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

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

Runsaat ja raikkaat  

WRAPIT
Steak & Cheese  8,50 €
Chicken Caesar  8,50 €
Beef Taco  8,50 €
Kana Fajita 8,50 €
Tonnikala  8,50 €
Veggie Delite  6,50 €
Muut wrapit 8,50 €

Tarjoukset voimassa 
30.9.2019 asti.Kylänvanhimmantie 29, 00640 Helsinki

puh. (09) 756 2990, www.oulunkylanapteekki.fi 
Avoinna: ma−to 8.30−19, pe 8.30−18, la 9−15

Syyspäivien tarjoukset  
Oulunkylän apteekista!

Calsorin ja Puru Calsorin 
D3 500 mg + 20 mikrog 
100 tabl. 
Nieltävä tai raikkaan appel-
siinin makuinen pureskelta-
va kalsium- ja D3-vitamiini-
valmiste. 

Favora Kiinteyttävä 
-hoitosarja
Kehitetty aikuiselle iholle. 
Ravitsevat, korjaavat ja kiin-
teyttävät ainesosat auttavat 
ehkäisemään ikääntymisen 
merkkejä. Kehitetty yh-
teistyössä Allergia-, Iho ja 
Astmaliiton kanssa.

DeviSol 20 mikrog  
200 tabl. 
Suomen suosituin* D3-vita-
miini! Luonnollisen sitruk-
senmakuinen purutabletti on 
helposti suussa hajoava.  

*Tamro Bright Pharmacy 
Market MAT 5/2019

Posivil Fluzink 40 tabl.
Posivil FluZink sinkki-
asetaatti-imeskelytabletit 
auttavat flunssan 
ensioireisiin ja lieventävät 
oireita sekä lyhentävät 
oireiden kestoa.

-20 % 

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

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

099
PS 499

KG

 
Karkkikatu 
IRTOMAKEISET

Tuore kokonainen   
suomalainen 
NAUDAN SISÄFILEE

Kariniemen 
KANANPOJAN 
FILEEPIHVI 
1 kg rasia 

Suomalainen 
LANTTU, PORKKANA 
JA PUNAJUURI 1 kg

2995
KG 699

RS

Kulta Katriina
KAHVIT 
400 - 500 g (5,00 - 5,56 kg) 
1erä/talous SUPER          TARJOUKSET

TARJOUKSET VOIMASSA  TO-LA 29.-31.8.2019
“Siellä uudessa kodissa 
mul pitää olla oma 
huone salaovella ja 
haitankilla.”

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

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

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

KANSAINVÄLISEN ilmastonmuutospanee-
lin IPCC:n viimeisin raportti kiinnittää 
huomiota maankäyttösektoriin. Metsien 
ja maatalousmaan käyttö on ilmastonmuu-
toksen hillinnässä oleellista, mutta merki-
tyksetöntä ei ole kaupunkien maankäyttö-
kään, joka vaikuttaa kaupunkien hiilidiok-
sidipäästöihin. Lisäksi kaupunkisuunnitte-
lulla voidaan vaikuttaa huomattavasti ilmas-
tonmuutoksen aiheuttamien sään ääri-ilmi-
öiden vaikutuksiin kaupungeissa.

Helsingissä on luotu kaupungin oma stra-
tegia muutokseen varautumiseksi. Helsinki 

kuuluu kansainväliseen Carbon Neutral Ci-
ties Alliance -verkostoon (CNCA), jonka 
kaikki jäsenkaupungit tavoittelevat kasvi-
huonekaasupäästöjen vähentämistä 80‒100 
prosentilla vuoteen 2050 mennessä tai ai-
kaisemmin. Helsingin tavoitteena vuoteen 
2025 mennessä on vähentää päästöjä 40 
prosenttia vuoden 1990 tasosta, kasvattaa 
uusiutuvan energian osuus 25 prosenttiin 
ja puolittaa kivihiilen käyttö (jatkuu s. 2).

Teksti: SUSAN WILANDER    
Kuva: ANN-MARI LEHTONEN
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Runsas kotiruokabuffet 
arkisin klo 10:15-14:00

Hampurilaisannokset, Makkaraperunat, Kanakori

MAUNULA
Rajametsäntie 32
puh. 09-724 0360

PIRKKOLAN UIMAHALLI
Pirkkolan metsätie 6

puh. 044-706 2000

2.9.
alkaen

Lounaslista Facebookissa
Janin lounas & sport cafe
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Meidän kaikkien 
yhteinen tulevaisuus
ILMASTONMUUTOS on tänä 
vuonna puhuttanut ja syytä on-
kin. Kansainvälisen ilmastopa-
neelin IPCC:n raportit kertovat 
karua kieltään. Ilmastonmuutos 
on tosiasia, jolta ei voi sulkea sil-
miään edes täällä pohjoisessa, ei-
kä varsinkaan täällä. Keskiläm-
pötila nousee meillä suhteessa 
enemmän kuin eteläisemmillä 
vyöhykkeillä. 

Ilmastokeskustelu on vello-
nut välinpitämättömyydestä ja 
epäuskostakin toivottomuuteen. 
Ehkä nyt voidaan jo päästä rat-
kaisukeskeisyyteen. Samalla kun 
pyritään hillitsemään muutosta, 
pitää siihen myös varautua ja ke-
hittää keinoja sopeutua. Vaikka 
merkittävämmät toimenpiteet ja 
päätökset tapahtuvat kansainvä-
lisillä areenoilla, paikallinen toi-
minta ei ole merkityksetöntä. 
Kuten niin monessa muussakin 
asiassa, tässäkin yksittäisten ih-
misten toimista syntyy ratkaise-
va kerrannaisvaikutus.

Viimeisin IPCC:n raportti 
käsitteli maankäyttöä erityises-
ti metsä- ja maatalouden osal-
ta. Maata käytetään kuitenkin 
myös kaupungeissa, jotka tuot-
tavat yli 70% maailman hiilidi-
oksidipäästöistä. Kaupunkialu-
eet ovat myös ne, joilla ilmas-
tonmuutoksen vaikutukset ovat 
suurimmat. Helsingillä on oma 
ilmastostrategiansa ja kaupunki 
pyrkii mukaan C40 -kaupunki-
en joukkoon – verkostoon, jossa 
kehitetään ja jaetaan ratkaisuja 
ilmastonmuutoksen hillitsemi-
seen ja siihen varautumiseen eri-
tyisesti kaupungeissa.

Helsinkiläisinä me kaikki 
voimme vaikuttaa kaupunkim-
me toimintaan myös tässä asi-
assa. Pidetään huoli siitä, että 
Helsinki noudattaa omia ohjei-
taan maankäytöstä ja viheralu-
eista, luo riittäviä hulevesialuei-
ta, kaavoittaa kaupunkia ilmas-
tonäkökohdat huomioon otta-
en ja kehittää joukkoliikennettä. 

Jokainen kaupunkilainen voi 
vaikuttaa toimien onnistumi-
seen omalta osaltaan ja myös 
pitää huolta siitä, että kaupunki 
tietää kuinka merkittävänä asi-
ana sen asukkaat näitä toimia 
pitävät. Vaikuta omalta osalta-
si siihen, mitä kaupunki tekee 
– vaikkapa kaupunginosayhdis-
tyksen kautta. 

SUSAN WILANDER
päätoimittaja

Kuva: Ingrid Kähäri

Helsingillä oma ilmastostrategia

www.oulunkylainen.fi
www.oulunkyla.fi

www.facebook.com/Oulunkylainen

Oulunkyläinen on saatavilla 
myös useissa jakelupisteissä – 

tarkista paikat lehden verkkosivuilta 
www.oulunkylainen.fi 

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

HELSINKI ON LUONUT oman strategian 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Kau-
pungin tasolla varautumisessa otetaan kaa-
voituksessa ja muussa toiminnassa huomi-
oon muutoksen aiheuttamat sään ääri-il-
miöt kuten kuumuus ja tulvat sekä pyri-
tään omalta osaltaan hillitsemään muutos-
ta esimerkiksi suosimalla joukkoliikennettä 
ja tiivistä kaupunkirakennetta. 

Strategiassa todetaan yhtenäisten viher-
alueiden ja niiden välisten viherkäytävi-
en merkitys luonnon monimuotoisuuden 
turvaamisessa. Tärkeää on myös säilyttää 
luonnonmukaisia viheralueita puistomais-
ten alueiden ohella. Jälkimmäisetkin ovat 
toki tärkeitä esimerkiksi hulevesien hallin-
nasta syntyvien ongelmien torjumisessa ja 
hiilidioksidin sitomisessa. 

Pientalovaltaisella alueellamme jokai-
nen voi omalla tontillaan edesauttaa näi-
den tavoitteiden saavuttamista. Monimuo-
toinen kasvillisuus, puut ja veden imeytymi-
sen mahdollistavat pihamateriaalit auttavat 

sekä luontoa, että oman kiinteistön hoitoa 
ja viihtyisyyttä. Asfaltti ja muut läpipäästä-
mättömät päällysteet keräävät itseensä läm-
pöä ja vähentävät viilentävää haihtumista.

Monimuotoiset ratkaisut
Eri puolilla maailmaa kokeillaan jo mo-
nenlaisia ratkaisuja kaupunkien lämpö- ja 
sadevesiongelmiin. Läpäisevät kiveykset 
Melbournessa, auringon säteilyä heijasta-
vat kattorakenteet Kaliforniassa, vihersei-
nät Cordobassa, viherkatot Bolognassa, ve-
sivirtausten tutkiminen ja luonnon moni-
muotoisuuden seuranta erilaisin mittarein 
Newcastlessa, testaavat kaikki mahdollisia 
ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin, joita 
ilmastonmuutoksen seuraukset aiheuttavat.

Toisinaan hyvin yksinkertaisilla ratkai-
suilla voitaisiin saavuttaa merkittäviä tu-
loksia. Lissabonissa tehdyt tutkimukset ovat 
osoittaneet, että käyttämällä jaettuja takseja 
kaupunkilaiset pystyisivät liikkumaan en-

tiseen tapaan käyttäen vain 3% nykyises-
tä autojen määrästä. Suomen kasvihuone-
kaasujen kokonaispäästöistä noin 20% tu-
lee liikenteestä. Joukkoliikenteen suosimi-
nen on tehokkaimpia tapoja vähentää näi-
tä päästöjä kaupunkiympäristössä.

Kaupunkien erityisongelmat
Kaupungeissa ilmasto on usein ympäröivää 
aluetta saastuneempi, lämpimämpi, satei-
sempi ja vähemmän tuulinen. Tästä syystä 
ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat 
myös voimakkaammin kaupunkialueilla. 
Kaupungeissa tiivis, rakennettu ja päällys-
tetty pinta-ala vaikuttavat lämmön kerty-
miseen ja sadevesien imeytymiseen. Tum-
mat pintamateriaalit keräävät lämpöä teh-
den kaupungeista lämpösaarekkeita.

Teksti: SUSAN WILANDER
Kuva: BOY HULDEN/

Helsingin kaupungin aineistopankki

Helsinki vastaa ilmastonmuutoksen uhkiin omalla ilmastostrategiallaan.
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Olen joskus sanonut, 
että jos haluaa muu-
toksia elämäänsä, voi 
joko muuttaa uudel-
le paikkakunnalle tai 
asua kauan samoilla 
seuduilla. Itse olen 

jämähtänyt jälkimmäiseen. Tänä armon 
vuonna 2019 on maisema ympärilläni al-
kanut taas muuttua, kun raidejokeri lähes-
tyy kuulo- ja näköaisteja koetellen. Kirkon 
ja koulun välissä käy aikamoinen myller-
rys, mutta se ei ole ensimmäinen laatuaan 
Norrtäljentiellä. 

Olen asunut Oulunkylässä vuodesta 1965 
lähtien (Kivalterintie / Mäkitorpantie / Ve-
räjämäki / Teinintie) ja muutoksia on toki 
ehtinyt kertyä aiemminkin. Kun Oulunky-
län kirkkoa (Teinintie 10/Norrtäljentie 8)) 

alettiin rakentaa 1971 pitkän odotuksen 
jälkeen, kirjoitti silloinen kirkkoherra Toi-
vo Viitasaari seurakunnan tiedotuslehdes-
sä: ”Kuten arvata saattaa, korvia huumaa-
va kallioporan jyrinä kirkon rakennustyö-
maalla on kauan odottaneiden korvissa ol-
lut näinä päivinä kuin taivaallista musiikkia 
ja poran tieltä savuna lentävä kalliontuhka 
kuin pyhää suitsutusta ja mirhaa.” (Oulun-
kylän Seurakuntalehti 4/1971). Mitä mah-
taisi rovasti sanoa nyt?

Norrtäljentie sai nimensä Oulunkylän 
ruotsalaisen kummikunnan Norrtäljen mu-
kaan, Oulunkylä oli silloin itsenäinen kun-
ta (1921-1945). Risteävä Teinintie viitan-
nee kadun varrella sijaitsevaan kouluun 
(Teinintie 8), joka aloitti 1927, uusi koulu 
(Teinintie 12) 1964. Teinintie jatkui alun 
alkaen Mestarintieltä Siltavoudintielle as-

ti, sen varrella sijaitsi myös vanha pappila-
rakennus ja kirkkoherranvirasto, Teinintie 
26 (ent. Päiväkumpu 3), talo purettu 1980. 
Sittemmin Teinintie poikkaistiin ja jälkiosa 
sai nimen Rautiontie (1977), rautio on se-
pän vanha kansanomainen nimitys, tietää 
Helsingin kaupungin nettisivusto, kartta-
palvelu. Tuolta sivustolta löytyy muuten 
mielenkiintoista tietoa katujen nimistä ja 
monesta muusta.                    

Kun tulin Oulunkylään tammikuussa 
1965, kuulin välillä puhuttavan vielä van-
haan tyyliin Päiväkummusta, Kullatorpas-
ta, Juhannusmäestä, Arttulasta, Pellavakas-
kesta, Patolasta, Aidasmäestä jne, vaikka 
katujen nimet alkoivat vakiintua osoittei-
siin Oulunkylän kunnan liityttyä Helsin-
gin kaupunkiin 1946. Ehdin juuri ja juu-
ri tutustua myös Kullatorpan lastenkotiin 
kehitysvammaisille (1920-luvulta 1960-lu-
vulle) Mäkitorpantiellä, seurakunnan arkis-
tosta löysin kuvia Siltavoudintien rakenta-
misesta vanhan kirkon kupeeseen kevättal-
vella 1962, itse lähetin valokuvaajan otta-
maan kuvaa seurakunnan vuosikertomuk-
sen kanteen kun tekojäärata valmistui syk-
syllä 1977. Muutoksia on riittänyt.    

Minne tie vie? joutuu nyt tuon tuosta 
miettimään kauppareissulla tai junaan tai 
bussipysäkille suunnistaessa, niin nopei-
ta muutoksia tietyöt aiheuttavat sekä ja-
lan että autolla kulkiessa. Kun raidejoke-
ri lopulta kolisee alueemme läpi – kaikki 
liito-oravien papanat väistettyään – se on 
oma merkkipaalunsa Oulunkylän maise-
missa. Kallioperälle rakennetaan kun täl-
le alueelle rakennetaan, kestävää kehitys-
tä sen pitäisi tietää.

 
  

Teksti: LIISA JÄRVINEN
Oulunkylän asukas vuodesta 1965

Harjannostajaiset 24.3.1972. Kuva: Bengt Anderson.

K ävelin juuri kotiin Veräjämäestä ase-
man alikulun kautta ja huomasin, et-
tä ryteikkökasvit ovat kadonneet ja jäl-
jelle jäänyt pensaikko ruokottu. Paikal-
le on tuotu uutta multaa, mutta ei vie-
lä istutuksia – tyyli tulee kuulemma ole-

maan niittymäinen. Asukkaat ovat vuosia valittaneet ko-
ko aseman seudun suttuisuudesta ja nyt vihdoin tapah-
tuu. Hyvä, että olette jaksaneet painostaa asiassa ja saitte 
oikean tahon toimimaan! Toivottavasti aluetta siistitään 
muiltakin osin esim. maalaamalla. 

Kesän aikana etenkin Norrtäljentie on kokenut varsi-
naisen myllerryksen. Muutokset Ogelin edustan liiken-
neympyrässä aiheuttavat selvästi hämmennystä etenkin 
jalankulkijoille. Jotkut käyttävät Siltavoudintielle johtavaa 
autokaistaa kuin kevyen liikenteen väylää. Liekö puuttei-
ta liikenteen ohjauksessa vai kyse haluttomuudesta kier-
tää ympyrän toiselta puolelta. Ratin takana saa olla kyllä 
varuillaan. Siltavoudintiellä on jo nähtävissä, millaiseksi 
katu muotoutuu, kun kevyen liikenteen väyliä ja kadun 
ylityksiä on muotoiltu uudelleen. 

Huomenna 29.8. on esillä Jokiniementien katusuun-
nitelma ja siihen liittyvä tiedotustilaisuus pidetään kir-
jastolla alkaen klo 17. Jos et ehdi paikalle, suunnitelmat 
löytyvät myös kaupungin sivuilta kohdasta Katu- ja puis-
tosuunnitelmat aina 3.9.2019 asti. 

Kuten ehkä muistat, teimme OmaStadi-suunnitel-
maehdotuksen koskien Seurahuoneen edustan puiston 
kunnostamista. Kaupunki tulee lähettämään elokuussa 
asukkaille katalogin, jossa kaikki mukaan valitut suunni-
telmat esitellään sekä kerrotaan tarkemmin tulevasta lo-
kakuisesta äänestyksestä. Muista tukea oman alueesi eh-
dotusta ja äänestä! 

Ja näin lopuksi kiitos kaikille teille, jotka olitte mukana 
eri tavoin toteuttamassa Ogelin Kyläjuhlaa viime touko-
kuussa. Ja kiitos teille kaikille vieraille – tunnuitte viih-
tyvän hyvin, vaikka keli hieman kolea olikin. Nämä juh-
lat järjestetään taas ensi vuonna! 

Mukavaa syksyn alkua! 

MARJA MARKKO
puheenjohtaja

Oulunkylä-Seuran ry 

Tammen juurelta

Helsingin kaupunki laa-
tii katusuunnitelmaa 
Jokiniementien ka-
dusta. Katusuunnitel-
maluonnos esitellään 
asukkaille torstaina 
29.8. klo 17–18.30 
Oulunkylän kirjastossa, 
Kylänvanhimmantie 
27. Suunnitelmaluon-
noksiin voi tutustua 
myös verkkosivulla 
osoitteessa www.
hel.fi/suunnitelmat 
(kohdassa Katu- ja 
puistosuunnitelmat). 
Suunnitelmat ovat esil-
lä verkossa 21.8. – 3.9.

KADUN SUUNNITTELU pe-
rustuu voimassa olevaan ase-
makaavaan ja liikennesuun-
nitelmaan. Jokiniementien 

muutos koskee kadun toteut-
tamista asemakaavassa osoite-
tulle linjauksellevälillä Maa-
herrantie – Mikkolantien yli-
kulkusilta kohdassa, johon ra-
kentuu uusi asuintontti.

Katusuunnitelmat valmis-
tuvat syksyllä 2019 ja raken-
nustyöt alueella on tarkoitus 
aloittaa vuonna 2020. En-
nen katusuunnitelmien hy-
väksymistä ne ovat virallises-
ti nähtävillä kahden viikon 
ajan Sörnäistenkadun asiakas-
palvelupisteessä (Sörnäisten-
katu 1 ja verkkosivulla osoit-
teessa www.hel.fi/suunnitel-
mat kohdassa Katu- ja puis-
tosuunnitelmat). 

Tervetuloa!

OLLI HAANPERÄ
Kaupunkiympäristön toimiala

Maankäyttö ja kaupunkirakenne
Liikenne- ja katusuunnittelu

Jokiniementien 
katusuunnitelma-
luonnokset esillä

Oulunkylän kirkon rakennustyömaa, pora-
usta 15.10.1971. Kuva: Väinö Saari.



49ER ON JOLLA, jota pidetään pys-
tyssä sivulle ulottuvien siipien ja tra-
petsien avulla.  Suuri purjepinta-ala 
suhteessa rungon ja miehistön pai-
noon antaa veneelle jopa 55 km/h 
vauhdin.  Näin kuvataan venettä, 
jonka pikkusisko on 49er FX.  Tä-
män veneen naisten olympialuokas-
sa Riossa kilpaili myös Noora Rus-
kola yhdessä Camilla Cedercreutzin 
kanssa ollen sijalla 17. Aiemmin he 
olivat voittaneet MM-kultaa alle 
24-vuotiaissa. Vuodesta 2017 alkaen 
Noora on purjehtinut Mikaela Wulf-
fin kanssa ja tiimin tavoite on Toki-
on olympialaisissa. He olivat 10. pa-
ras eurooppalainen joukkue vuoden 
2019 EM-kisoissa Englannin Wey-
mouthissa loppusijoituksellaan 16.

Juuret Veräjämäessä
Noora asuu Veräjälaaksossa vanhassa 
puutalossa, joka on ollut suvun hal-

lussa jo yli sata vuotta.  Hän harrasti 
jo nuoresta tanssia, futista, taitoluis-
telua ja telinevoimistelua.  Atlantin 
yli purjehtinut äiti vei Nooran ker-
ran Sipooseen purjehdusleirille, jossa 
innostus lajiin syttyi ja harjoittelu al-
koi NJK:ssa optimistijollalla.  Noo-
ra on voittanut junioreiden maail-
manmestaruuden Zoom8 -luokas-
sa vuonna 2010.  Hän sanoo sietä-
vänsä hyvin epämukavuutta, nauttii 
haasteista ja olevansa luonteeltaan 
kilpailija.  Eteen tulevat ongelmat 
on ratkaistava hyvin nopeassa tah-
dissa ja henkisen kantin on kestet-
tävä.  Havereilta hän on toistaisek-
si välttynyt.

Huipulla pysyminen vaatii myös 
jatkuvaa sponsoreiden etsintää, sil-
lä kahden veneen (toinen aina kon-
tissa matkalla toiselle mantereelle) 
ja neljän vuosittaisen purjeparin ra-
hoittaminen ei ole halpaa.  Purjei-

ta tarvitaan sekä vasta- että myötä-
tuuleen.  Lisäksi tulevat kuljetus- ja 
matkakulut ympäri maailmaa se-
kä kustannukset laji- ja fysiikkaval-
mentajista.  

Olympialaiset tähtäimessä
World Tour:lla kisataan 2-3 kuu-
kauden välein ja matkapäiviä ker-
tyy noin 240 vuodessa.  Iso osa kil-
pailuista pidetään Euroopassa, mutta 
loppuvuoden ohjelmassa Noora ker-
toi olevan Tokion, Australian ja Uu-
den Seelannin, jonka MM-kisojen 
tuloksen perusteella jaetaan olym-
pialaisten maapaikat – niitä on jaos-
sa vain yksi/luokka/maa.  Ja vastassa 
on todella kovia haastajia.  Tapasim-
me toukokuun lopulla ja silloin tii-
mi oli valmistautumassa kahden vii-
kon harjoitusleirille Italian Gardal-
le.  Miten ihmeessä tämä nuori nai-
nen ehtii hoitaa 2017 alkaneet opis-

kelunsa Hankenilla ja vetää läpi täl-
laista hengästyttävää urheilijaelä-
mää!  Lisäksi Noora valmentaa pur-
jehdusta aloittelevia lapsia NJK:ssa.

Kun luet tätä juttua, Noora Rus-
kola ja Mikaela Wulff ovat tulleet 
Suomen kautta Japanin Enoshimaan 
Tokion esiolympialaisiin. Heidän ja 
muunkin Suomen maajoukkueen 
purjehtijoiden kuulumisia voit seu-

rata liiton sivun (www.spv.fi) kaut-
ta Instagramissa.

Toivotan kaksikolle suotuisia tuu-
lia – olisi upeaa seurata oulunkyläläi-
sen iloisen ja määrätietoisen nuoren 
naisen purjehdusta olympiaradalla.

Teksti: MARJA MARKKO
Kuva: NOORA RUSKOLA

Tuulta purjeisiin!

PÄIVÄKOTI PERHOSEN ulkokerho 
on laulattanut ja leikittänyt Veräjämä-
en lapsia jo viiden vuoden ajan Perhos-
puistossa. Tulevana kautena kerho yh-
distyy Majavan metsäkerhon kanssa ja 
samalla uudeksi nimeksi tulee Pato-
lan metsäkerho. Kerho aloitti toimin-
tansa 12.8.2019 ja toimii maanantais-
ta torstaihin klo 9-11.30/12. Kerho 
on suunnattu yli 2,5 vuotiaille. Ker-
ho alkaa Pikku-Perhosen pihalta os-
oitteesta Hirsipadontie 5, josta siir-
rymme metsän siimekseen ja palaam-
me taas kerhoajan loputtua päiväko-
din pihaan. Päiväkoti Perhosen väis-
tötilat valmistuvat syyskuussa, silloin 
kerhon kokoontumispaikaksi vaihtuu 
Jahtivoudintie 3. Kerho toimii pääosin 
Patolan metsissä. 

Tiedossa on luontoleikkejä, liikun-
taa, oppimista, tutkimista, seikkai-
luja sekä erilaisia leikkejä ja laulu-

ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten 
kanssa. Kerhopäivän aikana pidetään 
eväshetki, nautiskellen kotoa tuodut 
eväät. Kerhon ohjaajilla on pitkä ko-
kemus varhaiskasvatuksesta ja ulko-
toiminnasta.

Kerhoon haetaan kerhohakemuksel-
la asiointi.hel.fi tai paperihakemuksel-
la, joita saa päiväkodeista ja leikkipuis-
toista. Kerho on maksuton

Lisätietoja kerhosta saa varhaiskas-
vatusyksikkö Majava-Perhosen johta-
jalta Petrus Väärälältä numerosta 09 
310 69955 tai sähköpostitse petrus.
vaarala@hel.fi.

Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat 
kerholaiset!

Teksti ja kuva: KIRSTI ALA-LÄHDE
lastenhoitaja/kerho-ohjaaja

päiväkoti Perhonen/ varhaiskasvatusyksikkö 
Majava-Perhonen

Ulkokerho  
muuttaa metsään

Ulkokerholaiset kiikaroimassa Patolan metsässä.

Elokuun puolivälissä ki-
sasivat mäkiautot jälleen 
Helsingissä ja mukana oli 
myös oulunkyläläinen tii-
mi Esuppi. Aurinkoisessa 
säässä käyty kisa keräsi 
lähes 10 000 katsojan 
yleisön ja 70 kilpatiimiä. 
Kisassa sai pisteitä 
nopeuden lisäksi auton-
rakennuksen luovuudesta 
ja tekniikasta.

OULUNKYLÄLÄINEN Esuppi-tiimi 
valmistautui 17.8. käytyyn kisaan in-
nolla ja huumorilla. Tällä kertaa oulun-
kyläläiset eivät nousseet palkintopal-
leille, mutta ehkä jo seuraavalla kerralla.

Keitä tiimiinne kuului?
-Kisatiimissä oli neljä oulunkylä-

läistä neljänkympin kynnyksellä ole-
vaa perheenisää: Janne, Henri, Sami 
ja Tommi.

Miten ja miksi päätitte osallis-
tua? Oletteko tehneet jotain vas-
taavaa aiemmin?

-Tiimistämme Janne oli kerran ai-
kaisemmin osallistunut vastaavaan ki-
saan ja tuolloin tiimi jäi voittajasta 0,5 
sekuntia. Jotain kerrottavaa piti jälki-
polville saada, joten päätimme yrittää 

toisen kerran. Muut jäsenet olivat ai-
van keltanokkia.

Millainen mäkiauton pitää olla?
-Ohjattava ja nopea ja kestävä. Mie-

lellään kaikkea niitä samalla kertaa.
Miten kilpailu käydään?
-Rata on noin 400 metriä pitkä ala-

mäki, jossa on mutkia ja esteitä. Alus-
sa on lähtölava, jossa autolle saa antaa 
vauhtia. Muuten painovoima hoitaa 

homman. Nopeasta ajasta, hienosti ra-
kennetusta autosta ja hyvästä showmei-
ningistä ynnätään yhteispisteet.

Kuka teistä ajaa autoa?
-Meidän tiimimme kuskina toimi 

Janne: hän on hyvä ajamaan ja kova 
puhumaan.

Millaista oli rakentaa auto?
-Autoa rakennettiin kaikki se aika, 

mikä työltä ja perheeltä liikeni. Kaik-
ki pienet hetket, kun vain mahdollis-
ta. Oli mahtava huomata, että meidän 
käsistä syntyi näin mahtava menopeli. 
Kaikki tehtiin omalla kustannuksella 
ilman sponsoreita, joten jälki oli myös 
sen näköistä. Kotikutoinen mäkiauto 
niin kuin olla pitää.

Mikä projektissa on ollut haus-
kinta?

-Itse kisatapahtuma oli alusta lop-
puun hauska: kaikki ovat positiivi-
sella mielellä, on hienoa nähdä, mil-
laisia mielikuvitusten tuotteita on oi-
keasti saatu toteutettua, kisajännitys 
puskee päälle, aurinko paistaa ja elä-
mä hymyilee.

Osallistuisitteko uudelleen?
-Kyllä. Ilman muuta.

Teksti: SUSAN WILANDER

Mäkiautot vauhdissa 
Tähtitorninmäellä

Mäkiauto voi parhaimmillaan kiitää 40 km/h. Kuva: Sami Veikkolainen.

Oulunkylän tiimi lähtötunnelmissa. Kuva: Miika Veikkolainen.
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METSÄLÄN 
AUTOHUOLTO 

Asesepänkuja 2 |  P. 757 
0441, 0400 728 233

metsalanautohuolto@gmail.com, 
metsalanautohuolto.fi 

Avoinna: ark klo 8-17 

PÄIVÄTANSSIT  
MAANANTAISIN 

KARJALATALOSSA  
Käpylänkyja 1

Klo 13 - 15.45
Lippu 10,- sisältää  

narikkasäilytysmaksun

Elävää musiikkia  
orkesterin tahdissa.  

Tervetuloa!

528.8.2019 Oulunkyläinen

Pakila-Seuran  
puheenjohtajan  
palsta 

Ilmastonmuutos 
on tullut osaksi 
arkeamme 
KESÄÄ ON EDELLEEN JÄLJELLÄ ja vieläpä lomaa osal-
la meistä. Yleensä kohdistamme kesään paljonkin odotuksia 
ja teemme eri tavoin tarkkoja suunnitelmia. Odotuksemme 
voivatkin kohdata yllätyksiä ja eikä vähiten lomasään osalta. 
Suomalaisten kesänviettoon on tullut mukaan entistä selvem-
min uusi vaikuttaja, nimittäin ilmastonmuutos. 

Pohjoisella pallonpuoliskolla ilmasto lämpenee enemmän 
kuin muualla. Nyt meillä lämpenemisvauhti on jo kaksi as-
tetta ja maapallolla keskimäärin yksi aste vuosikymmenessä. 
Pariisin ilmastosopimustakin noudattaessa lämpötila tääl-
lä noussee 3-4 astetta lisää. Superhelteet ja kosteuden vaih-
teluiden lisääntyminen ovat entistä todennäköisempiä. Sii-
hen liittyen ilmastopakolaisuus, kasvien, eläimistön muutok-
set ym. tulevat entistä todennäköisemmiksi. 
Ilmastonmuutos on globaali ilmiö. Suomen osuus maailman 
hiilidioksidipäästöistä on noin 0,14 promillea, joten meidän 
mahdollisuutemme vaikuttaa maailman päästöihin ovat var-
sin vähäiset. 

Asiaa vaikeuttaa vielä se, että suurin päästöjen aiheuttaja Suo-
messa on lämmityksen tuottamiseen tarvittava energia. Hel-
singissä n. 60% päästöistä tulee lämmityksestä. Kaukoläm-
mön tuottamisesta n. 60% tapahtuu kivihiilellä, ja fossiilis-
ten polttoaineiden osuus lienee yli 70%. Kivihiilen käyttö-
kieltoon on enää vajaat 10 vuotta. Edulliselle kivihiilelle kor-
vaavien polttoaineiden löytäminen on haasteellista. Esim. lii-
kenteen osuus hiilidioksidipäästöistä on 20%, josta yksityis-
autojen osuus noin puolet. 

Tiedämme, että ilmastokriisi on edessä, jos porskutamme sa-
maa rataa kuin ennenkin. Päävastuu ilmastonmuutoksen rat-
kaisuista on valtiolla, kaupungeilla, kunnilla, eri organisaa-
tioilla ja tietysti poliitikoilla, mutta meistä jokainen voi vai-
kuttaa omilla valinnoillaan. Tulevaisuus ei ole vielä tuhoutu-
massa, toivoa on, paniikkiin ei ole syytä, vaikka merkkejä jul-
kisuudessa siitäkin on näkynyt. 
Moni miettii ilmastoasioita omaa toimintaansa ja arkeaan vas-
ten. Pitääkö minun nyt muuttaa totuttuja tapojani, mielty-
myksiäni ja arvojani? Muutoksien tekeminen ei ole helppoa, 
mutta vastaus on: kyllä pitää! Omalta osaltaan jokainen voi 
muuttaa jotakin pienesti, yhdessä se on jo paljon enemmän. 

Kotitaloudet voivat vähentää ympäristökuormaansa hyvin ar-
kisilla asioilla: kulkemalla kävellen tai pyöräillen, huoneen-
lämpötilan alentamisella, laittamalla astiat pesukoneeseen il-
man huuhtelua, ottamalla lautaselle vain sen mitä syö, lajit-
telemalla jätteet jne. Pyrimme Pakila-Seurassa kantamaan 
kortemme kekoon järjestämällä syksyn aikana kotitalouksi-
en ympäristökuormaa käsittelevän luentoillan. 

Elämme kuitenkin tässä ja nyt 
suomalaista kesää kaikkine hie-
noine vivahteineen ja anteineen. 
Auringosta saamme vielä pit-
kään ilmaista energiaa ja mieli-
hyvää. Antoisaa kesäkauden jat-
koa kaikille!

RAIMO RAHKONEN
Pakila-Seuran pj.

puh. 0400 408122
raimorahkonen@live.com

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

Pakin taloa isännöi Pakila-Seura ry. 

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

Pakilan ala-asteen väistötilojen 
sijoituspaikkaa mietitään vielä
Vuoden päästä syksyllä 
2020 Pakilan ala-aste 
muuttaa väistötiloihin. 
Tilapäinen koulu 500 
oppilaalle on tarkoitus 
rakentaa Aulikin puis-
toon.

PAKILAN KOULUJEN ja päiväkotien laa-
jennus- ja peruskorjaushanketta hoitava al-
lianssi päätyi esittämään väliaikaisen koulun 
sijoittamista Aulikin puistoon mm. koska 
koulu olisi hyvin saavutettavissa Palohei-
näntiellä kulkevalla bussilla. Aulikin puis-
toon olisi myös hyvät kevyenliikenteenyh-
teydet niin etelästä kuin pohjoisesta. Lisäk-
si väistötilat sijoittuisivat osittain Aulikin 
puistoa ympäröivän puuston suojaan, min-
kä ajatellaan pehmentävän keskelle pien-
taloaluetta mahdollisesti nousevan ison ra-
kennusmassan raskasta olemusta.

Allianssi tutki myös vaihtoehtoisia sijoi-
tuspaikkoja väistötiloille. Väistötilat saat-
taisivat mahtua ala-asteen tontille koulu-
rakennuksen itäpuolelle mutta peruskorja-
uksen käynnistyttyä väistötilojen yhteyteen 
ei jäisi juuri minkäänlaista piha-aluetta vä-
litunti- ja muuhun ulkoiluun. Lisäksi oppi-
laille olisi haastavaa rajata turvalliset kulku-
reitit rakennustyömaan viereen.

Luonteva sijoituspaikka väistötiloille oli-
si HPS:n pallokentän vieressä Pikkusuon-
kujalla sijaitseva Y-tontti, joka on nimen-
omaan tarkoitettu yleisten rakennusten ku-
ten päiväkotien ja koulujen rakentamiseen. 
Kahden bussilinjan risteyskohdassa sijait-
sevalle Pikkusuonkujalle olisi erinomaiset 

kulkuyhteydet. Tontin maaperä on kuiten-
kin pehmeä ja vetinen, mikä nostaa perus-
tuskustannuksia, jotka pyritään erityisesti 
lyhytaikaisessa rakentamisessa pitämään 
mahdollisimman alhaisina. Rakennettaes-
sa urheilukentän reunalle olisi houkuttele-
vaa tutkia mahdollisuutta tehdä sellaiset ti-
lat, jotka tukisivat myös urheilutoimintaa. 
Valitettavasti monikäyttöisten tilojen suun-
nitteluun ja toteuttamiseen ei kuitenkaan 
nyt ole aikaa. Väistötilojen pitäisi olla val-
miina ja käytössä elokuussa 2020.

Väistötilojen suunniteltu sijoittaminen 
Aulikin puistoon on herättänyt huolta alu-
een asukkaissa. Väistötilojen rakentaminen 
yleisessä käytössä olevalle kentälle ja puis-
toon, joita alueella on vähän, harmittaa eikä 
tunnu järkevältä. Rakennuksen tieltä jou-
duttaisiin kaatamaan puustoa ja juuri istute-

tut Suomen 100-vuotispuutkin olisivat vaa-
rassa. Vaikka Pakilan ala-asteen oppilaat ja 
sen jälkeen päiväkoti Havukan lapset tar-
vitsevat väistötiloja yhteensä vain noin kol-
me vuotta, perusteltu huoli on, että massii-
vinen koulu- ja päiväkotirakennus jäisi kes-
kelle puistoa pidemmäksi aikaa.

Väistötilojen sijoituspaikkaa ei ole vie-
lä päätetty. Asukkaiden lähettämien vies-
tien pohjalta tutkitaan tarkemmin vielä ai-
nakin Pikkusuonkujaa. Myös muista vaih-
toehdoista kannattaa vielä olla yhteydessä 
alueen kaava-arkkitehti Ann Charlotte Ro-
bertsiin tai kouluhankkeen projektinjohta-
ja Reetta Amperiin.

Teksti: TAPIO KLEMETTI 
Kuva: HMT Arkkitehdit Oy/Helsingin kaupunki

Havainnekuva Pakilan ala-asteen väistötiloista.

PALOHEINÄN ULKOILUMAJAN  
KAHVILA

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

Tervetuloa!

Nauti tunnelmallisesta  
loppukesästä ja  

pimenevistä illoista. 
Luo hehkua  

kukilla kotiisi!

Pakilan 
Kukkatalo

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



KOKO PERHEEN 

KAMPAAMO 
OLYMPIAKoskelantie 54 

p. 09 757 1353 

ma  sulj.
ti-pe  9-17
la  9-13

Fysioterapeutti  
Anita Korhonen 
050 545 9500
Männikkötie 10

• fysioterapia & hieronta 
(48,-/h) 

• kinesioteippaukset  
• Bemer-terapia 

• kalvo(fascia)käsittelyt

Marleen
a •  Kauneushoitola  

•  Jalkahoitola   
•  Koti- ja  
    laitoskäynnit

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

Tiistaisin 
eläkeläisalennus

• Parturi • Kampaamo  
Käpyläntie 1,  p. 798 940, 798 920

45v.

Oulunkylän  
Kampaamo

Marjut Mäkelä
Siltavoudintie 7,  
00640 HELSINKI  
Puh. 09 728 7012

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

Tervetuloa!

Mäkitorpantie 23  |  Puh. 09-752 4939

Parturi-Kampaamo

 

Yksilölliset 
hammasproteesit 

suoraan valmistajalta

Erikoishammasteknikko 

MERJA  
VESAMÄKI

Helsinginkatu 9 
P. 09 716 151

HER TYS

Käpyläntie 12, Helsinki | puh. 044 977 7688

www.byrkland.fi

Hyvät asiakkaat! Remontista johtuen  
joudun siirtymään väliaikaisesti osoitteeseen  

Porvoonkatu 16 (Linnanmäen lähellä).  
Sama puhelinnumero on edelleen käytössä. 

JOOGA & MEDITAATIO
Oulunkylässä, Siltavoudintie 5

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

Ilmainen tutustumistunti ke 4/9 klo 17 ja to 5/9 klo 19.30,
varmista paikka ilmoittautumalla etukäteen!
Jooga & meditaatio alkeiskurssit 
ke klo 17-18.45, 11/9 alk. ja to klo 19.30-21.15, 12/9 alk. 
Eläkeläisten ryhmä jooga & rentoutus, ti klo 10-11.30, 17/9 alk.
Meditaatio & rentoutus  ti klo 17.30-18.45, 10/9 alkaen 
Jooga raskaana oleville, la klo 11.30-13.15, 7/9 alk.

Klassinen jooga: kehon harjoituksia, hengitysharjoituksia,
syvärentoutus ja meditaatio - joogaa kokonaisvaltaisesti.
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Kelan vaativa kuntoutus.  
Meillä käyvät Helsingin  

kaupungin palvelusetelit.

www.fysioeka.fi 
Sofianlehdonkatu 5 a A 4,  

00610 Hki 
p. 040-5074530

Hiusateljee Oy Ogelin liikekeskus,  
Kylänvanhimmantie 29  

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

Piristä itseäsi  
uudella  
tyylillä!

Muodonmuutokset  
meiltä ammatti- 

taidolla, myös uudet  
hiustenvärjäykset.

Tervetuloa tutustumaan!

Kauneus ja terveys

Parturi-Kampaamo 

Salon Bonita
040 580 3836   

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

 
 
 
                                                                   
 

     maunulan 
                  apteekki 
 

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

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

                                          maunulan_apteekki.helsinki@apteekit.net 

     

  Katso kaikki tarjoukset                      
         www.maunulanapteekki.fi  
                                                                 

                                                  w w w . a v a i n a p t e e k i t . f i 
 
 
 
 
 
 

Tule 
tutustu-
maan !

LEIKKUU
HIUSTEN

AVATTU UUSI
PARTURI KAMPAAMO PAKILAAN!

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

VÄRIT alk. 50,-
Ma-pe 09.00-19.00, La 10.00-18.00
Puh.0400-377822
Tammiontie 1 (Maunula)
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P. 040 415 9119 
Käpylä, Tattariharju ja Siltamäki 

www.fysiotreenari.com
Meiltä Hamam-pyyhkeitä

Kuntoutus- ja jalkaterapiakeskus
Kauneushoitola ja kampaamo  
Jo vuodesta 2005

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

Käpyläntie1, 00610 Helsinki   |   www.koskelanhammas.fi

Varaa aika
soittamalla

(09) 720 6800
tai netistä.

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO 

Hannele Lindholm 
Puh. 09 710 533
Käenkuja 4, Sörnainen



Meneillään on kaa-
vamuutoshanke, 
joka koskee viit-
tä Pakilantien 

varren tonttia (54, 71, 76, 77 
ja 78). Tonteille suunnitellaan 
pääosin nelikerroksisia asuin-
kerrostaloja, joiden katutasoon 
tulisi liiketiloja. Tonteilla ole-
massa olevat rakennukset on 
tarkoitus purkaa. 

Kaavamuutosten laadinnasta 
vastaava arkkitehti ja liikenne-
suunnittelija olivat tavattavissa 
Paloheinän kirjastossa keski-
viikkona 19.6.2019. Tilaisuu-
dessa oli nähtävillä kaavamuu-

toksiin liittyvää valmisteluai-
neistoa. Tilaisuuteen osallistui 
yli 30 henkilöä. Yleisö toi esiin 
sekä kaavamuutosta kannatta-
via että vastustavia näkemyksiä:

• Suunniteltavien kerrosta-
lorakennuksien katutason 
liiketilat koetaan tervetul-
leena lisänä monipuolis-

tamaan nykyisiä Pakilan 
palveluita. Samalla tosin 
epäillään, riittääkö näihin 
uusiin liike- ja toimistoti-
loihin yrittäjiä ja pelätään, 
että tilat jäävät tyhjilleen. 

• Hissilliset kerrostaloasun-
not koetaan hyvänä lisänä 
alueen rakennuskantaan. 
Näin esim. alueen vanhus-
ten ei tarvitse muuttaa pois 
alueelta. 

• Osa kaavamuutosalueen 
rajanaapureista on hank-
keen myötä kiinnostunut 
oman kiinteistönsä kehit-
tämisestä Pakilan Suun- nitteluperiaatteiden mu-

kaisesti. 

• Osa asukkaista kokee ker-
rostalorakentamisen vie-
raaksi alueella. Tonttien 
yksityisyyden pelätään häi-
riintyvän, kun rakennuk-
set sijoittuvat lähelle rajaa 
tai jos kerrostalojen par-
vekkeet avautuvat heidän 
tonttiensa suuntaan. 

• Jotkut näkevät Pakilantien 
suunnitteluperiaatteiden 
ja yleiskaavan mahdollis-
taman Pakilantien varren 
tehostamisen ylipäätään 
vääränä. Koetaan, että Pa-
kila on pientaloaluetta ei-

kä alueelle saisi rakentaa 
kerrostaloja. 

• Huolta herättää kerrosta-
lojen varjostavuus viereisil-
lä tonteilla. 

• Liikenteen lisääntyminen 
asemakaavan mahdollis-
taman tehokkaamman ra-
kentamisen myötä arve-
lutti.

Tilaisuudessa keskusteltiin 
Pakilan pientaloalueen täyden-
nysperiaatetyöstä, joka käynnis-
tyy 2019 syksyllä. Osa asukkais-
ta näkee, että tonttien käyttöä 
voisi tehostaa. Osan mieles-
tä taas tehostaminen muuttaisi 
liikaa alueen luonnetta ja lisäi-
si liikennettä eikä siksi ole ter-
vetullutta. 

Länsi-Pakilan täydennysra-
kentamisen suunnitteluperi-
aatteet laaditaan yleiskaavan 
(ja kaupunkistrategian) tavoit-
teiden toteuttamiseksi. Tavoit-
teena on tutkia, millä Länsi-

Pakilan alueilla on mahdollista 
korottaa nykyisiä tonttitehok-
kuuksia ja miten alueen kau-
punkikuvalliset erityispiirteet 
on mahdollista säilyttää. Suun-
nitteluperiaatteiden laatimisen 
aloittamisesta tullaan tiedotta-
maan osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman muodossa. Hank-
keeseen kuuluu vuorovaikutus 
asukkaiden ja alueen toimijoi-
den kanssa. Arvioitu aikataulu 
osallistumis- ja arviointisuunni-
telman nähtäville asettamiselle 
on vuoden 2019 loppupuoli, jol-
loin on tarkoitus järjestää myös 
asukastilaisuus.

Meneillään olevien kaava-
muutoshankkeiden kommen-
tointiaika päättyi elokuun puo-
livälissä. Hankkeiden tilannet-
ta voi seurata verkko-osoittees-
sa verkkosivuilla: www.hel.fi/
suunnitelmat.

Teksti: ERJA VUORIO

Pakilantien kaavamuutokset herättävät 
mielipiteitä puolesta ja vastaan
Pakilantietä pyritään yhteistyössä tonttien omistajien kanssa 
kehittämään Länsi-Pakilan eläväksi keskuskaduksi, jonka varrella 
on ympäristöä tiiviimpää rakentamista, palveluita ja asumista. 
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 Oulunkylän kuntoutuskeskus sr/Oulunkylän kuntoutussairaala 
Käskynhaltijantie 5, 00640 Helsinki. Puh. (09) 752 712 

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

 
Syksyllä tulossa kävelyrobotiikkaa 

SOITA 040 570 1439 
ja tutustu 

www.okks.fi 

Pakilan työkeskuksesta 
”Pakila-kalusteita”
Pakilassa on yksi 
kolmesta Hel-
singin kaupungin 
kuntouttavan 
työtoiminnan 
toimipaikasta. 

-TÄÄLLÄ ON HARJOITETTU 
kiertotaloutta ennen kuin sana 
tuli edes yleiseen käyttöön, sa-
noo Pakilan Työkeskuksen joh-
taja Tapani Teurokoski. Espoo-
lainen Teurokoski kehuu Pakilan 
työkeskusta, jonka johtajana hän 
on ollut vuodesta 1984. Paikka 
on liikenteellisesti hyvin saavu-
tettavissa, tilat ovat asianmu-
kaisia ja alue viihtyisä. Pakilassa 
työkeskus on toiminut vuodesta 
1984 Jakokunnantie 26-28:ssa.

Työkeskus vastaa esimerkik-
si kaupungin poistokalusteiden 
käsittelystä ja uudistaa arvoka-
lusteet muun muassa Artekit ja 
Billnäsit kaupungille jatkokäyt-
töön. Osa kalusteista kunnoste-

taan tai kierrätetään uuskäyttöön 
kaupungille. Työkeskus valmis-
taa myös uusia kalusteita sosiaa-
li- ja terveystoimialalle. Kalus-
teet, joille ei löydy käyttöä kau-
pungilla myydään työkeskuksen 
myymälässä. 

Tuotemyynti laajaa
-Meillä on myynnissä tuoleja, 
pöytiä, sänkyjä, kaappeja hylly-
jä jne., Teurokoski sanoo. Myyn-
nissä on poistokalusteita ja työ-
toiminnassa valmistettuja käyt-
töesineitä ja lahjatuotteita. ”Pa-
kila-tuotteita” tai poistokalus-
teita voi ostaa liki joka arkipäi-
vä klo 8-16 keskuksen myymä-
lästä Jakokunnantiellä. 

Työkeskus kunnostaa vuosit-
tain tuhansia kalusteita ja val-
mistaa noin 5 000 uutta ka-
lustetta. Referenssilistalla ovat 
muun muassa Ateneumin ar-
vokas tammikaappi ja Finlan-
dia-talon Helsinki-salin 300 is-
tuinpenkkiä, Helsingin työväen-
opiston juhlasalin n. 500 istuma-
paikkaa jne.

Yksi kolmesta Helsingissä 

Työkeskus on yksi kolmesta 
Helsingin kaupungin kuntout-
tavaa toimintaa harjoittavasta 
toimijasta. Muut ovat Uusix-Ky-
läsaari ja Uusix-Suvilahti, joissa 
on kerrallaan yhteensä 400-500 
kuntoutettavaa asiakasta. Kau-
pungin Avotyötoiminta vastaa 
taas kaupungin puistojen hoi-
tamisesta, vanhuksien avusta-
misesta ja rakennusten kunnos-
tustöistä.

-Meillä on Pakilassa vajaat 
parikymmentä henkilökuntaan 
kuuluvaa työnjohtajaa ja oh-
jaajaa, sekä kaksi työvalmenta-
jaa ja kuntoutusohjaaja, kertoo 
Teurokoski. 

Työkeskuksessa on nyt kun-
toutuksessa noin 210 henkeä. 
Kuntouttavassa työnomaises-
sa työssä kerralla on keskimää-
rin 160-170 henkeä. Heitä val-
mennetaan ja tavoitteena on pa-
laaminen työmarkkinoille. Työ-
esteisiä työmarkkinoille paluuta 
tavoittelevia on 22. Rikosseuraa-
muslaitoksen keskuksen lähet-

tämiä yhdyskuntapalvelua suo-
rittavia on 1-2 kerrallaan. Nel-
jäs asiakasryhmä ovat henkilöt, 
joille keskuksen toiminta tarjo-
aa päivittäistä mielekästä sisäl-
töä elämään. 

Arkkuja ja uurnia 
Työkeskuksessa tehdään esi-
merkiksi Helsingin kaupungin 

velvoitehautauksissa käyttämät 
ruumisarkut ja tuhkauurnat. 
Kumpiakin on tehty noin 500 
vuodessa. Keskuksessa tehdään 
myös lasten kolmipyöriä, ver-
hoillaan auton penkkejä, kudo-
taan mattoja, patakintaita, peh-
moleluja, pöytäliinoja ja puris-
tetaan polttobrikettejä.

Teurokosken mukaan työ on 
palkitsevaa.  

-Paras palkinto on, kun voi 
auttaa valmentamalla ihmisiä ta-
kaisin työelämään. Täältä lähte-
vät menevät yleensä ns. matalan 
kynnyksen töihin, joita onnek-
si yhteiskunnassa on yhä tarjol-
la, hän sanoo. 

Teksti ja kuva: 
ESKO LUKKARI 

Pakilan työkeskuksessa valmistetaan monenlaisia tuotteita.



KAMPPAILUA,  
KUNTOILUA JA  
HYVINVOINTIA

Hipkon Metsälän  
salilta löydät aikuisten, 
lasten ja perheiden treenit!

ALOITA NYT! www.hipko.fi

Kylätapahtumassa iloinen alku 
syyskaudelle Pakilassa
Pakilan ja Paloheinän 
perinteinen alueen Kyläta-
pahtuma kutsuu asukkaat, 
perheet ja lapset muka-
vien ohjelmanumeroiden 
ja maistuvien herkkujen 
äärelle yläasteen koululle 
syyskuun ensimmäisenä 
sunnuntaina 8.9.2019 
alkaen kello 10-13.

LASTEN EHDOTON SUOSIKKI on taas 
kerran Muumipeikko, mikäs sen muka-
vampaa kuin päästä häntä halaamaan. Te-
levisiosta tutut Muumit ovat pyörineet uu-
tena sarjana.

Tapahtuman järjestäjinä ovat alueen 
Lions-klubit Pakila ja Aurora sekä alueen 
monet muut toimijat. Tapahtuman tarjoi-
lut antavat perheenäideille vapautuksen päi-
vän lounaasta. Hernekeitto ja letut ja grilli-
makkarat maistuvat, niin aikuisille ja per-
heen pienimmillekin. Kahvibuffetista löy-
tyvät maukkaat leivonnaiset kahvin, teen tai 
vaikkapa pillimehun kyytipojiksi.

Tunnelmaa luovat nuoria kiinnostava 

rokkiyhtye ja pakilalaisille tutut musikan-
tit. Toimintaa järjestävät alueen urheilu-
seurat ja kyytiä antavat hevosvankkurit ja 
koiravaljakot. Paikalla ovat partiolaiset ja 
VPK, ja saattavatpa lapset päästä tutustu-
maan poliisin partioautoonkin.

- Ylä- ja ala-asteen koulujen uudistamis-
suunnitelmien nykyvaihetta tulevat esitte-
lemään kaupungin edustajat, sanoo Pakilan 
Lions-clubin kuluvan kauden presidentti 
Urpo Oksanen. Tosin tässä on vielä virka-
miesten kiirevaraus, mutta heitä odotetaan, 
koska koulu- ja päiväkotiasioita koskeva 
muutos on suuri, Oksanen vielä täydentää.

Teksti: RISTO SINKKO

PAKINKYLÄN leijonaklubi lah-
joitti 10 000 euroa Punainen 
sulka -rahoja Pakilan voimis-
telijoiden kanveesin tekoa var-
ten ja oli mukana rakentamassa 
sitä. Muistoksi siitä presidentti 
Lasse Halme kävi luovuttamassa 
Leijona-taulun PNV:lle. Luo-
vutus tapahtui seuran kevät-
näytöksessä tuhatpäisen yleisön 
edessä. Lasse sai runsaat aplo-
dit yleisöltä

Kanveesi on joustava lattia. 
Joukkuevoimistelussa harjoi-
tellaan paljain jaloin, hypätään 
korkealle ja treenataan paljon. 
On tärkeää, että alusta jous-
taa, sillä joustamaton alusta al-
tistaa rasitusvammoille. Rasi-
tusvammat ovat usein pitkäai-
kaisia. Kun PNV:n voimisteli-

joiden rasitusvammojen määrä 
kasvoi, selvisi että usean harjoit-
telutilan lattian iskunvaimennus 
ei ole riittävä voimisteluun. Sen 

vuoksi seura päätti vuokrata uu-
den harjoittelutilan ja rakentaa 
sinne hyvät olosuhteet.

Helsingissä vallitsevaa tilan-

netta kuvaa hyvin menestyk-
sellä Rion olympialaisissa Suo-
mea edustanut Ekaterina Volko-
va. Hän päätti lopettaa lupaavan 
uransa, koska Helsingissä ei ole 
kunnon harjoitteluolosuhteita. 
Hän sanoi näin "Helsingissä ei 
ole vieläkään voimistelukanvee-
sia. Tilanne olisi sama, jos jal-
kapalloilijat pelaisivat asfaltil-
la". Nyt PNV:n ja Pakinkylän 
Leijonien yhteistyöllä kanveesi 
on valmistunut.

Pakilan voimistelijat on perustettu 1947 
ja se on yksi suurimmista helsinkiläisis-
tä seuroista. Jäseniä on 1500.

Teksti ja kuva: 
OLLI AULIO

Punainen Sulka kanveesiin
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M U S I I K K I T E AT T E R I

Pakilan itäiseltä ra-
jalta löytyy idylli-
nen puutarhakylä, 
jonka miniatyy-
rimökkien asuk-
kaat ovat kirjai-

mellisesti luoneet puutarhau-
nelmansa todeksi. Huolella vaa-

lituilla palstoilla voi ihailla ver-
taansa vailla olevaa kukkien vä-
riloistoa ja bongata kasviharvi-
naisuuksia. Alueen kujilla kul-
kiessaan voi kauneuden lisäksi 
aistia ainutlaatuista yhteisölli-
syyden tunnelmaa.  

Suomen suurin 
siirtolapuutarha     

Helsingin yhdeksästä siirtola-
puutarhasta ensimmäiset ovat 
1920-luvulta. Pakilan siirtola-
puutarha on perustettu 1948. 
Tontit omistaa Helsingin kau-

punki, joka on tehnyt vuokra-
sopimukset maa-alueen käy-
töstä siirtolapuutarhayhdistys-
ten kanssa. Siirtolapuutarhayh-
distys tekee edelleen vuokraso-
pimukset yksityishenkilöiden 
kanssa. Vuokraajan on täytet-
tävä tietyt ehdot, joista tärkein 
on helsinkiläisyys. Tällä hetkellä 
sopimukset ovat voimassa vuo-
teen 2026 asti. 

Pakilan siirtolapuutarha on 
koko maan suurin. Palstoja on 
yhteensä 320. Suurin osa ton-
teista on kooltaan 400 neliötä. 

Aidot mökkiolosuhteet
Helsingin kaupungin rakennus-
virasto on laatinut siirtolapuu-
tarhoille mökkien tyyppikuvat 
ja rakennusohjeet. Mökin ul-
kopinnan väri on valittava hy-
väksytystä värikartasta. Mökin 
pinta-ala voi enimmillään olla 
33 m2. Ullakolla voi lisäksi ol-
la matalaa nukkumatilaa. Ton-
tille saa mökin lisäksi rakentaa 
varaston.  

Pakilan mökit on rakennet-
tu sotien jälkeen, jolloin oli pula 
rakennustarvikkeista. Uudistus-
töissä onkin tullut vastaan mi-
tä erikoisimpia rakennusmateri-
aaleja, kuten hedelmälaatikoita. 
Nykyisin mökeillä näkee myös 
modernia rakennustekniikkaa, 
monilla on esim. ilmalämpö-
pumppu. Yhteisessä käytössä 

on sauna Vantaanjoen rannas-
sa ja kerhotalo, jossa on kirjas-
to ja suihkut. 

Helsingin kaupungin vesi-
johto on vedetty tonttien ra-
jalle, mistä tontin haltija saa 
sen halutessaan vetää sisälle as-
ti. Vesi kytketään päälle säi-
den lämmettyä keväällä ja sul-
jetaan syyskuun lopulla. Alueel-
la on sähköt, mutta ei viemäriä. 
Mökeillä saa oleskella läpi tal-
ven, mutta teitä ei aurata. Sii-
tä huolimatta joillain perheil-
lä on tapana esim. viettää jou-
lua mökillä.

Mökin hintaan vaikuttaa eni-
ten mökin kunto ja varuste-
lu. Tätä nykyä Pakilan siirto-
lapuutarhan mökkien hinnat 
liikkuvat 50.000 euron molem-
min puolin.

Puutarhaunelmia
Pakilan siirtolapuutarhan puu-
tarhasuunnitelmat on ovat mai-
neikkaan Elisabeth Kochin kä-
sialaa. Ostaja sitoutuu noudat-
tamaan kasvillisuuden hoitoon 
liittyviä määräyksiä, mm. huo-
lehtimaan pensaiden säännölli-
sestä leikkaamisesta.  

Siirtolapuutarhoihin hakeu-
tuu monenlaisia ihmisiä, mut-
ta kaikkia yhdistävänä tekijänä 
on kiinnostus puutarhaan. Lä-
hes kaikilla pihoilla näkee alku-
peräisen suunnitelman mukai-
sia omenapuita ja marjapensai-
ta. Myös muita hyötykasveja vil-
jellään ahkerasti, niin avomaalla 
kuin kasvihuoneissa. Joillain pi-

hoilla on erikoistuttu ruusuihin, 
toisilla pioneihin tai kärhöihin. 
Kasviharvinaisuuksia hellitään, 
puutarhaneuvoja vaihdetaan ei-
kä ”kilpavarustelua” ainakaan 
myönnetä. 

Aktiivinen kyläyhteisö
Pakilan siirtolapuutarhayhdis-
tys toimii vireästi, huolehtien 
yhteisten alueiden ja rakennus-
ten kunnossapidosta sekä pal-
veluiden tarjonnasta, mm. ke-
säkahvilasta. Yhdistyksen pu-
heenjohtajana toimii ensim-
mäistä kauttaan Kalevi Lehikoi-
nen, jolla on ollut mökki alueel-
la 27 vuotta. Käytännön toimin-
ta jakautuu toimikuntiin, joi-
ta ovat mm. urheilu-, sauna-, 
tiedotus- ja kahvilatoimikunta. 

Lehikoinen kertoo vuokra-
laisten keski-iän Pakilassa ole-
van melko korkea. Lapsiper-
heitä alueella on vain noin 20-
30. Tyypillinen mökin ostaja on 
eläkeikää lähestyvä pariskunta. 
Mökkiläiset edustavat laajas-
ti eri ammattialoja. Suurin osa 
asuu vakinaisesti kerrostalossa.  

Yhteisöllisyyden tunne alu-
eella on vahva ja naapurisopu 
on säilynyt hyvänä. 

– Täällä tutustuu ihmisiin ja 
pääsee halutessaan helposti mu-
kaan yhteisön toimintaan, mut-
ta saa toisaalta niin toivoessaan 
olla omassa rauhassaan, kiitte-
lee Lehikoinen. 

Teksti ja kuva: 
ERJA VUORIO

Suomen suurimmassa 
siirtolapuutarhassa 
vaalitaan yhteisöllisyyttä

Kukkaloistoa Pakilan siirtola-
puutarhassa.



Eteenpäin Enni
Ennin viimeisestä 
kesästä ennen 
koulun alkua kertova 
10-osainen sarja 
kuvaa hurmaavasti 
oulunkyläläisen tytön 
lomamatkaa ympäri 
Suomea, pikkusiskon 
syntymän odotusta 
ja jännitystä ennen 
koulun alkua.

OULUNKYLÄ JA LÄHIALUEET pää-
sevät aina silloin tällöin tv-ruutuihin 
ja elokuvien taustaksi. Tänä kesänä on 
kuvauksia tehty Paloheinässä. Jos ko-
tiseudut valkokankaalla kiinnostavat, 
niitä voi koittaa bongailla vaikka Yle 
Areenan tarjonnasta. Tällä hetkellä 
sieltä löytyy ainakin yksi lasten sarja, 
jossa oulunkyläläinen 6-vuotias Enni 
seikkailee ja samalla tulee esitelleeksi 
hieman Oulunkylääkin.

Eteenpäin Enni -sarjassa Enni Tam-
minen kiertää kesälomalla äitinsä kans-
sa Suomea. Sarjan ensimmäisessä ja 
viimeisessä osassa ollaan myös Ou-
lunkylässä. Viimeisessä jaksossa pa-
lataan kotiin ja Enni aloittaa koulun 
Oulunkylän ala-asteella, puukoulus-
sa. Sarjan valmistumisen jälkeen puu-
koulu on siirtynyt Oulunkylän siirto-
layhdistys ry:n hallintaan ja muuttu-
nut kulttuuritaloksi. Siellä järjestetään 
erilaista toimintaa, kursseja ja tapah-
tumia. Sarjassa Enni kuitenkin vielä 
aloittaa koulutiensä puukoulun tilois-
sa eli pieniä nostalgian hippusia on tar-
jolla oulunkyläläisille entisille puukou-
lun oppilaille.

Enni Tamminen on loppumattoman 
aurinkoinen ja luonnollinen esiintyjä, 
joka kesän aikana pääsee kokemaan 
kaikenlaista Suomen luonnossa luon-
nontutkijan kanssa, maatilalla eläimiä 
ihmettelemässä ja talonrakennusta op-
pimassa, kesäteatterissa ja elokuvankin 
kuvauksissa. Eniten taitaa kuitenkin 
kiinnostaa tuleva pikkusisko ja syksyl-
lä alkava koulun ensimmäinen luokka. 
Jännittävää on myös isoksi kasvaminen.

Teksti: SUSAN WILANDER
Kuvat: YLE

Enni Tamminen on lumoavan hyvän-
tuulinen Eteenpäin Enni -sarjassa.

Enni ja hänen äitinsä Anna Marika Tamminen lähdössä kiertämään Suomea keltaisella kuplalla.
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Svensk Förening i Åggelby har låtit sätta 
upp en minnesplakett över Åggelby 
Svenska Samskola på fastigheten Mick-
elsvägen 4. Plaketten avtäcktes den 
18 maj, i samband med föreningens 
traditionella vårutfärd. Plaketten är 
gjord i mässing och har en bild av skolan 
samt en förklarande text på svenska och 
finska.  

UNDER HELA SIN EXISTENS verkade skolan på sam-
ma adress, dvs. Mickelsvägen 4, i huvudsak i en gammal 
träbyggnad samt i en senare uppförd tegelbyggnad. Trä-
byggnaden brann ned 1969.

Åggelby Svenska Samskola grundades som ett privat-
läroverk i Åggelby 1911. I början var skolan en femklassig 
mellanskola men redan 1927 fick man rätt att utdimittera 
studenter.  Åggelby Svenska Samskola verkade ända fram 
till 1977 då skolan indrogs i samband med att grundsko-
lan infördes och många privatskolor kommunaliserades. 

Efter det att skolan indragits övertogs skolbyggnaderna 
av Mellersta Nylands yrkesskola, som verkade där fram till 
2004, då skolan ombildades till Prakticum och flyttade till 
Arabiastrand. Byggnaderna stod tomma några år innan 
de revs och ett nytt bostadshus byggdes på tomten 2014. 

Text och bild: KENNETH NYKVIST

Minnesplakett över Åggelby Svenska Samskola 

Avtäckningen av minnesplaketten den 18 maj 2019. 

Laulaja Emma Salokoski ja haitaristi 
Johanna Juhola vievät kuulijat veden ää-
relle Paloheinä soi -musiikkitapahtumassa 
14. syyskuuta klo 19 Hyvän Paimenen 
kirkossa Pakilassa.

-SOITAMME LÄPILEIKKAUKSEN vuosien saatossa levyttämistäni kap-
paleista. Mukana on lauluja Emma Salokoski Ensembleltä, Maria Ylipään 
kanssa tehdyltä ”Omani uni” -albumilta, soolotuotantoni aikaisia lauluja, 
sekä muutama yllätyskappale. Siis lauluja veden alta ja ääreltä! Emma Sa-
lokoski kertoo.

Millä perusteilla valitsitte ohjelmiston?
-Olen valinnut kokoonpanollemme sopivia kappaleita, joissa haitarisäes-

tys Johannan omintakeisin sovituksin pääsee oikeuksiinsa. Tässä kokoon-
panossa esitettyinä lauluihin tulee erityinen kaiku ja sävy, etenkin Johan-
nan persoonallisen otteen ansiosta. Mukana on tietenkin toivekappaleita, 
eniten tunnettuja, mutta myös joitakin harvinaisempia helmiä. Varsinkin 
tekstit pääsevät tässä kokoonpanossa esille. Olen kirjoittanut monet teks-
tini mökillämme Pellingin saaristossa riippukeinussa merta katsellen, ja 
uskon että vesi elementtinä kuuluu niissä vahvasti.

Millainen musiikkisyksy sinulle on tulossa?
-Ensin on vuorossa jatkoa viime keväänä ensi-iltansa saaneelle musiik-

kiteatteriteokselle, jonka kirjoitimme yhdessä kuoroni kanssa. Teos on ni-
meltään ”Body Positive!” ja se perustuu kuorolaisten omiin kokemuksiin 
ja tuntemuksiin, jotka liittyvät kehosuhteisiimme. Kuorolaiset ovat myös 
säveltäneet teoksen musiikin. Esitykset ovat 11. ja 12. syyskuuta Musiik-
kiteatteri Kapsäkissä. 

Sen jälkeen lähden kuukaudeksi Beninin Villa Karon taiteilijaresidens-
siin koreografi Wilma-Emilia Kuosan kanssa työstämään teosta ”Geis-
ha Dance Concert”. Teemme paikan päällä myös workshopeja paikallisis-
sa kouluissa. Otan mukaani äänitykamppeeni, tarkoitukseni on äänitellä 
lauluja seuraavaa levyäni varten, Emma Salokoski sanoo.

Teksti: SIRPA PÄÄKKÖNEN

Paloheinä soi: 

Veden äärellä

Emma Salokoski ja Johanna Juhola esiintyvät 
Paloheinä soi -musiikkitapahtumassa.

PALOHEINÄ SOI OHJELMAA:
La 14.9. klo 19 laulaja-
lauluntekijä Emma Salo-
koski & haitaritaiteilija 
Johanna Juhola, ”Lauluja 
veden alta ja ääreltä” 
Hyvän Paimenen kirkko,  
Palosuontie 1, Pakila.

Liput käsittelykuluineen 17,50  
www.ticketmaster.fi/event/262595. 
Liput myös ovelta tuntia ennen konser-
tin alkamista.

Su 15.9. KOKO PERHEEN 
PALOHEINÄ SOI!  
VAPAA PÄÄSY.
Paloheinän ala-aste,  
Ylipalontie 1, 00670 Hki
• klo 10.00 Buffetti aukeaa
• klo 11.00 Mikko Perkoila 

& Vinkulelu: “Voi himput-
ti!” - lastenkonsertti 0-100  
–vuotiaille (kesto 45 min)

• klo 12.30 Lavaa vapaa: 
Tervetuloa esiintymään 
lapset ja nuoret! (ilmoittau-
tumiset 13.9.mennessä: tuuli.paa-
solainen@elisanet.fi tai 040 550 

0797/Tuuli)

• klo 13.30 Buffetti sulkeu-
tuu ja tilaisuus päättyy

Liput ennakkoon konsertteihin:  
artjazzhelsinki@gmail.com, puh. 
040 519 48 19, Sysimiehentie 39 A, 
00670 Hki. Liput myös ovelta tuntia 
ennen konsertin alkamista. Liput hel-
posti Ticketmasterista www.ticketmas-
ter.fi Liput voi ostaa myös Kylätapahtu-
massa su 8.9.2019 klo 11-15 Pakilan 
yläasteen koulussa (Pakilantie 67).



Kutsuvatko koskettimet?
Pianonsoitto on suosittu 
harrastus etenkin lap-
silla, mutta moni aikui-
nenkin haluaisi soittaa. 
Takana saattaa olla pia-
notunteja lapsuudessa 
tai sitten soittaminen 
on alkanut kiinnostaa 
vasta myöhemmällä 
iällä. Koskaan ei ole 
kuitenkaan myöhäistä 
aloittaa. Helsingin 
Pianostudiossa pääsee 
soittamisen makuun 
itselle sopivalla tavalla.

HELSINGIN PIANOSTUDIO sai alkunsa, 
kun Jyrki Tenni huomasi, ettei aikuisille 
pianonsoiton harrastajille ollut Suomessa 
tarjolla nykyaikaista pienryhmäopetusta. 

-Puuttui opetus, jossa jokainen soittaja 
saisi sopivaa ja kannustavaa opetusta ilman 
perinteisiä pianonsoiton opetuksen kahlei-
ta, Aaroneita ja asteikkoja, niin musiikki-
opistossa kuin yliopistotasollakin opettanut 
Tenni kertoo. Hän suunnitteli opetuksen 
sekä täysin aloittelijalle että aikaisemmin 
soittaneillekin sopivaksi. Kaikilla kursseil-
la on improvisaatiota, säestystaidon kehit-
tämistä, musiikin teorian peruskäsitteiden 
opettelua perustekniikan kanssa ja ennen 
kaikkea yhteissoittoa. Pianostudio on toi-
minut Oulunkylässä vuodesta 2016 alkaen.

Jammailun merkitys
Pianisti jää usein harrastuksensa kanssa 
yksin. Silloin ei tule musisoitua ja leikittyä 

soittimen kanssa niin paljon, kuin esimer-
kiksi bändissä tai orkesterissa. Vähäisillä-
kin säestystaidoilla pääsee mukaan yhteis-
musisointiin, joka taas kannustaa harjoitte-
lemaan ja etenemään ryhmän tahdissa. Jos 
taas soitto-opintoja on jo takana, vapaan 
säestyksen taitaminen antaa mahdollisuu-
den toteuttaa itseään vapaammin kuin nuo-
teista valmiiden sovitusten soitto. 

Ryhmäopetus onkin erityisen palkitse-
vaa pidemmälle opiskelleille: kaikki pää-
sevät musisoimaan, analysoimaan opittua 
ja jakamaan tietoa toistensa kanssa. Komp-
peja eli pianosäestyksiä opiskellaan Piano-
studiolla esimerkiksi Komppaa itse –kurs-
seilla. Ne sopivat vaikkapa klassisen taus-
tan pianisteille, jotka haluavat oppia säes-
tämään sointumerkeistä. Vapaa säestys 1-3 
-kursseilla otetaan säestys haltuun jo laa-
jemmalla otteella. 

Piano 1 –kurssi on aikuisille vasta-alka-
jille suunniteltu. Ryhmässä opiskellaan pia-

nonsoiton perustaitoja aloittamalla soitta-
minen ensin ilman nuotteja. 

-Tärkeintä on tekemisen meininki ja mu-
sisoinnin ilo, Tenni korostaa. 

Digitaalipiano ei häiritse naapureita
Pianonsoitto on kokenut renessanssin myös 
instrumenttipuolella viime vuosina. Enää 
ei tarvitse pelätä naapureiden häiriinty-
vän, koska digitaalipianolla voi soittaa ää-
neti kuulokkeiden avulla. Sointi on har-
rastajan käsissä jo aivan perinteisen soit-
timen tasoista.

Pianostudiolla on käytössä viisi nykyai-
kaista digitaalipianoa. 

-Ne muistuttavat akustista soitinta mah-
dollisimman paljon, mutta tarjoavat lyö-
mättömiä etuja: niitä voi soittaa kuulok-
keilla, niitä voit kytkeä yhteismusisoinnis-
sa yhteen, eikä niitä tarvitse virittää, Ten-
ni kertoo.

Soittoharrastuksella on tutkimuksissa 
todettu monenlaisia hyötyjä mm. aivojen 
toiminnalle. Vähemmän tunnettu etu on 
tietokoneen hiiren käytöstä aiheutuneiden 
ranne- ja käsivarsiongelmien lieventymi-
nen pianonsoiton rentouden ja koko käsi-
varren käytön opiskelun myötä.

Parhaimmillaan soittoryhmästä muodos-
tuu tiivis porukka.

-Musisointi on palkitsevia onnistumi-
sen elämyksiä tuottavaa luovaa itseilmaisua. 
Ryhmässä näitä elämyksiä jaetaan toisten 
kanssa. Tästä syystä monet ryhmät halua-
vat jatkaa nimenomaan yhdessä asioiden 
opiskelua vuodesta toiseen, Tenni kertoo.

Pianostudio tarjoaa myös yrityksille 
mahdollisuutta TYKY-päiviin tai vaikka-
pa omaan harrastusryhmään keskellä päivää. 

Teksti: SUSAN WILANDER
Kuvat: JYRKI TENNI

Venla harjoittelee jazz-balladin säestystä.

Jammailua Herttoniemen studiolla, Katri ja Henni koskettimilla.
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H I N TATA K U U

PARAS

HINTA

H I N TATA K U U

PARAS

HINTA

OSTAMME KULTAA JA HOPEAA!

Tule käymään Nettikullan osto- 
pisteessä Lapinlahdenkatu 19!

Arvioimme kulta- ja hopea- 
esineittesi arvon ILMAISEKSI!

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

KOULU ON ALKANUT. Monelle se on iloinen asia, mut-
ta osalle pelottava. Yksin jääminen ja jättäminen on myös 
koulukiusaamisen ytimessä. Vastuuta koulussa tapahtuvas-
ta kiusaamisesta ei voi sysätä vain koulun tai yksittäisen op-
pilaan tai opettajan hartioille. Vastuu on meidän kaikkien.

Kiusaaminen on ryhmäilmiö. Se ei ole vain kouluissa ta-
pahtuvaa. Mitä tapahtuu opettajanhuoneissa ja työpaikoil-
la - tapahtuu koululuokissa ja kodeissa. Tulevien vanhus-
ten yksinäisyyttä voidaan parhaiten ehkäistä jo päiväkodis-
sa ja peruskoulussa. Tulipalot pitää sammuttaa heti, mutta 
järkevintä on ehkäistä ne ennalta.

Jatkuva kilpailun ja kilpailukyvyn korostaminen lisää sa-
malla yhteiskunnallisia pudotuspelejä. Myös TV-ohjelmat 
ja media ovat pullollaan heikoimman lenkin pudottamista. 
Yksilö ei voi olla yksin vastuussa yhteiskunnan rakenteissa 
olevan sivuun jättämisen seurauksista. 

Yksin jättämistä tapahtuu jo hiekkalaatikolla. Kiusaamista 
on tutkittu myös päiväkoti-ikäisillä. Yksin jääminen vas-
tentahtoisesti nakertaa omanarvontuntua ja altistaa kiusa-
tuksi joutumiselle. Yksinäistä on helpompi kiusata, jos ku-
kaan muu ei pistä hanttiin. Yksinäisen auttaminen kaveri-
piiriin mukaan, on avainasemassa kaiken ikäisten kohdalla 
kiusaamisen ehkäisyssä. 

Harva uskaltaa edes tunnistaa kiusatun - saati sitten puo-
lustaa tätä. On helpompi ajatella, että joku haluaa olla yk-
sin omasta tahdostaan kuin että jättäytyy siksi sivuun, jot-
ta ei tulisi jatkuvasti torjutuksi. Kiusaajakin tarvitsee kuun-
telijaa, mutta ei tekojensa hyväksyjää. Haasteena on saada 
jokainen tuntemaan olevansa niin arvokas, että häntä ei saa 
kohdella huonosti. 

Tein graduni koulukiusaamisesta. Haastattelin pieniä oppi-
laita. Kiusaajiksi tunnistetut oppilaat eivät ajatelleet olevan-
sa muiden mielestä kiusaajia ja monen mielestä heidän luo-
kassaan ei esiintynyt kiusaamista. Yksi kiusaajaksi mainit-
tu poika sanoi, että” luokassamme ei ole kiusaamista ja et-
tä kiusaaminen on sitä, että joku ampuu pyssyllä”. Onnek-
si siis luokassa ei ollut tätä tapahtunut. Yksi kiusattu poi-
ka sanoi, että ”kiusatuksi tuleminen mustuttaa mielen ja on 
vaikea keskittyä muuhun koulussa”. Ja että ei ole kertonut 
kotona kenellekään, ”jotta äiti ei huolestuisi, kun omaa poi-
kaa kiusataan koulussa”. Toivon todella, että lasten ei tar-
vitsisi suojella vanhempiaan ja kiusaamiskokemukset voisi 
ottaa kotona puheeksi. 

Kiusaaminen on arkipäivän ja koko yhteiskunnan rikka-
ruoho, jota on jatkuvasti kitkettävä ja uskallettava viheltää 
peli poikki. Kysymys ei ole ensisijaisesti koulutuksesta, vaan 
arjen empatiasta ja siviilirohkeudesta. Tähän tarvitaan mei-
dät kaikki. Puolustetuksi tulemisen kokemus voi muuttaa 
elämän. Myötätunnolla muutetaan maailmaa paremmaksi. 
Ystävällinen hymy ja tervehdys voi pelastaa yksinäisen päi-
vän - ja elämän. ”Vaarallisinta ei ole pahojen ihmisten pa-
huus, vaan hyvien hiljaisuus.”

SIRKKU INGERVO
luokanopettaja, 
erityisopettaja, 
oppilaanohjaaja 

Kiusaamista pitää 
kitkeä jatkuvasti! 

Koulun kulmilla

Länsi-Pakila 
Rapparintie 6

(09) 752 2668
050 5363 904

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

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

Tilaustyöt•
Hääpuvut•

Turkit•
Turkissäilytys•

Alihankinta ym.•

R.J.Kinnunen Oy
Käpylän oma 

sähköurakoitsija
p. 050 383 5522 

rjkoy@kolumbus.fi



Kirjanpitopalvelua Oulunkylässä 
pienille yrityksille

www.mikrotilit.fi          p. 040 733 6869

Huonekaluverhoomo ja myynti 
O. Pohjois-Koivisto

Mäkitorpantie 33 ja 40, Oulunkylä, p. 040 508 7421
Huonekaluverhoilut ammattitaidolla

Avoinna arkisin 15.30-18 tai sopimuksen mukaan.
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Raide-Jokeria 
kannattaa odottaa

MRaide-Jokerista on taas keskusteltu. 
Oikeastaan pitäisi sanoa, että vihdoin 
siitä on keskusteltu ja ehkä vähän ai-
emminkin olisi kannattanut aloittaa. 
Raide-Jokeri on nimittäin valtavan 
suuri juttu koko Helsingille.

Pelkästään kilometreinä ilmaistuna kysymys on suuresta 
asiasta: yhteensä raidekilometrejä tulee noin 25 kilometriä, 
joista 16 kilometriä Helsingin puolelle ja 9 kilometriä Es-
poon puolelle. Monen työmatka tulee helpottumaan mer-
kittävästi: vuonna 2030 arkimatkoja arvioidaan olevan noin 
91 000, kun nykyisellä bussilinjalla 550 matkustaa 40 000 
henkeä vuorokaudessa.

Raitiotie tarkoittaa merkittävästi parempaa joukkoliiken-
teen kapasiteettia. Uusilla pikaratikoilla on myös mukavam-
pi matkustaa, mutta sen lisäksi bussilinjalla on matalampi 
kapasiteetti, sillä busseja mahtuu paljon rajallisempi määrä 
yhdelle linjalle pysäkkeineen.

Meille Raide-Jokerin lähellä asuville raitiotie tuo mukanaan 
muita muutoksia. Se tuo mukanaan rakentamista, rakenta-
minen tuo mukanaan palveluita ja kaikki tämä vaikuttaa esi-
merkiksi asuntojemme arvoon. 

Raide-Jokerilla on vaikutuksia myös luontoon. Sen rakenta-
mista on sovitettu lähiluonnon mukaan. Patolassa on etsitty 
uusia linjauksia. Patterinmäen puiden kaataminen on osoit-
tautunut aivan viime tingassa myös oikeudellisesti haasteek-
si, mutta senkin kanssa on hyvä tietää, että reitiksi valittiin 
kalliimpi ratkaisu, jotta alueen luontoarvoja voitaisi säilyttää 
mahdollisimman paljon. Jos oikeuslaitos vaatii vielä enem-
män, täytyy se tietenkin tehdä.

Ilmaston kannalta ihmisten siirtyminen autoista raiteille on 
yksi tärkeimpiä ilmastotekojamme. Raide-Jokerin ympäril-
le saadaan paljon asuntoja, joissa asumiseen ei tarvita autoa 
ainakaan kaikkeen kulkemiseen. Kätevä tavalliseen elämään 
sopiva joukkoliikenne on mitä parhain ilmastotoimi. Sellai-
sia tullaan meiltä kaikilta vaatimaan, joten ehkä rakennus-
työmaiden tuomaa vaivaa voi ajatella satsauksena lapsiem-

me ja lastenlastemme hyvin-
vointiin. Poikkeusjärjestelyil-
tä pitää tietenkin vaatia tur-
vallisuutta, joten hyvä, että 
asukkaat ovat aktiivisia ker-
tomaan myös kiertoreittien 
ongelmista jalankulkijoiden 
turvallisuudelle. Yhteistyöl-
lä näistäkin urakoista selvi-
tään ennen kuin kesäkuussa 
2024 Raide-Jokeri kiidättää 
matkustajia. 

Teksti: SANNA VESIKANSA
apulaispormestari (vihr.)

PIHA-AIDAT UUSIKSI
• Meiltä myös kaikki  

muut piharakennukset
• Kotitalousvähennyskelpoinen

P. 020 794 0090
myynti@lindos.fi

www.lindoselementit.fi

TUNTUIKO SINUSTA JOSKUS 
koulussa siltä, että joitain ainei-
ta oli pakko opiskella? Motivaa-
tio ei välttämättä riittänyt kaik-
kiin kieliopintoihinkaan. Nyky-
maailma on jatkuvasti pienene-
vä kylä, ja jo se yksistään mo-
tivoi meitä astumaan sen kyn-
nyksen yli, jonka toisella puo-
lella sanat yhdistävät eivätkä 
erota.  Kielten opiskelu on pit-
käkestoinen investointi, jonka 
tuotto jakautuu tasaisesti pit-
källe tulevaisuuteen. Ja sitten on 
vielä aikuisopiskelun sosiaali-
nen puoli: voi edetä omaan tah-
tiin kannustavan ryhmän kans-
sa, juttuseuraa riittää ja huomi-

on voi keskittää itseä kiinnos-
taviin teemoihin. ” Haluaisin 
copan sangriaa ja lisäksi palan 
Manchegoa, kiitos”. 

Oulunkylän Puukoulus-
sa opitaan puhumaan espan-
jaa puhumalla espanjaa. ”Kie-
len oppiminen on kuin liitto; 
kieli kulkee mukanasi ikuisesti 
tai ainakin hyvin pitkän mat-
kan, ja samalla kasvaa, kypsyy 
ja kehittyy”, sanoo opettaja Ca-
rina Chela, jolla on 20 vuoden 
kokemus espanjan ja englan-
nin opetuksesta. Hän korostaa 
pienten opetusryhmien tärkeyt-
tä nimenomaan aktiivisen pu-
humisen näkökulmasta. ”Opis-

kelijalla on oikeus päästä pu-
humaan uutta kieltä niin pian 
kuin suinkin”. 

Keskeistä on kärsivällisyys, 
rohkeus ja halu ilmaista itse-
ään toisella kielellä.  ”Kun kieli 
yhdistyy toimintaan, se jää pa-
remmin mieleen.” Chela suo-
sittelee kuuntelemaan äänikir-
joja, podcasteja ja lattarimu-
siikkia, vaihtamaan puhelimen 
käyttöliittymän espanjan kielel-
le, aloittamaan salsatunnit, seu-
raamaan espanjalaisia TV-sar-
joja ja vaikka leipomaan käyt-
täen muita kuin suomenkie-
lisiä reseptejä. ”Gazpachoa tai 
churroja on paljon hauskempi 

tehdä, kun yrittää samalla ym-
märtää mitä tarvitaan. Oliko se 
diez tomates vai dieciseis tomates?” 
Chela myös korostaa, ettei pi-
dä ottaa opiskelua liian vakavas-
ti vaan ”täytyy osata myös nau-
raa itselle.”

Oulunkylän Puukoulun 
pienryhmien kokoontumiset 
ovat viikoittain, ja kotitehtävil-
lä syvennetään oppimista. Täl-
lä tavoin oppimisprosessi on te-
hokas muttei vaadi kohtuutto-
mia. Lisätietoa espanjan kurs-
seista löytyy www.ossy.fi.

Teksti ja kuva: JARMO SALONEN

Koputa oveen ja astu sisään 
espanjankieliseen maailmaan!

Koputa oven, astu 
sisään ja ole val-
mis uuteen maa-
ilmaan. Kieli avaa 
oven kulttuurille, 
ihmissuhteille ja 
harrastuksille. 
Kielellä ei ole 
ikää eikä se 
huomauttele 
virheistä. Kielen 
nuottiavain on 
yhteinen ymmär-
täminen. 

MAAHERRANTIELLÄ, Lahdenväylän kohdalla aloitetaan 
uuden raitiotiesillan rakentaminen elokuussa. Rakentami-
nen aiheuttaa muutoksia runkolinja 550:n reitteihin ja lii-
kennekatkoksia Lahdenväylälle räjäytysten ajaksi.

Joukkoliikenne
Lahdenväylän ylittävä silta on suljettu liikenteeltä ja runko-
linja 550 on siirretty poikkeusreitille (Hernepellontie – Vii-
kintie – Maaherrantie). Runkolinja voi palata Lahdenväy-
län sillan kautta kulkevalle reitilleen arviolta keväällä 2020. 

Moottoriajoneuvot
Lahdenväylän liikenne pysäytetään louhintoihin liittyvi-
en räjäytysten ajaksi. Pysäytykset ajoitetaan ruuhka-aiko-
jen ulkopuolelle.

Moottoriajoneuvojen kulku Viikinportinkadulla välillä 
Viikintie–Viikinportti suljetaan kokonaan elo-lokakuuksi.

Maaherrantien eteläpuolen jalankulku- ja pyörä-
tie välillä Tulvaniitynpolku–Vantaanjoki on suljet-
tu kesäkuuhun 2020.

Vanha, huonokuntoinen jätevesiputki korjataan Van-
taanjoen varresta osana Raide-Jokerin valmistelevia töitä. 
Työstä aiheutuu tilapäisiä jalankulun ja pyöräilyn reittejä, 
jotka ovat voimassa vuoteen 2020 asti.

Jalankulku ja pyöräily
Maaherrantien eteläpuolinen jalankulku- ja pyörätie Tul-
vaniitynpolun ja Vantaanjoen välillä on suljettu työn ajak-
si, ja jalankulku ja pyöräily siirretään kulkemaan pelkästään 
Maaherrantien pohjoispuolella.

Viemärityön jälkeen Raide-Jokerin muut työt ja liiken-
nejärjestelyt jatkuvat alueella.

Teksti: Helsingin kaupunki

Muuttuneita liikennejärjestelyjä Maaherrantiellä

Lahdenväylän raitiotiesillan rakentaminen aiheuttaa liikennejärjestelyjä 
runkolinja 550:lle ja moottoriajoneuvoille elokuusta alkaen.



RISTORANTE 

UNO Oulunkyläntie 2
P. 728 3010

Avoinna: ma-la 11-22, su 12-22

Lounas 11-14

Siltavoudintie 9, 00640 HKI
Rikhardinkatu 2, 00130 HKI

www.capperi.fi 

Otamme 
passikuviakin

KOSKELANTIE 54 00610 HKI 
PUH 09 797 535

Käpyläntie 8, 00600 Hki 
P. 040-670-1312

tulimaja@gmail.com

Juhlakakut 
meiltä

TILITOIMISTOPALVELUT

MAUNULAN 
TILITOIMISTO OY

P. 040 7255 287   

Kanneltie 12 B 8, Kannelmäki 
www.maunulantilitoimisto.fi

M

SUORITAMME KAIKKI 
PUU-, LASI- JA KEHYSTYSTYÖT 

• Lahovauriot • Murtojälkien korjaukset

HELSINGIN LASI JA PUU 
Ohrahuhdantie 4, 00680 Helsinki 

Puh. 09 791 590
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VAD HAR BJÖRNEBORG, Borgå, Forssa, Hangö, Hei-
nola, Kotka, Kuopio, Tavastehus och Åbo, som Helsing-
fors inte har?

Svar: en nationalstadspark. Alltså ett definierat områ-
de med både natur och byggda kulturmiljöer, som ska be-
varas för framtida generationer. Visst har Helsingfors par-
ker av alla de slag, skyddade byggnader och regelrätta na-
turskyddsområden.

Men de utgör inte en organisk helhet, såsom i de nio an-
dra städerna, som också bildar ett nätverk av nationalstads-
parksstäder. I det nätverket lyser alltså landets huvudstad 
med sin frånvaro.

Stadsfullmäktige beslutade redan under den förra man-
datperioden enhälligt att en nationalstadspark också i hu-
vudstaden bör utredas. Utredningen börjar nu vara klar, och 
beslut kan i bästa fall fattas i höst.

Det ser inte riktigt lovande ut. Stadsmiljösektorn är tyd-
ligen skraj för miljöministeriets vakande öga – trots att de 
städer som redan har nationalstadsparker vittnar om att de 
inte haft några problem.

Många tycks också tro att man inte får förändra något 
alls i en nationalstadspark. Det stämmer inte. Man får nog 
ändra, ja rentav riva, enskilda byggnader, och framför allt 
bygga nytt. Bara hänsyn tas till miljön, både den naturli-
ga och den byggda.

Ett reellt problem i Helsingfors är däremot avgränsning-
en. För att jämföra med de två städer som bäst låter sig jäm-
föras: I Åbo är det Aura ås stränder, från källorna och ut till 
skärgården i Erstan (fi. Airisto) som utgör nationalstadspar-
ken. I Tavastehus är det området kring slottet, plus trähus-
kvarteren åt ena hållet och Aulanko åt det andra.

Men hur definiera ett sådant område i Helsingfors? Skär-
gården, med Sveaborg i spetsen, havsstränderna, Central-
parken, Gammelstadsviken och Empirestaden kring Se-
natstorget och Salutorget är självklara element. 

Men gärna borde ju t.ex. Trä-Kottby och Trä-Vallgård in-
gå, liksom några typiska förortsmiljöer från andra tidevarv – 
och våra herrgårdar och OS-miljöer! Och Malms flygplats 
försvarare anser förstås att flygplatsområdet vore en stark 
kandidat, med både natur och byggd kulturmiljö.

Vi har så många både naturliga och byggda miljöer som 
skulle försvara sin plats i en nationalstadspark, att gränser-
na blir svåra att dra. Hela staden kan inte vara med, så det 
gäller att vara realist och börja någonstans.

Låt oss inte nedslås eller skrämmas av mångfalden i ut-
budet av kandidater. Den vittnar ju 
bara om det skriande behovet.

Jag är själv med i den med-
borgarrörelse, med företrädare 
för praktiskt taget alla stadsdels-
föreningar, som driver på projek-
tet. Vi ger inte upp.

BJÖRN MÅNSSON
stadsfullmäktige
ordf. Svenska folkpartiets 
fullmäktigegruppen

Nationalstadspark?!

SVENSK FÖRENING i Åggel-
by inleder sin höstsäsong och 
som vanligt har vi en hel del 
aktiviteter att bjuda på.

Bridge
Bridgeklubben har inlett sin 
verksamhet för terminen och 
spelar i Åggelby Societetshus 
på tisdagar mellan 17 och 21. 
Adress: Larin Kyöstis väg 7. 
Nya medlemmar välkom-
na. För närmare informati-
on, kontakta Johan Holmgren 
050 – 0757 003.   
Arbis ordnar kurs i bridge 

i Åggelby bibliotek 
Arbis ordnar en nybörjar- och 
repetitionskurs i Åggelby bib-
liotek, tisdagar 16.30–18.30. 
Adress: Byäldstevägen 27. 
Start 24.9. Anmälningar och 
vidare information via Arbis. 

Torsdagsträffarna
Vi fortsätter som tidigare 
med torsdagsträffarna den 
tredje torsdagen i månaden 
kl. 13–15. Start sker den 15 
augusti. Plats är som tidigare 
Socis i Åggelby, Larin Kyös-
tis väg 7. 

Svenska dagen 
Den 6.11. firas svenska da-
gen tillsammans med de an-
dra föreningarna i norra Hel-
singfors. 

De vackraste julsångerna
Tillsammans med Petrus för-
samling ordnar vi en sångs-
tund med de vackraste julsån-
gerna i Åggelby kyrka den 30 
november kl. 17.00.

Kontakt
Läs mer om verksamheten 
på.aggelby.fi. Du kan också gå 
in och gilla oss på Facebook. 

KENNETH NYKVIST
ordförande
044 98 23 878

Nyheter från Svensk Förening i Åggelby r.f.

UudenmaanAUTOLASIPOJAT
Helsinginkatu 42 (09) 374 5741
00530 Helsinki 040 506 4641

www.autolasipojat.fi

Tuulilasiongelmia?
Tuulilasit- ja muut 
autolasipalvelut

Autolasien ykkönen 

Pääkaupungin parasta palveluaAutoGlass Service

Vakuutusyhtiöiden sopimuskumppani

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

YKS TÄMÄN SUMMERIN bu-
leja tapahtumia oli Stadin Pri-
de. On ihan snygee, että jen-
gi lähtee gartsoille semmosen 
juitsun puolesta. Nykysystee-
mit syrjäyttää tosi iisisti jengiä 
erilaisista asioista. Milloin on 
hosis tai ei oo fyrkkaa tai vaan 
ei kiinnosta. Siks on hyvä, että 
tämmösessä Pridessä sanotaan, 
että meitä on moneks. Mutta 
silti voidaan yhdessä duunaa 
maailmaa paremmaks.

Erikoisen fiiliksen Prideen 
toi se, että tsyrkka osallistui 
tapahtumaan ekan kerran. Ja 
sekös sai jotkut tyypit kerää-
mään itselleen poliittisia ir-
topojoja vastustamalla osallis-
tumista. Se oli vahinko hyväl-
le idikselle.

Iso Kirja on buli bökkeri. 
Sen stoorit ovat tuoneet lohtua 
ja elämänsnajua jengille kaut-
ta aikain. Faktaa on myös, että 
sieltä voi finnata, niin halutes-
sa, stödee mille tahansa idik-
selle. Tästä on mun mielestä 
myös kyse, kun aletaan vislaa 
peliä poikki tsyrkan mennessä 
mukaan Pride-tapahtumaan. 
Samalla stikataan sivuun Ison 
Kirjan päällimmäinen mesitsi 
siitä, että digatkaa toisianne, 
hyväksykää toisenne, antakaa 
anteeksi toisillenne, jelpatkaa 
toisianne ja etenkin heikom-
massa asemassa olevia.

Mä tsöbasin snadin mots-
karikiulun, jolle sain paikan 
Puotilan rantsusta. Vaikka oon 
budjannu koko ikäni stadissa, 
niin en ole aikaisemmin rant-
suja sköneltä päin kattellut 
omalla botskilla. On kliffaa 

tsiigailla mestoja toisesta vink-
kelistä. Näkee todella snygejä 
rantsuhauseja, näkee korkeelle 
nousevat byggat kuten tsyrkat 
ja Kalasataman nyyat haussit 
ja tietty paljon rakentamaton-
ta nättii rantsuu.

Lisäks on ne lukemattomat 
saaret stadin lähistöllä. Niis-
sä voi tsennaa stydisti luon-
non kauneuden ja halutessaan 
myös kovuuden. Kun Isosaa-
ressa silittelee skönen silotta-
maa kaltsia, voi vaan funtsaa 
minkä duunin siinäkin luoto 
on tehny.

Kesää Ogelissa on leimannu 
erilaiset gartsaduunit. Mesto-
ja duunataan kondikseen sekä 
Raide-Jokeria että fillaribaan-
oja varten. Tarttee vaan toivoo, 
että homma saadaan valmiiks 
pikapuolin, koska nyt niissä so-
raläjissä on ollu vaikeeta tsö-
raa fillarilla.

Noista soraläjistä huolimat-
ta, mä oon skujannu fillaril-
la tänä summerina aika pal-
jon. On ihan ok hiffata miten 
semmonenkin liikunta betraa 
sekä fyysistä että henkistä fii-
listä. Kun nyt kohta syksy al-
kaa, niin jengin kandee alkaa 
harrastaa jotain liikuntaa sekä 
jotain vapaaehtoistoimintaa. 
Ne yhdessä pukkaavat eteen-
päin ogelilaista yhteisöllisyyt-
tä. Ogeli on ihan hyvä mesta 
budjaa. Duunataan siitä jen-
gissä vieläkin parempi.

Teksti: RAIMO ANTTILA
Kuva: 110th Street Productions

Varttuneita mietteitä

Isosaaren karua kauneutta. 
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ULKOKALUSTEET
KESÄKUNTOON

TARVIKKEET MEILTÄ!

PALVELEVA 
RAUTAKAUPPA 

LÄHELLÄSI

1328.8.2019 Oulunkyläinen

SYKSY 2019
Oulunkylän kirjasto, 
Kylänvanhimmantie 27, 
avoinna ma-to 9-20,  
pe 9-18, la 10-16

Satutuokiot Pariton viikko: ke 
klo 10, parillinen viikko: ke klo 
17, kesto 30 min.

Satujooga To 29.8., 26.9., 
31.10., 28.11. klo 9.30-10. 3-6 
–vuotiaille, kesto n. 30 min. Il-
moit-tautuminen annika.ilmo-
la@hel.fi. Max. 10 lasta / kerta.

Vauvalorut To 29.8., 26.9., 
31.10., 28.11. klo 10.15-10.45. 
Alle 1-vuotiaille, kesto 30 min.

Taaperolorut To 29.8., 26.9., 
31.10., 28.11. klo 11-11.30. 1-3 
–vuotiaille, kesto 30 min.

Lastenlauantai la 9.11. klo 
11-15. Kaksi kertaa vuodessa 
järjestettävä teematapahtuma-
päivä. Ohjelmassa on silloin esi-
merkik-si satuseikkailuja ja lo-
rutusta pienille, aarteenetsintää 
ja kirjaseikkailuja koululaisille 
sekä mehukestejä ynnä muu-
ta vaihtuvaa ohjelmaa. Lasten 
lauantain teemat liittyvät kir-
jallisuu-teen tai elokuviin. Päi-
vän ohjelma ilmoitetaan myö-
hemmin.

ENTER ry opastaa: Henkilö-
kohtaista opastusta torstaisin 
19.9.-12.12. klo 14-15. Maksu-
tonta opastusta senioreille pu-
helimen, tabletin tai kannetta-
van tietokoneen sekä säh-köis-
ten palveluiden käyttöön liit-
tyen. Oma laite mukaan. En-
ter ry:n vapaaehtoiset opasta-
massa.

ENTER ry on tieto- ja vies-
tintätekniikasta kiinnostunei-
den ikäihmisten yhdistys, jon-
ka jäsenet auttavat ikääntynei-
tä ihmisiä tietotekniikan käy-
tössä. Kesto 1 h.

Digineuvontaa. To 26.9. klo 
11-14. OP:n digineuvojat opas-
tavat kirjastoissa sähköistä tun-

nistautumista ja digitaalisten 
palvelui-den käyttöä. Ota mu-
kaan oma laitteesi ja pankki-
tunnukset.

SeniorSurf Ti 8.10. klo 12-15 
Esitellään kirjaston e-palveluja. 
Vapaa pääsy, tervetuloa!

Kielikahvila joka toinen keski-
viikko 11.9. - 18.12. klo 18-19 

Tervetuloa harjoittelemaan 
suomen kielen puhumista mu-
kavassa seurassa! Kirjasto tar-
joaa kahvin tai teen. Kirjasto-
jen kielikahvilat ovat kaikille 
avoimia, maksuttomia keskus-
teluryh-miä, joissa harjoitel-
laan suomen kielellä puhumis-
ta. Kielikahvilat on suunnattu 
maahan-muuttajille ja kaikille, 
jotka haluavat vahvistaa ja elä-
vöittää suomen taitoaan. Kie-
likahviloita vetävät pääasias-
sa kirjastojen omat työntekijät. 
Rennossa ilmapiirissä kahvin ja 
teen äärellä on mukava kehittää 
suomen kielen taitojaan!  

Kuva: Startup Stock Photos

Seniorit nettiin –luentosarja: 
Laitteen hankinta Ke 18.9. klo 
13-15. Puhumassa Enterin va-
paaehtoiset. 
Vinkkejä Windows 10 käyttöön 
Ke 16.10. klo 13-15. Puhumas-
sa Enterin vapaaehtoiset.
Turvallinen ostaminen netissä 
Ke 20.11. klo 13-15. Puhumas-
sa Enterin vapaaehtoiset. 
Digitestamentti Ke 11.12. klo 
13-15. Puhumassa Enterin va-
paaehtoiset.

Hyvän olon ilta Ke 4.9., 2.10., 
13.11., 11.12. klo 18-19. Hyvän 
olon illassa rentoudutaan luon-
non elementtien avulla. Kirjas-
ton hämärässä hiljenty-mis-
tilassa voit maata mukavasti 

alustalla tai löhötä säkkituolis-
sa, kuunnella musiikkia, luon-
nonääniä ja rentoutusäänitettä 
ja katsella rauhoittavia luonto-
kuvia. Voit tuoda mukaan oman 
makuualustan. Vapaa pääsy, ter-
vetuloa rentoutumaan!

Novellikoukku Ti 3.9., 1.10., 
5.11. ja 3.12. klo 14-16. Novel-
likoukussa sukelletaan tarinoi-
den maailmaan sekä neulotaan 
yhdessä! Tule mukaan oman 
neuletyösi kanssa, neulo lan-
goistamme hyväntekeväisyys-
kohteisiin tai istahda ihan vain 
kuuntelemaan ääneen luettuja 
novelleja. Tarinoissa on taikaa!

Tarjolla kahvia ja teetä!

Kirjamaistiaiset To 16.10. klo 
15-18. Esitellään kustantajien 
syksyn 2019 uutuuksia. Vapaa 
pääsy, tervetuloa!

Ogeli Live -musailta To 12.9, 
10.10 ja 14.11. klo 18-19. Oge-
li Live -illoissa nautitaan akus-
tista musiikkia vaihtuvien esiin-
tyjien kera. Tule kuuntele-maan 
aloittelevien muusikoiden rai-
kasta soundia ilmaiseen tapah-
tumaan! 

Kuva: Firm Bee

Toiverunoilta To 17.10. klo 
18-19. Kerro toiverunosi 20.9. 
mennessä Oulunkylän kirjas-
tossa, puhelimella 09 31085064 
tai säh-köpostilla oulunkylan_
kirjasto@hel.fi ja tule kuuntele-
maan runonlausuntaa. Lausuja-
na Arja Koponen. 

Joulurunoilta To 12.12. klo 
18-19. Lausujana Arja Kopo-
nen. Vapaa pääsy, tervetuloa!

Sieni-ilta Ma 9.9. klo 17.30-
19.30. Tutustutaan tavallisim-
piin ruoka- ja myrkkysieniin 

valokuvien avulla. Biologi Pir-
jo Isotupa alustaa keskustelun. 
Vapaa pääsy, tervetuloa!

Kuva: Susan Wilander

Lukukoira Olga Torstaisin 
26.9., 31.10., 28.11. klo 18-19

Haluaisitko harjoitella ää-
neen lukemista? Lukukoira on 
kärsivällinen kuuntelija, jon-
ka kanssa lukemista ei tarvit-
se jännittää.

Yksi lukuhetki kestää noin 15 
min. Lukuhetki pidetään moni-
toimitilassa, ja hetkeen osallis-
tuvat lukija, koira ja koiran oh-
jaaja. Ohjaajan tehtävä on val-
voa lukuhetkeä sivusta, mutta ei 
puuttua sen kulkuun. Voit vali-
ta luettavan kirjan kirjastosta tai 
tuoda lempikirjan mukanasi.

Huom! Varaa oma aika-
si kirjaston asiakaspalvelusta 
tai sähköpostitse suvi.immo-
nen@hel.fi.

Lukukoiratoiminnan tavoit-
teena on lukuharrastuksen edis-
täminen ja onnistuneen luku-
kokemuksen luominen. Koiri-
en on todettu lisäävän ihmisen 
mielihyvähormonien määrää 
sekä rentouttavan mieltä, min-
kä vuoksi niiden vaikutus myös 
lukemiseen liittyvissä haasteissa 
on myönteinen. Koiralle luke-
misen on todettu auttavan lu-
kihäiriöisiä lapsia sekä aikui-
sia. Koiran läsnäolo vähentää 
lukemiseen liittyvää kynnys-
tä ja stressiä. Koira ei arvostele, 
takerru virheisiin tai keskeytä 
vaan lukijalla on rauha harjoi-
tella lukemista. Tule lukemaan, 
Olga kuuntelee!

Oulunkylän kirjastossa tapahtuu

www.oulunkylainen.fi
www.oulunkyla.fi

www.facebook.com/Oulunkylainen

Etkö saanut lehteä, vaikka olisi pitänyt? 
Anna jakelupalautetta:  

http://jakelupalaute.fi/oulunkylainen

Y K S I L Ö -  J A  R Y H M Ä O P E T U S T A  A I K U I S I L L E 

· Pianonsoiton ja säestämisen kurssi aloittelijoille
· Vapaan säestyksen kurssit
· Sovittamisen ja säveltämisen kurssit

KÄPYLÄN SENIORIT RY on kokoontunut Karjalatalolla 
melkein 40 vuotta. Yhdistys tarjoaa mielenkiintoista ohjel-
maa sekä mahdollisuuden tutustua kahvikupposen äärellä 
uusiin tuttavuuksiin. Jäsentilaisuutemme ovat torstaisin klo 
13. Tarjolla on monenlaista asiapitoista ja toisinaan myös 
todella hauskaa ohjelmaa, jäsenmaksu vain 20 euroa, kah-
vin ja pullan saa kahdella eurolla.

Syksyn toiminta alkaa to 12.9. Vieraaksemme tulee An-
tiikkia, antiikkia -ohjelmasta tuttu antiikin asiantuntija Oli-
ver Backman. Tilaisuuden aiheena on mm. vintti- ja kella-
rikomeroihin talletettujen vanhojen aarteiden oikea arvo.

Lokakuun ensimmäisenä torstaina 3.10. sukututkija Ju-
ha Vuorela kertoo reippain sanakääntein suomalaisen kah-
vilakulttuurin historiasta. Ohjelmassa on myös arpajaiset.

Torstaina 17.10. LKT, ex-ministeri ja ex-pääjohtaja Vappu 
Taipale tulee kertomaan, miten ikäännytään iloisesti! Ikään-
tyminen on ainoa varma asia, jonka tiedämme tulevaisuudes-
tamme. Koko maailma vanhenee, miten toimitaan.

Marraskuun toiminnan aloitamme 7.11. yhdistyksen syys-
kokouksella. Ennen virallista kokousta vieraaksemme saapuu 
suosittu toimittaja, juontaja Arto Nyberg. Hän kertoo, miten 
hän koostaa ohjelmansa ja valitsee viikoittaiset vieraansa.

Torstaina 21.11. Helsingin Sanomien ilmastokirjeenvaih-
tajaksi nimitetty Piia Elonen vierailee jäsentilaisuudessam-
me. ”Ilmasto muuttuu, minkälainen maailma odottaa lap-
senlapsiamme?”

Syyskauden viimeiseksi vieraaksemme saapuu 5.12. toi-
mittaja, sarjakuvaneuvos Juhani Tolvanen, hän kertoo toi-
senlaisesta Tove Janssonista eli ”Tove Jansson poliittisena 
pilapiirtäjänä”. 

Perinteinen joululounas nautitaan 13.12. klo 13 ravintola 
Kareliassa joulujuhlan merkeissä. 

Järjestämme myös opastettuja retkiä, mm. Suomen ilmai-
lumuseoon Vantaalle 19.9. sekä Ateneumiin ”Sata vuotta ys-
tävyyttä” -näyttelyyn 26.9. Ilmoittautuminen retkille tapah-
tuu jäsentilaisuuksissa. Muusta syksyn ohjelmasta tiedotam-
me nettisivun kautta (www.senioriliitto.fi) sekä jäsentilai-
suuksissa. Meidät löytää myös facebookista!

Teksti: RAIJA ANTTILA

Tervetuloa Karjalatalolle 
mielenkiintoisten 
senioritapaamisten pariin!
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Poimintoja syksyn ohjelmasta Oulunkylän seurakunnassa!

Messut
 

Oulunkylän kirkossa

Maunulan kirkossa

Käpylän kirkossa

Sunnuntaisin klo 10

Sunnuntaisin klo 12

Sunnuntaisin klo 18

Tulevia konsertteja
 

Pe 4.10.2019  klo 18.00 Oulunkylän kirkossa 
Helsingin Poliisisoittokunnan konsertti. Kapellimestarina

Robert Ambrose. Vapaa pääsy.
 

To 10.10. klo 13 Musiikkimatinea Maunulan kirkossa
Musiikkia kuunnellen ja yhdessä laulaen. Mukana kirjailija,
virsirunoilija Anna-Mari Kaskinen, kanttori Maija Pesonen-
Kareinen ja diakonissa Elisa Hapuli. Maunulan lauluryhmä.

 

 

Tutustu tarkemmin ohjelmaan
nettisivuillamme!

 

 

  

 

Ruokailut
 

maanantaisin klo 9–12 Oulunkylän
kirkolla 9.9.-2.12.2019

Maanantaipuuro on kohtaamispaikka
kaiken ikäisille.  Vapaaehtoisella maksulla

tuet Oulunkylän seurakunnan
diakoniatyötä. Halutessasi voit myös tulla
vapaaehtoiseksi Maanantaipuurotiimiin.

Lisätiedot: vapaaehtoistoiminnan
koordinaattori, diakoni Laura Lindroos

laura.lindroos@evl.fi,
 p. 09 23405384

 

Naistenpäivä- Viisautta
hyvälsyä, rohkeutta muuttaa

 

2.11.klo 14 Pyhäinpäivän konsertti Käpylän kirkossa 
Osia sielunmessuista, lohdutuksen psalmeja ja lauluja

taivaasta. Lauluyhtye ja Katja Mäkiö, urut ja piano. Vapaa
pääsy.

 

 

Oulunkylän seurakunta
 

oulunkylanseurakunta
 

helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla

 

 
 

Kirkkoherranvirasto:
 Teinintie 10

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

 
Aukioloajat: 

ma, ti, to-pe klo 9-11, 
ke klo 13-16

 

 
 

Oulunkylän kirkko
Teinintie 10

 
Käpylän kirkko
Metsolantie 14

 
Manulan kirkko 
Metsäpurontie 15

 

Yhteystiedot:
 

 

Osoitteet:
 

 

 Verkkosivut:
 

 

Seuraa meitä somessa!

 

 5.10 Oulunkylän kirkossa klo 10- 15.30 
 Päivä kutsuu sinua pysähtymään, hengähtämään ja

kuuntelemaan itseäsi. Tarjolla on hyvää ruokaa ja rohkaisevaa
seuraa. Päivän keskusteluissa ja työpajoissa vierailijoina

kirjailija, retriittiohjaaja Susanna Erätuli ja terapeutti, pappi Arja
Seppänen. Naistenpäivä on kaikille naiseksi itsensä kokeville,

sydämellisesti tervetuloa! Vapaa pääsy. 
Maksuton hieronta, kirjakirppis Lähetysseuran Lasten Pankin

hyväksi, Naisten Pankin tuotteita myynnissä. Lastenhoito
järjestetty. Tiedustelut Maija Pesonen-Kareinen.

To 19.9. klo 13 musiikkimatinea Maunulan kirkossa 
Kerronnallinen toteutus musiikin ja valkokangaskuvien

välityksellä. Musiikkiesityksiä ja tuttuja yhteislauluja mm.
Tapio Rautavaaran, Reino Helismaan ja Toivo Kärjen lauluja. 

Mukana Raivo Savik, viulu, Arja Aholammi-Pylkkänen ja
Juha Kareinen, laulu, Maunulan lauluryhmä, kanttori Maija
Pesonen-Kareinen, piano sekä diakonissa Elisa Hapuli. 

 Vapaa pääsy. Kaikki tervetulleita.

Pappilan Hätävara

Gran Partita

Lauluja tästä elämästä

Lux Aeterna - Ikuinen Valo

Maanantaipuuro

Salaam
torstaisin Oulunkylän kirkolla klo

12-15.
Tervetuloa yhteisöravintola Salaamiin!  

Aterian maksu on vapaaehtoinen,
hinta 1-10e. Salaamin tuotto menee

Kirkon Ulkomaanavulle, joten
ateriastasi maksama raha menee
kriisien keskellä olevien ihmisten

auttamiseen ja tukemiseen.
Ravintola on syrjinnästä vapaa tila.

Olet lämpimästi tervetullut!

 

Järjestämme monipuolista ohjelmaa kaiken ikäisille!
Syksyllä on paljon toimintaa perheille, nuorille, aikuisille ja

senioreille. Tutustu koko syksyn ohjelmaan
nettisivuillamme: helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla ja tule

mukaan toimintaan!
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”AIKAMOINEN AARRE TÄÄLLÄ.” Näil-
lä sanoilla tuntematon mies tervehti minua 
Oulunkylän kirkon aulassa. Hän viittasi kä-
dellään kirkkosaliin ja jatkoi: ”Harvassa alka-
vat olla kaupungilla paikat, joissa voi istahtaa 
mietteisiinsä: koota ajatuksia, tai nauttia het-
kestä ja hiljaisuudesta. Teidän kirkon ihmis-
ten pitäisi mainostaa näitä paikkoja!”

Tässä nyt sitten mainostan. 
Miehen sanat aarteesta palautuvat toisi-

naan mieleeni, kun mietimme eri yhteyksis-
sä seurakunnan työtä ja toimintaa kirkolla ja 
laajemminkin seurakunnan alueella. Meillä 
on työssämme erilaisia aarteita, osa näkyviä, 
osa kätketympiä.

Kirkkotilat ovat parhaimmillaan keitaita 
keskellä kaupunkia. Kehitetään tiloja entises-
tään ja pidetään kirkkojen ovia auki. Oulun-
kylän kirkko onkin ollut auki aamusta iltaan 
jo vuosien ajan. Vuonna 2020 vietetään Kä-
pylän 100-vuotisjuhlaa. Juhlavuonna käpylä-
läiset haluavat pitää Käpylän kirkkoa avoin-
na mahdollisimman paljon. Tähän tarvitaan 
joukko vapaaehtoisia avaamaan ovia ja huo-
lehtimaan pienistä käytännön asioista. Jos ha-
luat tulla mukaan kirkkovapaaehtoisten rin-
kiin, ota yhteyttä, vaikka minuun.

Kirkon näkymättömämpi, ihmeellinen aar-
re on ilosanoma Jumalan rakkaudesta ihmistä 
kohtaan. Monin tavoin Jumalan kasvot ovat 

meille kätketyt. Ihmisen silmin me voimme 
kuitenkin nähdä Jumalan kasvot Jeesuksen 
tavassa kohdata kanssaihminen ja hänen vies-
tissään Jumalasta, joka ei ole jättänyt meitä 
yksin vaan vapahtaa meidät. 

Tämä teksti on Oulunkylän seurakun-
nan kirkkoherra Ulla Kososen kirjoittama, 
ja se löytyy myös Oulunkylän seurakunnan 
syysesitteestä. Syysesitteen löydät verkkosi-
vuiltamme tai kirkkoherranvirastosta print-
tiversiona. Esitteessä on otanta monipuoli-
sesta toiminnasta, jota seurakunta järjestää 
kaiken ikäisille. Säännöllisessä viikko-ohjel-
massa on muun muassa ruokailuja, perheiden 
ja lasten ohjelmaa, nuorten iltoja, aikuisten 
ryhmiä sekä tietysti hartaudellista ohjelmaa. 
Tämän lisäksi tiloissamme järjestetään kon-
sertteja ja muita kertaluontoisia tapahtumia. 

Oulunkylän kirkko on avoinna toiminnan 
lisäksi myös iltaan saakka, mikäli haluat tul-
la rauhoittumaan, juttelemaan tai mietiske-
lemään. Olet tervetullut käymään kirkolla ja 
osallistumaan seurakunnan syksyyn!

Teksti ja kuva: 
TYTTI RAUSSI 

Oulunkylän seurakunta

Aarre

Pakilan seurakunta
Hyvän Paimenen kirkko Palosuontie 1 
Virasto on avoinna ma-to klo 9-12 
p. 09 2340 5500, pakila.srk@evl.f 
Voit myös jättää viestin vastaajaan
www.helsinginseurakunnat.fi/pakila
Pakilan seurakunta on myös sosiaalisessa mediassa. 
Seuraa meitä ja käy tykkäämässä!

Hävikkiruokaa hyödyntä-
vä Waste & Feast lounas-
kahvila Kippo & Kulho  
perjantaisin klo 11-13.00 
Risteyspaikan tiloissa, 
Paloheinäntie 9. 

Meillä on messu eli 

ehtoollisjum
alanpalvelus 

joka sunnuntai klo 11 

Hyvän Paimenen 

kirkolla.

Avoimet viihdelauluillat. 
Neljä viihdelauluilta kirkolla pop/jazz- 
opettaja Susanna Erosen johdolla:  

ti 20.8., 24.9., 29.10. ja jouluspesiaali  
Jingle Bells Rock 3.12. klo 19.  

Vapaa pääsy.

Vauvan päivä 
pe 27.9 klo 11.30-17.30  
Hyvän Paimenen kirkolla. 

Lounas Kippo & Kulhossa, 
Paloheinäntie 9, klo 11-13, 
3 €/ annos. Kahvia, leipää, pientä 
makeaa. Pallomeri, vauvahierontaa, 
sosemaalausta, vaate-esittelyjä 
ja yhdessäoloa

Perhekerhot  
syyskuun alusta lähtien tiistaisin ja torstaisin VälKeessä, Välitalontie 71, 
klo 9-11.30, keskiviikkoisin klo 17.30-19.30 Hyvän Paimenen kirkon päivä- 
kerhosiivessä. Perhekerhoissa on tarjolla kahvia ja teetä, rentoa yhdessäoloa  
ja vaihtuvaa tekemistä. Keskiviikkoisin mahdollisuus iltapalaan ja torstaisin  
aamupalaan (2 e/aikuinen & 0,5 e/lapsi). Tervetuloa mukaan, ei tarvitse  
ilmoittautua. Kerhoissa mukana Moona Seppä.

PASILAN POHJOISOSASSA 
sijaitsevan uuden asuinalueen 
Postipuiston rakennustyöt ovat 
alkaneet kesäkuussa. Työllä on 
vaikutusta myös Metsäläntien 
liikenteeseen, sillä kunnallis-
teknisten liittymien rakenta-
minen ulottuu Metsäläntien ja 
Postiljooninkadun risteykseen. 
Työ haittaa liikennettä Metsä-
läntiellä arvioilta noin kahden 
kuukauden ajan elokuun puo-
livälistä alkaen.

Metsäläntie muuttuu Postil-
jooninkadun kohdalla yksikais-
taiseksi sekä länteen että itään 

päin mentäessä. Jalankulkuun ja 
pyöräilyyn on vaikutuksia vasta 
myöhemmin syksyllä suojatien 
siirtyessä Postiljooninkadun yli 
noin kymmenen metriä. Met-
säläntiellä olevaa bussipysäkkiä 
siirretään itään päin, mutta se 
pysyy käytössä koko työn ajan.

Talonrakennus  
alkaa syksyllä

Postipuisto on Pasilan pohjois-
osaan Keskuspuiston ja Ilma-
lan ratapihan lähelle tuleva uu-
si asuinalue. Koteja rakenne-

taan 5 700 asukkaalle, ja vuonna 
2019 on käynnistymässä noin 
850 asunnon toteutus. Tulossa 
on myös päiväkoteja, alakoulu, 
kaupallisia palveluita sekä yh-
teistila asukkaille.

Talonrakennus pääsee alka-
maan syksyn aikana Bonavan, 
Firan, TA-Rakennuttajan, Ra-
kennusliike Evälahden ja Hel-
singin kaupungin asuntotuo-
tannon työmailla. Rakentami-
nen jatkuu 2020-luvun loppu-
puolelle saakka.

Teksti ja kartta: 
Helsingin kaupunki

Postipuiston  
rakentaminen alkanut

Postipuiston rakentaminen tuo entisen Maaliikennekeskuksen alueelle täysin uuden kaupunginosan.
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Meillä on ilo esitellä Liberty Life -konsepti, uudenlainen asumisen vaihtoehto ihmisille, jotka 
arvostavat omaa vapauttaan ja haluavat samalla varautua ikääntymiseen. Kotien suunnit-
telussa ja rakennusvaiheessa on huomioitu yksityiskohtia, jotka varmistavat, että itsenäinen 
elämä omassa kodissa onnistuu mahdollisimman pitkään. Asukkailla on mahdollisuus tilata 
hyvinvointi- ja turvapalveluja helposti kotiin, sillä palvelut on suunniteltu osaksi konseptia.  

Asunto Oy Helsingin Koskelan Tammi on nyt ennakkomarkkinoinnissa. Yhtiö rakentuu Kä-
pylän ja Koskelan rajalle, Helsingin kaupungin vuokratontille, osoitteeseen Koskelantie 62-64. 
Liberty Life -konseptiin kuuluvalle tontille rakennetaan kaksi kiinteistöä, yhteensä 94 kotia, 
yksiöistä kolmioihin. Asukkailla on mahdollisuus ostaa oman kodin lisäksi myös sijoitusasun-
to taloyhtiön toisesta osasta. Sijoitusasunnon vuokratuotolla on mahdollista kattaa omaan 
hyvinvointiin ja huolenpitoon liittyviä kustannuksia tarpeen mukaan. Ensisijainen 
varausoikeus kaikkiin koteihin on yli 57-vuotiailla ostajilla. 
Tutustu tarkemmin konseptiin www.llc.fi.

Rakennuttajana on Kilo Invest Oy ja rakentajana Fira Oy.

Koti, joka mukautuu elämänmuutoksiin, 
säilyttää asukkaansa itsenäisyyden ja 
tuo turvaa.

Kiinteistömaailma | Oulunkylä
Oulunkylän Asunnot Oy LKV
010 622 3930 tai oulunkyla@kiinteistomaailma.fi

Pyydä meiltä lisätietoja, tutustu ja varaa omasi.

Esimerkkiasuntoja ja -hintoja:

2H+KT 47,5m2 Mh. 70 646,10€, Vh. 248 000€      1H+KT, 30m2 Mh. 82 987,01€, Vh. 195 000€

2H+KT 39,5m2 Mh. 85 516,23€, Vh. 233 000€      1H+KT, 27m2 Mh. 87 188,31€, Vh. 188 000€

3H+KT 61,5M2 Mh. 142 373.38 € Vh. 372 000€


