilassa lauantaina 24. syyskuuta klo 19. 

22.-25. syyskuuta (ks. Ta-
pahtumakalenteri). Musiik-
kitapahtuma on laajentu-
nut vuosi vuodelta ja siitä 
on tullut tärkeä paikallisen 
kulttuurielämän elävöittä-
jä. Esiintyjinä nähdään pai-
kallisia ammattimuusikoi-
ta ja kokeneita musiikinhar-
rastajia sekä tähtivieraita. 
Mukana tapahtumaa tuke-
massa ovat Helsingin kult-
tuurikeskus ja Pakilan seu-
rakunta. Lisäksi mukana on 
iso joukko alueen järjestöjä 
ja yrityksiä, kunnallisia toi-
mijoita sekä asukkaita. 

SerGeI SOKOLOv

Lisätiedot: 
www.paloheinasoi.fi ja

www.facebook.com/
paloheinasoi 

”Duona esiintymi-
nen on paljasta-
vaa, mutta samal-
la herkkää. Kemia 
lavalla on tärkeää 
ja meillä se toimii 
mutkattomasti.

”Olemme valinneet 
konserttiin teks-
tejä, jotka sopivat 
kirkkoon.
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”Levyn piti alun-
perin tulla ulos 
jo hieman aiem-
min, mutta an-
noimme asi-
oiden mennä 
eteenpäin omal-
la painollaan

KULTTUURI

SAnOITuKSeT ovat pää-
asiallisesti itse Maman eli 
Tatta Hellen käsialaa.

– Laulujen kirjoittaminen 
on minulle prosessina kuin 
elokuvan kuvaaminen. Nä-
en sanoitukset kuvina edes-
säni ja näitä filmejä katson 
keikoilla uudelleen ja uu-
delleen päästäkseni samaan 
tunnelmaan, Helle kertoo 
ääni edelleen käheänä edel-
lisillan keikasta.

– Muovikupla-albumi 
on kolmas omakustantei-
nen levymme. Musiikilli-
sesti se on paljon juurevam-
pi kuin sitä edeltänyt Ar-
pilintu. Äänitimme levyn 
Mänttä-Vilppulassa JR Au-
dio-studiolla ja saimme on-
neksemme levylle vierai-
lemaan kaikkien tuntemia 
nimiä. Esimerkiksi Lenni-
Kalle Taipale, Lauluyhtye 
Rajattomien Hannu Lepo-
la ja Sielunveljien Jukka Or-
ma musisoivat mukana. Le-
vyn piti alunperin tulla ulos 
jo hieman aiemmin, mutta 
annoimme asioiden men-
nä eteenpäin omalla painol-
laan, paljastaa yhtyeen toi-
nen perustajajäsen ja kita-
risti Riku Keränen.

Kolumni

Nej, nu menar jag in-
te pengar. Jag menar 
människor, och närma-
re bestämt nya invånare i 
huvudstadsregionen.
Förslaget till ny generalp-
lan för Helsingfors, som 
kommer upp till beslut i 
stadsstyrelsen och stads-
fullmäktige i höst, utgår 
från att staden fram till 
2050 kommer att få inte 
mindre än en kvarts mil-
jon nya invånare. Det vore 
alltså en ökning med cirka 
40 procent, och skulle fö-
ra upp befolkningstalet till 
850 000 eller mer.
Den siffran har man tagit 
fram genom att helt enkelt 
räkna framåt befolknings-
tillväxten från de senas-

te åren, och utgå från att 
tillväxttakten blir ungefär 
som nu.
Det man inte riktigt ver-
kar ha beaktat är att vå-
ra grannkommuner med 
Esbo och Vanda i spetsen 
också planerar för tiotu-
sentals nya invånare, Esbo 
längs den nya västmetron 
som ju förlängs ända till 
Stensvik, och Vanda längs 
den nya ringbanan som fö-
renar stambanan med den 
gamla Mårtensdalsbanan, 
över Helsingfors-Vanda 
flygplats. Också Kyrkslätt 
och Sibbo planerar för tu-
sentals nya invånare, lik-
som städerna och kom-
munerna längs stambanan 
norrut.

Då man räknar ihop alla de 
här prognoserna kommer 
man till att huvudstadsre-
gionen som helhet plane-
rar ta emot upp till en halv 
miljon nya invånare inom 
bara drygt 30 år. Varifrån 
ska de tas?
Ska vi snart sagt tömma 
resten av landet och fösa 
ihop mellan var femte och 
var fjärde finländare i re-
gionen från Kyrkslätt över 
Träskända till Sibbo? Eller 
ska vi ta emot en halv mil-
jon invandrare och placera 
dem alla här?
Missförstå mig inte, jag hör 
till dem som anser att Fin-
land nog behöver ett starkt 
tillskott av invandrare, fler 
händer och hjärnor redan 

för att motverka den nu-
varande ålderspyramiden. 
Men hundratusentals på 
drygt trettio år, och alla till 
Helsingfors med omnejd?
Är prognosen alltså för 
optimistisk – eller, sna-
rare, för pessimistisk? Är 
det faktiskt nödvändigt att 
bygga bostäder på Malms 
flygplats och på åkrar och 
ängar i Domarby och Vik, 
att tumma på Centralpar-
ken i Hagatrakten, att byg-
ga en helt ny stadsdel på 
Vårdö, och att komplette-
ringsbygga i bl.a. Åggelby 
riktigt så tätt som man nu 
planerar?

BJörn MånSSOn

leder SFP:s grupp i 
stadsfullmäktige

Var hitta en 
halv miljon?

utfärd till hertonäs 
gård, lördag 24.9 kl. 
10:30–16

Kom med till Hertonäs gård, 
en av Helsingfors intressan-
taste platser. Vi har beställt 
en guidnings som omfat-
tar herrgården, parken och 
Knusbacka bondgård.

Vi för höra om familjerna 
Cronstedts och Bergboms 
dramatiska öden, om fil-
men Greven av Munksnäs 
och mycket annat. Är det en 
vacker höstdag kan vi ock-
så njuta av den vackra par-
ken och kanske se en skymt 
av Cronstedts osaliga an-
de. Utfärden avslutas med 
lunch på restaurang Vanha 
Mylly. 

Buss avgår från Åggelby 
torg 24.9 kl.10:30. Retur från 
Hertonäs kl. 15. För med-
lemmar kostar resan 30,00 
och betalas när man stiger 
på bussen. Anmäl dig se-
nast den 19 september till 
ordförande Kenneth Ny-
kvist/ordf. Tel: 044-98 23 878 
eller svenskforeningiaggel-
by@gmail.com. 
Svenska dagen 

Den 6.11. firas svenska da-
gen tillsammans med de 
andra föreningarna i norra 

Muovikupla kulman 
takana
Oulunkyläläisen Grazy mama & sidekixx-
yhtyeen uusin levy, Muovikupla ilmestyi 
heinäkuussa. Teemana on huoli pienestä 
ihmisestä nykymaailmassa ja se kysyy 
haluammeko elää ”isoveli valvoo”-
kulttuurissa?

Keikalla kuultiin edeltä-
vänä iltana myös vanhem-
pia hittejä.

– Oli todella mukavaa, 
että ihmisiä tuli kehnosta 
säästä huolimatta paikal-
le niin paljon, kiittelee Ke-

ränen. Grazy mama & si-
dekixx on nähty pääkau-
punkiseudulla Korso rock-
tapahtumassa ja Ogeli`s 
barissa.

Mistä kaikki alkoi

Riku Keränen ja Tatta Helle 
tapasivat 2004 Porissa.

– Riku pyysi minua sa-
noittamaan ja sovittamaan 
kolme kappaletta. Minulle 
annettiin kitara- ja rumpu-

raita; niihin sitten tehtailin 
ensimmäiset varsinaiset sa-
noitukseni. Demoprojektis-
ta tuli niin hyvä, että perus-
timme bändin. Grazy ma-
ma puolestaan oli muksu-
na taiteilijanimeni ensim-
mäisessä bändissäni. Sen 
piti tietenkin olla mahdolli-
simman korni ja se tuli kir-

Helsingfors. 

de vackraste 
julsångerna

Vi kommer också att ord-
na en sångstund med 
de vackraste julsång-
erna i Åggelby kyrka i 
november–december.

Bridge

Bridgeklubben samlas på 
tisdagarna mellan 17 och 21 
i Societetshuset i Åggelby. 
Nya medlemmar välkom-
na. För närmare informa-
tion kontakta Johan Holm-
gren 050 – 0757 003. 

Torsdagsträffarna 

Torsdagsträffarna fortsät-
ter som vanligt den tred-
je torsdagen i månaden 
kl. 13–15 i Tornkabinet-
tet i Societetshuset i Åg-
gelby. Också andra än för-
eningens medlemmar är 
välkomna. Första träf-
fen är 22 september 2016.  
Kontakt 

Läs mer om verksamhe-
ten på www.aggelby.fi. Du 
kan också gå in och gilla oss 
på Facebook. Kenneth Ny-
kvist, ordförande 044 98 23 
878

KenneTh nyKvIST

Svensk Förening i Åggelby r.f.

Aktiviteter hösten 2016

joittaa tarkoituksella väärin 
– nimi jäi elämään, muiste-
lee Helle.

– Tämä on rokkia, hän li-
sää vielä.

JAnne KAArenOJA

Grazy mama & sidekixx 
netissä: soundcloud.com/

grazymama ja www.facebook.
com/gmsidekicks .

Lehden ruotsinkielinen 
kolumnisti on Björn Månsson. 
Hän on helsinkiläinen 
Oulunkylässäkin asunut 
journalisti ja poliitikko, 
joka on toiminut mm. 
Hufvudstadsbladetissa ja 
RKP:n eduskuntaryhmän 
pääsihteerinä.

Vår svenskspråkiga kolumnist 
heter Björn Månsson. Han är 
journalist och politiker från 
Helsingfors och har bott i 
Åggelby. Han har medverkat 
på Huvudstadsbladet och 
som SFPs parlamentariska 
gruppens huvudsekreterare.
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Tapahtumakalenteri

 la 3.9.
Metsälän iltamat klo 18.30–22.30 Metsälän tenniskentän 
ympäristössä. Ohjelmaa lapsille ja aikuisille, elävää musiikkia, 
makkaraa, virvokkeita ja kahvio.

 ma 5.9.
Käpylän kirjastossa klo 18–19.30 ohjaaja Juho Kuosmasen 
Taulukauppiaat. Elokuvan jälkeen Kuosmanen vastaa yleisön 
kysymyksiin.

 to 8.9
Tietotekniikkaopastusta ikäihmisille. ENTER ry:n opastajat 
Oulunkylän kirjastossa  torstaisin klo 14 –15. 
Unelmakarttatyöpaja Oulunkylän Seurahuoneella klo 12–14: Jos 
pohdit elämän tienristeyksessä mihin suuntaan lähteä, unelmakartan 
avulla voit konkretisoida suunnitelmasi ja tarkentaa aikatauluja. 

 ma 12.9.
Aikuisten satutunnilla Maunulan kirjastossa klo 18–19 väritetään 
kuvia ja kuunnellaan tarinoita.

 ti 13.9.
Novellikoukku Oulunkylän kirjastossa kerran kuussa  klo 14–16. Tule 
mukaan kuuntelemaan novelleja ja neulomaan yhdessä! 
Lukupiiri Paloheinän kirjastossa kerran kuussa klo 18-20. 
Ensimmäinen kirja: Joël Dicker; Totuus Harry Quebertin tapauksesta.
Valokuvauskävelyretki Oulunkylän Seurahuoneelta klo 10–12. 
Valokuvataan kohteita matkan varrella.  Retken jälkeen mahdollisuus 
keskustella kuvista yhdessä. Voit osallistua myös ilman omaa 
kameraa.

 ke 14.9.
Kässäkerho Paloheinän kirjastossa keskiviikkoisin klo 14.30–16.00: 
opetellaan kutomista ja virkkausta tarinoiden säestyksellä. Ota mukaasi 
sukkapuikot ja virkkuukoukku sekä langat. Maksuton kerho 8–12 
vuotiaille. 

 to 15.9.
Morjens Forsby! – Svenskspråkig evenemang med musik, gymnastik 
samt kaffeservering kl. 14–16! Koskelan palvelukeskus, Käpyläntie 11, 
N-talo 1krs.
Kirjastoklubi Olunkylän kirjaston monitoimitilassa noin kerran 
kuussa klo 18. Klubissa keskustellaan mistä tahansa mikä osanottajia 
kiinnostaa. Uudet osallistujat ovat tervetulleita!

 ti 20.9.
Ukulele tutuksi Maunulan kirjastossa klo 17.30–19.30! Lainasoittimia 
tarjolla viisi kappaletta. Suositusikäraja 12+. Vapaa pääsy.

 to 22.9.
Paloheinä soi: klo 18 Con Amore – kamarikuoro, vapaa pääsy, 
Paloheinän kirjasto.
Paloheinä soi: klo 19 Leo Silolahti, laulu & Jani Uhlenius, piano ja 
haitari. ”Virran viemää” lauluja Olavi Virran ohjelmistosta, Art Jazz & 
Inna In Style: Sysimiehentie 39 A, Helsinki, Liput 15/10€ .
Syyskarkelot Asukastalo Oulunkylän Seurahuoneella klo 9 alkaen. 
Luvassa jumppaa, livemusaa, grillausta, kasvomaalausta ym.

 pe 23.9.
Paloheinä soi: klo 18 Manuel Dunkel, saksofoni & Sergei Sokolov, 
piano & Eerik Siikasaari, kontrabasso, Hoitokoti Päiväkumpu. Liput 
15/10 € www.ticketmaster.fi . 
Paloheinä soi: klo 19 Eternity Hour – nuorisoyhtye, Energistä rokkia, 
vapaa pääsy. Pakilan nuorisotalo.

 la 24.9
Paloheinä soi: klo 19  Maarit ja Sami Hurmerinta, ”Ainalämmin 
olkapää” – konsertti, Hyvän Paimenen kirkko. 

 su 25.9.
KOKO PERHEEN PALOHEINÄ SOI! -tapahtuma klo 10–15. Vapaa 
pääsy. Musiikkisatuesitys, tanssia, playstation-turnaus, buffetti ja 
smoothiebaari. Torpparinmäen nuorisotalo.

 ti 27.9.
Työväenopiston luento: Kirjailija Tito Colliander Koskelan 
palvelukeskus, klo13–14.30, Käpyläntie 11, N-talo 1krs.

 ti 4.10.
Kirjailijavieraana Claes Andersson Käpylän kirjastossa klo 18: 
Hiljaiseloa Meilahdessa.
Hämärinkäinen satuesitys Maunulan kirjastossa klo 10.
Lautapeli-ilta Maunulan kirjastossa klo 15–19.

 to 6.10.
Lautapeli-illat Oulunkylän kirjastossa kerran kuussa klo 17–19 
aikuisille.

 ma 10.10.
Lukurauhan julistus ja Kirjakalaasi Kiven kieli – ilta, vieraina Käpylän 
kirjastossa klo 18 Riina Katajavuori ja Kukku Melkas.

 ti 18.10.
Kirjailijavieraana Hannu Väisänen Käpylän kirjastossa klo 18: 
Elohopea.

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

Oletko haaveillut oman tekstin kirjoittamisesta? Vaikuttaako siltä, että aikaa ei ole tai 
et tiedä, mistä aloittaa? Kirjoittajatreffit on oiva tilaisuus ylittää kirjoittamisen esteitä 
tulemalla mukaan tapaamiseen, jossa kaikki osallistujat keskittyvät omiin teksteihinsä. 
Alkuun pääsemiseksi ohjaaja Laura Laitinen antaa viriketehtäviä, joita kukin kirjoittaja 
tulkitsee omalla tavallaan. Kirjoittamalla voi tallentaa havaintoja, kokemuksia, muistoja 
ja ajatuksia sekä kehitellä vaikkapa runoa tai tarinaa. Tapaamisen aikana osallistujat 
voivat myös halutessaan lukea tekstinsä ääneen ja saada ryhmältä välitöntä palautetta. 
Tekstien erilaisuus hämmästyttää ja ihastuttaa kerta toisensa jälkeen – kuinka 
omalaatuisia me jokainen teksteissämme olemmekaan!

Avoimet kirjoittajatreffit ovat Helsingin suomenkielisen työväenopiston opetusta 
ja kokoontuvat Oulunkylän kirjastossa 12.9., 3.10., 24.10., 14.11. ja 28.11.2016 klo 
18–19.30. Treffeille on vapaa pääsy eikä niille tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Toimituksen suosikit
Aika kirjoittaa

Punaisen Ristin vapaaehtoiset auttavat lapsia ja nuoria Läksykerhoissa Maunulassa 
Saunabaarissa 22.8. alkaen maanantaisin klo 18–19.30. sekä Oulunkylän kirjastossa 
(lisätiedot: kristian2nousiainen@gmail.com). Kerhot ovat maksuttomia eikä niihin tarvitse 
ilmoittautua. Läksyjen ohella kerhoissa vietetään aikaa yhdessä, pelataan ja jutellaan. 
Tavoitteena on tukea lapsia ja nuoria koulunkäynnissä ja mahdollistaa jatko-opintoihin pääsy 
peruskoulun jälkeen. 

Susan Wilander

SPR:n läksykerhot

haluaisitko auttaa läksyissä Maunulassa? 
Lisätietoja: maunulan.perhekerhot@gmail.com

MARJUKKA KÄHÖNEN

Svensk Förening i Åggelby r.f.

LAURA LAITINEN
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Su 25.9. klo 16 Viheriä vilja vainioilla 
nukkuu Oulunkylän kirkossa. 
Katja Mäkiö, mezzosopraano ja Emma 
Lauma, piano. Ohjelmassa mm. Tauno 
Pylkkäsen ja Enrique Granadosin  
laulusarjat sekä Beethovenin Pateettinen 
Sonaatti. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.
Tervetuloa!

ERITYISMESSUJA
Oulunkylän kirkossa, Teinintie 10
Su 25.9. klo 10 messu. Heininen, Kirsi Hiilamo, 
Helenius. Herättäjän kirkkopyhä.
Su 2.10. klo 10 Enkelien sunnuntain perhekirk-
ko. Handolin, Albekoglu, Pesonen-Kareinen.
Su 9.10. klo 10 messu. 70- ja 75-vuotiaiden 
syntymäpäivät. Kosonen, Savik, Helenius.

Käpylän kirkossa, Metsolantie 14
Su 4.9. klo 12 Sadonkorjuumessu. Albekoglu, 
Pesonen-Kareinen, Tiina Sara-aho. Tanssillisia  
elementtejä ja sadonkorjuuaiheisia alttareita. 
Keittotarjoilu. 
Su 2.10. klo 12 messu. Albekoglu. Helenius. 
Keittotarjoilu.
Hiljaisuuden rukoushetki keskiviikkoisin klo 18 
Käpylän kirkossa, ke 7.9.–21.12.

Maunulan kirkossa, Metsäpurontie 15
Su 4.9. klo 16 Sadonkorjuumessu. Albekoglu, 
Pesonen-Kareinen, Tiina Sara-aho. Tanssillisia  
elementtejä ja sadonkorjuuaiheisia alttareita. 
Keittotarjoilu. 

Tulossa: Raamattuluentosarja Reformaation 
merkkivuoden 2017 kunniaksi. Alkaa to 10.11.  
klo 17.30 Oulunkylän kirkolla. Vapaa pääsy.

LAPSET
Pyhäkoulu Oulunkylän kirkossa sunnuntaisin 
klo 10 su 18.9.–4.12. Ohjaajina Miia Kontro, Kirsi 
Kähkönen, Anne Lindell, Tommi Linner ja Hanna 
Ylikangas Huom. ei pyhäkoulua su 2.10.
Pyhäkoulu maunulan kirkossa sunnuntaisin 
noin kahden viikon välein 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 
30.10., 6.11., 20.11., 4.12. ja 18.12. klo 16 messun 
ajan. Ohjaajina Minna Ipek ja Sini Yli-Opas. 
Tiedustelut: pastori Kukka Handolin, p. 09 2340 
2041, kukka.handolin@evl.fi.
muskarit torstaisin 15.9. alkaen Maunulan 
kirkolla ikäryhmittäin: klo 9.30–10 2–5 v,. klo 
10–10.30 1–2 v., klo 10.30–11 0–1 v.
Ohjaajana Maija Pesonen-Kareinen, p. 09 2340 
5328, maija.pesonen-kareinen@evl.fi ja Mirva 
Keski-Vähälä. Maksuton, ei ilmoittautumista.  
Perhekahvio muskareiden ajan.
Perhekerho maanantaisin 22.8. alkaen klo 9.45–
11.30 Oulunkylän kirkolla. Ohjaajina Mirva Keski-
Vähälä, p. 09 2340 3845, mirva.keski-vahala@evl.fi 
ja Linnea Korhola. Maksuton, ei ilmoittautumista.
Perheiden tanssituokiot perjantaisin 26.8. 
alkaen Käpylän kirkolla ikäryhmittäin: klo 9.30–10 
3–5 v., klo 10–10.30 1–2 v., klo 10.30–11 0–1 v. 
Ohjaajana Mirva Keski-Vähälä ja Linnea Korhola. 
Maksuton, ei ilmoittautumista. Perhekahvio.

MUUTA
Pyhän tanssin kurssi la 3.9. klo 13–16 Maunu-
lan kirkossa. Liike tapahtuu piiri- ja ketjumuodos-
telmassa, askeleet ovat helppoja eikä aiempaa 
tanssitaitoa tarvita. Hinta 25 e. Lisätiedot ja ilmoit-
tautuminen: Tiina Sara-aho, saraaho@gmail.com, 
050 490 6014. Mukana pastori Tarja Albekoglu ja 
kanttori Maija Pesonen-Kareinen.

KONSERTEJA
musiikkiakirkoissa.fi

Oulunkylän kirkossa, Teinintie 10
Su 6.11. klo 16 Hukimando-yhtyeen  
konsertti. Kolmen huilistin, kuuden kitaristin ja 
yhden mandolinistin yhtye esittää mm. barokki-
musiikkia. Konsertin kesto 45 min. Vapaa pääsy, 
ohjelma 5 e.

Maunulan kirkossa, Metsäpurontie 15
Ke 14.9. klo 13 musiikkimatinea Syksyn  
ruskaa. Syyslauluja yhdessä laulaen ja kuun-
nellen. Pekka Niemi, käyrätorvi, Maija Pesonen-
Kareinen, Elisa Hapuli. Kahvitarjoilu. Vapaa pääsy. 
Maunulan kirkon musiikkiryhmän tutustumis-
kerta.
Ke 5.10. klo 18 musiikki-ilta ”Kuuntele  
muuttuvaa syksyä”. Esiintymässä yhdistetty 
Pihlajamäen kirkon kuoro ja Jakomäen aikuisten 
kuoro Raiku, joht. kanttori Timo Olli. Mukana  
Maija Pesonen-Kareinen. Kahvitarjoilu. Vapaa 
pääsy.

KUOROT
Kamarikuoro Chorus Sine Nomine harjoittelee  
keskiviikkoisin klo 18–20 Oulunkylän kirkossa  
ke 17.8.–21.12. (ei syyslomalla 19.10.).  
Tied. Katja Mäkiö, p. 09 2340 5327, katja.makio@
evl.fi, www.csn.fi. Uusia laulajia mahtuu alttoon, 
tenoriin ja bassoon; sopraanoiden paikat ovat 
tällä hetkellä täynnä.  
Ke 24.8. klo 18 Chorus Sine Nominen Avoimet 
harjoitukset Oulunkylän kirkolla. Tervetuloa tu-
tustumaan ja seuraamaan kuoron työskentelyä!
Käpylän kirkkokuoro harjoittelee tiistaisin klo 
18.30–20.30 Käpylän kirkossa ti 6.9. alkaen. Tied. 
Mikko Helenius, p. 09 2340 4217, mikko.heleni-
us@evl.fi.
maunulan kirkon laulu- ja musiikkiryhmä
harjoittelee keskiviikkoisin klo 18–20 Maunulan 
kirkossa ke 28.9. alkaen. Tied. Maija Pesonen-
Kareinen, p. 09 2340 5328, maija.pesonen. 
kareinen@evl.fi.

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

YHTEYSTIEDOT Kirkkoherranvirasto, Teinintie 10, 
avoinna ma, ti, to, pe klo 9–13, ke klo 13–16, p. 09 2340 
5300, oulunkyla.srk@evl.fi. Huom. virkatodistukset 
p. 09 2340 5000. Käpylän kirkko, Metsolantie 14, 
p. 09 2340 4222. Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15, 
p. 09 2340 5340. Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 
p. 09 2340 5320, avoinna ma–to klo 8–20, pe–su klo 
9–16. Oulunkylän vanha kirkko, Siltavoudintie 12. 
etunimi.sukunimi@evl.fi
helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla

valomerkki.fi      musiikkiakirkoissa.fi     naimisiinkirkossa.fi

Oulunkylän seurakunta

RYHMÄT JA PIIRIT
Avoin sururyhmä parittomien viikkojen ke klo 
18 Oulunkylän kirkolla 14.9.–17.12. 
Yksinhuoltajien olohuone parittomien viikko-
jen ti 13.9.–22.11. klo 17–19 Oulunkylän kirkolla. 
Tied. Terhi Lahdensalo, p. 09 2340 5382.
Päiväpiiri 14.9. alkaen keskiviikkoisin klo 13 
Voudintie 4 b -kerhohuoneella.  
Ke 14.9. klo 12 Avoimet ovet vielä kerran, keit-
toa ja kahvia Voudintie 4 b -kerhohuoneella. Tied. 
Kirsti Kajos, p. 09 2340 4227.
Keskiviikkokerho 14.9. alkaen keskiviikkoisin 
kello 13 Maunulan kirkolla. Tied. Elisa Hapuli,  
p. 09 2340 5381.
Päiväpiiri 14.9. alkaen keskiviikkoisin klo 13 
Käpylän kirkolla.
Raamattupiiri parillisten viikkojen ma klo 18 
Oulunkylän vanhalla kirkolla 19.9.–12.12.
Raamattupiiri joka ma klo 17 Maunulan kirkolla 
19.9. alkaen.
Rukousryhmä to 15.9, 20.10., 17.11. ja 15.12. klo 
18 Oulunkylän kirkolla. Tied. Maija Kiviranta,  
p. 09 2340 2265.
Kehitysvammaisten kerho parillisten viikkojen 
ma klo 17.30–18.30 Voudintie 4 b -kerhohuoneel-
la 5.9. alkaen. Tied. Kirsti Kajos, p. 09 2340 4227.
Käpylän kirkon lähetyspiiri maanantaisin klo 
17 Käpylän kirkolla 19.9.–12.12.
Koskelan lähetyspiiri parillisten viikkojen ti klo 
17 Voudintie 4 b -kerhohuoneella 20.9.–13.12. 
Oulunkylän lähetyspiiri keskiviikkoisin klo 13 
Oulunkylän kirkolla 21.9.–14.12.
Naisten kirjallisuuspiiri kerran kuussa ke klo 
18–20 Käpylän kirkossa.  Ke 28.9. Vera Vala: Kuo-
lema Sypressin varjossa. Ke 26.10. Nura Farah: 
Aavikon tyttäret ja/tai Rajaa Alsanea: Riadin tytöt. 
Tied. Kirsti Kajos, p. 09 2340 4227.
Lukupiiri kerran kuussa ma klo 18 Oulunkylän 
kirkolla. Ma 26.9. Lauri Viita: Moreeni ja/tai  
runoja. Ma 31.10. Ian McEwan: Lapsen oikeus. 
Tied. Kaisa Heininen, p. 09 2340 5324.
Kutomakerhot: Oulunkylässä Teinintie 8 B, 2. krs. 
Tied. p. 09 2340 5380. Käpylässä Kunnalliskodin-
tie 6 C-talo, N-rap. Tied. Aila Hallasaari 050 500 
4533.
Lyydia-toimikunta Tallinnan suomalaisen seu-
rakunnan hyväksi. Tied. Riitta Pyysalo, 040 701 
7543, riitta.pyysalo@pp.inet.fi.

NUORET: mestat.fi/oulunkyla 
        Ogelin nuoret, Nuoret aikuiset Ogelin seura-
kunta,               ogelinsrknuoret

MONINAINEN NAINEN – päivä itsensä naisiksi mieltäville  
la 8.10. klo 10-15 Maunulan kirkolla, Metsäpurontie 15. 
Klo 10.00  Kahvi; klo 10.30  Maailma-kuoron konsertti; Klo 11 Keskustelu: Noja-
tuolimatkalla naisten arkeen ja uskoon. Antirasistisen blogin kirjoittaja Koko 
Hubara, muslimiaktiivi Nahla Hewidy ja kirkkoherra Ulla Kosonen, juonto Mar-
jaana Toiviainen; Klo 12.00  Lounas; Klo 13.00  Toimintakanavat: Luova tanssi, 
Askartelu, Keskustelu päivän teemasta, Yhteislaulu; Klo 14.00 Messu.  
Lisäksi hierontaa (ajanvaraus aamukahvin aikana) koru-, laukku- ja asustekirppis 
(lahjoitukset Oulunkylän tai Maunulan kirkoille), Sacrumin kirjapöytä ja tietoa 
Naisten Pankista. Maksuton, ei ilmoittautumista. Poikkea tai vietä koko päivä. 
Ilmoita lastenhoitotarpeesta ennakkoon Maija Pesonen-Kareiselle, p. 09 2340 
5328, maija.pesonen-kareinen@evl.fi. Järj. Oulunkylän seurakunta, Oulun-
kylän Martat ja vapaaehtoiset. Lisätiedot: helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla
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Palosuontie 1 00660
viraston aukioloajat ovat muuttuneet:
virasto on avoinna ma-to klo 9-12
voit myös jättää viestin vastaajaan tai 
lähettää meille sähköpostia pakila.srk@evl.fi

Pakilan seurakunta
hyvän Paimenen kirkko

Maarit ja Sami Hurmerinta, ”Ainalämmin olkapää” -konserttilauantaina 24.9. klo 19 Hyvän Paimenen kirkolla (Palosuontie 1). Liput 17,50 € www.ticketmaster.fi Liput myös ovelta tuntia ennen konsertin alkamista. 

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

Akvarellitaideryhmä

Joka toinen torstai klo 17.30–20.30 

Hyvän Paimenen kirkon Kirkonkellarissa 

22.9. alkaen.

Ryhmä on maksuton, mutta 

ryhmäläiset ostavat itse materiaalit 

ja pensselit. Ryhmään mahtuu 10 

osallistujaa, ennakkoilmoittautuminen 

kirkkoherranvirastoon.

Pakilan seurakunta mukana myös alueen 

leijonien järjestämässä

Kylätapahtumassa 4.9. klo 11–15

Pakilan yläasteella, Pakilantie 67.

Polkaisemme tapahtuman käyntiin 

messulla (säävaraus!) koulun 

urheilukentällä.

Perhekerhot – avointa toimintaa 

perheille
Hyvän Paimenen kirkolla:

tiistaisin klo 9.30–11.30

keskiviikkoisin klo 17–19

VälKeessä, Välitalontie 71:

torstaisin klo 9.30–11.30

Kouluikäisten kerhojen ja leirien 

syksyn esite on ilmestynyt, 

tule hakemaan kirkolta tai 

käy lukemassa verkkosivuillamme

www.kirkkohelsingissa.fi/pakila

Mikä on Kutomakerho???
Kaikenikäisille ja -mielisille. 
Yhdessäoloa kupposen äärellä,
kangaspuita, neulontaa, virkkausta,
koristeompelua, tuunausta
ja vähän kaikkea, mitä käsillä 
voi tehdä.

Tule katsomaan keskiviikkoisin klo 19
VälKe, Välitalontie 71.

Opas 
Oulunkylä-retkiin

Julkaisija Oulunkylä-Seura. Myynti Musta Pekka, Kirjatoukka Ogeli, 
ja kukkakauppa Bella Verde. 

Kolme polkua: 
historiaa, 
arkkitehtuuria, 
luontoa, 
kulttuuria.

Kartta, 86 sivua, 
taskukoko. 

Hinta 4 €

Varttuneita mietteitä

Se on taas moro. Al-
kuvuosi mennä viu-
hahti ja ollaan koh-

ti syksyä menossa. Muu-
tama näistä aviiseista jäi 
multa väliin, kun oli sna-
disti muuta funtsattavaa. 
Nyt taas vois treenaaa, jos-
ko skrivaaminen futais.

Gnisu järkkäs kesäkuun 
alussa jo perinteisiä futiss-
koleja. Pikkukundeja ja 
-friiduja oli messis pilvin 
pimein. Yritystä Litmak-
siksi ja Hyypiöiksi oli niin 
paljon, että sen tsennas 
vielä katsomossakin. Välil-
lä stikkas taivaalta vodaa 
ihan viltsistikin. Se ei kui-
tenkaan jengiä juurikaan 
haitannu. Kledjut toki kas-
tu, mutta suulis kuivaa ai-
kanaan oli meininki.

Kentsulle skloddeil-
la oli tietty Gnissun kled-
jut. Sininen ja keltainen vi-
lisi öögassa. Gartsalla kui-
tenkin dallaa hirvee mää-
rä Messejä, Ronaldoja ja 
muita futisjengien huip-
puja. Idoleita siis riittää ja 
fyrkkaa valuu niiden jätki-
en pussiin. Idoleita kuiten-
ki tarttee aina olla, muuten 
ei pystys tavoitteitakaan 
duunaan.

Skoleja veti Gnisun laa-
ja valmentajakaarti, josta 

myös nykytilanteen kan-
sainvälisyys heijastui sel-
västi. Homma skulas lois-
tavasti. Eniten mua ihme-
tytti, mistä ne valkut osas 
joka skloddin nimen. Ne-
hän on tossa iässä lähes sa-
man näkösiä kaikki.

Mä olen monesti funt-
sannu, että ovatko noi K-
kaupat ja S-kaupat dil-
kanneet keskenään kaup-
pamestat. K-budjut hoite-
lee Ogelin hörnit ja S-bud-
jut Maunulan ja osin Paki-
lankin. Nyt luuloa snadis-
ti vendaa se, että S-budjut 
avaaan bulimman mestan 
Ogelin ostariin. Tää on to-
della snygi juttu. Saadaan 
ostariin uutta elämää. Ja 
toivottavasti myös safkan 
hinnat pysyvät pikkusen 
paremmin ruodussa.

Budjut olivat liikaa kes-
kittymässä. Uudet bud-
jut jelppaavat myös sekä 
ikäihmisiä että muuta jen-
gii, jolla ei ole bilikaa jat-
kuvasti käytössä. Tälle jen-
gille olivat monesti hans-
kassa vain snadimmat, 
mutta selkeesti kalliimmat 
mestat. Siihen on nyt tu-
lossa muutosta.

Mä luulen, että Pikku-
Pekkojen ja S-budjujen tu-
loon näille hörneille on 

vaikuttanut Raide-Jokeri. 
Se saa Stadin funtsaamaan 
nurkillemme bulejakin 
asuintaloja muunmuas-
sa Käskynhaltijantien var-
teen. Jengiä Ogeliin tulisi 
tuhansia lisää. Se tietysti 
kiinnostaa budjunpitäjiä. 

Kun tätä skrivaan, niin 
Rion kisojen avajaisiin on 
muutama tiima. Veikkaa-
vat jossain, että olympiatu-
len stendaa Pele. Se oli to-
si kova kundi pelaan aika-
naan futista ja olisi kliffaa 
kun futaaja stendais sta-
dikalla olympiatulen flek-
kaan. Se nähdään, kävikö 
näin.

Muuten näistä kisois-
ta ei taida jäädä knubbiin 
kun kaiken maailman ka-
ma, jota jengit eri puolilla 
ovat skruudanneet tai pii-
kittäneet. Ja oikein herro-
jen käskystä. Sitten maail-
man pomot ja muut herrat 
vendaa juttuu sinne sun 
tänne ja kukaan ei muka 
tsennaa mitä on tapahtu-
nu ja mitä tarttis tehdä. Se-
kopäitä kaikki. Ne tarttis 
panna vaihtoon.

Kyllä mä silti aion ki-
soja tsiigaa. Hilaan kans 
flagun salkoon, jos Suomi 
finnaa.

rAIMO AnTTILA
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PARTURI-KAMPAAMO

OLYMPIA
Koskelantie 54 P. 09 757 1353

Avoinna    ti-pe 9-17
                 la 9-13     
                 ma suljettu

OK-Hammas
Jukka Kärkkäinen
Hammaslääkäri, lääkäri

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

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

Puh. (09) 720 6200

hammas ogeli
 www.ogelinhammas.fi

Kaikki hammas- ja 
hygienistipalvelut, myös 

särkyaikoina


