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vaihto-oppilaan Kyliann Bourgeoisin ottama. Rautateillä oli aikoinaan merkittävä asema 
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SuOmalaiSet ovat in-
nokkaita kirjoittajia. Isom-
mat kustantamot kerto-
vat jokainen saavansa noin 
1000 käsikirjoitusta vuo-
dessa, joista muutama pro-
mille päätyy julkaistavaksi. 
Mikä kirjoittamisessa kieh-
too? Ihmisellä on ikiaikai-
nen tarve tarinoiden kerto-
miseen. Haluamme välittää 
ajatuksia ja tunteita sanal-
lisessa muodossa, ja myös 
vaikuttaa toisiin. Kirja on 
tähän mainio väline.

Kirjoittaminen vaatii 
harjoitusta. Loistavakaan 
tarina ei välttämättä muo-
dostu menestysteokseksi, 
jos sanat eivät asetu pape-
rille oikealla tavalla. Kirjoit-
tamisoppaista löytyy hyviä 
neuvoja. Netistä saa vielä 
täydennystä taidoilleen eri-
laisista blogeista ja vlogeis-
ta, jotka käsittelevät kirjoit-
tamisen eri aspekteja. Kir-
joittamisesta järjestetään 
myös runsaasti kursseja. 
Kaksi menetelmää on kui-
tenkin ylitse muiden: luke-
minen ja kirjoittaminen. 

Lukemalla paitsi sivis-
tyy, myös laajentaa sanava-
rastoaan. Siinä oppii käyt-
tämään erilaisia tekstin ra-
kenteita ja analysoimal-
la kirjoja huomaa, millai-
sia keinoja muut käyttävät 
tarinansa esille tuomiseen. 
Kirjoittaminen auttaa har-
joittelemaan opittua käy-
tännössä. Varsinkin, jos an-
taa tekstinsä kriittisen lu-
kijan tarkasteltavaksi ja ot-
taa onkeensa saamastaan 
palautteesta.

Olin yksi niistä monista, 
joiden unelmana on kirjoit-
taa kirja. Tänä vuonna siitä 

tuli totta. Kirjoitin tietokir-
jan montessoripedagogii-
kasta, opetusmenetelmäs-
tä, jolla on saavutettu erin-
omaisia tuloksia ympäri 
maailmaa. Olen harjoitellut 
kirjoittamista parikymmen-
tä vuotta erilaisissa vies-
tintätehtävissä, mutta silti 
kirjan kirjoittaminen opetti 
paljon uutta. Se onkin var-
masti yksi kirjoittamisen 
parhaita puolia – koskaan 
ei ole valmis. Jokainen uusi 
teksti on mahdollisuus pa-
rantaa taitojaan. Siksi mi-
näkin suunnittelen jo uutta 
kirjaa…

Jos kirjoittaminen kiin-
nostaa sinua ja haluat pääs-
tä harjoittelemaan taitojasi 
käytännössä, ota yhteyttä! 
Lehteemme mahtuu aina 
mukaan uusia innokkaita 
kirjoittajia. Oulunkyläises-
sä sinulla on mahdollisuus 
kertoa tarinasi paikalliselle 
yleisölle.

SuSan WilandeR

päätoimittaja

lisätietoja 
montessoripedagogiikka 
– Oppimisen iloa -kirjasta 
saa osoitteesta: www.
montessoripedagogiikka.fi.

at first, I’d like to introdu-
ce myself. I am an exchan-
ge student from Germa-
ny, currently spending my 
exchange-year here, in Fin-
land. The reason I’m telling 
you this is, because my po-
sition, as a foreigner living 
here, might be helpful in re-
viewing this book.

The title of the book is 
“More Very Finnish Prob-
lems”, a sequel of the book 
“101 Very Finnish Prob-
lems” written by Joel Wil-
lans. He was born 1972 in 
Great-Britain, then moved 
to Finland in 2002, where he 
married his, until then, girl-
friend. They are now living 
here with their two kids. 

Both of the books are a 
collection of very sketchy, 
sometimes a bit stereotype-
like situations, that could 
seem weird to visitors of Fin-
land, written in a very humo-
rous and friendly way. In ad-
dition to that, there are a lot 
of so called “memes”, funny 
little pictures, adding a bit 
of visualization to the book. 
They are well designed, as is 

Book review: 

more Very Finnish Problems

the cover of the book.
From my point of view, 

some of the situations desc-
ribed in the book are defini-
tely true. For example, lear-
ning Finnish is exactly as 
one of the memes shows, 
you hear and learn a word 
1000 times and in the end 
you forget it because the-
re is another similar word. 
Same with his stories about 
people in elevators and bus-
ses, not wanting to be close 
to each other. These are ve-
ry true. Some parts of the 
book I haven’t experienced 
yet, for example several ho-
lidays, parties and the long 
days/nights. Others are not 
relatable for me, because I 
am not allowed to drink al-
cohol here, for example.

Another interesting and 
very true “stereotype” is 
Finns being quite shy. They 
are talking a lot less than 
Germans and are way mo-
re comfortable with silence 
and being on their own, but 
I guess there is much I can 
learn from this calmness. 
Looking forward, I’m very 

open to more experiences 
and maybe you can read 
a conclusion at the end of 
this year in this journal. 

To conclude, I can, wit-
hout reading the first book, 
definitely tell this one is a 
great piece of art. You can 
really tell, that the author 
put a lot of thought into 
this book. Also it is very ac-
tual, as it is mentioning the 
climate change, with this 
summer’s long heat and 
meeting of Trump and Pu-
tin. Every Finn, who might 
want a different, someti-
mes very funny, view on 
his own culture will enjoy 

this. Same for everybody el-
se, who might just want to 
learn something about a dif-
ferent culture or is intere-
sted in the Finnish one spe-
cifically. For all these peop-
le, the book is a great joy to 
read. It is also very rerea-
dable, meaning you may 
have a look in it every now 
and then and it won’t be bo-
ring at all. In the end, I can 
just recommend everybody 
reading this book and also 
following the social media 
accounts “veryfinnishprob-
lems” as they keep you up 
to date on new funny facts.

niKlaS StaHlKe

Tervetuloa jäseneksi 
Oulunkylä-Seuraan!

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

paikka asua ja viihtyä!

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

oulunkyla-seura.
Jäsenenä pääset mukaan Oulunkylä-Seuran 

toimintaan rakentamaan yhteistä Oulunkylää. 
Tervetuloa!

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

Seura on HELKAn eli Helsingin 
kaupunginosayhdistysten liiton ja 

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

olohuone.

Seurassa voi toimia mm. 
jossakin sen työryhmistä, 

lehden toimituskunnassa tai 
johtokunnassa.
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Oulunkylän Veräjälaakson palstaviljelyalueella toi lämmin 
kesä hyvän sadon, mutta toki myös paljon kasteltavaa. 
Ogelin Plantaasit ry:n hallituksen jäsenet Jaana 
Kenola ja maria Weckman pitivät syysmuokkauksessa 
taukoa ja kertoivat, että muutama palsta olisi 
vielä varattavissa liittymismaksua vastaan ensi 
vuodeksi. tiedustelut mieluiten sähköpostitse palsta.
ogelinplantaasit@gmail.com tai puhelinvastaajaan 040 
747 0553.          erwin Woitsch

Olet varmaan saanut lähiaikoina postiluukusta Helsin-
ki-info -lehden, jossa useiden mielenkiintoisten aiheiden 
joukossa on kirjoitus stadiluotseista. Kyseessä on seitse-
män luotsin muodostama ryhmä, jotka jalkautuvat eri 
puolille Helsinkiä kertomaan Helsingin kaupungin osal-
listuvasta budjetoinnista. Esimerkiksi Pariisissa ja New 
Yorkissa on jo käytössä tällainen budjetointi ja nyt myös 
Helsingin kaupunki on varannut tähän tarkoitukseen 4,4 
miljoonaa euroa.

Kaupunki on jaettu seitsemään suurpiiriin, joista pohjoi-
seen piiriin kuuluu Oulunkylän lisäksi Maunula, Pakilat, 
Tuomarinkylä ja Kaarela. Meidän stadiluotsimme on Ella 
Tanskanen, ella.tanskanen@hel.fi ja FB’ssa Stadiluotsi Ella 
Tanskanen. Pohjoisen suurpiirin osuus yllämainitusta ko-
konaissummasta on n 237.000 euroa, joka voidaan käyttää 
yhteen tai useampaan asukkaiden äänestämään ehdotuk-
seen. Kehittämisehdotuksia voi tehdä jokainen kaupunki-
lainen marraskuun alkupuolelta alkaen osallistu.hel.fi -si-
vulla. Keväällä 2019 kaikki 12 vuotta täyttäneet kaupunki-
laiset voivat äänestää haluamaansa kehittämisideaa. Kau-
punginhallitus vahvistaa sitten syksyllä 2019 äänestystu-
loksen ja päättää ehdotusten toimeenpanosta.
Hankkeen minimikoko on 35.000 euroa ja sen tulisi hyö-
dyttää kaikkia alueen asukkaita. Hanke voi olla investoin-
ti tai rahaa voidaan käyttää palkkakustannuksiin. On huo-
mattava, että rahaa ei jaeta esimerkiksi kaupunginosayh-
distyksille tai muille toimijoille, vaan toteutuksesta ja kus-

Tammen      juurelta
tannuksista vastaa Helsingin kaupunki.
Oulunkylä -seura järjestää osallistuvasta budjetoinnis-
ta asukasillan marraskuussa syyskokouksen yhteydes-
sä. Silloin paikalla on Ella mukanaan eräänlainen kort-
tipeli, jonka avulla ehdotuksia voidaan rakentaa. Saman 
illan aikana ehdotukset myös tallennetaan hankkeen 
nettisivulle.

Jos kiinnostuit, tutustu nettisivuun 
osallistu.hel.fi tai tule 25.10.2018 kult-
tuuriareena Gloriaan, jossa osallistuva 
budjetointi polkaistaan käyntiin.
Ja vielä yksi tärkeä asia – tämä ei ole 
kertaluonteinen tapahtuma vaan jatkuu 
vuosittain.
Nähdään asukasillassa!

maRJa maRKKO

Oulunylä-Seura pj.

OSalliStuVa budjetoin-
ti on uudenlainen vaikut-
tamisen tapa, joka on käy-
tössä monissa suurkau-
pungeissa, kuten Pariisis-
sa ja New Yorkissa. Hel-
singissä osallistuvaa bud-
jetointia toteutetaan nyt 
ensimmäistä kertaa ko-
ko kaupungin laajuise-
na. Toimintatapa on pysy-
vä, eli summa tulee kau-
punkilaisten päätettäväksi 
vuosittain. 

Osallistuvan budjetoin-
nin ensimmäisessä vai-
heessa kerätään ideoita sii-
tä, mikä tekisi kaupungis-
ta toimivamman, viihtyi-
sämmän, turvallisemman 
tai hauskemman. Tarvit-

Oma Stadi paremmaksi 
yhdessä ideoiden
Helsingin kaupunki on varannut 4,4 
miljoonaa euroa kaupunkilaisten ideoiden 
toteuttamiseen. Marraskuun aikana 
kaupunkilaiset voivat tehdä OmaStadi.hel.
fi -verkkosivulla ehdotuksia siitä, mihin 
raha pitäisi käyttää. Loppusyksyn aikana 
järjestetään eri puolilla kaupunkia avoimia 
työpajoja, joissa ehdotuksia voi ideoida 
yhdessä muiden kanssa.

Osallistu OmaStadi -työpajoihin, joissa ehdotuksia 
kehitetään yhdessä! Tilaisuuksissa kuulet lisää osal-
listuvasta budjetoinnista, tapaat alueesi stadiluotsin 
ja pääset ideoimaan, mitä osallistuvan budjetoinnin 
rahalla pitäisi sinun alueellasi tehdä. Oulunkyläläisen 
ilmestymisalueella järjestetään seuraavat OmaStadi 
-työpajat:

La 27.10. klo 14.30–16 Maunula-talo, (Metsäpurontie 
4). Ennen työpajaa klo 13–14.30 Maunula-talolla jär-
jestetään Maunula-talon avoin foorumi.
To 1.11. klo 17–19 Pakin talo (Etupellontie 2)
Ma 19.11. klo 18–20 Kumpulan kylätila (Intiankatu 31)
To 22.11. klo 17–20 Oulunkylän kirjasto (Kylänvanhim-
mantie 27) 

taisiinko alueelle uuden-
lainen kuntoilupaikka tai 
parempia ajanviettopaik-
koja nuorille? Vai pitäisikö 
palkata vuodeksi työnte-
kijä viemään taidetta van-
husten palvelutaloihin? 

Talven aikana ideois-
ta kehitetään yhdessä to-
teutuskelpoisia suunnitel-
mia ja asiantuntijat laske-
vat suunnitelmille hinnat. 
Toteutettavan ehdotuksen 

minimisumma on 35 000 
euroa. Tällä minimisum-
malla tavoitellaan vaikut-
tavia, laajoja alueita hyö-
dyttäviä hankkeita. Rahas-
ta päätetään aina vuodek-
si kerrallaan, eli ehdotus-
ten tulee olla kertaluontoi-
sia. Esimerkiksi pysyvää 
henkilökuntaa ei siis voida 
palkata osallistuvan budje-
toinnin rahalla.

Keväällä kaikki yli 
12-vuotiaat helsinkiläi-

set saavat äänestää, mitkä 
hankkeet kaupunki toteut-
taa. Viidesosa rahasta on 
varattu koko kaupunkia 
koskevien ehdotusten to-
teuttamiseen ja loput väki-
luvun mukaan kaupungin 
seitsemälle suuralueelle. 

Lisätietoja osallistuvas-
ta budjetoinnista löydät 
osoitteesta OmaStadi.hel.fi 
sekä alueesi stadiluotsilta: 
hel.fi/stadiluotsit. 

ella tanSKanen

OulunKylä-SeuRa jär-
jesti luontoretken 13.9., jol-
loin tutustuttiin kahteen 
kaavoituksen ja rakenta-
misen uhkaamaan arvok-
kaaseen luontokohteeseen. 
Henrik Sohlbergin puisto 
toimii yleiskaavankin pe-
rusteella tärkeänä viher-
väylänä ja ekologisena käy-
tävänä Patolanmetsän, Van-
taanjokilaakson ja Helsinki-
puiston välillä. Siihen liit-
tyvä Toivolanpuisto muo-
dostaa yhtenäisen ja jyl-
hänkin metsäalueen, joka 
on olennainen osa jokiluon-

toa ja -maisemaa linnoitus-
muistomerkkeineen. Erwin 
Woitschin ja Otto Miettisen 
johdolla tutustuttiin aluei-
den luonnonarvoihin kas-
vi- ja eläinlajien kautta sie-
niä ja kulttuurihistoriaa 
unohtamatta. Kaupunki-
suunnitteluvirasto valmis-
telee paraikaa alueelle ase-
makaavamuutosehdotus-
ta, mikä on huolestuttanut 
monia asukkaita. Virasto 
järjestää vielä loppuvuon-
na Solakalliontien ympä-
ristössä kaavakävelyn.

eRWin WOitScH

Retki uhanalaisiin luontokohteisiin Palstaviljelijät tyytyväisiä 
satoonsa

Biologi Otto miettinen avasi luontoretkeläisille 
lähimetsien luonnon arvoja erityisesti sienten ja kääpien 
kautta.

Rahasta 
päätetään 
aina vuodeksi 
kerrallaan,
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Vad är kultur – egentligen? Ja, vi har lärt oss att or-
det betyder ”odling”, men vad ska vi då odla? 
Kanske sist och slutligen oss själva.

Människan är ju till sin natur nyfiken. Nyfiken på sig 
själv, på sin omgivning och på allt som finns och händer 
i världen. Vi bör alltså rimligen vara mottagliga för kul-
turintryck och -upplevelser. 

Och vi behöver inte gå över ån efter vatten. Vi kan glöm-
ma talet om att man måste resa till någon storstad till 
kulturmonopol för att få uppleva ”stor” kultur. Visst be-
rikar sådana resor också, men faktum är att vårt eget 
Helsingfors är en kulturstad, ja en kulturmetropol om vi 
så vill.

För att börja med bildkonsten har vi inte bara vårt gamla 
goda Ateneum, utan sedan länge också andra pärlor som 
Sinebrychoffs konstmuseum, HAM i Tennispalatset, Di-
drichsens, Konsthallen, Villa Hagasund och för den älds-
ta bildkonstens – den sakralas – del Nationalmuseums 
samlingar. Nutidskonsten har sitt Kiasma, men nu ock-
så Amos Rex som förresten har också en avdelning med 
klassisk bildkonst. Vem saknar Guggenheim?

Helsingfors har ju vidare både ett designmuseum (i forna 
Broban) och ett arkitekturmuseum, och senaste nytt är att 
dessa ska förenas i ett nytt arkitektur- och designmuse-
um, som väntas bli något alldeles speciellt.

Musikutbudet i Helsingfors är också av världsklass med 
Nationaloperan och Nationalbaletten, Musikhuset, Fin-
landiahuset, Kulturhuset, Kabelfabriken, Logomo, Tavas-
tia, Södervik där en gammal gasklocka snart blir konsert-
sal… Musik för alla smaker och åldrar!

Våra traditionella institutionsteatrar med finska Kansal-
listeatteri, Svenska teatern och Stadsteatern inklusive Lil-
la Teatern i spetsen har kompletterats med en mångfald 
av mindre, fria teatergrupper, av vilka många likaså har 
fasta scener. Åter en gång: något för envar. 

Till kulturen hör också mat- och dryckeskultur, och även 
i det avseendet kan Helsingfors bjuda på något för envar. 
Caféer har vuxit upp som svampar efter regn, barer av 
alla de slag med drycker av alla de slag har vi aldrig haft 
brist på, och matrestaurangernas mångfald har på senare 
år – ja, just det, mångfaldigats.

Slutligen vill jag bryta en lans för vår kanske allra för-
nämsta vardagskultur: våra bibliotek. Kronjuvelen bland 
dem öppnar snart sina dörrar, det nya Centrumbibliote-
ket Ode – vars svenska namn man kan beskylla mig för. 
Ode blir mer en ett bibliotek, det blir ett kulturhus, som 
säkert kommer att väcka även internationell uppmärk-
samhet – och det inte bara för den spännande arkitektu-
rens skull.

Samtidigt är det livsviktigt att Ode inte inkräktar på våra 
närbiblioteks resurser. Knappast kommer vi att från hela 
stan söka oss till Ode för att låna en bok, det vill vi fort-
sätta att göra i vår egen stadsdel.

BJöRn månSSOn

stadsfullmäktige
ordf. Svenska folkpartiets fullmäktigegruppen

Kultur för fest 
och vardag

Kaskipartion kämppä ulkoa.

SelVitin, mitä nimien 
muodot sisältävät, kun kie-
lentutkijoiden ammattitaito 
ei riitä huomaamaan nimi-
en kirjoitusmuotoihin tul-
leita kirjoitusvirheitä. Ni-
men kaikki muodot sisältä-
vät nimen alkuosassa vain 
ruotsin sanastoa. Nimen ai-
noa oikea ruotsinkielinen 
muoto on v. 1910 paikalli-
sen jalkapalloseuran lehden 
nimessä Uggleby Bladet käy-
tetty nimi Uggleby. Joka si-
sältää pöllöä tarkoittavan 
sanan uggle.  Siis Pöllökylä 
tai Huuhkajakylä.

Eri teksteihin tulleissa 
nimissä on peräti kolme eri 

Uusi teoria Oulunkylä-nimen alkuperästä:

Åggelby/Oulunkylä ”Huuhkajakylä”?
Vaikka niin monet kielentutkijat ovat jo 
vuodesta 1920 alkaen yrittäneet selvittää 
vanhan kylännimen Åggelby – Oulunkylä 
sisältöä, niin johtavien paikannimien 
tutkijoiden mukaan nimien sisältö on 
edelleen epäselvä.

kirjoitusvirhettä sekä yksi 
paha väärinkäsitys suomen-
kielisessä nimessä Oulun-
kylä, ensin rautatieaseman 
nimessä ja siitä kaupungin-
osan nimessä. Vuonna 1516 
- siis jo 502 vuotta sitten - ni-
men muodossa auelby on jo 
virhe. Nimeen ei ole kirjoi-
tettu oikein sanaa auv, jo-
ka on yksi Ruotsin Taalain-
maan Älvdalenin kieles-
sä käytetty, huuhkajaa tar-
koittavan ruotsinkielisen 
nimityksen uv muoto. Var-
sinais-Suomessa ja Savos-
sa on useita Auv-paikanni-
miä, alkunaan tuo auv. Ne 
ovat kaikki huuhkajien pe-

simismaastojen paikanni-
miä. Kielentutkijoille liian 
vaikeita avata.

Vuonna 1543 kirjoitet-
tu nimen muoto Ogleby on 
virheellinen muoto Ugg-
lebystä. Vuonna 1563 ni-
mi on kirjoitettu muodossa 
Ågelby, joka on tuon pöl-
löä tarkoittavan sanan ugg-
le toisen, suomenruotsalais-
ten ääntämismuodon uggel 
virheellinen kirjoitusmuo-
to. Kuten on myös nykyi-
nen Åggel.

Ruotsin Akatemian netti-
sanakirja kertoo, että sanas-
ta uggle on tanskan kielessä 
lyhempi muoto ule. Paikal-
listen kielenkäytössä pai-
kannimi on ollut myös Ule-
by, vaikka tämä muoto ni-
mestä ei ole jäänyt kirjalli-
siin aineistoihin.

Jollakin paikallisella on 
ollut väärä käsitys, että ni-
messä oleva Ule- on sa-
ma sana kuin Oulun ni-

men Uleåborg alku Ule-
. Ja siitä Oulunkylä on tul-
lut suomalaiseksi nimek-
si. Uleåborgin nimen alku 
Ule-tulee joen alkuperäises-
tä muodosta, skandinaavi-
sanasta ål, tarkoittaen ’sy-
vää jokea’. Ei tulvavettä tar-
koittavasta suomenkielen 
sanasta oulu.

Huuhkajan ja pöllön ni-
mityksiä sisältävä maas-
tonimi on ollut jo paikan 
asumattoman maaston ni-
menä. Oulunkylän kou-
lujen opettajien tausta-
tiedoksi olen kirjoittanut 
Oulunkylän nimien kehi-
tyksestä jo 13 sivun teks-
tin sanakirjaotteineen ja 
karttaotteineen.

Oulunkylälle on siis ole-
massa valmis nimikko-otus, 
upea huuhkaja. 

ilmaRi KOSOnen

metsänhoitaja, 
matkailuopas

Enonkoski

mOniVuOtiSen työn tu-
loksena paloheinäläisel-
le Kaskipartiolle valmis-
tui partiokämppä Siunti-

oon. Työ aloitettiin pur-
kamalla 2013 paikalla ol-
lut vanha huonokuntoi-
nen kämppä. Vuonna 2014 
tuli paikalle hirsitoimitus 
ja nyt syyskuun alussa ma-
ja otettiin juhlavasti käyt-
töön runsaan vierasjoukon 

Kaskipartion kämpän 
avajaiset

avustamana.
Projektin johtaja kämp-

päisäntä Niklas Lindström 
kertoo, että kämppä on var-

sin kookas. Hirsirakennuk-
sen kerrosala on 153 neliö-
tä. Rakennuksessa on iso 
huone, johtajiston huone, 
keittiö ja parvi. Talo tehtiin 
lähes kokonaan talkootyö-
nä. Työtunteja tehtiin noin 
10 000 ja niistä Pakinkylän 

leijonaklubi teki 2000.
Lippukunnan johtaja 

Hanna Österman on tyy-
tyväinen, kun maja saa-
tiin valmiiksi. Lippukun-
nassa on runsaat sata in-
nokasta partiolaista, jot-
ka nyt pääsevät retkeile-
mään omalle majalle. Ma-
javarauksia on tehty lähes 
joka viikonlopuksi tuleval-
le kaudelle.

Maja on rahoitettu lah-
joituksin ja omatoimisella 
keräystoiminnalla. Pakin-
kylän leijonaklubi yhdes-
sä leijonien Aarne Ritari- 
säätiön kanssa lahjoitti yli 
50 000 euroa ja Kaskiparti-
on tukiyhdistys lähinnä ta-
lous- ja WC paperin myyn-

nillä noin kymppitonnin 
vuodessa.

Avajaispäivän kutsu-
vierastilaisuudessa Pakin-
kylän leijonaklubin pre-
sidentti Lasse Halme ja 
AR-säätiön hallituksen jä-
sen Sini Eloholma ojensi-
vat Leijonien lahjoituslaa-
tat seinään kiinnitettävik-
si. Ossi Eloholma muis-
teli kuinka ”näitten vuo-
sien aikana olemme saa-
neet toteuttaa palvelutyö-
tämme konkreettisesti ja 
pitkäjänteisesti”.

Valtaosa leijonien lah-
joittamista rahoista on ke-
rätty joulukuusien myyn-
nillä Pakilassa.

Olli auliO

avajaisten juhlavieraita; vasemmalta  
lippukunnanjohtajan apulainen elisa murto, 
lippukunnanjohtaja  Hanna österman, majaisäntä 
niklas lindström, aR säätiön Sini eloholma, Ossi 
eloholma ja Pakinkylän klubin  presidentti lasse Halme.

OLLI AULIO

Oulunkyläisen seuraava numero on 
joulunumero.

Kerro asiakkaillesi joulunajan 
palveluistasi 

ilmoita lehdessämme!
040 728 0505
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OULUNKYLÄ

Kaupungin vuokra-asuntojen vuokriin suunnitel-
laan muutoksia. Hekan uudessa vuokrantasa-
usmallissa asuntojen vuokrien määritys on tar-

koitus uudistaa kokonaan. Eri alueiden vuokrat vaihte-
lisivat samassa suhteessa kuin kaupunginosien vuok-
rat vapailla markkinoilla. Lisäksi vuokra-asuntojen hin-
toihin vaikuttaisi muun muassa asunnon ikä, kunto ja 
varustelutaso. 

Heka Maunula on yksi niistä yhtiöistä, joissa muutos 
merkitsisi suurimpia vuokrankorotuksia. Ensi vuonna 
yhtiön asukkaiden vuokrat nousisivat keskimäärin pro-
sentin, jollain aikavälillä jopa 5 %.

Uudistuksen pohjaksi on tehty monenlaisia laskelmia, 
mutta yksi olennainen asia puuttuu: mallin sosiaalisia 
vaikutuksia ei ole arvioitu. Olisi äärimmäisen tärkeää ar-
vioida, miten muutos vaikuttaa ihmisten elämään, hy-
vinvointiin tai eriarvoistumiseen. 

Minulla on erityisesti kaksi huolta uudistuksen sosiaali-
sista vaikutuksista. Ensinnäkin eriytyvätkö kaupungin-
osat yhä enemmän rikkaiden ja köyhien asuinalueiksi? 
Helsingin asuntopolitiikan tavoitteena on pitkään ollut, 
että kaikilla alueilla asuisi kaikenlaisia ihmisiä: perheitä, 
yksinasujia, korkeasti ja matalasti palkattuja, työttömiä, 
nuoria ja eläkeläisiä. 

Kun erilaiset ihmiset jakavat arjen samoissa kaupungin-
osissa, samat koulut ja päiväkodit, tiet ja puistot, syn-
tyy kokemus kaikkien yhteisestä kaupungista. Tällöin 
vältetään sosiaalisten ongelmien kasautuminen tietyille 
alueille. Jos kalleimmilla asuinalueilla myös kaupungin 
asuntojen vuokrat nousevat, riski asuinalueiden eriyty-
miseen kasvaa. 

Toiseksi miten vuokrankorotukset vaikuttavat nykyisten 
asukkaiden elämään? Joutuuko osa muuttamaan vuok-
rankorotuksen vuoksi halvemmalle alueelle? Monellako 
vuokrankorotus kiristää ennestäänkin tiukkaa taloutta ja 
pakottaa tinkimään muista tarpeellisista menoista? 

Pitkä siirtymäaika ei välttämättä auta sopeutumaan 
vuokrankorotuksiin, koska harva pystyy lisäämään tu-
lojaan. Kuitenkin oikeus kotiin on äärimmäisen tärkeä, 
eikä kenenkään pidä joutua muuttamaan vuokrien nou-
sun vuoksi. Siksi olisikin tärkeää varmistaa, että vuok-
rankorotukset eivät ole asukkaille kohtuuttomia.

{Vuokralaiset ovat ymmärrettävästi ilmaisseet huol-
ta suunnitelmista. Uudistuksen valmistelussa on kyllä 
kuultu vuokralaisten edustajia, mutta vaikuttaa siltä, et-
tä vuoropuhelua ei ole käyty riittävästi eikä vuokralais-
ten ääni ole tarpeeksi kuulunut päätöksenteossa.}

Kyse on niin merkittävästä asiasta, että siitä tulisi käydä 
laaja poliittinen keskustelu. Parasta olisikin ottaa uudis-
tukselle aikalisä, tuoda se poliittisten luottamuselinten 
käsiteltäväksi ja käydä vuoropuhelua asukkaiden kanssa 
yhteisen näkemyksen löytämiseksi oikeudenmukaisesta 
vuokrien määrittämisestä.

Aivan minimissään vuokrajärjestelmän uudistuksesta on 
tehtävä sosiaalisten vaikutusten arviointi. Kirjoituksen 
ilmestymisen aikaan on jo tiedossa, mitä Heka Oy:n hal-
litus on asiasta lokakuun alun kokouksessaan päättänyt. 
Toivottavasti päätös on ollut viisas! 

anna VuORJOKi

kaupunginvaltuutettu,
Vasemmistoliiton valtuustoryhmän pj.

Kolumni

Vuokran-
korotuk-
set eriyttävät 
kaupunginosia

tOinen päivä lukios-
sa, ensimmäinen äidinkie-
len tunti. Kurssiohjelmaan 
näyttää kuuluvan suulli-
nen kirjavinkkaus. Tunnen 
lievää ahdistusta jo nyt.

Helpotusta tuo kirjalis-
tan kirjojen teemat: nuo-
ruus, nuorten elämä ja nuo-
ruuteen kuuluva identi-
teettipohdiskelu. Mikä oli-
sikaan samaistuttavampaa. 
Listassa näyttää olevan 
monta kiinnostavaa kirjaa, 
ja alan jo innostua vinkka-
uksesta hieman. 

Kotoa vanhempien mu-
kaan löytyy muutamia kir-
jalistan kirjoja, mutta en-
simmäisenä heille sattuu 
käteen Kjell Westön Rikin-
keltainen taivas. Ensim-
mäisenä huolestun kirjan 
paksuudesta, sillä jos totta 
puhutaan, en kesän aika-
na, tai oikeastaan pitkään 
aikaan, ollut lukenut juuri 
yhtään. Kirjan kannen ku-
va silti herättää mielenkiin-
toni ja päätän lukea kirjas-
ta muutaman kymmentä 
sivua nähdäkseni, miten se 
lähtee käyntiin. 

Äiti on aina kehottanut 
lukemaan ja jaaritellut sen 
kaikenlaisista positiivisis-
ta vaikutuksista. Heti kun 
paria viikkoa myöhemmin 
olin kirjan lukenut, oli ihan 
ihmeellistä, miten huoma-
sin ne vaikutukset nyt oi-
keasti. Kun äidinkielessä 
tuli muitakin tehtäviä, jois-

Rikinkeltaisia oivalluksia 
sa pitää kirjoittaa, tekstiä 
vain tuli ja monipuoliset sa-
navalinnat osuivat kohdal-
leen. Olin tästä hyvin iloi-
nen, ja se oli yksi syy, joka 
inspiroi minua lukemaan 
enemmän.

Toinen syy oli itse kir-

ja. Rikinkeltainen taivas oli 
erilainen tai ainakin eri ta-
valla kirjoitettu, kuin mitä 
olin koskaan aiemmin lu-
kenut. Syynä voisi olla ison 
aikajänteen tuoma teok-
sen yltäkylläisyys. Lukemi-
sen jälkeen tuntui kuin oli-

si mennyt kokonaan ohi, 
mitä kirjassa edes tapah-
tui, ehkä koska siinä tapah-
tui niin paljon. Saman huo-
masin tehdessäni itse esi-
telmää, kun juonta piti ava-
ta hieman. Vaikka juoni oli-
kin realistinen ja kehitys-
romaanin tapaan kronolo-
ginen, minulla kesti kauan 
muotoilla se yleisölle ym-
märrettävän kuuloiseksi. 
Jokin kirjassa silti teki mi-
nuun vaikutuksen, vieläkin 
pari viikkoa lukemisen jäl-
keen olen hieman epävar-
ma mikä.

Nautin kirjan lukemises-
ta erityisen paljon, sillä se 
sijoittui minun ja varmas-
ti monen lukijankin koti- ja 
syntymäkaupunkiin Hel-
sinkiin. Pystyin kuin itse 
hyppäämään tarinaan mu-
kaan, sillä kirjassa toistu-
vasti mainittiin tuttuja kau-
punginosia kuten Lautta-
saari, Töölöt ja Kamppi. Eri-
tyisesti hymyn huulille toi, 
kun kirjassa mainittiin ohi-
mennen myös Oulunkylä. 

Loppujen lopuksi pidin 
myös kirjavinkkauksen pi-
tämisestä. Jännitti kyllä pal-
jon, ei siinä, mutta oli kiva 
jakaa koko luokalle jotain, 
josta itse pidän ja olen in-
nostunut. Samoin oli myös 
kiva kuulla muiden esitel-
miä ja sain itsekin pari ide-
aa mitä lukisin seuraavaksi.

JOanna JalOnen 18B

Oulunkylän yhteiskoulu 

Saga Käpylinna pian 3 vuotta
VeRäJämäeSSä Myrs-
kyläntiellä sijaitseva palve-
lutalo Saga Käpylinna tu-
lee joulukuussa toimineek-
si kolme vuotta.

– Meidät on otettu hyvin 
vastaan iloitsee Saga Käpy-
linnan johtaja Tuula Kor-
honen. Meillä on noin sa-
ta asukasta ja vuokrako-
teja 85, joten talo on täyn-
nä. Tämän lisäksi on pal-
jon apua tarvitseville sekä 
esimerkiksi muistisairail-
le 24 kodin ryhmäkoti, jos-
sa tarjoamme ympärivuo-
rokautista hoivaa ja huo-
len pitoa (eli tehostettua 
palveluasumista). 

Saga Käpylinna on en-
sisijaisesti tarkoitettu va-
kituisille asukkaille, mutta 
pohjoisissa kaupunginosis-
sa on paljon  60- ja 70-lu-
vuilla rakennettuja kerros-
taloja, joissa tehdään put-
kiremontteja. Niiden tieltä 
majoitamme väliaikaisesti 
ikäihmisiä remontin ajak-
si tilapäiskoteihimme, jotka 
ovat valmiiksi kalustettuja 

palveluasuntoja. Myöskin 
vakuutusyhtiöt käyttävät 
palvelujamme. Lomien ja 
matkojen ajaksi ikäihmiset 
voivat muuttaa luoksemme 
lyhyeksi aikaa.

Saga Käpylinnassa on 
huomattu, että monet muu-
alla Suomessa asuvat ikäih-
miset haluavat eläkepäi-
viksi tulla pääkaupunki-
seudulle lähelle lapsia ja 
lastenlapsia.

Saga Käpylinna halu-
aa toimia yhteistyössä alu-
een järjestöjen ja yhteisöjen 

kanssa.  – Meillä on hyvät 
tilat kokousten ja juhlien 
järjestämiseen. Oma keit-
tiömme pystyy myös järjes-
tämään tarvittavat tarjoilut. 
Lisäksi täällä työskentelevä 
kampaaja, kosmetologi, fy-
sioterapeutti ja jalkahoita-
ja palvelevat myös talon ul-
kopuolisia asiakkaita, Tuu-
la Korhonen kertoo.

– Uusin palvelumme on 
Helsingin kaupungin sau-

Keskiviikkoisin klo 13 
mahdollisuus tutustu-
miskäyntiin ilman en-
nakkoilmoittautumista.  

17.10.  Saga-päivä  

13.12.  joulumyyjäiset 

Saga Käpylinna
Myrskyläntie  18  
www.sagacare.fi

napalvelu, jossa ikäihmisil-
le tarjotaan mahdollisuutta 
saunomiseen ja peseytymi-
seen.  Saunojat tulevat tak-
silla tänne ja me huoleh-
dimme heidän saunottami-
sesta, jonka jälkeen taksit 
vievät heidät kotiin.

Saga Käpylinnan oma 
keittiö tarjoaa asukkaiden 
ohella buffetlounaan myös 
ulkopuolisille asiakkaille.

maunO HaRi

MAUNO HARI
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PAKILA

Pakilan Nuorisotalon sulkeminen sotisi Helsingin 
kaupunkistrategiaa vastaan

Kaupunginvaltuuston päättämässä strategiassa Helsin-
ki julistaa olevansa maailman toimivin kaupunki, jo-
ka on turvallinen, viihtyisä, sujuva, helppo ja välittä-
vä. Strategiassa todetaan, että kaupungin perustehtävä 
on järjestää asukkailleen laadukkaita palveluja ja luoda 
edellytyksiä virikkeelliselle ja hauskalle elämälle. Siinä 
painotetaan myös jokaisen lapsen ja nuoren mahdolli-
suuksia harrastaa.

Helsingin kaupungin talousarvioon ensi vuodelle esi-
tettyjen määrärahojen riittämättömyys voi johtaa Paki-
lan nuorisotalon sulkemiseen. Nuorisotalon sulkemi-
nen heikentäisi tai lopettaisi nuorisotyön lisäksi ison 
määrän vapaaehtoisvoimin järjestettyjä kerhoja ja mus-
kareita, joille ei ole korvaavia tiloja tarjolla.

Kaupunkistrategiassa annettu lupaus pitää jokainen 
nuori mukana ja ehkäistä syrjäytymistä tuntuu sana-
helinältä, jos pienen säästön vuoksi ollaan valmiita jät-

tämään alueen nuoret ja lapsiperheet vaille harrastus- ja 
kokoontumistiloja.

”Toivon, että jokainen meistä omalla toiminnallaan tekee 
tämän strategian eläväksi” kirjoittaa 
pormestari Jan Vapaavuori kaupunkistrategian esipu-
heessa. Nuorisotyöntekijät sekä kerhojen ja muskareiden 
ohjaajat tekevät oman osansa. Uskon ja toivon, että kau-
pungin viranhaltijat ja päättäjät tukevat heitä, eivätkä sulje 
Pakilan nuorisotaloa. Se osoittaisi, että haluamme oikeasti 
yhdessä rakentaa välittävää Helsinkiä.

Pakila-Seuran hallitus kiteytti viime keväänä Pakila-Seu-
ran tavoitteen sloganiksi ”Pakilasta stadin paras paikka 
asua”. Konkreettisista keinoista tavoitteen saavuttamisek-
si päätetään Pakila-seuran syyskokouksessa 27.11. klo 18 
Pakin talolla. Kokouksessa päätetään mm. toimintasuun-
nitelmasta vuodelle 2019. Syyskokoukseen ovat tervetul-
leita jäsenten lisäksi kaikki Pakilan, Paloheinän ja Torppa-
rinmäen alueen kehittämisestä kiinnostuneet. 

Isot kaavoitus- ja rakennushankkeet vaikuttavat asuinalu-
eeseemme lähivuosina. Nyt on oikea aika vaikuttaa. Yleis-
kaavassa päätetty pientalovaltaisten alueiden tiivistämi-
nen on saamassa muotonsa. Pakilanpuiston koulu- ja päi-
väkotihankkeita suunnitellaan kovaa vauhtia. Tuusulan-
väylän muuttaminen kaupunkibulevardiksi Käpylästä Pa-

Pakila-Seuran 
Puheenjohtajan palsta kilan eteläosien tasolle on käynnistynyt. Nyt luodaan 

linjauksia sille, millaista kaupunginosaa kaduksi muu-
tettavan väylän varrelle tavoitellaan.  

Pakila-Seuran pyrkimyksenä on jatkaa aktiivista toi-
mintaa alueen asukkaiden äänen kuulumisen varmista-
miseksi kaikissa aluetta koskevissa asioissa. Kaava-asi-
oiden lisäksi tavoitteena on lisätä asuinympäristön pal-
veluja, turvallisuutta ja viihtyisyyttä, edistää yhteisöjen 
ja yritysten toimintaedellytyksiä sekä vaalia yhteisölli-
syyttä ja paikallista kulttuuria. 

Pakila-Seuran toiminnalla on vaikuttavuutta sitä enem-
män, mitä enemmän sillä on jäse-
niä. Yksi vuoden 2019 toiminnan 
tavoite onkin jäsenyyden hyötyjen 
kehittäminen ja jäsenhankinta. Jos 
koet oman asuinalueesi kehittämi-
sen tärkeäksi, liity Pakila-Seuran jä-
seneksi osoitteessa kaupunginosat.
net/pakila.

Hyvää syksyä!

taPiO Klemetti

Pakila-Seuran pj
050-624 86

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. 
Tänä vuonna Pakila-Seura 
on valinnut Vuoden Paki-
lalaiseksi musiikin maiste-
ri, diplomilaulaja Hannele 
Soljander-Halmeen. Kun-
niakirja luovutettiin Soljan-
der-Halmeelle Pakilan, Pa-
loheinän ja Torpparinmä-
en kylätapahtumassa Pa-
kilan yläaseteen koululla 
2.9.2018. 

Onnittelupuheessaan Pa-
kila-Seuran puheenjohta-
ja Tapio Klemetti toi esiin 
Hannele Soljander-Hal-
meen monipuoliset ansiot 
alueen musiikillisten ta-
pahtumien järjestäjänä ja 
esiintyjänä. Soljander-Hal-
me on vuosien aikana or-
ganisoinut ja ohjannut ys-
tävänpäivä- ja muita kon-
sertteja, mm.  yli sadan Pa-
loheinän ala-asteen oppi-
laan esittämän Mörköoop-
peran sekä Laulujen lau-
lu-esityksen yhdessä alu-
een yhteisöjen kanssa. Osa-
na Pakilan 600-vuotisjuh-
lia viime vuonna Soljander-
Halme ideoi, tuotti ja juon-
si suurkonsertin, jossa esiin-
tyi useita alueeseen liitty-
viä taiteilijoita musiikin eri 

Hannele Soljander-Halme 
Vuoden Pakilalainen 2018

aloilta. Hän on myös itse 
esiintynyt lukuisissa kon-
serteissa ja tilaisuuksissa.

Omassa kiitospuheen-
vuorossaan Hannele Sol-
jander-Halme kertoi arvos-
tavansa Pakila-Seuran huo-
mionosoitusta, mutta ole-
vansa hieman hämmenty-
nyt palkinnon tuomasta 
valokeilasta, sillä hän tun-
tee olevansa omimmillaan 
hihat käärittyinä työn tou-
hussa. Soljander-Halme ko-
rosti, ettei mitään saada ai-
kaan yksin, vaan monipuo-
lisessa yhteistyössä eri toi-
mijoiden kanssa. Hän jakoi-
kin saamaansa kiitosta alu-
een muille tahoille, kuten 
Pakilan musiikkiopistolle, 
kouluille, Pakilan Voimiste-
lijoille ja alueen Lions Clu-
beille. Alueen kehittämisen 
kannalta Soljander-Halme 
näkee keskeisenä eri toimi-
joiden tiiviin yhteistyön ja 
kannustaakin eri osapuolia 
tarttumaan siihen oman toi-
mintansa sektorit rohkeasti 
ylittäen.  

Hannele Soljander-Hal-
me on asunut Paloheinäs-
sä vuodesta 1982 ja viihtyy 
alueella erinomaisesti. Hän 
arvostaa erityisesti metsiä, 
ulkoilumahdollisuuksia ja 
luonnon läheisyyttä. Päi-
vätyönään Soljander-Hal-
me on toiminut yläasteen 
ja lukion musiikinlehtori-
na Martinlaaksossa, myö-
hemmin vapaana taiteilija-

na tehden musiikkiteatteri-
esityksiä ja antaen piano- ja 
laulutunteja. Hänen tärkei-
tä harrastuksiaan ovat ul-
koilu ja villakoirien kasva-
tus. Ykkössijalla hänen elä-
mässään on kuitenkin per-
he: puoliso, kolme lasta ja 
kuusi lastenlasta.

Leijonatoiminnan hy-
väksi tehdystä työstä Sol-
jander-Halmeelle on myön-
netty arvostettu Melvin Jo-
nes  –jäsenyys.

Kunniakirjan Hannele 
Soljander-Halmeelle ojensi-
vat Pakila-Seuran puheen-
johtaja Tapio Klemetti ja va-
rapuheenjohtaja Esko Luk-
kari (kuvassa vasemmalla). 
Onnittelukukat uusi Vuo-
den Pakilalainen sai taiteli-
ja Paul Envaldsin suunnit-
telemassa Pakila-Seuran ni-
mikkomaljakossa. Vuoden 
Pakilalainen saa vuodek-
si haltuunsa myös taiteilija 
Kaj Blomqvistin suunnit-
teleman pronssisen kierto-
palkinnon, johon kaikkien 
Vuoden Pakilalaisen tittelin 
saaneiden nimet on kaiver-
rettu. Aikaisemmin Vuo-
den Pakilalaiseksi on valittu 
mm. muusikko Seppo Ho-
vi, kirjailija Kari Hotakai-
nen, Pakilan yläasteen reh-
tori Mauri Leppälä, Pakilan 
voimistelijoiden puheen-
johtaja Kerttu Valve ja vii-
me vuonna alueaktiivi Ur-
po Oksanen.

eRJa VuORiOVuoden pakilalainen Hannele Soljander-Halme ja tapio Klemetti.
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HelSingin kaupunkistra-
tegian mukaan kaupungin 
perustehtävä on järjestää 
asukkaille laadukkaita pal-
veluja. Siinä luvataan tu-
kea jokaisen lapsen ja nuo-
ren mahdollisuuksia har-
rastaa sekä vahvistaa nuori-
sotyötä asuinalueilla. Ovat-
ko nämä tyhjiä sanoja, sel-
viää kun kaupunginhallitus 
ottaa kantaa budjettiesityk-
seen, joka uhkaa lopettaa 
muun muassa Pakilan nuo-
risotalon ja sen suojissa ta-
pahtuvan nuorten, lasten ja 
lapsiperheiden toiminnan.

Pakila-seuran, Palohei-
nä-Torpparinmäen kau-
punginosayhdistyksen, 
MLL:n Pakilan yhdistyk-
sen, MLL Pakilan muskarin, 
Pakilan yläasteen ja ala-as-
teen vanhempainyhdistys-
ten sekä seurakunnan edus-
tajat vetosivat syyskuun lo-
pulla kaupungin päättä-
jiin nuorisotalon toiminnan 
jatkamiseksi.

1960-luVulla arkkiteh-
tuuri eli murroskauttaan. 
Kaupungit kasvoivat ja ra-
kennustekniikat kehittyi-
vät. Lapon arkkitehtuuri 
edustaa 1960-luvulla synty-
nyttä nk. betonibrutalismia, 
jossa haluttiin korostaa ra-
kennusmateriaaleja ja -tek-
niikoita. Esimerkiksi beto-
nissa valun jäljet jäivät pin-
taan näkyviin.

Yksi Lapon tunnetuim-
mista töistä on Vekaran-
järven kasarmialue (1966-
1975) Kouvolassa. Varus-
kunta-alueeseen kuuluu lu-
kuisia yhtenäisellä betoni-
konstruktivismiksi kutsu-
tulla tyylillä toteutettuja ra-
kennuksia, mm. urheiluta-
lo, sotilaskoti, elokuvateat-
teri ja ruokala sekä harjun 
päälle riviin sijoitetut kasar-
mirakennukset. Vekaranjär-
ven kasarmialueessa koros-
tuu arkkitehtuurin harki-
tun karkea ja suoralinjainen 
muotokieli, rakennusmas-
sat yhtyvät kuitenkin osaksi 
loivaa luonnonympäristöä. 

Lapon tuotanto käsittää 
myös mm. asuin-, liike-, ja 
koulurakennuksia, joissa on 
aina huomioitu tilannekoh-
taiset vaatimukset. Viralli-

Pirkkolan asukas vuodesta 1960
Osmo Lappo valmistui arkkitehdiksi vuonna 
1953. Hän oli opiskeluaikanaan Heikki 
Sirénin ja Viljo Revellin toimistoissa, kunnes 
perusti oman toimistonsa vuonna 1957.

sen työskentelyn arkkitehti-
toimistossaan Lappo päätti 
vuonna 2002. 

Oman asuinalueensa 
vaikuttaja

Osmo Lappo on toiminut 
monin tavoin Pirkkolan 

puolestapuhujana ja laati-
nut laajan katsauksen Pirk-
kola-kirjaan. Aloite oma-
kotialueen rakentamises-
ta Pirkkolaan tuli sosiaa-

litoimen taholta. Helsin-
gin kaupunki laati alueelle 
käyttösuunnitelman, jolle 
Pirkkolan nykyinen katu-
verkko perustuu. Vuonna 
1941 perustettiin Pirkkolan 
Omakotiyhdistys.

Helsingin kaupunki-

suunnitteluvirasto ryhtyi 
vuonna 1983 valmistelui-
hin uuden asemakaavan 
laatimiseksi. Saamaansa 
lausuntopyyntöön Pirkko-

lan Omakotiyhdistys vas-
tasi: ”Nykyinen asemakaa-
va on eräiltä osin osoittau-
tunut vanhentuneeksi. Tä-
mä käy ilmi haettaessa kor-
jausrakentamisen ja vä-
häisten laajennusten edel-
lyttämiä rakennuslupia. 

Koska kaupungin ja yhdis-
tyksen tavoitteena on säi-
lyttää alueen ympäristö-
kuva mahdollisimman al-
kuperäisenä, on asemakaa-
van uudistaminen varsin 
perusteltua”.

Yhteistyö kaupungin ja 
omakotiyhdistyksen välillä 
käynnistyi ja yhdistyksen 
johtokunta valitsi kahden 
hengen ”asemakaavatoimi-
kunnan” – arkkitehdit Pert-
ti Meurman ja Osmo Lap-
po – seuraamaan kaavoi-
tustyön edistymistä. Meur-
man, joka tuolloin työsken-
teli Suomen Kaupunkilii-
tossa, kantoi päävastuun 
yhteydenpidosta Lapon 
toimiessa tukimiehenä.

Helsingin kaupungin-
valtuusto hyväksyi Pirk-
kolan uuden asemakaa-
van ja ympäristöministeriö 
vahvisti sen 1988. Kuudet-
ta vuotta kestänyt projekti 
oli saatu päätökseen. Pirk-
kolan Omakotiyhdistys toi-
mitti samana syksynä alu-
een kaikkiin taloihin tie-
dotteen: ”Vahvistettu ase-
makaava turvaa Pirkkolan 
säilymisen nykyisen kaltai-
sena omakotialueena. Ase-
makaavassa on osoitettu 
tonttikohtaisesti rakennus-
oikeus kerrosalaneliömet-
reinä sekä rakennusalana. 
Oheisessa asemakaavan ot-
teessa ovat aluetta koske-
vat asemakaavamääräyk-

set. Tutustu niihin huolel-
lisesti”. Säilyttävä asema-
kaava oli sittemmin myös 
yksi edellytys alueen tont-
tien vuokrasopimusten 
jatkamiselle vuoden 2000 
jälkeen. 

Osmo lappo tänään

Hän asuu edelleen Keskus-
puiston vieressä. Kodin si-
sätilat ja piha vaativat mel-
koista työpanosta, sopivaa 
liikuntaa hyväkuntoisel-
le Lapolle, joka myös oh-
jaa senioriryhmän liikun-
taa. Kustaankartanon lou-
naspöydässä Osmo Lappo 
on tuttu näky.  

90-vuotias Lappo vai-
kuttaa arkkitehtuurin ke-
hittymiseen edelleen mo-
nilla lehtikirjoituksillaan. 
Hän aloitti mm. vuon-
na 2010 Arkkitehtiuutis-
ten kolumnistina kommen-
toiden ensimmäisessä kir-
joituksessaan 1970-luvun 
koulurakentamista sekä 
nykyistä kaupunkisuunnit-
telua. Lappo osallistuu ra-
kennussuunnittelua kos-
keviin tilaisuuksiin ja ark-
kitehtuurimatkoille. Hel-
singin uusi, voimakkaasti 
tiivistävä kaupunkikehit-
täminen ei miellytä Osmo 
Lappoa. Hän oli mukana 
laatimassa valitusta Pirk-
kolan kylkeen sijoitetusta 
kerrostalomassasta.

aRtO Salmela

Pakilan nuorisotalo taas uhattuna
ei korvaavia tiloja

Nuorisotalo on nuorten ja 
lapsiperheiden ainoita yh-
teisiä julkisia tiloja alueel-
la. Silloin kun nuorisotalo 
ei ole auki, on talolla las-
ten kerho- ja muskaritoi-
mintaa, perhekahvila ja 
muuta toimintaa. Kuukau-
dessa kävijöitä on ollut lä-
hes kaksi tuhatta. 

Nuorisotalolle ei alueel-
la ole korvaavia tiloja. Lä-
hivuosina tilojen puute on 
erityisen suuri. Kaupunki 
on juuri päättänyt valmis-
tella hankkeen, jossa Paki-
lan yläasteen ja ala-asteen 
koulujen sekä alueen kah-
den päiväkodin rakennuk-
set laitetaan uusiksi. Myös 
kirkon kerhotilat ovat 
vähentyneet. 

Kaupungilla on rahaa

Mitään taloudellisia pe-
rusteita nuorisotalon lo-
pettamiselle ei ole. Kau-
pungille jäi tilinpäätök-
sen mukaan viime vuodel-

ta ylijäämää 461 miljoonaa 
euroa ja kaupunkikonser-
nille yhteensä 648 miljoo-
naa. Myös ensi vuoden 
budjetin tavoitteeksi esi-
tetään satojen miljoonien 

ylijäämää. 
Nuorisotalo toimii van-

hassa työväentalossa, jon-
ka vuokra on pieni. Nuo-
risotalon lopettamisella 
haetaankin ”säästöjä” en-

nen muuta siitä, että nuo-
risotyöntekijät siirretään 
muualle. Tällainen yhden 
toimialan menojen leik-
kaaminen johtaisi muiden 
menojen kasvuun, kun 

hyvinvointia ja yhteisöl-
lisyyttä tukevat verkos-
tot heikentyvät. Yhden-
kin nuoren syrjäytyminen 
voi maksaa monin verroin 
enemmän. 

Nuorisotalon lopetta-
misen uhka sisältyy kult-
tuuri- ja vapaa-aikalau-
takunnan elokuussa hy-
väksymään esitykseen en-
si vuoden talousarviok-
si. Lautakuntien esitys-
ten pohjalta valmistellaan 
parhaillaan pormestarin 
esitystä kaupunginhalli-
tukselle. Lokakuun lopul-
la kaupunginhallitus te-
kee ehdotuksen valtuus-
tolle, joka päättää budjetin 
marraskuussa. 

Pakilan, Paloheinän ja 
Torpparinmäen alue on 
lapsiperheiden suosiossa. 
Nuorisotalon tarve vain 
kasvaa. Kaupungilla on 
rahaa. Kyse on poliittisista 
valinnoista.

yRJö HaKanen

www.yrjohakanen.fi 

Pakilan seudun järjestöt vetosivat syyskuun lopulla kaupunginvaltuustoon nuorisotalon 
ja sen suojissa tapahtuvan toiminnan jatkon turvaamiseksi. Vetoomuksen esitteli 
valtuustoryhmille mll:n yhdistyksen puheenjohtaja anni Kettunen.

KIRSTI PALONEN

Arto Salmela

Osmo lappo
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Pakilan kotiseututalo on oiva mieleen jäävien juhlien ja
onnistuneiden kokousten pitopaikka. Vanha tunnelmallinen
maalaistalo paritupineen tarjoaa tilat 60-70 hengelle. Talossa
on modernit mukavuudet, pieni keittiö ja täydellinen astiasto.
Pakin taloa isännöi Pakila-Seura ry. Tiedustelut ja varaukset
vahtimestarilta, puh. 045 1244 158. Katso lisätietoja ja kuvia
osoitteesta www.facebook.com/pakintalo.

Pakin talo 
kruunaa
juhlasi

taVOitteena on pa-
ras kokonaisuus koulujen 
ja päiväkotien toiminnan, 
kaupunkikuvan ja koko-
naiskustannusten kannalta. 
Tilojen tulee tukea varhais-
kasvatus- ja opetussuunni-
telmien mukaista toimin-
taa ja huomioida myös har-
rastustoiminnan tarpeita. 
Käytännössä tämä tarkoit-
taa uudistettua tai uutta, 
muunneltavaa ja monikäyt-
töistä tilaa. Parhaimmillaan 
tilojen korjaaminen ja ra-
kentaminen voitaisiin aloit-
taa jo vuodenvaihteen 2020 
tienoilla.

Suunnittelijaryhmään 
kuuluvat arkkitehtitoimis-
tot Arkkitehdit Rudanko + 

Pakilanpuiston koulujen 
ja päiväkotien suunnittelu 
vauhtiin

kirjakassi mainos.FH11   Fri Oct 05 09:46:05 2018      Page 1
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Iloiset Kädet - joulumyyjäiset

Käsityömyyjäiset Nuorisotalo Nuotassa
(Kylänvanhimmantie 25)

sunnuntaina 25.11. klo 10-15
Kortteja, koruja, sukkia, tonttuja, 

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

Marttojen kahvio (riisipuuroa!) ja arpajaiset. 
Tervetuloa!

nOORalla on monta rau-
taa tulessa, sillä yrityksen 
johtamisen lisäksi hän suo-
rittaa parhaillaan Yrittäjän 
ammattitutkintoa. Hän ko-
kee tutkinnosta olevan pal-
jon hyötyä yrittäjälle ja suo-
sittelee sitä lämpimästi yrit-
täjäksi ryhtyneille.

Nooran sydäntä lähellä 
on nuorten työllistäminen.  
– Työllistämme mieluusti 
paikallisia nuoria ja otam-
me myös ilolla harjoitte-
luun ammatillisten oppi-
laitosten työssä oppijoi-
ta. Meille voi hakea työ-
hön avoimella hakemuksel-
la koska tahansa.  Olen itse 
käynyt työpaikkaohjaajan 
sekä arvioijan koulutukset 
ja pidän nuorten ohjaamis-
ta ja työelämään tutustut-
tamista tärkeänä osana tätä 
työtä, hän toteaa.

Subway maunula 
vaihtoi omistajaa

Subway -ketju viettää 
maailmanlaajuisesti 1.11. 
World Sandwich Day- päi-
vää, jolloin hanajuoman 
ostava asiakas saa ostaa 
kaksi subia yhden hinnal-
la. Suomessa Subway -ra-
vintolat lahjoittavat jokai-
sesta kampanjassa myy-
dystä subista kymmenen 
senttiä Pelastakaa Lapset 
ry:n Eväitä elämälle –ohjel-
malle. Ohjelma tukee syr-
jäytymisvaarassa olevi-
en nuorten auttamistyötä. 
Päivää vietetään nyt toista 
kertaa.

Noora Raivio toivoo yh-
teistyötä alueen seurojen ja 
yhteisöjen kanssa. Yhteis-
työehdotuksissa häneen 
voi olla yhteydessä ensisi-
jaisesti sähköpostilla (noo-
ra.raivio@subway.fi).

maunO HaRi

Kolme ja puoli vuotta Kontulassa Subway 
-yrittäjänä toiminut Noora Raivio on 
palaamassa lähemmäs kotimaisemia. 
Oulunkyläisen levikkialue on hänelle tuttua 
kahdentoista Käpylässä asutun vuoden 
ajalta. Nyt hän on aloittamassa Maunulan 
Subway:ssa.

tuOmaRinKylän kar-
tano syntyi Viaporin lin-
noituksen jälkimainingeis-
sa upseerien hankkiessa 
itselleen sopivia asumuk-

Helsingin kaupungin hanke Pakilan koulujen 
ja päiväkotien tilojen kehittämiseksi 
on pääsemässä täyteen vauhtiinsa 
hankkeen suunnittelijaryhmän valinnan 
myötä. Suunnittelu koskee Pakilan ala- ja 
yläastetta, päiväkoteja Havukka ja Pakila 
sekä alueen liikunta-alueita. 

Kankkunen Oy, Arkkiteh-
dit Frondelius + Keppo + 
Salmenperä Oy, FCG Suun-
nittelu ja tekniikka Oy sekä 
Ideastructura Oy. Tavoit-
teena on saada myös toteut-
tajat valittua marraskuussa. 
Hanke toteutetaan allians-
sina, mikä tarkoittaa, että 
kaupunki, suunnittelijaryh-
mä ja toteuttajaryhmä vas-
taavat yhdessä hankkeen 
suunnittelusta ja toteutuk-
sesta ja jakavat hyödyt ja 
riskit. Alueen asukkaiden 
ja muiden toimijoiden mie-
lipiteitä kuultiin keväällä 
toteutetun verkkokyselyn 
avulla.  

Koulujen ja päiväkotien 

henkilökunnille, lapsille ja 
oppilaille järjestetään yh-
teisiä tilaisuuksia mm. pe-
dagogisen toimintasuun-
nitelman tekemiseksi 8.10., 

25.10. ja 30.10. Osallistujille 
lähetetään erillinen kutsu. 

Pakila-Seuran puheen-
johtaja Tapio Klemetti on 
luottavainen, että allians-

simallilla sekä rakentaji-
en ja käyttäjien yhteistyöl-
lä onnistutaan suunnitte-
lemaan toimivat koulut ja 
päiväkodit. 

– Hienoa, että lapsemme 
ja nuoremme saavat pian 
terveelliset ja riittävän isot 
koulu- ja päiväkotitilat, Kle-
metti iloitsee.

eRJa VuORiO

aaveita naapurissa?
Helsingin henget on pääkaupunkiseudun 
aavekartta. Teoksessa esitellään paitsi 
kuuluisimmat aaveet, kerrotaan myös 
niiden kotirakennusten historiaa ja aaveiden 
tarinoita. Tuomarinkartanon valkoinen rouva 
on oman alueemme aave.

sia lähiseuduilta. Karta-
no on rakennettu alun pe-
rin 1700-luvun puolivälis-
sä, mutta nykyinen päära-
kennus on vuodelta 1790. 

1850-luvulla kartanossa 
asuivat Natalia Kavaleff 
miehensä Johan Stjern-
schantzin kanssa. Heidän 
liittonsa oli murheiden vä-
rittämä: esikoispoika kuo-
li vain neljän päivän ikäi-
senä ja Natalia Kavaleff 
menehtyi lapsivuoteeseen 
synnytettyään seuraavak-
si kaksostyttäret.

Tarinoiden mukaan 
Natalia ei saanut rauhaa 
kuoltuaan, vaan vaeltaa 

edelleen kartanossa kum-
mituksena. Ullakolla ja 
puistossa on nähty val-
koasuinen rouva vaelta-
massa ja vanhasta lasten-
huoneesta kuultu hiljaista 
kehtolaulun hyräilyä.

Natalia Kavaleffin aave 
on tyypillinen esimerkki 
traagisen elämän elänees-
tä, muille uhrautunees-
ta ”valkoisesta rouvas-
ta”. Tällaisia aaveita tun-
netaan paljon eripuolilta 
Eurooppaa. Osasyynä on 
varmastikin entisaikoina 
niin kovin yleiset pikku-
lasten ja vastasynnyttänei-
den äitien kuolemat.

Kartanokummitusten 
lisäksi aaveita löytyy niin 
Suomenlinnasta, kaupun-
gintalosta, kuin teattereis-
takin. Aaveita on myös 
museoissa ja hotelleissa. 
Vanessa Kairulahden ja 
Karolina Kouvolan Hel-
singin henget - opas aavei-
den pääkaupunkiin joh-
dattaa uteliaat tutustu-
maan kummituksiin. Kir-
jan kävelykartan avulla 
voi kätevästi kiertää tar-
kistamassa onnistuuko it-
se bongaamaan yhtään 
kummitusta vaikkapa lä-
hestyvän aavesesongin 
aikana.

SuSan WilandeR

MAUNO HARI
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URHEILU JA LIIKUNTA

OulunKylän ikioma 
jääpallojoukkue Botnia 
lähtee tulevaan bandyliiga-
kauteen luottavaisin mie-
lin. Botnia tulee pitämään 
oman kotikylämme mai-
netta korkealla niin koti- 
kuin vieraspeleissäkin.

Botnian edustusjoukku-
een joukkueenjohtaja Vesa 
Peräjärvi kertoo, että Bot-
nian 2018-2019 edustus-
joukkue alkaa olla kasas-
sa, parin pelaajan kanssa 
käydään vielä neuvottelu-
ja. Joukkue on todella tasa-
painoinen ja tavoite on ase-
tettu huomattavasti viime 
vuotta korkeammalle.

Valmennuksessa pää-
valmentajana jatkaa Jussi 
Tapio. Tälle kaudelle Jus-
si saa aisaparikseen pe-
laajavalmentajana toimi-
van paluumuuttaja Tero 
Määttälän.

Joukkue on ainakin pa-
perilla viime vuotista ko-
vempi. Vanha runko jat-
kaa käytännössä kokonai-
suudessaan ja nälkäiset ju-
niorit nousevat heitä haas-
tamaan peliajasta. Botni-
an juniorit Micke Peräjärvi 
(MV), Tuomas Antikainen 
ja JPS kasvatti Joonatan Ir-
tamo olivat viime kaudella 
vaihto-oppilaina bandylu-
kiossa Ruotsin Edsbynissä. 
He pelasivat Ruotsin P18-
mestaruussarjaa ja 1-divi-
sioonaa, saavuttaen mo-
lemmissa sarjoissa hopeaa. 
Tänä vuonna pojat jatkavat 
lukiossa Phykin jääpallo-
linjalla Pohjois-Haagassa.

Tero Määttälä pela-
si viime kauden Ruot-
sin Örebrossa, hän oli Iiro 
Karppisen, Tomi Herrasen, 
Juri Scherckin, Tomi Pallas-
salon, Niklas Johanssonin 
ja Matti Islanderin kanssa 
voittamassa 2016 Botnian 
neljättä suomenmestaruut-
ta. Lisäksi Tuukka Pentti-
nen, Kaapo Schreck, Tomi 
Lappi ja Niels Främling ja 
maalivahti Joonas Kankku-
nen olivat viime kaudella 

Kertoisitko hieman 
tarkemmin, mitä 
tavalliseen työpäivääsi 
kuuluu ja mitkä 
tehtävät kuuluvat 
toimenkuvaasi?

Riippuu luonnollisesti päi-
västä, mutta yleensä aamul-
la pyrin hoitamaan paperi-
hommia, vastailemaan eri-
laisiin yhteydenottoihin se-
kä suunnittelemaan harjoi-
tuksia, sillä urheilutoimen-
johtajan roolin lisäksi olen 
myös valmentaja. Tehtävii-
ni kuuluu valmennuslinjan 
päivittäminen, juniorival-
mentajien valitseminen, pe-
laajien kehityksen suunnit-
telu ja toteuttaminen sekä 
naisjalkapallon kehitysstra-
tegian luominen. Harjoi-
tuskentillä käyn katsomas-
sa muiden valmentajien ve-
tämiä harjoituksia ja pelejä. 
Vastaan myös seuran järjes-

KUTSU
ASUKASILTA 

torstaina 22.11. klo 17 
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Klo 17.00 Ajankohtaista Oulunkylän 
suunnittelussa

Arkkitehti Sari Ruotsalainen ja 
liikennesuunnittelija Kari Tenkanen, 

kaupunkiympäristön toimiala

Klo 17.30 Tietoa osallistuvasta 
budjetoinnista

Stadiluotsi Ella Tanskanen, 
Helsingin kaupunki

Klo 18-19.30 Oma Stadi Oulunkylä - mei-
dän ideamme kaupungin budjettiin!

Mikä tekisi alueestamme entistä 
toimivamman, turvallisemman, 

hauskemman tai viihtyisämmän? 
Muotoillaan ehdotuksia osallistuvaan 

budjetointiin pöytäryhmissä. 
Ideoinnin tukena käytetään Oma Stadi –

korttipeliä, joka auttaa yhteisten ideoiden 
löytymisessä ja jalostamisessa. 

Klo 19.30 Oulunkylä-Seura ry:n syyskokous

Vuoden oulunkyläläisen julkistaminen

Kahvitarjoilu

gnistanin valmennuksessa 
kansainvälinen ote
Italialainen Roberto Nuccio aloitti IF 
Gnistanin urheilutoimenjohtajana viime 
vuoden marraskuussa. Tämän lisäksi 
Nuccio toimii miesten edustusjoukkueen 
sekä A-junioreiden päävalmentajana.

tämien tapahtumien suun-
nittelusta, kansainvälisestä 
toiminnasta, sekä osallistu-

misesta toimintaan yhteis-
työkumppaneiden kanssa. 
Työpäivät ovat usein todel-
la pitkiä, sillä aloitan yleen-
sä työskentelyn aamukah-

deksalta ja lopetan illalla 
kymmenen aikoihin.

aloitit 
urheilutoimenjohtajan 
roolissa viime vuoden 
marraskuussa. millaisia 
muutoksia gnistanissa 
on tehty viimeisen 
yhdeksän kuukauden 
aikana?

Olemme tehneet paljon töi-
tä, jotta uusittu valmennus-
linja sekä metodologia nä-
kyisi kentällä jokapäiväi-
sessä tekemisessä. Tämän 
lisäksi olen kouluttanut val-
mentajia pedagogisesti, tek-
nisesti, taktisesti, fyysisesti 
sekä henkisesti. Haluan, et-
tä Gnistanissa pyritään pe-
laamaan erilaista jalkapal-
loa kuin yleensä Suomes-
sa. Pienemmissä ikäluokis-
sa tämä muutos on näkynyt 
parhaiten, mutta tie on vie-
lä pitkä. Aloittaessani ur-
heilutoimenjohtajana meil-
lä oli muutama juniorival-
mentaja, jotka olivat tyyty-
mättömiä seurassa tapah-
tuviin asioihin. Nyt kuiten-
kin nämä samat valmenta-
jat haluavat jatkaa Gnista-
nissa myös ensi kaudella, 
joten tämä on konkreetti-
sin esimerkki, että olemme 
tehneet jotain oikein. Halu-
an, että kaikki Gnistanissa 
puhaltavat yhteen hiileen 
ja ajattelevat seuran yhteis-
tä etua.

mitä konkreettisia 
asioita haluat nähdä 
harjoituskentillä 
päivittäisessä 
tekemisessä sekä 
millaisia arvoja gnistan 
edustaa seurana?

Ensinnäkin haluan, että 
seuran juniorit eivät har-
joittele tekniikkaa paikal-
laan, vaan pelinomaisissa 
tilanteissa. Nykyaikana tä-

mä on erittäin tärkeä asia 
jalkapallossa. Merkittäviä 
asioita ovat myös pelin ym-
märtäminen sekä harjoitte-
lutempo. Olemme menneet 
näiden asioiden suhteen 
eteenpäin, mutta tekemis-
tä riittää yhä. Arvojen suh-
teen haluaisin, että kaikki 
seuran jäsenet ovat ylpeitä, 
mutta samalla myös riittä-
vän nöyriä. Mielestäni mei-
dän toiminnan tulee olla 
reilua, rehellisestä sekä tar-
peeksi avointa.

mitkä ovat mielestäsi 
suurimmat ongelmat 
suomalaisessa 
juniorityössä?

Suomessa usein ajatellaan 
junioripuolella liikaa yk-
sittäisten pelien voittamis-
ta, mutta samalla unohde-
taan koko kehitysprosessi. 
Yksi suurimmista eroista 
on myös jalkapallokulttuu-
ri. Ympäri Eurooppaa pe-
laajat katsovat pelejä tele-
visiosta sekä kentillä päivit-
täin ja ovat ylipäätään kiin-
nostuneita lajista eri tavalla. 
Suomi on mennyt viimeisen 
10 vuoden aikana paljon 
eteenpäin jalkapallomaana 
ja siitä hyvänä esimerkkinä 
päätoimisten työntekijöi-
den lisääntyminen. Seurois-
sa sekä liiton piireissä oli-
si myös hyvä muistaa, että 
päätoimisuus ei takaa laa-
tua ja tulisi olla tietyt kritee-
rit, millä työntekijöitä pal-
kataan seuroihin. Valitetta-
vasti meillä on vielä hyvin 
vähän henkilöitä, jotka te-
kevät töitä jokaisella solul-
laan ja ovat ylpeitä seuras-
ta, jossa työskentelevät.

eeliS gOeBel

Roberto nuccio.

 ARTO ALHO

Botnian kausi alkaa

jo isossa osassa Bottan uu-
delleen rakentuvaa joukku-
etta. Tänä vuonna venäläi-
siä pelaajia ei näillä näky-
min Botniassa nähdä.

Sarjapelit alkavat mar-
raskuussa, mutta kauteen 
valmistautuminen on nyt 
kuumimmillaan. Joukkue 
harjoittelee punttisalilla, 
pururadalla tai hallissa lä-
hes joka päivä, sanoo Tero 
Määttälä.

Botnian edustuksen 
päävalmentaja Jussi Tapio 
kiteyttää joukkueen ensi-
talven tavoitteet: ”Viime 
kausi oli vaikea. Päätettiin 
yhdessä, että tekemisen ta-
soa pitää nostaa, jokaisen ja 
jatkuvasti. Kyse on tiimis-
tä, viime kauden tiimi oli 
hyvä, mutta lopulta sillä ei 
pelattu edes pudotuspele-
jä. Nyt tiimiä on kehitetty 
ja mm. Tero Määtälä on liit-
tynyt valmennusryhmään 
ja tekemistä on sekä Te-
ron tulon myötä, että muu-
tenkin tehostettu, valvot-
tu ja tason korkealla pitoa 
myös vaaditaan. Joukkue 
on edellisen kauden tapaan 
yhdistelmä kokemusta ja 
nuoruutta, uutta ja vanhaa, 
mutta tärkeimpänä, yhden 
kauden ”viisaampi” otta-
maan tärkeissä paikoissa 
taas kehityksen kannalta 
ratkaisevia askeleita”.

Tällä kaudella Botnian 
Leidit ottavat hellään huo-
maansa B&B Cafen Oulun-
kylän tekojääradalla. Kah-
vion avajaiset ovat perjan-
taina 16.11. Kahvion uu-
si nimi ja ilme paljastetaan 
jääpallokauden alkaessa. 
Lämpimästi tervetuloa her-
kuttelemaan niin puntti-
salireissun yhteydessä, il-
talenkillä, yleisöluistelus-
sa kuin Botnian peleissä. 
Kahvilan tuotto ohjataan 
Botnian junioritoiminnan 
hyväksi.

Lämpimästi tervetuloa 
kannustamaan oman koti-
kylän ”pojat” voittoon!

SaRi PeSOnen

Botnian edustusjoukkueen kotipelit runkosarjas-
sa Oulunkylän tekojääradalla:
Lauantaina 17.11 alkaen klo 15.00; Botnia – Veiterä 
(Lappeenranta)
Lauantaina 24.11 alkaen klo 15.00; Botnia – LRK 
(Tornio)
Sunnuntaina 25.11 alkaen klo 13.00; Botnia – OLS 
(Oulu)
Lauantaina 1.12 alkaen klo 15.00; Botnia – Kamppa-
rit (Mikkeli)
Sunnuntaina 16.12 alkaen klo 13.00; Botnia – Naruke-
rä (Pori)
Perjantaina 21.12 alkaen klo 19.00; Botnia – JPS 
(Jyväskylä)
Keskiviikkona 26.12 alkaen klo 15.00; Botnia – HIFK 
(Helsinki)
Lauantaina 12.1 alkaen klo 15.00; Botnia – Akilles 
(Porvoo)
Sunnuntaina 20.1 alkaen klo 13.00; Botnia – WP 35 
(Varkaus)
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HelSingin kaupunki ja 
yksityiset kiinteistönomis-
tajat ovat viime vuosina pa-
nostaneet kantakaupungin 
rakennusten ja muistomerk-
kien valaisemiseen. Suomi 
100 -juhlavuoden kunniaksi 
kaupunki valaisi pysyväs-
ti kaikki keskusta-alueen 
merkittävät veistokset. 

 Myös Oulunkylässä on 
arvokasta kulttuuriperin-
töä, jonka valaisemisella 
voitaisiin lisätä viihtyisyyt-
tä ja vahvistaa alueen iden-
titeettiä. Ensisijaisia koh-
teita ovat Tapio Rautavaa-
ran muistomerkki, Seura-
huone ja Oulunkylän vanha 
kirkko.

Pimeän vuosipuoliskon 
kynnyksellä Oulunkyläi-
nen-lehti esitti Helsingin 
kaupungin kaupunkiym-
päristön kaupunkitekniik-
kayksikön päällikölle Olli 
Markkaselle ja Oulunkylän 
seurakunnan kirkkoherral-
le Ulla Kososelle valaisemi-
seen liittyviä kysymyksiä. 

tapio Rautavaaran 
muistomerkki

Tapio Rautavaaran muisto-
merkki Oulunkylän torilla 
kuuluu Helsingin kaupun-

VuOSina 2016-2018 Mau-
nulan kirjastossa on ollut 
lainattavissa kolme päivä-
kirjaa. Kuka tahansa sai lai-
nata ja käyttää päiväkirjaa 
kuten sitä käytetään – kir-
joittaa mitä lystää. Syksyn 
ensi-ilta, Maunulalainen 
päiväkirja, on syntynyt dra-
maturgi Juho Gröndahlin 
kirjoittamana päiväkirjan 
merkintöjen pohjalta. 
Toisin kuin aiemmissa 
Maunulan maisema –hank-
keen esityksissä, esiintyjät 
ovat nyt ammattinäyttelijöi-
tä. Maunulalaisia päiväkir-
jan kirjoittajia lavalle tuo-
vat Jonnakaisa Risto ja Mat-
ti Onnismaa. 

– Maunulalaiset ovat an-
taneet paljon hankkeen ai-
kana. Nyt on heidän vuo-
ronsa nauttia ja vain katsel-
la mitä ammattilaiset ovat 
saaneet irti heidän kirjoitus-
tensa pohjalta, toteaa esi-
tyksen Kansallisteatterissa 
ohjaaja Eveliina Heinonen. 

Näyttelijöiden haasteena 

SeuRaKuntaVaaleiS-
Sa äänestetään uudet luot-
tamushenkilöt vuosiksi 
2019–2022. He vaikuttavat 
kirkon tulevaisuuteen. Jo-
kaisessa seurakunnassa on 
vaaleilla valittu seurakunta-
neuvosto, joka johtaa seura-
kunnan toimintaa. Oulun-
kylän seurakunnasta seura-
kuntaneuvostoon valitaan 
25 ehdokkaasta 14 jäsentä.  

– Olen asunut pitkään 
seurakuntamme alueella 
Käpylässä. Olen myös pit-

kään ollut seurakunnan 
luottamushenkilönä seu-
rakuntaneuvostossa, ker-
too Anne Lindell, seura-
kuntaneuvoston varapu-
heenjohtaja. – Seurakunta-
neuvostossa käsitellään lä-
hinnä oman seurakuntam-
me asioita ja päätetään niis-
tä. Saamme osallistua uu-
sien työntekijöiden valin-
taan, päättää oman seura-
kuntamme määrärahojen 
käytöstä, osallistua messu-
jen suunnitteluun ja toteu-
tukseen ja ylipäätään asioi-
hin, jotka ovat meitä jokais-
ta lähellä.

Lindell kokee myös, 
että voi olla myötävai-
kuttamassa koko asuin-
alueensa hyvinvointiin. 
– Tekeehän seurakunta tosi 
paljon yhteistyötä useiden 
seurojen ja muiden tääl-
lä toimijoiden kanssa. Voin 
oikeasti vaikuttaa asioiden 
hoitoon.

Seurakuntavaaleissa va-
litaan jäsenet myös kirkko-

maunulan maisema –hanke 
tulossa päätökseensä
Kolmivuotisen Maunulan maisema –
hankkeen viimeiseen syksyyn mahtuu 
vielä niin arkea ilahduttavia kiitostekoja, 
kantaesitys kuin hankkeen huipentava 
avoimien ovien päivä Kansallisteatterissa.

on kertoa oikeiden ihmisten 
tarinat neutraalisti, ilman 
karikatyyrien luomista. Do-
kumentaarinen lähtökohta 

onkin ollut innostavaa työ-
ryhmälle. Mitä päiväkirjan 
tekstit kertovat kirjoittajas-
taan? Onko niiden takana 
jokin suurempi merkitys, 

vai onko sittenkin kyse pel-
kästä ohimennen tehdystä 
raapustuksesta? Maunula-
lainen päiväkirja nähdään 
Maunula-talossa 15.–17.11. 
ja Kansallisteatterin Lava-
klubilla 21.–24.11. 

Lauantaina 24.11. viete-
tään Maunula kylässä –päi-
vää, jolloin teatterin ovet 
ovat avoinna kaikille asuin-

paikkaan katsomatta. Päi-
vän mittaan järjestetään 
mm. kulissikiertoja, mas-
keerausnäytöksiä ja taiteili-
jatapaaminen. Talon ohjel-

miston mukaisiin esityksiin 
on myynnissä erikoishin-
taisia lippuja. Teatterin lä-
hiympäristössä toteutetaan 
Ihme arki -projektin kolmas 
ja viimeinen kiitos, flash 
mob, johon voivat osallis-
tua kaikki halukkaat ilmoit-
tautumalla Arjen ihmeellis-
täjät -ryhmään. 

Salli BeRgHäll

Lisätietoja tapahtumista:
www.maunulanmaisema.fi 

ja www.facebook.com/
maunulanmaisema

Tapio Rautavaaran patsas ja vanha kirkko vuorossa ensimmäisinä

Oulunkylässä valaistaan maamerkkejä

Seurakuntavaalit 
tulevat! 
Ketkä tarvitsevat juuri nyt eniten apua? 
Miten olemme läsnä helsinkiläisten 
lapsiperheiden ja vanhusten arjessa? 
Kuka saa äänen kirkossa? Äänestämällä 
voit vaikuttaa asioihin, jotka parantavat 
helsinkiläisten elämää.

valtuustoon. Oulunkylän 
seurakunnasta ehdokkai-
ta on 17, joista valitaan 5. 
Helsingin yhteisessä kirk-
kovaltuustossa päätetään 
muun muassa seuraavista 
asioista:

Kuka tarvitsee 
apua? Luottamushenkilöt 
päättävät diakonian suu-
rista yhteisistä hankkeista. 
Niihin kuuluvat myös Hel-
singin seurakuntien Yhtei-
nen pöytä ja elintarvikea-
vun uudistaminen. 

Työn painopisteet. Mi-
hin käytetään yhteinen raha 
Helsingin seurakunnissa? 
Purammeko perheneuvon-
nan jonot? Asetummeko 
avuksi sairaalasta kotiutu-
ville ja heidän omaisilleen? 
Miten tuemme kummiut-
ta ja lasten kristillistä iden-
titeettiä? Miten parannam-
me asiointipalveluja? Miten 
autamme läheisen menettä-
neitä surun keskellä? 

Seurakuntien kiinteis-
töt. Pidetäänkö omat leiri-
keskukset vai vuokrataan-
ko tilat rippikoululeirejä 
varten muualta? Mitkä ti-
lat korjataan? Myydäänkö 
vapautuneet tilat vai vuok-
rataanko ne ulkopuolisille? 
Mitä itse omistetaan, missä 
ollaan vuokralaisena?

Oulunkylän seurakun-
nassa on kolme ehdokaslis-
taa, joista löydät ehdokkaat 
seurakuntaneuvostoon, se-
kä kirkkovaltuustoon. Lis-
tat ovat nimeltään Meidän 
seurakunta, Sydän vasem-
malla ja Tulkaa kaikki. Ää-
nioikeutettuja ovat kaikki 
seurakunnan yli 16-vuoti-
aat jäsenet. 

Ennakkoäänestys pide-
tään 6–10.11. ja vaalipäivä 
on sunnuntai 18.11.2018

ella luOma

OULUNKYLÄN SEURAKUNTA

”Voin oikeasti vai-
kuttaa asioiden 
hoitoon.

gin taidekokoelmaan. Hel-
singin kaupungin kaupun-
kiympäristön kaupunkitek-
niikkayksikön päällikkö Ol-
li Markkasen vastuualuee-
seen kuuluu kaupunkiym-
päristön valaiseminen. 

– Tapio Rautavaaran pat-
sas on merkittävä taidete-
os, Olli Markkanen toteaa, 
– ja lisäksi Rautavaara oli 
helsinkiläinen ja oulunky-
läläinen. Suomi 100 -juhla-

vuoden valaistusprojektis-
sa päätimme kuitenkin, että 
ensin valaisemme vain ”ki-
vikaupungin” kohteita. Nii-
tä on paljon ja resurssimme 
ovat rajalliset. 

– Tapio Rautavaaran pat-
saan osalta päätimme, et-
tä myös se valaistaan pysy-

västi ja aikataulutimme va-
laistuksen toteutettavaksii 
talvikaudella 2018 – 2019, 
jatkaa Markkanen.

Oulunkylän Seurahuone

Vuonna 1897 valmistunut 
Oulunkylän Seurahuone si-
jaitsee Larin Kyöstintiellä 
Veräjämäessä. Asukastalo-
na toimivan Seurahuoneen 
omistaa Helsingin kaupun-
ki. Rakennukseen on estee-

tön näkymä Oulunkylän 
asemalta. Seurahuoneel-
la on parhaillaan menossa 
remontti.

– Seurahuoneen remont-
tiin on budjetoitu puoli mil-
joonaa euroa, toteaa Olli 
Markkanen. Remontin ta-
voitteena on pitää raken-

nus kunnossa. Kohteesta 
voi löytyä työn edetessä li-
sää lahoja rakenteita ja mui-
ta kosteusvaurioita, jolloin 
työ tuskin valmistuu vuo-
den loppuun mennessä.

– Seurahuoneen julkisi-
vun valaisemista meneil-
lään olevan remontin yhte-
ydessä ei ole suunniteltu, 
jatkaa Markkanen.

Oulunkylän vanha 
kirkko 

Oulunkylän keskeisiin kult-
tuuriperintökohteisiin kuu-
luu vuonna 1905 valmistu-
nut vanha kirkko Siltavou-
dintiellä. Kirkon vieressä 
on 1931 valmistunut kel-
lotapuli. Oulunkylän seu-
rakunnan kirkkoherra Ul-
la Kosonen suhtautuu van-
han kirkon valaisemiseen 
myönteisesti.

– Ajatus vanhan kirkon 
valaisemisesta yhtenä Ou-
lunkylän kulttuuriraken-
nuksena on mainio, tote-
aa Ulla Kosonen. Seura-
kunta tekee parhaansa voi-
dakseen toteuttaa vanhan 
kirkon valaistuksen jos-
sain muodossa jo tulevana 
talvena.
KaaRina KuKKa KORKeaOJa

Kuvassa Jonnakaisa Risto ja matti Onnismaa.

LILLI PYNNÖNEN

Huonekaluverhoomo ja myynti

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

Huonekaluverhoilut ammattitaidolla
Myös uusia ja entisöityjä huonekaluja varastossa. 

Avoinna arkisin 15.30-18 tai sopimuksen mukaan.
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mOlla millSin mum-
mola-tunnelmaa henkivä 
studio sijaitsee nykyään Ta-
panilassa, entisessä puu-
koulussa. Talosta remon-
toidaan parhaillaan alueen 
omaa kulttuuritilaa ja siel-
lä järjestetään jo monen-
laista toimintaa paikallisten 
iloksi. Molla Mills remontoi 
studion koulun yläkertaan 
isänsä avustuksella. Millsin 
vanhemmat ovat molem-
mat käsityöihmisiä ja per-
heen lapset saivat vapaasti 
kokeilla taitojaan, sotkea ja 
käyttää kotoa löytyviä ma-
teriaaleja. Molla Mills in-
nostuikin jo lapsena käsi-
töistä. Taideteollisessa kor-
keakoulussa opiskellessaan 
hän päätyi tekemään ensim-
mäisen virkkauskirjansa.

Outi JäRViSen ura suo-
mentajana alkoi lähes va-
hingossa. Hän oli 10 vuot-
ta Otavassa käännetyn kau-
nokirjallisuuden kustan-
nustoimittajana, kunnes 
toisen lapsen synnyttyä va-
paampi työ alkoi houkutel-
la. Aluksi Outi teki freelan-
cerina kustannustoimitta-
jan töitä, mutta kokeiltuaan 
suomentamista hän innos-
tui siitä. 

− Ensimmäiset kääntä-
mäni kirjat olivat nuorten-
romaaneja, ja käännän niitä 
edelleen paljon. Lasten- ja 
nuortenkirjallisuus on mi-
nulle sydämenasia. Kään-
nän myös aikuisille luki-
joille, ja sekin työ tuntuu 
tärkeältä. Viihteenkin täy-
tyy olla hyvin suomennet-
tua, kun sitä luetaan paljon, 
Outi Järvinen sanoo.

Outi on kääntänyt mm. 
Outolintu-trilogian ja kään-
tää parhaillaan saman kir-
jailijan uutta kaksiosais-
ta scifi-sarjaa Viillot. Työn 
alla on lisäksi hyeenaper-
heestä kertova Julian Cla-
ryn lastenromaanisarja Me 
Ponnekkaat. 

– Hyeenaperheen isä 

molla mills – käsityöilmiö 
naapurissamme
Molla Mills tunnetaan käsityöpiireissä 
lumoavista ja graafisista 
virkkausmalleistaan. Häneltä ilmestyi 
tänä syksynä viides virkkauskirja. Millsin 
kansainväliseksi laajentunut suosio alkoi 
epätavallisesti hänen ensimmäisestä 
kirjastaan.

Virkkauksen 
modernisoija

Mills on tunnettu graafi-
sista ja moderneista mal-
leistaan, jotka on helppo 
tunnistaa missä tahansa. 
– Kun tein taustatutkimus-
ta ensimmäistä kirjaani var-
ten, isoäidinneliöt tuntuivat 
tulvivan joka tuutista. Virk-
kaus kaipasi selvästi päivit-
tämistä. Olen aina ollut in-
nostunut graafisista linjois-
ta ja mustavalkoisuus tun-
tui aluksi luonnolliselta, 
koska en osannut vielä oi-
kein käyttää värejä, Molla 
Mills sanoo.

Uudessa kirjassaan 
Molla Mills esittelee suo-
sikkikuosejaan. Mui-
den käyttöesineiden jou-
kossa huomion kiinnittä-

vät virkatut julisteet, jot-
ka lähestyvät taidetta.  
– Uusinta kirjaani tehdessä 
tuli buusti tehdä enemmän 
julisteita ja siirtyä hieman 
taiteellisempaan suuntaan. 
Haluan haastaa itseäni, siir-
tyä vapaampaan virkkauk-
seen, opetella jonkin koko-
naan uuden käsityöteknii-
kan ja yhdistää sitä virkka-
ukseen, Molla Mills kertoo.

Virkkuri ympäri 
maailmaa

Molla Mills on hyvin suo-
sittu ulkomailla, mm. Es-
panjassa ja Etelä-Amerikas-
sa riittää kiihkeitä faneja. 
Millsin Instagram-postauk-
set keräävät toiveita työpa-
joista eripuolilla maailmaa. 
Netin kautta on tullut pal-
jon yhteistyötarjouksia ja 
kontakteja toisiin käsityöih-
misiin sekä -yrityksiin.

– Tykkään Instagramis-
ta tosi paljon. Se on lempeä 
kanava, kukaan ei yleen-
sä valita siellä. Aloin teh-
dä kirjoja, jotta ihmiset löy-
täisivät käsitöiden ihanuu-
den. Instagram on yksi väli-

ne, jolla tätä ajatusta voi vä-
littää eteenpäin, Molla Mills 
kertoo.

Molla Mills on on-
nistunut siinä, mitä mo-
ni yrittää – menestynyt 

Seikkailunhalu johdatti 
suomentajan uralle

on paukkukarkkitehtaas-
sa töissä keksimässä vitse-
jä. Hyeenathan nauravat 
paljon, joten työ sopii hä-
nelle hyvin. Vitsien suo-
mentaminen on ollut ihan 
oma taiteenlajinsa. Niitä 
voi harvoin suoraan kään-
tää, joten olen keksinyt uu-
sia vitsejä ja ollut siten itse-

kin paukkukarkkitehtaal-
la hommissa. Vitsien kek-
siminen on tukalaa työtä, 
eikä sitä tehdessä ole kyllä 
yhtään hauskaa, Outi Järvi-
nen sanoo nauraen.

Kääntäminen on 
prosessi

Outi on suomentanut eniten 

Otavalle, mutta myös Baza-
rille ja Gummerukselle. 

– Nyt on töitä tiedos-
sa reiluksi vuodeksi eteen-
päin, tuttujen tekijöiden 
uusia romaaneja ja myös 
pari jännää uutta juttua, 
Outi kertoo.

Kääntämisprosessi alkaa 
alkuperäisen teoksen luke-

misella. Outi yrittää silloin 
päästä teoksen maailmaan 
ja tunnelmaan sisään kuin 
kuka tahansa lukija. Sen jäl-
keen alkaa raakakäännök-
sen kirjoittaminen. Siinä 
vaiheessa hän yleensä lu-
kee edellisenä iltana vielä 
uudelleen seuraavana päi-
vänä suomennettavan osan. 

– Vaikka tekstiä ei tietoi-
sesti työstäisi, niin aamul-
la on kuitenkin valmiimpi 
aloittamaan työt. 

Suomentaja hioo suo-
mennostaan useita kerto-
ja kirjasta ja kiireestä riip-
puen, sen jälkeen kustan-
nustoimittaja lukee sen ja 
tekee korjausehdotuksia. 
Lopuksi tulevat vielä ve-
dokset tarkistettaviksi ja 
oikoluettaviksi. 

– Toiset kirjat kestävät 
useita lukukertoja parem-
min kuin toiset. Joistakin 
alkaa jopa pitää enemmän 
joka kerta, melkein kuin 
alkaisi ymmärtää kirjaili-
jaa vasta vähitellen, Outi 
pohtii.

Vapaus ja itsenäisyys

Outi Järvinen viihtyi hy-
vin kustannustoimittajana 

Otavassa. Työtoverit olivat 
mukavia ja työ hauskaa. 
Freelancerin työssä on kui-
tenkin omat etunsa.

– Suomentajan elämäs-
sä on parasta vapaus, ilman 
muuta. Jos haluaa käydä 
balettitunnilla aamulla ja 
tehdä töitä illalla, se käy, 
jos vain perhetekninen ti-
lanne sallii, Outi sanoo.

Taloudellista epävar-
muutta täytyy hetkittäin 
sietää, ja itsensä aikatau-
luttamisen pitää onnistua. 
Työtahti on kustannusalal-
lakin muuttunut hektisem-
mäksi. Yleensä romaani-
suomennokselle annetaan 
aikaa 100 sivua / kuukausi, 
mutta esimerkiksi lähesty-
vä elokuvaensi-ilta saattaa 
kiristää aikataulua. 

Ainakin toistaiseksi suo-
mentajan työn hyvät puolet 
ovat voittaneet huonot.

– Pidän siitä, että saan 
tehdä töitä kaikessa rau-
hassa yksin työhuoneella-
ni Maunulassa. Kesti aika 
kauan ennen kuin tajusin, 
että tykkään juuri tällaises-
ta työstä, vaikka pidän ko-
vasti ihmisistä. 

SuSan WilandeR

OUTI JÄRVINEN

käsityöläisyrittäjänä.
– Käsityötä pidetään har-

rastuksena. Menestyminen 
edellyttää kuitenkin ko-
vaa työtä ja brändin raken-
tamista alusta asti. Minul-

la on ollut taiteilijanimi jo 
yli 10 vuotta. On tärkeää ol-
la tunnistettava ja tehdä ko-
ko ajan omaa pr:ää. Alussa 
jouduin tarjoamaan omaa 
työtäni monta kertaa ilman 
vastausta. Nykyään, kun ni-
mi on jo tunnettu, projekte-
ja tulee muutenkin. Monta 
kertaa olen kuitenkin ollut 
lopettamisen rajoilla. Toi-
saalta on todella upea tun-
ne, kun oma kirja tulee vas-
taan kirjastoissa ulkomail-
lakin, Molla Mills sanoo.

Molla Millsin talvi ku-
luu Etelä-Amerikassa 3,5 
kk:n työpajakiertueella. 
– Pidän virkkaustyöpajoja 
Brasiliassa ja Chilessä, toi-
vottavasti myös Boliviassa. 
Meksikossakin olisi ihana 
käydä. Etelä-Amerikan jäl-
keen ovat vuorossa Skot-
lannin käsityömessut, Mills 
sanoo.

Matkan jälkeen suunni-
telmissa on avata viimein 
nettikauppa omille malleil-
le. Tähän asti Molla Millsin 
virkkauskuosit ovat olleet 
saatavilla vain kirjoissa.

SuSan WilandeR
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KULTTUURI

Varttuneita mietteitä

Se on syksyiset moi-
kat. Mulla on himas-
sa tietsika fönärin ää-

ressä. Siinä kundeen tsii-
kailla pihalla stondaavaa 
fibelipuuta. Se on sellainen 
vanha ja käppyräinen, joka 
kuitenskin duunaa ihan ok 
kaneliomppuja. 
Koko kesiksen ja vielä nyt 
syksylläkin siinä flygaa ja 
pomppii viidestä kuuteen 
tsibaletta erilaisii fogeleita. 
Tinttejä, punarintoja muita 
harakoita. Jäin vaan funt-
saamaan, että kyllä siinä 
puussa pitää olla aika sbu-
li määrä erilaista ötökkää 
skruudattavaksi. Voisko-
han joskus trennaa duunaa 
niistä jotain ötökkäpitsaa 
ittelle ja sitten fibelipiirak-
kaa päälle.
Aika usein tulee mieleen, 
että tarttis skrivaa juit-
suista, jotka risoo. Esimer-
kiksi en snaijaa, miks jen-
gi skruudaa nykyään ihan 
yleisesti gotsa knubissa. 
Mä oon tottunu siihen, että 
se otetaan veks safkapöy-
dässä. En juurikaan välitä, 
mistä sellainen systeemi on 
lähtöisin. Funtsaan vaan, 
että on syytä kunnioittaa 
ja olla gliidu, että on safkaa 
edessä. Kaikilla sitä ei oo.
Toinen juitsu on tsittaus-
mestat dösissä, stogessa tai 
skurussa. Meillä jengi tsit-
taa invamestoilla kännyä 
hiplaten, eikä nää ja kuu-
le mitään. Mä kävin kesällä 
Pietarissa. Siellä puolivau-
nua pomppas pystyyn, kun 
snadisti gamlampi tyyppi 

tuli ineen. Ja mä itte tyk-
kään noista tilanteista. On 
gliiduu sanoo, että tattis-
ta vaan. Voin stondaakkin. 
Vaikka polveen sattuu niin 
….sti.
Kävin tässä yhtenä sapat-
tina Ogelin tsyrkassa mes-
sussa. Ihan hyvä tilaisuus 
ja pappikin pamlas knub-
biin uppoovaa stooria. Mä 
tsittasin ihan liki urkuja. 
Oli kliffaa tsiidaa miten ur-
kuri Mikko sitä peliä sku-
las. Musa oli hienoo. Mä 
en vaan snaijaa, miten jät-
kä saa kaks handuu ja kaks 
klabbii kulkeen samanai-
kaisesti koskettimilla ku-
kin omaa tahtiaan. Jos mul-
la oikee käsi duunaa jo-
tain, niin vasen käsi lepää 
ja päinvastoin. Puhumat-
takaan että klabbit duunais 
jotain.
Tsyrkan seurakuntavaalit 
tulee marraskuun puoles-
sa välissä. Taas valkataan 
porukkaa tuomaan seura-
kuntaan ja tsyrkkaankin 
tietoo siitä, mitä jengi ha-
luaisi siellä tapahtuvan. 
Kaikki snaijaa sen, että ts-
yrkankin tarttis jollain ta-
paa vendaa kurssia. Se ei 
tapahdu, jollei jengi kiin-
nostu tsyrkan tekemisistä. 
Mun mielestä kandee käy-
dä äänestämässä.
Alkaa olla suppisaika. Sii-
tä vaan skuijaan niitä plok-
kaan ja sitten ilmoitus Ylen-
sivuille siitä, että skui-
jassa on kliffaa steppaa. 
Jokamiehenoikeuksilla.

RaimO anttila

Raimo Anttila
Oulunkylä

Seurakuntaneuvosto nro 36
•  Kirkon sanoma saavuttaa 

laajenevan joukon 
seurakuntalaisia eri 
ikäryhmissä.

• Seurakunnan toiminta ja 
hallinto on avointa.

•  Seurakunnan tehtävänä on 
pyrkiä yhteyteen kaikkien 
jäsentensä kanssa. 

SEURAKUNTAVAALIT
MEIDÄN SEURAKUNTA

eSiKOiSteOKSeSSaan 
Mariaana, Vantaan tytär 
(1978) kirjailija Pirjo Tuo-
minen herättää vereväs-
ti henkiin Tuomarinkylän 
kartanon ja Pakin talon ym-
päristön kyläyhteisön elä-
mää 1700- ja 1800-lukujen 
taitteessa. Kirjan punaise-
na lankana on Tuomarin-
kylän kartanonherran ja ta-
rinassa Pakin taloon asu-
maan kirjoitetun kauniin 
satulasepän lesken vuosi-
kymmeniä kestänyt vaihe-
rikas rakkaussuhde. Tarina 
on fiktiivinen, mutta kirjai-
lija on tehnyt tarkkaa työtä 
historiallisten tapahtumien 
ja ajan kuvauksessa, joten 
teos tarjoaa myös kiintoisan 
näkökulman niin Helsingin 
herrasväen kuin Pakilan ta-
lollistenkin elämään maan 
siirtyessä Ruotsin vallasta 
Venäjän vallan alle. Kirjassa 
esiintyvien todellisten hen-
kilöiden, kuten sotakamree-
ri Johannes Weckströmin ja 
hänen kasvattipoikansa Ja-
cob Alleenin, muistomerkit 
voi bongata Pyhän Laurin 
kirkon hautausmaalta.

Jarkko Sipilän dekkaris-
sa Seinää vasten (2008) ko-
misario Takamäen murha-
ryhmä selvittää rikoskuvio-
ta, joka käynnistyy Pakilas-
sa sijaitsevan autiotalon au-
totallista löytyneestä ruu-
miista. Talli sijaitsee noin ki-
lometrin päässä Pakilan Te-
boilista, joka vilahtelee tari-
nassa muutamaan kertaan. 
Yksi tapahtumasarja on kir-
joitettu myös Paloheinän ul-
koilumajan parkkipaikalle, 
ja Pakilantietä ajetaan suun-
taan jos toiseenkin. Kirja 
kuvaa kaunistelemattomas-
ti alamaailman elämää. In-
himillisyyttä tuo rikospolii-
si Suhonen, joka tapauksia 
selvittääkseen liikkuu lailli-
suuden rajamailla. Teksti on 
tarkkaa ja ammattimaista, 
onhan Sipilä myös toimit-
taja. Jotkut kymmenen vuo-
den takaiset kuvaukset tek-
niikasta hieman hymyilyt-
tävät tämän päivän lukijaa, 
mutta juoni etenee jänteväs-
ti ja pitää lukijan hyvin he-
reillä. Jarkko Sipilää pide-
tään realistisen poliisityön 
kuvauksen erikoisosaajana. 

Pakila romaanien 
tapahtumapaikkana 
Kotiseudun kulttuurin yksi ilmentymä ovat 
kirjat, joissa lukija voi tunnistaa tuttuja 
paikkoja. Nopealla etsimisellä löytyi neljä 
teosta, jotka tavalla tai toisella liittyvät 
Pakilaan: yksi historiallinen romaani, yksi 
rikosromaani ja kaksi nykyaikaan liittyvää 
romaania. Lisäksi selailtavana oli yksi 
satukirja. 

Hän sai romaanistaan Selkä 
seinää vasten Vuoden joh-
tolanka –palkinnon 2009.

Elokuvaksikin tehty Kari 
Hotakaisen Juoksuhaudan-
tie (2002) asettuu tapahtu-
miltaan akselille Maunula-
Pakila-Maununneva. Kir-
jan päähenkilö varastomies 
Matti Virtanen tavoittelee 
rakoilevan avioliittonsa pe-
lastamiseksi omakotitaloa, 
mikä osoittautuukin Hel-
singin asuntomarkkinoilla 
työlääksi. Unelma muuttuu 
nopeasti pakkomielteek-
si. Kartoitettuaan perus-
teellisesti Pakilan pientalo-
aluetta Matti löytää lopul-
ta sopivan rintamamiesta-
lon Maununnevalta. Muu-
tamat kahvit juodaan Paki-
lan Teboililla. Teksti on taat-
tua letkeää Hotakaista: ker-
ronnan komiikka syven-
tää päähenkilön kujanjuok-
sun traagisuutta, absurdei-
na näyttäytyvät arkiset asi-
at antavat vahvaa maustet-
ta tarinaan. Hotakainen sai 
Juoksuhaudantiestä Finlan-
dia-palkinnon 2002. 

Hotakaisen Juoksuhau-
dantietä edeltävä teos Sy-
dänkohtauksia eli kuinka 
tehtiin Kummisetä (1999) 

on myös perusidealtaan 
mustan huumorin keinoin 
kuvattu perhetragedia ja si-
sältää samoja elementtejä 
kuin Juoksuhaudantie. Kir-
jan päähenkilö on Maunu-
lassa asuva työtön laitos-
mies Raimo Kytöniemi, jo-
ka ihannoi väkivaltaeloku-

via. Vaimo Ilona myy huo-
nekaluja ja yrittää huoleh-
tia kahdesta lapsesta ja per-
heen arjesta. Kuvio vään-
tyy saranoiltaan, kun ilme-
nee, että Kummisetä-eloku-
vaa tullaan filmaamaan lä-
hialueelle eikä elokuvafriik-
ki Kytöniemi voi olla sot-
keutumatta soppaan. Kir-
jan voimahahmoksi, ohi jo-
pa vahvasti kuvatun Mar-
lon Brandon, nousee Ilona, 
jonka mielestä elokuvasta 
puuttuu kokonaan kunnon 
naisrooli. Hotakainen kul-
jettaa tarinaa läpi mieliku-
vituksellisten tapahtumi-
en pitkin Pakilantietä, Mau-
nulaa ja Pirkkolaa. Kummi-
setää kuvataan niin Tuoma-
rinkylän kartanossa, Kuus-
miehentiellä kuin Kokko-
sen puutarhalla Kyläkun-
nantiellä. Teos on sekä tari-
nallisesti että verbaalisesti 
niin rönsyilevä ja yltäkylläi-
nen, että lukija joutuu välil-
lä sulattelemaan annin run-
sautta. Huumorista huoli-
matta kirjan traaginen lop-
pu jättää lukijan vähän an-
keisiin tunnelmiin.

Kari Hotakainen on kir-
joittanut myös 26 satua si-
sältävän Satukirjan (2004), 

jonka ensimmäisessä sa-
dussa Maailman synty Pik-
kuneiti ja Isoherra kohtaa-
vat toisensa Pakilantien ja 
Ripusuontien risteyksessä 
ja jatkavat matkaansa Paki-
lan Teboilille. Pakilassa asu-
va kirjailija Hotakainen on 
haastatteluissa maininnut 

Pakilan Teboil-huoltamon 
ja sen kahvion kantapaikak-
seen ja jopa ”henkiseksi ko-
dikseen”. Pakila-Seura va-
litsi Hotakaisen Vuoden Pa-
kilalaiseksi vuonna 2002. 

eRJa VuORiO

miKä yhdistää Tapani Rau-
tavaaraa ja Aale Tynniä? 
Ketkä kuuluisuudet teki-
vät uraa Etelä-Amerikassa? 
Biografiasammossa voi tut-
kia suomalaisia elämäker-
toja älykkäiden verkkotek-
nologioiden avulla. Sovel-
luksen perustana on yli 13 
000 pienoiselämäkertaa.

Biografiasampo on 
avoin datapalvelu, joka tuo 
elämäkertojen ja tietokan-
tojen tiedot helposti kenen 
tahansa selattaviksi ja tut-
kittaviksi. Sovelluksen pe-
rustana on yli 13 000 pie-
noiselämäkertaa Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seu-
ran Kansallisbiografiasta ja 
muista tietokannoista. 

Palvelu kokoaa älyk-
käiden verkkoteknologi-
oiden avulla yhteen tie-
toja merkittävien suoma-
laisten elämänvaiheista ja 
verkostoista.

– Biografiasampo tar-
joaa uudenlaiset työka-

Biografiasampo avaa 
merkittävien suomalaisten 
elämät ja verkostot 

lut elämäkertojen tutkimi-
seen ja data-analyysiin te-
koälyyn perustuvilla avoi-
men linkitetyn datan tek-
nologioilla, sanoo hank-
keen vetäjä, professori Eero 
Hyvönen.

Ryhmiä ja verkostoja voi 
visualisoida, analysoida ja 
vertailla kartoilla, aikajana-
na- ja verkostoanalyysillä.

– Palvelussa voi esi-
merkiksi hahmottaa Suo-
men historiaa kiinnostavi-
en henkilöiden kautta. Kie-
lianalyysin avulla voi taas 
löytää sanastojen välisiä 
eroja esimerkiksi naisten ja 
miesten välillä, Hyvönen 
kertoo.

Palvelusta selviää muun 
muassa, että keihäänheit-
täjän, iskelmälaulajan ja 
elokuvatähden uran teh-
neen Tapio Rautavaa-
ran verkostosta löytyy aka-
teemikko ja runoilija Aale 
Tynni. 
 aaltO yliOPiStO, VieStintä

ERJA VUORIO
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Tapahtumakalenteri
Tämän numeron Tapahtumakalenteri on tilanpuutteen vuoksi luettavissa ainoastaan Oulunkyläisen nettisivuilta: 
www.oulunkylainen.fi.

PalOHeinä soi –tapahtu-
ma käynnistyi viisi vuotta 
sitten. Se on levittäytynyt 
moneen paikkaan Palohei-
nässä. Tapahtuman taustal-
la on vapaaehtoisten jouk-
ko. Vuosien aikana on saa-
tu hyvää kokemusta käy-
tännön järjestelyistä. Va-
paaehtoiset markkinoivat 
tapahtumaa, myyvät tilai-
suuksissa lippuja, huolehti-
vat siitä, että esitystilat ovat 
kunnossa ja järjestävät vä-
liaikatarjoilut. Myös monet 
paikalliset yritykset ja Hel-
singin kaupunki tukevat 
tapahtumaa.

Tänä vuonna pääesiin-
tyjä Hyvän Paimenen kir-
kossa oli näyttelijä-laula-
ja Susanna Haavisto, jo-
ka tulkitsi itselleen lähei-
siä lauluja pianisti Esa He-
lasvuon säestyksellä. Su-
sanna Haavisto on valovoi-
mainen esiintyjä, joka lau-
lujen välillä kertoo omas-
ta elämästään ja siitä, miksi 
kukin laulu on hänelle tär-
keä. Muistoja liittyy muun 
muassa lapsiin. Paloheinäs-
sä syntyivät Susannan ja 
säveltäjä Juha Tikan kak-
si lasta ja Paloheinässä Su-
sanna saa nyt hoitaa ensim-
mäistä lapsenlastaan.

Susanna esitti lauluja 
muun muassa musikaalis-
ta Kraanat auki sekä Edith 
Piafin ja Jaques Brelin 
klassikoita.

– Kirjoitin sanat lauluun 
Hiekkalaatikon naiset ja pyy-
sin miestäni Juha Tikkaa 
säveltämään sen. Juha tu-
hahti, ettei hän sävellä noin 
huonoa tekstiä.

Sävellys kuitenkin syntyi 
ja samalla laulu, joka kos-
kettaa ruuhkavuosia eläviä 
pienten lasten vanhempia 
sukupolvesta toiseen. Hiek-
kalaatikko on paikka, jossa 
jaetaan arjen kaaosta ja huo-
lia mutta myös iloja.

Paloheinä soi -tapahtu-

KULTTUURI

Paloheinä soi –tapahtuma 
yhdistää asukkaita ja 
taiteilijoita

Paloheinään on kehittynyt virkeä 
kaupunkitapahtuma, joka syksyisin tarjoaa 
hyviä konsertteja ja yhdistää ammattilaisia 
ja talkooväkeä.

ma tarjoaa ammattilaisten 
lisäksi esiintymisareenan 
myös harrastajille. Nais-
duo Laulavat Ladyt eli Ani-
ta Kallasvuo ja Perita Si-
piläinen esittivät jazzahta-
vaa musiikkia Paloheinän 
kirjastossa täydelle salil-
le pianisti Sini Koivumäen 
säestyksellä. Naiset todisti-
vat, miten laadukasta Suo-
messa on myös harrastaja-
voimin syntyvä musiikki, 
joka on mietitty asusteita ja 
koreagrafiaa myöten. Nai-
silla oli yllään 1920-lukuun 
viittaavat hameet, korut ja 
koristeet.

Hoitokoti Päiväkum-
mussa yleisönä on aina 
myös hoitokodin asukkai-
ta. Tämän vuoden esiin-
tyjät, Marino & Sunrise or-
chestra, tarjosivat annoksen 
nostalgiaa, kun yhtye soitti 
musiikkia neljäkymmentä 
vuotta kestäneeltä uraltaan. 
Yhtyeen keulakuva Mari-
no hauskutti yleisöä juon-
noillaan. Trumpetisti El Pa-
pa Korhonen säväytti pol-
vistumalla ja laskeutumal-
la maahan saakka puhalta-
maan tunnelmallisia melo-
dioita soittimestaan.

Perhepäivää vietettiin 
Paloheinän ala-asteella. Tar-
jolla oli muun maussa buf-
fetti, polkupyörien huoltoa 
ja onnenpyörä. Lapset ja ai-
kuiset työskentelivät yh-
dessä ja viidesluokkalaiset 
ottivat vastuuta tapahtu-
masta. Perhepäivän aloitti 
musiikkisatu Tyttö ja Huilu-
haltiatar. Lapset ja vanhem-
mat osallistuivat Tuuli Paa-
solaisen hauskaan esityk-
seen. Musiikkisadun vies-
ti on älä luovuta, jaksa yrit-
tää. Perhepäivä päättyi tai-
kuri Klabbiksen taikashow-
hun, jossa arvuuteltiin, mil-
loin ja mihin pallo, huivi tai 
naru katosi ja mistä se tuli 
esille.

SiRPa PääKKönen

mOni kulkija hieraisee sil-
miään Lepolantien länsi-
päässä Länsi-Pakilassa ha-
vaitessaan pientalon tontil-
la istuvaa härkää muistut-
tavan hahmon. Syvemmäl-
lä pihamaalla seisoo arvoi-
tuksellisesti hymyilevä me-
renneito ja koivujen välissä 
laskeutuu poikastensa luo 
ruokanyyttejä tuova keiju. 
Olemme taiteilija Alexan-
der Reichsteinin kotipihal-
la. Joka vuosi joulun aikaan 
Reichstein rakentaa pihalle 
ohikulkijoiden iloksi myös 
Petteri Punakuonon rees-
sä matkustavan joulupu-
kin. Ja tuo härkää muis-
tuttava hahmo on oikeasti 
Minotauros. 

Kuvituksista 
installaatioihin

Alexander Reichstein on 
syntynyt Moskovassa 1957. 
Hän on valmistunut kuvitta-
jaksi ja graafiseksi suunnit-
telijaksi. Kuvitusten lisäk-
si hän on tehnyt veistoksia 
ja installaatioita. Omien las-
ten myötä teoksia alkoi syn-
tyä yhä enemmän lapsiylei-
sölle. Nykyisin tuotannon 
painopiste on kolmiulottei-
sessa tilataiteessa. Teokset 
haastavat katsojaa oivalta-
maan ja osallistumaan. 

Yksi ehkä parhaiten koti-

Ilmeikkäät veistokset pakilalaisella pihalla 
ilahduttavat ohikulkijoita. Teosten takana on 
kansainvälisesti menestynyt taiteilija. 

taidetta Pakilassa

maisen yleisön mieleen jää-
neistä Alexander Reichst-
einin töistä lienee Helsin-
ki Luxissa 2016 esillä ollut 
”He olivat täällä” –valoteos. 
Tuolloin Sofiankadulla oli 
12 Helsingin historiaan liit-
tynyttä hahmoa. Teossarja 
on vuosien saatossa kasva-
nut ja hahmoja eri historial-
lisilta aikakausilta on jo 55. 

Kansainvälinen 
arvostettu ura 

Alexander Reichsteinin 
teoksia on ollut ja on esil-
lä eri puolilla maailmaa 
ja Suomea, osa pysyväs-
ti. Taiteilijan arvostukses-
ta kertovat toistuvat näyt-
telykutsut ja osallistumis-
pyynnöt eri maailmankol-
kista, kuten myös useat 
kulttuuripalkinnot. 

yleisö tekee taiteen 

Alexander Reichstein käyt-
tää materiaaleinaan mm. 
metallilankaa, pahvia ja 
kangasta. Kiveltä näyttä-
vät patsaat ovatkin pape-
rimassalla päällystettyä 
styroksia. 

Alexander Reichsteinil-
le on tärkeää vuorovaiku-
tus yleisön kanssa. Reichs-
tenin mielestä teos ei ole 
valmis ennen kuin siihen 
on yhdistynyt katsojan pa-

nos: omalla mielikuvituk-
sellaan katsoja viimeistelee 
teoksen. Reichstein toteut-
taa myös taidekursseja ja –
tapahtumia lapsille ja hei-
dän vanhemmilleen. 

Kun pyydän Reichstei-
nia nostamaan joitain erityi-
siä teoksia tuotannostaan, 
hän kieltäytyy kohteliaasti.  
– Teokset ovat kuin lapsia-
ni – ei isä voi nimetä yhtä 
lapsistaan muita rakkaam-
maksi, sanoo Reichstein 
hymyillen. 

työt ja koti saman katon 
alla 

Alexander Reichstein on 
asunut ja työskennellyt 
Suomessa vuodesta 1990. 
Suomeen hänet toi alun pe-
rin kaksikielisyyteen pereh-
tyneenä kielitutkijana työs-
kentelevän vaimon lyhyek-
si tarkoitettu projekti. Perhe 

asui ensin Maunulassa. Kun 
Suomessa asuminen alkoi 
näyttää pysyvältä, perhe 
hankki talon Lepolantieltä 
2006. Katu oli Reichsteinille 
tuttu aikaisemmin yksityis-
henkilölle tehdystä tilaus-
työstä: Lepolantie 75:n ka-
tolla komeilee hänen teke-
mänsä haikaranpesä. 

Rohkeasti peremmälle!

Alexander Reichstein toi-
vottaa ohikulkijat terve-
tulleiksi katsomaan pi-
han teoksia tarkemmin ja 
jopa kurkistamaan työ-
tiloihin, jos sieltä pilkot-
taa valoa tai ovi on auki.  
– Ei tarvitse epäröidä tai 
ujostella, tervetuloa vain 
rohkeasti peremmälle, kut-
suu Reichstein.

eRJa VuORiO. 

Lisätietoja: 
http://www.reichstein.name.

eKman-BJöRKmanin 
uran läpileikkausnäyttely 
on avoinna Tuomarinky-
län kartanossa.

Eila Ekman-Björkman 
kokosi näyttelynsä 80-vuo-
tispäivänsä kunniaksi. 

– Tämä paikka tekee 
tehtävänsä. Huomaan 
maalaavani kukkia. 

Tämä paikka on Tai-
dekoulu Alfa, joka on eri 
puolilla Helsinkiä kier-
rettyään asettunut vuon-

Taidemaalari Eila Ekman-Björkman

80-vuotisnäyttely Tuomarinkylän 
kartanossa

na 2018 Pohjois-Helsingis-
sä maalaismaisemassa ole-
van Tuomarinkylän kar-
tanoalueen päärakennuk-
seen, ennen mm. museona 
olleeseen tilaan.

Näyttelyssä on katta-
us uran varrella tehtyjä 
taideteoksia ja uusia pie-
nikokoisia kukkataulu-
ja sekä maalausten lisäksi 
muun muassa juliste, jon-
ka tarina on kiehtova. Ei-
la Ekman-Björkman ker-

too, miten hän monta vuo-
sikymmentä sitten asetteli 
Tanskassa, merenrannalla 
luonnosta löytyneitä kiviä, 
keppejä, korsia ja hiekkaa 
valokuvattavakseen. Pai-
kalle tuli joukko iranilai-
sia naisia, jotka kertoivat 
olevansa pakolaisia tiu-
kan uskonnollisesta ko-
timaastaan. He pyysivät, 
josko taiteilija voisi auttaa 
heidän asiaansa tekemällä 
naisten alistamista vastus-
tavan teoksen.

– Julisteesta tuli kantaa 
ottavuudessaan niin raju, 
että se on ollut vain kaa-
pissa. Minua neuvottiin 
olemaan näyttämättä sitä.

Eila Ekman-Björkman 
on läpi vuosikymme-
niä kestäneen uransa ot-

tanut kantaa näkemiin-
sä ja kokemiinsa epäkoh-
tiin. Muun muassa nais-
ten asiat ovat saaneet hä-
net tarttumaan sivelti-
meen oikeudenmukaisuu-
den puolesta.

Hänen mielestään suo-
malainen taide-elämäkin 
kaipaa ravistelua, sillä ny-
kymeno vaikuttaa melko 
vaisulta. Hänen nuoruu-
dessaan väriä riitti muu-
allakin kuin kankailla, sil-
lä taiteilijakollegat olivat 
vahvoja vaikuttajia. Pu-
heessa vilahtelevat Miina 
Äkkijyrkkä, Onni Oja ja 
Leena Luostarinen.

Eila Ekman-Björkman 
taidemaalari, 80 v loka-
kuussa 2018.

SOili SaHi

Susanna Haavisto ja esa Helasvuo Hyvän Paimenen 
kirkossa pidetyssä konsertissa.

SIRPA PÄÄKKÖNEN

ERJA VUORIO

alexander Reichstein ja minotauros.

Klementinan salin seinällä on lokakuun 4. 
päivästä lähtien noin kuukauden ajan juliste, 
joka on ollut piilossa vuosikymmeniä. 
Taiteilija Eila Ekman-Björkman teki sen 
1970-luvulla Ayatollah Khomeini hallinnon 
vastaiseksi kannanotoksi naisten aseman 
puolesta.
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Kirkkovaltuusto:
Sydän vasemmalla

Seurakuntaneuvosto::

Meidän seurakunta

36 
Raimo Anttila

37 
Satu Ketonen  

38 
Jussi 

Nieminen  

39 
Raija Olkkola  

40 
Ahti Riihimäki  

41 
Kirsi Salo  

42 
Juhana 

Tarvainen  

43 
Jyrki 

Wuorenrinne  

Tulkaa kaikki 

12 
Irja Eskola

13 
Raisa Iivonen  

14 
Sirkku 

Ingervo  

15 
Kari Latvus  

16 
Jari Marjanen   

17
Valtteri 
Markula 

18 
Freija Özcan  

Meidän seurakunta

2 
Satu Ketonen  

3 
Jussi 

Nieminen 

4 
Raija Olkkola

5 
Kirsi Salo 

6 
Juhana 

Tarvainen 

7 
Jyrki 

Wuorenrinne  

8 
Esko-Jaakko 

Lehti  

9 
Sara 

Paavolainen 

10 
Tiina Rytky  

11 
Arto Salmela  

Ennakkoäänestys 6.–10.11.2018

6.–10.11. 9.00–18.00 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10
6.11.  klo 10.00–12.00 Helsingin luonnontiedelukio, 
Mäkelänkatu 84
klo 13.00–15.00 Stadin ammattiopiston Käpylän yksikkö, 
Kullervonkatu 11

SEURAKUNTAVAALIT 2018

7.11. klo 16.00–20.00 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 
K-Supermarket Mustapekka, Mäkitorpantie 11, Kauppakeskus 
Ogeli, Kylänvanhimmantie 29, S-market Maunula, 
Metsäpurontie 2
klo 11.00–15.00 Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus,    
Oltermannintie 32

8.11. klo 10.00–12.00 Oulunkylän yhteiskoulu, Siltavoudintie 
24
klo 11.00–15.00 Koskelan monipuolinen palvelukeskus, 
Käpyläntie 11
klo 12.30–15.00 Maunulan yhteiskoulu, Kuusikkotie 3
9.11. klo 11.00–15.00 Käpylän kirkko, Metsolantie 14
klo 12.00–14.00 Oulunkylän kuntoutussairaala, 
Käskynhaltijantie 5

Vaalipäivä 18.11. klo 11.00–20.00 Oulunkylän kirkko, teinintie 10

Tulkaa kaikki - Sydän vasemmalla

19 
Irja Eskola 

20 
Arto 

Haatanen

21 
Tuire 

Häkkinen

22 
Raisa Iivonen  

23 
Sirkku 

Ingervo

24 
Jari 

Marjanen

25 
Kristiina 
Lallukka

26 
Kari Latvus

27 
Anne Lindell

28
Valtteri 
Markula

29 
Leena 

Ronkainen

30 
Pertti 

Sundberg 

31 
Freija Özcan

32 
Esko-Jaakko 

Lehti

33 
Sara 

Paavolainen  

34 
Tiina Rytky  

35 
Arto Salmela  
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Ennakkoäänestys 6.–10.11.2018
7.11. klo 16–20 Paloheinän kirjasto, Paloheinäntie 22
7.11. klo 16–20 K-Market Pikkusisko, Yhdyskunnantie 22
7.11. klo 16–20 K-supermarket Torpparinmäki, 
Haastemiehentie 1

SEURAKUNTAVAALIT 2018
Sinä päätät kuka seurakunnassasi päättää

Vaalipäivä su 18.11.2018  äänestys kirkolla klo 11–20

7.11. klo 16–20 S-Market Pakila, Pakilantie 61
10.11. klo 11–14 K-Market Pikkusisko, Yhdyskunnantie 22
10.11. klo 11–14 K-supermarket Torpparinmäki, 
Haastemiehentie 1
10.11. klo 11–14 S-Market Pakila, Pakilantie 61

Kirkon aulassa äänestys jokaisena ennakkoäänestyspäivänä 
klo 9–18
Äänestää voit esittämällä henkilöllisyystodistuksen. Tarjolla 
vaalikahvit.

Kirkkovaltuusto:

Seurakuntaneuvosto::

Toimiva, välittävä Pakilan seurakunta

2
Ari Järvinen 
Paloheinä 

isännöitsijä

3 
Samuel 

Kopperoinen 
Itä-Pakila 

varatuomari

4 
Marjo Mäenpää 

Länsi-Pakila 
asiantuntija, 

Kirkon 
Ulkomaanapu

5 
Juhani 

Nyyssönen 
Länsi-Pakila 

KTM

Tulkaa kaikki -

6 
Susanna Airola 

Länsi-Pakila 
VTM

7 
Timo Kuisma 
Länsi-Pakila 

DI

8 
Tiiu 

Pohjolainen 
Itä-Pakila

toimittaja FM

Ollaan ja tehdään yhdessä

9 
Mauri Helovirta 
Torpparinmäki 

eläkeläinen

10 
Margareta 
Lagerström 

Torpparinmäki 
eläkeläinen

11 
Tapio Nurminen 

Paloheinä 
eläkeläinen

Eevu Heikura

12 
Eevu Heikura 

Paloheinä 
viestintäpäällikkö, 

pastori

Toimiva, välittävä Pakilan seurakunta

13 
Marita Ahonen 

Itä-Pakila 
SHJ - YH eläk.

14 
Pirkko Bang 
Länsi-Pakila 
eläkeläinen

15 
Arto Ingervo 
Länsi-Pakila 

FM

16 
Ari Järvinen
Paloheinä 

isännöitsijä

18 
Marjo Mäenpää 

Länsi-Pakila 
asiantuntija, 

Kirkon 
Ulkomaanapu

19 
Maarit Nuorkivi 
Torpparinmäki 

diakonissa, 
terveydenh.

17 
Samuel 

Kopperoinen 
Itä-Pakila 

varatuomari

20
Juhani 

Nyyssönen 
Länsi-Pakila 

KTM

21 
Urpo Oksanen 

Länsi-Pakila
 Dipl.ins.

22 
Kirsti Olli-Lindèn 

Paloheinä 
terveydenhoitaja

23
Anja Tiilikainen 

Itä-Pakila 
eläkeläisopettaja

24 
Sini Voutilainen 

Itä-Pakila
luokanopettaja

25 
Erja Vuorio 
Länsi-Pakila 

henkilöstöp., 
työnohjaaja

26 
Mikko Värtö 

Paloheinä 
yrittäjä

27 
Minna Ääri 
Länsi-Pakila 
henkilöstöp.

Tulkaa kaikki

28 
Olli Aarne

Länsi-Pakila 
lentoliikennevirk.

29 
Timo Kuisma 
Länsi-Pakila 

DI

30 
Ranja Nenonen 

Länsi-Pakila 
eläkeläinen

31 
Tiiu Pohjolainen 

Itä-Pakila 
toimittaja, FM

32 
Jorma Skyttä 
Länsi-Pakila 
professori

33
Marja Sollo-
Kauppinen 
Paloheinä 

HTM

34
Mauri Helovirta 
Torpparinmäki 

eläkeläinen

35
Margareta 
Lagerström 

Torpparinmäki 
eläkeläinen

36
Tapio 

Nurminen 
Paloheinä 

eläkeläinen

37 
Raila Vuori 
Paloheinä 

röntgenhoitaja

Ollaan ja tehdään yhdessä
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ilmoita.
Soita 

040 7280505

Erikoisalana hammaslääkäripelko:
kivuton hoito ja laajat hammasremontit nukutuksessa

Attendo Hammaslääkäri Ogeli   |  Kylänvanhimmantie 29, Oulunkylä 
p. 09 720 6200  |  www.attendo.fi/hammaslaakari/ogeli

Läheltäsi Ogelista

Fiksua hammashoitoa, 
jolla säästät kustannuksissa 

ja vähennät hampaiden 
korjaustarvetta

Hammaslääkäri Hammaslääkäri

Kivuton hoito ja laajat 
hammasremontit 
nukutuksessa

Hampaiden oikominen ilman 
hammasrautoja (Invisalign), 
myös muu oikomishoito

Rahoitus järjestyy: esim. 60 pv 
korotonta ja kulutonta maksu-
aikaa Resurs Bankin kautta

ERIKOISALANA HAMMASLÄÄKÄRIPELKOISEN HOITO

ILTA-AIKOJAKLO 19:30 SAAKKA

Jokaiselle 
unelmalle
löytyy koti

Pyydä meidät arviokäynnille jo tänään!

www.huoneistokeskus.fiUnelmien ja kotien yhdistäjä.

Huoneistokeskus Oy LKV, Valimotie 9, 00380 Helsinki. Y-tunnus 1831315-2.  
Puheluhinnat 020-alkuisiin numeroihin matka- ja lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24 %). 

MALMI | Malminkaari 13-19, katutaso, 00700 Helsinki 
puh. 020 780 3680
OULUNKYLÄ | Ogelin liikekeskus,  
Kylänvanhimmantie 29, 00640 Helsinki, puh. 020 780 3280  

KIINTEISTÖNVÄLITYKSEN  
PARHAAT PALVELUKSESSASI.

MARITA VELIN
Myyntineuvottelija

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

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

MERJA SANDBERG
Kiinteistönvälittäjä, LKV
puh. 020 780 3902
gsm 050 557 3112

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

PIA KORPIOLA-KOIVU
Kiinteistönvälittäjä, LKV
puh. 020 780 3677
gsm 050 370 1439

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

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

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

MIA KORPIALA
Kiinteistönvälittäjä, LKV
puh. 020 780 2262
gsm 040 620 7408

TUUKKA HALME
Myyntipäällikkö, LKV
puh. 020 780 2220
gsm 040 719 2220

NIKO KARHU
Myyntineuvottelija
puh. 020 780 2998
gsm 040 186 6893

ASIAKKAAMME ETSII
Kerros-, rivi- ja paritalohuoneistoja 
pääkaupunkiseudulta.  
Ostaja maksaa välityspalkkion.

Lisätietoja Tuukka Halme p. 040 7192 
220, Timo Kari p. 0500 617 121.

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.

Kirjanpitopalvelua Oulunkylässä
pienille yrityksille

www.mikrotilit.fi         p. 040 733 68 69

PARTURI-KAMPAAMO

OLYMPIA
Koskelantie 54 P. 09 757 1353

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

Siltavoudintie 9
(00640) Helsinki

0103269444 reservations@capperi.fi
www.capperi.fi

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

Parturi-Kampaamo

SalOn BOnita
09 728 5664

Armi (Anu) Sankelo  040 580 3836

TERVETULOA!
Manttaalitie 13, Itä-Pakila

• Meiltä myös kaikki muut piharakennukset
• Kotitalousvähennyskelpoinen

P. 020 794 0090

www.lindoselementit.fi

PIHA-AIDAT UUSIKSI

 

          maunulan apteekki 
 
                Palvelemme ma-pe 8.30-19, la 9-16 
 
               Pakilantie 10, 00630 H:ki, 09-724 8543 
 
                    maunulan_apteekki.helsinki@apteekit.net 
  
  
  Katso kaikki tarjoukset                www.avainapteekit.fi 
      www.maunulanpteekki.fi 

OK-Hammas
Jukka Kärkkäinen
Hammaslääkäri, lääkäri

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


