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

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

Uudistunut Neste K Oulunkylä.
Tervetuloa!

Syksyn pimeys ja sateet houkuttelevat kääriytymään lämpimään peittoon 
lempinojatuoliin hyvän kirjan ääressä. Lukemista riittää 
tässä Oulunkyläisenkin numerossa. Avaa lehti ja katso 
mistä näillä kulmilla puhutaan!          Susan Wilander

Oulunkyläinen

TERVETULOA!
Mäkitorpantie 23
puh 09 752 4939

PARTURi-KAmPAAmO

Syysillat 
houkuttelevat 
lukemaan

JANNE KAARENOJA

UUTTA: Palvelemme
lauantaisin klo 16

ja torstaisin klo 19.00 asti.

-sarja uudistuu!
Loput KMS California-

tuotteet 

-40%

Hiusateljee Oy 1. krs Ogelin liikekeskus,
Kylänvanhimmantie 29

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

hiusateljee.fi/ajanvaraus

Meiltä upeat  
hiukset arkeen  

ja juhlaan!
 Varaa aikasi ajoissa, 

tervetuloa  
piristymään!

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

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

TERVETULOA
HERKULLISILLE  
OSTOKSILLE!

oulunkyla@kiinteistomaailma.fi

Paula Andersson
LKV
050 366 9131

Maija Gómez 
LKV 
050 331 8813

Ville Rantanen
LKV, OTK
045 118 6225

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

Maire Alenius
LKV 
050 366 9136

Pekka Malinen
markkinointipääll.
050 386 6656

Miia Roivainen 
KiAT 
050 331 4192

Markku Kilpeläinen
yrittäjä, LKV
040 715 7150

Jonna Kaikkonen
myyntiassistentti, 
vuokraus, KiAT 
0400 775 570

Katri Toivonen
myyntineuvottelija
050 356 5933

KIINTEISTÖMAAILMAN 
TARJOUSKAUPPAA 

JO 10 VUOTTA. 
Nopeasti, avoimesti ja 

oikeaan hintaan.

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

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

TARJOUS 

Näet lähelle ja kauas

Monitehopiilolasit 10€

Silmänpaineen
mittaus 
Tarjous voimassa tällä kupongilla 30.11.2017 saakka.

5 €

Sisältää: piilolasinäöntarkastus, vaihtosovitus ja 
kymmenen monitehopiilolinssiä. 
Kokeilutarjous voimassa tällä kupongilla 30.11.2017 saakka.

Kokeile 

KYMPILLÄ!

Tutkitusti näkyviä tuloksia 12 viikossa.**

Hiustesi hyvinvointiin.
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Kauppakeskus Ogeli
ma–to 8.30–19, pe 8.30–18, la 9–15

puh. 09 756 2990

Tarjous voimassa 30.11.2017 asti
*2016 Nicholas Hall’s global OTC 
database DB6.

**Food study performed with 109 subjects, Food 
Study Report, 2017,  F. Reber / S. Rharbaoui.

35,90 €
(norm. 41,70 €) 

Priorin Liuos 50 ml

65,90 €
(norm. 77,30 €) 

Priorin Extra 120 kaps
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Päätoimittajalta

Seuraavan numeron aineistot 
3.11.2017 mennessä:
Susan Wilander

0400 510 457
swilander@hotmail.com
Lehti ilmestyy la 25.11.2017

Arvoisat avustajat! Lähettäkää aineisto mie-
luiten Word-tiedostoina (max. 2500 merkkiä), 
kuvat jpeg-muodossa (min. 300 dpi). Toimitus 
pidättää oikeuden muokata aineistoja.
Seuraavan lehden teemoja ovat Joulu ja 
Suomi100.
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Ilmoita jakeluhäiriösta: Jakeluvalvontaan puh. (09) 561 56 999, klo 9-16 tai jakeluvalvonta@suoramainonta.fi
Oulunkyläinen netissä: www.oulunkylainen.fi. Aina tuoreimmat uutiset verkkosivuillamme. 
Aineistot: Ota yhteyttä päätoimittajaan: swilander@hotmail.com 

Oulunkyläinen   /   Pohjoiset esikaupungit

Päätoimittaja:
Toimitussihteeri:
Avustajat:

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

Susan Wilander
Claudius Technau
Kiitos vapaaehtoisille avustajillemme!

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

Sanojen vallassa
JO muinaiset suomalaiset 
tiesivät, että sanoissa on tai-
kaa. Väinämöinen lauloi 
vastustajansa suohon. Tai-
at ja loitsut olivat runoja ja 
loruja. Taitava sanankäyttä-
jä vakuuttaa, houkuttelee ja 
lumoaa. Kieli on ihmiselle 
hyvin olennainen ominai-
suus ja kirjoitettu kieli vain 
ihmisen käyttämä viestin-
nän väline.

Tässä kuussa pääsemme 
jälleen sukeltamaan kirjal-
lisuuden maailmaan kirja-
messujen muodossa. Suo-
menkielellä julkaistaan 
vuosittain lähes 4000 uut-
ta nimikettä mukaan lukien 
oppikirjat. Pienellä kielialu-
eella se on iso määrä kirjoja. 
Suomalaiset ovat perintei-
sesti olleet innokkaita luki-
joita. Vaikka kirjojen myyn-
timäärät ovat laskeneet, kir-
jastojen kävijämäärät ovat 
pysyneet korkeina. Helsin-
gin kirjastoista tehtiin vii-
me vuonna yli 9 miljoonaa 
lainaa, joista yli 7 miljoonaa 
oli kirjoja. Vertailun vuok-
si painettuja kirjoja myytiin 
yli 18 miljoonaa kappaletta 
koko maassa. Kirjastoilla on 
siis todella merkittävä roo-
li suomalaisten lukuharras-
tuksen mahdollistajana.

Tästä Oulunkyläisestä 
voit lukea kahden kirjaili-
jan ajatuksia kirjoittamises-
ta ja kirjallisuudesta. Ou-
lunkylässä asunut ja Pop & 
Jazz Konservatoriossa opis-
kellut Jukka Viikilä sai vii-
me vuonna Finlandia-pal-
kinnon kirjallaan Akvarelle-
ja Engelin kaupungista. Mau-
nulalainen Leena Valmu 

julkaisi sijoittuvan älyllisen 
dekkarin Poika – murha seit-
semännellä luokalla, joka on 
onnistunut koukuttamaan 
kohderyhmänsä. Esittelem-
me myös Pakilan työväen-
talon tapahtumarikkaasta 
historiasta kertovan Maija 
Hakalan teoksen Salamasta 
se alkoi.

Oletko ajatellut kirjan 
kirjoittamista? Tämän vuo-
den kirjamessuilla voit ta-
vata kustantamoiden edus-
tajia ja keskustella heidän 
kanssaan kirjahankkeistasi 
ja siitä, miten tulla kirjaili-
jaksi. Jos hieman kevyempi 
kirjoittamisen muoto kiin-
nostaa, tule toimittajaksi 
Oulunkyläiseen! Etsimme 
parhaillaan urheilusta kiin-
nostunutta kirjoittajaa, joka 
seuraa paikallisten urheilu-
seurojen toimintaa ja pele-
jä. Aikaisempaa kokemusta 
ei tarvitse olla, mutta intoa 
ja kiinnostusta toivottavas-
ti sitäkin enemmän! Laita 
viesti: swilander@hotmail.
com ja kerro mistä lajeista 
olet kiinnostunut.

SUSAN WiLANdeR

päätoimittaja

Jos et saa lehteä kotiin jaettuna, 
ilmoitathan asiasta välittömästi 

Jakeluvalvontaan 
09-561 56 999 tai 

jakeluvalvonta@suoramainonta.fi. 
Mitä useampi ilmoittaa häiriöistä niiden 

sattuessa, sitä varmemmin lehden jakelua 
saadaan parannettua!

PERTTU KÄHÄRI

MAkSUTTOMAT influens-
sarokotukset on tähän as-
ti annettu terveyskeskuk-
sissa. Tänä vuonna Helsin-
ki kokeilee uutta käytäntöä 
keskittämällä rokotukset 
neljään rokotuspisteeseen. 
Neuvoloissa rokotuksen 
saavat raskaana olevat nai-
set ja 6–36 kuukauden ikäi-
set lapset.
Rokotuspisteet 
Hopeatien palvelutalo 
Pohjois-Haagassa
Kampin palvelukeskus
Kustaankartano 
Oulunkylässä
Liikuntamylly 
Myllypurossa

Uusi valtuustokausi on aluillaan, mikä on aina 
jännittävää: valtuuston poliittinen ilmapiiri ha-
kee muotoaan, ja monia tärkeitä valintoja on 

tehtävänä. 

Vaikka uusi valtuusto on vasta tiensä alussa, yksi tärkeä 
päätös on jo tehty. Syyskuun lopussa valtuusto hyväk-
syi niin sanotun valtuustostrategian. Siinä linjataan tär-
keimmät tavoitteet ja kehittämiskohteet koko valtuusto-
kaudelle hiukan samaan tapaan, kuin hallitusohjelmassa 
asetetaan tavoitteita valtakunnan politiikkaan. 

Nyt hyväksytyssä valtuustostrategiassa on paljon sel-
laista, mistä olen erittäin iloinen. 

Ensinnäkin aivan keskeiseksi tavoitteeksi on nostettu 
eriarvoisuuden ehkäiseminen Helsingissä. Tällä hetkellä 
suuri osa helsinkiläisistä voi hyvin, mutta ihmisten vä-
liset erot terveydessä, vauraudessa, aktiivisessa osallis-
tumisessa, osaamisessa ja ylipäänsä hyvän elämän mah-
dollisuuksissa ovat suuret. Siksi eriarvoisuuden vähen-
täminen on mielestäni kaikkein tärkein tavoitteemme. 
Käytännössä se tarkoittaa esimeriksi kaikkien ihmisten 
vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamista sekä vah-
vaa turvaverkkoa sosiaali- ja terveyspalveluissa niihin ti-
lanteisiin, kun elämässä tulee vastaan vaikeuksia. 

Toiseksi koulutuksen ja varhaiskasvatuksen laatu on 
strategiassa vahvasti esillä. Minulle se merkitsee ennen 
kaikkea sitä, että erilaisista oppijoista pidetään huolta. 

Tasa-arvoa, hyvää koulutusta ja 
kaupunkiluonnon suojelua

Kolumni

Koulujen ja päiväkotien aikui-
silla pitää olla mahdollisuus tu-
kea niitä, joille oppiminen on 
tavallista vaikeampaa tai joi-
den jaksaminen arjessa on tiukoilla vaik-
kapa perheen vaikean tilanteen vuoksi. Tärkeä on myös 
strategian maininta ”päiväkodit löytyvät läheltä”. Pit-
kistä lasten kuljetusmatkoista aamuin illoin on päästä-
vä eroon. 

Kolmanneksi yhtenä strategian tavoitteena on arvok-
kaan kaupunkiluonnon vaaliminen ja metsäverkoston 
vahvistaminen. Meille oulunkyläläisille tämä valtuus-
ton linjaus on tärkeä selkänoja, kun vaadimme arvokkai-
den luontoalueiden suojelemista esimerkiksi Veräjämä-
en metsässä ja Pirunkalliossa.

Valtuustostrategia antaa isot suuntaviivat valtuuston 
työlle, mutta lihaksi se muuttuu vasta tulevissa valtuus-
ton päätöksissä. Valtuutettujen tehtävä on huolehtia, ett-
eivät tavoitteet jää sanahelinäksi, vaan eriarvoisuus to-
della vähenee, lapset saavat hyvää kasvatusta ja kau-
punkiluonto säilyy monimuotoisena. Tätä myös jokai-
sella kaupunkilaisella on oikeus vaatia. Siksi strategi-
aan kannattaakin tutustua ja kertoa rohkeasti meille val-
tuutetuille, mitä toimenpiteitä esimerkiksi Oulunkyläs-
sä näiden tavoitteiden toteuttaminen parhaimmillaan 
tarkoittaisi. 

ANNA VUORJOki

kaupunginvaltuutettu (vas)

Rokotusaika
Rokotuspisteessä 
6.–10.11.2017
ma-to klo 8.30–18 sekä
pe klo 8.30–15
omassa tai avoimessa neu-
volassa 6.–17.11.2017
ma-pe klo 8.30–10.30 sekä 
ke klo 16–18

Mikäli ei pääse 6.–10.11. 
rokotukseen, voi vara-
ta 13.11. jälkeen ajan roko-
tukseen omalta terveysase-
malta. Varauksen voi tehdä 
sähköisesti tai soittamalla 
terveysasemalle.

Maksuttomaan influens-
sarokotukseen ovat oikeu-
tettuja sairautensa vuok-
si riskiryhmiin kuuluvat, 

influenssarokotuksiin muutoksia
65 vuotta täyttäneet, varus-
mies- ja vapaaehtoisen ase-
palveluksen aloittavat ja va-

kavalle influenssalle alttii-
den henkilöiden lähipiiri.

MAUNO HARi

eTSiMMe lehteen ur-
heilusta ja kirjoittamises-
ta kiinnostunutta vapaa-
ehtoista kirjoittamaan pai-
kallisten urheiluseurojen 
toiminnasta. Aikaisempaa 
kokemusta ei tarvitse olla, 
intoa ja kiinnostusta kyllä! 

Oletko urheilusta kiin-
nostunut opiskelija? Ha-
luatko mukavan harras-

Tule Oulunkyläisen 
urheilutoimittajaksi!

tuksen työn ohelle, joka ei 
vie liikaa aikaa? Onko ta-
voitteenasi hioa kirjoitus-
taitojasi? Jos vastasit kyllä 
johonkin näistä kysymyk-
sistä, voit olla etsimämme 
henkilö! 

Jos kiinnostuit, ota yh-
teyttä päätoimittajaan: swi-
lander@hotmail.com.

SUSAN WiLANdeR
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OULUNKYLÄ

taessa oli ilmiselvästi pidetty tärkeänä sitä, että asukkaat 
viihtyvät, kohtaavat toisiaan ja ovat ylpeitä kotikulmis-
taan. Pieniä taideteoksia löytyi kadunkulmista, talojen 
seinistä ja katukivien ladonnasta aukioilla.

Tämän numeromme teema on kulttuuri ja siksi haluan 
kertoa vielä lyhyesti Louisianan modernin taiteen muse-
osta, joka on n 30 km Kööpenhaminasta pohjoiseen. Ma-
tala rakennuskompleksi sijaitsee Juutinrauman rannalla 
tarjoillen upean vesimaiseman. Itse rakennus toi minun 
mieleeni Alvar Aallon. Suuret ikkunat, sisäpihaa seuraa-
vat ikkunakäytävät, puupaneelien käyttö ja luonnon läs-
näolo sisätiloissa toivat mielestäni sen tunnelman. Mu-
seo ei vaikuttanut aluksi suurelta, mutta se sisälsi var-
sin useita galleriatiloja. Tällä kertaa näytteillä oli mm va-
lokuvia ja videotaidetta. Toinen päänäyttely oli minusta 
hieman hämmentävä ja huomaan ajattelevani sitä mel-
ko usein. En ole todellakaan mikään taiteen suur- tai 
edes pienkuluttaja ja modernin taiteen 
edessä olen kyllä hukassa. Tämä näyt-
tely sisälsi maalauksia, esineitä, videoi-
ta ja alastomasta parista muodostuvan 
oviaukon. Luulen ymmärtäneeni jol-
tain osin taitelijan ajatuksia, mutta tuo 
oviaukko -juttu täytyy kyllä selvittää. 
Kiersin toista kautta.

MARJA MARkkO

Oulunkylä-seuran puheenjohtaja

Olen parin viimeisen viikon aikana tutustunut neljän 
eri kaupungin tarjoamaan kulttuuriin. Kulttuuriksi luen 
myös kaupunkien eri alueiden tunnelmat ja sen luovat 
asukkaat sekä tietenkin ruoan.

Syyskuun lopulla Helsingissä vietettiin Lähiöfest -nimis-
tä tapahtumaa, joka tarjosi viikon ajan erilaisia tapahtu-
mia mm Malmilla, Haagassa, Herttoniemessä, Kontu-
lassa, Vuosaaressa ja Lauttasaaressa. Tarkoitus oli saa-
da kaupunkilaiset lähtemään tutustumismatkalle alu-
eille, joilla ei ehkä juurikaan käy. Harmikseni missasin 
Tappajahai -elokuvan, jota olisi voinut katsoa Siltamäen 
uimahallin altaassa. Itse olen asunut täällä nelisenkym-
mentä vuotta ja nolottaa myöntää, etten ole käynyt esim. 
Kontulassa. Siispä lauantaina Kontulaan. Alueen keskel-
lä olevalle urheilukentälle oli kokoontunut satoja ihmi-
siä kuuntelemaan musiikkia ja katsomaan upeasti toteu-
tettua tuliteatteria. Hyvä tunnelma ja lapset innoissaan 
tuliakrobaateista. Juhlan kohokohta oli kolmen vaikutta-
van muraalin virallinen paljastaminen osana Upea17 -ta-

pahtumaa. Työt on tehty korkeiden kerrostalojen päätyi-
hin Kontulankaarella. Suosittelen katsomaan.

Kesällä jäi lomien pitäminen vähiin, joten pidennetty kau-
punkiviikonloppu Kööpenhaminassa toi mukavan katkon 
työviikkoon. Kelien puolesta ei ollut kyllä ihan nappiva-
linta! Edellisestä käynnistä oli jäänyt mieleen mm kaupun-
gin mukava tunnelma, mutta unohtunut tyystin sikamai-
set hotellihinnat. Joten varasin hotellin Malmöstä ja pää-
tin bongata samalla Lundin. Tämä järjestely toimi hyvin. 
Junamatka Juutinrauman siltaa pitkin Kööpenhaminaan 
kesti vain puolisen tuntia eikä paluumatkan passikontrolli 
Ruotsin puolella juurikaan haitannut vaikkakin tuntui hie-
man omituiselta.

Malmön vanhan kaupungin vieressä olevalle entiselle te-
lakka- ja teollisuusalueelle on noussut uusi asuinalue, jota 
en voinut olla vertaamatta Kalasatamaan. Se on kooltaan 
isompi, mutta sijainti meren ja kantakaupungin läheisyy-
dessä samanlainen. Alue on myös valmiimpi kuin Helsin-
gissä. Ensimmäisenä huomasin rakennusten monimuotoi-
suuden ja rakennetut avarat virkistysalueet, jotka toimivat 
asukkaiden yhteisinä puutarhoina, peli- ja leikkikenttinä 
tai mielenkiintoisina polkuina kortteleiden sisällä. Erityi-
sesti viehätyin mutkittelevasta kanavasta ja sen varrelle ra-
kennetusta puisesta kulkuväylästä, joka reunaan oli istu-
tettu kaislikko. Tuulisena päivänä oli meditatiivista istua 
penkillä ja kuunnella kaislikon suhinaa. Aluetta suunnitel-

Tammen      juurelta

NäyTTeLy koostuu 7 roll-
upista (80x200 cm). Se esit-
telee Keskuspuistoa asuk-
kaille tärkeänä virkistyk-
sen-, liikunnan-, tervey-
den- ja lähiluonnon kei-
taana keskellä Helsinkiä. 
Näyttely tuo esille asuk-
kaiden kannanoton: ”Ei 
enää palaakaan pois 
Keskuspuistosta”.

Asukkaiden Keskus-
puisto- näyttelyn avajaiset 
pidettiin Maunula-talossa 

Oulunkylän asukasilta
MISSÄ MENNÄÄN? MITÄ 

RAKENTAMISTA ON 
TULOSSA?

to 16.11. klo 18
Oulunkylän Seurahuone Larin Kyöstin tie 7

Kaupunkisuunnitteluviraston asiantuntija kertoo 
tuoreet uutiset alueen kaavoituksen vaiheista 

ja vastaa asukkaiden kysymyksiin.

Oulunkylä-Seuran SYYSKOKOUS noin klo 19.30
Vuoden 2018 suunnitelmat 

ja henkilövalinnat.
Vuoden 2017 

oulunkyläläinen 
-tunnustuksen jako.

Kahvitarjoilu 
Kaikki tervetulleita!

kAAVAeHdOTUSTA on 
muutettu 15 kohdassa, jois-
ta useimmat ovat vähäisiä, 
esimerkiksi vain määräyk-
siä koskevia. Tärkein on eh-
kä se, että Kivalterinpolun 
kaarteen kohdalta on pois-
tettu toinen kerrostalo ja 
näin levennetty Kisällinpo-
lun ympärillä olevaa puis-
toa. Käskynhaltijantien ete-
läpuolella, noin 30 metriä 
Mestarintien risteyksestä 
itään on lisätty talojen väliä 
ja metsäinen alue laajenee. 
Aleen toteuttamisen aloitta-
minen liittyy Raidejokerin 
rakentamiseen ja edellyttää 
mm. kaasuputken siirtoa.

Suunnitellussa liiken-
neratkaisussa Kivipadon-
tien ja Norrtäljentien riste-

käskynhaltijantien 
kaavaehdotus 
lautakunnasta valtuustoon

keskuspuistosta 
kiertävä näyttely 
”Asukkaiden 
keskuspuisto”

Lähiöfest2017:n tapahtumatorilla Pohjois-Haagan 
yhteiskoululla oli apulaispormestari Anni Sinnemäki 
keskustelemassa asukkaiden kanssa lähiöiden 
tulevaisuudesta. Hän tutustui myös siellä esillä olleeseen 
Asukkaiden keskuspuisto -näyttelyyn yhdessä Pohjois-
Haaga seuran puheenjohtajan Tarja koskelan ja 
varapuheenjohtaja Timo Vuoren kanssa.

syyskuun puolessa välis-
sä, kun Keskuspuistoryh-
mä juhlisti saamaansa vuo-
den Ympäristöpalkintoa. 
Sen jälkeen näyttely on jo 
ollut esillä koulussa, Työ-
väenopiston tapahtumassa 
ja Pohjois-Haagan lähiöfes-
tivaaleilla, missä siihen tu-
tustui monien asukkaiden 
lisäksi mm apulaispormes-
tari Anni Sinnemäki.

SiNikkA 

JOUTSALMi-TORVALdS

TOMI AUERSALMI

Kiertävää näyttelyä tarjotaan yhdistyksille, kouluille, 
kirjastoille, ulkoilumajoille ja tapahtumiin, sillä se on 
helposti pystytettävä. 
Lainaus on ilmaista.

Näyttelyn varauslomake: 
http://bit.ly/2wen6Ky
Varauskalenterista näkee vapaat/varatut päivät: 
http://bit.ly/2iD79c0

ykset säilyvät suunnilleen 
ennallaan, mutta Mestarin-
tieltä poistuu mahdollisuus 
kääntyä vasemmalle Mau-

nulan suuntaan. Esimerkik-
si matka Kustaankartanon 
portilta länteen kulkee tule-
vaisuudessa Kivalterintietä 
itään, Mestarintieä etelään, 
Teinintietä itään, Norrtäl-
jentietä pohjoiseen ja vasta 
sitten Käskynhaltijantietä 

länteen. Matka pitenee noin 
500 metriä ja risteys kirkon 
kaakkoispuolella on ahdas 
ja arka ruuhkautumaan. 
Tietysti Maunulaan pääsee 
myös Mäkitorpantien kaut-
ta, mutta kiertomatka on sa-
maa luokkaa. 

Liikennejärjestely es-
tää bussin 69 kulun Kus-
taankartanon portin sivuit-
se, sillä bussit tuskin voi-
vat tehdä u-käännöstä Ki-
vipadontien risteyksessä. 
Bussit joutuvat kulkemaan 
joko Mäkitorpantien kaut-
ta tai nykylinjan 61 reittiä 
Käskynhaltijantietä.

ARTO SALMeLA

käskynhaltijantien kaavaehdotusta kuvaava pienoismalli.

Kaavaehdotus-
ta on muutettu 15 
kohdassa.
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LOkAkUiSeNA viikon-
loppuna Oulunkylän yh-
teiskoulussa käy kuhina. 
Juhlasalista kuuluu lau-
lu, toisaalla näyttelijä ker-
taa repliikkejään, ja kuva-
taiteen luokassa pöydät lai-
nehtivat rooliasuja ja rekvi-
siittaa. Koululla harjoitel-
laan Jälki-istuntoa, musikaa-
lia, joka saa ensi-iltansa 14. 
marraskuuta. Musikaali on 
Oulunkylän yhteiskoulun 
syksyn suuri ponnistus, jos-
sa on mukana lähes sata lu-
kion ja yläkoulun oppilasta 
ja kymmenkunta ohjaavaa 
opettajaa. 

Edellisen kerran musi-
kaalia tehtiin OYK:ssa syk-
syllä 2014. Tuolloin esi-
tetty Oltiinks mekin sella-
sii? -musikaali juhlisti kou-
lun 90-vuotista taivalta. 
Tämänvuotinen musikaa-
li, jolla OYK osaltaan juhlii 
satavuotiasta Suomea, on 
kokonaisuudessaan lähes 
kaksi kertaa edellistä suu-
rempi produktio.

Musikaali syntyy 
oppilasvoimin 

Jälki-istunnon käsikirjoituk-
sen taustalla on oppilaiden 

AidASSA luonto on tärkeä 
osa arkea. Joka viikko päi-
väkodin isot ja pienet lap-
set siirtyvät päiväkodin pi-
haksi remontoidusta Ru-
noilijanpuistikosta lähimet-
sään retkeilemään ja leikki-
mään. Lapset oppivat päi-
väkodissa käyttämään eri-
laisia luonnontutkimusvä-
lineitä. Kiikareilla tähystel-
lään lintuja ja oravia, luu-
peilla pienempiä ötököitä 
tai tutkitaan vaikka puun-
runkoa. Pieniin purkkeihin 
voi kerätä mukaan metsästä 
löytyneitä aarteita tai ranta-
vettä. Lähimetsästä on löy-
tynyt mustikoita ja vadel-
mia lasten maisteltavaksi ja 
marjapiirakan täytteeksi as-
ti. Metsässä on tutkittu in-
nokkaasti myös kotiloita ja 
löydetty hienoja keppejä ja 
käpyjä.

Lasten ideat näkyvät päiväkodin 
toiminnassa 
Elokuun alussa Veräjämäen Runoilijanpolulla 
avasi ovensa uusi Norlandia-päiväkoti Aida. 
Päiväkodin väki on tutustunut pikkuhiljaa 
Veräjämäen kauniiseen ympäristöön. 
Erityisesti upeasta lähimetsästä on tullut niin 
lasten kuin aikuistenkin suosikki. 

– Täällä on upea retkeil-
lä lasten kanssa. Äskettäin 
kävimme Pikkukosken ran-
nassa ja kiipesimme lähei-
selle kalliolle. Luonnossa 
lapset oppivat myös liikku-
maan monipuolisesti, las-
tentarhanopettaja Emilia 
Laine kehuu. 

Aidan väki kiittelee ystä-
vällisiä asukkaita, jotka ovat 
retkillä pysähtyneet terveh-
timään päiväkotilaisia. Ke-
nellekään henkilökunnas-
ta Veräjämäki ei ole en-
nestään kovinkaan tuttu ja 
asukkailta on tullut muka-
via vinkkejä lähiympäristön 
hyödyntämiseen. 

– Päiväkodissa on ol-
lu tosi kivaa, mä oon saanu 
värittää ja tykkään leikkii. 
Tykkään leikkii myös lää-
kärileikkii ja maalata. On ki-
va ollu keinua ja leikkiä tos-

sa pihalla. Oon saanut uu-
sia kavereita. Aikuiset on 
kivoja, kertoo Fanni, 4, tun-
tojaan päiväkodin alusta. 
Hän odottaa innolla myös 
tulevia vohvelikestejä, jotka 
hän ideoi viikko-ohjelmaan. 

– On tärkeää, että las-
ten ideat näkyvät ja kuulu-
vat päiväkodin toiminnas-
sa. Tämä on lasten paik-
ka ja haluamme, että lapset 
saavat muokata oppimis-
ympäristöjä mieleisekseen, 
lastentarhanopettaja Emilia 
Laine korostaa.

Aida on pieni, kahden 
ryhmän päiväkoti. Se on 
vastakohta nykyiselle ke-
hitykselle, jossa rakenne-
taan jopa satojen lasten 
päiväkoteja. 

– Meillä on mahdolli-
suus tarjota yksilöllisem-
pää hoitoa ja pieni päiväko-
ti tarkoittaa myös, että tun-
nemme lapset ja perheet pa-
remmin. Kohtaaminen on 
kaiken perusta. Meillä on 
hyvä tunnelma, lastenhoi-
taja Tomi Julkunen kertoo.

– Päiväkodissa on hyvä 
olla, koska täällä saa hyvää 

ruokaa, Elias, 3, perustelee.
Pian Aidassa käynnistyy 

myös Moomin Language 
School, englannin kielen di-
gitaalinen opetusohjelma. 
Siihen pääsevät mukaan yli 
3-vuotiaat lapset.

-Mä osaankin jo espan-
jaa, niin kuin buenos tar-
des ja hola ja olis kiva oppia 
englantia, Elias kertoo. 

-Digi- ja mediakasvatuk-
sessa on tärkeää nähdä lap-

si aktiivisessa 
roolissa toimijana. Lap-

si ei ole vain passiivinen 
vastaanottaja, vaan voi op-
pia ja tuottaa omaa sisältöä 
esimerkiksi ottamalla ku-
via ja videoita merkityksel-
lisistä asioista, Emilia Laine 
pohtii. 

Luonnon tutkimisen ja 
ympäristökasvatuksen li-
säksi Aidassa painote-
taan myös tunnetaitojen 

tärkeyttä. 
-Opettelemme yhdessä 

antamaan tunteille ja eri-
laisille oloille nimiä. Empa-
tiataidot ja toisten huomioi-
minen ovat tärkeitä ja ko-
rostuvat tänä aikana, kun 
viestintä ja kohtaamiset ta-
pahtuvat enenevästi myös 
virtuaalisesti. Läheisyyttä 
ja sylittelyä ei voi toteuttaa 
etänä, Emilia Laine toteaa.

 RiikkA iMMONeN

Jälki-istunto marssittaa lavalle tarinoita satavuotiaan Suomen nuorista

Oulunkylän yhteiskoulun musikaali tulee ensi-iltaan 
marraskuun puolivälissä.

muodostama käsikirjoitus-
ryhmä, joka ideoi ja koos-
ti käsikirjoituksen äidinkie-
len ja teatteritaiteen opetta-
jan Satu Mäkisen johdolla. 
Musikaalin bändi, kuoro, 
tekniikka, lavastajat ja pu-
vustajat, tanssijat sekä näyt-
telijäkaarti koostuvat niin 
ikään OYK:n oppilaista. 

Produktiossa muka-
na oleminen on pitkäjän-
teistä työtä, sillä Jälki-is-
tunnon valmisteleminen on 
aloitettu jo viime keväänä.  
– On huikeaa nähdä, mi-
ten vastuullisia musikaa-
lissa mukana olevat nuoret 
ovat. Nuoret antavat pro-
jektille todella paljon, ker-
too musikaalia ohjaava Sa-
tu Mäkinen. 

Jälki-istunnon vetävä mu-
siikki on ammattilaisen kä-
sialaa. Sävellysten takana 
on helsinkiläinen säveltä-
jä Juha Kujanpää, joka vas-
tasi myös OYK:n kolmen 
vuoden takaisen musikaa-
lin sävellyksistä. 

keskiössä tämän päivän 
nuoret

Jälki-istunto on kertomus 
keskenään erilaisista nuo-

rista, jotka kohtaavat kou-
lun jälki-istunnossa ja ker-
tovat vähitellen omat tari-
nansa. Lähtöasetelmassa on 
siis yhtymäkohtia 1980-lu-
vun kulttielokuvaan The 
Breakfast Club. 

Musikaalin fiktiivis-
ten henkilöhahmojen kaut-
ta syntyy kuva paitsi nyky-
nuorisosta, myös 100-vuo-
tiaasta Suomesta. Mate-
rialistiselle Helylle vaat-
teet ja ulkonäkö ovat tär-
keitä, kun taas Anna Unel-
ma kipuilee hänelle asetet-
tujen vaatimusten keskellä. 
Henkilöhahmojen joukos-
sa on myös esimerkiksi ko-
viksen roolia vetävä Sani ja 
venäläistaustainen Alina.  
– Jälki-istunto kertoo siitä, 
että kaikki täytyy kohda-
ta, luonnehtii Satu Mäkinen 
juonikaarta. Samalla musi-
kaali irvailee hyväntahtoi-
sesti suomalaisuudelle ja 
Suomi-kliseille.

Musikaali lisää 
yhteisöllisyyttä

Lukion toisen vuoden opis-
kelija Asta Korpiala esit-
tää musikaalissa Sirua, 
skeittaajaa, joka on ulkoi-

sesti itsevarma mutta si-
säisesti epävarma nuori.  
– Musikaalissa mukana ole-
minen on ollut todella ki-
vaa jo tähän asti, summaa 
Korpiala tunnelmiaan loka-
kuussa, jolloin ensi-iltaan on 
vielä reilu kuukausi aikaa.  
– Musikaali on ollut hieno 
tilaisuus tutustua koulun 
eri-ikäisiin oppilaisiin. Luo-
va tekeminen on myös hy-
vää vastapainoa tunneilla 
istumiselle.

Yhdessä tekemis-
tä korostaa myös abitu-
rientti Lassi Maanonen.  
– On mukavaa nähdä, mi-
ten musikaali on tuonut 
ison porukan yhteen, Maa-
nonen toteaa. Hänen hah-
monsa musikaalissa on 
Myrsky, maailmantuskas-
ta ja maailman synkäs-
tä tilasta kärsivä poika.  
– Myrsky on jäänyt ehkä lii-
kaakin jumiin kriiseihin ei-
kä osaa enää nähdä pieniä 

hyviä asioita, Maanonen 
kertoo roolihahmostaan ja 
jatkaa löytävänsä Myrskyn 
hahmosta myös itseään.

Ensi-ilta 14. marraskuuta
Jälki-istunto esitetään Ou-

lunkylän yhteiskoulun juh-
lasalissa (Siltavoudintie 24) 
tiistaina 14.11. klo 19, tors-
taina 16.11. klo 19 sekä sun-
nuntaina 19.11. klo 14 ja klo 
18. Lippuja myydään ovelta 
tuntia ennen näytöstä. 

ViRVe LeHMUSVAARA

elias ilomäki (vas.) ja Joonas Merjovirta valmistamassa hiekkakakkuja.

yhdessä tekemisen tunnelma oli korkealla jo lokakuun alun harjoituksissa.

SISSI PURANEN

RIIKKA IMMONEN
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– OLeMMe pitäneet vas-
taanottoa kohta 25 vuot-
ta tässä Tapsa Rautavaaran 
katseen alla, kertoo ham-
maslääkäri Jukka Kärkkäi-
nen. Hän on suorittanut 
sekä hammaslääkärin et-
tä yleislääkärin tutkinnot. 
Lääkärinvastaanottoa hän 
ei nykyisin pidä, mutta po-
tilasta ajatellen molemmista 
tutkinnoista on silti hyötyä. 

Työparina on puoliso 
Lea, joka toimii vastaan-
otossa avustajana, instru-
menttihoitajana sekä huo-
lehtii toimistotehtävistä. 

– Annamme hampai-
den perushoitoa koko laa-
juudessaan ennaltaehkäi-
sevästä hoidosta implantti-
hoitoihin. Potilaamme ovat 
etupäässä Oulunkylästä, 
kaukaisimmat tulevat Mie-
hikkälästä saakka. Palve-
lumme on korkeatasoista 
ja asiakkaalle edullista. Tä-
män vuoksi hoitosuhteem-

Iloiset Kädet - joulumyyjäiset

Käsityömyyjäiset Nuorisotalo Nuotassa
(Kylänvanhimmantie 25)

sunnuntaina 19.11. klo 10-15
Kortteja, koruja, sukkia, tonttuja, 

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

Marttojen puffetti ja arpajaiset. 
Tervetuloa!

OK-Hammas tuntee 
ogelilaisten hampaat

me ovat pitkäaikaisia, tote-
aa Jukka Kärkkäinen. Mo-
net tutkimukset osoittavat, 
että pitkäaikaisissa potilas-
suhteissa hoitotoimenpitei-
tä tehdään vähemmän, mi-
kä koituu potilaan eduksi. 

Tuleva soteuudistus 
huolettaa molempia. Pelko-
na on, että pienet yritykset 
jäävät isompien jalkoihin. 

– Meillä eivät centit siir-
ry veroparatiiseihin ei-
kä pääomasijoittajille, Lea 
Kärkkäinen vakuuttaa. 

– Meidän kaltaisemme 
pienet yritykset pelkäävät, 
että uudistus on raakile ja 
kustannukset karkaavat kä-
sistä eikä tavoiteltavia sääs-
töjä synny. Haluamme kui-
tenkin olla mukana pal-
velujen tuottajana ja luo-
tamme että nykyiset asiak-
kaat haluavat jatkaa kans-
samme, vakuuttaa Jukka 
Kärkkäinen. 

MAUNO HARi

PiTkäkSi venyneen re-
montin jälkeen leikkipuis-
to on nyt avattu täysin uu-
distuneena. Leikkipuiston 
rakennus valmistui jo tal-
vella, ja kesän aikana kun-
nostettiin piha-alueet. En-
tisellään on pysynyt vain 
hämähäkkiverkko-kiipeily-
teline, kahluuallas ja hiek-
kakenttä pelaamiseen. Pi-
han kummut saivat monis-
ta uusista leikkipuistoista 
tutut tekonurmipäällysteet 
kiipeilyköysineen ja niitä 
ympäröivine ralliratoineen. 
Pihalla on myös uusia kei-
nuja, kiipeilytelineitä, hiek-
kalaatikoita ja leikkivälinei-
tä. Uudistettu puisto on nyt 
esteetön – näkövammaiset 

OULUNkyLäSSä jo yli 50 
vuotta toiminut, Kesoil –
huoltoasemana aloittanut 
Neste K Oulunkylä täydensi 
palveluvalikoimaansa uudel-
la Subway–ravintolalla. Ava-
jaiset pidettiin 18.10.2017. 
Amerikassa 1965 perustettu 
Subway on maailman suurin 
pikaruokaketju yli 40 000:lla 
ravintolallaan. Suomessa ra-
vintoloita on 174. Subway 
valvoo tarkasti laatua. Niin-
pä ennen avaamista kaksi 
työntekijää oli kahden viikon 
koulutuksessa Englannissa.

– Kauppojen vapaan au-
kiolon myötä kilpailu tällä-
kin alalla on kiristynyt. Sub-
way monipuolistaa ruoka-
tarjontaamme. Subway koe-

Leikkipuisto Mäkitorppa on nyt entistäkin ehompi.

ja liikuntaesteiset on huo-
mioitu puistossa monin 
tavoin.

Avajaisissa paljon iloisia 
vierailijoita

– Avajaisissa oli liikunta-
rata, aarteenetsintää me-
rirosvosaarella, Mäkitorp-
pa-pinssien tekoa, Huutsi-
Kuutsi-bändi musisoimas-
sa, paloauto ja poliisiautoja 
sekä tarjoilua, kertoo Han-
nele Uotila leikkipuistosta.

Mäkitorpan leikkipuis-
tossa käy runsaasti vauva- 
ja pikkulapsiperheitä, mut-
ta iltapäivisin myös kou-
lulaisia. Iltapäivätoimin-
nassa on mukana noin 65 
koululaista. Puistoa käyt-

tävät myös erilaiset päivä-
koti-, perhepäivähoito-, ko-
tipalvelu ja kerhoryhmät. 
Puiston toiminta pyritään 
muokkaamaan käyttäjien 
toiveiden mukaisesti.

– Maanantaisin meillä 
on sisätiloissa vauva-aamu 
(yhdessäoloa, tutustumis-
ta, lauluja, loruja, yhdes-
sä suunniteltua ohjelmaa), 
tiistaisin ja torstaisin leik-
kitoiminnan kerho ja yhtei-
siä toimintatuokioita kai-
kille yhdessä kerholaisten 
kanssa. Keskiviikkoisin ko-
koontuu MLL-perhekah-
vila, jossa on yhteistä toi-
mintaa alueen perheiden 
kanssa. Perjantaiaamupäi-
visin sisällä vietämme taa-

peroaamua; pikkulapsiper-
heille suunnattua ohjattua 
toimintaa ja yhdessäoloa. 
Säännöllisesti järjestämme 
myös vauvaperhetoimin-
taa, joka on jatkoa neuvo-
loiden järjestämälle perhe-
valmennukselle. Näiden li-
säksi on erilaisia tapahtu-
mia, teemapäiviä ja -viik-
koja ja muuta ohjelmaa 
asiakastoiveiden mukaan, 
Hannele Uotila sanoo.

Mäkitorpan puistossa 
työskentelee yksi sosiaa-
liohjaaja, 2 ohjaajaa ja nyt 
vielä alkusyksyn yksi eri-
tyisavustaja. Työhön kuu-
luvat mm. erilaisten ryhmi-
en ohjaustehtävät.

SUSAN WiLANdeR

Neste k Oulunkylässä aloitti Subway –
ravintola

taan hampurilaisiin verrat-
tuna kevyemmäksi vaihto-
ehdoksi, toteaa kauppias Ju-
ha Salo.

Subi–annos käsittää 
omassa uunissa vastapaiste-
tun leivän, jonka väliin asi-
akas valitsee mielensä mu-
kaan monenlaisia täytteitä ja 
kastikkeita.  

– Olipa herkullista, tote-
si lähistöllä asuva grand old 
oulunkyläläinen, Arvi Vuo-
risalo, nautittuaan puolik-
kaan herkkusämpylän.

Juha Salo toteaa, et-
tä markkinat muovaavat 
myyntiä. Niinpä asema 
on auki aamuvarhaisesta 
keskiyöhön.

MAUNO HARi 

emmi Salo kysyy asiakkaan toiveita leivän sisällöksi. 
-Subway konsepti täydentää hyvin liikenneaseman 
pikaruokavalikoimaa, toteaa taustalla leipien valmistusta 
ohjaava Teppo Lindroos.

MAUNO HARI

MA-Pe 10.00-17.00
La- sopimuksen mukaan

Käpyläntie12, 00600 Helsinki
Puh. 0449777688

www.byrkland.fi

Opiskelijoille ja eläkeläisille kaikkiin töihin-5%

Oulunkylän srk:n Kutomakerhon
J O U L U M Y Y J Ä I S E T
LAUANTAINA 25.11.2017  klo 11.00–15.00

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

Uudistettu leikkipuisto 
Mäkitorppa avautui

HANNELE UOTILA/LEIKKIPUISTO MÄKITORPPA
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Uusi yläasteen koulu 
Pakilaan?
Remontti Pakilan yläasteen koulun sisäilmaongelmien 
ratkaisemiseksi on vaihtumassa kokonaan uuden kou-
lurakennuksen rakentamiseen. Ainakin toivottavasti 
niin.

Uutta koulurakennusta alettiin suunnitella sen jälkeen, 
kun remonttikustannusten todettiin nousevan lähelle 
uuden koulurakennuksen hintaa. 

Uudisrakennuksen tilat on helppo suunnitella opetus-
ta hyvin palveleviksi, mikä ei vanhaa korjattaessa ole 
läheskään aina mahdollista. Joustavuus opetustilojen 
suunnittelussa korostuu nyt, kun kouluissamme on 
otettu käyttöön uusi opetussuunnitelma.

Uuden opetussuunnitelman keskeisenä tavoitteena on 
ohjata oppilaita aktiiviseen tiedonetsintään, ottamaan 
itse selvää asioista. 

Jatkossa opetustavat monipuolistuvat entisestään ja op-
piaineiden rajat kaatuvat. Jokaisella vuosiluokalla teh-
dään ainakin yksi eri oppiaineita yhdistävä projekti. 
Tietokoneita käytetään kaikissa oppiaineissa ja kaikil-
la luokilla.

Koulusta lähdetään entistä useammin retkille ja tutus-
tumiskäynneille esimerkiksi yrityksiin ja museoihin. 
Oppilaita motivoidaan tutkimalla todellisen elämän il-
miöitä. Oppimisesta yritetään tehdä entistä mielenkiin-
toisempaa ja hauskempaa.

Enää ei puhuta luokista vaan oppimisympäristöistä. 
Oppimisympäristö on avointa tilaa. Pulpettirivit vaih-
tuvat mukavampiin tuoleihin, joiden keskellä opetta-
jat ohjaavat oppilasryhmiä. Tärkeä osa oppimisym-
päristöä on älyteknologian mahdollisuuksien tehokas 
hyödyntäminen.

Vaikka uuden opetussuunnitelman myötä oppiminen 
laajenee luokkahuoneen ja koulurakennuksen ulkopuo-
lelle koko Helsinkiin, koulurakennuksiakin tarvitaan 
edelleen. Koska opetushallituksella ei ole vielä uuden 
opetussuunnitelman mukaista tilaohjelmaa eikä yläas-
teen kouluista juuri ole malleja uuden opetussuunnitel-
man ja joustavan oppimisympäristön toteutukseen, Pa-
kilan yläasteen uudisrakennusta joudutaan suunnitte-
lemaan ilman kokemuksia toimivista ratkaisuista.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen tila-
palvelut yhdessä rehtori Juha Leinon kanssa tekevätkin 
arvokasta ja uraa uurtavaa työtä laatiessaan uutta tila-
ohjelmaa Pakilan yläasteen uudisrakennukselle. Tilaoh-
jelma on aika pitkällä, ja pian arkkitehti pääsee tutki-
maan ratkaisua.

Pakilan yläasteen koulu on ollut iltaisin varsinaisen 
koulutyön lisäksi useiden seurojen ja yhdistysten käy-
tössä. Koulun käyttäjät ja alueen asukkaat tullaan osal-
listamaan myös uuden koulura-
kennuksen suunnittelussa. Kau-
punki avaa ”Kerro kantasi” -palve-
lun nettiin. Lisäksi yläasteen kou-
lulla tullaan järjestämään asukasti-
laisuus, jossa kerrotaan uuden kou-
lurakennuksen suunnitelmista. Ti-
laisuudessa asukkailla ja kaikilla 
koulun käyttäjillä on mahdollisuus 
kertoa toiveistaan. 

TAPiO kLeMeTTi

Pakila-Seuran pj.
050-624 86

Pakila-Seuran 
Puheenjohtajan palsta

PAKILA

HARVA asukastutkimuk-
seen osallistunut asuu yk-
sin - taloudessa on yleensä 
vähintään kaksi henkilöä, 
eikä ole harvinaista, että su-
kulaisia asuu lähellä. Muut-
toliike on verrattain pientä, 
ja palveluihin ollaan tyyty-
väisiä. Pakilassa, Torppa-
rinmäessä tai Paloheinässä 
asuvan kodissa remontit ei-
vät välttämättä ole akuutte-
ja, mutta tarpeita energia-
tehokkuuteen, tietoliiken-
neyhteyksiin ja putkistojen 
korjaamiseen on tunnistet-
tu. Yleiskaavan muutos ei 
innosta: asumisväljyydes-
tä ja luonnonläheisyydestä 
halutaan pitää kiinni. 

Pakila-seura toteutti ke-

VäiTTikö joku että histo-
riikkien aika on ohi? His-
toriikit ovat ikävystyttä-
viä ja antavat informaatiota 
vain pienelle joukolle asias-
ta kiinnostuneita? FT Mai-
ja Hakasen historiikki 100 
vuotiaasta Pakilan työväen-
talosta kumoaa nämä väit-
teet heti kansilehdellään. 
Jo historiikin nimi Salamas-
ta se kaikki alkoi, virittää lu-
kijan vireän satavuotiaan 
jäljille ikään kuin salapolii-
sin viitta hartioilla. Vai mitä 
sanotte tästä? Ostetaan rii-
hi. Riihi palaa. Rakennetaan 
tanssilava. Ostetaan huvila. 
Talo takavarikoidaan. Talo 
saadaan takaisin. Talon toi-
mijoita urkitaan, vangitaan. 
Lain voimin valtio vie talon. 
Talosta tulee kirkko. Talon 
toimijat vankilassa, maa so-
dassa. Oma talo pitää ostaa. 
Aikamoista jännitysnäytel-
mää. Ja tuossa oli vasta en-
simmäiset viisikymmen-
tä vuotta. Seuraavat viisi-
kymmentä vuotta kuluvat 
rauhallisemmissa merkeis-
sä, mutta ilman jännitteitä 
ei talo ole selvinnyt viime 
aikoinakaan. 

Pakilan työväentalon ny-
kyinen omistaja on Pakilan 
demokraattinen kulttuuri-
säätiö. Talo on suojeltu. Se 
on korjausten jälkeen entis-
tä ehompi. Toiminta työvä-
entalolla jatkuu entistä mo-
nimuotoisempana. Ja niin 
kuin talon satavuotisjuh-
lassa puhujat totesivat, siitä 
on tullut asukkaiden yhtei-
nen talo. 

Arkistojen aarteista ja 
yksityishenkilöiden muis-
teista Maija Hakanen on al-
le sadalle sivulle koonnut 
Pakilan työväentalon ja sen 
ympärille sadan vuoden ai-
kana rakentuneiden yhtei-
söjen jännitteisen ja jännit-

Vihreä, vireä Pakila on omistusasuntojen 
ja autojen tyyssija
Millaisia asukkaita ovat Pakilassa, 
Torpparinmäessä ja Paloheinässä 
asuvat helsinkiläiset Pakila-seuran 
asukastutkimuksen 2017 mukaan? Omassa 
omakotitalossa tai rivitaloasunnossa asuvat 
arvostavat vihreyttä, hyviä palveluita sekä 
pysyvyyttä omalla alueellaan. Olemme 
innokkaita kehittämään alueitamme ja 
käyttämään joukkoliikennettä, mutta 
valitsemme silti herkästi käyttöömme oman 
auton, joita taloudessa on yhdestä kahteen. 

väällä 2017 järjestyksessään 
kolmannen asukastutki-
muksen. Saimme yhteensä 
845 vastausta. Asukaskyse-
lyssä painottuivat iäkkääm-
män väestön vastaukset. 
Tärkein tiedonsaantikana-
va kyselystä oli tänä vuon-
na kotiin jaettu suoramai-
nos. Kysely toteutettiin säh-
köisenä, mutta kyselyyn oli 
mahdollista vastata myös 
paperilomakkeella. Jatkos-
sa kyselyt tullaan toteutta-
maan vain digitaalisina.

Pakilassa on tilaa mo-
nenlaisille ja monen ikäisil-
le, ja meitä kaikkia innos-
taa yhteisöllisyyden löytä-
minen. Aktiivisia käsipareja 
kaivataan lisää Pakila-seu-

ran kuten muidenkin toi-
mijoiden riveihin. Alueella 
järjestetään jo useita vuosit-
taisiksi juurtuneita tapah-
tumia, mutta monet järjes-
täjät alkavat olla jo iäkkäitä. 

Pakila-seura haluaa in-
nostaa ja kutsua nuorem-

pia toimijoita mukaan jär-
jestämään toimintaa. Yhtei-
sestä alueen kehittämises-
tä ja asukastutkimukses-

ta järjestetään Hyvän Pai-
menen kirkolla 21.11.2017 
keskustelutilaisuus, johon 
kaikki alueen asukkaat ovat 
tervetulleita. 

Asukastutkimusta halu-
taan kehittää ja sen sisältö-
jen ja tiedonjalostamiseen 
ideoita voi lähettää jo nyt 
sosiaalisen median kaut-
ta. Kutsumme innokkaita 
liittymään Pakila-seuraan, 
joka on jokaisen alueel-
la asuvan äänenkannatta-
ja. Tule mukaan Pakila-seu-
ran toimintaan ja osallistu 
aluefoorumiin!

PePPi TeRVO-HiLTULA JA 

SiMO SANkARi 

Kirja-arvostelu
Salamasta se 
kaikki alkoi

tävän elämän vaiheet. Se ei 
ole vain kertomus yhdes-
tä työväentalosta monien 
maassamme rakennettujen 
joukossa. Se on myös mer-
kittävä kertomus itsenäises-
tä Suomesta, työstä ja tais-
telusta, maan rakentajista. 
Juhlavuonna tällaisia ker-
tomuksia tarvitaan lisää nii-
den kertomusten rinnalle, 
jotka nostavat maan histo-
riasta esille merkkihenki-
löt ja vallanpitäjät. Yksilöl-
lisyyttä korostavana aika-
na kertomus yhteisöllisyy-
destä, sen voimasta hyvin-
voinnin ja sivistyksen luo-
jana on enemmän kuin ter-
vetullut. Odotan mielen-
kiinnolla lisää tietoa vaik-
kapa historiikkien merkeis-
sä tämän maan rakentajista, 
yhteisöistä ja yksilöistä, joi-
den ansaitsema arvostus jää 
usein juhlahumussa huo-
maamatta. Sillä – Salamasta 
se kaikki voi alkaa...

OUTi MONONeN

HISTORIIKKI
Maija Hakanen: Salamasta 
se kaikki alkoi
Pakilan työväentalo 100 
vuotta
Kustannusyhtiö TA-Tieto 
Oy, Helsinki 2017, s.79

Pakila-päivän viettoa etupellossa.

 Alueella asuu noin 19.300 asukasta noin 7500 ko-
titaloudessa, joiden keskikoko noin 2,6 henkilöä (vrt. 
koko Helsinki 1,7)

 Asukkaista eläkeläisten (65 v. tai yli) osuus on noin 
17 %, (Helsinki 16,5 %)

 Yksin asuu vain joka viides (20 %) Pakila-Tuomarin-
kylän asukas (Helsinki n. 48 %)

 Omistuskiinteistöjen osuus huimat 90 % (Helsinki 
40 % ), lapsiperheiden 24,5 % ja pientaloasumisen 90 
% (Helsinki 40 %) 

 Yli 80 % asuntokunnista (kotitalouksista) on 1 tai 
useampi henkilöauto

Pakilassa on tilaa 
monenlaisille ja 
monen ikäisille

ERJA VUORIO
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PAKILA / MAUNULA

MAUNULALAiSTeN 
13–85-vuotiaiden asukkai-
den esiintyjäjoukko tut-
ki keväällä pidetyissä työ-
pajoissa rakkautta ja rak-
kaudellista olemista. Kä-
sikirjoitus esitykseen Tun-
ne nimeltä rakkaus muotou-
tui harjoitusten myötä. Ke-
väällä syntyneiden asioi-
den löytyminen valmiista 
käsikirjoituksesta on ollut 
esiintyjille helpotus. ”Esi-
tys ei jännitä niin paljon, 
kun on tuttuja asioita, joi-
ta on harjoiteltu monta ker-
taa. Silti tämä ei ole sellai-
nen pureskeltu juttu”, ker-
tovat esiintyjät Virpi Toi-
vonen ja Janika Takkula.

Lopputuloksessa näky-
vät paitsi esiintyjien muis-
tot ja ajatukset myös kult-
tuurissamme olevat rak-
kauskäsitykset, kuvat ja 
myytit. Myös rakkauden 
kääntöpuoli, rakkaudetto-
muus ja yksinäisyys, nou-

PAkiLA-SeURA on ni-
mennyt Vuoden Pakilalai-
seksi 2017 diplomi-insinöö-
ri Urpo Oksasen. Oksanen 
on poikkeuksellisen aktiivi-
sesti toiminut alueen asioi-
ta edistäen eri yhteisöissä, 
joista näkyvimpinä Lions 
Club, Pakila-Seura ja seu-
rakuntaneuvosto. Hän on 
toiminut primus motorina 
monien alueen tapahtumi-
en käynnistämisessä, esim. 
vuosittain vietettävä Paki-
lan, Paloheinän ja Torppa-
rinmäen kyläjuhla on alun 
perin Urpo Oksasen idea. 
Toteutuksessa luonnolli-
sesti on ollut mukana suu-
ri joukko alueen toimijoita, 
mutta järjestelyissäkin Ok-
sasen rooli koordinaattori-
na on ollut keskeinen. Myös 
se, että Pakila juhlii tänä 
vuonna 600-vuotisjuhlaan-
sa, perustuu Urpo Oksasen 
aloitteeseen. Hänen panok-
sensa juhlavuoden ohjelmi-
en toteuttamisessa on ollut 
erittäin suuri. Oli tehtävä 
sitten suuri tai pieni, Oksa-
nen on ollut valmis laitta-
maan itsenä likoon. Oksa-
nen on pitänyt tärkeänä eri-
tyisesti asukkaiden yhtei-
söllisyyden vahvistamista.

Urpo Oksanen on kol-
mannen polven kantapa-
kilalainen. Työuransa Ok-
sanen teki rakennusalalla. 
Hän on toiminut urakoitsi-
jana, konsulttina, projekti-
neuvottelijana sekä itsenäi-
senä yrittäjänä. Oksanen on 
ollut mukana rakentamas-
sa sitoja, patoja, teollisuus-

iLkkA TAiPALe kommen-
toi kolumnissaan ”Oulun-
kylän keskustassa?” Mau-
nulan keskustan tilannet-
ta: ”… lähiöistä puuttu-
vat elävät ja toimivat kes-
kustat. Viimeksi Maunu-
lasta tuhottiin uuden kes-
kustan luomisen tilaisuus, 
kun vanha kauppakeskus 
purettiin.”

Maunulassa keskustan 
kehittämisessä on onnistut-
tu ehkä parhaiten Suomes-
sa. Hyvin toimiva paikalli-
nen keskusta edistää koh-
taamisia ja vaihdantaa.

Muutos käynnistyi Mau-
nula-Seuran ja Maunu-
lan Asukasyhdistyksen 
8.5.2000 kaupunginhalli-
tukselle lähettämästä kir-
jeestä. Kaavoitus käynnis-
tyi vuoden 2001 alusta, kaa-
va hyväksyttiin valtuustos-
sa 2007. Pakilantien länsi-
puolella oleva liikeraken-
nus valmistui keväällä 2014 
ja Maunula-talo joulukuus-
sa 2016.

Keskustasta löytyy su-
permarket (2200 m²), pien-

Urpo Oksanen on vuoden 
Pakilalainen 2017

Vastine Ilkka Taipaleen kolumniin

Maunulan keskusta 
= kohtaamisia ja 
vaihdantaa

liiketilaa (800 m²) sekä kir-
jaston, työväenopiston ja 
nuorisotoimen yhteinen 
Maunula-talo (2500 m²). Os-
toskeskuksen paikalle ra-
kennettavat kerrostalot val-
mistuvat keväällä 2018.

Kehittämisessä hyö-
dynnettiin aluefoorumei-
ta, Maunulan Sanomia, 
Maunulan kotisivuja se-
kä asukkaiden ylläpitämää 
suunnitteluportaalia asuk-
kaiden, yritysten ja viran-
omaisten välisessä vuoro-
vaikutuksessa. Aija Staffans 
teki Maunulan keskustan 
suunnittelusta väitöskirjan 
Vaikuttavat asukkaat - Vuo-
rovaikutus ja paikallinen 
tieto kaupunkisuunnittelun 
haasteina.

Tervetuloa vaihta-
maan ajatuksia keskusto-
jen kehittämisestä Mau-
nulan 126. aluefoorumille 
ma 30.10. klo 18 asukastalo 
Saunabaariin.

PAAVO kAiPAiNeN, 

ARkkiTeHTi

HANNU kURki, 

MAUNULAN ALUefOORUMi

Maunulan uudella kirjastolla on nelinkertainen määrä 
asiakaskäyntejä verrattuna entiseen Suursuonlaidan 
kirjastoon.

kohteita, voimalaitoksia ja 
hotelleja. Toimintakenttä 
on ollut laaja: Suomen li-
säksi Oksanen on työsken-
nellyt Venäjällä, Irakissa, 
Unkarissa, Malawissa, Ni-
geriassa, Brasiliassa ja Ira-
nissa. Kotialuettammekin 
työ on koskettanut: Oksa-
nen on ollut rakentamas-
sa Tuusulantien alikulkua 
Osuuskunnantiellä. 

Eläkkeelle päästyään Ur-
po Oksanen kertoo ”rau-
hoittuneensa” ja päässeen-
sä suuntaamaan energiaan-
sa kotiseututoimintaan. Pa-
kilan 600-vuotisjuhlan ja 
kylätapahtuman lisäksi Ur-
po Oksasta voidaan pitää 
alueellamme julkaistun ko-
tiseutukalenterin isänä. Ok-
sanen arvostaa kotiseutun-
sa pientalovaltaisuutta, tur-
vallisuutta, rauhallisuutta 
ja luonnonläheisyyttä. Ko-
ti, uskonto ja isänmaa ovat 
Oksaselle elämän perusar-
vot, joille hän rakentaa ja 
joiden puolesta hän halu-
aa toimia. Toimintaansa oh-
jaaviksi käytännön arvoiksi 
Oksanen nimeää rehellisyy-
den ja tasapuolisuuden.

Vuoden Pakilalaisen 
kunniakirja luovutettiin Ur-
po Oksaselle Pakilan, Pa-
loheinän ja Torpparinmä-
en kylätapahtumassa Pa-
kilan yläaseteen koululla 
3.9.2016. Kunniakirjan Vuo-
den Pakilalaiselle ojensivat 
Pakila-Seuran puheenjohta-
ja Tapio Klemetti ja Pakila-
Seuran hallituksen jäsen Es-
ko Lukkari (kuvassa keskel-

lä). Onnittelukukkien lisäk-
si Urpo Oksanen sai Paul 
Envaldsin suunnitteleman 
Pakila-Seuran nimikkomal-
jakon. Uusi Vuoden Paki-
lalainen sai myös haltuun-
sa Kaj Blomqvistin suun-
nitteleman pronssisen kier-
topalkinnon, johon kaikki-
en Vuoden Pakilalaisen tit-
telin saaneiden nimet on 
kaiverrettu. 

Kiitospuheenvuoros-
saan Urpo Oksanen kertoi 
arvostavansa Pakila-Seuran 
huomionosoitusta. Hänes-
tä toiminta oman kotialu-
een hyväksi tuntuu luon-
nolliselta ja oikealta. Hän 
toi esiin paikallisten alueen 
yhteisöllisyyden kehittämi-
sen: sitä ei voi kukaan tehdä 
yksin, vaan siihen tarvitaan 

kaikkien yhteistyötä. Oksa-
nen jakoikin kiitoksen pai-
kalle tulleen yleisön kanssa. 

Pakila-Seura nimeää 
Vuoden Pakilalaiseksi alu-
eella asuvan tai asuneen 
henkilön, joka on aktiivi-
sella toiminnallaan vaikut-
tanut Pakilan alueen kehi-
tykseen tai muuten toimi-
nut yhteistyön edistäjänä 
alueen toimijoiden kesken. 
Aikaisemmin Vuoden Pa-
kilalaiseksi on aiemmin va-
littu mm. muusikko Sep-
po Hovi, kirjailija Kari Ho-
takainen, taiteilija Paul En-
valds, Pakilan naisvoimiste-
lijoiden puheenjohtajat Rit-
va Berg ja Kerttu Valve sekä 
Pakilan yläasteen rehtorina 
toiminut Mauri Leppälä.

eRJA VUORiO

kunniakirjan Vuoden Pakilalaiselle ojensivat Pakila-
Seuran puheenjohtaja Tapio klemetti ja Pakila-Seuran 
hallituksen jäsen esko Lukkari (kuvassa keskellä).

kansallisteatterin aluehankkeen rakkausensi-ilta Maunulassa
see esiin. Tunne nimeltä rak-
kaus ei ole aivan perintei-
nen esitys, jossa esiintyjät 
esiintyvät lavalla ja yleisö 
istuu katsomossa. Ohjaaja 
Eveliina Heinonen puhuu-
kin iltamista, missä esiinty-
jät kohtaavat yleisön tilas-
sa liikkuen katsojien seura-
tessa mukana. Jokainen ilta 
on ainutlaatuinen yhteinen 
hetki katsojien ja tekijöiden 
välillä. ”Siellä on katsojil-
le tulkittavaa, tulkinnanva-

raa, sitä ei ole selitetty puh-
ki”, muotoilee Virpi. 

Syksyn esityskaudelta 
esiintyjät odottavat jänni-
tystä, niin hyvässä kuin pa-
hassa, mukavuusalueen ul-
kopuolelle menemistä, it-
sensä likoon laittamista. It-
seltä ja muilta. 

Kansallisteatterin Mau-
nulan maisema –hanke jat-
kuu vielä vuonna 2018. 
Kolmannen vuoden tee-
mana on Maunula ja luon-

to. Kevään aikana kutsu-
taan maunulalaisia lapsia 
ja ikäihmisiä osallistumaan 
yhdessä projektiin, jossa 
luodaan Keskuspuistossa ja 
sen lähialueilla kiertävä esi-
tys. Myös Ihme arki –projek-
ti jatkuu vuonna 2018. Pro-
jektissa kiitoksen ansaitse-
via ihmisiä kiitetään taide-
teoin. Asukkaista kootta-
va Arjen ihmeellistäjät –ryh-
mä suunnittelee ja toteuttaa 
kiitostekoja. Ryhmiin voi il-
moittautua jo nyt osoittees-
sa www.maunulanmaise-
ma.fi tai sähköpostitse sal-
li.berghall@kansallisteatte-
ri.fi 

Kolme maunulalaista 
päiväkirjaa on edelleen lu-
ettavissa, täytettävissä ja 
kirjastokortilla kotiin lai-
nattavissa Maunula-talon 
kirjastossa. Päiväkirjojen 
pohjalta on suunnitteilla 
myös esitys syksylle 2018.

SALLi BeRgHALLTunne nimeltä rakkaus -esiintyjät.

NEENA VILLBERG

Tunne nimeltä rakkaus -ensi-ilta to 9.11. klo 19 
Maunula-talon Metsäpurosalissa
Muut esitykset: la 11.11. klo 13 & 19, ma 13.11. klo 19, 
to 16.11. klo 19 ja pe 17.11. klo 19
Esitykset Kansallisteatterin Willensaunassa:
ma 20.11. klo 19, ti 21.11. klo 12 & 19 ja ke 22.11. 
klo 12
 Maunulan esitykset maksuttomia, paikkavaraukset 
osoitteesta www.maunulanmaisema.fi 
Willensaunan esitykset 10 € Kansallisteatterin lippu-
myymälästä ja lippu.fi

ERJA VUORIO
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Tästä se alkoi

Olen aina osannut Afrikan 
kartan paremmin pelin kuin 
kouluopetuksen perusteella. 
Kun muutimme Oulunky-
lästä Käpylään, päätin opet-
taa lapsilleni kotiseutua sa-
malla idealla. Käpylässä-pe-
lissä ei tosin käännellä pah-
vikiekkoja timanttien toivos-
sa – edes Onnentieltä niitä ei 
löydy. Eikä hevosenkenkiä-
kään, vaikka vielä 50-luvul-
la hevoskauppiaat huusivat: 
Perunoitaaa, porkkanoitaaa!

Ensimmäisen pelin tein 
Tapaninpäivänä 1981 piirtä-
mällä kartongille ruudutetut 
kadut ja kirjoittamalla tehtä-
viä paperilapuille. Yllätyk-
sekseni korttelin miehetkin 
pelasivat iltakausia keittiös-
sämme – ja tietysti samalla 
kerrottiin muistoja paikoista 
ja asukkaista. Toinen yllätys 
oli se, ettei kukaan halun-
nut voittaa eli päästä peril-
le. Niinpä tein lisäsäännön: 
pitää palata lähtöruutuun. 
Kun sekään ei riittänyt, lisä-
sin vielä että tasaluvuilla! 

Mokia ja kiitoksia 

Kun naapurit ja jo muual-
le muuttaneet vanhat luok-
katoveritkin halusivat oman 
kopion, päätin painattaa pe-
lin. Se valmistui jouluksi 
1983, kiitos ystävien ja alu-
een liikkeiden arvokkaan 
tuen. Kirjakaupan unoh-
din luettelosta ja kirjoitin 
tiedot käsin 2000 pelilau-
taan. Osaan ne vieläkin ul-
koa, vaikkei koko kauppaa 
ole ollut Pohjolankatu yk-
kösessä enää vuosikymme-
niin. Jo tämän ensimmäisen 
pelin pohjalta on tehty lu-
kuisia sovelluksia Suomessa 
ja maailmalla. Idea sai myös 
Unescon palkinnon, perus-
teena idearikkaus, luovuus 

ASUkASTALO Oulunky-
län Seurahuoneella toimii 
arkipäivisin kahvila, ja kah-
vittelun lomassa voi ihailla 
myös taidetta. Jokaisella on 
mahdollisuus saada teoksi-
aan esille ja pitää kahvilas-
sa pienimuotoiset näyttelyn 
avajaiset!

Taidenäyttelyn voi ri-
pustaa kahvilan seinille 
kuukauden ajaksi. Seiniin 
voi kiinnittää kevyitä tau-
luja tai muita teoksia. Kah-
vilassa on aina henkilökun-
taa sen ollessa auki, mut-
ta teokset ovat esillä omal-
la vastuulla. Taidenäyttelyt 
toteutetaan ilmoittautumis-

Kolumni

Ett sätt att råda bot på bristen på lämpliga tom-
ter för bostadsbyggande i Helsingfors är det som 
kallas kompletteringsbyggande. Alltså att man 

lyckas placera in hus i existerande stadsdelar och kvar-
ter, där det råkar finnas plats för sådana.

Det finns uppenbara fördelar. Infrastrukturen med 
gator, el-, vatten- och avloppsrör, fungerande kollektivt-
rafik och annan service finns i allmänhet redan där, vil-
ket sänker kostnaderna. Man behöver inte heller förstöra 
större grönområden, såsom Centralparken eller Malms 
flygplats.

För enskilda tomtägare kan det också medföra förde-
lar. Om en villatomt som har plats för ett hus till delas 
i tu och den andra halvan säljs kan det ge klirr i kassan, 
t.ex. för grundreparation av det egna huset. Ja, det finns 
bostadsbolag som har finansierat hela sitt stambyte och 
mera därtill med att sälja en del av sin tomt.

MEN: kompletteringsbyggande måste uppfylla vissa 
villkor för att alla ska vara nöjda.

Ett första villkor är förstås att ingen tvingas dela sin 
tomt, utan att det sker på frivillig väg.

Ett annat är att man vid planeringen tar hänsyn till 
stadsdelens karaktär och husbestånd. Ett höghus mitt 
i ett villaområde – eller till äventyrs ett litet hus mellan 
stora höghus – är verkligen inte att rekommendera.

Ett tredje villkor är att inte lokala grönområden eller 
kulturlandskap – åstränder är ju bäggedera – naggas i 
kanterna mer än absolut nödvändigt.

Ett fjärde är att det byggs med måtta. Sällan går 
det att dubblera bostadsbeståndet i ett kvarter eller en 
stadsdel, utan vi talar om en mindre komplettering än 
så.

Och framför allt måste invånarna få ha sitt ord med i 
laget, från första början.

Åggelbyborna vet nog vad jag avser.
BJöRN MÅNSSON

leder SFP:s grupp i stadsfullmäktige och är medlem i 
sjukvårdsdistriktet HNS:s styrelse

Komplette-
ringsbyggen 
med måtta och 
hänsyn 

KULTTUURI

Oulunkylän Seurahuone on myös 
taidekahvila 

käpylä-peli: 
Sattumaleikkiä käpylässä 

järjestyksessä.
Etkö ole vielä löytänyt 

ELINA PENTIKÄINEN

Nyt oma taidenäyttely Seurahuoneelle!

ja helppo sovellettavuus.
Koskettavin kiitos tu-

li eräältä vanhalta miehel-
tä, joka kertoi menettäneen-
sä aivoinfarktin takia muis-
tinsa, sai sitten lapsenlap-
silta Käpylä-pelin ja pelat-
tuaan heidän kanssaan op-
pi jälleen liikkumaan kodin 
ulkopuolellakin!

Käpylä-pelin alue ei nou-
data kaupunginosan viralli-
sia rajoja. Valitsin vain mu-
kaan mahdollisimman pal-
jon kaikille tärkeitä palve-
luja kuten koulut, kirjasto, 
kaupat, pankit – silloin niitä 
oli vielä useita! – päiväkodit, 
leikkikentät jne. 

Lorupainos 

Käpyläkin muuttuu, joten 
painoksen loputtua tein uu-
den version KÄPYLÄ-PE-
LI (Tintti Karppinen 2004). 
Tähänkin sain lähes kaikki 
liikkeet mukaan riimittele-
mällä heille omat mainokset 
kotiseutuhenkeä ja huumo-
ria unohtamatta. Yksityis-
henkilöiltä kysyin tietysti 
luvan, eikä kukaan kieltäy-
tynyt, nauroivat vaan iloi-
sesti lorunsa kuullessaan. 
Oikeat henkilöthän ovat alu-
een historian suola! 

Käpylää sai kiertää, jot-
ta liikkeet, postilaatikot ym. 
muisti oikein. Onneksi mie-
helläni Risulla oli nyt digi-
kamera apuna helpottamas-
sa talojen piirtämistä. Myös 
lastenlasten toinen vaa-
ri teki kuvan Sampsantien 
kodistaan. 

Suvun kolmas käpylän 
mummu

Olen perinyt Käpylä-innos-
tukseni lapsuuden kodista, 
sillä muutimme 1951 Myrs-
kyläntielle - nykyään Koske-
laa. Isän äitikin asui Olym-

piakylässä sen valmistuttua 
koko loppuikänsä. 

60-luvulla kotona ei 
muusta puhuttukaan kuin 
Puu-Käpylän säilyttämi-
sestä, sillä isäni Jorma Kor-
venheimo oli silloin Käpy-
lä-Seuran puheenjohtaja ja 
kaupunginvaltuutettu. En-
pä arvannut, että myöhem-
min asun itse perheineni 
täällä ja myös lapset lähika-
dun molemmin puolin par-
vekkeet vastakkain!

Leikkimieltä ja 
rauhankasvatusta

Käpylä-pelissä ketään ei 
syödä, mutta jos osut toi-
sen kanssa samaan ruu-
tuun, jäätte suustanne kiin-
ni yhden vuoron ajaksi – ai-
nakin! Draamaopettajana 
olen määritellyt leikin peri-
aatteita: kaikkia ryhmän jä-
seniä tarvitaan; erilaisuus 
on rikkaus; toisia ei aliste-
ta eikä nöyryytetä; kaikki-
en ideoita kunnioitetaan ja 
jokainen huolehtii itse yh-
teisten sääntöjen noudatta-
misesta. Pätevät elämässä 
muutenkin. 

Liian monet perintei-
set pelit ja leikit perustu-

vat väärään filosofiaan eli 
voit onnistua vain, jos muut 
ovat huonoja ja epäonnistu-
vat. Siinä maailmassa vain 
se on hyvä, joka saa kahmit-
tua eniten rahaa, timantte-
ja, kortteja, osakkeita ja jo-
ka syö toisen pelaajan, tu-
hoaa omaisuuksia tai alis-
taa muut voimalla, taidolla, 
nokkeluudella, ja voitto on 
niin tärkeää, että siihen py-
ritään jopa väkivaltaisin tai 
epärehellisin keinoin. Käpy-
lä-pelin tärkein sääntö on: 
Peli on leikkiä! Yhdessä toi-
miminen on silloin hauskaa.

Oulunkylä laudalle

Ogelikin ansaitsee oman pe-
linsä kulttuurihistoriallises-
ti arvokkaine tarinoineen 
asukkaista ja paikoista, kun-
han vain joku kokoaa ne yh-
teiseksi iloksi. Käpylä-pe-
lin ideaa saa luvan kysytty-
ään käyttää mallina, kunhan 
painaa peliin, että se on so-
vellus Tintti Karppisen pe-
listä ja lähettää yhden ko-
koelmaani. Autan mielellä-
ni tarvittaessa, ettei tarvitse 
keksiä ruutia uudestaan. 

TiNTTi kARPPiNeN 

tintti.karppinen@welho.com 

Tintti karppinen (lila paita) ja Risu karppinen (Tintin 
vasemmalla puolella) pelaamassa tyttären, lapsenlapsen 
ja ystävien kera.

sisäistä taiteilijaasi? Tule 
Seurahuoneelle piirtämään 

ja maalaamaan. Talo tarjoaa 
perustarvikkeet.

eLiNA PeNTikäiNeN

Seurahuoneen kahvila avoin-
na arkisin klo 10-15. Myyn-
nissä kahvia, teetä, sämpy-
lää ja pullaa huokeaan hin-
taan. Tiistaisin ja torstaisin 
myymme myös lounasta klo 
11-13.00 tai kunnes ruokaa 
riittää.

Taideryhmä tiistaisin klo 
12-15 salissa. Ei tarvitse il-
moittautua etukäteen.

Tule käymään tai ota yh-
teyttä sähköpostitse (oulunky-
lan.seurahuone@hel.fi) tai pu-
helimitse (09 310 40912) .
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Leikkaa tästä

Paremman pysähdyksen taktiikka.

Uudistunut
Neste K Oulunkylä

Tällä kupongilla 30.11.2017 asti.  
Neste K Oulunkylä
Ei voida yhdistää muihin tarjouksiin.

–30 %
KAIKKI
auto-
pesut

Leikkaa tästä

Tällä kupongilla 30.11.2017 asti.  
Neste K Oulunkylä
Ei voida yhdistää muihin tarjouksiin.

Voltera Ready
tuulilasin-
pesuneste
3 l pussi

Leikkaa tästä

Siltavoudintie 19, 00640 Helsinki 
Puh. 09 728 4455

Neste K Oulunkylä

Leikkaa tästä

Olemme uudistaneet ilmeemme ja tuttujen palveluiden
ja K-ruokakaupan lisäksi meillä on nyt myös
Subway®, josta saat herkulliset Subi® -leivät.

Hyödynnä huikeat kuponkitarjoukset ja aja asemalle.

Tervetuloa!

–50 %

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

POLTTOAINE-
TARJOUS
torstaina

ja perjantaina
2.-3.11.2017

Kaikki 15 cm
Kana Subi® -leivät
ja 0,4 l hanajuoma

590

Tällä kupongilla Hesburger Oulunkylästä 30.11.2017 asti.  Tällä kupongilla Subway® Oulunkylästä 30.11.2017 asti.  

Tuplajuustoateria
Tuplajuustohampurilainen, 
normaalit ranskalaiset ja
0,4 l hanajuoma

5€
(norm. 7,90)



Oulunkyläinen • Pohjoiset esikaupungit10 28.10.2017

KULTTUURI

yLeiSRAdiO tilasi vuonna 
2012 Jukka Viikilältä kuun-
nelman Carl Ludvig Enge-
listä Helsingin pääkaupun-
giksi tulon 200-vuotisjuh-
lavuotta varten. Kun Viiki-
lä myöhemmin etsi sopivaa 
aihetta kirjalle, eräs kollega 
ehdotti kuunnelman muut-
tamista romaaniksi.

– Engelistä yksityishen-
kilönä tiedetään aika vähän. 
Pääasiallinen lähdeaineis-
to on Engelin kirjeenvaihto 
saksalaisen ystävänsä kans-
sa. Siitä kuitenkin hahmot-
tuu hyvin Engelin persoo-
na. Tilanne oli kirjoittajalle 

HeRe in Finland I have 
a really nice guest family, 
three sisters and one broth-
er. I like them a lot and they 
are still like my ”real” fam-
ily. I can’t imagine that 
there’s a better guest fami-
ly than they! In the picture 
you can see part of a really 
exciting evening. My family 
and me were at their sum-
mer cottage and have made 
the whole day funny and 
nice things, like to pick up 
berries or going to the sau-
na (I love the sauna in Fin-
land). And in the evening I 
played chest with my two 
guest sisters. They played 
against me, because all the 
time before, when they 
played alone, they losed. I 
think we played about two 
or three hours the same 

kaupunki elää muutoksessa
Helsinki on kirjallisuudessa niin 
sukutarinoiden, mysteerien kuin itseään 
etsivien nuorten kaupunki. Jukka Viikilän 
Finlandia-palkinnon saanut teos Akvarelleja 
Engelin kaupungista kuvaa Helsingissä 
itsensä ulkopuoliseksi tuntevan Engelin 
pyrkimyksiä luoda kauneutta ”Itämeren 
löytämättömään helmeen”.

edullinen; toisaalta lähde-
aineisto antoi hyvin selkeän 
kuvan henkilöstä, toisaalta 
tietojen vähäisyys mahdol-
listi kaunokirjallisen vapau-
den, Jukka Viikilä kertoo.

Venäjän keisari Aleksan-
teri I tarjosi Engelille mah-
dollisuuden suunnitel-
la kaupunki – tilaisuus oli 
uran kannalta ohittamaton.

– Engel ei viihtynyt Hel-
singissä lainkaan, kuten ei 
hänen perheensäkään. En-
gel käytti kirjeissään pal-
jon rajumpia termejä tunte-
muksistaan, kuin minä kir-
jassani, Viikilä sanoo.

Engel ei koskaan kotiu-
tunut Helsinkiin. Viikiläl-
le Helsinki sen sijaan on 
kotikaupunki.

– En olisi ollut kiinnostu-
nut kirjoittamaan minkään 
muun kaupungin historias-
ta vastaavaa teosta. Melkein 
jokainen nurkka tässä kau-
pungissa herättää muistoja, 
Viikilä sanoo.

Kaupunki liikkeessä
Akvarelleja Engelin kau-

pungista kuvaa myös kau-
pungin muuttumista. En-
gel maalaa akvarelleja mai-
semista, joiden tilalle raken-
netaan pian hänen suunnit-
telemansa uusi kaupunki.

– Kaupunki on elävä or-
ganismi. Mielestäni on hie-
noa, että Engelin kädenjäl-
ki vielä näkyy täällä ja kau-
punki kerrostuu monilta eri 
aikakausilta olevista raken-
nuksista. Ei kaupungin pi-
däkään mikään museo olla. 
Kirjassanikin kirjoitin, että 
”purkamisen ja rakentami-
sen äänet sekoittuvat kes-
kenään, eikä tunnista kum-
pi on kumpaa”, Jukka Viiki-
lä sanoo.

Jukka Viikilälle Enge-
lin tarina Helsingin luomi-
sesta on ollut ammatillinen 
menestys.

– Olen yli puolet elä-
mästäni kirjoittanut tavoit-
teellisesti. Tuntui hienol-
ta saada tällä tavalla julki-
nen tunnustus työlle. Fin-

landia-palkinto on monen 
aika arvaamattoman ja sat-
tumanvaraisenkin tekijän 
summa. Mielestäni on hy-
vä, että järjestelmä on läpi-
näkyvä, voittajaa ei esitetä-
kään vuoden parhaana ro-
maanina vaan diktaattorin 
mielestä parhaana kuudes-
ta ehdokkaasta, Jukka Vii-
kilä sanoo.

Ogeli muistoissa
Jukka Viikilä on asunut 

muutaman vuoden Oulun-
kylässä. Hänellä on myös 
hyviä muistoja opiskelu-
ajoistaan Oulunkylän pop-
jazz-konservatoriosta, jossa 
hän aloitti 18-vuotiaana. 

– Opiskelu siellä oli iso 
juttu. Soitin rumpuja pääai-
neena, mutta lopetin opin-
not kesken, koska musiikil-
liset ihanteeni muuttuivat 
vapaamman jazzin suun-
taan. Sen jälkeen aloinkin 
oikeastaan kirjoittamaan. 
Soitan edelleen harrastus-
mielessä ja meillä on toi-

sen kirjailijan kanssa jazz-
duo nimeltä Kahden miehen 
ylivoima. Keikkailemme eri 
puolilla Suomea, usein kir-
jallisissa tapahtumissa, jois-
sa myös luemme omia teks-
tejämme biisien lomassa. 
Musiikin opiskelu oli hyvä 
pohja, joka loi tietynlaista 
kurinalaisuutta ja se on var-
masti vaikuttanut myös kir-
joittamiseen, Viikilä sanoo.

Otava julkaisee Jukka 
Viikilältä ensi maaliskuussa 
lyhytproosakirjan Suomalai-
nen vuosi, joka sisältää ha-
vaintoja maailmanmenos-
ta vuodenkierron mukaan. 
Tammikuussa tulee Ylelle 
myös uusi kuunnelma.

– Olen hahmotellut seu-
raavaa romaaniakin, mutta 
siihen menee varmasti usei-
ta vuosia aikaa. Kirjames-
suilla olen mukana, mut-
ta vain vähän – Engel on 
jo edellisen sesongin kirja, 
Jukka Viikilä nauraa.

SUSAN WiLANdeR

Saksalaisen vaihto-oppilaan tunnelmia Oulunkylässä

MOi! Minun nimi on Lea 
Liselotte Wehler. Minä olen 
kuusitoista ja minä olen 
saksalainen. You can see 
me in the picture (Mikä on 
suomea?)!

Since seven weeks I live 
in Helsinki and I will stay 
here one year. In this short 
article, I will show you some 
pictures about my life and 
tell you something about 
my first experiences in Fin-
land. Maybe we start with 
two question, that I’ve still 
answered maybe one mil-
lion times: Why a exchange 
year? And why Finland? 

I decided to be an ex-

LANgUAge in the mo-
ment is a big topic in my 
life! I speak all the time eng-
lish and sometimes german, 
when I meet some people 
from Germany or with my 
germanteacher in the school 
and than I also try to speak 
a little bit and understand 
finnish, but most times it’s 
just impossible! Finnish is 
so different from german 
or english or any other lan-
guage that I know. My big-
gest problem are these dif-
ferent kind of cases, which 
you have in finnish lan-
guage and the difference 
between the spoken and the 
written language. It’s real-
ly confusing, because some-
times there’s a spoken ver-

sion of the spoken version! 
Mitä??? German words are 
not that long like finnish 
words and we don’t use ä, 
ö and y that often and so 
most of the finnish words 
are just looking for me like 
a big labyrinth of letters. 
The good things is that in 
the city, on food and public 
institutions there’s always 
everything in finnish and 

swedish. Swedish is really 
similar to german. The best 
example is the picture here: 
”milk free of grease” is in 
german ”fettfreie Milch”. 
Now you can look in the 
picture and think about in 
which moment I under-
stand, what was written on 
the milk: When I read the 
finnish? Or when I read the 
swedish? 

game. In some parts of the 
game, I was sure that I will 
win and in other parts I 
was sure that they will win. 
In the end my sisters dis-
cussed about every move 
they made many, many 
minutes and I was going 
to desperate, because I re-
ally want to win or at least 
want to know, how the 
game is ending. We played 

and played and we all lose 
more and more characters 
and then maybe until one 
o’clock in the night we de-
cide that it’s now enough 
and we didn’t go on with 
playing. But I took a picture 
of the game and one day, 
before I go back to germa-
ny, we will finish the game. 
And I will win!

LeA WeHLeR

change student because 
I was finished in Germa-
ny with one main part of 
my school and I knew all 
the time that I want to see 
something from the world 
and want to have a big ad-
venture in my life before I 
continue with school. But 
the truth is that the country 
that I’ve always dreamed 
about was Iceland and not 
Finland. I read many storys 
about Iceland, about their 
culture, their language (I al-
so can say some words in 
icelandic) and their nature. 
In AFS, my travel-organi-
sation it wasn’t possible to 

choose only one country, so 
I also choose Finland, Nor-
way and Sweden - you no-
tice, I like the north! - and 
after many months of pain-
fully waiting, I got the mes-
sage from AFS that I will go 
to Finland! I was a little bit 
sad, that I won’t go to Ice-
land, but I was also hap-
py about Finland, because 
I didn’t know much about 
Finland - and after my first 
weeks here, I can say, that 
I’m in the right country! 
Iceland is my next big desti-
nation, but first I will really 
enjoy the time here, in this 
wonderful country!

MAREK SABOGAL

Jukka Viikilä

LEA WEHLER
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UUSieN ja vanhojen valo-
kuvien kollaaseja sisältäviä 
näyttelyitä on lokakuussa 
esillä Helsingissä jopa kak-
sin kappalein. Helsingin 
kaupunginmuseon päätös 
laittaa vanhat kuvat vapaas-
ti käytettäväksi Helsinkiku-
via.fi -sivustolle on osaltaan 
vaikuttanut trendiin. 

Uusitussa Hakasalmen 
huvilassa aukeaa 13.10. seit-
semän satavuotiaan helsin-
kiläisen elämäntarinoista 
ja muotokuvakollaaseista 
koostuva Vesa Tynin näyt-
tely. Sen edelle ehtii Kam-
pin Laiturilla 1.10. aukeava 
Mojo Erämetsän Aikamat-
kakuvia-näyttely, jossa van-
hat ja uudet kaupunkinäky-
mät yhdistyvät saumatto-
masti toisiinsa.

Oulunkylässä syntynyt 
Mojo Erämetsä alkoi pari 
vuotta sitten vanhaa taloa 
katsellessaan miettiä, miten 
rakennus oli pysynyt sa-
mana kaikki nämä vuodet, 
vaikka maailma sen ympä-
rillä oli muuttunut valta-
vasti. Tästä syntyi idea yh-
distää kuvissa vanhaa ja 
uutta ja luoda siten erilaista 
todellisuutta.

Aluksi Erämetsä etsi so-
pivia vanhoja kuvia Finnas-
ta, mutta Helsingin kaupun-
ginmuseon siirrettyä kaikki 
vanhat kuvansa nettiin va-
paasti ladattavaksi projekti 
lähti todella lentoon.

– Helsinkikuvia.fi on 
loistava palvelu, suuri kii-
tos kaupungille! Mojo Erä-

LeeNA VALMULTA kysy-
tään usein miksi hän kirjoit-
taa nuorille, eikä aikuisille. 
Suomessa nuortenkirjalli-
suutta arvostetaan vielä vä-
hemmän kuin aikuisten kir-
jallisuutta, mikä näkyy niin 
kritiikeissä, kirjallisuuspal-
kintojen saajissa kuin jul-
kaistujen kirjojen tasossa-
kin. Tässä suhteessa Suomi 
tulee muuhun maailmaan 
verrattuna jälkijunassa. Eri-
tyisesti englanninkielises-
sä maailmassa YA eli nuor-
ten aikuisten kirjallisuus on 
suosiollaan pelastanut kus-
tantamoja kirjamyynnin 
taantumasta. 

Dekkarigenreä on aikui-
sille suunnatuissa kirjois-
sa viime vuosina värittä-
nyt yhä raaemmaksi käyvä 
väkivallan kuvaus, psyko-

Tarinoita ja tietoa Oulunkylästä!

Julkaisija Oulunkylä-Seura
Myynti Mustapekka ja opas myös kukkakauppa Bella Verde. 

Oulunkylä-Åggelby on historiansa 
aikana ollut monta. Vanhan 
huvilakaupungin aikakerrostumat 
kertovat esikaupungin 
asteittaisesta liittymisestä 
metropolin kaupunkirakenteeseen. 
Teos avaa myös näkökulmia 
Oulunkylän miljöön kehittämiselle 
tulevaisuudessa.
Sidottu kovakantinen, 240 sivua, runsas 
kuva- ja karttamateriaali

Hinta 25 €

Korkealaatuinen 
kirjanen vie retkille 
Oulunkylän historian, 
kulttuurikohteiden 
ja luonnon äärelle. 
Opas toimii sekä oman 
kaupunginosan esittelynä 
että pikkulahjana tai 
muistona Oulunkylässä vierailleelle.
Kolme polkua karttoineen, 86 sivua, taskukoko 

Hinta 4 €

Oulunkylä – Åggelby, 
Huvilakaupungin aikakerrostumat

Oulunkylän kotikaupunkipolut

Oulunkylän kotikaupunkipolut

Kantakylä  •  Mäkitorppa  •  Veräjämäki

2014   •   15 km reittejä   •   90 kohdetta   •   32 tietolaatikkoa

Julkaisija Oulunkylä-Seura ry

Tukijat Museovirasto, Suomen Kulttuurirahasto, Helsingin Lähiöprojekti ja Oulunkylän Apteekki

Toimittanut  Pauli Saloranta / Suomen Kotikaupunkipolut tmi

Työryhmissä  Mats Blomqvist, Britta Holmlund, Marja Mesimäki, Harri Nygren, Seppo Oja, Annikki Piilonen, 

toimineet Timo Pokela, Kari Sundvall, Keijo Tanner, Juhani Vierimaa ja Erwin Woitsch 

Kiitos  Kaikille tietoja antaneille virastoille, yhteisöille ja kaupunkilaisille!

Kuvat  Kari Sundvall ja julkaisijan arkistot ellei muuta ilmoiteta

Kannessa Tapio Rautavaaran patsas (Veikko Myller 2000), Kantakylän kohde 34

Ulkoasu  Teemu Junkkaala / gstj.fi 

Painopaikka  K-Print, Tallinna 2014

ISBN  978-952-93-4374-4

www.oulunkyla.info/kotikaupunkipolut

Oulunkylän kotikaupunkipolkujen

 kokoamista ja julkaisemista ovat tukeneet:

Anja Kervanto Nevanlinna

Anja Kervanto N
evanlinna

Oulunkylä-Seura

O
ulunkylä-Seura

zy  Oulunkylä-Åggelby on historiansa aikana ollut monta. Nykyisen Oulunkylän identiteetti on muotou-tunut osana Euroopan kaupunkihistoriaa. Vanhan hu-vilakaupungin aikakerrostumat kertovat esikaupungin asteittaisesta liittymisestä metropolin kaupunkiraken-teeseen. Kirjaan on tallennettu Oulunkylän omaleimai-sen miljöön historiaa ja kulttuuriperintöä. Ympäristön rakentumisesta kertovat kartat, kaupunkivisiot, posti-kortit ja valokuvat, monet aikaisemmin julkaisematto-mia. Kirja avaa näkökulmia Oulunkylän miljöön kehit-tämiselle tulevaisuudessa.

zy

ISBN 978-952-93-3722-4

*9789529337224*

älyllisen dekkarin paluu
Maunulalaisen Leena Valmun missiona on 
innostaa nuoret lukemaan. Se onnistuu 
koukuttavilla kirjoilla, jotka puhuttelevat 
lukijaa. Valmun viimeisin kirja Poika on 
yläastemaailmaan sijoittuva älyllinen 
dekkari.

Aikamatkakuvat yhdistävät menneisyyden ja nykyajan

paattirikolliset ja henkilö-
kohtaisten ongelmien raas-
tamat päähenkilöt. Nyt al-
kaa tuntua siltä, että tämä 
tie on kuljettu loppuun. 
Niin ainakin toivoo Leena 
Valmu. 

– Haluaisin kääntää dek-
karigenreä omalta osalta-
ni älyllisempään, christie-
mäiseen, suuntaan, Valmu 
sanoo. Turun kirjamessuil-
la samaa henkeä oli nous-
sut esille myös kustannus-
piireissä. Nuortenkirjoihin 
lukeutuvassa Poika-kirjassa 
perinteisen arvoitusdekka-
rin tyyli tuo tapahtumat lä-
hemmäs tavallisen nuoren 
reaalimaailmaa. 

Viides kirja keväällä

Poika – murha seitsemän-
nellä luokalla saa jatkoa en-

si vuonna kuten myös Val-
mun varhaisnuorille suun-
nattu kuvitettu ihmiske-
hon toimintaan liittyvä sar-
ja, jossa on aiemmin ilmes-
tynyt kaksi osaa: Filius ja 
Elinkaikkeuden arvoitus sekä 
Probus ja suuri suoliston tais-
telu. Filius on elämäntehtä-
väänsä etsivä verisolu. Pro-
bus taas päätyy taisteluun 
paksusuolessa Tuntematto-
man sotilaan hengessä. Sar-
jan kolmannessa osassa kä-
sitellään lapsettomuutta ja 
siitä on tulossa rakkausta-
rina. Sarjan kuvittajana toi-
mii Leena Valmun puoliso, 
graafikko Lasse Rantanen.

Sekä dekkarissa että ih-
miskehon toimintaan liitty-
vässä sarjassa näkyy Lee-
na Valmun tausta tutki-
jana. Hän on biolääketie-
teen dosentti Helsingin 
yliopistossa.

– Koen tehtäväkseni tie-
teen kansanomaistamisen, 
Valmu sanoo.

Leena Valmun toiveam-
matti oli lapsena ja nuorena 
politiikan toimittaja. Tam-
pereen toimittajakoulun 

sijaan hän päätyi kuiten-
kin opiskelemaan biotietei-
tä Helsingin yliopistoon. 
Kirjoittaminen jäi, kunnes 
oma sairastuminen 2000-lu-
vun puolella nosti haaveen 
taas esille. Valmun ensim-
mäinen teos Veera tiellä syn-
tyi pitkän sairasloman aika-
na ja se kuvaa äitinsä kuo-
lemaa työstävän tytön sel-
viytymistä. Tutun kirjailijan 
kannustuksen rohkaisema-
na Leena Valmu lähetti kä-
sikirjoituksen WSOY:lle ja 
hänen yllätyksekseen kirja 
julkaistiin. 

Kirjoittajaura on nyt to-
teutunut, eikä Leena Valmu 
ole unohtanut yhteiskun-
nallista vaikuttamistakaan.

– Monet nuoret kamp-
pailevat nykyään mielen-
terveyden ongelmien kans-
sa. Sosiaalinen media luo 
epätodellisen kuvan täy-
dellisestä elämästä ja aset-
taa nuorille kestämättömiä 
paineita. Nuortenkirjoilla 
on mahdollisuus tarjota lu-
kijoilleen kuva maailmas-
ta, joka ei ole kiiltokuvaelä-
mää, Valmu toteaa.

kyläyhteisön tunnelmaa

Leena Valmulle Maunu-
la edustaa paikkaa, jos-
sa hän on elänyt elämänsä 
onnellisimpia aikoja omi-
en lasten kasvaessa kohti 
aikuisuutta. 

– Alueeltamme on löyty-
nyt kiva kyläyhteisömäinen 
tunne ja olemme tutustu-
neet naapureihin. Kokoon-

nuimme pitkään säännöl-
lisesti Pirjon krouvissa ni-
mellä Suur-Pirkkolan kult-
tuuriseura. Krouvin kadot-
tua tänne tarvittaisiin uusi, 
vaikkapa brittipubin tyyp-
pinen paikka, jonne voisi 
mennä ystävien kanssa jut-
telemaan kulttuurista, Val-
mu toteaa.

SUSAN WiLANdeR 

metsä sanoo.

kuva tarvitsee tarinan

Vanhoja kuvia on otettu 
eniten Helsingin keskus-
tasta, mutta Erämetsän tar-
koituksena on saada tehtyä 
teoksia mahdollisimman 
laajasti eri kaupunginosista. 
Malmi, Ruoholahti, Haaga 
ja monia saaria löytyy jo te-
osvalikoimasta, kuten myös 
viimeisimpänä Käpylä.

– Vaikeinta on löytää sel-
lainen kuva, jonka kuvakul-
masta saan otettua myös 
uuden kuvan. Vanhassa ku-
vassa tulisi olla mielellään 
ihmisiä ja tarina, joka herät-
tää mielenkiinnon. Lisäk-
si tarvitaan suurennokseen 
riittävä kuvan laatu, Erä-
metsä kertoo.

Kun uusi kuva on otettu, 
Erämetsä käy työhön tieto-
koneella. Vanha ja uusi ku-
va yhdistetään, uutta sävy-
tetään vanhan suuntaan, 
muttei kuitenkaan täysin 
saman väriseksi.

– Kuvan uusi osuus saa 
erota hieman vanhasta, Mo-
jo Erämetsä sanoo.

Näyttely 
joukkorahoituksella

Aikamatkakuvia-näyttelyä 
varten Erämetsä käynnisti 
joukkorahoituskampanjan 
Mesenaatissa.

– Olen aiemmin ollut 
mukana yhdessä kampan-
jassa, ja tiesin, että sen on-
nistuminen vaatii paljon 
omaa aktiivisuutta. Olen 

kertonut kampanjasta kai-
kille Facebookissa – var-
maan joidenkin mielestä är-
syttävänkin paljon – ja jaka-
nut ilmoituksia kauppoihin 
ja kuvissa esiintyvien talo-
jen omille ilmoitustauluille, 

Erämetsä kertoo.
Ahkera työ palkittiin, 

koska kampanja saavutti ta-
voitteensa ja jopa ylitti sen.

Aikamatkat kirjaksi

Aikamatkaprojekti jatkuu 

näyttelyn jälkeenkin, koska 
aiheesta on ilmestymässä 
kirja Tammen kustantama-
na 2018 toukokuussa. Puo-
let kirjan kuvista on jo val-
miina, mutta vielä on pal-
jon työtä ennen kuin kaikki 
60 aikamatkakuvaa saadaan 
teoksen sivuille. Kirjan teks-
tiosuuksiin on suunnitteilla 
kuvien rakennuksiin liitty-
viä tarinoita.

– Olen huomannut, että 
kun Facebookissa julkaisee 
aikamatkakuvia, ihmiset al-
kavat usein muistella kuvan 
kohteeseen liittyviä vanho-
ja tarinoita. Näitä olisi haus-
ka koota kirjaan, Erämetsä 
sanoo.

Aikamatkakuvien teke-
minen kiinnostaa mainos-

toimistossa AD:nä työsken-
televää Erämetsää niin pal-
jon, että hän voisi tehdä ai-
heesta myös videoversioi-
ta tai tuoda vanhat kuvat 
1940-lukua edeltäviltä ajoil-
ta vaikkapa 1960-70 -luvuil-
le. Muihin kaupunkeihin ai-
kamatkat eivät kuitenkaan 
taida ulottua.

– Helsinki on se oma 
kaupunki, muualla kuvien 
tekeminen ei olisi sama jut-
tu, Mojo Erämetsä toteaa.

SUSAN WiLANdeR

LEENA VALMU

Leena Valmu

MOJO ERÄMETSÄ

”kun syksy saapuu käpylään”, Mojo erämetsä, 
80x50 cm.

Aikamatkakuvat-näyttely 
Kampin Laiturilla 1.10.–21.10.
100 ja rapiat -näyttely, Vesa 
Tyni, Hakasalmen huvilassa, 
Mannerheimintie 13b
13.10.2017–25.3.2018
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KULTTUURI
Varttuneita 
mietteitä

Tota virttä on sjungat-
tu kautta aikain näin 
syksyllä. Toki siinä 

on jotain tottakin, mutta ei 
kande niin sulka maassa ol-
la. Kevääseen on enää puoli 
vuotta ja taas veri alkaa suo-
nissa pulputtaa.

On syksyssä monta klif-
faakin systeemii. Mä tsö-
rasin landelle tossa yhtenä 
päivänä. Ihan mökin takana 
skuijassa oli haaparouskuja 
ja karvalaukkuja. Blokkasin 
ne ämpäriin ja toin stadiin. 
Putsasin, keitin muutamaan 
kertaan. Hakkasin osan sil-
puksi tsibulin kera. Duuna-
sin sekaan reilusti salttii ja 
pölläytin megeen viitpep-
paria. Ja sitten perään puo-
liksi vatkattuu gretaa. Ei voi 
maistua taivaallisemmalle. 
Toi seitikkisalaatti kuuluu 
mun syksyyn.

Luulen, että kaikilla on 
joitain safkoja, joita skruu-
dataan vain tiettyyn aikaan. 
Ja silloin ne tuo megessään 
kliffoja muistoja. Mulla noi-
ta pöperöitä on ainakin 
mämmi ja pasha pääsiäise-
nä, likokala jouluna, sima ja 
tippaleivät vappuna. Ja tiet-
ty koskispaukku Lapissa, 
kun on dallannut riittävän 
pitkän matkan. 

Ei ole tän elon aika-
na juurikaan tullut huono-
ja safkalajeja vastaan. Kaik-
kee oon skruudannu. Elt-

OcH oftast använde vi oss 
av Ånäsvägen – Mickelsvä-
gen, en pulsåder genom det 
historiska Åggelby. 

Egentligen började den 
redan vid Gammelstaden 
och fortsatte efter Åggel-
by förbi Helsinge kyrka 
bort mot Tavastehus. Det 
var den väg vi vandrade till 
den svenska folkskolan vid 
gränsen mot Baggböle och 
sedan i andra riktningen till 
Åggelby svenska samskola.

Den svenska folkskolan i 
Åggelby hade byggts på en 
tomt som upplåtits av Åg-
gelby gård, vid hörnet av 
Mickelsvägen och Svalus-
tensvägen. Byns egen dot-
ter, Elvira Nyström, blev 
år 1896 skolans första lära-
re. Hit styrde under årens 
lopp en mängd barn sina 
små steg för att få inhämta 
nödvändiga baskunskaper. 
Skolans sista föreståndare 
var H.A. Rosenqvist, hans 
hustru basade för matser-
veringen. Till den fick man 
mjölk och en smörgås av 
Ruutu-knäckebröd med 
en triangelformad ostbit i 
stanniolpapper. Folkskolan 
stängde sina dörrar 1967 
när lärare Rosenqvist gick 
i pension.

När man klarat av folk-
skolan kunde man lämp-
ligen fortsätta vid Åggel-
by svenska samskola. Den 
privata samskolan ha-
de startats år 1911 för att 
byns äldre barn inte skul-
le behöva söka sig till läro-
verk i den farliga storsta-

glada vi till skolan gå...
den Helsingfors. Ansvaret 
för skolan övertogs snart 
av Svensk förening i Åg-
gelby och fick sitt hem i vil-
la Central vid Mickelsvä-
gen 4. Skolan blev popu-
lär för elever från andra de-
lar av Helsinge/Vanda, den 
var ju det enda läroverket i 
kommunen. Med åren kom 
i det närmaste hälften av 
skolans elever från Malm, 

Dickursby, Sandkulla, och 
andra byar i Helsinge. Som 
mest hade skolan drygt 500 
elever i början av 1960-ta-
let men när Helsinge gym-
nasium startade 1963 mins-
kade samskolans elevantal 
med hälften. Skolhuset i trä 
byggdes om och till i flera 
omgångar. Arkitekter var 
dels Hilding Ekelund på 
1920-talet, dels Claus Tan-
defelt i ett senare skede. 

Här drillades vi av lärar-
na för att tids nog kunna 
bli vitmössade studenter. 
På andra sidan Mickels-
vägen, i den gamla trävil-
lan Lindebo, fanns fram till 
1956 den finska samsko-
lan. För att undvika allt för 
närgångna kamper mel-
lan skolornas elever ha-
de rektorerna lagt raster-
na till olika tider – ett snill-

rikt drag.
I mars 1969 brann den 

gamla träbyggnaden ner. 
Följande dag fick abitu-
rienterna försöka ta sig 
an realprovet i en rökluk-
tande gymnastiksal. Om-
byggnaden av de skonade 
moderna delarna av sko-
lan gick snabbt och elever-
na och lärarna kunde snart 
samsas gott i de mindre ut-
rymmena, man var ju nu 

knappt 300 personer.
Omläggningen av skol-

väsendet i Helsingfors be-
tydde att verksamheten i 
Åggelby flyttade till Åshöj-
den, de sista studenterna 
dimitterades 1978. Nu kun-
de förorten inte mera er-
bjuda sina svenskspråkiga 
barn utbildning i en grund-
skola eller i ett gymnasium, 
de fick söka sig annanstans, 

till den bru-
sande stor-
stadens vim-
mel man ur-
sprungligen 
tänkt skona 
barnen ifrån.

Den 30 ok-
tober klock-
an 18.00 ar-
rangerar 
Svensk fören-
ing i Åggel-
by i stora sa-
len på Åggel-
by Societets-
hus en ”vir-
tuell prome-
nad” längs 
denna skol-

väg Mickelsvä-
gen-Ånäsvägen. Med hjälp 
av ett 30-tal bilder från då 
och nu promenerar vi sit-
tande i våra stolar längs vä-
gen, guide är Mats Blom-
qvist. Tag med dig dina 
minnen från skoltiden och 
kom med och berätta om 
dem för oss andra. Alla är 
hjärtligt välkomna!

MATS BLOMqViST

Svensk förening i 
Åggelby

sun kansiksessa tarjottiin 
aikanaan jotain sellasta 
klimppisoppaa, joka ei kyl-
lä uponnu. Ja intistä on jää-
nyt mieleen legenda jarrus-
ta, jota oli pantu jälkkärin 
sekaan. Totuutta en tsen-
naa, mutta jarruista ei kyl-
lä ollut tietoa, kun sällit läh-
ti ilta- tai kotilomille.

Stadin syksyyn kuuluu 
myös silakkamarkkinat. Mä 
oon niillä käyny varmaan 
yli kuuskytä vuotta. On ne-
kin aika rajusti muuttuneet. 
Ennen niillä käytiin tsöbaa-
massa suolasilakoita viiden 
kilon puupurkeissa, jotta 
voitiin duunata silakkalaa-
tikkoo eli piikkilankaestettä 
talven aikana. 

Nykyään ne alkaa ol-
la pikkusen juppihommaa. 
Mutta kyllä se traditio silti 
kandee yrittää säilyttää. Fis-
karit alkaa vaan hiljalleen 
vähentyä. Kun me stadilai-
set skruudataan vaan val-
miiks fileoitua lohta Norjas-
ta eikä enää tajuta kuin gu-
taa esimerkiksi ruisjauhois-
sa rullattu ja voissa kärtsät-
ty silakka on.

Tällä kertaa ei tämän 
kummoisempia funtsauk-
sia. Pitkät kalsarit jalkaan 
ja lämpimin ajatuksin koh-
ti joulua.

RAiMO ANTTiLA

raimo.anttila@kotipos-
ti.net

Lehti puusta variseepi
päivä yötä pakenee.
Lintu pieni syksyn tieltä 
kesämaille rientelee.

Minä, pieni paimenpoika
lentohon en pääsekään.
Tänne, tänne jäädä täytyy
syksyhyn ja ikävään.

Lärarna vid ÅSS 1958.

URHEILU JA LIIKUNTA

BOTNiAN edustusjoukku-
eesta on muuttanut kahden 
viime vuoden aikana Ruot-
siin viisi pelaajaa, joista nel-
jä pelaa Suomen A-maa-
joukkueessa. Määtän kak-
sosveljet Tuomas ja Tommi 
Määttä pelasivat viime kau-
della ensimmäistä vuottaan 
Edsbyn IF:n joukkueessa. 
Edsbyn voitti Ruotsin mes-

Botnia hyvin valmistautuneena 
uuteen kauteen
Botnian liigajoukkue ja juniorit ovat 
valmistautuneet tulevaan kauteen 
toukokuusta lähtien. Edustusjoukkue 
on harjoitellut tiiviisti aluksi kaksi kertaa 
viikossa ja elokuusta lähtien neljä kertaa 
viikossa. Edustusryhmä ja juniorit ovat 
leireilleet kesän ja syksyn aikana Edsbynin 
jääpallohallissa Ruotsissa.

taruuden ja Tuomas Määt-
tä viimeisteli kaksi ratkaise-
vaa maalia. Hänet palkittiin 
kauden aikana viisi kertaa 
kierroksen pelaajana.

Botnian edustusmiehis-
tö on kokenut viime kau-
den jälkeen merkittäviä 
muutoksia. Ruotsiin siir-
tyneiden lisäksi kolme pe-
laajaa on vaihtanut seuraa, 

mutta tilalle on tullut seit-
semän uutta pelaajaa. Lu-
paava maalivahti Joonas 
Kankkunen tulee Varkau-
desta ja uusia kenttäpelaa-
jia ovat Tuukka Penttinen, 
Nils Främling sekä venä-
läispelaaja Artem Lapsem. 
Jo viime kaudella Botnias-
sa pelannut venäläinen Ig-
nat Mikhalin jatkaa joukku-
eessa. Muutaman vuoden 
pelitauon opiskelun vuok-
si pitäneet Sami Karlsson, 
Tomi Lappi ja Emil Utriai-
nen ovat palanneet jouk-
kueeseen. Botnian edustus-
ryhmää valmentaa nyt Jus-
si Tapio joukkueen pitkä-
aikaisen valmentajan Esa 
Määtän siirryttyä valmen-
nusryhmän taustalle.

Botnialla on tulevalla 
kaudella 1–3 juniorijouk-
kuetta 17-vuotiaista lähtien 
kaikissa ikäluokissa ja vii-
me kaudella seura saavut-
ti P21 ikäluokassa ennätyk-
sellisesti kuudennen perät-
täisen suomen mestaruuden. 
Mitaleita Botnia sai myös 
muissa ikäluokissa.

Kaikki jääurheilijat odot-
tavat Malmin Longinojal-
le suunniteltua Luistelua-
reenaa. Kaupunginhallitus 
hyväksyi 4. syyskuuta luis-
teluhallin tontti- ja suun-
nitteluvarauksen. Hank-
keen taustaryhmä (HIFK, 
Vesta, Botnia, Jääpalloliit-
to ja Jääpallon Tuki ovat ke-
ränneet yrityksiltä ns. yk-
sityistä rahaa noin 3,5 milj.

euroa. Kaupunki on alus-
tavasti luvannut hankkeel-
le 4 milj. euroa halpakor-
koista lainaa. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön tuki 
hankkeelle olisi 750 000–1 
milj. euroa. Hallin alustava 
kustannusarvio on noin 10 
milj. euroa.

Mikäli Malmin han-
ke toteutuu, halli voisi ol-

la valmis parin vuoden ku-
luttua. Uusi Luisteluaree-
na palvelisi monipuolises-
ti kaikkia jääurheilulajeja: 
koululaisia, yleisöluisteli-
joita, taitoluistelijoita, jää-
palloilijoita sekä pikaluiste-
lijoita (250–300 m rata).

PekkA ANTTiNeN

Botnia 69:n perustajajä-
sen ja kunniapj.

PETRI KANKKUNEN

MATS BLOMQVIST



Oulunkyläinen • Pohjoiset esikaupungit28.10.2017 13

Tapahtumakalenteri

 ma 30.10.
Virtuell stadsvandring kl. 18 i stora salen på Socis. Mats Blomqvist 
håller i trådarna. Med hjälp av fotografier och Power-point vandrar vi 
längs Mickels- och Ånäsvägen.

 ti 31.10.
Svenska Föreningens Bridgeklubb samlas på tisdagarna mellan 17 
och 21 i Societetshuset i Åggelby. Nya medlemmar välkomna. För 
närmare information kontakta Johan Holmgren 050 - 0757 003. 

 ke 1.11
Peliviikkoa vietetään 30.10.–5.11. Peliviikon kohokohta on 
kansallinen Pelipäivä 1.11. klo 16–19 Maunula-talossa. Pelipäivässä 
pääset mm. kokeilemaan suosittua Overwatch-peliä, pelaamaan 
lautapelejä ja osallistumaan tablettipelikilpailuun. Kaikkeen 
pelipäivän ohjelmaan Maunula-talossa on vapaa pääsy. Tervetuloa!

 to 2.11.
Luento: Tove Janssonista riittää juttua! klo 14–15. Luennoimassa 
Hannele Koli-Siiteri, Koskelan palvelukeskus
.
pelinä Dead Winter. pe 3.11.
Kauhujen ilta. Halloween Maunula-talossa: musiikkia, kauhutarinoita 
ja disko Metsäpurosalissa. Teemaan sopiva pukeutuminen 
ehdottomasti sallittu! klo 18–22.

 ma 6.11.
Svenska dagen kl. 19.00 tillsammans med de andra föreningarna 
i norra Helsingfors. Adress: Solhem Kyrkobyvägen 23. Svenska 
Förening i Åggelby. 
Novellikoukku klo 18-19, Maunula-talo, kirjaston Akvaario.

 ti 7.11.
Novellikoukku klo 14–16, Oulunkylän kirjasto.
Pohjois-Helsingin kansallisseniorit ry:n sääntömääräinen syyskokous 
klo 14 Oulunkylän kirkon srk.salissa Teinintie 10. Kokousesitys Lassi 
Rämö: ”Evakon elämää vuodesta 1939 eteenpäin”.

 ke 8.11.
Vi firar svenska dagen! kl. 15–15.45. I programmet vacker körsång från 
ensemblen GAME. I restaurangen Kapusta, Koskelan palvelukeskus.

 to 9.11.
Tunne nimeltä rakkaus -ensi-ilta klo 19 Maunula-talon 
Metsäpurosalissa 
Muut esitykset: la 11.11. klo 13 & 19, ma 13.11. klo 19, to 16.11. klo 19 
ja pe 17.11. klo 19 
Luento: Märta Tikkasen teos Emma ja Uno ja muuta Tikkasen 
tuotantoa, klo 14–15. Luennoimassa Hannele Koli-Siiteri, Koskelan 
palvelukeskus.

 la 11.11.
Lasten lauantai: Teemana suomalaiset lastenkirjailijat, sadut ja tarinat, 
Oulunkylän kirjasto.

 ti 14.11.
Lukupiiri klo 18–20 Paloheinän kirjasto.
Päivälukupiiri klo 14–15.30 Maunula-talo. Ilmoittautumisohjeet 
Helmet/Maunulankirjasto.

 ke 15.11
Novellikoukku klo 18–20, Paloheinän kirjasto.
Enter ry:n tietoisku klo 13-14.30 Facebook ja Youtube, 
Oulunkylänkirjasto. 

Hyvän olon ilta, klo 18–19. Rentoudutaan luonnonäänien, musiikin ja 
rentoutusäänitteiden avulla. Oma makuualusta mukaan! Oulunkylän 
kirjasto.

 la 18.11.
Pakilan kiinteistönomistajain yhdistyksen 70-vuotisjuhla klo 15–17 
Hyvän Paimenen kirkossa Pakilassa Palosuontie 1. Ohjelmassa mm. 
tervehdyssanat: pj. Matti Enroth, juhlapuhe ja huomionosoitukset: 
Suomen Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen, musiikkia: 
Pakilan Pelimannit, esitelmä: Excursio Pakilassa, käsikirjoitus Tapio 
Suomi, esitys Tapio Klemetti. Kahvitarjoilu. Tilaisuuteen on vapaa 
pääsy. Tervetuloa!

 su 19.11.
Iloiset Kädet –joulumyyjäiset klo 10–15 nuorisotalo Nuotassa 
(Kylänvanhimmantie 25.) Paljon myyjiä, ihania itse tehtyjä tuotteita ja 
herkkuja marttojen kahviosta sekä onnenarpajaiset. Tervetuloa!

 ma 20.11.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari Pia 
Pakarinen kertoo klo 18
kuinka Helsingin varhaiskasvatus ja koulutus ovat maailman 
vaikuttavinta. Oulunkylän ala-asteen ruokala, Teinintie 12.

 ke 22.11.
Kielikahvila klo 18–19 Oulunkylän kirjasto.

 to 23.11
Iltalukupiiri klo 18–19.30, Maunulan kirjasto.

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

Toimituksen suosikit

Tiistaina 21.11. klo 18 alkaen vietetään Toivoa kirjallisuudesta -iltaa Oulunkylän 
kirjastossa.
Vieraaksi saapuvat Miikka Niiranen ja Pekka Salminen eli Hätä-Miikka ja Päkä 
Gasellit-rap-yhtyeestä. Helsingin Savelassa lapsuutensa viettäneet nuoret 
miehet ovat vaikuttaneet musiikkimaailmassa jo pitkään ja julkaisseet useita 
levyjä. Tänä syksynä heiltä on ilmestynyt myös 
graffitikulttuurin maailmaan sijoittuva kirja Sä 
maksat. Rap-duon kanssa kirjallisuudesta ja 
toivosta keskustelee kulttuuritoimittaja Aleksis 
Salusjärvi.
Tapahtumassa teetarjoilu, tervetuloa!
Vuosi 2017 on Suomen Mielenterveysseuran 
120-vuotisjuhlavuosi ja yksi juhlavuoden kolmesta 
teemasta on Toivoa kirjallisuudesta. Helsingin 
kaupunginkirjastossa järjestetään juhlavuoden 
kunniaksi tapahtumakiertue tällä teemalla. 
Kiertueella tunnetut ihmiset kertovat, mistä 
kirjasta he ovat saaneet toivoa, voimaa tai iloa 
omaan elämäänsä. Tapahtumakiertue alkaa 
tammikuussa ja jatkuu koko vuoden. Kiertue 
vierailee jokaisessa helsinkiläisessä kirjastossa. 
Jaa ja löydä toivoa tuottavia vinkkejä somessa 
tunnisteella #toivoakirjallisuudesta 
Lisätietoa Toivoa kirjallisuudesta -kiertueesta 
löydät osoitteesta helmet.fi/toivoa

 HeiNi RiNNe 

Oulunkylän kirjasto

OIVOA KIRJALLISUUDESTA: 
HÄTÄ-MIIKKA JA PÄKÄ 

Aija Jacobsson, asiakassuhdevastaava
Puh. 050 400 1236
aija.jacobsson@hoitokotipaivakumpu.fi

Hoitokoti Päiväkumpu  •  Paloheinän yksikkö 
Repovuorentie 12  •  00670 Helsinki •  www.hoitokotipaivakumpu.fi

Kysy lisää  

 päivä- 

toiminnastamme 

050 305 3193.

Tiedustelut ja  
varaukset: 

Avasimme elämäniloisen 
hoitokodin Paloheinään.
Tarjoamme laadukkaita asumis- ja hoitopalveluja sekä päivä- 
toimintaa kotona asuville. Tule mukaan päivätoimintaan vaikkapa 
ulkoilemaan, jumppaamaan tai ylläpitämään kädentaitoja! 
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kirkkojakaupunki.fi   yhteisvastuu.fi 
musiikkiakirkoissa.fi   

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

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

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

Pyhäkoulu lapsille
Oulunkylän kirkossa su 29.10 ja 19.11. klo 10 
messun ajan. Ohjaajina Miia Kontro, Kirsi Kähkö-
nen ja Anne Lindell.
Maunulan kirkossa on pyhäkoulu sunnuntaina 
5.11. klo 12 messun ajan. Ohjaajana Minna Ipek.

ILTAEHTOOLLINEN
Oulunkylän kirkossa torstaisin klo 19 
HILJAISUUDEN RUKOUSHETKI
Käpylän kirkossa keskiviikkoisin klo 18. Ehtool-
linen aina kuun kolmantena keskiviikkona.

POIMINTOJA
JUMALANPALVELUKSISTA
Kymppisynttärit messun yhteydessä su 29.10 
klo 10 Oulunkylän kirkossa. Mukana Tapio Lei-
nonen, Kukka Handolin ja Katja Mäkiö.
Delibesin messu su 29.10. klo 18 Käpylän 
kirkossa. Musiikillisessa messussa laulavat Viivi 
Tulkki ja Raissa Palmu. Mukana Raivo Savik ja 
Maija Pesonen-Kareinen. 
Pyhäinpäivän iltakirkko la 4.11. klo 18 Oulun-
kylän kirkossa. Mukana Johanna Elo, Veli Pelko-
nen, Tarja Albekoglu ja Mikko Helenius. Poisnuk-
kuneiden nimet luetaan.
Messu sekä 70 ja 75 vuotta täyttävien syn-
tymäpäiväjuhla su 19.11. klo 10 Oulunkylän 
kirkossa. Liturgia ja saarna Raivo Savik. Avustaa 
Tarja Albekoglu. Kanttorina Maija Pesonen-
Kareinen. Messun yhteydessä syntymäpäiväjuh-
lat niille, jotka täyttävät 70 tai 75 vuotta 1.7.-

YHTEISÖRAVINTOLA
SALAAM

Lähi-idän herkkuja on tarjolla torstaisin klo 12–16.30 Oulunkylän kir-
kolla. Buffet-ravintolassa voi nauttia koko aterian tai piipahtaa kahville 
tai teelle. Keittiöstä vastaavat maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat.

Hinta 1–10 €.

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

KONSERTIT
J.S. Bachin jalanjäljissä Pohjois-Saksaan. Kon-
sertti 29.10. klo 15 Oulunkylän kirkossa. Katja 
Mäkiö, urut ja Aino Spence, laulu. Reformaation 
merkkivuoteen liittyvässä konsertissa kuullaan 
Martti Lutherin virsiä ja niiden pohjalta sävel-
lettyjä urkukoraaleja sekä teoksia, joita nuori 
Johann Sebastian Bach kenties kuuli legendaari-
sella kävelymatkallaan.

RAAMATTUSARJA
Oulunkylän kirkolla torstaisin klo 18. Sitä voi seurata myös livelähe-
tyksenä sarjan Facebook-sivuilta, hae @raamattupiknik. Raamattuluennon 
jälkeen vietetään iltaehtoollista klo 19. To 2.11. klo 18 Freija Özcan: 
Tule viisaaksi. Viisauskirjallisuus Raamatussa. To 9.11. klo 18 Marko 
Marttila: Psalmit lohdutuksen ja rohkaisun lähteinä. To 23.11. Tuija 
Laine: Suomalaiset lasten Raamatut 1500–1700-luvuilla.

LUX AETERNA – IKUINEN VALO
 
Pyhäinpäivän konsertti 4.11. klo 14
Käpylän kirkossa. Osia sielunmessuista, 
lohdutuksen psalmeja ja lauluja taivaasta. 
Kanttorit Mikko Helenius ja Maija Pe-
sonen Kareinen sekä Hiski Wallenius ja 
lauluryhmä Gaudioso. Vapaa pääsy!

”Jumala ompi linnamme.” Pianotaiteilija Janne 
Maarala konsertoi su 19.11. klo 16 Oulunkylän 
kirkossa. Hän soittaa mm. Suomi 100 -vuotis-
juhlan kunniaksi Sibeliuksen Finlandian ja omia 
sovituksiaan upeista virsistä liittyen reformaation 
juhlavuoteen. Pianotaiteilija myös improvisoi 
muutamia yleisön esittämiä toiveita, joita laule-
taan yhdessä. Kahvitarjoilu. Vapaa pääsy.

Pyhäinpäivän musiikkimatinea to 2.11. klo 
13 Maunulan kirkossa. Ohjelmassa musiikkia 
ja tekstejä kuunnellen ja yhdessä laulaen. Kaija 
Mäki-Leppilampi,viulu, Maunulan lauluryhmä, 
Maija Pesonen-Kareinen, Elisa Hapuli. Kahvitar-
joilu. Vapaa pääsy.

Leimuavia ruusuja ja makeaa kahvia.  Barokki-
konsertti su 12.11. klo 16.00 Oulunkylän kirkos-
sa. Säveltäjinä mm. Bach, Händel, Purcell. Katri 
Humpila, sopraano, Maisa Pasila, traverso, Kirsi 
Aittola, cembalo. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €.
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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

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

Reformaatioluento: Reformaation 
naisia ke 8.11. klo 19. Luennoitsija 
kirkkohistorian yliopistonlehtori Päivi 
Salmesvuori. Kahvitarjoilu klo 18.30 
alkaen. Mahdollisuus myös kysymyksiin 
ja keskusteluun.

Raamattupiiri to 9.11. ja to 23.11. klo 18.30. Keskustelua ja ajatusten jakamista raamatuntekstien äärellä.

Reformaation 
500-vuotisjuhlakonsertti 
ti 31.10. klo 19. Klassista musiikkia 
vuosien 1517-2017 väliltä. Jussi 
Hirvonen, tenori ja Ari Häyrinen, urut 
sekä esiintyjiä Pakilan musiikkiopistosta. 
Vapaa pääsy ja ohjelma.

Reformaation 500-vuotis 

juhlamessu su 5.11. klo 11. Musiikissa 

mukana Helsingin laulu Hanna Remeksen 

johdolla. Pyhäkoulu Lastenkappelissa ja 

Itä-Pakilassa, Piikintie 17 B.

Kiitos reformaation, meillä on edelleenkin 

messu, eli ehtoollisjumalanpalvelus,  

joka sunnuntai klo 11 Hyvän Paimenen 

kirkossa, suomen kielellä.

Reformaatiota Pakilan seurakunnassa
Tänä vuonna on tullut kuluneeksi 500 vuotta siitä kun Luther naulasi teesinsä.

”Mä voin toimia esilaulajana”, yksi nuorista sa-
noo leirin iltajumalanpalveluksen alkaessa 
hivenen myöhässä. Vedän pari kertaa hen-

keä. Käsikirja oli kateissa, ensiapulaukusta tarvittiin laas-
taria, läppäri ja projektori oli sentään viritetty kuvasaarnaa 
varten. Kaiken keskellä nuoriso oli keskenään hiljentynyt ja 
rauhoittunut odottamaan yhteistä iltahetkeä. Alkuvirsi ka-
jahtaa komeasti, kitarasäestyskin kuuluu löytyneen. Ehdin 
vaihtaa messuvaatteet nuorten laulaessa. ”Onneni on olla 
Herraa lähellä, turvata voin yksin Jumalaan.” Aamen, näin 
on. Näinhän tämän pitikin mennä. Peruslauantai.

Jälleen yksi hieno viikonloppu takana nuorten kanssa, leirillä 
luomakunnan helmassa lähellä Herraa ja toinen toisiamme. 
Pappina huomaan oppivani yhä enemmän ihmisyydestä ja 
elämästä nuorilta, on etuoikeus seurata kasvua ja itse kasvaa 
samalla. Iso osa seurakunnan nuoriso- ja kasvatustyöstä on 
yhdessä olemista, välillä rauhassa hiljentymistä ja toisinaan 
desibelitasot ja äänivallit järkkyen rehaamista (kuten he sen 
sanovat). On aika huutaa ja aika kuunnella, saattaisi Saar-
naaja asiaa kuvailla – oleellista on se, että on aikaa. 

Yksi tämän ajan kriiseistä on se, että ajasta kilpaillaan jatku-
vasti. On asioita, joihin aikaa pitäisi käyttää ja asioita joihin 

Kolumni

OLEELLISTA ON AIKA

sitä kuluu, vaikka ei haluaisi-
kaan. Ajan löytäminen hiljen-
tymiselle ja rauhoittumiselle, 
sellaiselle tekemiselle, joka ei 
tuota tai varsinaisesti saa ai-
kaan mitään, on hankalaa. Tyhjän tilan täyttää hel-
posti jollain ihan vain siksi, että tuntisi tekevänsä jotain. 
Tästä olisi hyvä kasvaa eroon. Aika sinänsä on arvokasta, 
siksi on pysähdyttävä välillä. Kasvu tarvitsee aikaa. Aika 
yhdessä itsensä, Jumalan ja lähimmäisten kanssa ei ole kos-
kaan turhaa. 

Leirillä nuorten kanssa pohdiskelimme oman elämän tärkei-
tä hetkiä ja unelmia, pysähdyimme tähän hetkeen ja loimme 
katseita siihen, mistä olemme tulleet ja mitä kohti haluam-
me mennä. Ja hetken päästä me taas rehattiin. Lähellä Ju-
malaa. Onneni on olla Herraa lähellä. Jumalan lähellä me 
olemme kaiken aikaa, Hänen läsnäolonsa äärelle pysähtymi-
nen voi avata jotain uutta, saada aikaan kasvua. Tuoda tur-
vaa. On jotain ikuista, jotain mikä ei järky, häviä tai riipu 
omasta suorituksesta. On Jumala, jolle sinä olet rakas ja jol-
la on aikaa. 

TAPiO LeiNONeN

nuorisopappi 

Itsenäisen Suomen 100-vuotislahja rotareilta

Puoli miljoonaa 
maailman lapsille

LAHJOiTUkSeT on teh-
ty Rotaryn vuosirahastoon 
ja poliorahastoon lahjoitta-
jan päätöksellä. Puolesta mil-
joonasta noin 100 000 koh-
distuu polion torjuntaan, lo-
put 390 000 ohjataan klubi-
en hankkeisiin, joilla paran-
netaan maailman lapsien elä-
mää. Erityiskohteina ovat lu-
kutaito, terveys, tytöt ja puh-
das vesi.

 – Haemme näille rahoil-
le nyt hyviä hankeideoita. 
Rotaryn vuosirahastoon lah-
joitetut rahat palautuvat pa-
rin vuoden kuluttua takaisin 
rotarypiireille, jotka voivat 
myöntää rahat klubien pro-
jekteihin ja hankkeisiin, ker-

Suomalaiset rotarit ovat keränneet Suomi 
100 vuotta -juhlavuoden kunniaksi 490 000 
dollaria, joka lahjoitetaan maailman lapsille. 
Rahat ovat tulleet suorina lahjoituksina 
rotareilta henkilökohtaisesti. Monissa 
rotaryklubeissa on tehty yhtenäinen 
päätös, että jokainen klubin jäsen lahjoittaa 
esimerkiksi 40 euroa tempaukseen.

too Suomen rotarysäätiöko-
mitean puheenjohtaja Harry 
Hedman.

Rotarysäätiö avustaa vuo-
sittain 120 miljoonalla dolla-
rilla lähes 1000 projektia maa-
ilmassa. Lahjoitetuista ra-
hoista palautuu noin 95 pro-
senttia takaisin klubeille käy-
tettäväksi hyvän tekemiseen.

– Haluamme kiittää läm-
pimästi kaikkia lahjoitta-
jia. Mutta oikeastaan raha 
on vain yksi osa lahjaa. Nyt 
on aika antaa rotaryklubi-
en osaaminen ja aika hyvi-
en hankkeiden ideoimiseen 
ja toteuttamiseen, Hedman 
sanoo.

JOHANNA TALikAiNeN
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Tervetuloa tutustumaan 
Oulunkylän eläkkeensaajiin 
maanantaina 4.12 klo 10.30

Ohjelmassa mm. Aikamatka baletin historiaan,
näytelmälliseksi dramatisoitu esitetys baletista. 

Tarjolla pullakahvit, hinta 5 €, sisältäen 
balettiesityksen, joka alkaa klo 12.00.

Tervetuloa Oulunkylän nuorisotaloon,
kylänvanhimmantie 25 B

Parturi-Kampaamo

SALON BONiTA
09 728 5664

Armi (Anu) Sankelo  040 580 3836

TERVETULOA!
Manttaalitie 13, Itä-Pakila

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

PARTURI-KAMPAAMO

OLYMPIA
Koskelantie 54 P. 09 757 1353

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

Huonekaluverhoomo ja myynti
O. Pohjois-Koivisto

Mäkitorpantie 33 tai 40, Oulunkylä, p. 040 508 7421

 Sovi näytöstä
Auki ma-pe klo 15.30-18.00

Huonekalu-
verhoilut 

ammattitai-
dolla

Löytöjä!

 

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  KäpyläMUUTTOVALMIS

TULE ESITTELYYN
SUNNUNTAINA 29.10. 
TAI VARAA YKSITYINEN 
ESITTELY,
PUH. 0800 95005

Käpylänkuja 5  |  lemminkainen.fi/posteljooni

Asunto Oy Helsingin Käpylän Posteljooni valmistui syyskuun lopussa vanhan Postin 
paikalle Pohjolanaukion viereen. Ilmeikkään kohteen sijainti on erinomainen: läheltä 
löytyvät kattavat palvelut, viehättävä Puu-Käpylä on aivan kulman takana ja lähin 
ratikkapysäkki on talon edessä. Persoonallisuutta asuntoihin luovat viehättävät yksi-
tyiskohdat, kuten vinot katot, parvet ja suuret parvekkeet. Kohteen 6. kerroksessa 
sijaitsevat yhteiset sauna- ja oleskelutilat. Oma tontti. Energialuokka C2013. Alla 
esimerkkihuoneistoja.

tyyppi m2 mh. € vh. € krs
1h+kt+parvi 40,5 181 755 375 750 6
2h+kt 40,5 114 355 308 350 2
2h+kt+s 46,5 127 555 350 290 2
1h+kt+s+alk 47,0 125 310 350 440 4
3h+k 77,0 133 610 502 440 2Vi
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ESITTELY:

29.10.
SUNNUNTAI

klo 13–14

Siltavoudintie 9
(00640) Helsinki

0103269444 reservations@capperi.fi
www.capperi.fi

Kirjanpitopalvelua Oulunkylässä
pienille yrityksille

www.mikrotilit.fi         p. 040 733 68 69

 

            MAUNULAN APTEEKKI 
 
          Palvelemme ma-pe 8.30-19, la 9-16 
 Kesäaikana 26.6.-5.8. ma-pe 8.30-19, la 9-15 
 
  Pakilantie 10, 00630 H:ki, 09-724 8543 
 
                   
 Katso tarjoukset      www.avainapteekit.fi 
        www.maunulanpteekki.fi 

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

Käpyläntie1, 00610 Helsinki   |   www.koskelanhammas.fi

Varaa aika
soittamalla

(09) 720 6800
tai netistä.

OK-Hammas
Jukka Kärkkäinen
Hammaslääkäri, lääkäri

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


