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

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

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

MUSTIKKA-VANILJA-WIENER
JA KAHVI 2,5 dl

350
yhteensä

TÄYTETTY
MONIVILJA-CROISSANT
JA KAHVI 2,5 dl

550
yhteensä

Syyskuussa kahviostamme Voimassa 30.9.2017 asti

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

Meillä nyt Postin
palvelupiste

Oulunkylän keskustan kehittämissuunnitelmista on internetissä esillä kolme eri mallia. 
Niiden esittelemiä vaihtoehtoja voi kommentoida vuoden 

2017 loppuun asti. Käy katsomassa mallit: 

mallikaupunki.fi/oulunkyla/ ja kerro mielipiteesi! 

             Susan Wilander

Oulunkyläinen

TERVETULOA!
Mäkitorpantie 23
puh 09 752 4939

PARTURi-KAmPAAmO

Oulunkylän 
keskusta muuttuu 

JANNE KAARENOJA

UUTTA: Palvelemme
lauantaisin klo 16

ja torstaisin klo 19.00 asti.

-sarja uudistuu!
Loput KMS California-

tuotteet 

-40%

Hiusateljee Oy 1. krs Ogelin liikekeskus,
Kylänvanhimmantie 29

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

hiusateljee.fi/ajanvaraus

Meiltä upeat  
hiukset arkeen  

ja juhlaan!
 Varaa aikasi ajoissa, 

tervetuloa  
piristymään!

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

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

TERVETULOA
HERKULLISILLE  
OSTOKSILLE!

oulunkyla@kiinteistomaailma.fi

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

Paula Andersson
LKV
050 366 9131

Maija Gómez 
LKV 
050 331 8813

Ville Rantanen
LKV, OTK
045 118 6225

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

Maire Alenius
LKV 
050 366 9136

Pekka Malinen
markkinointipääll.
050 386 6656

Antti Hyvärinen 
LKV
050 597 0011

Miia Roivainen 
KiAT 
050 331 4192

Markku Kilpeläinen
yrittäjä, LKV
040 715 7150

Jonna Kaikkonen
myyntiassistentti, 
vuokraus, KiAT 
0400 775 570

Oikea hetki on juuri nyt, joten kutsu meidät 
Koti-käynnille. Kerromme, miten ja missä asuntoasi 

kannattaa markkinoida ja millä hinnalla.

KÄYNNISTÄ KOTISI MYYNTI. 
SE ALKAA KOTIKÄYNNISTÄ.  

Katri Toivonen
myyntineuvottelija
050 356 5933

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

SYYSPIMEÄT SAAPUVAT
Tarkastuta näkösi nyt!

Meiltä, läheltäsi saat:
- Näöntutkimukset (jopa ilman ajanvarausta)

- Silmälasit
- Näyttöpäätetyölasit
- Piilolasit
- Silmälasien korjaukset
- Nopeat toimitukset
- Ammattitaitoinen palvelu
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Päätoimittajalta

Seuraavan numeron aineistot 
6.10.2017 mennessä:
Susan Wilander

0400 510 457
swilander@hotmail.com
Lehti ilmestyy la 28.10.2017

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

Numero 4/2017 • 2.9.2017 • Perustettu 1985 • 33. vuosikerta • ISSN 0783-6961 • Painos 23 000 kpl • 
Oulunkylä-Seura • Koskela-Seura • Maunula-Seura • Metsälä-Seura • Pakila-Seura • Paloheinän-Tor-
pparinmäen kaupunginosayhdistys  •  noin 20 000 kpl jaetaan kotitalouksiin ja 3 000 muussa jakelussa 
• Painopaikka: Lehtisepät Oy, Tuusula 

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

Oulunkyläinen   /   Pohjoiset esikaupungit

Päätoimittaja:
Toimitussihteeri:
Avustajat:

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

Susan Wilander
Claudius Technau
Kiitos vapaaehtoisille avustajillemme!

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

Syksyn sävel
OUlUNKYlÄN pop jazz 
konservatorio perustettiin 
45 vuotta sitten. Klaus ja 
Seija Järvisen vetämä opis-
to uudisti musiikinopetus-
ta ja toi Oulunkylän muusi-
koiden tietouteen. Toimin-
ta alkoi Oulunkylän yhteis-
koulussa, jonne perustettiin 
musiikkiluokat. Konser-
vatorion taival ei ollut ai-
na helppo ja monen moisia 
esteitä saatiin ylittää ennen 
kuin toiminta pääsi kun-
nolla vauhtiin. Konservato-
rio siirtyi myöhemmin Ara-
biaan, mutta musiikki jäi 
Oulunkylään. 

Tämän lehden teemana 
on harrastaminen. Paikalli-
sia harrastusmahdollisuuk-
sia kartoitettaessa kävi erit-
täin selväksi, että monen 
muun aihepiirin ohella mu-
siikki ja laulaminen ovat tä-
män alueen asukkaille erit-
täin tärkeitä. Kumpaakin 
voi helposti harrastaa vau-
vasta vaariin ja opetustar-
jontaa on runsaasti. 

Alueella treenaa myös 
lukemattomia erilaisia kuo-
roja. Laulamisen hyvää te-
kevästä vaikutuksesta on 
tutkimusnäyttöä, mutta sen 
huomaa helposti jokainen 
suihkussa lurittelevakin. 
Äänen monipuolinen käyt-
tö parantaa hengitystä ja 
ryhtiä ja saa hyvälle mielel-
le. Kuorolaulussa vaikutuk-
set voimistuvat sosiaalisen 
kanssakäymisen ansiosta.

Soittimen soittaminen 
tuo musiikista nauttimiseen 

uuden ulottuvuuden. Soit-
toharrastuksen voi hyvin 
aloittaa vanhemmallakin 
iällä ja kun soittimen kans-
sa on päässyt sinuiksi, men-
nä vaikkapa muiden kanssa 
jammailemaan. Tähänkin 
on Oulunkylässä useampi 
paikka tarjolla.

Aina ei tarvitse kuiten-
kaan itse tuottaa ääntä. Tä-
nä syksynä pääsemme jäl-
leen nauttimaan musiikista 
myös konserteissa; Palohei-
nä Soi tarjoaa jälleen mon-
ta mielenkiintoista musii-
killista elämystä ja Pakilan 
600-vuotisjuhlia jatketaan 
vielä juhlakonsertin muo-
dossa. Myös Oulunkylän 
yhteiskoulussa jatketaan 
musiikillisen perinnön hen-
gessä tehden omaa koulu-
musikaalia. Kaikista näistä 
aiheista voit lukea lisää tä-
män numeron artikkeleista.

Suloisia sointuja!
SUSAN WIlANdEr

päätoimittaja

Oulunkylän kaupunkipolut 
netissä
Tutustu historiaan ja nykyisyyteen, luontoon ja 
kulttuuriin, arkkitehtuuriin ja henkilöhahmoihin.

Kantakylä: reitin pituus 5,5 km, kohteita 34 ja 7 
tietolaatikkoa

Veräjämäki: reitin pituus 4 km, kohteita 28 ja 4 
tietolaatikkoa

Tutustu ja tulosta http://kaupunginosat.net/
oulunkyla/kaupunkipolku/

Jos et saa lehteä kotiin jaettuna, 
ilmoitathan asiasta välittömästi 

Jakeluvalvontaan 
09-561 56 999 tai 

jakeluvalvonta@suoramainonta.fi. 
Mitä useampi ilmoittaa häiriöistä niiden 

sattuessa, sitä varmemmin lehden jakelua 
saadaan parannettua!

INGRID KÄHÄRI

Kesä alkaa olla för-
bii. Ainaskin kesä- 
ja heinäkuusta ei oi-

kein lämpö ja suulis jääneet 
mieleen. Onneks telkkarista 
kunde tsiigaan mimmien fu-
tisturnausta ja yleisurheilun 
mm-kisoja. Ihan gutaa ajan-
vietettä mökin moglaamisen 
ja veraanan lattian uudista-
misen lisäks.

Yhtenä aamuna tsiigailin 
himassa kirjahyllyn alata-
soa, jolla loju Otavan Suuri 
Ensyklopedia eli tietosana-
kirja. Tsöbasimme sen jos-
kus 70-luvun puolessa välis-
sä, koska sellanen oli yleen-
sä himassa oltava siihen ai-
kaan. Kirjoja dilkattiin kai-
killa messuilla ja oli vielä 
erikseen tietosanakirjojen ar-
vostettu myyntimiesporuk-
ka. Kirjasarja bunggas tuol-
loin pienen omaisuuden.

Meillä olleeseen sarjaan 
kuului 25 osaa, joissa oli 
noin 10 000 sivua. Hyllyti-
laa meni lähes metri. Painoa 
sarjalla oli varmaan yli 50 ki-
loa. Google on tehnyt näistä 
kirjoista täysin turhia ja niis-
tä ei kukaan enää maksa mi-
tään. Niinpä raijasin kirjat 
Kivikon jäteasemalle, koska 
paprukeräykseen ei saa ko-
vakantisia bökkereitä duu-
naa. Bungas 5 egee stikkaa 
ne sekajätelavalle eli about 
10 senttiä per kilo. Ei oo van-
halla tiedolla paljoo arvoo.

Saivat Käskynhaltijantien re-
montin valmiiksi. Komeeks 
duunasivat dallaus- ja fillari-
tiet. Mutta bilikoille jätettiin 
aika kaposet mestat. Jos vas-
takkain tulee kaks bulimpaa 

MUSIKAAlIPrOdUKTI-
ON tekeminen perustuu 
täysin yhteistyölle. Vaikka 
sanassa esiintyykin ”työ”, 
sen voisi laskea ennem-
minkin yhteisharrastuksek-
si. Musikaalia tehdessä voi 
paeta kouluarkea - ja stres-
siä - tekemään jotakin itsel-
leen mielekästä.

Oulunkylän yhteiskoulu 
tuottaa tänä syksynä mu-
sikaalin, jonka aiheena on 
nuoret Suomessa vuonna 
2017. Tällainen jättiprog-
gis vaatii ison porukan ja 
paljon aikaa. Pitkin kevät-
tä ja syksyä tiimi onkin lyö-
nyt viisaat päänsä yhteen ja 
rakentanut kokonaisuutta. 
Kompromissien tekemisen 
taito on tärkeää, kun jotain 
tehdään yhdessä. Välillä 
ideat eivät nappaa yhteen, 
mutta sitten niitä lähdetään 
soveltamaan ja muokkaa-
maan tarinaan sopiviksi.

Musikaalia tekemäs-
sä on melkein sata nuorta 
ja opettajaa. Kaikki tuntu-
vat tulevan keskenään toi-
meen, niin kliseiseltä kuin 
se kuulostaa. Parasta mu-
sikaalin teossa onkin avoin, 
luova ja positiivinen asen-

Varttuneita 
mietteitä

vehjettä, niin vaikeeta on. 
Talvella snögen kanssa voipi 
olla vielä ahtaanpaa. Faartit 
toki alenevat.

Eikä stooria ilman Gnisua. 
Matseja ei ole finnattu ku 
muutama, mutta silti fiila-
ri himastadikalla on ollut 
jees. Varsinkin lukuisan pik-
kujunnujoukon kannustus 
ja ikämiesporukoiden va-
paaehtoistyö katsojapalve-
luissa ansaitsevat taputuk-
set. Ja Aukin johdolla pais-
tetut tsiegurat. Erityisesti 
TPS matsi jäi mieleen. Suu-
lis skriinas, fiilari katsomos-
sa ok ja Gnisu finnas 1–0.

Mä börjasin skolen joskus 
kuuskyt ja risat vuotta sitten. 
Skole oli Eläintarhan kansa-
koulu eli Eltsu ja sitä se on 
mulle aina ollut. Nyt sen ni-
mi on kuitenkin muutettu 
Pasilan peruskouluksi. Mä 
en snaijaaa, miksi gamloja 
nimiä pitää vääntää uusiks. 
Kohta varmaan gamlat Elt-
sun ajotkin muutetaan Pasi-
lan ajoiksi.

Yhtä kahelia oli svedunkie-
listen paikannimien vääntö 
suomeksi. Esimerkiksi Ös-
tersundom Itälahdeksi ja 
Sköldvik Kilpilahdeksi. Yh-
teys vanhaan kulttuuriin ja 
nimistöön katkastaan.

Skolet alkoi. Omia skloddi-
en skloddeja seurasin ja hif-
fasin, että ne menee sinne to-
della innolla. Ihan snyge jut-
tu. Jo kauan on tiedetty että 
duunissa pitää olla kliffaa. 
Hieno kun se sama nyt pätee 
skoleissa.

rAIMO ANTTIlA

Oulunkylän 
yhteiskoulussa 
tehdään musikaalia
”We’re all in this together”, High school 
musical kiteyttää musikaaliproduktion 
ytimen. 

ne, jota kaikki ovat osoitta-
neet toisilleen. 

On myös eri asia tehdä 
työtä omasta vapaasta tah-
dosta kuin pakotettuna. 
Sen täytyy osaltaan selit-
tää kaikkien huippuasenne 
ja taito sekä antaa että vas-
taanottaa rakentavaa kri-
tiikkiä. Työ halutaan teh-
dä yhdessä, jotta siitä tuli-
si mahdollisimman hyvä. 
”Tärkeintä ei ole itse lop-
putulos vaan tekeminen”, 
kuulee usein sanottavan. Se 
ei ole pelkkää puhetta. Jotta 
lopputulos voisi olla hyvä, 
tekemisenkin täytyy olla.

Musikaali on hieno ko-
kemus, josta jää varmas-
ti monta uutta ystävää, ko-
kemuksia, dvd sekä kurssit, 
jotka sitä tehdessä suorit-
taa. Hauskuudesta siis pal-
kitaan… ei tyypillistä opis-
kelua. Nämä ovat niitä het-
kiä, joita muistelee kiikku-
tuolissa vanhana. Jos hyvin 
käy, silloin OYK on jo teke-
mässä Suomi 150 -juhlavuo-
den musikaalia. 

Oulunkylän yhteiskou-
lun musikaalin esitykset 
ovat viikolla 46.

IIdA IKKElÄ

OYK:n musikaali syntyy yhteistyössä.

SATU MÄKINEN
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OULUNKYLÄ

Meidän lähikaupunginosiemme tarjoamat mahdollisuu-
det harrastaa lukuisia eri liikunta- ja urheilulajeja ovat 
mielestäni erinomaiset. Seuroja on paljon ja monipuoli-
sesti. Ja aika monesta asunnosta lie varsin lyhyt matka 
lenkkipolulle, melomaan, hiihtämään tai luistelemaan. 
Minusta se on ylellistä ja toivon kaupungin päättäjienkin 
arvostavan sitä linjatessaan tulevaa rakentamista. Siitä 
saanemme lisätietoa viimeistään mar-
raskuun asukasillassa, josta kerromme 
seuraavassa numerossa.

Lähdetään vaikka Kaupunkipolulle – 
hae kartta ja vinkit täältä:
http://www.kaupunkipolut.fi/

MArjA MArKKO

Oulunkylä-Seuran puheenjohtaja

Johan oli eilen melkoinen myrsky! Siis Klaaran päivänä 
12.8. En ollut uskoa silmiäni, kun myrsky ryntäsi hui-
malla vauhdilla radalta kohti meidän mäkeä. Tuntui hy-
vältä olla sisällä turvassa, joskin huoletti kuinka esikoi-
nen kavereineen pärjää Flow:n alueella. Ja kuinka tuo 
pihamme upea tammi selviää ravistelusta. Kumpikin 
on kunnossa. Tänään sunnuntaina oli surullista katsoa 
kuinka monta upeaa puuta oli kaatunut, katkennut tai 
haljennut lehtemme ilmestymisalueella. Kymmenen mi-
nuutin pyöritys ja kymmenien vuosien tomera kasvami-
nen on päättynyt – murheellista. Lukuisat ihmiset moot-
torisahoineen ovat tänään saaneet runsaasti hyötyliikun-
ta raivatessaan tonttejaan. 

Liikunta ja urheilu ovat myös tämän Oulunkyläisen nume-
ron teemoja. Minulla on ollut ilo tavata Anna, Janne ja Jo-
hanna, jotka kaikki ovat alueemme uusia liikunnan toimi-
joita. He kaikki ovat mukana vahvistamassa pikkuhiljaa 
monipuolistuvaa palvelutarjontaamme. Heistä luet lisää 
erillisestä artikkelista. Tässä on tullut mietittyä omiakin lii-
kuntatottumuksiaan. Kun nyt en enää ole mikään tytönhu-
pakko niin lihashuoltoon voisi syventyä enemmänkin. Ja 
kuten Johanna totesi, olla armollinen itselleen siinä mitä te-
kee. Eihän se ilo ja leikki ole vain lasten juttu.

Siitä kun meidän perheen nuorisoa kuljeteltiin jäähalleille 
ja futiskentille on jo kulunut aika tovi. Eihän se kovin eko-
logista ollut, mutta onneksi kimppakyydit toimivat hyvin. 
Ja niiden harrastusten parissa tapasi tosi mukavia ihmisiä 
– vanhempia ja seurojen aktiiveja. Tuli vähän vieroitusoi-
reita, kun lapsi saatuaan ajokortin ei enää tarvinnutkaan 
kuljettajaa. Mutta mokkapalojen leipomista turnauksiin en 
kyllä kaipaa!

Tammen      juurelta

NYKYINEN kirjastoraken-
nus on valmistunut 1987. 
Kirjastonjohtajana toimi 
vuoteen 1994 asti Gun Fors-
lund-Anttila, jonka ansio-
ta uuden kirjastorakennuk-
sen saaminen Oulunkylään 
mitä suurimmassa määrin 
oli. Kirjasto oli aikaisemmin 
toiminut ala-asteen tilois-
sa Norrtäljentiellä ja sitä en-
nen Veräjämäessä.

Uusi ilme 

Oulunkylän kirjaston sisä-
tilat remontoitiin vuonna 
2010. Kirjaston ilme muut-
tui modernimmaksi ja viih-
tyisämmäksi. Uudet tilat 
suunniteltiin erityisesti aja-
tellen lapsia ja nuoria, joita 
alueella on paljon. Samassa 
yhteydessä myös kirjaston 
palveluja uudistettiin.

– Meillä on paljon tapah-
tumia, erityisesti lapsille, 
ja yhteistyö koulun ja päi-
väkotien kanssa on erittäin 
tiivistä. Meillä käy melkein 
päivittäin päiväkotiryhmiä, 
Palomäki sanoo.

Remontin jälkeen kir-
jastosta on tullut lasten ja 
nuorten suosima vapaa-
ajanviettopaikka. Koululai-
set tulevat kirjastoon kou-
lun jälkeen ja henkilökunta 
oppii tuntemaan lapset. 

– Mielestämme on hyvin 
tärkeää, että lapsilla on tur-
vallinen paikka, jossa viet-
tää aikaa. Meillä on aina ai-
kuisia paikalla, eikä kiusaa-

”Kirjasto keskellä kylää ja 
reittisi varrella”
Oulunkylän kirjaston slogan ei ole 
turhaa puhetta. 30-vuotispäiviään tänä 
syksynä juhlistavalla kirjastolla on ehkä 
yksi parhaista sijainneista Helsingin 
kirjastoverkossa. Kävijämäärän odotetaan 
vielä lisääntyvän Raide-Jokerin myötä.

mista sallita, Eija Palomäki 
kertoo.

Vakituista henkilökun-
taa kirjastossa on 10 henkeä. 

Syksy täynnä ohjelmaa

Kirjastossa järjestetään syk-
syllä Suomi 100 -luento-
sarja yhteistyössä Oulun-
kylä-Seuran kanssa. Luen-
noissa käsitellään Oulun-
kylän historiaa ja tulevai-
suutta. Tapaamisia jatkavat 
myös kuukausittainen Kir-
jastoklubi ja Novellikouk-
ku. Kirjastoklubissa kes-

kustellaan osallistujien va-
litsemista aiheista ja No-
vellikoukussa kuunnellaan 
novelleja, haluttaessa käsi-
töitä tehden. Novellikouk-
kuun voi myös ilmoittautua 
lukijaksi.

– Toivomme asukkaiden 
järjestävän meillä toimintaa 
ja tapahtumia. Meillä voi 
vetää lukupiiriä tai järjes-
tää kaikille avoimia pop up 
-tapahtumia. Meillä on ol-
lut mm. paikallisten kirjai-
lijoiden kirjan julkistamis-
tapahtumia, Eija Palomäki 
sanoo.

Oulunkylän kirjastossa 
on erinomainen musiikki-

kokoelma. Siellä on myös 
laaja Oulunkylä-aiheinen 
kokoelma, johon on saa-
tu aineistoa lahjoituksena 
Oulunkylä-Seuralta.

SUSAN WIlANdEr

Katso tarkemmat tapah-
tumatiedot Tapahtumaka-
lenterista s. 13.

Nykyinen kirjastorakennus valmistui vuonna 1987.

Oulunkylän kirjas-
ton 30-vuotisjuhlat 
22.9.2017 klo 14. Juh-
lakahvit Stadin juhla-
orkesterin tahdeissa. 
Pehmolelut voivat tul-
la viettämään yötä kir-
jastossa jätti-Myyrän 
kanssa.

HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTO”Meillä on paljon 
tapahtumia, eri-
tyisesti lapsille.

JANNE KAARENOJA
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Oulunkylän 
kaupunkipolut 
netissä

Kantakylä: reitin pi-
tuus 5,5 km, kohteita 
34 ja 7 tietolaatikkoa
Veräjämäki: reitin pi-
tuus 4 km, kohteita 28 
ja 4 tietolaatikkoa
Mäkitorppa: reitin pi-
tuus 4,5 km, kohteita 
27 ja 11 tietolaatikoita
Tutustu ja tulos-
ta http://kaupungin-
osat.net/oulunkyla/
kaupunkipolku/

OUlUNKYlÄN Teinitien 
vuonna 1972 valmistuneen 
kirkon korjaukseen on va-
rattu 10 milj. euroa seura-
kuntayhtymän investointi-
ohjelmassa. Oulunkylän seu-
rakunta on asettanut Mau-
nulan kirkon ruotsinkieli-
sen Petruksen ja Oulunkylän 
seurakunnan yhteiskäytön 
edellytykseksi sen, että seu-
rakuntakuntayhtymältä saa-
daan takeet Oulunkylän kir-
kon peruskorjauksen toteu-
tumisesta lähivuosina. Petrus 
saa Maunulan kirkon hallin-
taansa. Oulunkylän seura-
kunnalle jää siihen 20 % käyt-
töoikeus. Maunulan kirkon 
tiloista maksetaan vuokraa 
seurakuntayhtymälle samas-
sa suhteessa (80/20).

Oulunkylän kirkon kor-
jausinvestointi on likimain 
sama summa, jolla Helsin-
gin kaupunki rakensi Mau-
nulaan kirjaston, työväen-
opiston ja nuorisotoimen 
yhteisen toimitalon. Mau-
nula-talon bruttoala on 
2760 m2 ja uudisrakennuk-
sen kustannukset 9–10 milj. 
euroa. Oulunkylän kirkon 

SElVITYKSESSÄ tutki-
taan kolmea vaihtoehtoa: 
molemmat seurakunnat 
säilyvät itsenäisinä, tutki-
taan yhteistyön mahdolli-
suudet ja kolmantena vaih-

toehtona tutkitaan mitä 
tarkoittaisi, jos seurakun-
nat yhdistettäisiin. Mitään 
vaihtoehtoa ei aseteta selvi-
tystyössä lähtökohdaksi tai 

Kesällä testasin Pirkkolan uutta ulkokuntosa-
lia lenkin päätteeksi. Loistava investointi, jos-
sa tuntuu aina olevan väkeä. Liikunnassa pitäi-

si keskittyä juuri kynnyksen madaltamiseen. Suomes-
sa luotettiin aivan liian pitkään esimerkin voimaan: sii-
hen, että voittamalla mitaleja yleisö innostuu myös itse 
liikkumaan. 

Onneksi tähän on jo herätty ja laajalla rintamalla halu-
taan edistää esimerkiksi harrastetakuuta lapsille, joka ei 
tietenkään välttämättä ole liikuntaa, mutta monen koh-
dalla on. Samoin päiväkoti- ja koulupäiviin on eri ta-
voin jo upotettu lisäliikuntaa.

Liikunnan tutkijoilta kuulee myös toista viestiä. Pitäi-
si ajatella vielä laajemmin. Suurin osa liikunnasta ta-
pahtuu tavallisissa arkitilanteissa. Kaupunkitilan jaka-
misessa joukkoliikenteen, autojen, pyörien ja kävelijöi-
den kesken on mitä suurimmassa määrin kysymys lii-
kunnasta. Ei huippu-urheilusta, mutta liikunnasta, jossa 
lapset oppivat kulkemaan itsenäisesti, ja jossa saa tree-
niä istumisen sijaan. 

Kuljen apulaispormestarin töihini kaupungintalolle pa-
ri kertaa viikossa pyörällä. On mukavaa huomata, mi-
ten paljon enemmän kokousputkia jaksaa, kun takana ja 
edessä on kuusi kilometriä pyöräilyä. 

Helsinkiläiset liikkeelle – 
Pohjoisbaanalle tai rollaattorilla ulos

Kolumni

lÄhTöKOhTANA on uu-
den yleiskaavan luokitus, 
jossa keskuksen tuleva taso 
nousee nykyisestä. Jo suun-
niteltu rakentaminen Käs-
kynhaltijantien varteen ja 
radan itäpuolelle, Veräjä-
mäen luoteispuolelle, mer-
kitsee väestöpohjan vah-
vistumista. Tärkein toimija 
alueella on Ogelin kiinteis-
töyhtiö, jonka toiveet eivät 
tiettävästi vielä ole kitey-
tyneet. Vain yhdessä vaih-
toehdossa Ogeli ehdote-
taan purettavaksi ja keskus 
siirrettäväksi torin vaiheil-
le. Toisessa vaihtoehdossa 
Ogelin itäpuolelle, siihen 
kiinni, on merkitty oleelli-
nen lisä ja burgerikioskin ti-
lalle toinen pienempi. 

Kaikissa vaihtoehdois-
sa, joita voi yhdistellä mo-
nin tavoin, on Oulunkylän-
tien varteen suunniteltu li-
sää asumista. Seurahuo-
neen alapuolella oleva puis-
to kuitenkin säästyisi. Kai-
kissa on pienoisgolfkentän 
alue merkitty rakennetta-
vaksi, parissa vaihtoehdos-

Samalla näkee, miten hankalaa Helsingissä on paikoitel-
len pyöräillä. Erityisesti poikkeusjärjestelyissä on kor-
jaamisen varaa. Olen sadatellut Pasilan rakennustyö-
maata, mikä on sekä pyöräilijöille että kävelijöille kama-
la vielä valitettavan pitkään. Jos pyörätiet on tehty seka-
vasti, pyöräilijät tietämättömyyttäänkin aiheuttavat vaa-
raa muille, niin kävelijöille ja autoilijoille. 

Helsinki on panostanut kevyen liikenteen sujuvuuteen 
ja turvallisuuteen rakentamalla uudet pyörätiet selväs-
ti erilleen jalkakäytävistä. Meille pohjoisen asukkaille 
avautuu syksyllä suorempi reitti keskustaan, kun uusi 
Pohjoisbaana Käpylän asemalta radan vartta valmistuu. 

Liikkumisen edistämisessä ei ole kyse vain siitä, että ih-
miset pääsevät hikoilemaan. Apulaispormestarina olen 
päässyt ammattilaisten kanssa keskustelemaan, miten 
autamme ikäihmisiä tai vammaisia ihmisiä liikkumaan 
enemmän – pääsemään paremmin rollaattorilla ulos ko-
tipihalle, käymään lähikaupassa tai vaikka kahville ys-
tävän kanssa palvelukeskukseen. 

Ulos pääseminen vähentää yksinäisyyttä, mikä on suuri 
riskitekijä terveydelle. Myös vaikeasti liikkuvien liikun-
taan on etsittävä ratkaisuja, vaikkapa taksin ja joukkolii-
kenteen välimuotoja ja parannusta asuntojen, kaupun-
kitilan ja joukkoliikenteen esteettömyyteen. 

SANNA VESIKANSA

apulaispormestari (vihr)

Oulunkylän keskus 
kehittyy
Verkossa on näytteillä vaihtoehtoja 
Oulunkylän keskustan kehittämiseksi: 
mallikaupunki.fi/oulunkyla. Tuo mielipiteesi 
esille kommentoimalla vaihtoehtoja.

sa myös sen viereisiä pat-
saan ympäristön rakennuk-
sia on poissa uuden raken-
tamisen tieltä.

Asemanseutu on tule-
vaisuudessa tärkeä vaihto-
paikka Pääradalta Jokerira-
dalle. Ehkä sen vuoksi pai-
nopistettä on siirretty torin 
ja patsaspuiston vaiheille, 
josta vaihtomatka on lyhyt. 

ArTO SAlMElA

Oulunkylän kirkko: 
korjataanko vai 
rakennetaanko uusi?

bruttoala on noin 2120 m2.
Kannattaako Oulunky-

län kirkkoa korjata vai ra-
kennetaanko kokonaan uusi 
toisaalle? Tällöin saataisiin 
ajanmukaisempi ja parem-
min toimiva kirkko nykyi-
seen verrattuna. Tilalle voi-
daan rakentaa asuintaloja 
tai kaupungilla saattaa olla 
tarvetta rakentaa uutta päi-
väkoti- tai koulutilaa. 

Sopiva paikka uudel-
le kirkolle olisi Oulunkylän 
seurahuoneen vieressä, jol-
loin se sijaitsisi liikenteelli-
sessä solmukohdassa Ou-

Oulunkylän ja 
Pakilan seurakuntien 
rakenteesta selvitys
Pakilan ja Oulunkylän seurakuntaneuvostot 
ovat kesäkuussa pidetyissä kokouksissa 
päättäneet, että seurakuntien rakenteesta 
tehdään selvitys. Selvitystyöryhmä 
koostuu molempien seurakuntien 
luottamushenkilöistä ja työntekijöistä. 
Päätökset mahdollisista jatkotoimenpiteistä 
tehdään tämän kartoituksen pohjalta 
syksyllä 2017.

lunkylän aseman ja Raide-
Jokerin pysäkin vieressä. 
Kirkon ja seurahuoneen lä-
heisyydestä syntyy synergi-
siä hyötyjä.

Haluamme tällä kirjoi-
tuksella avata avoimen kes-
kustelun Oulunkylän seu-
rakunnan ja kirkon toimin-
nan sekä Oulunkylän kes-
kustan kehittämisestä.

rITVA SArIO

arkkitehti
Oulunkylän seurakunta-
neuvoston entinen jäsen

PAAVO KAIPAINEN

arkkitehti

tavoitteeksi.
Seurakuntien taloudel-

liset toimintamahdollisuu-
det kiristyvät jatkuvasti. 
Suppenevista resursseista 
huolimatta etsitään keino-
ja, joilla kyettäisiin palve-
lujen määrä ja laatu seura-
kuntalaisille säilyttämään 
hyvänä.

Toiminnan tehostami-
seen parhaita keinoja on 
suurempien toimintakoko-
naisuuksien luominen, jol-
loin resurssit saadaan pa-
remmin hyödynnettyä. 
Seurakuntamaailmassa tä-
mä tarkoittaa seurakuntien 
yhdistämistä suuremmiksi 
yksiköiksi tai sitten yhteis-

työn lisäämistä toimialojen 
toimintoja yhdistämällä.

Oulunkylän seurakun-
nan toiminta alkuvuoden 
aikana on ollut vilkasta. 

Varsinkin aktiivisuus so-
siaalisessa mediassa, laaja 
musiikkitoiminta ja menes-
tyksellinen Yhteisvastuu-
keräys ovat tuoneet lisävä-
riä seurakunnan alueelle.

Pakilan seurakunnas-
sa opetellaan soveltamaan 
palvelumuotoilun keinoja, 
jotta seurakuntaan kohdis-
tuviin ihmisten tarpeisiin 
voitaisiin löytää yhä toimi-
vammat ratkaisut. Kokoava 
toiminta keskittyy Hyvän 
Paimenen kirkolle.

rAIMO ANTTIlA 

lEO NOrjA

Seurakuntien ta-
loudelliset toi-
mintamahdolli-
suudet kiristyvät 
jatkuvasti. 

Toiminnan tehos-
tamiseen parhai-
ta keinoja on suu-
rempien toiminta-
kokonaisuuksien 
luominen

PUHEENVUOROJA

JANNE KAARENOJA
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OULUNKYLÄ

OUlUNKYlÄN hyvin hoi-
detut viheralueet ja puis-
tot muodostavat melkoi-
sen kontrastin aseman ali-
kulun ympäristölle. Ruu-
supensaat taistelevat elinti-
lasta vadelman ja takiaisten 
kanssa, ja nokkonen ja hors-
ma ovat vallanneet kukka-
penkit. Marja-aronioiden 
välissä huojuvat kuusimet-
risiksi kasvaneet vaahterat 
ja pihlajat.

Yhteydenotot VR:lle ja 
Liikennevirastolle selven-
tävät, että alikulun alue ei 
kuulu heille – eikä ole kuu-
lunut enää pitkään aikaan. 
Vastuussa alikulun istutuk-
sista on nyt Helsingin kau-
punki, mutta jostain syystä 
vastuiden siirto ei ole suju-
nut niin kuin pitäisi.

Helsingin pohjoisten alu-
eiden puistovastaava Ka-
ri Ojamies Rakennusviras-
tosta tunnistaa ongelman: 

rAVINTOlA Royal Bengal 
on nykyään ravintola Oge-
li. Pari viikkoa kestäneen 
remontin yhteydessä uu-
sittiin myös koko ruoka-
puoli, sanan varsinaisessa 
merkityksessä, sillä uusik-
si menivät niin ravintola-
sali kuin ruokalistakin.

Uunituoreena omistaja-
na häärii parissakin Hel-
singin ravintolassa vai-
kuttanut Yilmaz Isik. Uu-
den omistajan tavoitteena 
on tehdä paikasta viihtyi-
sä mannereurooppalainen 
ruokaravintola, joka tarjo-
aisi myös viihdykettä ilta-
aikaan, kuten maanantai-
sin jami-ilta, tiistaisin pu-
bitietovisa, torstaisin peli-
ilta, perjantaisin karaoke ja 
lauantaisin live-musiikkia 
vaihtuvine artisteineen.

Silloin kun ohjattua toi-
mintaa ei ole voivat asiak-
kaat viihdyttää itseään pe-
laamalla biljardia tai pe-
likoneita. Darts -taulu on 
omistajien mukaan myös 
harkinnassa. Mikäli sat-
tuu olemaan paikalla jom-

Bengalista Ogeli 

Olen asunut Oulunkylässä yli 40 vuotta, enkä 
aio lähteä.

Kun muutimme Veräjämäkeen, täällä oli 
neljä kauppaa, posti, pankki, kioski, kukkakioski, nak-
kikioski, katujen siisteydestä huolta pitävä rouva, lä-
hipoliisi ja tutuiksi haluavat naapurit. Taimi-täti. Mai-
nio Taimi Toivanen oli elävä historiankirja. Hän tunsi 
kaikki ja esitteli ihmiset toisilleen Pikkukoskentiellä. 

Vuosikymmenet ovat vierineet, kehitys kehittyy. 
Nuoret Kotkat pitivät kerhoaan, partio toimi ja maa-
liskuun jäillä Lionsit pitivät hiihtokilpailuja. No, eihän 
sellaisia jäitäkään ole enää, ennen niitä sahattiin suuri-
na kuutioina kesäherkkujen kylmennykseksi ja säily-
tettiin sahajauhoissa.

Nyt asukkaita on nelinkertainen määrä, ja palve-
lut ovat kadonneet. Lasse, Oulunkylän vuoden yrittä-
jä sinnittelee Trio Kioskissaan ja viihtyisä nepalilainen 
Everest view-ravintola odottaa turhaan alueen sulkeu-
tuneiden omakoti- ja rivitalojen asukkaita. Tosin kaik-
ki ihmiset korostavat, että paikallisia yrityksiä pitäi-
si tukea.

Kerrostalot ovat kolmikerroksisia – tosiasiassa 
maanpäällisen kellarikerroksen kanssa nelikerroksisia 
- ilman hissiä. Väki vanhenee. Lähipalveluista ei ole 
paljoakaan jäljellä.

Onhan meillä onneksi kirjasto ja Seurahuone, jon-
ka pelastamiseen osallistuin aikanaan. On korkealuok-
kainen historiikki ja Oulunkylän noin 90 historiallista 
kohdetta esittelevä postikorttikirjanen. Mutta keskus 
puuttuu, vai tiedättekö, missä olisi Oulunkylän elävä 
keskus? Tai tori? Sellainen, jossa ihmiset tapaisivat toi-
siaan, joka tarjoaisi yhteisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. 

Sekö on tori, jota Tapsa Rautavaaran muistomerkki 
vartioi, vai Ogelin kauppakeskuksen ja terveyskeskuk-
sen välinen aukea? Entä kauppakeskuksen katettu si-
säkäytävä tai ulkopiha, jossa Lions myy joulukuusia?

Entä missä on Veräjämäen keskusta. Mainittujen 
pienyrittäjien edessä on kuvanveistäjä Kaarlo Halti-
an puistikko, jonka kaupunginvaltuusto yksimielisellä 
ponnellaan vaati kunnostettavan. Sitä koristavat käy-
tettyjen vaatteiden ja paperinkeräyslaatikot ja kaksi is-
tutettua puuta.

Tämä on koko kaupungin ongelma, lähiöistä puut-
tuvat elävät ja toimivat keskukset. Viimeksi Maunu-
lasta tuhottiin uuden keskuksen luomisen tilaisuus, 
kun vanha kauppakeskus purettiin.

Uusi kaupunkikulttuuri vaatii pienempiä keskuksia 
kuin Keski-Pasilan Trion.

IlKKA TAIPAlE

Oulunkylän 
keskustassa?

Kolumni

Tarkkasilmäisimmät huomasivat, että 
Mäkitorpantie 18 kohdalla olevassa 
syvennyksessä oleva ravintola sai uudet 
ikkunateippaukset kesäkuun lopussa. 

panakumpana Suomen ke-
sän aurinkoisista päivistä, 

voi juomat nauttia ravin-
tolan takana sijaitsevalla 
terassilla.

Ruokapuolesta vastaa 

kokki Mehmet Demirtaş 
joka on Ogelin keittiön 

MIKKO LEHTONEN

MAUNO HARI

Yilmaz Isik

Junaradan alikulun istutukset 
saadaan pian taas kukoistamaan
Juna-aseman Oulunkylän torin puoleista 
alikulkua käyttävät tuhannet ihmiset 
päivittäin. Moni heistä on huomannut, että 
tunneliin johtavan luiskan sekä portaiden 
ympäristö on ollut vuosia hoitamatta.

”Palautetta asiasta on tul-
lut ja siihen on kiinnitet-
ty huomiota. Kaupungin ja 
VR:n vastuualueiden rajalla 
on ollut jonkun verran vas-
taavanlaisia ongelmia. Tieto 
ei ole siirtynyt ja vastuuky-
symyksen ylläpidosta ovat 
jääneet auki.”

Ojamies kertoo, että epä-
selviä alueita on nyt läh-
detty selvittämään ja alu-
eista on tilattu uudet kar-
toitukset jo jokin aika sit-
ten. Niiden perusteel-
la määritellään uudet vas-
tuurajat ja viheralueiden 
kunnossapitovastuut.

”Kartoitus koskee Ou-
lunkylän lisäksi koko Hel-
singin alueen radan vartta 
ja on siten varsin laaja ja ai-
kaa vievä”, kertoo Ojamies. 
Koko kartoituksen valmis-
tumiseen ja vastuualuei-
den selkenemiseen saattaa 
siis mennä vielä aikaa, mut-

ta oulunkyläläisille Ojamie-
hellä on hyviä uutisia. Ase-
man alikulun pusikoitu-
nut alue on laajuudeltaan 
sen verran pieni ja keskei-

sellä paikalla, että se luva-
taan laittaa kuntoon jo en-
nen varsinaisen selvityksen 
valmistumista.

ElINA STröM

ELINA STRÖM

suvereeni yksinvaltias. 
Mehmetin mukaan pa-
rasta Ogelissa on yhteis-
työ omistajien kanssa se-
kä vapaat kädet toteuttaa 
itseään keittiössä. Tärke-
ää on kompakti lista sekä 
tuoreet, laadukkaat raa-
ka-aineet. Buffettilounasta 
ei Ogelista saa, vaan kaik-
ki mitä lounaslistalla on, 
tehdään lautasannoksina 
keittiössä.

Virkistävänä poikkeuk-
sena Ogelissa ei ole mitään 
tenavien makunystyröi-
tä halveeraavaa lastenlis-
taa nauravine nakkeineen 
ja härskeine lihapullineen, 
vaan kaikki listan annok-
set voi tilata puolikkaina 
puoleen hintaan.

Ruokalistalta löytyy 
varmasti jokaisen makuun 
sopivaa syötävää, pastaa, 
pizzaa, kanaruokia, muu-
tama kasvisannos ja ”klas-
sikkoleikkeet” tietenkin. 
Listan erikoisuutena voi-
daan pitää befyi -varras-
ta johon toimittaja itse ei 
ole aikaisemmin törmän-
nyt. Lampaanjauhelihasta 
tehty varras tarjoillaan to-
maattikastikkeen, jugurtin 
ja leivän kanssa.

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

Pakin talo 
kruunaa
juhlasi

PAKIlAN työväentalo on 
Helsingin nykyisistä työ-
väentaloista toiseksi van-
hin, heti Siltasaaren graniit-
tilinnan jälkeen. Talo ostet-
tiin Pakinkylän Työväen-
yhdistys Salaman toimipai-
kaksi tammikuussa vuonna 
1917. Vuonna 1921 se laa-
jennettiin talkoilla nykyi-
seen kokoonsa.

Sadan vuoden aikana ta-
lo on kokenut monenlaista 
järjestö-, huvi-, näyttämö-, 
urheilu-, nuorten ja las-
ten toimintaa. Pakilan Vi-
san edeltäjä, vuonna 1914 
perustettu Pakinkylän Vel-
jet harjoitteli talossa. Siellä 
harjoitteli myös Pakinkylän 
vapaapalokunta kunnes sai 
oman talon. 

Aikoinaan asunnot oli-
vat pieniä ja perheet suuria, 
ei ollut televisiota tai sosiaa-
lista mediaa. Ystäviä, naa-
pureita ja tovereita tavattiin 
kasvokkain työväentalolla.

Valtiovalta on takavari-
koinut työväentalon kak-
si kertaa – työläisten etu-
jen ajaminen ja sosialismin 
aatteet olivat punainen vaa-
te valkoiselle Suomelle. Mo-
lemmilla kerroilla työväen-
talo on kuitenkin hankittu 
takaisin. 

Toisen maailmansodan 
päätyttyä koittivat vasem-
mistolaiselle työväenliik-

Syksyn satoa
Omenapuiden oksat ovat taas täynnä vihreitä, keltaisia 
ja punaisia omenoita. Se on syksyn merkki.
Omenasadosta näyttäisi jälleen kerran olevan tulos-
sa hyvä. Moni tuskailee jopa liian hyvän omenasadon 
kanssa. Vihdoin myös omat nuoret omenapuumme not-
kuvat kasvavien omenoiden painosta. 

Omat omenaherkkuni ovat yksinkertaisia: mehusta-
molla puristettu omenamehu, itse tehty omenasose ja 
omenapaistos.

Omenapaistosta varten omenat pilkotaan lohkoiksi, jot-
ka levitetään voideltuun vuokaan. Lohkojen päälle ri-
potellaan kaurahiutaleista, fariinisokerista ja rasvas-
ta tehty massa. Paistosta kypsennetään puolisen tuntia 
200 C:ssa uunissa. Omenapaistos herkutellaan vanilja-
jäätelön kanssa. 

Täällä meidän alueella on joillakin mukava tapa tuoda 
tienvarteen ylimääräisiä omenoita ohikulkijoiden otet-
tavaksi. Jos sato on niin runsas, että itse ei tarvitse kaik-
kia omenoita mutta ei myöskään jaksa poimia niitä, sii-
täkin voisi ilmoittaa ohikulkijoille. Antaja pääsee yli-
määräisistä omenoista eroon ja saajalle aukeaa omena-
herkkujen makumaailma.

Itse olen päässyt keräämään tuttavien pihalta maahan 
pudonneita omenoita. Niistä syntyy hyvää survosta ja 
mehua.

Pakilan 600-vuotisjuhlien pääjuhla, Keskiaikainen ta-
pahtuma, kokosi toukokuussa Pakilan yläasteelle liki 
3000 asukasta nauttimaan yhdessäolosta ja keskiaikai-
sesta tunnelmasta. Sää suosi juhlijoita ja juhlajärjestelyt 
sujuivat jouhevasti. Suurkiitos Pakila 600 vuotta -juhla-
työryhmälle ja kaikille yhteisen tapahtuman eteen työ-
tä tehneille!
600-vuotisjuhlat jatkuvat sunnuntaina 8. lokakuuta Hy-
vän Paimenen kirkossa juhlamessulla klo 11 ja juhla-
konsertilla klo 18. Juhlakonsertissa esiintyy iso joukko 
pakilalaisia tähtiä. Konserttilippuja myydään alueem-
me isoissa tapahtumissa sekä numerossa 0400-311092/
Oksanen. Osta oma lippusi ja varmista paikkasi iki-
muistoisessa juhlassa!

Allakkaan kannattaa laittaa myös perinteinen kyläta-
pahtuma, jota vietetään Pakilan yläasteella sunnuntai-
na 3.9. Koko perheen tapahtumassa järjestetään tänä 
vuonna ensimmäistä kertaa alueen keppihevosmesta-
ruuskilpailut lapsille.

Iloista markkinatunnelmaa ja mau-
kasta naposteltavaa on tarjolla Pa-
kintalolla lauantaina 7.10. järjestet-
tävässä vanhan ajan kekrijuhlassa.

Tervetuloa kaikkiin syksyn yhteisiin 
tapahtumiin.  Tapahtumia odotel-
lessa nautitaan kypsyvistä omenois-
ta ja muusta syksyn sadosta.

TAPIO KlEMETTI

Pakila-Seuran pj.
050-624 86

Pakila-Seuran 
Puheenjohtajan palsta

PAKILA

TOUKOKUUSSA järjes-
tetty näyttävä ja onnis-
tunut Pakila 600 -pääta-
pahtuma ei jäänyt juhla-
vuoden ainoaksi tapah-
tumaksi, vaan teema nä-
kyy useissa alueen tilai-
suuksissa vuoden aikana. 
Syyskuun ensimmäisenä 
sunnuntaina 3.9. klo 11–
15 järjestetään Pakilan, Pa-
loheinän ja Torpparinmä-
en perinteinen kylätapah-
tuma juhlavuoden kunni-
aksi ohjelmaltaan entistä 
monipuolisempana. Syys-
kuun 16. päivänä pide-
tään Lepolantiellä Pakilan 
työväentalon 100-vuotis-
juhla alkaen klo 13. Lau-
antaina 7. lokakuuta vie-
tetään puolestaan Pakin 
talolla klo 12-16 vanhan 
ajan kekriä, jossa on mait-
tavan ruokatarjoilun li-
säksi kekriohjelmaa .

Sunnuntaina 8. loka-

kuuta järjestetään Hyvän 
Paimenen kirkossa klo 11 
Pakilan juhlavuoden tee-
maan sovitettu messu. Il-
lalla klo 18 samassa pai-
kassa kajahtaa ilmoille rie-
mullinen Pakila 600 vuot-
ta -juhlakonsertti. Konser-
tissa esiintyy useita kan-
sainvälisesti tunnettu-
ja taiteilijoita ja alueel-
lamme toimivia kuoro-
ja, lisäksi nähdään huip-
puluokan voimistelua ja 
kuullaan runonlausuntaa. 
Konsertin päättää juhla-
vasti Pakilan ala-asteen 
suurkuoro juhlavuodesta 
tulevaisuuteen siltaa luo-
valla esityksellään. Illan 
juontajina ovat Hanne-
le Soljander-Halme ja Leo 
Silolahti . 

Seuraa tapahtumain-
foa Pakilan kotisivujen 
tapahtumakalenterissa. 

ErjA VUOrIO

Pakilan juhlavuoden 
tapahtumat jatkuvat 

Salamasta se alkoi

Pakilan työväentalo 100 vuotta

keelle vapaammat ajat. In-
nolla alettiin rakentaa uu-
sia järjestöjä. Työväentalol-
la kokoontuivat muun mu-
assa kommunistisen puo-
lueen SKP:n ja kansande-
mokraattisen SKDL:n osas-
tot, demokraattiset nuo-
ret ja naiset sekä pioneerit. 
Myös muun muassa Paki-
lan Visa, Suomi-Neuvos-
toliitto-seuran osasto, Työ-
väennäyttämö, kiinteistön-
omistajien yhdistys ja Elan-

non Aluekilta kokoontui-
vat talolla.

lasten ja nuorten talo

1970- ja 80-luvuilla talo toi-
mi päiväkotina ja nykyään 
Pakilan nuorisotalona. MLL 
järjestää talolla muskaria ja 
perhekahvilaa. Työväen-
liikkeen perinteitä jatkaa 
muun muassa vappulounas 
työväenlauluineen.

Kun nuorisoasiainkes-
kus esitti nuorisotalon lo-

pettamista keväällä 2015, 
noin 1 200 asukasta ja yli 30 
alueen yhteisöä vetosi kau-
pungin johtoon. Mukana oli 
niin Pakila-Seuran, oppilas-
kuntien ja koulujen, Man-
nerheimin lastensuojelu-
liiton ja seurakunnan kuin 
kaikkien Pakilassa toimi-
vien poliittisten järjestöjen 
edustus. SKP:n ja Helsinki-
listojen Yrjö Hakanen ko-
kosi alueen valtuutettujen 
yhteisen aloitteen. Lopul-

ta kaupunginhallitus osoitti 
budjetissa nuorisotalon jat-
kon turvaamiseksi tarvitta-
vat määrärahat. 

Satavuotiasta työväen-
taloa on korjattu nyt pe-
rusteellisesti ja se on maa-
lattu talon perinteitä 
kunnioittaen. 

Työväentalon 100-vuo-
tisjuhlia vietetään lauantai-
na 16.9. Juhla alkaa kello 13 
yhdessä nuorisotalon kans-

sa järjestettävällä avointen 
ovien tapahtumalla, jossa 
on ohjelmaa koko perheel-
le. Kello 18 kakkukahveilla 
julkistetaan talon historiasta 
kertova kirja. Satavuotisjuh-
lassa kello 19 alkaen esiinty-
vät Kristiina Halkola & Ji-
ri Kuronen ja kisälliryhmä 
Sörkan Torpedo. Juhlapu-
hujina ovat Erkki Tuomioja 
ja Yrjö Hakanen. Tervetuloa!

MAIjA hAKANEN

järjestönuoria ohjaajineen työväentalon rappusilla 1930-luvulla. Ohjaajina oikealla 
takana Sirkka lehtonen ja alhaalla Esko Kokkonen, vasemmalla alhaalla Kaisa junttila 
ja ylhäällä Kerttu laine. 

TARU VÄLIMAAN KOTIARKISTO

Pakilan demokraattisten Nuorten vaalimainospartio 
lähdössä työväentalon pihalta. 

KANSAN ARKISTO
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PöYhöSEllÄ on pitkä 
kokemus mehiläisten tarha-
uksesta, ja työ Korkeasaa-
ren eläintenhoitajana auttaa 
mehiläistenkin hoidossa. 
Siirtolapuutarhaan pesiä tu-
li ensin johtokunnan jäsen-
ten pihoille. Pesät asetettiin 
niin, etteivät mehiläisten 
lentoreitit ristenneet ihmis-
ten kanssa. Mehiläistarha-
us saikin lentävän lähdön, 
eikä ongelmia ole ollut. Siir-
tolapuutarha on osoittau-
tunut oivalliseksi paikaksi 
mehiläistarhaukseen.

-Ennätysmäärä hunajaa 
on tullut täällä Oulunkylän 
siirtolapuutarhassa ollees-
ta pesästä – 100 kg. Silloin 
oli poikkeuksellisen kuuma 
ja kuiva kesä, mutta Van-
taanjoesta nousi paljon kos-
teutta. Se oli hyvä kasveil-
le, joten mehiläisillekin riit-

ASIOIdEN hoitaminen ne-
tin kautta yleistyy vääjää-
mättä. Tämä taas tuottaa 
monelle seniorikansalai-
selle ongelmia, kun tieto-
koneen käyttötaidot ovat 
usein vajavaiset. Syynä tä-
hän on monesti se, että tie-
tokonetta käytetään muu-
tenkin harvakseltaan, saa-
ti sitten asiointiin viran-
omaisten ja palveluntuot-
tajien kanssa. Kun käyt-

OPISTOSSA voivat opis-
kella yli 16-vuotiaat, eri-
koistapauksissa myös nuo-
remmat. Kurssitarjonnas-
sa on myös paljon vanhem-
pi-lapsi-kursseja, joille voi 
osallistua yhdessä lapsen 
kanssa. Helsinkiläiset pitä-
vät työväenopistosta: noin 
70 000–75 000 kurssilaista 
osallistuu joka vuosi ope-
tukseen. Erilaisia kursseja 
on tarjolla tuhansia. 

Helsingin työväenopis-
ton lisäksi tarjontaa on run-
saasti myös Espoon ja Van-
taan työväenopistoilla, joi-
den kursseille usein pää-
see tältäkin alueelta julki-
silla kulkuneuvoilla. Lisäk-
si kursseja tarjoaa ruotsin-
kielinen työväenopisto eli 
Arbis.

Kurssien lisäksi Työvä-
enopistolla järjestetään lu-
entoja, konsertteja, näytte-

HARRASTUKSET

Kaupunkilaismehiläisiä ja 
-tarhaajia yhä enemmän
Kaupunkimehiläiset ovat nousseet ilmiöksi 
viime vuosina, mutta Oulunkylässä niitä on 
ollut jo vuosikymmeniä. Markku Pöyhösen 
pesät Oulunkylän siirtolapuutarhassa 
tuottavat mökkeilijöille lähihunajaa ja 
auttavat omenapuiden ja vadelmien 
pölytyksessä.

ti mettä, Markku Pöyhönen 
kertoo. 

Pesiä kaupungin katoilla

Pöyhösellä on ystävänsä 
kanssa noin 50 pesää, joista 
neljä Oulunkylässä. Useim-
mat pesät ovat viljelypals-
toilla, mutta yksi on K-kau-
pan katolla ja toinen Kau-
punginteatterin katolla Kal-
liossa. Pesillä käydään noin 
kerran viikossa kesäaikaan. 
Hunajan satokausi kes-
tää 4–5 viikkoa ja loppuu 
elokuussa.

– Helsingissä on mehi-
läistarhaajilla noin 100–150 
pesää. Muutamalla harras-
tajalla on useita pesiä ja lo-
put ovat yksittäisten pesi-
en omistajia. Pesää hankki-
essa pitäisi aina keskustella 
naapureiden kanssa. Tosin 
Englannissa oli laitettu pe-

siä 16 kerroksisen talon ka-
tolle, eikä kukaan ollut huo-
mannutkaan asiaa. Mehi-
läisten kannalta 2-3 metrin 
korkeudella oleva pesä oli-
si ideaalinen, Markku Pöy-
hönen sanoo.

Harrastusta aloittaessa 
kannattaa mennä mehiläis-
tarhauskurssille. Pesä, hu-
najalinko ja tarvittavat me-
hiläisenhoitovälineet mak-
savat noin 800–1000 euroa, 
minkä saa takaisin kesän 
aikana tuotetulla hunajal-
la. Kurssi aloitetaan tammi-
kuussa teoriajaksolla ja ke-
sällä siirrytään käytännön 
pesäkäynteihin. Jos huna-
jaa tulee liikaa, sitä voi vie-
dä hunajalinkoomoon.

Pohjolan tummat

Markku Pöyhösen mehi-
läiset ovat italialais-kraini-
laisia sekoituksia. Keväällä 
Pöyhönen oli mukana pe-
rustamassa pohjoismais-
ten tummien mehiläisten 
yhdistystä.

– Tarkoituksena on alkaa 
kasvattaa tummia mehiläi-
siä Bodön saarella. Meillä 
oli siellä tänä kesänä muu-
tama pesä kokeilussa, joka 

sujui hyvin. Tarkoituksena 
on laittaa saarelle tulevai-
suudessa 50 pesää mehiläis-
ten paritukseen, Markku 
Pöyhönen kertoo.

Tattaria vai kuminaa?

Hunajan makuun vaikuttaa 
se, mistä kasveista mehi-
läiset keräävät mettä. Kau-

punkimehiläisten huna-
ja syntyy useimmiten iso-
jen puiden, kuten lehmus-
ten, medestä. Erikoisem-
pia makuja saa, kun pesät 
sijoittaa sopivien kasvien 
lähettyville. 

– Tänä kesänä saimme 
ensimmäistä kertaa kumi-
nahunajaa. Veimme pe-

sät pellon viereen kumi-
nan aloittaessa kukintansa. 
Teemme yhteistyötä myös 
tattarinviljelijöiden kans-
sa. Tattarihunajassa on hy-
vin voimakas ja erikoinen 
maku, joka on ollut suosit-
tua, kun olemme maistatta-
neet hunajaa tapahtumissa, 
Markku Pöyhönen sanoo.

SUSAN WIlANdEr

Työväenopistoon!
Syksyn harrastuskauden alkuun 
kuuluvat monilla itsestään selvästi 
työväenopiston kurssit. Helsingin 
työväenopisto on jo yli sata vuotta tarjonnut 
aikuisille yleissivistävää koulutusta ja 
harrastusmahdollisuuksia. 

lyitä ja tapahtumia. Suu-
rin osa näistä tilaisuuksis-
ta on maksuttomia eikä nii-
hin tarvitse ilmoittautua 
ennakkoon. Kannattaa se-
lata kurssikatalogia tai kat-
soa Ilmonetistä mitä kiin-
nostavaa on tarjolla.

Tässä muutamia poi-
mintoja lähialueen 
ilmaistarjonnasta:

• Omin käsin monitoimi-
luokassa Maunula-talossa. 
Asukkaiden toiveiden mu-
kaisesti monitoimiluokas-
sa voi nyt työskennellä va-
paasti: ommella, tilkkuil-
la, neuloa, virkata, huovut-
taa, painaa, värjätä jne. In-
ga Pihlhjerta työpajat 12.9., 
5.10. ja 21.11. klo 10–13.15.

• Tarvitsetko työvä-
enopiston kurssilla tieto-
tekniikkaa ja sen käytössä 
opastusta? Voit ilmoittau-
tua Ari Koljosen tietotek-

niikan ohjattuun harjoit-
teluun Oulunkylätaloon 
torstaisin 14.9.–23.11. klo 
9.30–12. Ajanvaraus 09 310 
88610 tai ilmonet.fi.

• Tiistaina 5.9. klo 15–
20 pidetään koneneulomon 
avajaiset Rajametsäntie 
32:ssa. Tutustu koneneulo-
miseen ja tee helppo huivi 
neulekoneella.

• Perjantaina 3.11. esi-
tetään Emel, elämän lauttu-
ri – elokuva klo 12–13.30 
Kustaankartanon palve-
lukeskuksessa, E-talo, Sa-
li. Alustajana ohjaaja Erkki 
Seiro. Kesto 50 min.

• Keskiviikkojen luen-
tosarja klo 18–19.30 esitte-
lee Maunula-talossa me-
diataiteen eri muotoja ja 
näkökulmia. 20.9. TaM 
Minna Tarkka johdattaa 
mediataiteeseen. 27.9.–
8.11. käsitellään videotai-
detta, installaatiota, ko-
keellista elokuvaa, äänitai-
detta, interaktiivista taidet-
ta, biotaidetta, tee-se-itse 
elektroniikkaa ja robotiik-
kaa. 15.11. yhteenveto ja 
uusia teemoja.

SUSAN WIlANdEr

Mehiläispesät maastoutuvat hyvin siirtolapuutarhaan.

SUSAN WILANDER

Oulunkylän, Käpylän, Pakilan ja Maunulan alueen opastukset:
 Oulunkylän kirjasto torstaisin klo 14–15
 Maunulan mediapaja joka arkipäivä klo 9–16
 Koskelan palvelukeskus tiistaisin klo 14–15 ja keskiviikkoisin 11–13
 Kustaankartanon palvelukeskus parittoman viikon perjantaisin klo 10–12
 Käpyrinteen palvelutalo keskiviikkoisin klo 10–12
 Pukinmäen kirjasto keskiviikkoisin klo 14–16

Suurimpaan osaan paikoista on varattava aika puhelimitse etukäteen. Opastuk-
sen aloituspäivämäärät ja ilmoittautumisohjeet löytyvä netistä: www.entersenior.fi/
enter-opastaa/opastuspaikat/ 
Enter ry toteuttaa myös lukuisan määrän tietoiskuja tietotekniikan käytön alalta. 
Tiedot tietoiskuista löytyvät nettisivuilta www.entersenior.fi/tapahtumakalenteri/ 
Oulunkylän kirjastossa järjestetään seuraavat tietoiskut:

 Valokuvat - siirtäminen ja löytäminen 13.9.2017 klo 13
 Turvallisesti netissä 11.10.2017 klo 13
 Youtube ja Facebook 15.11.2017 klo 13

Seniori – Opi käyttämään 
tietokoneita

tö ei ole jokapäiväistä, ku-
ten työelämässä olevilla, 
niin ongelmia ja pelkojakin 
syntyy.

Apua ja oppia on kui-
tenkin saatavilla monel-
ta taholta. Työväenopistot 
ja kansalaisopistot järjestä-
vät erilaisia kursseja tieto-
koneiden ja erilaisten oh-
jelmien käytössä. Neuvon-
tapalveluja on saatavilla 
useissa kirjastoissa. 

Myös Enter ry:n vapaa-
ehtoiset jatkavat seniorei-
den vertaisopastuksia Uu-
denmaan alueella noin 
60:ssa pisteessä. Henkilö-
kohtaisessa opastuksessa 
voi edetä täysin omaan tah-
tiin ja tutustua oman lait-
teen – tietokoneen, tabletin 
tai älypuhelimen – käyttö-
mahdollisuuksiin sekä säh-
köisiin palveluihin.

rAIMO ANTTIlA
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OUlUNKYlÄN Seurahuo-
neen Bändimeining koko-
aa soittamisesta ja laulami-
sesta kiinnostuneita ihmisiä 
jammailemaan Seurahuo-
neen treenikämpälle yhdes-
sä bändiohjaajien kanssa. 
Jonkunlainen soitto- tai lau-
lutaito on suotavaa, mutta 
mikään virtuoosi ei tarvit-

KUOrOlAUlU on suosit-
tu harrastus eikä ihme, sil-
lä tutkimusten mukaan sil-
lä on paljon positiivisia vai-
kutuksia. Kuorolaulu pi-
dentää ikää ja parantaa elä-
mänlaatua. Kuorolaulajat 
pysyvät terveempinä ja vir-
keämpinä ja heillä on muita 
parempi muisti. Kuorolau-
lun on havaittu myös pa-
rantavan sosiaalisia suhtei-
ta ja kasvattavan sosiaalista 
pääomaa. Sen on myös to-
dettu auttavan esiintymis-

JOOGA & MEDITAATIO
Oulunkylässä, Siltavoudintie 5

lue lisää: www.joogameditaatio.fi 
info@joogameditaatio.fi  •  045 1366 689

Jooga & meditaatio, alkeet: to klo 19.30-21.15, 7/9 alkaen
Jooga & rentoutus: aamujooga ti klo 8-9.30, 19/9 alkaen
ja kevyempi joogaryhmä ma klo 16.30-18, 18/9 alkaen
Äitiysjooga: ti klo 17.15-19.00, 29/8 alkaen
Energian lähde meditaatio, ti klo 17.30-19.00, 24/10 alkaen
Joogalauantai: 4. marraskuuta klo 9.30-12.30 & 14.30-16.30

Klassinen jooga: kehon harjoituksia, hengitysharjoituksia, 
syvärentoutus ja meditaatio - joogaa kokonaisvaltaisesti.

Kirjanpitopalvelua Oulunkylässä
pienille yrityksille

www.mikrotilit.fi         p. 040 733 68 69

Kuorolaulusta iloa ja pitkää ikää
jännityksen vähentämises-
sä opiskelijoilla. Mutta en-
nen kaikkea laulaminen 
yhdessä on valtavan haus-
kaa ja tuottaa hyvää oloa 
laulajalle!

Kuorolaulun harrasta-
miseen on Oulunkyläisen 
ilmestymisalueella erin-
omaiset mahdollisuudet. 
Alueella harjoittelee lukui-
sa joukko erilaisia kuoro-
ja, joista voi valita itselleen 
sopivimman. Moni on eh-
kä laulanut lapsena koulun 

kuorossa ja pohtii, vieläkö 
laulu sujuu. Varmasti sujuu 
kun pääsee vauhtiin!

Eikä huolta vaikka ei oli-
si koskaan laulanut kuoros-
sa. Pakilalainen Ava Num-
minen tutki muutama vuo-
si sitten väitöskirjassaan 
laulutaidottomia ja tote-
si, että kaikki voivat oppia 
laulamaan. Hän myös pe-
rusti Lauluavain-laulukou-
lun auttaakseen niitä, jot-
ka kokevat itsensä laulutai-
dottomiksi. Lauluavaimen 

tarjonnassa on myös kaikil-
le avoimia kuoroja.

Kuorolauluharrastus on 
siis iloista ja hyödyllistä ja 
sopii meille kaikille. Mutta 
kuinka valita sopiva kuoro? 
Mieskuoron, naiskuoron ja 
sekakuoron väliltä voi va-
lita sen mukaan, millaises-
sa ryhmässä tuntee olon-
sa mukavimmaksi. Miehis-
tä on usein pulaa erityises-
ti sekakuoroissa, joten he 
ovat yleensä erityisen ter-
vetulleita! Kannattaa tutus-

Seurahuoneen treenikämppä odottaa jammailijoita.

Musiikkia ja bänditoimintaa 
Seurahuoneella

Kuoroja
 Arabian laulu on kaikille avoin sekakuoro, joka har-

joittelee Kääntöpaikalla Arabianrannassa: arabiana-
sukastalot.fi/index.php/kurssi/kuoro-arabian-laulu. Ei 
laulukoetta!

 Femail Singers on naiskuoro, joka harjoittelee Paki-
lakodissa (Suovakuja 1): femailsingers.com

 Helsingin Laulu on sekakuoro, joka harjoittelee Paki-
lassa Hyvän Paimenen kirkolla: www.helsinginlaulu.fi/4

 Ilolaulu-kuoro on kaikille avoin sekakuoro, joka har-
joittelee Metsälässä (Läkkisepäntie 4): www.facebook.
com/ilolaulukuoro/

 Improkuoro JoGo on kaikille avoin ja harjoittelee 
Metsälässä, (Läkkisepäntie 4): www.facebook.com/
improkuorojogo/

 Kaari-ensemble on naisäänistä koostuva kamarikuo-
ro, joka harjoittelee Oulunkylän kirkolla: kaari-ensemb-
le.fi/

 Kansallis-kuoro on yksi Suomen vanhimmista seka-
kuoroista. Harjoitukset Oulunkylän vanhassa kirkossa 
(Siltavoudintie 12): kansallis-kuoro.com

 Karelia-kuoro on sekakuoro, joka harjoittelee Karja-
latalolla Käpylässä: kareliakuoro.wordpress.com/

 Kumpulan kuoro on sekakuoro ja harjoittelee Kum-
pulan Kylätilassa (Intiankatu 31): kumpulankuoro.fi

 Naiskuoro Diskantti harjoittelee Art Sopissa Metsä-
lässä (Läkkisepäntie 4): www.diskantti.com/

 Soiva sävel on Helsingin työväenopiston lauluyhtye, 

tua kuoron ohjelmistoon, 
joka saattaa olla klassista, 
kirkkomusiikkia, perinteis-
tä kuoromusiikkia, tai ke-
vyempää ohjelmistoa. Jäl-
kimmäinen on monelle eh-
kä tutuinta, mutta kannat-
taa valita kuoro sen mu-
kaan, mitä musiikkia ha-
luaa laulaa. Kuorot eroa-
vat myös havittelemansa 
tason suhteen: toiset halu-
avat kilpailla kun taas toi-
sille riittää laulamisen ilo. 
Toisiin kuoroihin onkin 

koelaulu ja toiset ovat avoi-
mia kaikille halukkaille. 
Halu oppia ja kehittyä ovat 
kuitenkin yhteisiä kaikille 
kuoroille.

Kannattaa myös katsoa, 
missä ja milloin kuorot har-
joittelevat. Kun kuorolaulu 
vie mennessään, on muka-
vaa että harjoituksiin pää-
see helposti osallistumaan. 
Kausi on juuri alkamassa, 
joten juuri nyt on paras ai-
ka tulla mukaan!

PErTTU KÄhÄrI

joka harjoittelee Maunula-talossa: ilmonet.fi.
 Viipurin Lauluveikot on Suomen vanhimpiin kuoroi-

hin kuuluva mieskuoro, joka harjoittelee Karjalatalolla 
Käpylässä: www.viipurinlauluveikot.fi

 Wannabe laulajii on Helsingin työväenopiston kuo-
ro, joka harjoittelee Maunula-talossa: ilmonet.fi. Also 
in English!

 Käpylän kirkkokuoro harjoittelee Käpylän kirkossa. 
Tiedustelut: kanttori Mikko Helenius, p. 09 2340 4217, 
mikko.helenius@evl.fi.

 Maunulan kirkon musiikkiryhmän harjoitukset alka-
vat ke 20.9. kaikille avoimena laulukurssina Oulunky-
län vanhassa kirkossa. Tiedustelut: kanttori Maija Pe-
sonen-Kareinen, p. 09 2340 5328, maija.pesonen-ka-
reinen@evl.fi

 Pakilan seurakunnan kuoro Vox Sonora, kokoontuu 
Hyvän Paimenen kirkon Kryptassa maanantaisin klo 
18. Tiedustelut kanttori Ari Häyrinen.

Laulunopetusta
 Helsingin Työväenopisto: opetusta mm. Oulunkylä-

talolla: ilmonet.fi
 LauluAvain: opetusta ja kursseja aloittelijoille: laulu-

avain.fi
 Musawimma: opetusta Metsälässä, Läkkisepäntie 4: 

www.musawimma.com
 UniikkiÄäni: opetusta mm. Metsälässä, Läkkisepän-

tie 4: uniikkiaani.fi

Oulunkylän Seurahuone on Helsingin kaupungin asu-
kastalo, jossa voi kahvitella (10-15), käyttää Interne-
tiä, viettää aikaa ja tehdä käsitöitä arkisin klo 9-16. 
Toimintamme on suunnattu kaikille ja kaikenikäisille –
tarkoituksenamme on olla oulunkyläläisten (ja miksei 
muidenkin) yhteinen olohuone, johon kaikki ovat ter-
vetulleita. Osoite on Larin Kyöstin tie 7. Sähköpostin 
ja bändipuhelimen lisäksi meidät saa kiinni asiakas-
palvelunumerosta 09 310 40912 sekä Facebookista 
(Asukastalo Oulunkylän Seurahuone). Lisätietoja toi-
minnastamme Internetissä hel.fi/ Asukastalo Oulun-
kylän Seurahuone.

se olla. 
Koska treenikselle mah-

tuu rajallinen määrä ihmi-
siä kerrallaan, pyydämme 
bändimeiningistä kiinnos-
tuneita ilmoittautumaan 
etukäteen numeroon 09 310 
46815 tai sähköpostitse ou-
lunkylan.seurahuone@hel.
fi. Osallistuminen on mak-

sutonta ja meillä on kaikki 
tarvittavat soittimet – toki 
saat tuoda omankin soitti-
men mukanasi. 

Tällä hetkellä Bändimei-
ning kokoontuu torstai-
sin klo 12, mutta tarvitta-
essa voidaan koota uusikin 
jammailuporukka sovitus-
ti Seurahuoneen aukiolo-

aikoina (ma-pe 9–16). Ota 
rohkeasti yhteyttä tai tule 
vaikka käymään. Pidämme 
myös perjantaisin klo 14 Le-
vyraadin, johon kaikki ovat 
tervetulleita kuuntelemaan 
ja arvostelemaan musiikkia 
bändiohjaajiemme johdolla. 
Tervetuloa!

ElINA PENTIKÄINEN

ELINA PENTIKÄINEN

HARRASTUKSET

 

            MAUNULAN APTEEKKI 
 
          Palvelemme ma-pe 8.30-19, la 9-16 
 Kesäaikana 26.6.-5.8. ma-pe 8.30-19, la 9-15 
 
  Pakilantie 10, 00630 H:ki, 09-724 8543 
 
                   
 Katso tarjoukset      www.avainapteekit.fi 
        www.maunulanpteekki.fi 
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Kehonhuoltoa - Pilates+venyttely
ma klo 18-19 jatko. Alkaa 4.9.
ma klo 19.10-20.10 alkeet
to klo 18-19 jatko. Alkaa 7.9.
to klo 19.10-20.10 Flow Dance - helppoa, svengaavaa menoa 
monipuolisen  musiikin mukaan.

Mäkitorpantie 19 (Veteraanitalo), Oulunkylä, ilmoitt. ja tied. 
Body & Mind Ritva Kuha 040-533 4437 

www.ritvakuha.fi

MAAIlMA-KUOrO perus-
tettiin 2010 muutaman lau-
luintoisen naisen ja kuoron 
varsinaisena johtajana toi-
mivan Saara Ruuskan aloit-
teesta. Yhteiseksi tavoit-
teeksi asetettiin monikult-
tuurisuuden edistäminen 
säestyksettömän kuoromu-
siikin keinoin. 

Monikulttuurisuuden 

sanoma on luonteva osa 
iloisen ja energisen kuo-
ron toimintaa myös tänään. 
Mukaan on saatu kuorolai-
sia esimerkiksi Intiasta, Ja-
panista, Ranskasta, Saksas-
ta, Venäjältä ja Martiniquel-
ta asti. Mukaan mahtuu 
Suomessakin syntyneitä. 

Syntymäpaikkaa tär-
keämpää onkin itse mu-
siikki. Ohjelmistoon on va-
littu kansanmusiikkia ja 
traditionaalisia kappalei-
ta ympäri maailmaa. Välil-

Siltavoudintie 9
(00640) Helsinki

0103269444 reservations@capperi.fi
www.capperi.fi

MA-Pe 10.00-17.00
La- sopimuksen mukaan

Opiskelijoille ja eläkeläisille 
kaikkiin töihin-5%

Käpyläntie12, 00600 Helsinki
Puh. 0449777688 www.byrkland.fi

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

Käpyläntie1, 00610 Helsinki   |   www.koskelanhammas.fi

Varaa aika
soittamalla

(09) 720 6800
tai netistä.

OK-Hammas
Jukka Kärkkäinen
Hammaslääkäri, lääkäri

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

Pakilan työväentalon 100-vuotisjuhla 
Lauantaina 16.9. 

Klo 13 – 16 Avointen ovien tapahtuma, ohjelmaa koko perheelle, yhdessä  
nuorisotalon ja MLL:n kanssa. Klo 16 – 17 Lasten disco, Dj Orkidea.

Klo 18 kakkukahvit, historiikin julkistaminen.
Klo 19 – 22 Työväentalon 100-vuotisjuhla. Esiintyvät Kristiina Halkola &  
Jiri Kuronen. Kisälliryhmä Sörkan Torpedot. Puheet Erkki Tuomioja ja  

Yrjö Hakanen. Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen tukimaksu  
työväentalon korjausrahastoon. Järj. Pakilan Demokraattinen Kulttuurisäätiö

Monikulttuurista 
musiikin ja naisten 
voimaa 

HARRASTUKSET

Maanantai-iltaisin Käpylän kirkon ikkunoista 
kaikuu rytmikäs laulu, kun Maailma-kuoro 
pitää viikkoharjoituksiaan. Eri ikäisiä laulavia 
naisia yhdistää sekä laulamisen riemu, että 
luonteva monikulttuurisuus. 

lä naiset jammailevat afrik-
kalaisten rytmien tahtiin, 
ja hetken päästä herkisty-
tään slaavilaiseen rakkaus-
tarinaan. Lauluilla halutaan 
tuoda yhteen naisten ääniä 
eri puolelta maailmaa. 

Syyskaudella 2017 kuo-
ron tilapäisenä johtajana 
vierailee muusikko-musii-
kinopettaja ja Complete Vo-
cal Technique (CVT) -opet-
tajaksi opiskeleva Raija Silf-
verberg. Luvassa on seik-
kailua monipuolisen äänen-
käytön maailmassa.

– Tutustumme etenkin 
eri kulttuurien erilaiseen ta-
paan käyttää lauluääntä – 
ja ehkäpä vähän improvi-
soimmekin! Lokakuussa pi-
dämme myös oman CVT-
viikonloppukurssin, Raija 
kertoo innostuneena.

Syksyllä Maailma-kuoro 
etsii riveihinsä myös uusia 
laulajia. Kuorossa kolmat-
ta vuottaan laulava, Rans-
kasta Suomeen muuttanut 

Aude Brisset suosittelee va-
rauksetta harrastustaan. 

– Olen oppinut Maail-
ma-kuorossa paljon laula-
misesta. Mutta tämä ei ole 
vain pelkkää musiikkia, 
vaan myös tosi tärkeitä ys-
täviä ja hauskanpitoa. Meil-
lä on mielettömän hyvä yh-
teishenki, kakkosalttoa lau-
lava Aude kertoo.

– Ole vain rohkeasti yh-
teydessä, koelauluissa ei 
tarvitse olla valmis laula-
ja. Asenne ja into ratkaisee, 
Aude rauhoittelee. Mutta 
jos haluaa, saa kunnianhi-
moakin olla.

Viime keväänä kuoro 
osallistui ensimmäisen ker-
ran Tampereen Sävel -kuo-
rokatselmukseen, josta mu-
kaan tarttui upean koke-
muksen lisäksi kaksi ho-
pealeimaa. Vaikka tuoma-
riston eteen astuminen 
Tampere-talon suuressa sa-
lissa jännitti, valoi kokemus 
naisjoukkoon lisää vahvaa 
uskoa. Yhdessä laulavas-
ta kaveriporukasta on kas-
vanut musiikillisesti laadu-
kas naiskuoro, jolta on lupa 
odottaa jatkossa paljon.

– On mieletöntä ajatel-
la, että yhdessä voimme 

Maailma-kuoro jammaa All Afro-konsertissa, solistina Sona jany.

”Tutustumme 
etenkin eri kult-
tuurien erilaiseen 
tapaan käyttää 
lauluääntä. 

saavuttaa mitä vain. Maail-
ma-kuoro valloittaa maail-
maa askel kerrallaan, Aude 
tuumii.

SArI SIIKASAlMI
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POLITIIKKA

Sirkku Ingervo (vas) 
IhMISEN vastuullisin teh-
tävä on omien lasten kasvat-
taminen. Siihen tarvitaan 
yhteiskunnan tuki ja arvon-
anto. Olen vuosien varrel-
la tehnyt sitkeästi aloittei-
ta subjektiivisesta päivähoi-
to-oikeudesta, maksutto-
masta aamu- ja iltapäivätoi-
minnasta 1.-4. luokkalaisille 
ja kohtuullisista opetus- ja 
päiväkotiryhmistä ja lapsi-
perheiden kotipalvelun saa-
misesta kaikille ajoissa. En-
kä aio luovuttaa. Kesäkuus-
sa 20 vuoden kunnallispo-
liittisesta sitkeydestä saa-
mani Helsinki-mitali huu-
taa jatkamaan taistelua ih-
misen ja luonnon suojelun 
puolesta!

Yksilö ei voi olla yksin 
vastuussa yhteiskunnan 
rakenteellisista ongelmis-
ta. Asuntojen, päiväkotien 
ja koulujen sisäilmaongel-
miin on puututtava koval-
la kädellä. Julkisten raken-
nusten yksityistäminen ei 
ole sisäilmaongelman rat-
kaisu. Rakennushuoltoa ja 

OUlUNKYlÄISEN jake-
lualueelta tuli uuteen val-
tuustoon myös varaval-
tuutettuja. Pyysimme hei-

Kaupunginvaltuuston 
varavaltuutetut

tä kertomaan suunnitelmis-
taan tällä valtuustokaudel-
la. Kaikkien asialistalla on 
kärjessä lähipalveluiden säi-

lyminen ja parantaminen. 
Myös viheralueita halutaan 
suojella ja kehittää.

SUSAN WIlANdEr

Miten toimit kaupunginvaltuustossa varavaltuutettuna 
alueemme asioiden ajamisessa?

Tapio Klemetti (kok) 
OlEN kokoomuksen en-
simmäinen varavaltuutet-
tu ja valtuustoryhmän jä-
sen. Pyrin luomaan hyvät 
suhteet ryhmätovereihini 
ja kertomaan heille alueem-
me kannalta tärkeistä asi-
oista. Ison ryhmän ensim-
mäisenä varavaltuutettuna 
saanen kutsun lähes kaik-
kiin valtuuston kokouk-
siin ja näin mahdollisuuden 
puolustaa alueellamme tär-
keiksi koettuja asioita myös 
valtuustosalissa. 

Olen myös Ympäristö- 
ja lupajaoston jäsen ja Ra-
kentamispalveluliikelai-
toksen (Stara) johtokunnan 
varapuheenjohtaja. 

Kaupunki koostuu kau-
punginosista, joilla jokaisel-
la on oma identiteetti. Hy-
vässä kaupungissa omal-
ta alueelta löytyvät toimi-
vat lähipalvelut ja luonto 
on lähellä. 

johanna Krabbe (kok) 
OUlUNKYlÄ on hieno 
kaupunginosa ja sillä on 
kaikki edellytykset olla jat-
kossa vielä enemmän. Kau-
punginosa on yli 22 000 
asukkaan koti, ja noin 10 
000 ihmisen työpaikka-alue.

Matti Enroth, (kok) 
OlEN ollut Helsingin Ko-
koomuksen valtuustoryh-
mässä yli 20 vuotta, valtuu-
tettuna kolme kautta ja vä-
liin varavaltuutettuna kak-
si kautta. Kevään vaalitulos 
oikeutti minut taas varaval-
tuutetuksi. Varauduin val-
tuustovaikuttamiseni jatku-
miseen tekemällä viime ke-
väänä viisi valtuustoaloitet-
ta, jotka käsitellään uudessa 
valtuustossa syyskaudella. 
Keräsin kullekin aloitteelle 
yli 15 valtuutettua kannat-
tajiksi, joten aloitteeni ete-
nevät normaalisti myös il-
man läsnäoloani. Aloittee-
ni koskevat Keskuspuiston, 
Malmin lentokentän ja Tuo-
marinkylän kartanon aluei-
den poistamista Yleiskaava 
2016:sta, liikennesuunnitel-
man tekemistä Pakilantien 
osuudelle Pirjontie - Kuus-
miehentie ja sen toteutta-
mista, terveydelle vaarallis-
ten koulurakennusten, mm. 
Pakilan yläaste, korjaamis-
ta nyt, katumelun ja -pölyn 
vähentämissuunnitelman 

Pakila-Seuran tekemi-
en kyselyjen mukaan tääl-
lä meidän alueella arvos-
tetaan melko yksituumai-
sesti pientalovaltaisuutta 
ja luonnonläheisyyttä. Py-
rin omalta osaltani kehit-
tämään aluettamme nämä 

Järkevä ra-
hankäyttö on 
hyvä perusta, 
jolle rakentaa 
kaikkien kau-
punkilaisten tu-
levaisuutta. Hy-
vät päiväkodit 
ja koulut, kau-
pat ja putiikit 
sekä muut lähi-
palvelut tuovat 
alueelle elinvoi-
maisuutta ja hy-
vinvointia pai-
kallisesti sekä 
laajemminkin. 

Soteuudis-
tuksessa on pi-
dettävä oulun-

kyläläisten ja helsinkiläis-
ten puolta, niin että terveys-
palveluita voi valita ja pal-
veluita saa, kun niitä tarvi-
taan. Yleisimpiin terveys-
pulmiin tarvittavien palve-
luiden olisi hyvä löytyä ko-
din, työpaikan tai kulku-

reittien lähettyviltä. Helsin-
gin erityisolosuhteille sosi-
aali- ja terveysasioissa on 
annettava riittävästi paino-
arvoa, jotteivät potilaat hu-
ku uudistuksessa pesuve-
den mukana.

Viheralueet ovat tärkei-
tä ja tarjoavat liikunta- ja 
virkistäytymispaikkoja, nä-
kö- ja pölysuojaa sekä oma-
leimaisuutta Oulunkyläl-
le. Monipuolista kaupun-
kiluontoa on kehitettävä ja 
siitä on huolehdittava, jo-
ten kaavoitusta on syytä pi-
tää silmällä. Täydennysra-
kentamisessa on huomioi-
tava Oulunkylän viheralu-
eet ja puistot sekä rakenta-
misen yhteensopivuus alu-
een vanhempiin asuintaloi-
hin. Alueen viihtyisyyden 
pitäisi rakentamisella li-
sääntyä, eikä ainakaan vä-
hentyä liian massiivisella 
rakentamisella.

-valvontaa on parannettava 
ja peruskorjausväliä lyhen-
nettävä. Toivottavasti uu-
si valtuusto tukee keväällä 
tästä jättämääni aloitetta.

Lapsille ja vanhuksille 
palvelut ovat ennen kaik-
kea ihmisiä ja huolenpitoa. 
Kulttuuri, lähikirjastot ja 
asukasdemokratia kuulu-
vat kaikille. Lähiluonto tu-
kee ruumiin ja mielen hy-

vinvointia. Kaupunkimetsä 
on arjen henkireikä ja itses-
sään arvokas.

Yksinäisyydellä, opiske-
lusta, työstä tai läheisistä 
ihmissuhteista sivuun jää-
misellä on kova hinta inhi-
millisesti ja taloudellises-
ti. Eriarvoistumisen ja yk-
sinäisyyden ehkäisy on jat-
kossakin poliittisen toimin-
tani ydintä. Tulevien van-

husten yksinäi-
syyttä voidaan 
ehkäistä parhai-
ten jo neuvolas-
sa, päiväkodis-
sa, peruskoulus-
sa ja harrastuk-
sissa. Pidetään 
huolta! Ollaan 
yhteydessä!

tekemistä ja uusien pysä-
köintiautomaattien käytön 
helpottamista. 

Toimiessaan valtuustos-
sa varavaltuutetulla on val-
tuutetun oikeudet ja velvol-
lisuudet. Kokousaineistoon 
on syytä paneutua huolel-
la ja ottaa täysipainoisesti 
osaa keskusteluun ja päät-
tämiseen. Valtuutettu ja 
myös varavaltuutettu voi-
vat saada val-
tuustoaloitteen-
sa vireille vain 
jättämällä sen 
valtuuston ko-
kouksessa pöy-
täkirjasihteeril-
le ja kun vara-
valtuutettu kut-
sutaan valtuus-
toon usein ly-
hyellä varoitus-
ajalla, hänel-
lä on syytä ol-
la mahdollinen 
valtuustoaloite 
valmiina odot-
tamassa. Aion 
tehdä yhteistyö-
tä Kokoomus-

ryhmän valtuutettujen ja 
alueemme muiden valtuu-
tettujen kanssa, kuten aiem-
minkin. Alueemme asioita 
on syytä ajaa valtuustossa, 
mutta melkein yhtä tärkeää 
vaikuttamista on yhteyden-
pito asioita hoitaviin virka-
miehiin. Sillä olen saanut ai-
kaan paljon tuloksia, olenpa 
sitten toiminut valtuutettu-
na tai varavaltuutettuna.

asiat mielessä 
pitäen.

Asukkai-
den kokemus-
ten kuuntelemi-
nen on tärkeää 
myös mietittäes-
sä, millaisia lä-
hipalveluja alu-
eella tarvitaan. 
Minulle terveys-
keskus, neuvo-
la, kirjasto, päi-
väkoti, koulu ja 
ainakin joku lii-
kuntapaikka 
ovat lähipalve-
luja, joita pyrin 
puolustamaan 
alueellamme.

Alueemme rajoittuu 
Keskuspuistoon lännessä 
ja Vantaanjoen vartta myö-
täilevään Helsinki-puis-
toon idässä. Nämä ainut-
laatuiset puistot säästäisin 
rakentamiselta. 
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URHEILU JA LIIKUNTA

KUN tiloissa aiemmin toi-
minut tilitoimisto muutti 
isompiin tiloihin, totesivat 
lähistöllä asuvat Anna ja 
Janne tilan sopivan heidän 
haaveensa toteuttamiseen. 
He ovat aktiivisia salsan 
tanssijoita ja tietävät kuinka 
hankalaa on löytää sopivaa 
harjoitustilaa tanssiryhmäl-
le, joka ei toimi minkään 
seuran alaisuudessa. 

He kunnostivat tilan itse 
– kaikki toimistokopperot 
purettiin ja lattiaan asennet-
tiin tanssiin sopiva parketti. 
Suuret peilit tekevät tilasta 
avaran ja valoisan. Lajista 
riippuen tähän 70 m² suu-
ruiseen tilaan mahtuu liik-
kumaan 15–20 aikuista. Sa-
li aloitti toimintansa tämän 
vuoden alussa. 

”hYVÄÄ kuntoa ei voi ve-
tää hihasta, vaan sen eteen 
täytyy rääkätä lihasta!” Tä-
mä on lainaus Pakilan Voi-
mistelijoiden ohjaajan Kirsi 
”Kikka” Ahvenaisen suus-
ta. Pakilan Voimistelijat, 
tuttavallisemmin PNV, tar-
joaa tunteja, joissa hiki len-
tää ja syke nousee, mutta 
myös rauhallisia ja tehok-
kaita tunteja. Yhä enemmän 
halutaan myös kokea tans-
sin riemua, ja tästä esimerk-
ki on huippusuosittu LA-
VIS®, joka yhdistää jump-
paa ja lavatanssiaskeleita.

Useimmat PNV:n tunnit 
järjestetään koulujen liikun-
tasaleissa ja niihin on help-
po saapua kävellen tai pyö-
rällä. Syyskausi 2017 alkaa 
1.9.2017.

Yli 60 erilaista 
viikkotuntia 
kaikenikäisille lähellä 
kotia 

Oulunkylän urheilupuiston 
peilisalissa voi maanantai-
aamun aloittaa kello 9–10 
Steppi-tunnilla, jossa askel-
letaan steppilaudalle ja käy-
tetään helppoja perusaske-
leita. Askelluksen lomassa 
tehdään lihaskuntoharjoi-

Pakilan Voimistelijat tarjoaa monipuolista 
lähiliikuntaa kaikenikäisille

tuksia ja lopuksi venytel-
lään. Miesten oma tunti on 
tiistaina Pakilan yläasteel-
la pidettävä Äijätreeni. Siel-
lä ”äijät” kohentavat kestä-
vyyskuntoa, tekevät tehok-
kaita lihaskuntoliikkeitä ja 
venyttelevät ammattitaitoi-
sen ohjaajan johdolla. Hien 
lisäksi juttu lentää! 

Pienet tytöt ja pojat voi-
vat osallistua sirkus-akro-
tunneille tai Temppikseen 
eli Temppukouluun, joka 
muun muassa järjestetään 
3-6-vuotiaille torstaisin 

Koskelan ala-asteen koulul-
la. Satutanssi ja eri tanssi-
tyylejä hyödyntävät Dance-
mix-tunnit ovat myös suo-
sittuja. Malmin Teerikukon-
kujalla sijaitsevassa TUPA-
harjoitustilassa on tiistaisin 
Gym-mix mini-tunti, jossa 
4–6-vuotiaat tytöt ja pojat 
pääsevät kokeilemaan eri 
voimistelulajeja ja kehon-
hallintaa hauskalla ja innos-
tavalla tavalla.

Pojille on oma 
katutanssiryhmä

Tanssista innostuneet nuoret 
voivat tulla mukaan PNV:n 
ProDance -tunneille. Valitta-
vana on Nykytanssin lisäksi 
esimerkiksi Hip-Hop, Show, 
Street ja Locking. Kustaan-
kartanon palvelukeskukses-
sa kokoontuu maanantai-
sin Pro Dance -kilparyhmä, 
johon ovat tervetulleita yli 
15-vuotiaat. Pojille on myös 
ihan oma katutanssiryhmä, 
joka kokoontuu tiistaisin Pa-

kilan yläasteella kello 18. 

joukkuevoimistelussa 
yhdistyy notkeus, 
voima, estetiikka ja 
joukkuehenki 

Pakilan Voimistelijat on 
myös yksi Suomen vahvim-
mista joukkuevoimistelu-
seuroista ja se kehittää jat-
kuvasti tavoitteellista jouk-
kuevoimistelu- ja valmen-

Saharit vuokraavat ti-
laa paitsi tanssijoille myös 

erilaisille liikuntaryhmil-
le, joista useat tarjoavat 
palvelujaan etenkin lap-
sille vanhempineen. Sil-
tavoudintielle pääsee kä-
tevästi sekä omalla au-
tolla että useilla julkisilla 
liikenneyhteyksillä.

Keväällä La Movidassa 
pidettiin mm argentiinalai-
sen tangon kursseja. Syksyn 
lukujärjestyksessä näkyy 

liikuntatunteja sekä taape-
roille että leikki-ikäisille. 
Tiistaina voi tanssia salsaa 
ja torstaina kuntonyrkkeil-
lä tai tehdä kehonpainot-
reenin. Lukujärjestys löy-
tyy osoitteesta www.lamo-
vida.fi. Samalla sivulla on 
linkit toimintaa järjestävien 
seurojen ja yritysten sivuil-
le. Syksyllä salille saapuvat 
myös MLL:n koululaisten 

tanssiryhmät.
La Movidassa toimii 

myös Liiku, Leiki ja Lois-
ta -niminen yrittäjä. Nimen 
takaa löytyy Johanna Lut-
tinen, entinen HJK:n futa-

ri, PT, lastentarhanopetta-
ja ja sosionomi. HJK:ssa Jo-
hanna ohjasi pitkään futis-
junnuja ja veti lasten ilta-
päiväkerhoja. Siinä sivussa 
hän teki myös pienryhmä-
ohjauksia ensin kaveripii-
rissä ja myöhemmin myös 
yrityksille. 

Johannalle ovat liikun-
nassa tärkeitä pehmeät ar-
vot ja kokonaisvaltainen 
hyvinvointi. Leikki tuo te-
kemiseen mukaan iloa ja 
voit loistaa, kun tunnet on-

La Movida tarkoittaa tapahtumapaikkaa 
ja myös liikettä
La Movida on Anna ja Janne Saharin 
toteutunut, pitkään elätelty toive. 
Kyseessä on pieni, tanssiin ja muuhunkin 
liikuntaan tarkoitettu sali Capperin ja 
Kotipizzan naapurissa, Oulunkylän vanhaa 
kirkkoa vastapäätä olevassa matalassa 
liikekiinteistössä.

nustoimintaa. Tästä hyvä 
esimerkki on toukokuussa 
2017 Helsingissä järjestet-
ty joukkuevoimistelun MM-
kilpailu, jossa PNV:n Glo-
ria Junior -joukkue saavut-
ti sijan seitsemän. Pakilan 
Voimistelijoilla on kaudel-
la 2017–2018 ennätykselliset 
23 joukkuetta, pienimmis-
tä 4-vuotiaista naisten sar-
jaan saakka. Lisätietoja toi-

minnasta antavat valmen-
nuspäällikkö Virve Arjan-
ne, virve.arjanne@pnv.fi ja 
nuorisovalmennuspäällikkö 
Sanna Peltola, sanna.pelto-
la@pnv.fi 

PNV:n joukkuevoimis-
telujoukkueet harjoittele-
vat viime kaudella talkoo-
voimin rakennetussa TU-
PA-tilassa, jonka alue-
joustava lattia tarjoaa voi-

mistelijoille turvallisen 
harjoittelualustan. 

Ei voittoa vaan kaikille 
kuuluvaa liikkumisen ja 
voimistelun iloa 

Pakilan Voimistelijat ry on 
vuonna 1947 perustettu lii-
kuntaseura, joka toimii alu-
eella Pakila-Paloheinä-Ou-
lunkylä. Tänä vuonna 70 
vuotta täyttävällä seural-
la on myös toimintaa Kos-
kelassa, Käpylässä ja uute-
na Malmilla. Seura tarjoaa 
alueen asukkaille kohtuu-
hintaista, laadukasta ja mo-
nipuolista lasten ja nuor-
ten sekä aikuisten harras-
teliikuntaa sekä kansainvä-
liselle huipulle tähtäävää 
joukkuevoimistelua. 

Pakilan Voimistelijat lii-
kuttaa viikoittain lähes 1500 
lasta, nuorta, aikuista ja se-
nioria. Se onkin yksi Helsin-
gin suurimpia seuroja, jonka 
toiminta perustuu vahvaan 
yhteisöllisyyteen ja vapaa-
ehtoistyöhön. Seuran pu-
heenjohtajana toimii Päivi 
Lehtovirta. 

TAINA lAMPElA-hElIN

Lisätietoja kaikista tunneis-
ta ja ilmoittautuminen www.

pnv.fi 

SAMI ILVONEN

PNV, tarjoaa tun-
teja, joissa hi-
ki lentää ja syke 
nousee.

”Ohjauksessa ko-
rostuu rentous, 
hauskuus ja yksi-
löllisyys – tärkein-
tä on, että saa ol-
la oma itsensä.

nistuneesi. Ryhmät ovat 
pieniä ja tulet mukaan sel-
laisena kuin olet. Osallistu-
jat ovat eri-ikäisiä ja -tasoi-
sia. Tunnit eivät seuraa or-
jallisesti yhtä ohjelmaa vaan 
ne voivat elää osallistujien 
toiveiden mukaisesti. 

– Ohjauksessa korostuu 
rentous, hauskuus ja yksi-
löllisyys – tärkeintä on, et-
tä saa olla oma itsensä, liik-
kua turvallisesti ja kokea 
rutkasti onnistumisen ko-
kemuksia ja liikunnan iloa, 
Johanna sanoo. 

Ohjaajina on Johannan 
lisäksi neljä kokenutta lii-
kunnan ammattilaista. Lu-
kujärjestyksen ja lisäinfoa 
löydät sivulta www.liiku-
leikiloista.fi. Jos olet epä-
varma miten liikunnan 
aloittaisit tai haluat moni-
puolistaa treeniäsi, soita Jo-
hannalle. Voit myös tilata 
räätälöidyn liikuntatapah-
tuman omalle ryhmällesi. 
Miten olisi päälläseisonnan 
kurssi?

MArjA MArKKO

JONI PESÄKIVI

Pakilan Voimisteli-
jat liikuttaa viikoit-
tain lähes 1500 
lasta, nuorta, ai-
kuista ja senioria.
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KULTTUURI

lördAgEN den 5 augus-
ti reste ett tjugotal medlem-
mar i Svensk Förening i Åg-
gelby för att se

friluftsteatern Harpar-
skog Arenas uppsättning 
av Okänd soldat i regi av 
Tom Pöysti. Pjäsen har spe-
lats ett tiotal gånger under 
sommaren 2017, den före-
ställning svensk Förening 
såg var säsongens sista. 

Harparskog Arenan var 
en tillfällig scen och åskå-
darplats mitt i skogen på 
Hangö udd enkom upp-
byggd för denna uppsätt-
ning av Okänd soldat, ett 
projekt som hör till Fin-
lands självständighetspro-
gram 2017.

Platsen var vald med 
tanke på att Hangöfronten 
i fortsättningskrigets början 
gick just här, den så kallade 
Harparskoglinjen. 

Föreställningen inled-
des redan före pjäsen med 
en enkel fältlunch beståen-
de av ärtsoppa och knäck-
ebröd för att inge den rät-
ta tidsandan. Maten var 
dock bättre och rikligare än 
då det begav sig på riktigt 
kunde några veteraner be-
rätta. Efter lunchen följde 
föreställningen som spela-
des direkt i terrängen. Mos-
kogarna på Hangö udd fick 
utgöra skådeplats för allt 
från de inledande scener-

OlI halvatun kylmä talvi-
yö vuonna 2013, kun elo-
kuvaryhmäni kanssa ku-
vasin lyhytelokuvaa ”Yö” 
Tuusulassa. Pasi Huuhta-
sen rintamamiestalo hevos-
talleineen tarjosi täydellisen 
miljöön kuvata mysteerita-
rinaa. Seuraavana syksynä 
sama toistui, kun tein Yöl-
le epävirallisen jatko-osan 
”Täysikuu vesurin terällä.” 
Elokuva oli verinen kosto-
raina. Nyt neljän vuoden 
tauon jälkeen palaan jäl-
leen Tuusulan maisemiin 
kuvaamaan.

Elokuvassa ovat tuttuun 
tapaan mukana Vihernii-
tyn perhe ja maajussi Pasi 

Svensk Förening såg Okänd soldat 
i Harparskog 

na i Palokaukeas ödemarks-
förläggning i Libelits, till 
ställningskrigets Svir och 
Petroskoi och ända till re-
trättens Ladogakarelen. 

Föreställningarna i Har-
parskog gavs både på 
svenska och finska, den 
uppsättning ågeliborna såg 
var på svenska. På förhand 
var det spännande att tän-
ka sig in i hur Väinö Linnas 
frontkrigare skulle gestal-
ta sig på svenska. Resulta-
tet var strålande, den mun-
vige Hietanens åbodialekt 
hade utbytts mot bredaste 
västnyländska och alla de 
övriga centrala gestalterna 
pratade olika finlandssven-
ska dialekter så att naturlig-
heten i Linnas framställning 
kom till sin rätt. 

Framför åskådarbänkar-
na hade byggts en scen men 
de omkringliggande skogs-
backarna och bergknallarna 
fungerade som en utökad 
estrad. Stormningar mot 
eldsprutande maskinge-
värsnästen i terrängen, kre-
vader och t.o.m. några an-
fall med pansarvagn bjöds 
teaterpubliken på. Trots al-
la möjligheter till naturalis-
tiska krigsscener förivrade 
sig uppsättningen inte, ut-
an koncentrerade sig på det 
väsentligaste i boken, dvs. 
mannarnas personlighet 
och deras inbördes relatio-

ner. Dialogerna var natur-
liga och ofta kryddade med 
beskrivande mustighet, nå-
got som hörbart roade en 
del av publiken men skåde-
spelarna lyckades skickligt 
distansera sig från att dras 
med. 

Eftersom pjäsen Okänd 
soldat går tillbaka på en 
mångbottnad och oer-
hört innehållsrik roman 
kan det vara svårt att flyt-
ta från en scen till följande. 
Regin hade löst det på ett 
lyckat sätt med en fiolspe-
lande Finlands mö och en 
berättarröst.

Okänd soldat är kanske 
främst en berättelse för fred 
och mot ett heroiserade av 
kriget som sådant, däre-
mot är själva karaktärerna 
i boken i sig själva hjältar. 
Iscensättningen lyckades 
bra med konststycket att 
förena de båda aspekterna. 

Teaterprojektet Har-
paskog Arena var ett sam-
arbete med amatörer och 
yrkeskådespelare. I de bä-
rande rollerna sågs Wille-
hard Korander som Hieta-
nen, Martin Bahne som Ko-
skela, Carl Alm som Lam-
mio och Joonas Heikkinen 
som Rokka.

Alla tio svenska före-
ställningar var slutsålda. 
Vid den sista föreställning-
en, den som Svensk Fören-

ing bevistade, tackade åskå-
darna publiken med ståen-
de ovationer. 

Romanen Tuntematon 
sotilas av Väinö Linna ut-
kom 1954 och översättas 
1955 till svenska av Nils-
Börje Storbom. Den nu spe-
lade pjäsen gick tillbaka 
på Edvin Laines och Ola-
vi Veistäjäs dramatisering 
från 1966 i Lena Seléns och 
Berndt Gottberg. Tom Pöys-
ti hade regiserat och produ-
cent var Kerstin Karlberg. 

KENNETh NYKVIST
I pausen bjöds på kaffe och munk. 

KENNETH NYKVIST

rustmästare Mäkilä, spelad av Tommy haakana, omgiven av en del av soldaterna.

CHRIS SENN

Oulunkyläläisen janne Kaarenojan elokuvasarja jatkuu:
Viherniityn mysteerit

Sain heinäkuussa kuvattua uusimman 
elokuvani nimeltä Huhu. Kyseessä on jo 
kolmas Viherniityn hevostilalle sijoittuva 
lyhytelokuva ja taas farmilla tapahtuu 
outouksia.

JAAKKO LIIMATTA

(Huuhtanen itse) traktorei-
neen. Tiluksille eksyy leh-
timies (Mika Mäkinen) tut-
kimaan onko kaupungissa 
kuulemissaan huhussa pe-
rää ja muun perheen ollessa 
poissa tapaa hän Viherniit-
tyjen viehättävän tyttären 
Lotan (Kerli Kyllönen). On-
ko huhuilla perää vai ei, sil-
lä ei enää ole väliä, kun viet-
telijätär pääsee vauhtiin. 

Elokuva kuljettaa kat-
sojan Texasin moottorisa-
hamurhat-elokuvaa (1974) 
muistuttaviin tunnelmiin. 
Olen aina pitänyt siitä elo-
kuvasta ja Huhun puitteet 
tuovat mieleen kauhujen 
näyttämön, jossa moottori-

sahamies mellasti. 
Huhu on kymmenes ly-

hytelokuvani ja sekin kuten 
aiemmat sijoittuu pienel-
le paikkakunnalle jossakin 
päin Suomea. Se on luoma-
ni universumi, jossa samat 
hahmot ja tarinat risteävät 
filmistä toiseen. Huhu ku-
ten Yökin on mysteeriele-
menteistä rakentuva lyhyt-
elokuva. Kevennystä tuon 
countrymusiikilla. 

Kyllönen on ehtinyt teh-
dä jo monta roolia niin val-
kokankailla kuin televisios-
sa, mutta Mäkiselle lehti-
miehen rooli on ensimmäi-
nen pääosa. On mukavaa, 
että projekteihin lähtee mu-
kaan ihmisiä laidasta lai-
taan ja vain auttamisen ilos-
ta tai kaljapalkalla. Saatan 
julkaista Yön ja Huhun jopa 
yhdessä isona kokonaisuu-
tena myöhemmin. 

jANNE KAArENOjA



Oulunkyläinen • Pohjoiset esikaupungit2.9.2017 13

Tapahtumakalenteri

 su 3.9.
Pakilan, Paloheinän ja Torpparinmäen perinteinen kylätapahtuma 
klo 11–15.

 ma 4.9.
Novellikoukku: virkataan turvalonkeroita yhteistyössä 
työväenopiston kanssa klo 18–19, Maunula-talo, kirjaston akvaario.
Ikärajaton Shakkikerho alkaa maanantaisin klo 18, Käpylän kirjasto.
Satujooga joka toinen maanantai klo 10.15–10.45 2–6-vuotiaille, 
Paloheinän kirjasto.
Leffakerho nuorille klo 16.30–19.30, Maunula-talo. Ilmoittaudu 
operaatiopulssi@hel.fi tai 040-830 1945.

 ke 6.9
Luento klo 18–20 Anja Kervanto Nevanlinna: Miten Oulunkylästä 
tuli Oulunkylä. Oulunkylän kirjasto.
Sadonkorjuusoppa myötätuulen puistossa klo 13.30. Sami Majamäki 
musisoi tapahtumassa. Koskelan palvelukeskus.
Kässäkerho: käsitöitä kertomuksia kuunnellen 8-12 vuotiaille 
keskiviikkoisin klo 13.30–15.30, Paloheinän kirjasto

 to 7.9.
Satujooga 3–4-vuotiaille klo 10.15–10.45, Maunulan kirjasto, 
ryhmätila Akvaario.

pelinä Dead Winter. pe 8.9.
Velhosatutunti: taikatemppuja, velhoaakkosia sekä nukketeatteri 
Kolme karmeaa kaverusta 4–7- vuotiaille klo 10, Maunula-talo, 
Metsäpurosali.

 ma 11.9.
Novellikoukku: virkataan turvalonkeroita yhteistyössä 
työväenopiston kanssa klo 18–19, Maunula-talo, kirjaston akvaario.

 ti 12.9.
Novellikoukku Kerran kuussa tiistaisin klo 14–16, Oulunkylän 
kirjasto. 
Päivälukupiiri klo 14–15.30 Maunula-talo. Ilmoittautumisohjeet 
Helmet/Maunulankirjasto.

 ke 13.9.
Kielikahvila Suomen kielen puhumista voit harjoitella mukavassa 
seurassa kielikahvilassa, joka aloittaa toimintansa syksyllä. 
Kielikahvila järjestetään joka toinen keskiviikko klo 18–19, 
Oulunkylän kirjasto. 
Enter ry:n tietoisku Oulunkylän kirjaston monitoimitilassa klo 
13–14.30 Valokuvat - siirtäminen ja löytäminen Miten valokuvat 
siirretään esimerkiksi älypuhelimesta kannettavalle? Ja miten ne sen 
jälkeen löytää?  
Satutuokiot klo 17 keskiviikkoisin. Satukeiju johdattaa satujen 
maailmaan parillisilla viikoilla klo 10 ja parittomilla klo 17, 
Oulunkylän kirjasto. 

Novellikoukku klo 18–20, Paloheinän kirjasto.

 to 14.9.
Kirjailijavieras, pelisuunnittelija Mike Pohjola kertoo Turun palosta 
kertovasta romaanistaan 1827 klo 18–19.30, Maunula-talo, 
Metsäpurosali.
Sini Koivuniemi, laulu & piano, Tunnettuja teatterilauluja klo 18, Vapaa 
pääsy, Paloheinän kirjasto. 
Kirjastoklubi kokoontuu monitoimitilassa klo 18–20. 
Erikoiskirjastonhoitaja Reijo Pöykiön musiikkiaiheisessa luennossa 
”Viisumi keväästä syksyyn” tehdään poimintoja 1960- ja 1970-luvun 
suomalaisilta kirjallisilta laululevyiltä. Oulunkylän kirjasto. 
Tietotekniikkaopastus ENTER ry:n opastajat päivystävät Oulunkylän 
kirjastossa torstaisin klo 14 -15. 
Käpylän apteekkari kertoo ajankohtaisista muutoksista 
apteekkitoiminnassa klo 13.00, Karjalatalon Wiipuri-sali, Käpyläntie 1., 
3. kerros. Käpylän seniorit ry.

 la 16.9.
Pakilan työväentalon 100-vuotisjuhla alkaen klo 13 Lepolantiellä.

 su 17.9.
klo 10-15 KOKO PERHEEN PALOHEINÄ SOI! Vapaa pääsy. 
Torpparinmäen nuorisotalo - Ylä-Fallin tie 54 (koulun sivusiipi). Buffetti, 
lastenkonsertti, Taikuri Klabbis ja OlayStation Änäri17 -turnaus.

 ti 19.3
Kirjailijavieras Hanna Weselius kertoo kirjastaan Alma klo 18, Käpylän 
kirjasto.

 ke 20.9.
Hyvän olon ilta kerran kuussa keskiviikkoisin klo 18–19, Oulunkylän 
kirjasto.

 to 21.9.
Iltalukupiirissä luetaan jännityskirjallisuutta klo 18–19.30, Maunulan 
kirjasto. Ilmoittaudu heidi.aarnio@hel.fi.

 pe 22.9.
Oulunkylän kirjaston 30-vuotisjuhlat klo 14, Oulunkylän kirjasto.

 la 23.9.
Vapaaehtoisten kirppis klo 11.00–15.00, Saunabaari, Maunula.

 ke 27.9.
Kielikahvila järjestetään joka toinen keskiviikko klo 18–19, Oulunkylän 
kirjasto.

 pe 29.9.
Tavaranvaihtopäivä klo 9.00–14.00, Saunabaari, Maunula.

 ma 2.10.
Kirjailijavieraat Kristiina Vuori ja Pauliina Lindholm keskustelevat 
historiallisista romaaneistaan klo 18–19.30, Paloheinän kirjasto.
Novellikoukku klo 18–19, Maunula-talo, kirjaston Akvaario.

 to 5.10.
Eero Rantala: Miten Oulunkylästä tuli osa stadia – vai tuliko? klo 
18–20, Oulunkylän kirjasto. 
Valtakunnallinen iäkkäiden ulkoilupäivä, lähdemme yhdessä 
kävelylle klo 12–13. Lähtö Koskelan palvelukeskuksen edustalta. 
Satujooga 3-4 vuotiaille klo 10.15–10.45, Maunulan kirjasto, 
ryhmätila Akvaario. 
Mannerheim-ristin ritarit klo 13.00, Karjalatalon Wiipuri-sali, 
Käpyläntie 1., 3. kerros. Käpylän seniorit ry.

 la 7.10.
Pakin talolla klo 12–16 vanhan ajan kekri; maittavan 
ruokatarjoilun lisäksi kekriohjelmaa.

 su 8.10.
Hyvän Paimenen kirkossa klo 11 Pakilan juhlavuoden teemaan 
sovitettu messu. Illalla klo 18 samassa paikassa riemullinen Pakila 
600 vuotta -juhlakonsertti.  ti 10.10.
Novellikoukku Kerran kuussa tiistaisin klo 14–16, Oulunkylän kirjasto.
Päivälukupiiri klo 14–15.30, Maunula-talo.

 ke 11.10.
Kielikahvila joka toinen keskiviikko klo 18–19, Oulunkylän kirjasto.
Enter ry:n tietoisku kirjaston monitoimitilassa klo 13–14.30 
Turvallisesti netissä Tietoturvavinkkejä eri tietoteknisten laitteiden 
käyttöön.

 ke 18.10.
Hyvän olon ilta Kerran kuussa keskiviikkoisin klo 18–19, Oulunkylän 
kirjasto.

 ma 23.10.
Tule ja testaa-päivä klo 10–12. Tule ja testaa itsesi niin tiedät 
mihin kannattaa kiinnittää huomiota! Testauksessa mm. 
lihaskunto-, tasapaino-, ja reaktiotestejä, verenpaineen mittausta, 
kehonkoostumus. Koskelan palvelukeskus.

 ke 25.10.
Kielikahvila joka toinen keskiviikko klo 18–19, Oulunkylän kirjasto.

 to 26.10.
Iltalukupiiri klo 18–19.30, Maunulan kirjasto.
Musiikkisatu Prinssi ja kukka 0–7-vuotiaille klo 10 Maunula-talo, 
Metsäpurosali.

 la 28.10.
Nallepäivä: pehmolelut yökylään, Paloheinän kirjasto klo 11.

Ilmoita tapahtumasi Oulunkyläisen tapahtumakalenteriin! Tapahtumat tulevat 
nyt myös Oulunkyläisen nettisivuille: www.oulunkylainen.fi. Aineistot osoitteella: 
swilander@hotmail.com.

Toimituksen suosikit

Pakilan 600-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestetään juhlakonsertti 
8.10.2017 klo 18 Hyvän Paimenen kirkossa, Palosuontie 1. 
Konsertissa esiintyy useita kansainvälisesti 
tunnettuja taiteilijoita ja alueella 
toimivia kuoroja, lisäksi ohjelmassa on 
voimisteluesityksiä ja runonlausuntaa. 
Illan juontajina Hannele Soljander-Halme 
ja Leo Silolahti. Liput 15 e. Katso tarkempi 
ohjelmasisältö Pakilan kotisivuilta www.
kaupunhinosat.net/pakila.     

ErjA VUOrIO

Pakilan juhlakonsertti

TERO AHONEN

Paloheinä soi –musiikkitapahtuma järjestetään tänä vuonna viidennen kerran 
14.–17 syyskuuta. Konserteissa kuullaan Aili Ikosta, Sini Koivuniemeä, Hannele 
Soljander-Halmetta, Helsingin Balalaikkaorkesteria 
solistina Jaakko Laitinen.
Musiikkitapahtuma on laajentunut vuosi vuodelta 
ja siitä on tullut tärkeä paikallisen kulttuurielämän 
elävöittäjä. Esiintyjinä nähdään paikallisia 
ammattimuusikoita ja kokeneita musiikinharrastajia 
sekä tähtivieraita. Mukana tapahtumaa tukemassa 
ovat Helsingin kulttuurikeskus ja Pakilan seurakunta. 
Lisäksi mukana on iso joukko alueen järjestöjä ja 
yrityksiä, kunnallisia toimijoita sekä asukkaita.

SErgEI SOKOlOV 

Lisätiedot: www.paloheinasoi.fi

Paloheinä soi -musiikkitapahtuma 14.–17. syyskuuta 2017

Aili Ikonen

Corvu laurencij -kuoro
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kirkkojakaupunki.fi   yhteisvastuu.fi 
musiikkiakirkoissa.fi   

”SE VOISIN OLLA MINÄ”
Lied-konsertti su 10.9. klo 16 Oulunkylän 
kirkossa. Ruotsalaisten säveltäjien ja suo-
malaisten runoilijoiden teoksia yhdistelevä 
konsertti, jossa laulut, runot ja kuvat kerto-
vat sodan jaloista kotoaan paenneen ihmisen 
selviytymistarinan. Heidi Jakkula, laulu, Päivi 
Nylund piano, ja Jaana Seppänen, runot. 
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.

”AISTIT AUKI – OMAA TIETÄ MAISTELLEN”  
Naistenpäivä la 28.10 klo 10–15 Oulunkylän kirkolla. Luennoimassa musiikkipedagogi, koulut-
taja Tuuli Paasolainen. Luvassa kehon liikettä ja tehdään oma kukka-asetelma. Koru- ja asustekirppis 
Naisten Pankin hyväksi. Myytäväksi voi tuoda myös maljakon. Kirjapöytä, hierontaa. Keittolounas. 
Lastenhoito järjestetty klo 10.30–12. Ilmoitettava lapset etukäteen, samoin muut tiedustelut: maija.
pesonen-kareinen@evl.fi.  Mukana Oulunkylän Martat, vapaaehtoisia ja työntekijöitä. Vapaa pääsy.

YHTEYSTIEDOT
Kirkkoherranvirasto Teinintie 10, 1.9. alkaen 
ma–ti, to–pe klo 9–13, ke klo 13–16, p. 09 2340 
5300, oulunkyla.srk@evl.fi. Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset Keskusrekisteristä p. 09 2340 
5000. Diakoniapäivystys p. 09 2340 5318.
Oulunkylän kirkko Teinintie 10, p. 09 2340 
5320, avoinna ma–to klo 8–20, pe–su klo 8–15. 
Oulunkylän vanha kirkko, Siltavoudintie 12. 
Käpylän kirkko Metsolantie 14,
p. 09 2340 4222
Maunulan kirkko Metsäpurontie 15,
p. 09 2340 5340.

MAANANTAIPUURO
Maanantaisin 4.9. alkaen syödään
yhdessä puuroa klo 9–12 Oulunkylän
kirkolla. Maanantaipuuro on kohtaamis-
paikka kaikenikäisille vauvasta vaariin. 
Maanantaipuuroa pyörittävät
vapaaehtoiset ja työntekijät.
Hinta 1 € sisältää puuron, sämpylän,
kahvin, teen ja mehun.

MESSU SUNNUNTAISIN
Oulunkylän kirkossa klo 10
Maunulan kirkossa klo 12
Käpylän kirkossa klo 18
Tarkemmat tiedot nettisivuilla ja Kirkko ja kau-
punki -lehdessä.

Pyhäkoulu lapsille
Oulunkylän kirkossa sunnuntaina 24.9. klo 10 
messun ajan. Ohjaajna Miia Kontro.
Maunulan kirkossa sunnuntaina 10.9. klo 12 
messun ajan. Ohjaajana Minna Ipek.

ILTAEHTOOLLINEN
Oulunkylän kirkossa torstaisin klo 19 (14.9. 
alkaen).

HILJAISUUDEN RUKOUSHETKI
Käpylän kirkossa keskiviikkoisin klo 18 (6.9. 
alkaen).

POIMINTOJA SYKSYN
JUMALANPALVELUKSISTA
Syyskauden aloitusmessu su 10.9. Oulunkylän 
kirkossa klo 10. Uudet työntekijät siunataan 
työhönsä. Mukana Johanna Elo, Tapio Leinonen, 
Ulla Kosonen ja Katja Mäkiö.
Sadonkorjuumessu su 24.9. klo 18 Käpylän kir-
kossa. Musiikki- ja lauluryhmiä, teema-alttareita. 
Mukana Tarja Albekoglu ja Maija Pesonen-Karei-
nen. Ennen messua avoin lauluharjoitus klo 17, 
jolloin lauletaan messun lauluja.
Enkelien sunnuntain perhekirkko ja 4-vuo-
tiaiden synttärit mikkelinpäivänä 1.10. klo 10 
Oulunkylän kirkossa. Mukana Kukka Handolin, 
Johanna Elo ja Katja Mäkiö. 

YHTEISÖRAVINTOLA
SALAAM

Lähi-idän herkkuja on tarjolla
14.9. alkaen torstaisin

klo 12–16.30
Oulunkylän kirkolla.

Buffet-ravintolassa voi naut-
tia koko aterian tai piipahtaa 
kahville tai teelle. Keittiöstä 

vastaavat maahanmuuttajat ja 
turvapaikanhakijat.

Hinta 1–10 €.

Bob Dylanin musiikille rakentuva iltakirkko 
Oulunkylän kirkossa ti 24.10. klo 19 rauhan, 
ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun 
rukouspäivänä. Klo 18 toimittaja, FT Jarkko S. 
Tuusvuori alustaa Dylanin laululyriikan
uskonnollisesta tematiikasta.

Katso syksyn piirit, kerhot ja kuorot nettisivulta:
www.helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla  

Radiojumalanpalvelus Oulunkylän kirkosta 
22.10. klo 10. Liturgina Kaisa Heininen, saarnaa 
Ulla Kosonen, kanttoreina Katja Mäkiö ja Mikko 
Helenius. 
Kymppisynttärit messun yhteydessä su 29.10 
klo 10 Oulunkylän kirkossa. Mukana Tapio Lei-
nonen, Kukka Handolin ja Katja Mäkiö.
Musiikillinen iltamessu su 29.10. klo 18 Käpy-
län kirkossa. Musiikkina Leo Delibesin messu, 
jossa laulavat Viivi Tulkki ja Raissa Palmu. Muka-
na Raivo Savik ja Maija Pesonen-Kareinen. 



Oulunkyläinen • Pohjoiset esikaupungit2.9.2017 15

Onko sinulla ystävä tai kenties useampiakin? Ystä-
vänä saatat olla ystävällesi mittaamattoman tär-
keä ihminen. Raamatussa puhutaan paljon lä-

himmäisistä. Ystävänä oleminen on varmasti yksi lähim-
mäisenä olemisen muoto. 

Sanotaan, että hädässä ystävä tunnetaan. Ystävän ar-
von huomaa erityisesti silloin, kun elämässä on vaikeuk-
sia. Jos olet jonkun hyvä ystävä, niin olet varmasti valmis 
kuuntelemaan tai auttamaan ystävääsi silloin, kun hänel-
lä on vaikeuksia elämässään. Jos teet näin, niin silloin olet 
varmasti myös hänen lähimmäisensä. 

Voisiko ystävyyden tavoitteen pukea muotoon: ”Rakasta 
ystävääsi niin kuin itseäsi.”
Hyvä ystävä jaksaa kuunnella, auttaa ja ymmärtää. Jos ys-
tävyyssuhde on vahva, niin silloin siihen kuuluu yleen-
sä vastavuoroinen toinen toisensa kuunteleminen ja aut-
taminen. On kuin olisi solmittu sanaton ystävyys-, yhteis-
työ- ja avunantosopimus. Ystävään voi aina luottaa.

Kolumni

Voisiko sinusta tulla lähimmäisesi ystävä?

Oletko ajatellut, että juuri si-
nun ystävyytesi voi olla rat-
kaiseva tekijä pitämässä yllä 
elämässään väsyneen tule-
vaisuudentoivoa ja elämän-
halua? Varsinkin silloin, jos 
olet hänen ainoa ystävän-
sä. Ystävyys on myös rakkau-
den teko. Ystävyys voi olla pyyteetöntä. Ystävänä et ole-
ta saavasi välittömästi takaisin antamaasi aikaa tai apua. 
Autat, koska ystävänä sinulla on hyvää tahtoa ystävää-
si kohtaan. 

Onko sinun lähelläsi joku, joka voisi kaivata ystävää? On-
ko joku jäänyt yksin? Tarvitseeko joku lähelläsi rohkaisun 
sanoja tai kuuntelijaa? Voisitko sinä tehdä aloitteen ja ol-
la hänen ystävänsä?

PASTOrI VElI PElKONEN

Oulunkylän seurakunta, lähetystyö

Onko koululaisellasi tekemistä? 

Järjestämme kaikenlaista toimintaa 

alueemme 7–13-vuotiaille. Tarkemmat 

tiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät 

koteihin viikolla 34 jaettavasta ohjelmasta ja 

seurakuntamme verkkosivuilta.

Messu eli 
ehtoollisjumalanpalvelus 
sunnuntaisin Hyvän Paimenen kirkolla 

klo 11. Tervetuloa kokeilemaan, vaikka 

vain pistäytymään. Kahviakin saa messun 

jälkeen.

Haluaisitko bändiin nuori? 22.9.–24.9. järjestetään Kellokosken leirikeskuksessa Nuorten bändileiri. Tule mukaan, soittotaidoiltasi voit olla aloittelija tai virtuoosi. Bändileirillä opiskellaan ammattiohjauksessa, täysihoidossa. Osallistuminen on maksutonta, peruutusmaksu 20 euroa. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset oppilaitospappi 
Sanna Uusitalo 050 596 5417, sanna.uusitalo@evl.fi.

Rallimieltä, muttei 
autoa alla? 
Tervetuloa Paloheinän kirjastolle 
keskiviikkoisen 30.8.–20.9. klo 16.30–
17.30. Raamatturallissa luemme yhdessä 
Luukkaan evankeliumia ja Apostolien 
tekoja, tutustumme kristillisen 
seurakunnan alkuvaiheisiin. Yhteistyössä 
Risteyspaikkaseurakunnan kanssa. 

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

Pakilan seurakunta
hyvän Paimenen kirkko

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

Mitä tehdä masuasukin 
kanssa? 
Vauvapäivä Hyvän Paimenen kirkolla pe 
29.9. klo 13–18 yhteistyössä Torppiksen 
leikkipuiston kanssa. Ohjelmassa mm. 
jumppaa, musiikkia, vauvasirkus, 
askartelu taikataikinalla, maistelua.

Stadsstigarna
Svensk Förening deltar i 
föreningen Norr om Stans 
projekt med stadsstigar, vil-
ka är en del av Finland 100.

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

De vackraste julsångerna
Vi kommer också att ord-
na en sångstund med de 
vackraste julsångerna i Åg-
gelby gamla kyrka lördagen 
den 2 december.

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

Torsdagsträffarna 
Torsdagsträffarna fortsät-

Svensk Förening i 
Åggelby informerar

ter som vanligt den tred-
je torsdagen i månaden 
kl. 13–15 i Tornkabinett-
et i Societetshuset i Åggel-
by. Också andra än före-
ningens medlemmar är väl-
komna. Första träffen är 
17 augusti 2017. Kom med 
och umgås på svenska! 

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

75-vuotisjuhlat Oulunkylän kirkolla 
16.9.2017 klo 12-18. Tervetuloa! 

t. Torbjörn Åhman.
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Parturi-Kampaamo

SAlON BONITA
09 728 5664

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

TERVETULOA!
Manttaalitie 13, Itä-Pakila

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

SYYSTARJOUS!
KunnonStartti

norm. hinta 
190 €

140 €

KunnonStartti - mittaus tehdään yksilöllisesti fysioterapeutin 
ohjauksessa. Mittaus sisältää mm. asiakkaan haastattelun, 
tasapainon/kehon huojunnan mittauksen, alaraajojen lihas- 
voiman mittauksen ja kehonkoostumusmittauksen. Kirjallisten 
mittaustulosten lisäksi saat henkilökohtaiset harjoitteluohjeet. 
Treenataan yhdessä! Tule mukaan KunnonTreenaajat 
-kuntosaliryhmään.

AVOIMET OVET
Oulunkylän kuntoutussairaalassa 5.10.2017 klo 13.30 - 17.00.
Tervetuloa tutustumaan toimintaan, palveluihin ja tiloihin.

ASIAKASPALVELU
040 570 1439 tai asiakaspalvelu@okks.fi

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

www.okks.fi

FYYSISEN TOIMINTA-
KYVYN KARTOITUS

KunnonStartti

Hyödynnä syystarjous 1.9.-31.10.2017 aikana ja saat
toimintakyvyn kartoituksen alennettuun hintaan. 

PARTURI-KAMPAAMO

OLYMPIA
Koskelantie 54 P. 09 757 1353

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


