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

OMENAVIINERI
JA KAHVI 2,5 dl

390
yhteensä

SAVUPORORIESKA
JA KAHVI 2,5 dl

690
yhteensä

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

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

Syyskuussa kahviostamme Voimassa 3.10.2018 asti

Oulunkyläinen

TERVETULOA!
Mäkitorpantie 23
puh 09 752 4939

PARTURi-KAmPAAmO

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!

Syksyn harrastuskimara tarjoaa paljon mahdollisuuksia ihan kotikulmilla. Ilmainen 
ja hyödyllinen harrastus on tutustua lähiseudun maisemiin kävellen tai pyöräillen. 
Oulunkyläisen lukijoilla on mahdollisuus astua kaupunkimaisemista maaseutuidylliin 
kivenheiton päässä kotiovelta. Tuomarinkylän pellot 

tarjoavat kaupunkilaisille niin silmänruokaa kuin 

kukkiakin.           Susan Wilander

Syysiloa 
kaupungissa

KÄYNNISTÄ
KOTISI MYYNTI, 

SE ALKAA
KOTIKÄYNNISTÄ.

Kiinteistömaailma Oulunkylän Asunnot Oy
Siltavoudintie 4, 00640 Helsinki
010 622 3930, oulunkyla@kiinteistomaailma.fi kiinteistomaailma.fi

Hyvin imeytyvä 
magnesiumsitraatti!

MagneCit

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

Kauppakeskus Ogeli
Kylänvanhimmantie 29
00640 Helsinki 

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

11,90€
0,10€/tabl.

(norm. 100 tabl.  
14,10€, 0,14€/tabl.)

MagneCit
Juhlapakkaus
100+20 tabl. 

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

Muistathan, että lähelläsi on yksityinen 
suomalainen, oikea hyvän palvelun 

optikkoliike? 

SYYSPIMEÄT SAAPUVAT: 
TARKASTUTA NÄKÖSI NYT!

Näe terävämmin ja mukavammin 
laadukkailla Varilux-linsseillä. 

Syksyn kehysuutuudet saapuneet!

Juuri n
yt

Väri:  C100 M100 Y0 K0    (... Pantone Reflex Blue)

Otsakepalkin teksti:  Helvetica bold (ei vektoroitu)
Logopalkin tekstit vektoroitu

INFO

PÄÄOTSAKE VERSAALIA
Alaotsake vers /gem

1
6

9
 m

m

otsakepalkki

logopalkki

125 mm

ANN-MARI LEHTONEN / WWW.PUTKINOTKOBLOG.WORDPRESS.COM
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llmoitukset: Mauno Hari      p. 040 728 0505, mauno.hari@gmail.com

MajlIS Lindholm muiste-
lee hymyssä suin työuran-
sa alkua: 

– Isäni oli opettaja. Me-
nin ylioppilaana töihin Pu-
kinmäen päiväkotiin ja 
viihdyin ihan hyvin, mutta 
pohdin muita vaihtoehto-
ja. Isä ehdotti, että kysyisin 
Oulunkylän seurakunnasta 
harjoittelupaikkaa. Kirkko-
herra Toivo Viitasaari sanoi, 
että tarvetta lastenohjaajalle 
olisi, ja niin aloitin harjoit-
telijana maaliskuussa 1972. 
Opiskelin sitten työn ohella. 

Lindholm on seurakun-
nan pitkäaikaisin työnteki-
jä. Hän on pitänyt päiväker-
hoja 46 vuotta: ensin Metsä-
län seurakuntakodilla, sit-
ten Veräjämäessä entisen 
poliisiaseman tiloissa. Tei-
nintie 26:ssa vanhassa pap-
pilassa lastenohjaajan teh-
täviin kuului myös lämpi-
män lounaan valmistami-
nen kerholaisille. 

Uudet, suorastaan pa-
ratiisimaiset kerhotilat re-
montoitiin Patolaan, Hirsi-
padontie 2:n alakertaan ja 
siellä Majlis piti kerhoa 20 
vuotta. Vasta 2000-luvun 
alussa hän siirtyi kirkon 
yläkertaan. Suuret muu-
tokset työssä ovat johtuneet 
yhteiskunnallisista päätök-
sistä: esikoulut on halut-
tu kunnallisen varhaiskas-
vatuksen piiriin, toisaal-
ta iltapäiväkerho on tullut 
päiväkerhon rinnalle pien-
ten koululaisten ja heidän 
perheidensä arkea helpot-
tamaan. Lapset eivät pal-
jon ole muuttuneet vuosien 
varrella. Kenties he jaksoi-
vat keskittyä hieman pitem-
pään takavuosina.

– Olen hyvin kiitollinen, 
että olen saanut tehdä tä-
tä työtä. Tulen kaipaamaan 
ihmisten välisiä kohtaami-
sia ja seurakunnan yhteisön 
sisäistä sykettä. Minulla on 
tallessa paljon lasten teke-
miä askarteluja ja kortteja. 
Työtä jaksaa tehdä, kun tie-
tää olevansa arvostettu.

Majlis tuntee toki pal-
jon oulunkyläläisiä vuosien 
varrelta.

Työ on ollut ihmeellistä
– Mutta he tunnista-

vat minut paljon parem-
min kuin minä heidät! Lap-
set ovat tietysti muuttuneet, 
vanhimmat kerholaiseni 
ovat viisikymppisiä. Jos jo-
ku hymyilee sen näköisenä, 
niin yritän kyllä aina ter-
vehtiä takaisin.

Me harrastamme kansain-
välisyyttä. Voiko se ol-
la harrastus? Ehkä ennem-
minkin elämäntapa. Koko 
perheemme on kiinnostu-
nut matkustamisesta, vie-
raista kielistä ja kulttuureis-
ta, uusista kokemuksista. 
Tämän alkavan lukuvuo-
den ajan olemme tuoneet 
maailman kotiimme – meil-
lä on jälleen vaihto-oppilas.

Ensimmäisellä kerral-
la luonamme asui Jee Won 
Etelä-Koreasta, nyt saimme 
perheeseemme Niklaksen 
Saksasta. Kulttuuriero on 
ehkä pienempi tällä kertaa, 
mutta varmasti sellainen 
on kuitenkin olemassa. On 
mielenkiintoista tutustua 
uuteen ihmiseen ja hänen 
maailmaansa. Samalla pää-
see peilaamaan omaa todel-
lisuuttaan ja kyseenalais-
tamaan totuttuja kuvioita. 
Olisiko ehkä joku muukin 
tapa tehdä asioita?

Uutta kieltä ja kulttuu-
ria opiskelevat monet py-
syvästi Suomeen jääneet, 
muista maista tänne muut-
taneet ihmiset. Kirjastojen 
kielikahviloissa on tilaisuus 
opetella suomea käytännös-
sä ja rennossa ilmapiirissä. 
Myös suomenkieliset voi-
vat osallistua kahvilaan pu-
hekumppaneina. Joissakin 
Helsingin kirjastoissa järjes-
tetään myös ruotsin- ja eng-
lanninkielisiä kahviloita.

Maailma oli mielessäni 
kesäkuun alkupuolellakin, 
kun osallistuin HSY:n ja Il-
mastoinfon järjestämään 
Virtaa fillariin -kampanjaan 
sähköpyörän koekäyttäjä-
nä. Kuukauden ajelu sähkö-
pyörällä oli hauskaa ja vai-
vatonta ja toi aivan uuden-
laisen tottumuksen hypätä 
pyörän selkään vielä kam-
panjan päätyttyäkin. Pyö-
räily on helppo tapa lisätä 
omaa ympäristöystävällistä 
käyttäytymistä. Yksittäisen 
ihmisen kohdalla sen vai-
kutukset ovat pienet, mut-
ta kun siihen lisätään kier-

rätys ja vaikkapa puutar-
han hoito, saadaan jo paljon 
hyvää aikaiseksi. Puutar-
han hoitoa ei usein mielletä 
ympäristöteoksi – vaikka se 
sitä onkin. Rakennetun ym-
päristön seassa vaalittu kas-
villisuus auttaa sitomaan il-
mansaasteita, imeyttämään 
hulevesiä ja suojaamaan 
melulta. Lisäksi se tuottaa 
mielihyvää.

Kesälomalla teimme 
matkan Puolaan, Bielowie-
zan aarniometsään. Se on 
jäänne ikiaikaisesta metsäs-
tä, joka kerran peitti suu-
rimman osan manner-Eu-
rooppaa. Nykyään jäljellä 
on enää pieni alue Puolan ja 
Valko-Venäjän rajaseudul-
la. Alueella on hienoa met-
sää ja sinne tehdään mielen-
kiintoisia opastettuja kier-
roksia asialleen omistautu-
neiden oppaiden toimesta. 
Monelle keskieurooppalai-
selle vierailu Bielowiezas-
sa on hämmästyttävä koke-
mus villistä luonnosta, jota 
ei omasta kotimaasta enää 
löydy. Osaammeko me 
suomalaiset arvostaa hie-
noja metsiämme? Keskus-
puisto on erinomainen al-
ku, Nuuksion aarniometsä 
bussimatkan päässä. 

SuSan WIlander

päätoimittaja

Haikaranpoikaset 
kokeilemassa siipiään 
Bielowiezassa.

Majlis lindholm on palvellut Oulunkylän lapsia ja perheitä seurakunnan lastenohjaajana 
46 vuoden ajan.

KAISA HEININEN

– Olen pohtinut kauan, 
mitä tekisin eläkkeelle jää-
tyäni. Omasta henkises-
tä ja fyysisestä hyvinvoin-
nista täytyy ainakin huo-
lehtia. Ehkäpä aloitan jon-
kin vapaaehtoistyön tai 
harrastuksen!

KaISa HeInInen

SUSAN WILANDER

Majliksen eläkkeellelähtöä 
juhlistetaan Oulunkylän kir-
kolla mikkelinpäivänä 30.9. klo 
10 alkaen, tervetuloa erityises-
ti kaikki entiset ja nykyiset ker-
holaiset vanhempineen!
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MInulla oli ilo viettää 
muutama lämmin kesäpäi-
vä kahden keski-Englan-
nista kotoisin olevan sisa-
ruksen kanssa. Uiminen 
Allas Sea Poolissa keskel-
lä Helsinkiä ja vastapäätä 
presidentin linnaa oli hei-
dän mielestään tosi haus-
kaa, vaikka yhden altaan 
vesi olikin melkoisen kyl-
mää. Kävimme myös Valli-
saaressa etsimässä päätön-
tä kenraalia ja nauttimas-
sa luonnon hiljaisuudesta. 
Espan puistossa Topeliuk-
sen patsaan kohdalla jou-
duin kinkkisen kysymyk-
sen eteen – miksi niin mo-
net patsaat Suomessa ovat 
ilman vaatteita?

Näillä retkillämme jutte-
limme myös heidän harras-
tuksistaan ja siitä, miten he 
ovat niihin päätyneet. Hei-
dän viikkonsa näyttää mel-
ko hektiseltä, mutta kum-
matkin pärjäävät koulus-
sa hyvin eikä harrastus-
ten määrä tunnu haittaa-
van heitä. Päinvastoin – 
kumpikin pulputti iloise-
na kun vähän kyselin heil-
tä. Englannissa lapset muu-
ten aloittavat koulun jo 
neljävuotiaina.

10-vuotias Lucía menee 
syksyllä 6. luokalle ja ker-
toi, että hän haluaisi aikui-

alueella toimii aktiivi-
sesti kaksi Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton (MLL) 
paikallisyhdistystä, jot-
ka pyrkivät vapaaehtoisten 
voimin varmistamaan lap-
sille, nuorille, vanhemmil-
le ja lapsiperheille mahdol-
lisuuksia kohtaamisiin, tu-
keen ja vertaistoimintaan. 
Toiminnan selkärankana 
ovat vapaaehtoiset. 

– Moni heistä on tullut 
mukaan toimintaan oman 
lapsen harrastuksen kaut-
ta; lapsi on osallistunut yh-
distyksen pyörittämään 
muskariin tai kahvi- ja leik-
kiseuraa on haettu perhe-
kahvilasta. Kiinnostus yh-
teisestä tekemisestä ja lap-
sen harrastusmahdolli-
suuksien turvaamisesta lä-
hellä kotoa mukavassa seu-
rassa vie mukanaan, kertoo 
Päivi Äijälä MLL Pakilan 
yhdistyksestä.

lucía ja Thomas – 
musiikinharrastajat

Vapaaehtoistyöstä virtaa lapsiperheiden arkeen

Toiminnan selkärankana 
ovat siis ihan tavalliset isät 
ja äidit, jotka pyörittävät 
toimintaa oman kiinnostuk-
sen ja voimiensa puitteissa.

– Toiminnasta ei valitet-
tavasti saa palkkaa, mutta 
vapaaehtoisena olemises-
ta saa iloa omaan elämään, 
paljon uusia ystäviä ja työ-
kokemusta - unohtamat-
ta sitä, miten suuri vaiku-
tus tällä on muiden alueen 
perheiden eloon. Meillä on 
koossa huippujengi, ja näi-
hin naisiin en olisi välttä-
mättä tutustunut muuten. 
Hallitus kokoustaa yleensä 
kerran kuukaudessa ja näi-
hin kokouksiin ovat myös 
lapset tervetulleita. Lasten 
ja perheiden hyväksihän 
tässä koko ajan kivoja jut-
tuja keksimme, joten on hy-
vä ettei totuus unohdu ko-
kouksissakaan, nauraa Päi-
vi Äijälä.

Syksyn ja talven toimin-
nan suunnittelu onkin jo 
käynnissä. Ideoiden reali-
soituminen vaatii aktiivisia 
vapaaehtoisia, jotka eivät 
pelkää heittäytyä toteutta-

maan hullujakaan juttuja 
koko alueen lapsiperheiden 
hyväksi.

– Mielellämme kuulem-
me palautetta toiminnasta 
ja toivotamme kaikki mu-

MLL Pakila toimii Pa-
kilan, Maunulan, Pirk-
kolan, Paloheinän ja 
Torpparinmäen alueel-
la, MLL Oulunkylä Ou-
lunkylässä ja lähialueil-
la. Molemmilla on mm. 
muskari- ja perhekah-
vilatoimintaa sekä pal-
jon vaihtelevia tapahtu-
mia omalla kylällä. Li-
sätietoja yhdistyksis-
tä ja tarjoamasta löytää 
helpoiten verkkosivuil-
ta pakila.mll.fi tai ou-
lunkyla.mll.fi. Ajantasai-
sen infon löytää helpoi-
ten kunkin yhdistyksen 
Facebook-sivulta.

Alueella toimivien MLL Pakilan ja MLL 
Oulunkylän yhdistysten arki pyörii 
vapaaehtoisten voimin.

sena laulaa, tanssia ja näy-
tellä – siksi näytelmäkerho 
onkin hänen rakkain har-
rastuksensa. Hänellä on ol-
lut jo opettajan rooli High 
School Musical’issa isolla 
teatterinäyttämöllä. Saman 
esityksen taustakuoros-
sa hän myös lauloi ja tans-
si. Lapset harjoittelevat ker-
ran viikossa kaksi ja puoli 
tuntia kerrallaan ja lisähar-
joituksia tulee esiintymis-
ten edellä. Myös 8-vuotias 
ja 4. luokan aloittava Tho-
mas käy näytelmäkerhossa 
ja esiintyi siskonsa kanssa 
samassa musikaalissa. Hä-
nellä oli yksi repliikki ja sen 
hän esitti ”oopperaäänellä” 
laulaen – se oli hyvin vai-
kuttava esitys. Lasten van-
hemmat kertoivat, että tä-
mä harrastus maksaa £120/
kuukausi/lapsi – harrastus 
on kallis, mutta koska kum-
matkin pitävät esiintymi-
sestä ja ovat taitavia laula-
jia, he ovat valmiit maksa-
maan sen. Lapset kertoivat, 
että musiikinopettaja-isäl-
lä on ollut vaikutus heidän 
kiinnostukseensa. Kotona 
on aina laulettu ja lapsia on 
kuljetettu mukana musiik-
ki- ja teatteriesityksissä pie-
nestä pitäen.

Sekä Thomas että Lucía 
laulavat myöskin kuoros-

sa puolitoista tuntia kerran 
viikossa. Lucían kuorossa 
laulaa 70 lasta, joista suurin 
osa on tyttöjä ja puolen tu-
sinaa hänen luokkakaverei-
taan. Kuoro on esiintynyt 
mm Birminghamin keskus-
tassa sekä puistokonserteis-
sa. Thomas kertoo, että he 
laulavat vähän kaikenlaisia 
lauluja – ”peaceful and kids 
songs”. Nämä lapset eivät 
selvästi arastele esiintyä – 

he lauloivat minulle spon-
taanisti syntymäpäivälau-
lun keskellä jalkakäytävää.

Lasten kotona käy ker-
ran viikossa myös pianon-
soiton opettaja. Hän on isän 
kaveri, joten tähän harras-
tukseen menee parisen-
kymmentä puntaa viikos-
sa. Lucía on jo varsin tai-
tava soittaja ja suorittaa ta-
sokokeita päästäkseen mu-
siikkikouluun. Hän kertoi 

innostuneensa The Greater 
Showman -musikaalin lau-
lusta niin paljon, että opet-
teli itse soittamaan ja lau-
lamaan sen. Isä kuulemma 
auttoi vähän nuottien kans-
sa. Tyttö soittaa mielellään 
Mozartia, jazzia ja Disney-
elokuvien musiikkia. Ke-
väällä kiinnostus soittami-
seen hiipui ja hän sai kah-
den viikon miettimisajan 
– soittaminen jatkuu. Tho-

mas puolestaan aloitti pia-
nonsoiton 1,5 vuotta sitten 
ja kertoi myös isän auttavan 
häntä opettajan lisäksi.

Thomas oli jokin aika 
sitten käynyt taekwondon 
esittelytunnilla ja innostu-
nut kovasti. Poika on vik-
kelä kuin orava ja halu-
si näyttää potkuja ja isku-
ja minullekin. Hän pääsee 
kokeilemaan lajia ensin vii-
delle tunnille, jotta näkee 
millaisesta harrastuksesta 
on kyse. Kummatkin lap-
set pelaavat myös kerran 
viikossa tennistä. Thomas 
ei vielä käy kilpailuissa, 
mutta Lucíasta turnaukset 
ovat tenniksessä kaikkein 
parasta etenkin, jos voittaa 
pojan. 

Lasten vanhemmat ovat 
kumpikin opettajia, joten 
kuljettaminen harrastuk-
siin vaatii melkoista aika-
taulutusta. Onneksi lähi-
naapureiden lapset käyvät 
osin samoilla tunneilla ja 
kuljetusvastuu saadaan ja-
ettua useamman aikuisen 
kesken. Englannissa lap-
sen eivät kulje ollenkaan 
niin itsenäisesti kouluun 
ja harrastuksiin kuin Suo-
messa vaan aikuiset vievät 
heitä, vaikka paikka olisi 
lähelläkin.

Marja MarKKO

Sisarukset lucía ja Thomas.

kaan toimintaan, oli se sit-
ten auttamalla perhekah-
vilassa likaisten astioiden 
kanssa tai järjestämällä ko-
konaan uuden kerhon. Va-
paaehtoisten avulla var-

mistamme, että pystymme 
jatkossakin tarjoamaan laa-
dukasta toimintaa lähel-
lä. Tervetuloa siis mukaan, 
haastaa Päivi Äijälä. 

annI KeTTunen 

Puheenjohtaja
 MLL Pakila

Pakilan yhdistyksen aktiiveja edustamassa kylätapahtumassa.

MARJA MARKKO
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TuHOT osuivat rajuimmin 
lounaasta koilliseen (Laut-
tasaari-Lehtisaari-Pasila-
Maunula-Oulunkylä-Pu-
kinmäki-Malmi) edenneel-
le kaistaleelle, jonka ulko-
puolella tuhot olivat vähäi-
sempiä. Yksittäisiä tuho-
kohteita oli kuitenkin myös 
Konalassa, Haagassa, Ta-
lissa, Ruskeasuolla, Puis-
tolassa, Heikinlaaksossa ja 
Jakomäessä. 

Keskuspuiston laajim-
milla tuhokohteilla on 
maastossa syksystä lähti-
en voinut nähdä myrsky-
tuhoista ja niiden korjaa-
misesta kertovia tiedotus-
tauluja otsikolla ”Kiira kävi 

uSeITa asemakaavoja on 
valituskäsittelyssä, mut-
ta Metsälän eteläpuolisen 
alueen kaavasta ei valitet-
tu ja se (Pohjois-Pasilan 
kaava) tuli voimaan heinä-
kuussa. Sen pohjoispuolel-
la on käynnissä kokooja-
putkiverkoston parantami-
nen ja tulevan rakennus-
alueen luoteisosa palvelee 
putkirakentamista.

Tuusulantien bulevar-
din suunnittelu on ollut pit-
kään käynnissä ja Eeva Pir-
hosen periaateratkaisu vie-
dään lautakuntakäsittelyyn 
marraskuun lopussa. Ilmei-
sesti on tulossa osayleis-
kaava, joka aikanaan ku-
moaisi alueeltaan kaupun-
gin kokonaisyleiskaavan. 
Tilanne on osayleiskaaval-
le haastava, mm. seuraavat 

MeTSälänTIellä uusi-
taan kokoojavesijohdot ja 
huleviemäri, sillä Maalii-
kennekeskuksen asuinra-
kentaminen on pian alka-
massa. Valmistunee kuu-
kauden sisällä. Suursähkö-
linja on myös tarkoitus siir-
tää kadun keskelle.

Tuusulantien pysäkkien 
rakentaminen Yhdyskun-
nantien kohdalle on jo kau-
an ollut rakenteilla. Liittyy 
mm. Jokeri-2 linjan toimi-
vuuden parantamiseen.

Koskelan sairaalan ja 
pesuloiden alueen asun-
torakentaminen alkaa lä-
hivuosina. Antti Korpin-
tie vaatii isoja muutoksia ja 
ne aloitetaan marraskuussa. 
Hanke tosin on kokonaan 
valmis vasta 2023.

Pukinmäen kaaren pa-
rantaminen on käynnis-
sä Vantaanjoen itäpuo-
lella, kiertoliittymä on jo 
käytössä. Liikenne jous-
tavoituu, hanke valmis 

Tietoa kaupungin suunnitelmista ja hankkeista kartalla sekä apua 
harrastuksiin ja vapaa-aikaan

Helsingin kaupungin 
karttapalvelu

Oheisessa kartassa näkyvät katu- ja puistorakentamiskohteet tänä vuonna. Vasemmanpuoleisesta valikosta voi valita 
mitä hankkeita haluaa kartalle näkyviin.

RUUTUKAAPPAUS HELSINGIN KAUPUNGIN KARTTAPALVELUSTA.

Helsingin metsiin uusia puita
Helsingin kaupunki istutti 
lähivirkistysmetsiinsä tänä vuonna 10 000 
uutta puuntainta. Pääosa taimista istutettiin 
viime syksyisen Kiira-myrskyn tuhoaman 
puuston tilalle. Myrskytuhoja korjanneen 
Staran metsäväen arvion mukaan Kiira 
kaatoi tai vaurioitti ainakin nyt istutetun 
taimimäärän verran kookasta puustoa 
kaupungin metsissä.

Pohjoisen suurpiirin 
katurakentaminen

marraskuussa.

Pohjoisen suurpiirin 
puistorakentaminen

Itsenäisyydenpuiston pe-
ruskorjaus Kuntoutussai-
raalan ja Vantaanjoen vä-
lissä on pitkäaikainen han-
ke, joka valmistuu vas-
ta vuonna 2026. Alueel-
la suositaan kotimaisia 
puulajeja.

Tuomarinkylän karta-
nonpuiston laaja-alainen 
perusparantaminen on ku-
luvana vuonna käynnissä 
heinä-lokakuussa jatkuen 
ensi vuoden kesäkautena. 
Kaupungin ilmoituksen 
mukaan tämä vaihe olisi 
valmis vasta 2026.

Suursuonpuistoa pa-
rannetaan Helander-kodin 
kohdalla tavoitteena estee-
tön liikkuminen. Alueelle 
valmistuu myös pieni peli-
kenttä ja hanke on valmis 
vuoden 2019 lopulla.

arTO SalMela

OulunKyläInen uuti-
soi säännöllisesti alueel-
la tapahtuvista kaavamuu-
toksista ja kaupunkiym-
päristöön liittyvistä kau-
pungin hankkeista. Toisi-
naan voi olla vaikeaa hah-
mottaa hankkeiden laajuut-
ta tai mitä alueita ne kos-
kevat pelkän katunimis-
tön tai artikkelitekstin pe-
rusteella. Silloin kannattaa 
käyttää hyväksi kaupungin 
karttapalvelua.

Helsingin kaupungin 
nettisivuilta löytyy run-
saasti tietoa kaupungin toi-
minnasta karttojen muo-
dossa. Karttapalveluista 
voi selvittää mitä kaavoi-
tus-, liikenne- tai puisto-
jen hoitoon liittyviä hank-
keita ja töitä on meneillään 
tai suunnitteilla alueella, jo-
ka itseä kiinnostaa. Kartois-
ta voi myös etsiä kiinteis-
töjä ja rakennuksia tai kat-
soa ilmakuvia ja historialli-

sia karttoja kaupungistam-
me. Palvelukartalta löytää 
kaikki oman alueen kun-
nalliset palvelut osoite- ja 
yhteystietoineen.

Mistä kartat löytyvät?

Karttapalvelu löytyy Hel-
singin kaupungin sivuilta 
ylävalikosta ”Liikenne ja 
kartat”-> ”Kartat ja paik-
katieto”. Helsingin inter-
net-paikkatietopalvelussa 
julkaistaan sekä kaupun-

gin eri toimialojen yllä-
pitämiä että ulkopuolisia 
aineistoja. 
•	Karttapalveluista	löytyvät	

myös vapaa-ajan harras-
tuksiin sopivat kartat:
•	Pääkaupunkiseudun pyöräi-

ly- ja ulkoilukartta  
•	Kalavesien	kartat
•	Ulkoliikunta.fi	

-karttapalvelu
•	Kotiseutupyöräilykartat
•	Kotikaupunkipolut

SuSan WIlander

täälläkin”.

Istutettu taimimäärä 
on viisinkertainen 
normaalivuosiin nähden

Taimia istutettiin myrskyn 
myötä syntyneille aukeille, 
mutta paikoin myös niiden 
reunoille, väljentyneen jä-
reän puuston lomaan. Istu-
tetut puulajit ovat kotimai-
sia ja taimet Suomessa kas-
vatettuja, lähinnä mäntyä, 
kuusta, koivua ja tervalep-
pää sekä paikoin myös ja-
loja lehtipuita sekä jonkin 
verran lehtikuusia.

Taimet ja puulajit valit-
tiin ja sijoitettiin kullekin 
istutuskohteelle ennalta 

suunnitellusti, jolloin otet-
tiin huomioon kohteen si-
jainti, maasto, kasvupaikan 
vaihtelu ja taimien muut 
kasvuedellytykset. Urakka 
aloitettiin toukokuun puo-
livälissä ja se jatkui pitkälle 
kesäkuun puolelle asti.

Vuosittainen 
istutusmäärä 
tarpeeseen nähden liian 
pieni

Ilman erillisiä tuhoja vuosit-
tain istutettava taimimäärä 
luonnonhoitosuunnitelmi-
en mukaisille metsänuudis-
tuskohteille on yleensä ollut 
pari tuhatta tainta ja istu-
tuspinta-ala yleensä kaikki-
aan vain noin yhdestä kah-
teen hehtaaria.

Määrä on mitätön ver-
rattuna luonnonmukaisten 
alueiden pinta-alaan 4 800 
hehtaaria. Vaikka siitä las-
ketaan pois sellaiset alu-
eet, joilla metsää ei aktiivi-
sesti hoideta (esim. kalliot, 
avarat luontoalueet, suoje-
lukohteet tai erilaisia luon-
toarvoja sisältävät luon-
nonmukaisemmat metsän-

osat), jää yhä yli 3 000 heh-
taaria sellaisia metsäaluei-
ta, joilla puuston tulisi edel-
leen kehittyä elinvoimai-
sena ja ajan mittaan myös 
uudistua.

Jatkossa uutta puustoa ja 
kestävää lähimetsää muo-
dostavaa taimiainesta pitäi-
si monin paikoin saada syn-
tymään nopeammin, jottei 
kaupungin virkistysmetsi-
en alati vanheneva puusto 
pääsisi liikaa rapistumaan.

Toki kaupunkimetsää 
pyritään jatkuvasti ylläpi-
tämään eri-ikäistä puus-
toa kerroksellisena kehittä-
en. Uusien taimien istutus-
tarve on tällaisilla alueil-
la vähäisempi, kun laajem-
pia uudistusaloja ei synny 
ja uudistuminen tapahtuu 
luonnontaimia hyödyntä-
en. Kaikenlaisilla kohteil-
la, metsätyypeillä ja erilai-
silla käyttöalueilla tämän 
tyyppinen jatkuva kasva-
tus ei kuitenkaan aina ole 
mahdollista.

HelSIngIn KauPunKI 

KauPunKIyMPärISTön 

TOIMIala

OK-Hammas
Jukka Kärkkäinen
Hammaslääkäri, lääkäri

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

Kaavatilanne 
alueellamme 
elokuussa

ongelmat:
•	 puretaanko	 rautatien	

ylittävä pitkä silta
•	 tuleeko	 pisararata	 ja	

varataanko Käpylän ase-
malle bussien laiturit ja 
tuleeko raitiotie asemal-
le vai jääkö se moottoritien 
keskelle
•	Maunulan	ja	Oulunky-

län välinen silta jää, mutta 
poistetaanko rampit koko-
naan vai muutetaanko ne 
rombisiksi
•	 monipuolistetaanko	

Käpylän asemanseudun 
palveluja vai jäävätkö lisä-
asutuksen palvelut nykyi-
siin Maunulan ja Oulunky-
län keskuksiin
•	 miten	 uuden	 asutuk-

sen melu- ja pölyongelmat 
hoidetaan

arTO SalMela



Oulunkyläinen • Pohjoiset esikaupungit5.9.2018 5

OULUNKYLÄ

KIerräTyS toimii Suo-
messa jo varsin hyvin. Yli 
puolet pakkauksista kier-
rätetään valtakunnallisesti. 
Kartonki, lasi ja metalli ovat 
jo tuttuja kierrätysmateri-
aaleja ja nyt myös muovin-
kierrätys on yleistynyt. 

Vuonna 2016 voimaan 
tulleen pakkausasetuksen 
mukaan pakkausten kier-
rätyksestä vastaavat yri-
tykset. Helsingissä HSY te-
kee tästä syystä yhteistyö-
tä Suomen Pakkauskierrä-
tys RINKI Oy:n kanssa, jo-
ka vastaa pakkausten kier-
rätyspisteistä. Ne sijaitse-

Kierrätysmahdollisuudet 
lisääntyivät Oulunkylän alueella
Suuri osa Oulunkyläisen ilmestymisalueesta 
on pientalovaltaista. Kun oman taloyhtiön 
pihalla ei ole kierrätysastioita, ovat 
kierrätyspisteiden keräysastiat sitäkin 
tärkeämpiä. Pitkän odottelun ja paikallisten 
ahkeran lobbauksen ansiosta Oulunkylään 
on saatu nyt kierrätyspisteisiin myös 
muovinkeräysastiat.

vat aina kauppojen yhtey-
dessä. HSY ei enää raken-
na omia kierrätyspisteitä 
ja kaikki vanhat ovat siir-
tyneet osaksi RINKI Oy:n 
verkostoa. HSY kuitenkin 
vastaa kierrätyspisteiden 
kunnossapidosta ja asiakas-
palvelusta. RINKI Oy huo-
lehtii kierrätyssäiliöiden 
tyhjentämisestä.

Kierrätyksen merkitys-
tä luonnolle tuskin tarvit-
see enää perustella. Kierrä-
tetyistä materiaaleista saa-
daan uusiokäytössä val-
mistettua uusia tuotteita sa-
malla luonnonvaroja sääs-
täen. Lasi ja metalli kes-
tävät kierrätystä loputto-
miin, kartonkia ja muovia 
voidaan hyödyntää useil-
la eri tavoilla. Pieni kierrä-

tyksessä nähty vaiva mer-
kitsee paljon valtavien pak-
kausmäärien päätyessä uu-
siokäyttöön. On kuitenkin 
syytä tiedostaa, että vain oi-
kein lajiteltua pakkausma-
teriaalia voidaan hyödyn-
tää kierrätyksessä. Kiinnitä 
siis huomiota siihen, mihin 
kierrätysastiaan materiaale-
ja laitat!

Muovinkeräys on 
sujunut hyvin

HSY selvitti keväällä, kuin-
ka hyvin asukkaat lajittele-
vat muovipakkauksia kiin-
teistöjen keräysastioihin. 

Tutkimuksessa selvisi, et-
tä muovipakkausten seassa 
on vain alle viidennes sinne 
kuulumatonta jätettä. 

– Tulokset olivat erittäin 
myönteiset. Kiitos asuk-
kaille hyvästä lajittelusta! 
Olemme kertoneet aktiivi-
sesti asukkaille, mitä jätet-
tä saa laittaa muovipakka-
usten keräysastiaan. Tie-
to on mennyt hyvin perille 
ja lajittelutaito on parantu-
nut huomattavasti viimei-
sen vuoden aikana, kertoo 
HSY:n käyttöpäällikkö Jo-
hanna Rusanen.

Kerätyt muovipakkauk-
set kuljetetaan Riihimäelle 
Fortumin muovinjalostus-
laitokseen käsiteltäväksi ja 
sieltä teollisuudelle kierrä-
tettäväksi. Kerätystä muo-

vista valmistetaan esimer-
kiksi muovikasseja, kukka-
ruukkuja ja ämpäreitä.

Muovipakkauksia kerä-
tään nyt neljässä kierrätys-
pisteessä alueellamme:
Perkiöntie 2, Oulunkylä, 
00620
Pirkkolantie 25, 
Pirkkola 00630
Pikkusuonkuja 2, pysäköin-
tialue, Paloheinä 00670
Torpparinmäentie 1 A, 
Torpparinmäki 00690

Muovinkeräykseen saa 
laittaa kotitalouden tyhjiä, 
puhtaita ja kuivia muovi-
pakkauksia, kuten
•	 elintarvikkeiden	 muo-

viset pakkaukset, kuten 
jogurttipurkit, voirasiat 
sekä leikkele-, juusto- ja 
valmisruokapakkaukset

•	 pesuaine-,	 shampoo-	 ja	
saippuapakkaukset

•	 muovipullot,	 -kaniste-
rit ja -purkit – mieluiten 
litistettyinä

•	 muovikassit,	 -pussit	 ja	
-kääreet

Kotitalouksista löytyy mui-
takin muovipakkauksia, 
jotka sopivat keräykseen: 
esimerkiksi tuubit, put-
kilot, EPS-pakkaukset ja 
vastaavat.

Muovinkeräykseen ei 
saa laittaa

•	 likaisia	 muovipakkauk-
sia tai sekajätettä

•	PVC-pakkauksia
•	 muita	 muovituot-

teita tai yritysten 
muovipakkauksia

Pitääkö korkit ja kannet 
irrottaa?

Korkit, kannet ja vastaavat 
pitää irrottaa ja pistää ke-
räysastiaan erikseen. Kor-

kit ja kannet ovat usein eri 
muovia kuin muu pakka-
us. Muovilaadut tunniste-
taan kierrätysprosessissa 
optisella lukulaitteella. Eri 
muovit erotellaan toisis-
taan. Jos esimerkiksi vuoka 
ja kansikalvo ovat eri muo-
via ja kiinni toisissaan, niin 
lukulaite tunnistaa vain toi-
sen. Osa pakkauksesta jou-
tuu siten väärään ryhmään, 
mikä voi merkittävästi hai-
tata kierrätystä. Muutkin 
irtoavat osat kuten pump-
puosa pesuainepulloissa 
on hyvä pistää keräykseen 
erillään.

Paperin ja vaatteiden 
keräys

Kierrätyspisteiden lisäksi 
Helsingissä kerätään pape-
ria ja käyttökelpoisia vaat-
teita. Näitä keräyspisteitä 
hoitavat yhteistyössä HSY 
ja Paperinkeräys Oy sekä 
Suomen Keräystuote Oy ja 
vaatteiden osalta UFF ja Fi-
da International.

Mitä kierrätyspisteisiin 
voi tuoda?
•	 paperia	
•	 kartonkia,	 litistä	 pakka-

ukset ennen kuin laitat 
ne keräysastiaan

•	 lasipakkauksia	 eli	 lasi-
pulloja ja -purkkeja. Voit 
laittaa värilliset ja värit-
tömät lasipakkaukset sa-
maan keräysastiaan.

•	 pienmetallia,	mutta	huo-
mioi, että keräysastian 
suuaukon halkaisija on 
20 cm

•	 käyttökelpoisia	vaatteita,	
osassa kierrätyspisteistä

•	 muovipakkauksia,	 osas-
sa kierrätyspisteis-
tä. Tarkista muovipak-
kausten lajitteluohjeet. 
Huom! Laita keräysas-
tian täyttöaukkoa suu-
remmat muovipakkauk-
set ja muut muovituot-

teet kiinteistön sekajäte-
astiaan. 

Minne muut materiaalit 
viedään?

•	 muu	 kodin	 jäte,	 kuten	
huonekalut, sähkölait-
teet ja remonttijätteet, 
Sortti-asemalle

•	 vaaralliset	 jätteet	vaaral-
lisen jätteen kontteihin 
tai Sortti-asemalle

•	 paristot	 ja	 pienakut	 pa-
ristoja myyviin liikkei-
siin, esimerkiksi päivit-
täistavarakauppoihin, 
tai Sortti-asemalle

•	 keräysastian	 täyttöauk-
koa suuremmat muo-
vipakkaukset ja muut 
muovituotteet kiinteis-
tön sekajäteastiaan. 

nouto-Sortti

Sorttiasemat ovat useimmil-
le tuttuja paikkoja kierrä-
tysjätteiden kuljetuskohtei-
na. Toisinaan sorttiasemalle 
pitäisi saada kuitenkin niin 
isoja tai hankalia tavaroi-
ta etteivät omat kuljetusvä-
lineet riitä. Silloin kannat-
taa tilata Nouto-Sortti. Se 
on maksullinen kuljetuspal-
velu, joka hakee haluamas-
tasi osoitteesta vaikkapa 
vanhan sohvan, jääkaapin 
tai vaatekaapin ja vie kier-
rätykseen. Kerrallaan nou-
detaan enintään yhdeksän 
esinettä ja kuljetuksen hin-
ta on esineiden määrästä ja 
laadusta riippuen 60–120 
euroa. Hinta on muihin sa-
mantyyppisiin palveluihin 
verrattuna kohtuullinen.

SuSan WIlander

PIXABAY

HSY

HSY

Vinkkipolku ekoasumiseen on HSy:n nettisivujen palvelu, joka antaa tietoa ympäristöä 
ja kustannuksia säästävistä asumistavoista.
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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. 045 1244 158. 
Katso lisätietoja ja kuvia 
osoitteesta www.facebook.com/pakilantalo.

Pakin talo 
kruunaa
juhlasi

PAKILA

HelSIngIn Wanha Warus-
wäki on yhdistys 1700-lu-
vun historian harrastami-
seksi ja elävöittämiseksi. 
Musketöörijoukon esikuva-
na on Helsingissä 1700-lu-
vulla toiminut kaupunki-
laiskaarti, jonka 1740-lu-
vun asuissa yhdistys esiin-
tyy. Uudenmaan Karoliinit 
puolestaan vaalii Ruotsi-
Suomen ajan sotilasperin-
teitä ja pyrkii edistämään 
karoliiniajan historian tut-
kimusta ja harrastusta mm. 
esiintymällä historiallisissa 
asuissa. 

Mönstrauksessa Ruot-
si-Suomen sotilaat demon-
stroivat lähtöä vuoden 
1742 Hattujen sotaan. Mus-
ta ruuti paukkui, varusteita 

Warusväki ja karoliinit ”mönstrasivat” 
Pakin talolla
Yhteistyö Helsingin Wanhan Warusväen, 
Uudenmaan Karoliinien ja Pakila-Seuran 
kesken käynnistyi näyttävästi Pakin 
talolla 19.5. Näytös houkutteli paikalle 
puolisentoista sataa sotilasperinteestä ja 
historiasta kiinnostunutta.

ja miehiä tarkastettiin ja so-
tilaat harjoittelivat rynnä-
köintiä. Samalla paikallisia 
talopoikia pestattiin kunin-
kaalliseen armeijaan. Giv 
akt eli huomio ja Giv fyr eli 
tulta ja muut ruotsinkieliset 
komennot kajahtelivat Pa-
kin talon pihapiirissä. Ylei-
sölle esiteltiin myös eri ai-
kakausien upeita sotilasa-
suja, kivääreitä ja miekkoja 
ja samalla myös hieman his-
toriaa. Sotilaiden nimet tuo-
hon aikaan saattoivat olla 
niinkin yksinkertaisia, että 
numerolla 12 pestattu soti-
las sai nimekseen Tolv. Ni-
mi saattoi olla myös vaik-
kapa Först, Stål, Rask tai 
Appelsin. Jos sotilas kaatui 
sodassa, saattoi saman ni-

men ottaa seuraava värvät-
ty mies.

Wanhan Warusväen ja 
Karoliinien 13 hengen jou-
kon ohella näytöksessä Pa-
kin talolla oli mukana sa-
man verran mamselleja 
ja piikoja. Piiat seurasivat 
yleensä armeijan mukana 
sotaretkille, tekivät ruokaa, 
korjasivat vaatteita ja huo-
lehtivat muutenkin sotilai-
den arjesta. Sotilaat saivat 

1700-luvulla päivittäin syö-
däkseen esimerkiksi sila-
valla höystettyä soppaa se-
kä leipää. 

Mönstrauksessa Pakin 
talon pihassa porisi herne-
rokkapata, lankaa kehrät-
tiin ja pientä tuotekauppaa-
kin käytiin. Pakilan Martto-
jen 1700-luvun henkeen vi-
ritetty ruokatarjoilu sai kii-
tosta. Marttojen ja Pakila-
Seuran yhteistyö on ollut 

tiivistä. ”Yhteistyössä on 
voimaa Pakilan alueella ja 
saamme enemmän väkeä-
kin liikkeelle”, sanoo Paki-
lan Marttojen puheenjohta-
ja Seija-Liisa Saukkonen.

Sotilasharjoituksiin sopi-
via paikkoja on Helsingissä 
todella vähän, esimerkiksi 
Suomenlinnassa ja Seura-
saaressa museoalueen mää-
räykset rajoittavat käyttöä. 
Helsingin Wanhan Warus-
väen puheenjohtaja Wasel 
Arar ja Uudenmaan Karo-
liinien keulamies Keimo 

Ahokanto ottivatkin ilah-
tuneina vastaan kutsun Pa-
kin talolle, jossa voi vapaas-
ti harjoitella aidossa van-
hassa miljöössä. Pakila-Seu-
ran tavoitteena on puheen-
johtaja Tapio Klemetin mu-
kaan pidempiaikainen yh-
teistyö Wanhan Warusväen 
ja Uudenmaan Karoliinien 
kanssa. Yhteistyön tulok-
sia pääsee seuraavan kerran 
ihalimaan 7.10.2018, jolloin 
Pakin talolla järjestetään 
Kekri-juhla. 

eSKO luKKarI

Sotilaat lähdössä Hattujen sotaan.

ESKO LUKKARI
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Pakila on osa kasvavaa kaupunkia

”Itsekseen liikkuvia kynnysmattoja ja harjoja -asukkaat 
epäilevät, että murtovarkaat merkitsevät taloja myö-
hempiä vierailuja varten Helsingin Paloheinässä” uuti-
soi Helsingin Sanomat 7.7.2018. Pari päivää myöhem-
min lehti kertoi poliisin ottaneen kiinni kaksi miestä 
epäiltynä asuntomurroista Helsingin Pakilassa.
Poliisi rauhoitteli tilanteesta huolissaan olevia asukkai-
ta ja sanoi, ettei pelkoon ollut syytä. Poliisi kehotti kui-
tenkin valppauteen.

Pientalovaltaisella Pakilan, Paloheinän ja Torpparinmä-
en alueella on arvostettu ja arvostetaan luonnonlähei-
syyttä ja rauhaa. Syntyperäiset asukkaat muistelevat ai-
koja, jolloin omalla pihalla hoidettiin kukkia ja kasvatet-
tiin marjoja. Naapurit olivat tuttuja ja oudolta kulkijalta 
kysyttiin, millä asialla liikkuu. Meitä tänne muuttanei-
ta alueelle houkutteli kenties oma pieni piha ja aurin-
gonottoterassi, mahtavien puistojen läheisyys, turvalli-
nen koulumatka tai ihan vaan keskeinen sijainti, josta 

on helppo lähteä niin etelään, pohjoiseen, itään kuin län-
teen. Kaikki kuitenkin rakastamme asuma-alueemme rau-
hallisuutta ja turvallisuutta - joka nyt on järkkymässä.

Asuntomurtoja tehtailevat hämärämiehet eivät ole ainoa 
huolenaihe. Valitettavia viestejä ilkivallasta, paikkojen rik-
komisesta ja töhrimisestä kuulee entistä useammin. Isoilta 
väyliltä kantautuva liikenteen melu häiritsee. Välillä tun-
tuu, että osa yöaikaan tapahtuvasta päristelystä on ajatte-
lematonta piittaamattomuutta muita kohtaan.

Pakilan, Paloheinän ja Torpparinmäen alueelle muuttaa 
koko ajan lisää ihmisiä. Alue tiivistyy sisältäpäin mutta 
myös kantakaupunki kasvaa pian kiinni siihen. Pakila on 
osa kasvavaa kaupunkia.

Suurkaupungin elämään kuuluu ääniä, sotkua ja valitetta-
vasti rikollisuuttakin. Kaikkea ei pidä kuitenkaan hyväk-
syä. Mitä voimme tehdä?

Asioiden turhaa kärjistämistä kannattaa välttää. Ongelmat 
eivät poistu syyttelemällä toisia, esim. Helsinkiin muutta-
via ihmisiä tai niitä, joiden elämänrytmi on erilainen kuin 
omamme. Hyvä tapa suojautua asuntomurroilta ja omaan 
kotiin kohdistuvalta ilkivallalta on ostaa hälytyslaitteet ja 
tehdä sopimus vartiointiliikkeen kanssa. Noin 100 euron 

Pakila-Seuran 
Puheenjohtajan palsta lisä kuukaudessa asumiskustannuksiin tuo turvaa ja 

mielenrauhaa.

Pidemmällä tähtäimellä aluettamme muokataan kaa-
voituksella. Hyvä kaava sekoittaa asumista ja palvelu-
ja niin, että alue säilyy sopivan elävänä aamuin ja iloin. 
Hyvä kaava mahdollistaa lisärakentamisen ja samalla 
säilyttää alueemme pientalovaltaisena ja luonnonlähei-
senä, koulutiet turvallisina ja riittävät lähipalvelut hel-
posti saavutettavina. 

Vaikka elämä on nykyään kiireistä, yhteisöllisyys, naa-
pureihin tutustuminen ja toinen 
toisestamme huolehtiminen lisää 
turvallisuutta. Pidetään esimer-
kiksi silmällä naapurin huushol-
lia, kun tiedämme naapurin olevan 
lomalla.

Pakila-Seurassa tehdään työtä viih-
tyisän ja turvallisen asuma-alueen 
puolesta. Tule mukaan!

TaPIO KleMeTTI

Pakila-Seuran pj
050-624 86

MuISTaTKO, kun touko-
kuussa järjestettiin Itä-Pa-
kila-päivä Etupellon puis-
tossa? Entä oletko osallis-
tunut vuosittaiseen Kyläta-
pahtumaan syyskuun alus-
sa Pakilan yläasteen kou-
lulla? Oletko nähnyt alu-
een lapsilla Pakila-Seuran 
logolla varustettuja liive-
jä? Tätä kaikkea ja paljon 
muuta on Pakila-Seuran 
toiminta. Haluamme toi-
mia alueen hyväksi laajal-
la skaalalla. Teemme ak-
tiivista yhteistyötä alueen 
eri toimijoiden kanssa. Toi-
mintaamme ovat tervetul-
leita eritaustaiset ja kai-
kenikäiset. Jäseneksi sitou-
tumattomaan Pakila-Seu-
raan voivat liittyä täysi-
ikäiset, mutta toiminnassa 
alueen hyväksi voivat mai-
niosti olla mukana myös 
ei-jäsenet. 

Asutko Pakila-Seuran 
toiminta-alueella (Pakila-
Paloheinä-Tuomarinkylä) 
tai haluaisitko muuten toi-
mia alueen hyväksi? Tar-
vitsemme mukaan toimin-
taan juuri sinua, Pakila-
Seuran jäsen tai vasta jä-
senyyttä harkitseva! Heti 
syksyn alussa olemme taas 
mukana järjestämässä pe-
rinteistä Kyläpäivää. Loka-
kuussa järjestämme Pakin 
talolla Kekri-juhlan. Vuo-
den mittaan toteutuu myös 
useita muita, pienempiä 

PAKILA

tempauksia. Voisitko olla 
mukana taustajoukoissa? 
Kun tekijöitä on mahdolli-
simman monta, pystymme 
tarjoamaan yhä monipuo-
lisempaa toimintaa. Aktii-
veille voimme tarjota jo-
kaisen osaamisprofiiliin ja 
omiin toiveisiin sopivia it-
selle mieluisia tehtäviä.

Miten pääset mukaan 
vaikuttamaan ja toteutta-
maan toimintaa? 
•	 Vaikuta	 mielipiteillä-

si. Lue lisää Pakila-Seuras-
ta Pakilan kotisivuilta ja 
seuraa meitä Facebookissa 
(www.facebook.com/paki-
laseura) ja Instagramissa 
(www.instagram.com/pa-
kilaseura). Kommentoi ja 
jaa julkaisujamme, osallis-
tu keskusteluun. 
•	Liity	Pakila-Seuran	jä-

seneksi. Se käy käteväs-
ti esim. Pakilan kotisivu-
jen kautta (http://kaupun-
ginosat.net/pakila). Vies-
timme jäsenillemme aktii-
visesti, joten jäsenmaksul-
la (15 e/v) varmistat ajanta-
saisen tiedonsaannin esim. 
asemakaavaan liittyvis-
tä asioista, alueen tapah-
tumista ja keskustelutilai-
suuksista. Jäsenenä pää-
set vaikuttamaan seuran 
toimintaan ja voit tehdä 
kehittämisehdotuksia.
•	Tule	mukaan	pienryh-

mätoimintaan. Pakila-Seu-
ra toimii käytännössä pit-

kälti toimikuntien kaut-
ta. Meillä on tulevaisuus-, 
viestintä- ja tapahtumatoi-
mikunnat, joihin on mah-
dollista osallistua oman 
kiinnostuksen mukaan itse 
valitsemassaan laajuudes-
sa. Toimikuntiin ovat ter-
vetulleita muutkin kuin jä-
senet. Jos sinulla olisi mah-
dollisuus tulla esimerkik-
si paistamaan makkaraa, 
toimimaan järjestyksenval-
vojana tai tekemään muita 
tapahtumajärjestelyitä, ota 

yhteyttä tapahtumatoimi-
kunnan vetäjään Peppi Ter-
vo-Hiltulaan (peppi@kas-
vio2000.fi). Jos haluaisit ol-
la mukana toteuttamassa ja 
kehittämässä Pakila-Seuran 
viestintää, ota yhteys Er-
ja Vuorioon (erja.vuorio@
gmail.com). Jos sydäntäsi 
lähellä on alueen tulevai-
suus ja sen kehittäminen, 
ota yhteys Tapio Klemet-
tiin (tapio.klemetti@gmail.
com). Kirjoita otsikkokent-
tään “Pakila-Seura” niin 

viestisi ohjautuu oikein. 
•	 Osallistu	 kokouksiin.	

Pakila-Seura järjestää vuo-
sittain sääntömääräiset ke-
vät- ja syyskokoukset. Näi-
hin ovat jäsenten ohella 
tervetulleita osallistumaan 
kuunteluoppilaina myös 
jäsenyyttä harkitsevat. Seu-
raa viestintäämme ja tu-
le mukaan tulevan syksyn 
kokoukseen!

Toiminta kotialueen hy-
väsi koituu yhteiseksi hyö-
dyksi ja tuottaa hyvää miel-
tä tekijöille. Aluetoiminta 
on mukava harrastus ja tar-
joaa tilaisuuden tutustua 
alueen muihin asukkaisiin 
ja toimijoihin. Toivotta-
vasti innostuit. Olet lämpi-
mästi tervetullut mukaan! 

PePPI TerVO-HIlTula ja 

erja VuOrIO 

Kanna kortesi kekoon 
kotialueen hyväksi! 
Pakila-Seuran toimintaan on helppo osallistua.

Pakintalolla järjestetään runsaasti erilaisia tapahtumia koko perheelle.

ERJA VUORIO

to 13.9. klo 18.00
Kaavoituksen uhkaamat luontokohteet:

Henrik Sohlbergin puisto ja Toivolan puisto
Tutustumme kohteiden luontoarvoihin, kasvi- ja 
eläinlajistoon sekä hiukan kulttuurihistoriaankin, 

oppaina opettaja Erwin Woitsch ja 
biologi Otto Miettinen. 

Kesto 1,5-2 h, ulkoilukengät.
Lähtö: Siltavoudintie 25, bussipysäkki (64) Siltavoudinkuja

Paluu: Itsenäisyydenpuisto, bussipysäkki (mm. 61,69) 
Oulunkylän rantapuisto

Tervetuloa!

LUONTORETKI
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MUUT
Varttuneita mietteitä

Kesis alkaa taas olla 
förbi, skolet treenaa 
taas takoo järkee 

junnujen knubbeihin ja koh-
ta on marraskuun pimeet 
ja rapaset kelit. Ennen sitä 
kandee kuitenki fiilistellä 
loppukesän ja syksyn juit-
suista. Voi skruudaa rapu-
ja, lähtee Lappiin tsiigaan 
ruskaa tai tsiigata sitä tääl-
lä stadissakin. Fisujakin voi 
treenaa metskaa Vantaan jo-
esta tai jostain skönestä. Ja 
tottakait sienet ja muut puo-
lukat. Jos niitä nyt tulee tän 
kuuman kesän jälkeen.
Aina kandee funtsaa, mitä 
uutta vois lähtee duunaa. 
Ogelissa on viltsisti mah-
dollisuuksia. Mua lähellä 
on aina ollu sellaset jutut, 
joissa voi duunaa jotain pa-
remmaks tässä maailmas-
sa. Ja paremmaks maailmaa 
saa, jos treenaa duunaa jut-
tuja kimpassa.
Urheilu on yksi yhteisöl-
lisyyttä painottava juttu. 
Ogelissa mm. Gnisu, OKK 
ja Botnia tarjoavat mahdol-
lisuuksia joukkueurheilun 
harrastamiseen. Harrastus-
ten taustalle tarvitaan jengiä 
turvaamaan toiminnan jat-
kuvuutta. Loistavia mesto-
ja alkaa toimia ja verkottua 
Ogelilaiseen sporttisakkiin.
Ogelissa toimii myös VPK, 
Martat, MLL, Lions klubi ja 
moni muu yhdistys. Niiden 
toimintaperiaatteet voinee 
kiteyttää kahteen asiaan: on 
ihan ok kuulua kliffaan jen-
giin ja siinä samalla duunaa 
jotain hyvää koko Ogelin 
hyväksi.
Noista funtsailuista joten-
kin mun ajatukset kulkee 
landemestan murkkupe-
sään. Se on bygattu aika lä-

helle meidän bastuu. Sik-
si bastun ympärillä niitä 
murkkuja pyörii aika pal-
jon. Joku jossain väitti että 
sellaisessa isohkossa keossa 
budjaa muutama satatuhat-
ta murkkua.
Kun mä steppailen siinä 
bastun pitskulla, niin ai-
na on murkkuja klabbeissa 
kiinni. Kyllä murkkujätkil-
lä pitää olla kova usko voi-
miinsa, kun ne alkaa purra 
ja varmaan uskovat, että mä 
häivyn maisemaan sen ta-
kia. Ja niiden yhteistyö on 
saumatonta. Aina tulee ka-
vereita jelppaan. Jos mä jäi-
sin siihen pitskulle makaan, 
niin varmaan ne puoli mil-
joonaa murkkua palottelis 
mut muutamassa viikossa 
ja kantas kuningattarelleen 
välipaloiksi. En viitti kui-
tenkaan treenaa sitä.
Mä kyllä myös funtsaan, 
miten niistä pääsis eroon. 
Katotaan kumpi finnaa vai 
yritetäänkö silti budjaa rin-
nakkain sovussa. 
Muhun iski Hesarin uuti-
nen tiistailta 7. elokuuta. ” 
Valtava neutrooni-ilmaisin 
Antarktiksen mannerjääs-
sä nappasi kosmisen neut-
riinon. Hiukkasen alkupe-
räksi jäljitettiin blasaari eli 
galaksin keskuksen röyh-
täilevä musta aukko noin 
neljän miljardin valovuo-
den päässä.” Jotain käy-
töstapoja tarttis tässä maa-
ilmankaikkeudessakin ol-
la. Musta röyhtäily ei ole 
sopivaa.
Syyskuu alkaa. Muistetaan, 
että joka sää on retkeilysää. 
Tarvittaessa saderotsi nis-
kaan ja lantsarit klabbeihin. 
Ja sienimettään.

raIMO anTTIla

STadIluOTSIT toimivat 
siis yhdessä muiden kau-
pungin vuorovaikutustyö-
tä tekevien kanssa eräänlai-
sina sillanrakentajina kau-
punkilaisten ja kaupungin 
välillä. Helsingin kaupun-
gille on tärkeää, että kau-
punkilaiset pääsevät käyt-
tämään vahvuuksiaan ja 
osaamistaan parantaakseen 
yhteistä kaupunkia, tässä 
stadiluotsit voivat olla tu-
kemassa ja auttamassa aina 
tilanteen vaatimalla tavalla. 

Stadiluotsien luotsialu-
eiksi valittiin Helsingin 
suurpiirit muutamia poik-
keuksia lukuun ottamat-
ta. Pohjois-Helsingin stadi-
luotsina toimii Ella Tans-
kanen. Oulunkylän, Mau-
nulan, Pakiloiden ja Tuo-
marinkylän lisäksi Ellaan 
voi olla yhteydessä Kaare-
lan asioissa. Keskisen Hel-
singin stadiluotsina toimii 
Antti Sarpo, jonka luotsi-
alue ulottuu Pasilasta Kala-
satamaan ja itäisestä kanta-
kaupungista aina Käpylään 
ja Koskelaan saakka. 

Kevään ja kesän ajan sta-
diluotsit ovat kartoittaneet 
omien alueidensa yhteis-

Kirjanpitopalvelua Oulunkylässä
pienille yrityksille

www.mikrotilit.fi         p. 040 733 68 69

PARTURI-KAMPAAMO

OLYMPIA
Koskelantie 54 P. 09 757 1353

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

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

SyKSyn perinteeksi muo-
dostuva sadonkorjuujuh-
la Kekri järjestetään Pakin 
talolla, Etupellontie 2, sun-
nuntaina 7.10.18 kello 12–
15. Tarjolla on Pakilan Mart-
tojen patojen runsaita anti-
mia omakustannehintaan 
ja kiinnostavaa wanhanajan 
ohjelmaa Pakin talon kau-

Sadonkorjuujuhla Pakin 
talolla 7.10.2018

Stadiluotsit 
kannustavat 
osallistumaan
Helsingin kaupunki palkkasi keväällä 
2018 seitsemän stadiluotsia edistämään 
kaupunkilaisten osallisuutta asuinalueilla. 
Stadiluotsien tehtävänä on auttaa 
kaupunkilaisia kehittämään omaa 
kaupunkiaan, löytämään oikeat kanavat ja 
henkilöt kaupungilta asioiden eteenpäin 
viemiseksi. Lisäksi he viestivät kaupungin 
suunnalta asioista, joihin alueilla 
voi vaikuttaa ja auttavat löytämään 
tarvittavan tuen kaupunginosatoiminnan 
toteuttamiseksi. 

työverkostoja, tarpeita ja re-
sursseja. Tänä syksynä Hel-
singissä alkaa ensimmäis-
tä kertaa koko kaupungin 
laajuinen osallistuva bud-
jetointi. Tämä tarkoittaa, 
että kaupunkilaiset pääse-
vät vuosittain päättämään, 
mihin 4,4 miljoonan euron 
suuruinen summa käyte-
tään. Stadiluotsit varmis-
tavat yhdessä kaupungin 
muiden toimijoiden kans-
sa, että osallistuminen alu-
eilla toteutuu moniäänises-
ti ja yhdenvertaisesti. Eh-
dotusten kerääminen alkaa 
näillä näkymin loppuvuo-
desta. Ehdotuksista saavat 
äänestää kaikki 12 vuotta 
täyttäneet helsinkiläiset ja 
eniten kannatusta saaneet 
ideat toteutetaan. Osallis-
tuvasta budjetoinnista tie-
dotetaan laajasti syksyllä, 
kun kaupunginhallitus on 
päättänyt käytännön toteu-
tuksen yksityiskohdista. 
Osallistuvan budjetoinnin 
ensimmäiseen vaiheeseen, 
ehdotusten muodostami-
seen on rakennettu osallis-
tuvan budjetoinnin kortti-
peli, joka auttaa ketä tahan-
sa muodostamaan budjet-

tiehdotuksia. Peliä on tar-
koitus pelata eri porukois-
sa asuinalueilla esimerkiksi 
yhteisissä peli-illoissa, jois-
ta tiedotetaan lähempänä 
tarkemmin. 

Stadiluotsiin voi ottaa 
yhteyttä esimerkiksi säh-
köpostilla tai Facebookissa 
(stadiluotsi Etunimi Suku-
nimi) tai nykäistä hihasta 
alueen tapahtumissa. Stadi-
luotsiin voi olla yhteydessä 
erilaisista, pienistä tai suu-
rista, kaupunkiin liittyvissä 
kysymyksissä. 

anTTI SarPO ja ella 

TanSKanen

Pohjoisen suurpii-
rin ja Kaarelan alueen 
Stadiluotsi:
Ella Tanskanen 
ella.tanskanen@hel.fi 
puh. 040 3585417 
facebook: Stadiluotsi El-
la Tanskanen 

Keskisen suurpiirin 
Stadiluotsi:
Antti Sarpo 
antti.sarpo@hel.fi 
puh. 0415121734 
facebook: Stadiluotsi 
Antti Sarpo

Kuvassa stadiluotsit antti Sarpo ja ella Tanskanen 
Mäkitorpan leikkipuistossa.

niissa historiallisessa mil-
jöössä. Tervetuloa!

Seuraa tarkentuvia tieto-
ja Pakila-Seuran tapahtumis-
ta Pakilan kotisivuilta (www.
kaupunginosat.net/pakila) 
sekä seuran Facebook (www.
facebook.com/pakilaseura) ja 
Instagram (www.instagram.
com/pakilaseura) -sivuilta. 

HANNELE UOTILA
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Huonekaluverhoomo ja myynti

O. Pohjois-Koivisto
Mäkitorpantie 33 ja 40, Oulunkylä, p. 040 508 7421

Huonekaluverhoilut ammattitaidolla
Myös uusia ja entisöityjä huonekaluja varastossa. 

Avoinna arkisin 15.30-18 tai sopimuksen mukaan.

TäMän vuoden kummi-
kouluiksi HSY valitsi Hel-
singistä Koskelan, Munkki-
vuoren, Tapanilan ja Ström-
bergin ala-asteen koulut se-
kä Helsingin yhteislyseon. 
Espoosta kummikouluina 
aloittavat Vanttilan, Lau-
rinlahden ja Koulumesta-
rin koulut. Vantaalla kum-
mikouluohjelmaan osallis-
tuu Veromäen koulu, Kau-
niaisissa Kasavuoren kou-
lu ja Kirkkonummella Vuo-
renmäen koulu.

– Olemme tarjonneet jo 
noin sadalle kummikoulul-
le maksuttoman ympäris-
tökasvatuskokonaisuuden 
reilun kymmenen vuoden 

Koskelan ala-aste 
yksi HSy:n uusista 
kummikouluista 
Yksitoista koulua Helsingistä, Espoosta, 
Vantaalta ja Kauniaisista aloittaa HSY:n 
kummikouluina tänä lukuvuonna. 
Kummikouluissa harjoitellaan arjen 
ympäristötekoja. HSY on tarjonnut 
ympäristökasvatusta noin sadalle 
kummikoululle jo reilun 10 vuoden ajan. 

aikana. Opettajat ovat kii-
telleet kummikouluohjel-
maa muun muassa siitä, et-
tä kummikouluvuosi akti-
voi ja parantaa koko koulun 
ympäristökasvatusta, ker-
too HSY:n ympäristöasian-
tuntija Päivi Vaisto.

Kummikouluohjelman 
tavoitteena on, että myös 
lukuvuoden jälkeen oppi-
lailla ja opettajilla on hy-
vät mahdollisuudet jatkaa 
ympäristötyötä koulussa ja 
omassa arjessaan.

Kummikoulut voivat va-
lita teemakseen joko elin-
tärkeän veden tai kestävän 
kulutuksen. Tänä syksy-
nä on ensimmäistä kertaa 

tarjolla vesiaiheinen kum-
mikouluohjelma alakoulu-
jen lisäksi myös ylä- ja yh-
tenäiskouluille. Veden kier-
tokulku, lähivesien tutkimi-
nen, viemärietiketti ja vesi-
vastuullisuus ovat keskei-
siä veteen liittyviä aiheita. 
Niitä opiskellaan viidessä 
koulussa. Jätteen määrän 
vähentämistä, lajittelua ja 
kohtuullisten kulutusvalin-
tojen tekemistä opetellaan 
kuudessa koulussa.

HSY tarjoaa kummikou-
luille valmiita oppitunteja 
ja -materiaaleja sekä koulu-
tusta opettajille. Oppilaita 
ja opettajia neuvovat Pää-
kaupunkiseudun Kierrätys-
keskuksen Ympäristökoulu 

Polun ympäristökasvatta-
jat. Kunkin koulun omat 
ympäristövastaavat suun-
nittelevat yhdessä ympä-
ristökasvattajan kanssa 
koululle koko lukuvuo-
den kestävän ohjelman.

HSY valitsee kummi-
kouluohjelmaan vuosit-
tain vähintään 10 kummi-
koulua pääkaupunkiseu-
dulta ja Kirkkonummel-
ta. Seuraava kummikou-
luhaku alkaa maaliskuus-
sa 2019.

HSy

Lisätietoja:
Ympäristöasiantuntija 

Päivi Vaisto, puh. 040 705 
5863, paivi.vaisto@hsy.fi

hsy.fi/kummikoulu

MUUT
Tervetuloa jäseneksi 
Oulunkylä-Seuraan!

Haluatko vaikuttaa asuinalueesi asioihin? 
Onko sinulla uusia ideoita tai muutosehdotuksia? 
Tule tekemään Oulunkylästä entistäkin parempi 

paikka asua ja viihtyä!

Liity Oulunkylä-Seuraan maksamalla jäsenmaksu 
20 euroa/vuosi osoitteessa: holvi.com/shop/

oulunkyla-seura.
Jäsenenä pääset mukaan Oulunkylä-Seuran 

toimintaan rakentamaan yhteistä Oulunkylää. 
Tervetuloa!

Oulunkylä-Seura - alueen oma kaupunginosayhdistys
• ottaa kantaa kaavoitukseen, viheralueisiin, 
liikenneasioihin ja palveluihin
• järjestää asukasiltoja ja organisoi Oulunkylä-
päivän (Kyläjuhlan)
• julkaisee Oulunkyläinen -lehteä kuudesti vuodessa
• ylläpitää Oulunkylän kotisivuja
• tallentaa ja tekee tunnetuksi alueen historiaa ja 
rakennusperintöä
• virittää yhteistyötä alueen asukkaiden, 
julkistahojen ja yhdistysten kesken

Seura on HELKAn eli Helsingin 
kaupunginosayhdistysten liiton ja 

Suomen Kotiseutuliiton jäsen. 
Seuran keskeinen kokoontumispaikka on asukastalo 
Oulunkylän Seurahuone, oulunkyläläisten yhteinen 

olohuone.

Seurassa voi toimia mm. 
jossakin sen työryhmistä, 

lehden toimituskunnassa tai 
johtokunnassa.

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.

Hannu on kotoisin Palo-
heinästä ja Mimmi Tikkuri-
lasta, nyt he asuvat Tammi-
stossa. Perheeseen kuulu-
vat myös 12-vuotias poika 
ja 7-vuotias tytär.

– Tänne on ollut kiva tul-
la, sillä meidät on otettu hy-
vin vastaan. Ilokseni asiak-
kaissa on monia tuttuja Pa-
loheinän ajalta, toteaa Han-
nu Lehtinen.

– Edellisten kauppiaiden 
jäljiltä on vain vähän kor-
jattavaa jotta kaupasta tu-
lee meidän mieleinen. Ha-
luamme kehittää asiakas-
palvelua, keskittyä hyvään 
ja tuoreeseen valikoimaan 
asiakkaiden toiveiden mu-
kaisesti, tähdentää Mimmi 
Lehtinen. 

Kauppiaspari haluaa toi-
mia läheisessä yhteistyössä 
paikallisissa riennoissa eri 
järjestöjen kanssa.   –Sosi-
aalinen media on meille tär-
keä, printtimainontaa em-
me juurikaan käytä, koros-
taa Hannu Lehtinen.

Kauppa työllistää 13– 15 
henkeä. 

MaunO HarI

uusi kauppiaspari K-Supermarket 
Torpparinmäkeen

Hannu ja Mimmi Lehtinen aloittivat 1.6. 
K-Supermarket Torpparinmäen uusina 
kauppiaina.

Iloinen K-Supermarket 
kauppiaspari oman kaupan 
edustalla.

liikekeskus Ogeli
Kylänvanhimmantie 29, 00640 Helsinki
puh. 010 439 6615

Kirjakassi Tammisto
(Citymarket-tavaratalo)

Erä!
*MINECRAFT-PELILEHTIÄ 1,90€ kpl (6,90€)
*KÄSITYÖ-JA HARRASTEKIRJOJA alkaen 4,90€
*LASTEN-KIRJOJA alkaen 2€

*KALENTERIT VUODELLE 2019 SAAPUNEET!!

15,90€ 
(35,00€)

Erä! 
Fortnite-suuri 
pelikirja

TARJOUSKIRJAMYYMÄLÄ

AVATTU!!

MAUNO HARI
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OSallISTuIn Virtaa filla-
riin -kampanjaan koehen-
kilönä kesäkuun alkupuo-
lella. Koehenkilöitä haet-
tiin keväällä ja 900 vastaa-
jaa toivoi pääsevänsä vaih-
tamaan auton sähköpyö-
rään. Näistä valittiin nel-
jä testikäyttäjää, joista olin 
yksi. Käytimme sähköpyö-
rää kaikkeen mahdolliseen 
päivittäiseen liikkumiseen 
– toiset jopa työmatkoihin 
Kauniaisista Helsingin kes-
kustaan. Kampanja on osa 
laajempaa kokonaisuutta 
niin Suomessa kuin muis-
sa maissa.

Kolmivuotisessa (2018-
2020) BSR-electric -hank-
keessa edistetään sähköistä 
liikennettä Itämeren alueen 
kaupungeissa. EU:n Itäme-
ren alueen rakennerahaston 
rahoittamassa hankkees-
sa on mukana organisaati-
oita – kaupunkeja, yliopis-
toja ja konsulttitoimistoja – 
lähes kaikista Itämeren alu-
een maista. Suomesta mu-
kana on HSY:n lisäksi Tu-
run ammattikorkeakoulu 
ja Green Net Finland -kehi-
tysverkosto. HSY:n Ilmas-
toinfon BSR-electric hank-
keessa keskitytään sähkö-
pyöriin ja siinä pyritään 
vaikuttamaan erityisesti 
kaksi autoa omistaviin per-
heisiin. Tavoitteena on, et-
tä perheet vaihtaisivat toi-
sen autonsa sähköpyöriin. 
Hanke käsittää sähköpyö-
räilyä edistävän Virtaa filla-
riin -kampanjan ja alueelli-
sia pilotointeja.

Vauhdin hurmaa

Sähköpyörällä ajaminen oli 
minulle täysin uusi koke-
mus ja ensi ajolla olikin hä-
kellyttävää huomata miten 
paljon sähköavusteisuus 
tuo lisää potkua pyörään. 
Pyörässä oli sekä tavalli-
set vaihteet, että mahdol-

luKuPIIrISSä kirjoja lue-
taan ja niistä keskustellaan 
yhdessä. Lukeminen täy-
dentyy yhteisöllisyyden 
elementeillä ja saa uusia 
ulottuvuuksia. Metodi toi-
mii myös alakouluikäisillä, 
kunhan opettaja ohjaa lu-
kupiiriryhmät alkuun.

– Lukupiiri on oiva tapa 
houkutella vähän vastaha-
koisemmatkin lukijat mu-
kaan kirjojen maailmaan, 
sillä luetusta keskustele-
minen syventää lukukoke-
musta ja auttaa luetun ym-
märtämisessä. Yhdessä lu-
keminen on kivaa ja yhdes-
sä luetaan paremmin, ker-
tovat Lukuklaanin opetta-
jan oppaan kirjoittajiin lu-
keutuvat äidinkielenopetta-
jat Henna Ylihärsilä ja Min-
na Katajamäki.

Koulut saavat kahdek-
sasta eri kirjasta viisi kap-
paletta kutakin, joten luku-
piirejä voi kokoontua use-
ampia yhtä aikaa. Opettajan 
käsikirjasta löytyy yleisiä 
ohjeita lukupiirityöskente-
lyyn sekä valmiita tehtäviä 
lukupiirissä käsiteltäväksi, 
käytännön neuvoja kirjalli-
suuden opettamiseen sekä 
kirjavinkkejä, joiden avulla 
lukemaan innostuneet voi-
vat löytää lisää luettavaa 
mieluisasta aihepiiristä.

Suomalainen 
lastenkirjallisuus 
vahvasti edustettuna

Suomenkieliset koulut sai-
vat valita kirjapakettinsa 
viidestä eri vaihtoehdos-
ta. Kirjapaketit sisältävät 
muun muassa Timo Parve-
lan hittiteoksen Ella ja kave-
rit matkalla jamboreelle, Sal-
la Simukan Sisarla -romaa-
nin sekä Siri Kolun Me 
Rosvolat -teoksen.

– Lukuklaani-lukupaket-
ti on tämän vuosikymme-
nen kulttuuriteko. Se tuo 
lastenkirjat kouluille ja las-
ten ulottuviin ja toivotta-
vasti sytyttää lukemisen lie-
kin. Olen iloinen ja onnel-

Lukuklaani kannustaa 
lapsia lukemaan

Virtaa fillariin kiidätti 
kuumassa kesässä

KULTTUURI

HSY on mukana hankkeessa, jossa 
edistetään sähköistä liikennettä. Yksi 
osa hankkeesta on Virtaa fillariin 
-kampanja, jossa koehenkilöt pääsevät 
testaamaan sähköpyöriä arkielämän 
liikkumistarpeissa. Kampanjan tulokset 
ovat tähän mennessä olleet hyvin 
positiivisia.

lisuus valita sähköavustei-
suuden määrä 0-5 asteikol-
la. Pohjoisbaanalla kiitäessä 
sähköavusteisuus pääsi oi-
keuksiinsa – 30km/h nope-
us tuli vaivatta. Tavallisilla 
alueemme pyöräteillä aja-
essa sen sijaan vauhti pysyi 
maltillisena, koska jatkuvat 
kadunylitykset ja erityisesti 
reunakivien yli ajaminen ei-
vät kovalla vauhdilla tuntu-
neet turvallisilta, saati mu-
kavilta. Sähköpyörän ainoa 
varsinainen miinus taisikin 
olla huono jousitus. 

Pyörää tuli käytettyä 
huomattavasti enemmän 
kuin normaalisti ja ajet-
tua runsaasti myös huvi-
ajoa. Pyörän akun lataus on 
helppoa, mutta kannattaa 
tehdä valvotusti. Yhdellä 
latauksella kuljettava mat-
ka vaihtelee käytetyn avus-
teisuuden määrän mukaan, 
minulla ei akku loppunut 
kesken kertaakaan. Kuntoi-
lun avuksi sähköpyörästä ei 
kylläkään ole – ajaminen ei 
ollut millään tavalla rasit-
tavaa. Sähköpyörä sopiikin 
loistavasti työmatkapyö-
räksi, koska perille pääsee 
hikoilematta. Parhaiten sen 

eduista pääsee nauttimaan 
pitkillä matkoilla.
– Kokeilukampanja onnis-
tui hyvin. Jo jaetuista some-
sisällöistä tuli hyvin esiin, 
että sähköpyöräily on su-
juva, terveellinen ja ympä-
ristöystävällinen liikenne-
muoto, joka sopii lähes kai-

kille, Petteri Nisula, BSR-
electric sähköpyöräilyn 
edistämishankkeen projek-
tipäällikkö Ilmastoinfosta 
toteaa.

Hanke jatkuu syksyllä

Alueellisiin pilotteihin on 
vuodeksi 2018 valittu Ola-
ri Espoosta, Puistola Hel-
singistä ja Kivistö Vantaal-
ta. Alueilla järjestetään säh-
köpyörien esittelytapahtu-
mia, joissa asukkaat pääse-
vät kokeilemaan pyöriä ja 
alueiden taloyhtiöille ja yri-
tyksille tarjotaan neuvontaa 
sähköpyörien säilytyksestä 
ja pysäköinnistä. 

– Talven aikana on tar-
koitus toteuttaa pienimuo-

toisempi kokeilukampanja. 
Syksyn ja varsinkin talven 
suunnittelu on vielä hyvin 
alussa ja siihen toivomme 
ideoita sidosryhmiltämme, 
Petteri Nisula kertoo.

Kallista huvia?

Sähköpyörien hinnat ovat 

huomattavasti korkeam-
mat kuin tavallisten pyö-
rien. Virtaa fillariin -kam-
panja vetoaakin siihen, ettei 
sähköpyörää pitäisi verra-
ta tavalliseen polkupyörään 
vaan autoon tai skootteriin. 
Tämä vertailu ei kuitenkaan 
ainakaan auton osalta toimi 
– sähköpyörästä puuttuu 
vielä mahdollisuus kyyditä 
muita tai kuljettaa todella 
isoja ja painavia lasteja. Jos 
liikkuu enimmäkseen yk-
sin ja kevyin kantamuksin, 
sähköpyörä on toki vertai-
lukelpoinen vaihtoehto. On 
lisäksi todennäköistä, et-
tä sähköpyörienkin hinnat 
laskevat ajan myötä.

SuSan WIlander

Parturi-Kampaamo

SalOn BOnITa
09 728 5664

Armi (Anu) Sankelo  040 580 3836

TERVETULOA!
Manttaalitie 13, Itä-Pakila

Sähköpyöriä pääsi kokeilemaan mm. Helsinki-päivänä.

Lasten lukemista edistävä Suomen 
Kulttuurirahaston ja Kopioston yhteinen 
Lukuklaani-hanke haluaa kannustaa koulut 
perustamaan lukupiirejä. Jokainen Suomen 
ala- ja yhtenäiskoulu saakin elokuussa 
lukupiirejä ajatellen kootun kirjapaketin, 
jonka mukana tulee myös opettajan opas 
lukupiirityöskentelyyn.

linen siitä, että Me Rosvo-
lat -teos on paketissa muka-
na, toteaa kirjailija Siri Ko-
lu. Kun pitää mukana kir-
jaa, ei koskaan ole yksin. 
Kirja on kannettava maail-
ma ja paketillinen ystäviä!

Kirjapaketit kouluihin 
elokuussa

Kirjapakettien toimituk-
set ala- ja yhtenäiskoului-
hin alkoivat maanantaina 
13.8.2018. Lastenkirjallisuu-
den ammattilaisten avulla 
valitut teokset on kohden-
nettu	 erityisesti	 3.−4.-luok-
kalaisille lapsille. Kaikis-
sa kirjapaketeissa on sekä 
helppolukuisia kirjoja että 
haastavaa luettavaa taitavil-
le lukijoille.

– Valitsimme kirjapaket-
teihin kiinnostavia ja innos-
tavia teoksia mahdollisim-
man monipuolisesti kauno-
kirjoista aina tietokirjoihin. 
Teokset edustavat pääasi-
assa tuoretta lastenkirjalli-
suutta, mutta mukaan mah-
tuu myös muutama klassik-
koteos, kertoo Lukuklaanin 
ohjausryhmän puheenjoh-
taja, kirjailija Jari Järvelä.

Ruotsinkielisille kou-
luille Lukuklaani lähettää 
oman kirjapakettinsa. Pa-
ketin ovat koonneet ruot-
sinkielisen lastenkirjalli-
suuden asiantuntijat. Saa-
melaiskäräjät toimittaa saa-
melaisalueen kouluja var-
ten suunnitellun paketin. 
Paketti sisältää saamen-
kielisten opettajien valitse-
mat kymmenen yksittäis-
tä kirjaa sekä lukupiireissä 
käytettäviä suomenkielisiä 
teoksia.

Kirjahankintojen taka-
na oleva Suomen Kulttuu-
rirahasto on yksityinen sää-
tiö, jonka toiminta perustuu 
testamentteina ja lahjoituk-
sina saatuihin varoihin.

MIKael MäKITalO, 

luKuKlaanI-HanKe

Lisätietoa:
www.lukuklaani.fi, lukuk-

laani@kopiosto.fi

LUKUKLAANI-HANKE

PETTERI NISULA
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legendaarISen ur-
heilu-, elokuva - ja laula-
jauran tehneen Kaj Tapio 
Rautavaaran muistoa juh-
littiin hänen syntymänsä 

SyKSyllä moni meistä 
aloittaa tai jatkaa jotain har-
rastusta. Niissä tavoittelem-
me uuden oppimista, yhtei-
söllisyyden kokemista, kun-
non kohottamista tai vain 
mukavaa ajanvietettä. Netin 
kautta löytyy moneen har-
rastukseen apuvälineitä ja 
muuta lisätietoa.

Jos haluat valmistaa sus-
heja, niin siihen löytyy use-
ampia opastusvideoita You-
tubesta. Yleisesti ottaen 
Youtube-palvelusta löytyy 
ohje melkein mihin tahan-
sa arkiseen kysymykseen. 
Kahvin keitto, lampun vaih-
to, ravun syönti, ompeluko-
neen käyttö, kalan perka-
us jne.

Kielten opiskelijoille ne-
tistä taas löytyvät monet 
sanakirja- ja käännösohjel-
mat kielestä toiseen. Varsin-
kin käännösohjelmien taso 
on viimeisten vuosien aika-
na kehittynyt merkittäväs-
ti. Täydellisiä ne eivät kui-
tenkaan vielä ole. Näiden 
palvelujen avulla saattaa 
kielitaidotonkin päästä kä-
siksi vieraskielisen tekstin 

Kun kesä alka/a olla lopuillaan, alkavat kesän muis-
tot kultautua. Vallisaaren retkestä muistaa vain 
tyynen meren ja sadepäivistä sen hetken, kun pää-

si vihdoin saunomaan. Nyt mennyt kesä oli yksi kuumim-
mista vuosiin. Vaikka moni meistä muistaa helleaallosta 
vain pulahduksen mereen, on hyvä muistaa, että kesä oli 
monelle helsinkiläiselle vaikea. Kuumuus voi olla vaaral-
lista monille vanhuksille tai muuten hauraille.
 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa henkilöstömme ve-
nyi urotekoihin lämpöaallon pahimpien vaikutusten mini-
moimiseksi. Näistä töistä kentällä toimiva henkilöstömme 
ansaitsee kiitoksen, mutta samalla meidän pitää tarttua 
myös toimiin, että tilanne olisi helpompi tulevina vuosina.  
 
Kävin itse Kustaankartanon palvelukeskuksessa Helsinki-
päivänä. Aurinkoinen kesäpäivä veti väkeä lähiseudulta ja 
tapahtuma oli upeasti järjestetty. Kesän aikana sain myös 
yhteydenottoja Kustaankartanosta ja muista palveluis-
ta etenkin huolestuneilta omaisilta. Henkilöstö teki kaik-
kensa, mutta ikäihmisten monipuolisia palvelukeskuksia 
ja sairaaloita ei ole tehty tällaisia hellekesiä ajatellen. Mai-
nio henkilöstömme tekee töitä vanhoissa tiloissa ja niiden 
muokkaaminen ei tietenkään tapahdu hetkessä.
 
Olen käynnistänyt tämän kesän kokemusten pohjalta sel-
vityksen, jotta helteen vaikutuksista opitaan mahdollisim-
man paljon. On tärkeää, että löydämme niin pitkän kuin 
lyhyen aikavälin parannuksia lämpöongelmiin. Esimer-
kiksi voisi olla hyvä, että kaupungilla olisi käytössään 
enemmän liikuteltavia ilmastointilaitteita. Niitä ei saa 
markkinoilta, kun helleaalto alkaa, mutta jos ennakoim-
me, ei saatavuus ole suuri ongelma. Pidemmällä aikavälil-
lä täytyy hakea ratkaisuja vaikkapa siihen, miten uusissa 
kohteissamme helletilanteet hallitaan. Näissäkään kaikki 
ratkaisut eivät ole kalliita tai teknologisia: vaikkapa hyvin 
pihaa varjostavat puut ovat olleet monen pihan pelastus 
tänä kesänä.
 
Vaikka seuraava kesä voi olla tätä kesää viileämpi, tie-
dämme hyvin, että ilmastonmuutos tulee lisäämään hel-
teiden määrää tulevaisuudessa. Vaikka ilmastonmuutok-
sen torjuntaan saataisiin valtavasti tarvittavaa lisäpotkua, 
kertovat tutkijat, että maapallon lämpötila nousee joka ta-
pauksessa selvästi. Koko Helsingin pitää etsiä tapoja, joil-
la selviämme.

Sanna VeSIKanSa

apulaispormestari (vihr)

Kolumni

Hellekesän 
opit vanhuspal-
veluille

netti tuo lisää tietoa harrastuksiinkin

”Tapsa filmitähtenä 
v. 1946” -maalaus 
lunastettu Kustaankartanoon

103-vuotispäivänä 8. maa-
liskuuta. Juhlavasti Kus-
taankartanon monipuo-
liseen palvelukotiin luo-
vutettu Kirsi Salosen iso-

Tapsa-maalauksen lunastustalkoiden ”iskuryhmä”: trubaduurit axu Wiipuri (vas.) ja 
leo Silolahti (oik.) välissään sosiaalineuvos antti Honkonen sekä taustalla ”Tapsa 
filmitähtenä v. 1946” -maalaus. 

sisältöön.
Sosiaalinen media tarjo-

aa mahdollisuuksia pitää 
yhteyttä saman harrastuk-
sen parissa puuhastelevi-
en ihmisten kesken. Face-
bookista löytyy lähes kaik-
kiin harrastetoimintoihin 
erikoistuneita ryhmiä. Niis-
sä voidaan välittää toisille 
tietoa harrastuksesta ja toi-
saalta kysellä aiheeseen liit-
tyviä neuvoja. Aihealueita 
on lukemattomia. Kalastus, 
pitsin nypläys, kutominen, 
vanhat autot, sukuseurat, 
maakuntaseurat, tietotek-
niikka jne. Myös Twitterissä 
voi erikseen merkitä kiin-
nostuksen alueensa harras-
tuksen mukaan.

Kaikki tietävät Google-
haun voiman. Etsitpä tietoa 
mistä tahansa, Google-haku 
voi olla ratkaisu tiedon ja-
noon. Varmaankin yksi suo-
situimmista harrastuksiin 
liittyvistä hauista kohdis-
tuu ruoan laittoon. Paistat-
pa silakoita, grillaat pihvejä 
tai leivot pullia, niin Goog-
le- haku antaa aina useam-
pia vaihtoehtoja homman 

tekemiseen.
Jos netin käytössä ko-

kee tarvitsevansa apua, 
niin apuja löytyy. Oulunky-
län kirjastossa mm Enter ry 
jatkaa seniorikansalaisten 
avustamista nettiasioissa 
torstaisin 13.9 alkaen klo 14 

–15. Myös tietoiskutyyppi-
nen luentosarja jatkuu. Kes-
kiviikkona 26.9. klo 13–15 
on aiheena Kuvat talteen ja 
keskiviikkona 24.10. klo 13–
15 – Älypuhelimen ja table-
tin käyttö.

raIMO anTTIla

Tarvitsetko tietoa harras-
tuksiin? Käy ensin läpi:
Google: etsi myös ky-
symyksillä ja muista 
asiasanat
Youtube: tutoriaalit, vlog-
garit, how to -videot
Facebook: yhdistykset, 
seurat, kerhot ja harras-
tusryhmät löytyvät usein 
täältä
Twitter: etsi asiaan liitty-
villä hashtageillä #, esim. 
#kalastus
Instagram: etsi myös 
täältä asiaan liittyvil-
lä hashtageillä #, esim. 
#puutarha. 
Älä unohda podcaste-

jä! Niitä löytyy esim. Sup-
lasta, jossa on ammatti-
laismedian tuottamaa si-
sältöä tai vaikka jakso.
fi -osoitteesta, jossa on 
kaikenlaisia suomalaisia 
podcastejä. Jos etsit jo-
tain tiettyä aihetta, kan-
nattaa vain googlata asi-
asana ja podcast. Jos 
käytät Spotifyta, siellä on 
musiikin lisäksi myös lo-
puton valikoima podcas-
teja englanniksi.
Harrastushaku.fi -si-
vustolta voit hakea eri-
laisia harrastuskursseja 
paikan, hinnan, iän jne. 
mukaan.

Enemmän iloa netistä

isästään tekemä maalaus 
ei ollutkaan maksettu, jo-
ten taulu oli siellä vain 
lainassa.

Tapsan ystävien toimin 

pidettiin elokuussa kolme 
lunastustalkootilaisuutta, 
kaksi K-supermarket Mus-
tapekassa ja ratkaiseva kol-
mas Ogelin liikekeskuk-
sessa. Tilaisuuksissa heh-
kutettiin myös Rautavaa-
ran historiallisen kultami-
taliheiton 70-vuotispäivää. 
Ogelissa tunnelmaa nosti-
vat myös trubaduurit Leo 
Silolahti ja Axu Wiipuri.

Kiitokset taulun lunas-
tamisesta saavat legendan 
ystävät: tilaisuuspaikko-
ja korvauksetta antanei-
den liiketilojen haltijat, sa-
dat pikkusummin vastik-
keellisia Tapsa- tai laulu-
joutsenmerkkejä ostaneet 
kansalaiset sekä merkittä-
vimmin summin tai toimin 
osallistuneet tahot, ku-
ten Entendu Oy/Toimitus-
johtaja Eero Rantala, Kun-
non Elämä ry, Kustaankar-
tanon	 palvelukeskus,	 LC	
Oulunkylä ja Oulunkylä-
Seura ry.

anTTI HOnKOnen

sosiaalineuvos
Tapsa-intoilija+talkoilija

”Tapsa filmitähtenä v. 
1946” -maalaus on esil-

lä Kustaankartanon Kartano-
ravintolan aukioloaikoina.

Kunnon Elämä ry/Elokolon Maija
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KerrOSTuMIa on Kan-
sallisteatterin Maunulan 
maisema -hankkeen to-
teuttama tapahtuma, jon-
ka pääosassa on yleisö it-
se. Se on esitys, peli ja omin 
jaloin tehtävä kiertoaje-
lu Maunulassa yhtä aikaa. 
Esitys on saanut innoituk-
sensa Maunulan historias-
ta ja paikoista ja niihin liit-
tyvistä tarinoista, joita on 
kerätty työpajoissa kevään 
2018 aikana. Mitä kaikkea 
Maunulassa on ollut ja ta-
pahtunut? Mitä jälkiä siitä 
on jäänyt? Mitä näkyviä ja 
näkymättömiä kerrostumia 
Maunulan nykyisen ulko-
kuoren alle kätkeytyy? Mi-
ten niitä voi nähdä, kuulla 
tai kuvitella?

Jokainen Kerrostumi-
en osallistuja saa ilmoittau-
duttuaan pienen opasvi-
hon, joka tulee avata vas-
ta tapahtuman alkaessa. 
Vihon ohjeiden ja tehtävi-
en myötä osallistuja pääsee 
omalle henkilökohtaiselle 
seikkailulleen Maunulan 
ulkotiloissa ja rakennuk-
sissa. Matkan aikana eteen 

VIIMe aikoina on puhut-
tu paljon nuorten jaksami-
sesta, koulustressistä ja ah-
distuksesta ja siitä, kuin-
ka nuoria voitaisiin auttaa 
ja tukea. Koulu ja varsin-
kin lukio vievät paljon ai-
kaa ja keskittymistä, mut-
ta on hyvä välillä ottaa ai-
kaa itselle jonkin mieleisen 
asian parissa. Harrastami-
nen on hyvä keino jaksami-
sen lisäämiseen. Sen ei tar-
vitse olla liikuntaharrastus, 
vaan se voi olla vaikkapa 
lukemista tai puutarhassa 
puuhastelua.

Harrastaminen, oli se sit-
ten liikunnallista, luovaa tai 
ihan vain oman jutun pa-
rissa puuhastelua, on tär-
keä osa niin lapsen, nuo-
ren kuin aikuisenkin ar-
kea. Kun harrastaa jotain, 
mistä pitää ja minkä paris-
sa saa rentoutua, on arjesta 
helpompaa selviytyä. Mo-
ni kokee harrastuksen ole-
van pakopaikka, jossa saa 
hetken rauhan päivän on-
gelmista. Harrastus nollaa 
päivän murheita, koska saa 
keskittyä johonkin, mitä ha-
luaa tehdä. Mahdollinen 
harrastusyhteisö tarjoaa 
jonnekin kuulumisen tun-
netta ja auttaa jaksamaan, 
vaikka olisikin esimerkiksi 
koulussa yksinäinen. Oman 
itsensä toteuttaminen tuot-
taa hyvää oloa ja vahvistaa 
minäkuvaa. Onnistumisen 
kokemukset vahvistavat it-
setuntoa ja vahvistunut it-
setunto auttaa arjessa, sil-
lä kun uskoo itseensä ja on-

Harrastan, siis 
jaksan – vai 
jaksanko?

den 19 maj for ett tjugo-
tal förväntansfulla med-
lemmar av Svensk Fören-
ing i Åggelby på utfärd till 
Kotka. Resan företogs med 
buss och inleddes redan på 
Åggelby torg. 

Maritimcentret Wellamo 

Första anhalten i Kotka 
var Maritimcentret Wella-
mo, en spännande modern 
byggnad som inrymmer bå-
de Finlands sjöhistoriska 
museum och Kymmeneda-
lens museum. 

Sjöhistoriska museets 
samlingar är omfattande 
och hade krävt en hel dag 
att gå igenom, men den 
kunniga guiden Kirsi Kal-
lio presenterade det mest 
intressanta i utställningar-
na. Bland annat fick vi se de 
konstverk av Kimmo Kai-
vanto, vilka i tiden pryd-
de Finnlines Tysklandsfärja 
Finnjet. Utställd fanns ock-
så Tove Janssons roddbåt 
från Pellinge och det austra-
liensiska roddarlagets båt 
från de olympiska spelen 
i Helsingfors 1952, en båt 
som blev för dyr att trans-
portera hem och därför blev 
kvar i Finland. En av höjd-
punkterna var också isbry-

taren Tarmo, som låg vid 
kajen utanför museet. 

Kymmenedalens muse-
um har en basutställning 
som presenterar områdets 
historia i vilken ingår en 
hel del rariteter. Intressant 
var den stora samlingen av 

Maunulassa nähdään 
jälleen Kerrostumia
Kansallisteatterin Maunulan maisema 
-hankkeen pelilliset Kerrostumia-esitykset 
jatkuvat syksyllä. 

Svensk Förenings utfärd till Kotka

guidning i vattenparken Sapokka.

Karhula bruks glasföremål, 
med både vardagsvaror 
och konstglas. Kotka som 
en betydande hamn och in-
dustristad belystes också, 
bland annat fanns en mini-
atyr som visade de enorma 
brädgårdarna på ön Hieta-
nen för ungefär hundra år 

sedan. 

Kotkan klubi 

Efter museibesöket var det 
tid för lunch. Den intogs 
i anrika Kotkan klubi, en 
restaurang med anor från 
1927. 

rundtur i Kotka 

Efter lunchen fortsatte ut-
färden med en rundtur i 
Kotka centrum under gui-
den Kari Kuusistos led-
ning. Bland annat presen-
terades Kotka kyrka, ri-
tad av Josef Stenbäck i ny-
gotisk stil, stadens salu-

torg och dess ortodoxa kyr-
ka. Vi åkte också förbi Si-
beliuksen puisto, som ur-
sprungligen planerades av 
trädgårdsarkitekten Paul 
Olsson.

avslutning vid Sapokka 

Innan hemresan stannade 
bussen vid vattenparken 
Sapokka, som fått fler oli-
ka utmärkelser, bland an-
nat Årets miljöbygge 1993. 
Sapokka var från början en 
dyig, ingrodd vik, som det 
fanns planer på att skulle 
fyllas igen. Staden beslöt 
i alla fall att viken skulle 
iståndsättas och stränderna 
förses med planteringar. I 
parken finns ett konstgjort 
vattenfall som ständigt sy-
resätter viken med friskt 
vatten. 

Namnet Sapokka kom-
mer från det ryska ordet 
Sapog, dvs. stövel beroen-
de på att viken har den for-
men. Parken är känd för sin 
fina rosenterrass men ock-
så många andra rara växter 
ingår i planteringarna. 

Efter den sköna vand-
ringen i parken var det 
dags att återvända till 
Åggelby.

KenneTH nyKVIST

KENNETH NYKVIST

saattaa tulla niin muita 
osallistujia kuin esiintyjiä. 
Maunulalaiset osallistujat 
voivat aloittaa pelin omal-
ta kotioveltaan; ei-maunu-
lalaisille annetaan aloitus-
paikka vihon lunastuksen 
yhteydessä.

Tervetuloa matkalle!

”Älä pidä kiirettä. Ole täs-
sä niin pitkään kuin siltä 
tuntuu. Herättele aistisi ha-
vainnoimaan ympäristöä, 
ennen kuin lähdemme liik-
keelle. Se on tämän matkan 
tärkein matkatavara: halu 
ja kyky havainnoida paik-

kaa, jossa olet, sen tunnel-
maa, sen yksityiskohtia, 
sen tapahtumia. Älä ole-
ta mitään, älä tuudittaudu 
paikan mahdolliseen tut-

tuuteen, vaan katso, kuun-
tele, haista, mitä siellä on.”

 Ensi-ilta oli 16.5. klo 18, 
Maunulassa.

SallI BergHäll

Kerrostumia on osa Kan-
sallisteatterin kolmivuo-
tista alueellista Maunulan 
maisema -yleisötyöhan-
ketta. Maunulan maise-
ma on yksi Helsingin kau-
pungin tukemista Helsin-
gin malli -hankkeista.
Ennakkoilmoittautumiset 
salli.berghall@kansallis-

teatteri.fi
Syyskuun esitykset: ke 
5.9. klo 18, la 8.9. klo 14 
ja pe 14.9. klo 18

Esiintyjät: Tuulia Lutti-
nen, Kirsi-Marja Lähtee-
noja/Sanna Oskarsson, 
Onni Männistö, Maarit 
Oskarsson, Markku Rah-

kamaa ja Sakari Topi 
Ohjaus: Eveliina 
Heinonen
Dramaturgia: Juho 
Gröndahl
Pukusuunnittelun kon-
sultaatio: Tomi Flyckt
Äänisuunnittelu: Veli-
Pekka Lahtela

nistumiseensa, arjesta tulee 
mielekästä.

Siinä missä harrastami-
nen voi olla arjen pakopaik-
ka, se voi myös olla rasite. 
Sellaiset harrastukset, joissa 
kilpaileminen on iso osa ke-
hittymistä tai harrastamis-
ta ylipäätään, saattavat ai-
heuttaa ylimääräistä stres-
siä ja suorituspaineita. Luo-
vuutta vaativissa harras-
tuksissakin itsekritiikki voi 
nousta suuriin mittoihin ja 
muihin itseään vertaami-
nen lannistaa ja aiheuttaa 
ahdistusta. Kilpailut ja niitä 
mahdollisesti edeltävät ran-
kat treenit lisäävät työmää-
rää ja silloin onkin tärke-
ää huolehtia, ettei pala lop-
puun. Kun harrastaminen 
alkaa viemään voimia eikä 
se ole enää mukavaa, kan-
nattaa miettiä, onko harras-
tus kaiken vaivan arvoista 
ja kannattaako sitä jatkaa. 

Koulussa kuulee mo-
nesti sanottavan, että kou-
lun on oltava kaiken edellä. 
Toisaalta sanotaan myös, 
ettei harrastuksia pidä kou-
lun takia jättää kesken. On-
kin tärkeää löytää tasapaino 
koulunkäynnin ja harrasta-
misen välillä. Harrastami-
nen auttaa jaksamaan, mut-
ta jos haukkaa liian suuren 
palan ja koulun ja harrasta-
misen välillä tasapinottelu 
vie liikaa aikaa ja jaksamis-
ta, on hyvä miettiä asioita 
uudestaan ja vaikka vähen-
tää treenikertoja.

Saana HIlVO

Oulunkylän yhteiskoulu

VIRVA LEHMUSVAARA

Teatteriharrastus tarjoaa mahdollisuuden yhdessä 
tekemiseen.

Kerrostumia
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Tapahtumakalenteri

 to 6.9.
klo 13.30 Sadonkorjuusoppa. Myötätuulen puistossa. Koskelan 
palvelukeskus.
klo 14.30–15.30 Harry Potter -kerho Maunulan kirjaston Akvaariossa 
joka torstai.

 pe 7.7.
klo 14–15 Perjantaipulinat-Estradi vapaa! Tule esittämään esim. 
runon, vitsin, tarinan tai tule muuten vain juttelemaan. Koskelan 
palvelukeskus.

 ma 10.9
Kierrätysauto kerää ehjää ja hyväkuntoista kodin pientavaraa.
klo 17–17.30 Kuusikkotie 2/Metsäpurontien risteys, Maunula.
klo 17.40–18.10 Krämertintie 8, Urheilukenttä, Metsälä.
klo 18.20–18.50 Oulunkylän tori, Oulunkylä.
klo 19–19.30 Hirsipadontie/-kuja, Liikuntakeskus, P-alue, Patola.
klo 19.50–20.20 Kansantie/Yhdyskunnantie, Hesy, Itä-Pakila

 ti 11.9.
klo 14.00–16.00 Novellikoukku Oulunkylän kirjastossa. Novellikoukussa 
sukelletaan tarinoiden maailmaan sekä neulotaan yhdessä!

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

To 13.9. klo 18 Laulavat Ladyt Anita Kallasvuo & Perita 
Sipiläinen, pianistina Sini Koivuniemi, Konsertti: Hap-
pyJazz  – Smile! Vapaa pääsy, Paloheinän kirjasto.

To 13.9. klo 19.30 Tango! Factorial-duo: Mercedes 
Krapovickas, bandoneon & Ivanna Niborski, piano, 
Argentiinalaisen tangon ilta.       Art Jazz & Inna In Style 
- Sysimiehentie 39 A, Helsinki, Liput 15/10€ 

Pe 14.9. klo 19 Marino & Sunrise Orchestra, Muistojen 
bulevardi-konsertti, ikivihreitä vuosikymmenten var-
relta, Hoitokoti Päiväkumpu, juhlasali Sointula - Repo-
vuorentie 12, Helsinki (entinen Paloheinän kirkko) Li-
put käsittelykuluineen 15 € www.ticketmaster.fi 

La 15.9. Chillout Jooga klo 12-13, Kitaristi Xavier More-
no / kitarakoulu YADA Äänimaljarentoutus klo 13:15-
14 Seija Helin / Tmi Kristallitupa, Vapaa pääsy, Pilates 
Power House Helsinki, Paloheinäntie 22, Helsinki

La 15.9. klo 19 Susanna Haavisto, laulu & Esa Helas-
vuo, piano, Paloheinästä Pariisiin -konsertti, Hyvän 
Paimenen kirkko - Palosuontie 1, Pakila, Helsinki. Liput 
käsittelykuluineen 17,50 €, www.ticketmaster.fi Liput 
myös ovelta tuntia ennen konsertin alkamista. 

Su 16.9. klo 10-13.30 KOKO PERHEEN PALOHEINÄ 
SOI! 
Vapaa pääsy. Paloheinän ala-asteen koulu - Ylipalontie 
1, Helsinki

klo 10.00 Buffetti aukeaa (5A -luokan luokkatoimikunta)
klo 10.30 Musiikkisatuesitys ”Tyttö ja huiluhaltiatar” 
0-7 -vuotiaille. (Tuuli Paasolainen)
klo 11.15 Vapaata ohjelmaa (Tauko-ohjelmaa)
klo 12.00 Taikuri Klabbis. Koko perheen taikashow 
(Jussi Jalkanen)
klo 13.30 Buffetti sulkeutuu ja tilaisuus loppuu

Liput ennakkoon: artjazzhelsinki@gmail.com, puh. 040 
519 4819 tai www.ticketmaster.fi.    Liput myös ovelta 
tuntia ennen konsertin alkamista. 
www.paloheinasoi.fi        
www.facebook.com/paloheinasoi  

Harrastukset saattavat saada kummallisel-
la tavalla alkunsa. Minusta tuli arboretumi-
en, puu- ja pensaspuistojen intohimoinen 
harrastaja silkasta kateudesta. Kävin nimit-

täin Kellokosken ylilääkärinä ollessani Hatanpään sai-
raalassa Tampereella. Sen oli piirtänyt Sebastian Gripen-
berg, sama arkkitehti kuin Kellokosken kartanolla. Ha-
tanpäässä oli mielettömän hieno arboretum. Kateuksissa-
ni päätin päihittää sen kauneudessa ja lajien runsaudessa 
Kellokoskella. 

Onneksi tunsin puutarhuri Erkki Honkasen, jonka arbo-
retumtaidot ovat näkyvissä vaikkapa Tapiolan puutar-
hakaupungin ilmeessä. Erkin kanssa ryhdyimme työhön 
Kellokosken sairaalan ympäristössä, ja Itämerikeskukses-
sa siinä ihan naapurissa. Opin uudella tavalla katsomaan 
ja nimeämään puuvartisia kasveja, havupuita ja pensaita. 
Opin tietämään, että ennen jääkautta täällä kasvoi mahta-
via hemlokkeja, joita nykyisin pidetään tulokkaina. Kel-
lokoskella oli pian kolmesataa eri lajia ja ruusutarha pääl-
le. Pääministeri Paavo Lipponen istutti Itämerikeskuksen 
pihalle korkkitammen, kulttuuriministeri Tanja Karpela 
Pohjolan Kaunotar -ruusun. Vilnan kasvitieteellisen puu-
tarhan ja Eestin Luuan metsäkoulun väki kävi hoitamas-
sa arboretumiamme kansainvälisen solidaarisuuden ni-
missä. Sitten oli tietenkin puutarhaterapia mielen sairaita 
varten, ja syntyi kirjoja ympäristöstä ja ihmisen mielestä. 

Kuinkas sitten kävikään; lähtiessäni Kellokoskelta Hatan-
päällä oli edelleen etulyöntiasema. Tampereen kaupun-
gin puisto-osaston väki hoitaa edelleen Hatanpään arbo-
retumia, me tehtiin kaikki vapaaehtoistyövoimalla. Eipäs 
mitään, myös omalle Oulunkylän tontillemme on saatu 
ainakin 120 eri lajia ja lajiketta. Kesämökille Vaasaan yri-
tän saada mahdollisimman monia havupuulajeja: siellä 
maa on aika kivistä ja karua. 

Mutta Veräjämäessä on kuvanveistäjä Kaarlo Haltian 
puisto kivenä kengässäni. Kukapa sen edes tietäisi. Enti-
nen puhtaanapitolaitoksen johtaja Saarento kiinnitti huo-
miotani siihen, hoitamaton läntti täynnä UFF:in jättilaati-
koita ja muita keräilykippoja. Parin vuosikymmenen ajan 
olen tehnyt valtuustossa töitä saadakseni sen kuntoon. 
Kaksi apulaiskaupunginjohtajaa on henkilökohtaises-
ti ilmoittanut minulle, että se kunnostetaan, ja valtuus-
to on tehnyt yksimielisen päätöksen sen kaunistamises-
ta. Mitään ei ole tapahtunut. Toissasyksynä kaupunki ja-
koi tulppaaninsipuleita maksutta halukkaille, ja meidän 
Veräjämäen väki istutti sata sipulia innolla Kaarlo Halti-
an kunniaksi. Eipä mitä, keväällä kun ne nousivat kuk-
kaan, kaupungin moottorikäyttöinen ruohonleikkuri veti 
yli koko alueen.
Turha luulla, että me lannistuisimme Veräjämäessä! 

IlKKa TaIPale

kaupunginvaltuutettu (sdp) 

Puistoista 
terveyttä! 

Kolumni

Bridge
Bridgeklubben samlas i 
Saunabaari i Månsas på tis-
dagarna mellan 17 och 21. 
Adress: Skogsbäcksvägen 
25. Nya medlemmar väl-
komna. För närmare in-
formation kontakta Johan 
Holmgren 050 c 0757 003. 
Minibridge för barn och 
vuxna tillsammans 
Vi vill påminna om Arbis 
kurs i minibridge för barn 
och vuxna i Åggelby bib-
liotek, tisdagar 2.10–4.12, 
kl.17.00–18.30. Läs mera på 
Arbis webbplats. 

Torsdagsträffarna 
Torsdagsträffarna fort-
sätter i vårt tillfälliga ut-
rymme i samlingslokalen 
på Byäldstevägen 21, mitt 
emot Kebabkiosken (och 
biblioteket) den tredje tors-
dagen i månaden kl. 13–15 
Också andra än föreningens 
medlemmar är välkomna. 
Första träff var 16 augusti 
2018. 

Svensk Förening i Åggelby 

Aktiviteter 
hösten 2018

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 julsång-
erna i Åggelby kyrka i 
november–december.

Chess på Svenska Teatern 
30.1.2019
Svensk Förening går och ser 
Chess	 på	 Svenska	 Teatern	
30.1.2019. Ett fåtal biljetter 
finns ännu att få. Medlem-
mar har förtur. 
Läs mer om verksamheten 
på www.aggelby.fi. Du kan 
också gå in och gilla oss på 
Facebook. 
Kenneth Nykvist, ordföran-
de 044 98 23 878.

 to 13.9.
klo 13–14.30 Digioppi- luento. Fiksari-nimisen yrityksen pitämä 
ilmainen luento aiheella ”yhteydenpidon uuden muodot”. Koskelan 
palvelukeskus.

 ke 10.10.
klo 18.00–19.00 Kielikahvila Oulunkylän kirjastossa. Tervetuloa 
harjoittelemaan suomen kielen puhumista mukavassa seurassa! 
Kirjasto tarjoaa kahvin tai teen. Joka toinen keskiviikko.

 to 11.10.
klo 13–14.30 Digioppi- luento. Fiksari-nimisen yrityksen pitämä 
ilmainen luento aiheella ”tee ostoksia turvallisesti verkossa”.

Susanna Haavisto Paloheinä Soi 2018 
-tapahtuman pääesiintyjä
PalOHeInä SOI järjeste-
tään tänä vuonna kuuden-
nen kerran 13.-16. syys-
kuuta. Musiikkitapahtu-
man pääkonsertti on Hy-
vän Paimenen kirkossa Pa-
kilassa lauantaina 15.9 klo 
19.00. Paloheinästä Parii-
siin -konsertissa esiintyvät 
Susanna Haavisto ja Esa 
Helasvuo. 

Musiikkitapahtuma on 

laajentunut vuosi vuodelta 
ja siitä on tullut tärkeä pai-
kallisen kulttuurielämän 
elävöittäjä. Mukana tapah-
tumaa tukemassa ovat Hel-
singin kulttuurikeskus ja 
Pakilan seurakunta. Lisäksi 
mukana on iso joukko alu-
een järjestöjä ja yrityksiä, 
kunnallisia toimijoita sekä 
asukkaita.

SergeI SOKOlOV

TANJA AHOLA2

Susanna Haavisto 
on Paloheinä 
Soi -tapahtuman 
pääesiintyjä.

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

Pakilan seurakunta
Hyvän Paimenen kirkko
Palosuontie 1

Virasto on avoinna ma-to klo 9-12
p. 09 2340 5500
Voit myös jättää viestin vastaajaan tai lähettää meille sähköpostia pakila.srk@evl.fi

Kiinnostaako Kirjojen kirja? 

Raamattupiiri kokoontuu Hyvän 

Paimenen kirkolla torstaisin klo 

18.30–20 seuraavina päivinä: 

20.9., 18.10., 22.3., 15.11. ja 

13.12. Tervetuloa lukemaan 

ja keskustelemaan Raamatun 

teksteistä. Piirissä mukana 

Marita Toivonen.

Vauvapäivä Hyvän Paimenen 

kirkolla perjantaina 28.9. klo 12 

alkaen. Tarjolla keittolounas hintaan 

5 € /2 €. Ohjelmassa mm. muskaria, 

sosemaalausta ja tuote-esittelyä.

Kippo & Kuppi –lounaskahvila 

perjantaisin 7.9.–14.12. klo 

11–12.30 Risteyspaikassa, 

Paloheinäntie 9. 
Lounaan hinnat 2 €/5 

€/10 €. Waste & Feast 

-ravintolassa käytetään 

hävikkiruokaa, pidetään yllä 

ekologisia arvoja ja työllistetään 

heikossa työmarkkina-asemassa 

olevia ihmisiä.

Enkelin päivän brunssi sunnuntaina 

30.9. messun jälkeen klo 13. 

Brunssin hinta aikuisilta 10 € ja 

lapset 5-15v. 5€. Ilmoittautuminen 

brunssille 21.9. mennessä 

sähköpostitse Aino Perälälle, aino.

perala@evl.fi.

Perhekerho kokoontuu VälKeessä 

(Välitalontie 71) torstaisin klo 

9–11.30. Tarjolla aamupalaa 2 €/

aikuinen ja 0,5 €/lapsi, rentoa 

yhdessäoloa ja vaihtuvaa tekemistä. 

SeuraKunTaVaaleIS-
Sa marraskuussa valitaan 
seurakuntien päättäjät kau-
delle 2019–2021. Saman-
aikaisesti käydään kahdet 
vaalit. Seurakuntaneuvos-
ton jäsenenä pääsee esi-
merkiksi päättämään seu-
rakunnan toiminnan linja-
uksista ja valitsemaan uu-
sia työntekijöitä. Yhteinen 
kirkkovaltuusto taas tekee 
tärkeimmät päätökset ta-
lousarviosta ja varojen ja-

VIIKKO on ollut taas kii-
reinen ja istahdan kirkon 
penkkiin. Mieli hiljentyy. 
Musiikki vie mukanaan 
toiseen maailmaan. Nautin 
myös hetken pyhyydestä. 

Katseeni harhailee vä-
lillä ja huomaan useam-
man tutun kasvon läsnä-
olijoiden joukossa. Kirkon-
menojen jälkeen on muka-
va vielä pysähtyä kahviku-
pin ääreen ja vaihtaa kuu-
lumisia. Näen muutaman 
uuden kasvonkin ja on 
mukava tutustua taas uu-
siin mielenkiintoisiin ihmi-
siin. Mietin myös, että oli-
sipa hienoa, että täällä oli-
si myös naapurini, joka jäi 
sunnuntaina juomaan yk-
sin aamukahviaan. Voisipa 
porukkaa olla moninkertai-
nenkin määrä. Tietysti tar-
joamisiakin voisi olla sitten 
enemmän, mutta olisihan 
meitä tekijöitäkin useita. 
Itsehän rakennamme yh-
teistä kirkkoamme ja tätä 
yhteisöä.

Tämä toteutuukin erit-
täin hyvin Oulunkylän 

rakennetaan yhteistä kirkkoa ja 
yhteisöä!

seurakunnan järjestämien 
Naistenpäivien kohdalla. 
Tai varsinaisesti seurakun-
ta ei päiviä järjestä vaan me 
naiset! Meitä on ainakin 
kymmenen naista muka-
na järjestelyissä apunam-
me seurakunnan työnteki-
jät, hieman seurakunnan 
varoja sekä upeat tilat yh-
teiselle tekemiselle. Olisi-

pa miehilläkin samanlai-
set päivät! Onhan miehillä-
kin yhteisiä kiinnostuksen 
kohteita ja seurakunta tar-
joaa heillekin hienot mah-
dollisuudet yhteiseen teke-
miseen. Naistenpäivillä me 
naiset kuulemme kiinnos-
tavia puheenvuoroja itse 
valituista teemoista, osal-
listumme keskusteluun ja 

hemmottelemme itseäm-
me hieronnalla. Meillä on 
tanssituokioita, laulua, as-
kartelua, teemakirpputoria 
ja yhteistä ruokailua. Päivä 
päättyy yhteiseen hiljenty-
miseen, messuun. 

Yhteistä kirkkoa ja yh-
teisöä voi myös rakentaa 
osallistumalla seurakun-
tavaaleihin marraskuussa 
2018 joko valitsemalla so-
pivan ehdokkaan, jota ää-
nestää tai lähtemällä itse 

ehdokkaaksi, jolloin pää-
see suoraan vaikuttamaan 
yhteisiin asioihin ja siihen, 
mitä kirkko meille tarjoaa.

Tavataan kirkolla
raIja OlKKOla & KIrSI SalO

seurakuntavaltuutetut

Kuvassa vasemmalla Kirsi Salo, oikealla raija Olkkola.

Seurakuntavaalit lähestyvät, 
nyt on aika asettua ehdolle!

osta kaikkien Helsingin 
seurakuntien kesken. Eh-
dokasasettelu päättyy 
17.9. 

Ehdolle voi asettua 
konfirmoitu yli 18-vuoti-
as kirkon jäsen. Tiedot va-
litsijayhdistyksistä löydät 
sivulta seurakuntavaalit.fi

#minunkirkkoni
TaPIO leInOnen

Oulunkylän seurakun-
nan vaalilautakunnan 

sihteeri

PINJA HENTUNEN
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