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

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

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

KANELIKIERREPULLA 
JA KAHVI 2,5 dl

350
yhteensä

MAUSTEINEN KANAPATONKI 
JA KAHVI 2,5 dl

650
yhteensä

Lokakuussa kahviostamme Voimassa 31.10.2016 asti

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

Meillä nyt Postin
palvelupiste

Halloween Oulunkylän Seurahuoneella 28.10. klo: 16:00–20:00.
Oulunkylän Seurahuoneella järjestetään Halloween-juhla, joka ei jätä ketään viileäksi: 
kummitusjuttuja, aavemusiikkia, kummitusruokaa
ja tarinoita Seurahuoneen pelottavasta ja vaietusta 
historiasta, josta vain harva tietää… (ks. s. 13).
              Tommi Auvinen

Ruska kutsuu 
juhlaan! 

Oulunkyläinen

TERVETULOA!
Mäkitorpantie 23
puh 09 752 4939

PARTURi-KAmPAAmO

hiusateljee 
Ogelin liikekeskus,Kylänvanhimmantie 29 00640

Ajanvaraus puh:097206700

oulunkyla@kiinteistomaailma.fi

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

Paula Andersson
LKV
050 366 9131

Kati Korjus 
LKV, KiAT
050 366 9130

Ville Rantanen
LKV, OTK
045 118 6225

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

Maire Alenius
LKV 
050 366 9136

Pekka Malinen
markkinointipääll.
050 386 6656

Antti Hyvärinen 
LKV
050 597 0011

Markku 
Kilpeläinen
yrittäjä, LKV
040 715 7150

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

Haluatko asiantuntijan perustellun 
hinta-arvion asunnostasi? 

MAUNO HARI 

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

Puh. (09) 875 1868

Nyt tarjoushintaan 
2ploa yht. 20 € 
(Norm.12,90 € / kpl)

PISTELEVÄT, 
VETISTÄVÄT 
SILMÄT?
Kärsitkö siis kuivasilmäisyydestä?

Kotimainen, tehokas ja 
säilöntäaineeton kostutustippa 
kuivasilmäisyyden oireisiin

TERVETULOA TUTUSTUMAAN 

JA MAISTELEMAAN

Nutridrink-

täydennysravintovalmisteita

Ma  24.10.2016    klo 10 - 14

Nutridrink 

Protein 4 pullon 

pakkaus 200ml, 

300 kcal, 18g 

proteiinia

Nutridrink-

sarjan tuotteet 

esittelypäivänä 

tarjouksessa:

-10 %-10 %
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Päätoimittajalta

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

kaupunkipolku/

Seuraavan numeron aineistot 
28.10.2016 mennessä:
Susan Wilander

0400 510 457
swilander@hotmail.com
Lehti ilmestyy la 26.11.2016

Arvoisat avustajat! Lähettäkää aineisto mie-
luiten Word-tiedostoina, kuvat jpeg-muo-
dossa, min. 300 dpi. Toimitus pidättää oikeuden 
muokata aineistoja.
Seuraavan lehden teemoja ovat joulu, jou-
luntapahtumakalenteri, joululahjat

Numero 5/2016 • 22.10.2016 • Perustettu 1985 • 32. vuosikerta • ISSN 0783-6961 • Painos 23 000 kpl 
• Oulunkylä-Seura • Koskela-Seura • Maunula-Seura • Metsälä-Seura • Pakila-Seura • Paloheinän-
Torpparinmäen kaupunginosayhdistys  •  noin 20 000 kpl jaetaan kotitalouksiin ja 3 000 muussa jake-
lussa • Painopaikka: Suomen Lehtiyhtymä SLY-lehtipainot Oy, Tuusula 

Ilmoita jakeluhäiriösta: Jakeluvalvontaan puh. (09) 561 56 999, klo 9-16 tai jakeluvalvonta@suoramainonta.fi

Oulunkyläinen   /   Pohjoiset esikaupungit

Päätoimittaja:
Toimitussihteeri:
Avustajat:

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

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

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

Lukemaan!
OLen lukutoukka. Muu-
tama kirja on aina kesken, 
kaunokirjallisuutta ja tie-
tokirjallisuutta yhtälail-
la. Nautin niin fantasias-
ta kuin yhteiskunnallises-
ta analyysistä. Toisinaan 
ne ovat huomattavan lähel-
lä toisiaan. Hyvä kirja on 
kuin ystävä – siihen on mu-
kava palata uudelleen. Yk-
si tämän lehden teemoista 
on kirjallisuus. Oulunkyläi-
sen alueella asuu useita kir-
jailijoita ja kuvittajia. Esit-
telemme heistä muutaman 
maistiaisina 27.10. alkaville 
kirjamessuille. 

Vaikka omiin hyllyihi-
ni on vuosien varrella ker-
tynyt kirja jos toinenkin, en 
mitenkään tulisi toimeen il-
man kirjastoja. Helsingin 
kirjastot ovat erinomaisia 
ja tuntuvat muuttuvan vain 
paremmiksi, vaikka määrä-
rahoista kiristettäisiin. Avu-
lias henkilökunta, varaus-
palvelu, mahdollisuus eh-
dottaa netissä uusia kirja-
hankintoja, erilaiset tapah-
tumat ja ihan vain istumaan 
houkuttelevat nojatuolit te-
kevät kirjastoista lukijan 
keitaita.

Oulunkylän, Paloheinän, 
Käpylän ja Maunulan kir-
jastot palvelevat pohjois-
helsinkiläisiä lukijoita ku-
kin hieman omilla paino-
tuksillaan. Oulunkylän kir-
jasto uudistettiin muutama 
vuosi sitten ja nyt vuorossa 
on Maunulan kirjasto, joka 
siirtyy uuteen Maunulata-
loon loppuvuodesta. Palo-
heinän kirjasto juhli loka-
kuun alussa 30-vuotista tai-
valtaan. Kirjastoista on tul-
lut paljon enemmän kuin 
kirjojen lainauspaikkoja – 
ne ovat olennainen osa kau-
punkielämää ja tarjoavat 

maksuttomia kulttuurita-
pahtumia kaikille.

Tätäkin lehteä lukiessa-
si teet hyvää aivoillesi. Lu-
kemisen on todettu paran-
tavan muistia, vähentävän 
stressiä ja helpottavan nu-
kahtamista. Lisäksi lukemi-
nen aktivoi aivoissa samo-
ja alueita kuin kyseiset toi-
minnot itse koettuina. Vaik-
ka kuntoilukirjan lukemi-
nen ei aivan korvaisikaan 
iltalenkkiä, on sen opeis-
ta varmasti hyötyä. Fikti-
on kautta pääsemme koke-
maan meille muuten tun-
temattomia asioita. Sillä on 
tärkeä tehtävä, koska tari-
nat saavat meidät asettu-
maan toisten asemaan ta-
valla, joka lisää empaatti-
suutta ja sosiaalisia taitoja. 
Yksinkertaisimmillaan lu-
kemisen hyöty on sen sivis-
tävässä vaikutuksessa. Tie-
to ei nykyään tunnu aina 
olevan valtaa, mutta se on 
sitäkin merkityksellisem-
pää muuttuvan maailman 
ymmärtämisessä.

SuSAn WiLAndeR

Kansallinen kaupunkipuisto 
Helsinkiin! Allekirjoita aloite 

HeLSingin Itäkeskuksen ja Espoon Westendin välillä 
kulkeva, Helsingin vilkkain 
bussilinja 550 korvautuu lähivuosina pikaraitiotie Raide-
Jokerilla. Nykyisen bussilinjan kuljetuskapasiteetti ei rii-

Mitä mieltä Jokerilinjasta?

Kirsi Moilanen, Puotila:
Odotan tässä tytärtäni tu-
levaksi Oulunkylän jäähal-
lilta. Hän käyttää Jokerilin-
jaa viikottain, minäkin aika 
usein. Vuorovälit ovat mu-
kavan lyhyet. Tuleva Rai-
dejokeri vaikuttaa hyväl-
tä kunhan vuorovälejä ei 
harvenneta.

Kysyimme Jokerilinjan käyttäjien mielipiteitä nykyisestä 
ja tulevasta liikennelinjasta.

tä kasvaville matkustajamäärille, vaan tilalle tulee pikarai-
tiotie, jonka kuljetuskapasiteetti on huomattavasti nykyistä 
suurempi. Uuden linjan on arvioitu aloittavan liikennöin-
nin 2021. 

TekSTi JA kuvAT: MAunO HARi

Leena Lund ja Aapo, 
Oulunkylä:
Jokerilinja on hyvä. Käytän 
sitä itsekin, mutta isommat 
lapseni käyttävät säännöl-
lisesti.Suunniteltu Raide-
jokeri on ajatuksena hyvä. 
Se vähentää ruuhkia ja ym-
päristön kannalta sähköllä 
kulkeva raitiovaunu pääs-
töttömänä on hyvä.

Kirsti Martikainen, 
Oulunkylä:
Käytän Jokeriyhteyttä ly-
hyitä matkoja. Pitemmät 
matkat kuljen yleensä mie-
heni kyydissä. Poikittaislin-
ja on tarpeellinen ja kätevä. 
Raidejokeri on luonnonkin 
kannalta dieselautoja pa-
rempi vaihtoehto.

Aino Rönkkö, Puotila:
Talvisaikaan käytän tätä 
linjaa kuukausittain. Meillä 
on käsityökerho Oulunky-
län kirjastossa. Tällä pääsee 
kulkemaan hyvin. Raidejo-
keri on varmaankin hyvä.

Kaupunkisuunnitteluviraston asiantun-
tijat esittävät uuden vision Oulunkylän 

keskustasta.
Vuoden 2016 oulunkyläläisen julkistaminen

Oulunkylä-Seuran syyskokous noin 
klo 19.30 alkaen

Esillä ensi vuoden toiminta ja talous sekä 
johtokunnan valinta.

Kahvitarjoilu
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan 

Oulunkylän tulevaisuudesta!
Lisätiedot 1.11. alkaen www.oulunkyla.info 

ja Ogelin ilmoitustaulu. 

KOTIKAUPUNKIKÄVELY
La 12.11. klo 19

Elämyksellinen kävely Veräjämäen kohteissa 
pimeän laskeuduttua.

Oppaana Pauli Saloranta ja Erwin Woitsch
lähtö Seurahuoneen 

edestä
kesto noin 1,5 h, 

säänmukainen vaatetus

KUTSU
ASUKASILTA & SYYSKOKOUS

keskiviikona 23.11. klo 18

Oulunkylän Seurahuone, Larin Kyöstin tie 7

UUSI ULJAS OULUNKYLÄN 
KESKUS?

PERTTU KÄHÄRI

http://kaupunkipuisto.fi/kuntalaisaloite/ 

tai kirjastossa 28.11. 
mennessä.
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hallintojärjestelyyn. Osallistamismallia valmistellaan 
avoimesti ja sen edistymistä voi seurata osoitteessa bit.
ly/osallisuusmalli-kommentointi. Tällaiset kaupungin 
asukkaita aktivoivat ja vuorovaikutusta lisäävät 
ohjelmat on jo luotu sekä Ouluun että Rovaniemelle. 
Tässä linkit :
http://www.ouka.fi/ laita hakukenttään: ”Oulussa 
jokainen kuuluu ja vaikuttaa”
http://www.rovaniemi.fi/fi/Osallisuus ks. kohta 
”Liitetiedostot”

Seuramme järjestää taas kaikille avoimen asukasillan 
23.11.2016 klo 18 Oulunkylän Seurahuoneella. 
Tervetuloa keskustelemaan 
yleiskaavasta ja muistakin alueen 
tärkeistä asioista. Olisi hyvä saada 
paikalle myös muita Oulunkylän 
toimijoita voidaksemme pohtia alueen 
sisäistä yhteistyötä. Yhdessä olemme 
vahvempia!

Tapaamisiin!
MARJA MARkkO

Oulunkylä-Seuran puheenjohtaja
marja.markko@gmail.com

Tästä numerosta alkaen aloitamme naapurissa olevien 
kaupunginosaseurojen esittelyn. Ensimmäisenä 
on vuorossa Maunula-Seura. Uusi kaupungin 
yleiskaavaesitys on saanut kaupunkilaiset ja 
seurat ottamaan aktiivisesti kantaa ja tekemään 
ehdotuksia. Etenkin tällaisessa, suuresti tulevaan 
kaupunkiympäristöömme vaikuttavassa tilanteessa 
seurojen välinen yhteistyö on tärkeää. Yhdessä 
saamme varmasti paremmin äänemme kuuluviin. 
Sitä tarvitaan jo tänäänkin kun esimerkiksi usean 
kaupungiosan alueelle venyvä Pohjoisbaana raivaa 
altaan kallioita ja pieniä metsiköitä. Asiasta on 
mielenkiintoisia kirjoituksia ja asukkaiden kommentteja 
tuoreessa Käpylä-lehden numerossa 7. Oulunkyläinen 
tulee esittelemään myös Käpylä-seuran tulevissa 
numeroissaan.

Kaupunkilaisten yhteinen huoli viherympäristömme 
säilymisestä tuli hyvin esille Suomen luonnon päivänä 
27.8., jolloin noin tuhat ihmistä muodosti ketjun 
Keskuspuistoon välille Laakso-Pirkkola. Päättäjille 
välitettiin selkeä viesti – näpit irti Keskuspuistosta. 
Paikalle pyöräillessäni nautin suunnattomasti kauniista 
metsämaisemasta, jonka keskellä kotikaupunkimme 
antaa jokaiselle kävijälle mahdollisuuden nauttia 
rauhallisesta luontohetkestä. Kuinka moni pääkaupunki 
tarjoaa tällaista ylellisyyttä asukkailleen? Toivon etteivät 
tulevat sukupolvet joudu kymmenien vuosien päästä 
lukemaan kaupungin historiasta surullista lukua upean 
ja ainutlaatuisen alueen silpomisesta. Olen varma, että 
me tulisimme saamaan ankaraa kritiikkiä tekemistämme 
typeristä päätöksistä. 

Yleiskaavaa oli tarkoitus käsitellä kaupunginhallituksen 
kokouksessa 19.9., mutta asia jätettiin Laura Rissasen 
ehdotuksesta pöydälle ja se oli uudelleen 17.10. pidetyn 
kokouksen esityslistalla. Jälkimmäisen kokouksen 
päätöksiä ei tätä kirjoitettaessa vielä tiedetä.
Helsingin kaupunki on luomassa osallistamismallia 
joka tähtää asukkaiden parempaan mahdollisuuteen 
osallistua ja vaikuttaa sekä oman alueensa että kaupungin 
kehittämiseen. Projekti liittyy kaupungin uuteen 

Tammen      juurelta

Kaavan raken-
nusmäärillä ollaan 
muokkaamas-
sa merkittäväs-
ti koko kaupungin 
kokonaiskuvaa.

vALMiSTeiLLA oleva 
yleiskaava uhkaa muut-
taa Helsinkiä voimakkaas-
ti kohdistaen mittavaa ra-
kentamista viher- ja virkis-
tysalueille sekä kulttuuri-
ympäristöihin. Vaihtoehdo-
ton prosessi on edennyt si-
vuuttaen lakisääteiset vai-
kutusmahdollisuudet. Kaa-
vaehdotus on laadittu v. 
2012 valitun valtuuston toi-
mikaudella päätettäväk-
si nyt loppuvuonna. Näin 
helsinkiläisillä ei olisi vaa-
lien suomaa vaikutusmah-
dollisuutta kotikaupunkin-
sa tulevaisuudenkuvaan.

Lähtökohdat 
ylimitoitetut

Kaavaehdotuksen perusta-
na on ylimitoitettu väestön-
kasvutavoite. Toisena lähtö-

oletuksena on, että asumis-
väljyys kasvaa. Ehdotus si-
sältää myös kaksinkertai-
sen määrän yleiskaavava-
rantoa erilaisten viiveiden 
ja kaavavarannon hukkaan-
tumisen vuoksi. Seuraukse-
na ovat rakentamismäärät, 
jotka uhraisivat monia kau-
pungin vetovoimatekijöitä.

Helsingin menetyksiä

Kaavan rakennusmäärillä 
ollaan muokkaamassa mer-
kittävästi koko kaupungin 
kokonaiskuvaa. Aloittees-
sa on mainittu tästä keskei-

Uusi kuntalaisaloite: yleiskaava palautettava valmisteluun

Yleiskaava kohtaa perusteltua kritiikkiä

simpiä esimerkkejä. Kaa-
vaehdotus mahdollistaa 
mm. Keskuspuiston ja Van-
taanjokilaakson ympäril-
le rajautuvan Helsinkipuis-
ton merkittävän supistami-
sen. Myös valtakunnallises-
ti merkittäviä rakennettu-
ja kulttuuriympäristöjä aio-
taan hävittää.

Asukkaiden osuus 
näennäistä

Toistaiseksi helsinkiläis-
ten mielipiteillä on ollut hy-
vin vähän vaikutusta ehdo-
tuksen sisältöön. Vaihtoeh-
doista ei ole haluttu edes 

keskustella. Tämä on suu-
tuttanut asukkaita eri puo-
lilla kaupunkia, sillä juu-
ri yleiskaavoitus on tarkoi-
tettu merkittäväksi yhdys-
kunnan ja elinympäristön 
kehittämisestä käytävän 
keskustelun areenaksi luo-
maan parempia kaavoja ja 
elinympäristöä. 

Yleiskaavavaihe 
ratkaiseva

Kaavoittaja on pyrkinyt lyk-
käämään keskustelua viita-
ten siihen, että monet asiat 
saavat lopullisen muotonsa 
laadittaessa asemakaavaa. 

Kuitenkaan yleiskaavassa 
asunto- tai muuhun raken-
tamiseen osoitettua viher-
aluetta ei asemakaavavai-
heessa käytännössä palaute-
ta viheralueeksi. Lisäksi eh-
dotuksen kaavamääräysten 
mukaan kaavakartan val-
miiksi isoista korttelitehok-
kuusluvuista on mahdollis-
ta poiketa vain ylöspäin.

Aloitteessa esitetäänkin 
yleiskaavan palauttamis-
ta uudelleen valmistelta-
vaksi ja päätettäväksi vas-
ta kevään 2017 kuntavaali-
en jälkeen. 

eRWin WOiTScH

ERWIN WOITSCH

valtuustokäsittelyyn tähtäävä kuntalaisaloite esittää Helsingin yleiskaavan palauttamista valmisteltavaksi maltillisemman väestötavoitteen pohjalta. 
Perustettavaksi ehdotettu kansallinen kaupunkipuisto turvaisi myös vantaanjokilaakson virkistys- ja luontoarvot.

OuLunkYLä-SeuRA ja-
kaa joka vuosi huomion-
osoituksen henkilölle tai 
ryhmälle,  joka on merkit-
tävästi toiminut kaupun-
ginosamme eteen. Ehdotus 
perusteluineen sähköpos-

Kenestä Vuoden 
oulunkyläläinen 2016?

tilla seura@oulunkyla.info tai 
paperilla seuran Oulunky-
län ilmoitustaulun posti-
laatikkoon Ogelissa 31.10. 
mennessä. Julkistaminen 
seuran syyskokouksessa 
Seurahuoneella 23.11.

Aloite tarkempine perusteluineen 
on asukasjärjestöjen Yleiskaava 
uusiksi -sivuilla http://yleiskaava-
uusiksi.fi/
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TSegA päätyi Ouluun 
opiskelemaan fysiotera-
peutiksi ja työskenteli val-
mistuttuaan Kuopiossa ja 
Kittilässä. Työt toivat hä-
net etelään ja vuonna 2010 
hän aloitti fysioterapeutti-
na Kustaankartanon moni-
puolisessa palvelukeskuk-
sessa. Kaksi Tsegan sisa-
ruksista tuli myöhemmin 
myös opiskelemaan Suo-
meen, mutta heille ilmasto 
oli liian karu. He ovat pää-
tyneet Qatariin ja USA:han, 
joissa Tsega on käynyt heitä 
tapaamassa. Tsega on läh-
tönsä jälkeen käynyt koti-
kaupungissaan vain kerran, 
vuonna 1990. Ympäristö oli 
vielä tuttu, mutta lähisuku-
laisia ei enää siellä eläny.

Tsega Tolessa on nyt 49 
vuotias. Hän on oppinut 
suomenkielen täydellisesti 
ja kotiutunut tänne. Hän pi-

MYLLYPeLLOnTie 3 on 
Asokodit-Asuntosäätiön asu-
misoikeustalo ja kunnostus-
työlle saatiin säätiön siunaus. 
Koko uudistustyö toteutettiin 
kuitenkin asukkaiden toimes-
ta, ainoastaan lattioiden pesu 
ja vahaus tilattiin ulkopuolelta.

Asukkaiden ideana oli 
saada kerhohuoneesta viih-
tyisä, kaunis ja monenlai-
seen toimintaan soveltu-
va tila - asukkaiden yhtei-
nen olohuone, pieni kult-
tuurikeskus. Tilaan hankit-
tiin uudet kalusteet, seiniä 
maalattiin, tilaan kuuluval-

– OLen ollut kustannus-
alalla parikymmentä vuot-
ta. Oma kirjakauppa on 
ollut pitkään haaveis-
saan. Nyt se on totta, tote-
aa tyytyväisenä liikekes-
kuksen uusi yrittäjä Sami 
Lindström.

Kirjatoukan myyntiva-
likoima käsittää lastenkir-
jat, käsityö- ja harrastekir-
jat, lelut, postikortit ja ko-
din pientarvikkeita, joiden 
valikoimaa pyritään laajen-
tamaan yhdessä asiakkai-
den kanssa.

Sami Lindström on otet-
tu hyvin vastaan liikekes-
kuksessa. Niin nuoret kuin 
vanhat asiakkaat ovat mu-
kavia. Kesäaika oli aika hil-
jaista, mutta nyt uuden S-
Marketin avauduttua asi-
akkaita käy liikkeissä sel-
västi aiempaa enemmän. 
Päiväaikaan asiakkaita on 
mukavasti, mutta illat ja 
viikonloput voisivat olla 
vilkkaampia.

Sami Lindström on 
tyytyväinen uuteen 
liikepaikkaansa. 

– Täällä on hyvät edelly-
tykset kaupan pitoon: Mu-
kavat asiakkaat, rauhalli-
nen ympäristö, hyvät lii-
kenneyhteydet, kohtuulli-
sesti parkkipaikkoja. Raide-
jokerin myötä on tulossa li-
sää asukkaita. Toivottavas-

Ogelin kirjasta kirjatoukka
Oulunkylän liikekeskuksessa yli kaksikymmentä vuotta toiminut Ogelin Kirjan kauppias 
Raimo Tikkanen siirtyi kesän kynnyksellä eläkkeelle. Tilalle tuli Sami Lindströmin 
luotsaama tarjouskirjakauppa Kirjatoukka.

ti alueen asukkaat haluavat 
käyttää oman kylän palve-
luja, sillä ne säilyvät vain, 
jos on riittävästi asiakkai-
ta. Kodin pieniin hankin-

toihin ”lähiostari” on hyvä, 
hän toteaa.

Kirjakauppa osana kus-
tannusalaa on muutoksen 
kourissa. Lasten ja erityi-

sesti poikien lukuharras-
tus heikkenee kännyköiden 
ja pelien viedessä aikaa lu-
kemiselta. Lukemisen li-
säämisessä isovanhemmat 

ovat onneksi aktiivisia. He 
ovatkin meidän parhaita 
asiakkaitamme, Sami Lind-
ström toteaa ja toivoo van-
hempien ja isovanhempien 

etiopiasta 
kustaankartanoon 
Oulunkyläläisen Tsega Tolessan tie 
kulki Suomeen kirjeenvaihtokaverin 
ansiosta. Tsega eli lapsuutensa Etiopian 
Shashemenessa noin 200 km pääkaupunki 
Addis Abebasta etelään. Tsegan 
imatralainen kirjekaveri perheineen kutsui 
hänet 19 vuotiaana Suomeen. Perhe oli 
biologisten lastensa lisäksi adoptoinut 
lapsen Etiopiasta 1980-luvulla.

tää Suomessa eniten neljäs-
tä vuodenajasta, mutta tal-
vi on aivan liian pitkä. Etio-
piassa taas kesä on liian pit-
kä ja kuiva (lokakuu-touko-
kuu).  Tsega kokee olevansa 
sekä suomalainen että etio-
pialainen, molemmat kan-
sallispäivät ovat tärkeitä. 
Etiopialainen identiteetti on 
hänellä ehkä vahvistunut 
iän kertyessä. Tsega ja hä-
nen perheensä ovat protes-
tantteja, mikä on Etiopiassa 
harvinaisempaa kuin kopti-
laisuus tai islam, jotka ovat 
maan pääuskonnot. 

Etiopialaiselle elämäl-
le on tyypillistä vieraanva-
raisuuden ja ihmisten välis-
ten suhteiden vaaliminen. 
Vanhempien ihmisten kun-
nioitus yhteisön sisällä on 
tärkeää.

ARTO SALMeLA

kannustavan aktiiviseen lu-
kemiseen. Lukuharrastuk-
sesta on lapselle elinikäi-
nen hyöty. Jos on lapsena 
lukenut, niin lukee myös 

aikuisena.
Oulunkyläinenkin toi-

vottaa Samin tervetulleeksi 
”lähiostariimme”.

MAunO HARi

Sami Lindström korostaa liikekeskuksen yritysten yhteistyötä palveluissa ja 
mainonnassa, aukioloaikojakin voisi yhtenäistää.

Asukkaiden kerhotilat – pieniä 
kulttuurikeskuksia
Veräjälaaksossa Myllypellontie 3:ssa 
vietettiin syyskuun 6. päivänä talon 
uudistetun kerhohuoneen avajaisia. 
Asukkaiden suunnittelema ja toteuttama 
kunnostustyö aloitettiin talobudjettiin 
kertyneen ylijäämän turvin jo keväällä ja 
viimeisteltiin kesälomien jälkeen.

le lasitetulle parvekkeelle 
hankittiin laatat lattialle ja 
kalusteet. Hankittiin myös 
kaikki tarvittava varustus 
juhlien järjestämistä varten, 
pieni kirjalainaamo, ja ava-
jaistilaisuudessa asukkail-
ta pyydettiin ideoita talon 
“työkalupakkiin”. Työkalu-
pakissa on asukkaiden saa-
tavilla ja lainattavissa sellai-
sia tarvikkeita, joita talouk-
sissa tai asukastoiminnas-
sa tarvitaan, niin ettei nii-
tä tarvitse jokaisen erikseen 
hankkia.

Asukkailta tuli pitkä lis-

ta ideoita, ja syksyn aikana 
Myllypellontie 3:n asukas-
toimikunta jatkaa työkalu-
pakin kokoamista niin, että 
se on koossa vuoden lop-
puun mennessä.

Veräjälaaksossa on var-
masti jokaisessa taloyhti-
össä kerhotila. Myllypel-
lontie 3:n asukastoimikun-
ta ja asukkaat suosittele-
vat asukkaita olemaan ak-
tiivisia näiden tilojen kun-
non ja käytön suhteen. Ti-
lat antavat talojen asuk-
kaille mahdollisuuden mo-
nenlaiseen toimintaan, mi-
kä lisää kaikkea myönteis-
tä elämäämme - yhteisöl-
lisyyttä, iloa, aktiviteette-
ja, erilaisuuden kohtaamis-
ta ja ymmärtämistä, risti-
riidoista selviämistä ja ys-
tävyyttä. Kannattaa kun-
nostaa kerhotilat alueem-
me pieniksi kulttuurikes-
kuksiksi. Jo kunnostusvai-

Outi Mononen vihkii 
kerhotilan käyttöön.

OK-Hammas
Jukka Kärkkäinen
Hammaslääkäri, lääkäri

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

Subway® Maunula
Pakilantie 8 a, Helsinki

puh: 050-5970 174
avoinna: ma-pe 9–22, 

la 10–21, su 12–21 Lue lisää www.subway.fi

alkaen

35 €

Tarjous on voimassa tällä kupongilla 25.11.2016 asti Maunulan Subway®-ravintolassa. Suositushinnat. 
Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Yksi tarjous/asiakas. Saatavuuden mukaan. Hinnat ja osallistuminen saattavat 
vaihdella ravintoloittain. Kysy ravintolaltasi eri vaihtoehtoja. Subway® catering-tuotteisiin eivät sovellu lämpimät 

Subi® -leivät. Maksulliset lisukkeet eivät sisälly hintaan. Subitarjotin ja jättisubi vaativat tilauksen vähintään 
24 tuntia etukäteen. SUBWAY® is a Registered Trademark of Subway IP Inc. ©2016 Subway IP Inc.

vain tällä kupongilla
Tällä kupongilla 

Subitarjottimen ostajalle 
subi®-ateria kaupan päälle!

Tilaa nyt helppo ja maistuva cateringtarjoilu 
palavereihin, illanistujaisiin ja pikkujouluihin.

MIRVA ALM

heessa syntyy osallistumi-
sen tuomaa tyytyväisyyttä 
ja tunne siitä, että voi vai-
kuttaa asioihin.

OuTi MOnOnen

MAUNO HARI
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PAKILA

Kosmetologi, hieroja 
Carita Nissinen
0400 789917

www.caritanissinen.com

Kauppakeskus Ogeli, 2.krs Kylänvanhimmantie 29C, Hki

Hyvän Olon Hoitola

Helsinkiläinen keskustelu kulttuurista ja 
kaupunkielämästä käydään isojen hankkeiden 
ympärillä. Keskustakirjaston ja Guggenheim-museon 
kaltaisten hankkeiden saama julkisuus vie väkisinkin 
huomion pois muusta kulttuurista ja kaupunkielämän 
muodoista eri puolilla kaupunkia. 

Millaista on kaupunkielämä omalla alueellamme 
Pakilassa? Onko olemassa pakilalaista kulttuuria, josta 
voisimme olla ylpeitä ja jota voisimme vaalia? 

Pakilan, Paloheinän ja Torpparinmäen alue rajoittuu 
lännessä Keskuspuistoon ja idässä Vantaanjokea 
myötäilevään Helsinki-puistoon. Luonnonläheisyydestä 
ainutlaatuisten puistojen kainalossa onkin mielestäni 
muodostunut pakilalaisen kaupunkielämän kivijalka. 

Keskuspuisto on mahdollisuus päästä osaksi 
luontokokemusta mutta myös paljon muuta. Talvisin se 
tarjoaa kaupungin parhaat ladut. Siellä lenkkeillään ja 
pyöräillään, sauvakävellään ja sienestetään. Alueella on 
myös runsaasti erilaisia liikuntapaikkoja ja kenttiä. 

Luonnonläheisyyden lisäksi Pakilan, Paloheinän ja 
Torpparinmäen alueen kaupunkielämälle on leimallista 
monipuolinen liikunnan harrastus. Alueella toimii 
useita maineikkaita urheiluseuroja. Helsingin Namika 
HNMKY, Helsingin Palloseura HPS, Pakilan Visa ry, 
Pakilan Veto ry ja Pakilan Voimistelijat PNV ovat läsnä 
useimpien meidän elämässä. Urheiluseuroissa tehdään 
arvokasta työtä terveyden ja hyvinvoinnin hyväksi, 
mikä on osa alueemme identiteettiä.

Pakilan, Paloheinän ja Torpparinmäen sydän sykkii 
myös kulttuurille. Itä-Pakilassa Ohrahuhdantien 

punatiilisessä teollisuuskiinteistössä toimivat Pakilan 
Musiikkiopisto ja Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu. 
Monet lapsemme ja nuoremme ovat löytäneet näissä 
opinahjoissa riemun toteuttaa itseään ja luoda jotain 
uutta. 

Olisiko pakilalaisuuteen jäänyt ripaus osuuskunta-
ajan yhteisöllisyyttä? Runsas sata vuotta sitten Pakilan 
alueen maat jaettiin osuuskunnille. Osuuskunnista 
muistuttavat vielä samannimiset tiet Elontie, 
Lepolantie ja Alkutie. Aika on muuttunut ja elämme 
nykyään itsellistä aikaa. Urheiluseurojen lisäksi 
mukavaa yhteisöllisyyttä löytyy partiosta, jossa nuoret 
tekevät toimintaa nuorille. Hienoa Kaskipartio ja 
Vuorenhaltijat!

Vaikuttava osoitus alueemme yhteisöllisyydestä 
on myös jo 1922 alueen asukkaiden yhteisenä 
hankkeena syntynyt Pakinkylän VPK, yksi pakilalaisen 
yhteisöllisyyden arvostetuista merkkipaaluista.

Pakilan, Paloheinän ja Torpparinmäen alueen kulttuuria 
ja kaupunkielämää ei määrittele Keskustakirjasto 
tai Guggenheim-museo. Pakilan, Paloheinän ja 
Torpparinmäen alueen kulttuurin 
ja kaupunkielämän ominaispiirteitä 
ovat luonteva luontosuhde, 
liikunnallinen elämäntapa ja reilu 
yhteisöllisyys. 

Vaalitaan oman alueemme 
kulttuuria ja kaupunkielämää. 
Tuetaan oman alueemme toimijoita. 
Se kannattaa.

TAPiO kLeMeTTi

Pakila-Seuran pj.
050-624 86

tapio.klemetti@gmail.com 

Pakila-Seuran 
Puheenjohtajan palsta

PAkiLA-SeuRA nimeää 
Vuoden Pakilalaiseksi alu-
eella asuvan tai asuneen 
henkilön, joka on aktiivisel-
la toiminnallaan vaikutta-
nut Pakilan alueen kehityk-
seen tai muuten toiminut 
yhteistyön edistäjänä alu-
een toimijoiden kesken. 

Onnittelupuheessaan Pa-
kila-Seuran puheenjohtaja 
Tapio Klemetti kertoi Kert-
tu Valveen olleen jumppaa-
ja jo kolmevuotiaasta, jol-
loin hän aloitti satujump-
paryhmässä. Kerttu Val-
veen pitkään jumppauraan 
on mahtunut voimistelua ja 
kilpailua joukkuevoimiste-
lussa eri joukkueissa, jump-
paryhmien ohjaajana toimi-
mista ja joukkuevoimiste-
lun valmentamista. Pakilan 
Naisvoimistelijoiden halli-
tuksessa Kerttu Valve aloit-
ti 1997. Vuonna 2007 hänet 
valittiin puheenjohtajak-
si. Puheenjohtajakausi jat-

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

Pakin talo 
kruunaa
juhlasi

kerttu valve vuoden Pakilalaiseksi 2016

Tänä vuonna Pakila-Seura on 
nimennyt Vuoden Pakilalaiseksi 
Pakilan voimistelijoiden pitkäaikaisen 
puheenjohtajan, fysioterapeutti Kerttu 
Valveen. Kunniakirja luovutettiin 
Kerttu Valveelle Pakilan, Paloheinän ja 
Torpparinmäen kylätapahtumassa Pakilan 
yläaseteen koululla 4.9.2016.

kui yhdeksän vuotta, jona 
aikana nimi muuttui Paki-
lan Voimistelijoiksi. Tämän 
kuun alusta Kerttu Val-
ve luovutti puheenjohtajan 
nuijan Päivi Lehtovirralle. 

Kerttu Valve on asunut 
koko elämänsä Pakilassa ja 
toiminut aktiivisesti myös 
partiolippukunta Vuoren-
haltioissa ja Pakilan seura-
kunnassa, mm. seurakunta-
neuvoston jäsenenä. Myös 
ammatissaan urheilufysio-
terapeuttina Kerttu Valve 
on toiminut liikunnan hy-
väksi. Merkittäviä tapah-
tumia Kerttu Valveen ural-
la ovat olleet Pakilan Voi-
mistelijoiden saattaminen 
Voimisteluliiton Priimaseu-
raksi vuonna 2011 sekä eri-
tyisesti maailmanlaajuisen 
Gymnaestrada 2015 –ta-
pahtuman näytösten orga-
nisoiminen Helsingissä yh-
dessä Päivi Lehtovirran ja 
Eeva Särkilahden kanssa. 

Tapahtuma onnistui erin-
omaisesti ja siihen osallistui 
yhteensä 2500 voimistelijaa 
kaikista maanosista. 

Omassa puheenvuoros-
saan Kerttu Valve kertoi ar-
vostavansa Pakila-Seuran 
huomionosoitusta. Hän toi 
esiin paikallisten harrastus-
mahdollisuuksien tärkeyttä 
kaikenikäisille ja kertoi ole-
vansa hyvillään alueen toi-
mijoiden yhteistyöstä, jois-
ta yhtenä esimerkkinä on 
kaikkien alueen toimijoi-
den yhdessä aikaansaama 
vuosittainen kylätapahtu-
ma. Yhteisöllisyys ja alueen 
kehittäminen eivät ole it-
sestäänselvyyksiä, vaan ke-
hittäminen kuuluu kaikille. 
Kerttu Valve kertoi pitävän-
sä vapaaehtoistyötä suures-
sa arvossa ja korosti, että 
pienelläkin aktiivisuudella 
voidaan yhdessä saada ai-
kaan suuri vaikutus.

Kunniakirjan Vuoden 
Pakilalaiselle ojensivat Pa-
kila-Seuran puheenjohta-
ja Tapio Klemetti ja Pakila-
Seuran hallituksen jäsen Es-
ko Lukkari. Onnittelukuk-
kaset Kerttu Valve sai Paul 
Envaldsin suunnittelemas-
sa Pakila-Seuran nimikko-
maljakossa. Uusi Vuoden 
Pakilalainen sai myös hal-
tuunsa Kaj Blomqvistin 
suunnitteleman pronssi-
sen kiertopalkinnon, johon 
kaikkien Vuoden Pakilalai-
sen tittelin saaneiden nimet 
on kaiverrettu. Aikaisem-
min Vuoden Pakilalaisek-
si on valittu mm. muusikko 
Seppo Hovi, kirjailija Kari 
Hotakainen, taiteilija Paul 
Envalds, Pakilan naisvoi-
mistelijoiden puheenjohta-
ja Ritva Berg sekä viimek-
si Pakilan yläasteen rehtori-
na toiminut Mauri Leppälä.

eRJA vuORiO
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”Kapua-kampan-
ja tarjoaa minulle 
konkreettisen ta-
van tehdä hyvää. 

PAKILA, KÄPYLÄ & PALOHEINÄ

– MeiTä on täksi vuodek-
si valittuna 20 vapaaehtois-
ta ”kapuajaa”. Tehtävänäm-
me on kerätä 100 000 euroa 
kehitysprojekteihin Nepa-
liin ja Keski-Aasiaan sekä 
kavuta marraskuussa Ne-

palissa maailman korkeim-
man vuoren, Mount Eve-
restin, perusleiriin noin 5,5 
kilometrin korkeuteen, ker-
too Tiina Koutajoki.

Rahavuoren valloittami-
seksi kapuajat ovat hank-
kineet lahjoituksia yksityi-
siltä ja yritystukijoilta sekä 
järjestäneet erilaisia tapah-
tumia. Väestöliitto, Taks-
värkki ry ja Kynnys ry ka-

YLeiSkAAvA on menos-
sa kaupunginhallituksen 
kautta valtuuston vahvis-
tettavaksi. Ap. kaupungin-
johtaja Anni Sinnemäki laa-
ti lautakunnan hyväksy-
mää kaavaa puoltavan esit-
telytekstin syyskuun 19. 
päivän kokoukseen. Esitte-
ly on laaja ja siinä tuodaan 
esille myös kaavaa vastus-
tavat mielipiteet.

Malmin lentokentän alu-
een varaaminen asumi-
seen on ratkennut, mut-
ta Keskuspuiston ja eräi-
den muiden virkistys-
alueiden rakentamis-
ta on valtavasti vastustet-
tu. Seuraavassa muutamia 
lausuntokannanottoja:

Valtion eri liikenne-
viranomaiset sekä ELY-
keskus suhtautuivat 
epäilyksellä erityisesti 
kaupunkibulevardeihin.

Kaupungin lauta- ja 
johtokuntien lausunnois-
sa huolta herätti erityises-
ti viheralueiden pinta-alan 
supistuminen ja kasvavan 
asukasmäärän tuoma vir-
kistysalueiden käyttöpaine.

Espoo ja Vantaa nostivat 
lausunnoissaan esille yleis-
kaavan suuret vaikutukset 
seudulliseen liikennejärjes-
telmään vastustamatta var-
sinaisesti ehdotusta.

Kaupunginhallitus tote-
aa, että yleiskaavan strate-
gisen luonteen huomioon 
ottaen selvitykset ovat riit-
tävät. Kun yleiskaava on 
tavoitteellinen, kaupungin 
lautakunnat korostivat yh-
teistyötä asemakaavavai-
heessa, joissa ratkaisut vas-
ta konkretisoituvat.

käpylän asemanseutu

Käpylän asemanseutu on 
yleiskaavaehdotukses-
sa eräs keskeinen muutos-
alue. Tuusulanväylän mah-
dollinen bulevardisointi 
olisi asemaseudun täyden-
nysrakentamisen lisäksi 
alueen merkittävin maan-
käytön muutos. Lisäk-
si Keski-Pasilan voimakas 
kasvu tuo paineita Tuusu-
lan suunnasta tulevien lii-
kennevirtojen jakamiseen 
Mäkelänkadun ja Veturiti-
en suuntiin asemanseudun 
alueella. 

HAMMASLÄÄKÄRIASEMA

Käpyläntie1, 00610 Helsinki   |   www.koskelanhammas.fi

Varaa aika soittamalla
(09) 720 6800 tai netistä.

Mikäli olet oikeutettu Kela-korvaukseen tarkastuksesta, 
vähennetään se vielä tarkastusmaksusta. Ei koske eri-
koishammaslääkärin tarkastusta. Voimassaoloaika
1.-31.10.2016.

Hampaiden
tarkastus

Syystarjous

39€
(norm. 54,50€)

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

Puh. (09) 720 6200

Hammas ogeli
 www.ogelinhammas.fi

kaikki hammas- ja 
hygienistipalvelut, myös 

särkyaikoina

Hyväntekeväisyys vie 
paloheinäläisen everestille
Muutama viikko sitten Keskuspuiston 
metsissä juoksi reilut 40 polkujuoksijaa 
hyväntekeväisyyden puolesta. Kapua Trail 
Run -juoksulenkki liittyi paloheinäläisen 
Tiina Koutajoen Kapua 2016 Nepal 
-projektiin. 

kaavatilanne 
käpylä ja Pakila 

Kun yleiskaavan val-
tuustokäsittely on ohi ja 
nähdään, mitä valtuusto 
päättää, voidaan Käpylän 
asemanseudunkin maan-
käytön sekä liikennerat-
kaisujen osalta tehdä pää-
töksiä siitä, kuinka asiassa 
edetään. 

Jokerin edellyttämät 
kaavat

Pirjontien ja Pirkkolantien 
Jokeri-kaavamuutos esitel-
lään lautakunnassa tämän 
vuoden loppuun mennes-
sä. Kaava-alueen rajaus on 
muuttunut ja siitä poistu-
nee Hekan tontti.

 Käskynhaltijantien kaa-
vaehdotus menee lauta-
kuntaan vasta helmikuus-
sa. Seurakunta on saamas-
sa tontilleen ratkaisun, joka 
mahdollistaa erillisraken-
nuksen kirkon viereen Tei-
nintielle. Näin kirkon kus-
tannuksia on mahdollis-
ta säästää ja säilyttää mm. 
kirkkosali seurakunnan 
käytössä.

Maaherrantien suunnit-
teluun on saatu lisävoimia 
ja se etenee ennakkokaa-
vailujen mukaisesti. Kaava-
luonnos on valmis muuta-
man kuukauden kuluttua.

 Länsi-Pakilan kaavat

Elontie 56 uusi, hakemuk-
sen pohjalta tehty kaavarat-
kaisu mahdollistaa uuden 
kehitysvammaisten ryhmä-
kodin rakentamisen. Uut-
ta kerrosalaa on tontille esi-
tetty 207 k-m² ja uusi tontti-
tehokkuusluku on 0,4. Ny-
kyinen ryhmäkotirakennus 
ja autotalli puretaan. 

Pakilantien ympäris-
töä kehitetään yhteistyössä 
tonttien omistajien kanssa 
Länsi-Pakilan eläväksi kes-
kuskaduksi, jonka varrel-
la on ympäristöä tiiviimpää 
rakentamista.

Asemakaavan muutos 
koskee neljää tonttia, jot-
ka sijaitsevat Pakilantien ja 
Välitalontien risteyksen lä-
heisyydessä. Kaavaratkai-
su mahdollistaa enintään 
nelikerroksisten

asuinkerrostalojen ra-
kentamisen Pakilantien var-
teen. Tonttitehokkuutta 
nostetaan noin 1,0:een. Au-
topaikoitus järjestetään ton-
teilla pääasiassa autohallis-
sa pihakannen alla. Asuin-
kerrostalojen ensimmäiseen 
kerrokseen tulee toteuttaa 
liike-, toimisto- tai työtiloja,

jotka avautuvat Pakilan-
tielle. Kaavamuutos hyväk-
syttiin syyskuun alussa ja 
siinä muodostuu yhteensä 
kerrosalaa 4 530 k-m², josta 
työtilaa on 545 k-m². Asu-
kasmäärän lisäys on noin 
100 henkilöä.

ARTO SALMeLA

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

Iloiset Kädet - joulumyyjäiset

Käsityömyyjäiset Nuorisotalo Nuotassa
(Kylänvanhimmantie 25)

sunnuntaina 20.11. klo 10-15
Kortteja, koruja, sukkia, tonttuja, 

koreja, harjoja, liinoja, enkeleitä, ym. ihanaa!
Paljon myyjiä!

Marttojen puffetti ja arpajaiset. 
Tervetuloa!

navoivat varat hankkeisiin-
sa. Varoilla rahoitetaan mo-
nivuotisia kehitysprojekte-
ja, jotka parantavat erityi-
sesti koululaisten arkea se-
kä tyttöjen ja naisten ase-

maa ja terveyttä. 
– Kapua-kampanja tar-

joaa minulle konkreettisen 
tavan tehdä hyvää. Kovien 
arvojen maailma tarvitsee 
lisää hyvää tahtoa ja töitä 

sen eteen. Varainkeruu on 
ollut samanaikaisesti vaati-
vaa ja palkitsevaa puuhaa, 
sanoo Koutajoki.

kapua kerää apua 
kapuamalla maailman 
vuorille

Tiinan ja muiden kapuaji-
en vaellus Everestillä kestää 
lähes kolme viikkoa. Kapu-
ajia sopeutetaan vuoristoon 
etenemällä riittävän hitaas-
ti. Rankka vuoristovaellus 
alkaa jo pyöriä Tiinan mie-
lessä päivittäin: 

– Etenemme koko rei-
tin patikoiden ilman kiipei-
lyvarusteita, mutta yli vii-
den kilometrin korkeudes-
sa happea on ilmassa vain 
puolet siitä, mitä täällä ko-
ti-Suomessa. Miten pärjään, 

Joukkueen kapua-yhteiskuva ensimmäisellä treenileirillä Heinolassa viime 
tammikuussa, josta koko projekti alkoi.

se selviää sitten siellä.
Ennen vaellusta kapuajat 

tutustuvat Nepalissa pro-
jekteihin, joita hankkeella 
rahoitetaan. Ryhmä käy 
kouluvierailulla Katman-

Kirjanpitopalvelua Oulunkylässä
pienille yrityksille

www.mikrotilit.fi         p. 040 733 68 69

dussa sekä tekee päivän töi-
tä liikkuvalla terveysase-
malla Chitwanin alueella. 

– Itselleni – ja monel-
le lahjoittajalle – on tärke-
ää nähdä, mitä varoilla teh-
dään. Monet ovat sanoneet 
lahjoittavansa mielellään, 
kun tietävät avun menevän 
kauttani perille ihmisten ar-
keen. Vuoden aikana tehty 
kova varainkeruu tuntuu 
aivan varmasti entistäkin 
tärkeämmältä jutulta siellä 
paikan päällä, sanoo Tiina 
Koutajoki.

Tiinan ja muiden kapu-
ajien matkaa voi seurata se-
kä tukea osoitteessa www.
kapua.fi/kapua-2016-nepal/ 

TekSTi JA kuvAT: kAPuA 

2016 nePAL JA TiinA 

kOuTAJOki 
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Tervetuloa 
tutustumaan 
uuteen Saga 
Käpylinnaan!
Saga Käpylinna on joulukuussa 2015 Oulunkylän Veräjä-
mäkeen avautunut palvelutalo. Tarjoamme turvallista, 
viihtyisää ja laadukasta vuokra-asumista palveluiden kera 
ikäihmisille. Voit tulla tutustumaan varaamalla yksityisen 
asuntonäytön tai osallistumalla tapahtumaan:

Saga Käpylinna | Myrskyläntie 18 | 00650 Helsinki
www.sagacare.fi/kapylinna

Lisätietoja, esitetilaukset ja yksityiset näytöt puh. 08000 6116 
tai laura@sagacare.fi. Kysele myös tilapäisiä asuntoja.
 

29.10. Lauantaipäivän avoimet ovet klo 12 – 14

19.11. Lauantaipäivän avoimet ovet klo 12 – 14

8.11. Elokuvamusiikkia –konsertti. 
Antti ja Sari Saarinen esiintyvät klo 15.

10.12. Lauantaipäivän avoimet ovet klo 12 – 14
Tervetuloa:

avoimet 
ovet 

joka keskiviikko 
klo 15 -16. 

www.huoneistokeskus.fi

 

Huoneistokeskus Oy LKV, Valimotie 9, 00380 Helsinki. Y-tunnus 1831315-2. Puheluhinnat 0207-alkuisiin numeroihin lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24 %).

/ Huoneistokeskus

OTA YHTEYTTÄ! MALMI | Malminkaari 13-19, katutaso, 00700 Helsinki, puh. 020 780 3680   OULUNKYLÄ | Oulunkylän tori 3, 00640 Helsinki, puh. 020 780 3280  

PÄIVI IKONEN
Kiinteistönvälittäjä
LKV
puh. 020 780 3676
gsm 050 347 9809

PIA KORPIOLA-KOIVU
Myyntineuvottelija
puh. 020 780 3677
gsm 050 370 1439

PIRKKO SALMINEN
Kiinteistönvälittäjä
LKV
puh. 020 780 3669
gsm 040 772 6833

MARJO  
SALMELAINEN
Myyntiassistentti
LKV
puh. 020 780 3342
gsm 040 710 4021

MERJA SANDBERG
Kiinteistönvälittäjä
LKV
puh. 020 780 3284
gsm 050 557 3112

TUUKKA HALME
Kiinteistönvälittäjä
LKV
puh. 020 780 3292
gsm 040 653 2010

KAARIN LAAKKO
Kiinteistönvälittäjä
LKV
puh. 020 780 3285
gsm 0500 408 627

TIMO KARI
Liideri
puh. 020 780 3638
gsm 0500 617 121

JUHA KOPONEN
Kiinteistönvälittäjä 
LKV, OTM
puh. 020 780 3602
gsm 040 647 4618

MARINA WOLLSTÉN
kiinteistönvälittäjä
LKV, kaupanvahvistaja
puh. 020 780 2162
gsm 040 673 9771

MAARET ARATIE
Kiinteistönvälittäjä
LKV
puh. 020 780 2227
gsm 040 536 8774

MARITA VELIN
Myyntineuvottelija
puh. 020 780 3299
gsm 040 774 7286

MIA KORPIALA 
Myyntineuvottelija
puh. 020 780 2262
gsm 040 620 7408

TARJA MÄÄTTÄ- 
HEINONEN
Myyntijohtaja, LKV
puh. 020 780 3582
gsm 040 772 4517

SUSANNA SIITONEN
Myyntineuvottelija, FM 
puh. 020 780 3902
gsm 040 631 7820

TILAUSTA TIIVIIMMILLE TILOILLE?
Me etsimme uuden kodin ja ostajan vanhaan. 

Pyydä  
meidät  
arviokäynnille  
jo tänään! 
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MAUNULA

TäMä joukko on löytynyt 
viime kevään aikana eri-
laisista Kansallisteatterin 
Maunulan maisema -hank-
keen järjestämistä tapahtu-
mista ja nyt heillä on yhtei-
nen päämäärä, Muotoku-
via-esityskokonaisuus. 

Maunulalaisten esiinty-
jien matka huipentuu näy-
täntökauteen marraskuus-
sa. Maunulan Saunabaa-
rilla kokonaisuus nähdään 
kuudesti, lisäksi esiintyjät 
nousevat kolmesti Kansal-
listeatterin Lavaklubin la-
valle. Kuten arvata saat-
taa, on erilaisten ihmisten 
muotokuvista tulossa hyvin 
omanlaisiaan. 

“Muotokuvia työstetään 
enimmäkseen yksilöharjoi-
tuksissa, joten soolot eroa-
vat toisistaan paitsi aiheil-
taan, myös syntyprosessil-
taan ja työtavoiltaan. Silti jo 
nyt huomaa, että esiintyjiä 
askarruttavat paljon myös 
samankaltaiset, elämänva-
lintoihin ja itsensä hyväk-
symiseen liittyvät teemat 
– jotka varmasti ovat myös 
kelle tahansa katsojalle tun-
nistettavia, vaikka niitä kä-
sitelläänkin juuri näiden 
viiden maunulalaisen hen-
kilökohtaisesta näkökul-
masta”, pohtii esityksen toi-

Muotokuvia 
Maunulasta
Viisi eri ikäistä ihmistä. Kaksi miestä, kolme 
naista, eri ammattialojen edustajia erilaisista 
taustoista. Yhdistävinä tekijöinä Maunula, ja 
halu sekä rohkeus toteuttaa esityksellinen 
muotokuva itseään materiaalina käyttäen. 

nen ohjaaja Juho Gröndahl.
Maunulan maisema 

-hanke jatkuu vuonna 2017 
teemalla Maunula ja rak-
kaus. Vuoden aikana kerä-
tään maunulalaisten koke-
muksia, tarinoita, muistoja 
ja ajatuksia rakkaudesta se-
kä järjestetään teemaan liit-
tyviä tapahtumia.

Paraikaa haetaan jouk-
koa eri-ikäisiä maunulalai-
sia tekemään rakkautta kä-
sittelevää esitystä, joka saa 
ensi-iltansa loppusyksystä 
2017. Mukaan tulevat pää-
sevät paitsi esiintymään ja 
jakamaan omia kokemuk-
siaan, myös osallistumaan 
suunnitteluun ja vaikutta-
maan sisältöön. 

SALLi BeRgHALL

Muotokuvien maksutto-
mat esitykset Saunabaarilla 
ti 1.11., ti 8.11., ti 15.11., ti 
22.11. klo 19 lisäksi kaksi esi-
tyksistä nähdään maunula-
laisessa kodissa, lähtö Sauna-
baarilta la 12.11. klo 14, ja to 
24.11. klo 19

Lavaklubin esitykset ke 
9.11. ja ke 16.11. klo 19, la 
19.11. klo 14, liput 5€

Lisätietoja ja ilmoittautu-
miset Maunulan esityksiin 
osoitteessa www.maunulan-
maisema.fi

Oulunkylän srk:n Kutomakerhon
J O U L U M Y Y J Ä I S E T
LAUANTAINA 19.11.2016  klo 11.00–14.00
SUNNUNTAINA 20.11.2016  klo 11.00–14.00

Osoite: Teinintie 8 B (vanha kansakoulu), 2.kerros 

T E R V E T U L O A!

Myytävänä:
 - kauniita kangaspuissa kudottuja yksilöllisiä 
  kudonnaisia
 - käsin tehtyjä joulukoristeita 
 - mattoja
 - kotileivonnaisia (vain lauantaina)

Kahviossa tarjolla perinteiseen tapaan 
ohrapuuroa sekahedelmäsopan kera, kahvia, 
teetä, mehua ja kotileivonnaisia

Lista- ja pika-arpoja

MAunuLASSA käynnis-
tyi kaupunginosan kotisi-
vujen teko. Lisäksi Sauna-
baarin keskustaan perus-
tettiin asukastila Maunulan 
Mediapaja Maunulan asu-
kasyhdistyksen ja Maunu-
la-Seuran yhteisenä hank-
keena edistämään työttö-
mien työllistymistä. Me-
diapajan perustaminen ja 
kotisivujen rakentaminen 
synnyttivät kehityspolun, 
joka johti Sitran Oppivat 
seutukunnat -ohjelman ra-
hoittamaan Nettimaunu-
la-projektiin (2001–2002). 
Sen aikana kehitettiin Mau-
nulan viestintään uusi jul-
kaisujärjestelmä ja luotiin 

Maunula-Seura tunnistaa 
mahdollisuudet
Uskomukset ohjaavat yhdistysten tavoitteita 
ja toimintaa. Vuosi 1999 oli Maunulan 
kehittämisen kannalta merkittävä. 

suunnitteluportaali palve-
lemaan Maunulan keskus-
tan kehittämistä. Maunu-
la-Seurassa oivallettiin näi-
den kokemusten pohjalta, 
että kommunikaatioraken-
teen kehittäminen luo puit-
teet asuinalueen omaehtoi-
selle kehittämistoiminnalle.

Monipuolista 
yhteistoimintaa

Maunulan asukasjärjestöt 
hankkivat vuosina 1999–
2000 Saunabaarin keskus-
taan ottoautomaatin, jon-
ka taloudellista riskiä auto-
maattien omistaja ei halun-
nut ottaa vastuulleen. Ke-
hitysprosessi jouduttiin ra-

kentamaan monivaiheise-
na asukkaiden, asukasyh-
distysten, taloyhtiöiden ja 
yritysten sekä viranomais-
ten yhteistoiminnan va-
raan. Tapaus selkeytti eri-
laisten intressien hallinnan 
periaatteita.

Erilaisten tavoittei-
den yhteensovittamis-
ta on toteutettu mones-
sa kehittämisprosessis-
sa esimerkkeinä Maunu-
lan keskustan suunnittelu 
ja Maunulan putkiremont-
tien ryhmäkorjausmallin 
kehittäminen.

ehdotus päättäjille

Sattuma on merkittävä te-
kijä kehitysprosesseis-
sa. Mahdottomalta tuntu-
va ongelma ratkeaa usein 
sattumalta, kun tunniste-
taan yllättävä mahdolli-
suus. Mahdollisuuksissa 
on yleensä rajattu aikaik-
kuna, joka myös sulkeu-
tuu. Tällöin mahdollisuu-
den hyödyntäminen ei ole 
enää mahdollista. Maunu-
lan keskustan kehittämi-
sessä tunnistettiin vuonna 
1999 seuraavat ”mahdolli-
suudet”: Yleiskaava 2002, 
Suursuon ostoskeskuksen 

tontin vuokra-ajan päätty-
minen ja Jokeri-linjan to-
teutus. Muutosprosessi 
lähti liikkeelle Maunula-
Seuran kaupunginhallituk-
selle 8.5.2000 lähettämäs-
tä kirjeestä, jossa esitettiin 
Maunulan keskustan otta-
mista kehittämisalueeksi 
ja keskustan kaavoittamis-
ta tehokkaasti. Suunnitte-
lu käynnistyi tammikuussa 
2001, ja asemakaavan muu-
tos vahvistettiin 2009. Kes-
kusta on kokonaisuudes-
saan valmis vuonna 2018.

Maunulassa on tapah-
tunut kulttuurinen kään-
ne. Maunula-Seuran roo-
lina on mahdollistaa kult-
tuuristen ideoiden toteut-
taminen tuoreimpina Mau-
nulan Musaa ja Makka-
raa -festari sekä Maunula - 
Kärtsy plays Flatus -levyn 
tekeminen.

PAAvO kAiPAinen

Maunulan keskusta on kokonaisuudessaan valmis vuonna 2018

Parturi-Kampaamo

SALOn BOniTA
09 728 5664

Uudet aukioloajat
Armi (Anu) Sankelo 

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

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

TERVETULOA!
Manttaalitie 13, Itä-Pakila

Kaupunginosayhdistys-
ten esittelysarja alkaa: 
Maunula-Seura on pe-
rustettu vuonna 1964. 
Lisätietoja: 
maunula.net.

Muotokuvia-esiintyjät ylärivissä Martin Hackenberg, Arja 
Pilhjerta, Jukka Pirttioja, alhaalla Tuulia Luttinen ja Liisi-
Mari kupiainen.

NEENA VILLBERG
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Gnistan on jo pit-
kään tehnyt jär-
jestelmällistä työ-
tä valmennuk-
sen kehittämisek-
si kouluttamalla 
valmentajia. 

URHEILU JA LIIKUNTA

TäTä kirjoitettaessa on 
miesten Kakkosessa pelaa-
va Gnistanin edustusjouk-
kue juuri varmistanut paik-
kansa Ykkösen nousukar-
sintoihin ja lehden ilmesty-
essä tiedämme kuinka niis-
sä kävi. Gnistan on johtanut 
lohkoaan alusta asti. Edel-
lisen kerran Gnistan on pe-
lannut Ykkösessä kausilla 
2001–2002.

Myös junioripuolella 
on positiivinen kehitys jat-
kunut. Jo kesällä juniorei-
den aluesarjaan tiensä rai-
vanneen tyttöjen T03-jouk-
kueen lisäksi myös poikien 
P03 varmisti paikkansa sa-
malla tasolla. Pojat kävivät 
varmistumisen jälkeen ha-
kemassa lisäoppia leirillä 
Espanjan Barcelonassa. 

gnistan satsaa 
valmennuksen 
kehittämiseen

Gnistanin valmennusta vie-
dään koko ajan määrätietoi-
sesti eteenpäin. Kolmisen 
vuotta seuran Fortum tuto-
rina koutseja ohjannut Mi-
ka ”Billy” Kokko keskittyy 
jatkossa enemmän poikien 
valmennuspäällikön tehtä-
vään ja hänen tilalleen tuto-
riksi on astunut Joensuus-
ta kotoisin oleva, Savonlin-
nassa viimeksi vaikuttanut 
ja laajan futistaustan omaa-
va, Itä-Suomen piirituto-
rinakin toiminut Markus 

PieneSTä pakinkyläläi-
sen kaveriporukan vuonna 
1936 perustamasta työläis-
seurasta on kasvanut mer-
kittävä koripallon, saliban-
dyn ja yleisurheilun kasvat-
tajaseura, jonka jäsenet tule-
vat koko pääkaupunkiseu-
dun alueelta.

Visan historian alku ei 
ollut helppo. Talvisodan 
jälkeen aktiivisten jäsenten 
määrä oli pudonnut seitse-
mään ja käytiin jopa äänes-
tys neljävuotiaan seuran 
lakkauttamisesta. Mutta yh-
teiskunnan elpymisen myö-
tä vilkastui myös urheilu-
seuratoiminta Pakilassa.

gnistanin kilpafutis nousussa
”Kema” Ihalainen. Gnis-
tan uudisti valmennustaan 
vuoden vaihteessa, jolloin 
Billyn lisäksi valmennus-
päälliköksi tuli Kaius Krab-
be tyttöpuolelle.

Gnistan on jo pitkään 
tehnyt järjestelmällistä työ-
tä valmennuksen kehittä-
miseksi kouluttamalla val-
mentajia esim. oppisopi-
muksin Pajulahden urhei-
luopiston kanssa. Tälläkin 
hetkellä seurassa on kol-
me liikuntaneuvojaksi kou-
luttautuvaa. Myös oto-val-
mentajille kustannetaan 
Palloliiton koulutuksia ja 
seura on pitänyt vuosittain 
kaksi E-ohjaajakoulutus-
ta aloittaville Billy Kokon 
johdolla.

kynnys harrastaa on 
gnistanissa matalalla

Seura on toimintalinjauk-
sessaan päättänyt mahdol-
listaa kaikkien halukkai-
den harrastamisen. Siitä on 
esimerkkinä aikuisten jal-
kapallokoulut touko-kesä-
kuussa ja elo-syyskuussa. 
Futiskouluihin osallistunei-
den aikuisten toiveeseen 
jatkosta on vastattu aloit-
tamalla sunnuntaisin ohja-
tut pelailut, joissa annetaan 
opastusta jalkapallon sa-
loihin ja pelaillaan iloises-
sa porukassa kuntoa nosta-
en. Mukaan ovat tervetul-
leita myös muut mukavasta 

kuntoilusta kiinnostuneet 
aikuiset.

Matalan kynnyksen toi-
mintaa laajennetaan myös 
vanhempien junioreiden 
suuntaan kerran viikos-
sa pidettävällä vastaaval-
la toiminnalla. Se soveltuu 
erinomaisesti joko vasta-al-
kajille tai jo futista vähen-
täville, jotka haluavat vain 
silloin tällöin käydä otta-

massa palloon tuntumaa. 
Esim. yläkouluissa, luki-
oissa ja ammattioppilaitok-
sissa opiskelevat voivat ha-
lutessaan tulla pienin kus-
tannuksin kentälle ja kerätä 
keskuudestaan vaikka po-
rukan. Jos palloiluinnostus 
valtaa mielen, on sitä kaut-
ta mahdollisuus siirtyä pe-
laamaan Gnistanin joukku-
eisiin, joissa on tilaa kaiken 
tasoisille pelaajille ja use-
ammin treenejä.

RiSTO kARvOnen

www.gnistan.net 

Pakilan Visa:
Liikunnan riemua kaikenikäisille

gnistanin edustusjoukkue on tehnyt määrätietoisesti työtä menestyksen eteen.

Vireä 80-vuotias Pakilan Visa on viettänyt 
juhlavuottaan liikunnan merkeissä 
treenaten, pelaten, leireillen ja kilpaillen eli 
yhdessä hauskaa pitäen niin kotiseudulla 
kuin kaukomaillakin.

Pakilan Visan vaiheik-
kaaseen historiaan kuuluu 
tuhansia aktiivisia huippu- 
ja harrasteurheilijoita pie-
nistä liikuntaleikkikoululai-
sista olympiaedustajiin. La-
jeina on ollut nykyisten li-
säksi jopa jääkiekkoa, jalka-
palloa ja nyrkkeilyä. 1970–
80 -luvuilla Visan kansain-
välisiin yleisurheilukisoi-
hin varattiin ei enempää 
eikä vähempää kuin koko 
Olympiastadion.

2000-luvulla Visan toi-
minta on keskittynyt kol-
meen kovaan lajiin: kori-
palloon, salibandyyn ja 
yleisurheiluun. Junioriur-

LAURI KOTKASLAHTI heilussa Visalle on ollut ai-
na kunnia-asia ottaa kaikki 
halukkaat lapset ja nuoret 
mukaan toimintaan. Kai-
kille löytyy sopivan tasoi-
nen joukkue edulliseen hin-
taan. Seurassa ei ole pal-
kattua henkilökuntaa, jo-
ten kulut pysyvät pieninä. 
Valmentajat ja ohjaajat ovat 
koulutettuja ja sitoutuneita 
vapaaehtoistyöhön.

Vaikka Pakilan Visa on 
tunnettu kasvattajaseura, 
on varsinkin viime vuosi-
na myös aikuisten koripal-
lojoukkueita syntynyt kuin 
kuuluisia sieniä sateella. 
Nuorimmat visalaiset ovat 
1-vuotiaita liikkarilaisia, 
veteraanien porukassa ikää 
ei kysytä, mutta mukana 
on jopa seuraa vanhempia 
kuntoilijoita.

LAuRi kOTkASLAHTi 

Lisätietoja: www.pakilan-
visa.fi sekä instagram ja face-
book: #pakilanvisa.

Pakilan visan miesten omassa koripallon mestaruusturnauksessa pelasi peräti kuusi 
visalaista joukkuetta. voittajiksi selviytyi luonnollisesti miesten ykkösjoukkue.

JANNE EKMAN
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KULTTUURI

FAnTASiA on nykynuori-
son keskuudessa erittäin 
suosittu kirjagenre sci-fin 
ohella. Suuri osa yläastei-
käisistä nuorista lukee tai 
on joskus elämänsä aika-
na lukenut fantasiakirjalli-
suutta. Haastattelujen pe-
rusteella fantasian lukijoi-
ta kiehtovat erityisesti hah-
mojen yliluonnolliset kyvyt 
sekä se, ettei fantasiakir-
joissa mikään ole liian yli-
ampuvaa, eli mitä tahansa 
voi tapahtua. Yliluonnolli-
set kyvyt tuntuvat kiinnos-
tavan nuoria siksi, että heis-
tä on mukavaa kuvitella, 
miltä ne tuntuisivat omalla 
kohdalla.

Monien mielestä fanta-
siakirjaan on helppo up-
poutua, jolloin muu maail-
ma unohtuu, ja lukija ikään 
kuin elää fantasiamaail-
massa. Tällä tavoin arjesta 
voi huomaamattaan pääs-
tää irti. Fantasiakirjat toi-
mivat siis eräänlaisina vir-
kistyskeinoina, joihin vajo-
amisen jälkeen oma elämä 
tuntuu taas uudella tavalla 
mielenkiintoiselta. 

Kaikkien fantasiakirjo-
jen pointtina ei ole perin-

Fantasia on suosittua nuorten 
keskuudessa
Nuoret lukevat enemmän kirjallisuutta kuin 
aikuiset olettavat.

teinen hyvän ja pahan väli-
nen taistelu, mutta suures-
sa osassa kirjoista kuiten-
kin esiintyy jotain saman-
tapaista. Esimerkiksi selite-
tyssä fantasiassa juoni kes-
kittyy jonkin yliluonnolli-
seksi luullun asian ympä-
rille, jolle löydetään lopus-
sa luonnollinen selitys. Ai-
kafantasiakirjojen tapah-
tumat sijoittuvat johonkin 
historialliseen aikakauteen, 
ja korkea ja matala fanta-
sia sisältävät nimiensä pe-
rusteella joko hyvin paljon 
tai melko vähän yliluonnol-
lisia asioita. Käänteismaail-
ma- ja rinnakkaismaailma-
fantasioissa on oman maa-
ilmamme lisäksi olemas-
sa muitakin maailmoja tai 
ulottuvuuksia, jotka saatta-
vat erityisesti käänteismaa-
ilmafantasiassa olla päin-
vastaisia oman maailmam-
me kanssa. Eläinfantasias-
sa päähenkilöt ovat eläi-
miä, ja kirjoissa keksitään 
yleensä selityksiä eläinten 
käytökselle. 

Monet nuoret suosivat 
erityisesti korkeaa fanta-
siaa, jossa yliluonnollisia 
asioita esiintyy paljon, se-

kä miekka ja magia -fanta-
siaa, johon kuuluu sanka-
reita ja taisteluita. Hyvän 
ja pahan välinen taistelu on 
miekka ja magia -tyyppisis-
sä fantasiakirjoissa kenties 

selkeimmillään, kun taiste-
luun kuuluu selkeästi kaksi 
eri osapuolta, eikä mitään 
siltä väliltä. Muissa fanta-
sialajeissa taistelevat tahot 
saattavat olla monimutkai-

sempia hahmottaa.
Haastatteluissa ilme-

ni, että tällä hetkellä nuor-
ten keskuudessa suosittu-
ja kirjoja ovat Rick Riorda-
nin Percy Jackson -sarja se-

kä Kerstin Gierin Rakkaus 
ei katso aikaa -trilogia. 

TekSTi JA kuvA: ALviinA 

MALinieMi JA RiikkA 

Mäki 8c, OuLunkYLän 

YHTeiSkOuLu

naisen 9 työelämää

OngeLMALLiSekSi asi-
an tekee se, että yksinasu-
van talous ei ole yhdenver-
tainen pariskunnan talou-
den kanssa. Tutkitusti pa-
riskunnan euro eli puolis-
kon 50 senttiä on vain noin 
25 senttiä yksinasuvalle 
suurimmissa kaupungeis-
sa. Tämä johtuu suhteelli-
sen suurista elinkustannuk-
sista ja erityisesti asumisen 
kalleudesta. Asuupa yk-
sinasuva sitten pankin tai 
vuokranantajan asunnossa, 
hänen nettotuloistaan me-
nee Helsingissä tyypillises-
ti reippaasti yli 40% asumi-
seen, mikä on OECD:n mie-
lestä kohtuullisuuden raja-
pyykki. Paitsi taloudellises-
ti, yksinasuminen voi olla 
joillekin myös sosiaalises-

Joka toinen yksin 
Yksinasumisen lisääntyminen on pitkään 
jatkunut trendi Suomessa. Helsingissäkin jo 
noin joka toisen oven takana on yksinasuva.
Väestö ikääntyy, perhekulttuuri muuttuu, 
ihmisen aikuisikää rytmittävät erilaiset 
asumisen vaiheet. Osa väestöstä asuu koko 
aikuisikänsä yksin. 

ti kestämätöntä. Yksinasu-
minen suuressa kaupungis-
sa voi tuntua eristävältä ja 
turvattomalta.

Oman asumisen 
tulevaisuus?

Yksinasuvat ry on valta-
kunnallinen yksinasuvien 
edunvalvoja. Yhdistyksel-
lä on käynnissä asumisen 
tutkimus- ja kehittämishan-
ke, jossa kartoitetaan yksi-
nasuvien asumistyytyväi-
syyttä ja asumisen toiveita. 
Tärkeä osa hanketta on yk-
sinasuvien osallistaminen 
oman asumisensa kehittä-
miseen yhdessä muiden yk-
sinasuvien kanssa. Kokoa-
mme Helsinkiin ja Turkuun 
loppuvuonna kehittämis-
työryhmiä, joissa voidaan 

lähteä miettimään oman 
asumisen tulevaisuutta yh-
dessä muiden yksinasuvi-
en kanssa. Näkymä voi olla 
vaikkapa ryhmärakennut-
tamisessa, yhteisen asun-
non ostamisessa tai vuok-
raamisessa, vapaa-ajan 
asunnon hankkimisessa tai 
asumisen ja elämisen kehit-
tämisessä nykyasumismuo-
dosta käsin. 

Tule mukaan!

Oulunkylän peruspiiri kuu-
luu Helsingin pohjoiseen 
suurpiiriin. Oulunkylän 
runsaasta 14 000 asukkaas-
ta ja noin 7000:sta asunto-
kunnasta noin 3300 on yk-
sinasuvia. Kutsumme myös 
oulunkyläläiset yksinasu-
vat mukaan hankkeeseem-
me. Mukaan tutkimukseen 
ja kehittämistyöryhmiin 
pääsee ottamalla yhteyt-
tä posti@yksinasuvat.fi tai 
soittamalla numeroon 045-
8052324. Lisätietoa yhdis-
tyksestämme löytyy myös 
kotisivuiltamme www.yk-
sinasuvat.fi.

JuTTA JäRvinen

nAiSen 9 työelämää -kir-
ja kertoo naisista naisil-
le. Uranvaihtajien tarinoi-
den lisäksi lukija saa vink-
kejä ja neuvoja oman uran 
hallintaan. Naiset eivät va-
likoituneet kohderyhmäksi 
sattumalta.

– Naisina meidän oli vai-
kea mennä miesten maail-
maan. Kaikilla on kyllä sa-
moja ongelmia, mutta mie-
het ehkä suhtautuvat niihin 
eri tavalla. Naiset voisivat 
oppia joitakin asioita mie-
hiltä; työelämässä ei puhu-
ta omasta perheestä ja lap-
sista, ei mennä tunnetasol-
le, kertoo Pia Lindroos.

Oma kokemus mukana

Lindroos on itse vaihtanut 
markkinointialan toimitta-
jan töihin.

– Näkökulman vaih-
dos oli iso. Toimin edel-

Miten muutoksessa pärjää? Oulunkyläläinen 
Pia Lindroos ja Päivi Lipponen inspiroivat 
jokaista ottamaan uranhallinnan omiin 
käsiinsä. 

leen ihmisten kanssa, mut-
ta markkinoijalle raha on 
tärkeintä. Toimittajan-
työssä taas on enemmän 
yllätysmomentteja.

Vaikka Lindroos on toi-
mittaja, pitkä kirjoitusurak-
ka jännitti.

– Tein tarinat huolelli-
sesti ja hankin haastatelta-

vat tuttavien kautta. Kirjas-
sa yhdistyy kaksi eri maail-
maa ja se vaati paljon työtä. 
En ole kuitenkaan koskaan 
haaveillut kirjailijan urasta, 
siksi osasin laittaa projektin 
oikeaan perspektiiviin. Kir-
joja ostetaan aika vähän.

Rohkeutta työelämään

Kaikilla kirjan haastatelta-
villa on ollut urallaan to-
dellinen notkahdus, jonka 
jälkeen he ovat vaihtaneet 
suuntaa. Kirjan tärkeimpä-
nä oppina Pia Lindroos pi-
tää rohkeutta ottaa vastuu 
omasta urastaan.

– Toivon, että lukijalle jää 
kirjasta mieleen omien va-
lintojen merkitys. Muutok-
seen pitää lähteä mukaan, 
ei uhriutua. Työ on tärke-
ää – se auttaa elämänhallin-
nassa, Lindroos sanoo.

SuSAn WiLAndeR

Naisen 9 työelämää: 
Pia Lindroos ja 

Päivi Lipponen kirjames-
suilla 30.10. klo 13.30.-14.00 

Katri Vala -lavalla.
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KULTTUURI

”Valmistuin yli-
opistosta biolo-
giksi, ja työsken-
telin ammatissa 
muutaman vuo-
den, mutta taju-
sin pian, että ha-
luan piirtää..

”Lähes päivittäin 
mietin, että on-
neksi teen tätä 
työtä!

näYTTeLY on esillä Van-
taan Taidetalo Pessissä 
27.10.2016 asti. Toiveretki 
-kirja syntyi tilanteessa, jos-
sa Syyrian sota toi yhtäkkiä 
paljon pakolaisia Suomeen. 

– Aihe on niin tärkeä, et-
tä päätimme tehdä kirjas-
ta myös näyttelyn. Viimei-
senä apurahahakemuksen-
jättöpäivän aamuna piirsin 
kiireessä näyttelysuunnitel-
maa, josta tulikin aika laaja. 
Apurahan lisäksi saimme 
uskomattoman paljon mui-

ta tukijoita, kuvittaja Sanna 
Pelliccioni kertoo näyttelyn 
synnystä.

Toiveretki-kirja jatkaa 
Pieni Prinsessasatu ja Pieni 
Prinssisatu -kirjoista tutun 
Kaisa-prinsessan tarinaa. 
Kaisa pääsee metsäretkel-
le Paulin ja Salaman kans-

Toiveretki 
satujen 
maailmaan

Käpyläläinen Sanna Pelliccioni ja 
Katri Tapola ovat luoneet Toiveretki-
kirjastaan näyttelyn, jossa kävijä voi astua 
moniaistiseen seikkailuun teoksen sisälle. 
Anna Kuoppamäen säveltämä vaihteleva 
äänimaisema soi kaikissa näyttelyn 
tiloissa suomalaisesta metsälammesta 
arabialaiseen paimentolaistelttaan.

sa. Kaisa-sarja sai alkunsa 
sattumalta.

– Kirjasarjan idea syntyi, 
kun näin ystäväni jääkaa-
pin ovessa hänen Emma-
tyttärensä pikkusiskolleen 
Kaisalle kirjoittaman muu-
taman lauseen pituisen Kai-
sa-prinsessa sadun. Minun 
piti juuri silloin tehdä ku-
vitusnäyte kustantajalle, ja 
kysyin ystävältäni voinko 
käyttää näitä lauseita. Sii-

tä syntyi alku koko sarjalle, 
Pelliccioni kertoo.

Biologista kuvittajaksi

Sanna Pelliccionin kuvit-
tajaura alkoi luontokuvi-

tuksista. Asuessaan Itali-
assa hän haki biologin töi-
den ohessa luontokuvitta-
jan töitä. Ensimmäiset ku-
vitustyönsä Pelliccioni teki 

eSiTYkSen tanssijat ovat 
Tanssilan nuoria. Tanssilan 
tanssistudio sijaitsee Metsä-
lässä, lisäksi koulu toimii lu-
kuisissa toimipisteissä ym-
päri Helsinkiä. Esitykses-
sä nähdään paljon eri-ikäi-
siä tanssijoita, joista nuo-
rimmat mukana olevat ovat 
vasta viisi ja puolivuotiaita.

– Nuorimpien kanssa 

Pähkinänsärkijä-baletti nähdään 
marraskuussa Haagassa
Marraskuun puolessavälissä 
ensiesityksensä saava Klaara, Krista ja 
Pähkinänsärkijä on tanssikoulu Tanssilan 
versio balettiklassikosta.

mennään ennen kaikkea 
ilon ja leikin kautta, Tanssi-
lan rehtori Iiris Salmenmaa 
sanoo.

Esityksen tansseja on 
harjoiteltu aktiivisesti ke-
väästä asti. Tanssilan nuo-
ret ovat osallistuneet aktii-
visesti myös esityksen la-
vastukseen ja puvustuk-
seen, jotka alkavat molem-

mat olla loppusuoralla.
Mukana on myös muu-

tamia ammattilaisia. Koko 
perheen tanssisadun kerto-
jana toimii näyttelijä Tom-
mi Eronen.

–Tämä on nuorille hieno 
mahdollisuus päästä laval-
le isossa produktiossa, Sal-
menmaa sanoo.

Näyttämönä toimii Hel-
singin Suomalaisen Yh-
teiskoulun lava Haagassa. 
Teoksen esitykset ovat lau-
antaina 19.11. kello 17.00 
ja sunnuntaina 20.11. kello 
14:00. Liput 10–30 €

BenJAMin HOkkAnen

italialaiseen lintukirjaan.
– Valmistuin yliopistos-

ta biologiksi, ja työskentelin 
ammatissa muutaman vuo-
den, mutta tajusin pian, että 

haluan piirtää. Käänne ta-
pahtui Italiassa taidenäytte-
lyssä, jossa viimeistään tun-
sin, että minun on pakko 
vaihtaa nyt alaa.

Tein ensin omalle pojal-
leni kirjan ja tarjosin sitä 
kustantajille. Siitä alkoi On-
ni-poika kirjasarja, Sanna 
Pelliccioni kertoo.

Kirjoja on sittemmin il-
mestynyt 13 omaa ja pari-
kymmentä muiden kans-
sa yhdessä tehtyä. Päätetty-
ään alanvaihdoksesta, Pel-
liccioni opiskeli mm. kuva-
artesaaniksi Pekka Halosen 
akatemiassa.

– Lähes päivittäin mie-
tin, että onneksi teen tätä 
työtä! Saan tehdä juuri niitä 
asioita, joita haluan.

Pelliccionin kuvitta-
jan työ on monimuotois-
ta: kirjan kansia, kuvituk-

BENJAMIN HOKKANEN

SANNA PELLICCIONI

Mikä nimeksi kirjalle: ”Meidän piti lähteä” vai ”niin pitkä matka”? Lähetä suosikkisi: swilander@hotmail.com.

Toiveretki-kirjassa yksi kolmesta kaveruksesta on 
arabialaistaustainen ja näyttelyssä opasteet ovat myös 
arabiaksi.

sia aikuisten kirjoihin, kan-
gaskuoseja, luontopolku-

ja luonnonpuistoihin. Nyt 
työn alla on mm. kirja tun-
teista varhaisnuorille, jat-
ko-osia tuttuihin kirjoi-
hin ja tekstitön kuvakir-
ja pakolaislapsen pitkästä 
matkasta.

– Toivoisin kirjan leviä-
vän mahdollisimman mo-
neen maahan. Mietin vielä 
mikä sopisi parhaiten teok-
sen nimeksi, Sanna Pellicio-
ni sanoo.

SuSAn WiLAndeR

”Aihe on niin tär-
keä, että päätim-
me tehdä kirjasta 
myös näyttelyn.
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KULTTUURI

”Seurahuoneen 
lämmin hen-
ki ja mukava po-
rukka vetivät 
mukanaan. 

BändiTOiMinTAA luot-
saava Tommi Auvinen ker-
too, että erilaiset yleisöt 
huomioidaan ohjelmistoa 
rakentaessa.

– Tavoitteena on, että 
bändimme voi saada hyvän 

svengin aikaiseksi yhtä lail-
la lastentapahtumissa kuin 
vanhainkodeissa ja muissa 
keikkapaikoissa. Haluan pi-
tää bändin myös kompakti-
na ja helposti liikuteltava-
na, mikä mahdollistaa keik-
kailun pienissäkin tiloissa 
”katusoittomeiningillä”.

Pelkkää toivelauluauto-
maattia orkesterista ei kui-
tenkaan varmasti saa, sillä 
tälläkin hetkellä tämä luo-
va ja monipuolinen jouk-
ko treenaa esimerkiksi aa-
vemaista ohjelmistoa Hal-
loween-juhliin ja seurahuo-
neen uudella treenikämpäl-
lä on selvästi innostunut 
meininki.

Bändiin laulajaksi innos-
tunut upean äänen omaa-
va oulunkyläläinen Min-

Susanna Kutvonen
Pohjois-Helsingin Kuvataidekoulu.

Varttuneita 
mietteitä

”Vaari, pane kän-
nyysi Poke-
mon”, sano po-

janpoika. Se varmaan funt-
sas, että pääsis vaarin kans-
sa hittaan pokeja. Mä menin 
himaan ja lähdin neettibud-
justa tsöbaan Pokemonia. 
Nopeesti selvis, ettei mun 
kännyyn sitä voi duunaa. Se 
känny on Lumia ja Pokea ei 
siihen voi duunaa. Voihan 
räkä.

Karmeinta tässä on, et-
tä Nokian kännybisneksestä 
Mikcrosoftissa jäljellä oleva 
osa on menneen talven Lu-
mia. Mun ja monen muun 
tarttee lähtee lähiaikoina tsö-
baan uutta kännyä, jotta vois 
olla messis nykyjengin juit-
suissa. Ja Lumia ei siihen 
enää ole ok.

Mä dallailin tossa joku ai-
ka sitten tsyrkan hörneillä ja 
lähdin siitä sitten painuun 
kohti Mäkitorpan puistoa. 
Meinas rillit putoo päästä, 
kun hiffasin, että ne byggaa 
uutta rakennusta puistoon. 
Sen tilalle, jonka joku kaheli 
stikkas flekkaan. Onks siitä 
nyt kaks vai viis vuotta.

Me ollaan Ogelissa lesat-
tu erilaisia stadin tiedotteita 
vuosien varrella, jossa on sa-
nottu, että uuden byggaami-
nen alkaa just kohta. Ja ei ole 
alkanu. Stadilta on fyrkat ol-
lu finii ja siks homma ei ole 
skulannu. Mutta nyt ne byg-
gaa. Tekis mieli kiljua. Jotain 
gutaa ne stadin dirikatkin 
saa aikaan pormestariska-
bojen ja muiden vastaavien 
lomassa.

Tää merkkaa myös si-
tä, että vuosittaiset leijonien 
järkkäämät skloddien kevät-
päivät vapun alla saavat ar-
voisensa puitteet takaisin. Ja 
sen ovat skidit tseenanneet 
sekä noitten kevätpäivien ta-

Musiikki soi 
Seurahuoneella
Oulunkylän seurahuoneen musiikkitoiminta 
on taas tänä syksynä lähtenyt täyteen 
vauhtiin. Jo vuosia keikkaillut ja 
Oulunkylänkin asukkaita ilahduttanut 
Oulunkylän Seurahuone Band on saanut 
jälleen uuden miehityksen ja sitä myötä 
uuden soundin ja ohjelmiston. Ensimmäiset 
keikat ovat jo takana ja kiitosta on tullut.

kia että varsinkin jokapäiväi-
senä puuhamestana.

Mä oon tsitannu myös ts-
yrkan seurakuntaneuvostos-
sa. Siellä on kovaa funtsattu, 
että mitä tehdään kun fyrkat 
vähenee.

Kun mä olin vielä duu-
nissa, niin siellä oli vastaavia 
tilanteita. Ratkaisu treenat-
tiin tsögaa siten, että kun po-
rukkaa jouduttiin duunaan 
veks, niin samalla heijattiin 
veks tilat ja muut vastaavat. 

Tsyrkassa tää on snadis-
ti vaikeempaa. Tilat bungaa 
aika paljon ja niistä luopu-
minen on sekä fyysisesti että 
psyykkisesti kinkkinen juttu. 
Siitä seuraa, että säästetään 
pelkästään porukkaa vähen-
tämällä. Tämä taas vendaa 
seurakunnan palvelun ja läs-
näolon snadimmaksi perus-
jengin arjessa. Vähennykset 
kohdistuvat monasti lapsi-, 
nuoriso- ja diakoniatyöhön. 
Niihin työmuotoihin, jois-
sa tsyrkka on meidän arjes-
sa messissä ja lisäks kohde-
joukkona ovat monesti tule-
vat seurakuntalaiset. Tarttis 
jotenkin finnaa juitsut, miten 
osista rakennuksia voitaisiin 
luopua ja palvelua lisätä. Ei 
sillä montaa duunimestaa 
pelasteta, mutta kaks tai kol-
mekin on paljon.

Lopuksi juttu, joka meik-
kään kolahti. Korkis ( =Kor-
keasaari) pyytää jengiä rai-
jaan sinne vihreitä käpy-
jä. Ne tarttee niitä, jotta hoi-
dossa olevat oravanpoika-
set oppis skruudaan käpyjä. 
Kuusen kävyt on best, mut-
ta männynkin kävyt ovat 
ok. Siispä suppilovahveroita 
blokatessa toiseen baasket-
tiin käpyjä. Ja sitte Korkik-
sen portille sendaan ne Ti-
kuille ja Takuille.

RAiMO AnTTiLA

na Lajoma kertoo sattumi-
en johtaneen hänet Oulun-
kylän Seurahuone Bandin 
solistiksi

– Muutin viime kevää-
nä Seurahuoneen läheisyy-
teen ja ystäväni houkutteli 
minut sinne lounaalle. Lou-

naan aikana kuulimme, et-
tä bändi kaipasi laulajaa ja 
siitä sitten ystäväni rohkai-
semana siirryinkin lounaan 
jälkeen suoraan bänditree-
neihin. Ensimmäinen keik-
ka oli pian iskelmälounaan 
merkeissä. Seurahuoneen 
lämmin henki ja mukava 
porukka vetivät mukanaan 
ja tänne on aina tosi kiva 
tulla treeneihin.

Seurahuoneen soittajat 
jakavat myös osaamistaan 
alueen asukkaille ja muille 
musiikista kiinnostuneille. 
Rytmeistä innostuneille jär-
jestetään Seurahuoneella jo-
ka perjantai klo 13–14 avoin 
Play the beat -rytmityöpa-

ja, johon ovat tervetulleita 
kaikki alueen asukkaat ei-
kä aiempaa kokemusta tai 
omaa soitinta tarvita. Ja jos 
ei soittaminen innosta, voi 
musiikin pariin heittäytyä 
vaikkapa levyraadissa kes-
kiviikkoisin klo 14. 

Asukkaiden ideoita ote-
taan mielellään vastaan 
myös uuden musiikkitoi-
minnan kehittämiseksi. 
Löytyisikö oulunkyläläisil-
tä intoa esimerkiksi musa-
klubin järjestämiseen tai ja-
meihin osallistumiseen? 

Ottakaa yhteyttä Seura-
huoneelle: taika.ilola@hel.fi 
tai tuija.salovaara@hel.fi.

TuiJA SALOvAARA

TOMMI AUVINEN.
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Tapahtumakalenteri

 la 22.10.
Hyvien kysymysten ja roskien keräämisen päivä klo 11–13. 
Tervetuloa keräämään roskia Oulunkylän Kansallisseuran 
kanssa. Kartoitamme samalla oulunkyläläisten mielipiteitä 
kaupungista ja sen kehittämisestä. Lähtö kauppakeskus Ogelin 
pääoven edestä..

 ti 25.10.
Työväenopiston luento: Kirjailija Pär Lagerqvist, klo 13–14.30, 
Koskelan palvelukeskus.
Helsingin pyöräpaja vierailee Oulunkylän Seurahuoneen sisäpihalla 
klo 14–18 . Talvipyöräilyvinkkejä ja opastusta pyörän perushuoltoon.
Oulunkylän Seurahuoneen Lukupiiri klo 14–15. (ja 8.11.) Vetäjänä 
asukasaktiivi Sirkka.

 pe 28.10
Pehmolelut yökylässä Paloheinän kirjastossa klo 12.
Taideterapeuttinen Voimavaratyöpaja Oulunkylän Seurahuoneella 
klo 12–14. Ilmainen sisäänpääsy (myös 4.11., 11.11.).

 ti 1.11.
Pohjois-Helsingin kansallisseniorit ry:n syyskokous Oulunkylän 
kirkon srk.salissa klo 14 . Kokousesitys Leena Hämet-Ahti.

 ke 3.11.
Kaavoitus- ja liikennejärjestelyt Oulunkylässä klo 18 Oulunkylän 
seurahuone. Mitä tulevat kaavoitus- ja liikennejärjestelyt 
merkitsevät alueelle? Oulunkylän Kansallisseura. Keskustelemassa 
kaupunginsuunnittelulautakunnan pj. kaup.valt. Risto Rautava.
Professori Jussi Huttunen - ”Sokeriko kaiken pahan alku? klo 13 
Käpylän seniorit ry, Karjalatalo, Wiipuri-sali. Lisätietoja: Raija Anttila, 
040 705 0204.
Lautapeli-ilta aikuisille Oulunkylän kirjasto klo 17–19.

 pe 4.11.
Maunulan kirjaston läksiäiset Suursuonlaidalla klo 10-18. 
Kahvitarjoilua ja yllätysohjelmaa.
Svenska dagen program kl. 13–14, Koskelan palvelukeskus.

 su 6.11.
Svenska dagen: körsång med Gamelikören, allsång, festtal och festlig 
servering kl. 16.00. Gammelstadens ungdomsförening/Svensk Förening 
i Åggelby, Gammelstadsvägen 3.

 ma 7.11.
Pikakurssi Aurinkosähköön Oulunkylän Seurahuone klo 18–19.30. 
Luennoitsija Janne Käpylehto.

 to 10.11.
Hyvinvointipäivä klo 10–15 Oulunkylän Seurahuone. Rentoutusta, 
taidetta, yrttiteetä ja sympatiaa! Ks. uudet Facebook-sivut!

 la 12.11.
Lasten lauantai Oulunkylän kirjasto, ks. ohjelma helmet.fi/
tapahtumat.

 to 17.11.
Ilkka Uusitalo - ”Mitä Irakissa tapahtuu ja miksi sieltä paetaan?” 
klo 13, Käpylän seniorit ry, Karjalatalo, Wiipuri-sali. Lisätietoja: Raija 
Anttila, 040 705 0204

 su 20.11
Iloiset Kädet -joulumyyjäiset nuorisotalo Nuotassa 
(Kylänvanhimmantie 25) klo 10–15. Paljon myyjiä, ihania itse tehtyjä 
tuotteita ja herkkuja marttojen kahviosta sekä onnenarpajaiset. 
Tervetuloa!

 la 26.11.
Sirken konsertti  klo 14–15 Oulunkylän Seurahuoneella. Klassisia 
lauluja sekä iskelmiä pianosäestyksellä. Vapaa pääsy.
Vi sjunger ”De vackraste julsångerna” tillsammans med Petrus 
församling. Åggelby gamla kyrka, kl. 17.00. Svensk Förening i 
Åggelby.

Ilmoita tapahtumasi Oulunkyläisen tapahtumakalenteriin! 
Aineistot osoitteella: swilander@hotmail.com.

Tulevaisuuden aikuisten visioita maailmasta. 4 – 20-vuotiaiden kuvataidekoululaisten 
teoksista muodostuu aikajana, joka kiipeilee Kanneltalon gallerian seinille ja lähtee 
lentoon. Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu antaa taideopetusta lapsille ja nuorille 
kolmessa toimipisteessä: Kanneltalossa, Malmitalossa ja Itä-Pakilassa. Lisäksi 
koulu tarjoaa lapsille ja vanhemmille yhteisiä lyhytkursseja sekä aikuisille Kuvis+ 
harrastusryhmän. Koulua ylläpitää Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys 
ry. www.kuviskoulu.fi

Heidi ROMO

Toimituksen suosikit
Ennen, nyt – mitäs sitte?

All Hallows’ Eve eli Halloween Oulunkylän 
Seurahuoneella 28.10. klo: 16:00-20:00.

Lokakuun lopun pimenevissä illoissa 
saattaa Oulunkylän vanhoissa taloissa 
tapahtua kummia. Ja jos et itse 
kummitustaloja löydä, niin kannattaa 
suunnata Oulunkylän vuonna 1897 
rakennetulle Seurahuoneelle.   Siellä 
nimittäin järjestetään hurjan jännittävä 
Halloween-juhla, joka ei jätä ketään 
viileäksi. Luvassa on selkäpiitä karmivaa 
toimintaa kaikenikäisille: kummitusjuttuja, 
aavemusiikkia, kummitusruokaa ja 
tarinoita Seurahuoneen pelottavasta ja 
vaietusta historiasta, josta vain harva 
tietää…;)

Illan musiikista vastaa Seurahuoneen oma 
aaveorkesteri: Minna ja Kummitusjunan 
Kunnossapito.

Tule ja koe ainutlaatuinen Halloween 
Seurahuoneella !

TOMMi Auvinen

Oulunkylässä kummittelee

Kustaankartanon palvelukeskuksessa on mahdollisuus vapaaehtoistöihin vanhusten 
parissa, esim. asukasystävänä, osastoystävänä, saattajana erilaisissa tapahtumissa tai 
ulkoiluapuna. Kaikenikäiset, eri elämäntilanteissa olevat uudet vapaaehtoistyöntekijät 
ovat tervetulleita! Vapaaehtoistyö on organisoitua toimintaa. Alussa annetaan 
perehdytys ja myöhemmin tukea ja neuvontaa. 

Mikäli vapaaehtoistyö kiinnostaa, tule uusien vapaaehtoisten iltaan torstaina 27.10. 
klo 17.00. Kustaankartanon monipuoliseen palvelukeskukseen, Käsityökeskus, A-talo 
(Kivalterintie 16). Lisätietoja: Riikka Niskanen 09-310 73 662.

Tervetuloa!

RiikkA niSkAnen

Vapaaehtoiseksi Kustaankartanoon 

TOMMI AUVINEN
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HOOSIANNA!  
Ensimmäinen  
adventti su 27.11.
Klo 10 messu 
Oulunkylän kirkossa.  
Ulla Kosonen, Marja  
Vainikka, Katja Mäkiö,  
kamarikuoro Chorus  
Sine Nomine. Uuden  
virsikirjan lisäosan  
veisuujatkot.  
Klo 12 messu Käpylän kirkossa. Veli Pelko-
nen, kaisa Heininen, Mikko Helenius. Lyy-
dia-toimikunnan adventtipuuro.
Klo 16 messu Maunulan kirkossa. Ulla Ko-
sonen, Maija Pesonen-Kareinen. Virsikahvio. 
Tervetuloa laulamaan Hoosiannaa!
Kauneimmatjoululaulut.fi    Joulu.fi    Jouluradio.fi

JAZZ-KIRKKO 
YK:N PÄIVÄNÄ
ma 24.10. klo 20  
Oulunkylän kirkossa.
Ogeli Big Band,  
kapellimestarina Erik  
Hippi, liturgina kirkko- 
herra Ulla Kosonen.  
Klo 19 alkaen kirkon ulko-ovilla myynnissä 
makkaraa (myös kasvisvaihtoehto) Kirkon 
Ulkomaanavun ja Amnestyn hyväksi.  
Vapaa pääsy. Tervetuloa jazzin  
rytmittämään jumalanpalvelukseen!

IKONEJA JA  
PYHIEN KUVIA
galleria-kahvila  
AULAssa 18.10.–6.11. 
Ikonitaiteilija, dir.cant. 
Sinikka Rikkilä. 
Galleria-kahvila AULA 
Oulunkylän kirkossa, 
Teinintie 10. Avoinna 
ma–to klo 8–20, pe–
su klo 9–16. Muiden 
tilaisuuksien aikana aulatila saattaa olla 
suljettu. Vapaa pääsy. Tervetuloa!

OULUNKYLÄN 
KUTOMAKERHON  
JOULUMYYJÄISET 
La-su 19.–20.11. 
klo 11-14 Teinintie 8 B,  
2. krs. Myynnissä  
kangaspuissa kudottuja  
kudonnaisia, joulu- 
koristeita, mattoja,  
kotileivonnaisia ja arpoja. 
Kahvio. Tervetuloa!

RAKENNA JOULUPUU  
-KAMPANJA ALKAA  
ENSIMMÄISENÄ ADVENTTINA
Haluatko tuoda jouluiloa seurakunnan  
alueella asuvalle vähävaraiselle lapsi- 
perheelle? Tiedossamme on lapsia, jotka 
ilman tukea saattaisivat jäädä ilman  
joululahjaa. Laitetaan yhdessä hyvyys 
kiertämään!  Voit ottaa yhden tai useam-
man toiveen (max 40 e) adventtimessu-
jen jälkeen su 27.11. klo 10 Oulunkylän 
kirkossa, klo 12 Käpylän kirkossa ja klo 16 
Maunulan kirkossa. Kiinnitä paketoituun 
lahjaan saamasi numero, jotta lahjat välite-
tään oikealle lapselle.  Toimita lahjasi 8.12. 
mennessä Oulunkylän kirkolle, Teinintie 10. 
Tiedustelut: Terhi Lahdensalo, terhi.lahden-
salo@evl.fi, p. 09 2340 5382.   

ERITYISMESSUJA
Oulunkylän kirkossa, Teinintie 10
Su 13.11. klo 10 isänpäivän messu. Handolin, 
Savik, Mäkiö, barokkiorkesteri Amore Barocco.
Su 20.11. klo 10 messu. 80-, 85-, 90-, 91, 
92...-vuotiaiden syntymäpäivät. Savik, Albekoglu, 
Helenius, Kajos. Messun jälkeen kakkukahvit.
Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 10 messun ajan.

Käpylän kirkossa, Metsolantie 14
Su 6.11. klo 12 Saavu-messu. Albekoglu, 
Helenius, Kajos. Mukana alueen kehitysvammaisia.
Hiljaisuuden rukoushetki keskiviikkoisin klo 18 
Käpylän kirkossa.

Maunulan kirkossa, Metsäpurontie 15
Su 30.10. klo 16 messu ja kymppisynttärit. Elo, 
Pesonen-Kareinen, Kietäväinen. Messun jälkeen 
10-vuotiaiden juhlat ja tarjoilua. 
Su 13.11. klo 16 isänpäivän messu. Albekoglu, 
Pesonen-Kareinen. Musiikkia ja kakkukahvit.
Su 20.11. klo 16 Luottamuksen messu. Elo, 
Pesonen-Kareinen. Taize-lauluja, hiljentymistä ja 
tuohuksien sytyttämistä rukousalttareilla.
Pyhäkoulu su 30.10., 6.11., 20.11. ja 4.12. klo 16 
messun ajan.
Reformaation juhlavuoden aikana messuissa 
lauletaan kaikki Martti Lutherin virret.

KONSERTEJA
musiikkiakirkoissa.fi

Oulunkylän kirkossa, Teinintie 10
To 27.10. klo 19 Konsertti. Helena Tenhusen 
lauluoppilaat. Vapaa pääsy. 
Su 6.11. klo 16 Hukimando-yhtyeen  
konsertti. Kolmen huilistin, kuuden kitaristin ja 
yhden mandolinistin yhtye esittää mm. barokki-
musiikkia. Vapaa pääsy, ohjelma 5 e. 
Su 13.11. klo 16 Lied-konsertti. Ghislaine 
Dionne,  sopraano, Matthias Funke, alttoviulu, 
Sari Blå, piano. Duparc, Sibelius, Brahms. Vapaa 
pääsy, ohjelma 10 e. 
ma 21.11. klo 19 Lasten laulukonsertti.  
Musiikkikoulu Virtus. Vapaa pääsy.

Maunulan kirkossa, Metsäpurontie 15
Ke 26.10. klo 13 Syksyn satoa. Esiintyjiä 
Helsingin konservatoriosta. Laulu, viulu, huilu, 
piano. Ohjaavana opettajana Anitta Ranta.  
Hapuli. Kahvitarjoilu. Vapaa pääsy.
Ke 2.11. klo 13 Pyhäinpäivän musiikkima-
tinea ”Siel kaunis kannel soi” Yhteislauluja. 
Maija Pesonen-Kareinen, piano ja urut, Maunulan 
kirkon musiikkiryhmä, Elisa Hapuli. Kahvitarjoilu. 
Vapaa pääsy.
Ke 2.11. klo 18 Lasten pianokonsertti. Piano-
koulu Viisas Heinäsirkka. Vapaa pääsy.
Ti 15.11. klo 18 Luoteis-Helsingin musiikki-
opiston konsertti. Kanteleen soittajia. Väliajalla 
kahvitarjoilu. Vapaa pääsy.

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

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

valomerkki.fi      musiikkiakirkoissa.fi     naimisiinkirkossa.fi

Oulunkylän seurakunta

TILAA UUTISKIRJE! 
Oulunkylän seurakunnassa ilmestyyy kaksi uutis-
kirjettä. Oulunkylän seurakunnan uutiskirjeessä 
kerromme mm. tulevista tapahtumista. Lasten ja 
perheiden uutiskirjeessä saat vilauksen arjesta 
ja tietoa tärkeistä muutoksista ja ilmoituksista. 
Tilaa uutiskirje kotisivuiltamme helsinginseu-
rakunnat.fi/oulunkyla kohdasta Tilaa uutiskirje 
tai vetäise työntekijää hihasta tilaisuuksissa. 
Uutiskirjeet ilmestyvät kerran kuukaudessa.

PYHÄINPÄIVÄ LA 5.11. 
Konsertti Lux aeterna - ikuinen valo. Osia sielunmessuista,  
lohdutuksen psalmeja ja lauluja Taivaasta klo 14 Käpylän kirkossa, 
Metsolantie 14. Mia Heikkinen, laulu, Katja Mäkiö, laulu ja urut, 
Mikko Helenius, laulu, piano ja bandoneon, Jussi Hirvonen, laulu ja kitara. 
W.A. Mozart, Andrew Lloydd-Webber, Iver Kleive, Mikko Helenius, Oskar  
ja Aarre Merikanto. Vapaa pääsy. 
Hartaus Maunulan uurnalehdossa klo 14, Pirkkolantie 22. Leo Norja.
Pyhäinpäivän muistoilta klo 18 Oulunkylän kirkossa, Teinintie 10. 
Ulla Kosonen ja Katja Mäkiö, Kamarikuoro Addictio. Luetaan vuoden  
aikana kuolleiden Oulunkylän seurakuntalaisten nimet ja sytytetään  
kynttilät heidän muistolleen. 
Käpylän kirkko avoinna hiljentymistä ja kynttilän sytyttämistä 
varten klo 15–20.   Tervetuloa! 

RIPPIKOULUT 
Vuoden 2017 rippikouluihin  
ilmoittaudutaan 1-.31.10.  
Lisätietoa:  
mestat.fi/rippi-koulu tai  
Johanna Elo,  
johanna.elo@evl.fi, p. 050 3745 136. 
NUORET: mestat.fi/oulunkyla
        Ogelin nuoret, Nuoret aikuiset Ogelin 
seurakunta,                ogelinsrknuoret

pyhainpaiva.fi  
helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla  
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Palosuontie 1 00660
virasto on avoinna ma-to klo 9-12
voit myös jättää viestin vastaajaan tai 
lähettää meille sähköpostia pakila.srk@evl.fi

Pakilan seurakunta
Hyvän Paimenen kirkko

Lauantaina 12.11. klo 11–13.Isänpäivän aaton brunssi Tervetuloa herkuttelemaan isänpäivän kunniaksi Hyvän Paimenen kirkolle, jonne katetaan maittava brunssipöytä vapaaehtoisvoimin. Aikuiset 10 €, lapset 5 €, alle 2-vuotiaat ilmaiseksi. Ilmoittautumiset ja erikoisruokavaliot 7.11. mennessä iisa.lehtinen@evl.fi

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

TYPO-messut Arkiviikon koruton messu 

koko perheelle.

Tuliko taas typoiltua? Ups, se kuuluu elämää. 

Typo tarkoittaa kirjoittaessa tapahtuvaa 

lyöntivirhettä, joka ei yleensä vaikuta viestin 

välittymiseen tai ymmärrettävyyteen. 

Messun nimenä se kuvaa sitä, että me 

saamme olla epätäydellisiä ja keskeneräisiä. 

Elämän rosot ja mokat eivät määritä meitä 

– rakastavin silmin nämä ovat vain typoja. 

Messun nimeen on lisäksi piiloutunut kutsu: 

T(ulkaa,) Y(hteinen) P(öytä) O(dottaa) 

To 27.10. klo 17.30 ruokailu, 

messu klo 19 kirkossa, teejatkot

Sunnuntaina 23.10. klo 11

Käsityöläisten messu. Messun toteutuksessa 

mukana seurakunnan Kutomakerho ja 

Peittopiiri. Kutomakerho tarjoaa kirkkokahvit, 

joiden aikana esillä Kutomakerhon näyttely 

esiliinoja eri vuosikymmeniltä. Paimensalissa 

avautuu samalla Peittopiirin Äiti Teresa 

-peittojen näyttely.

Lauantaina 5.11. klo 16

Pyhäinpäivän iltakirkko. Mukana Vox 

Sonora -kuoro, Leo Norja, Jouni Pirttijärvi 

ja Ari Häyrinen. Hartaushetken aikana 

luetaan vuoden aikana kuolleiden Pakilan 

seurakuntalaisten nimet ja sytytetään 

kynttilät heidän muistolleen.

Keskiviikkona 26.10. klo 18
Lohdutuksen lauluja -konsertti, musiikkia 
eri vuosisadoilta. Mukana Ari Häyrinen, 
Jussi Hirvonen, Mikko Helenius, Susanna 
Eronen, Sanna ja Tuomas Uusitalo, 
Susanna Airola, Marja Sollo-Kauppinen 
ja Totti Toivonen. Musiikkia laulaen, 
uruilla, pianolla, bandoneonilla ja 
kitaroilla. Väliajalla kahvitarjoilu. Vapaa 
pääsy ja ohjelma.

Keskiviikkona 2.11. klo 18
Sanoja surusta ja kaipauksesta -luento- 
ja keskusteluilta. Surututkija, FT 
Mari Pulkkinen puhuu suomalaisesta 
surusta tutkimustyöhönsä ja omiin 
kokemuksiinsa pohjaten. Luennon 
jälkeen kahvitarjoilu, jolloin myös 
mahdollisuus yhteiseen keskusteluun 
tai henkilökohtaiseen keskustelemiseen 
seurakunnan pappien ja diakonin 
kanssa.

Koulujärjestelmämme opettaa monia tärkeitä tai-
toja: lukemista, laskemista, kielellisiä kiemu-
roita. Yksittäisiä taitoja tärkeämpää on kuiten-

kin se, että ihminen oppii ajattelemaan. Kun muiste-
len opettajia, jotka ovat jättäneet minuun syvimmän jäl-
jen, en muista yksittäisiä asioita, sanoja tai tekoja, joita 
he tekivät. Sen sijaan muistan, millaisen ilmapiirin he 
loivat ympärilleen, millaiseen ajatteluun rohkaisivat. 
Kaikkein suurimmalla kiitollisuudella muistan heitä, 
jotka opettivat tottelemattomuutta.

Vasta aikuisena olen ymmärtänyt, kuinka merkittä-
vää tottelemattomuuden oppiminen onkaan. Tänään, 
kun katson ympärilleni, tajuan, että se on todella tar-
peen. Olemme rakentaneet maan, jossa ihminen on nu-
mero. Jossa toiset ovat kulueriä, toiset tuottavia yksilöi-
tä. Jossa rautatieaseman eteen kannetaan muistokyntti-
löitä natsismin uhrille. Me olemme rakentaneet tämän. 
Ja se levittää ympärillemme toivottomuutta.

Meidän täytyykin alkaa opettaa toisiamme tottele-
mattomuuteen. Kun kuuntelemme maailman lannista-
via, katkeroittavia ja vihaisia ääniä, meidän pitää op-
pia sanomaan “ei”. Nyt, jos koskaan, on sen aika. His-
toriallisesti kaikkein hurjimmat asiat, aina orjuudesta 
kansanmurhiin asti, eivät nimittäin ole olleet seuraus-
ta tottelemattomuudesta, vaan tottelevaisuudesta. Sik-

Kolumni

ÄLÄ TOTTELE HILJAA!

si tottelemattomuus on kansalaistaidoista arvokkaim-
pia. Tottelematon maapallon asukki kysyy: “Miksi?” 
Hän ei suostu hampaaksi epäoikeudenmukaisuuden 
rattaisiin, vaan valitsee väkivallattoman vastarinnan 
voiman.

Myös kristillinen sanoma on eräänlaista vastakult-
tuurista tottelemattomuutta. Se tarjoaa ihmis- ja juma-
lakuvan, joka vaikuttaa jokapäiväiseen elämään, taus-
toittaa toimintaa, toteaa toisin. Se väittää, että jokainen 
ihminen on pyhä ja paha. Ja se tarkoittaa epäselvyyt-
tä, paradokseja ja epämukavaa itseen katsomista. Se 
on tuuliselle paikalle asettumista, oman raihnaisuuden 
myöntämistä ja siitä nousevaa solidaarisuutta.

Olkaamme siis tottelemattomia: valitkaamme pol-
ku, joka johtaa meidät rakastamaan rikkinäistä. Me 
olemme yhtä ja samaa. Ja sinä voisit olla minä. Elä-
mä on suurempi kuin ne totuudet, joita maailma halu-
aa meitä opettaa tottelemaan. Sitoudutaan siihen kaik-
kein tottelemattomimpaan: rakkauteen, joka ylittää 
kaikki rajat. 

Ja kun joku seuraavan kerran kysyy: “Miten mei-
dän tulisi kohdella muita?”, olkoon vastauksemme: 
“Ei ole muita. On vain meitä.”

MARJAAnA TOiviAinen

pastori

OuLunkYLäLäinen Ti-
mo Pokela ja Jorma Ke-
turi ovat koonneet perus-
teellisen tietoteoksen len-
topostitoiminnan alkami-
sesta ja ensimmäisistä vuo-
sikymmenistä 1950-luvun 
alulle saakka. Kirja esit-
telee lentopostitoimintaa 
erityisesti Suomessa, mut-
ta samalla ker-
rotaan hyvin 
laajasti kehi-
tyksestä myös 
muualla Euroo-
passa ja koko 
maailmassa. 

Lokakuun 
lopulla 2016 il-
mestyvään 
teokseen on 
koottu tietopa-
ketti aiemmin 
kirjallisuudes-
sa vähälle huo-
miolle jäänees-
tä, hyvin kiin-
nostavasta il-
mailuun ja pos-
tiliikenteeseen 
liittyvästä ai-

hekokonaisuudesta. Kir-
jan kuvituksessa on run-
saasti aiemmin julkaisema-
tonta materiaalia. Teos on 
mielenkiintoista luettavaa 
kaikille ilmailusta, posti-
liikenteestä ja filateliasta 
kiinnostuneille. 

SuSAn WiLAndeR

Lentopostia
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aninkainen.fi

OSTAJA MAKSAA VÄLITYSPALKKION. 

Ota yhteyttä: Tuula Saarmila
Puhelin 050 375 7883

ASIAKKAANI ETSII 
Oulunkylä, Paloheinä, Pakila alueelta 
omakotitaloa, erillistaloa tai rivitalon 

päätyhuoneistoa 3-5 h + k. 

Asunto voi olla hyväkuntoinen, 
tai pientä pintaremonttia vailla.

Voisiko sinun kotisi olla 
asiakasperheeni uusi koti?

SAMI AITTOLA
Kiinteistönvälittäjä, LKV

Puh. 040 551 0450
sami.aittola@aninkainen.fi

PIA SALENIUS
Myyntineuvottelija

Puh. 050 366 3335
pia.salenius@aninkainen.fi

TUULA SAARMILA
Kiinteistönvälittäjä, LKV

Puh. 050 375 7883
tuula.saarmila@aninkainen.fi

MERJA RÖNKKÖ
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT
Puh. 050 360 8290
merja.ronkko@aninkainen.fi

SUOMALAINEN – PAIKALLINEN – YKSITYINEN – AVAINHENKILÖIDENSÄ OMISTAMA – NOPEA – TEHOKAS – LUOTETTAVA – 
SUOMEN NÄKYVIN KIINTEISTÖNVÄLITYSKETJU

Aninkainen.fi Helsinki    Läkkisepänkuja 6, 00620 Helsinki

TEEMME PIKA-ARVIOITA 
ALUEELLASI

Teemme kuukauden ajan pika-arvioita  
tällä alueella. Ota meihin yhteyttä,  

niin tulemme 24 h sisään  
antamaan asunnostasi hinta-arvion. 

Soita meille jo tänään. 

Tutustu myös ARVO -palveluumme 
osoitteessa www.aninkainen.fi/arvo

Lemminkäinen Talo Oy  |  Salmisaarenaukio 2, PL 169  |  00181 Helsinki, p. 0800 95005 (maksuton)
asuntomyynti.helsinki@lemminkainen.com  |  facebook.com/lemminkainenasunnot 

NYT POSTISTA 
SAA UUSIA KOTEJA

TUTUSTU ASUNTOIHIMME: lemminkainen.fi/asunnot

Helsingin Käpylän Posteljooni  KäpyläARVIOITU VALMISTUMINEN 10/2017

KYSY LISÄTIETOJA 
KOHTEESTA: 
PUH. 0800 95005

Käpylänkuja 5  |  lemminkainen.fi/posteljooni

Käpylän kaupunginosan asuntotarjonta täydentyy pian Asunto Oy Helsingin Käpylän 
Posteljoonin kodeilla. Ne nousevat vanhan Postin paikalle Pohjolanaukion viereen. 
Ilmeikkään kohteen sijainti on erinomainen: läheltä löytyvät kattavat palvelut, vie-
hättävä Puu-Käpylä on aivan kulman takana ja lähin ratikkapysäkki on talon edessä. 
Persoonallisuutta asuntoihin luovat viehättävät yksityiskohdat, kuten vinot katot, 
parvet ja suuret parvekkeet. Kohteen 6. kerroksessa sijaitsevat yhteiset sauna- ja 
oleskelutilat. Energialuokka C2013. Alla esimerkkihuoneistoja.

tyyppi m2 mh. € vh. € krs
1h+kt+alk 40,5 114 355 308 350 2
1h+kt+alk+parvi 46,0 177 990 398 330 5
2h+kt+s 46,5 127 555 350 290 2
1h+kt+s+alk 47,0 116 240 341 370 3
3h+kt+s 69,5 114 635 447 540 2
3h+k 77,0 133 610 502 440 2Vi
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