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ÄÄNESTÄ MILJOONIEN  
EUROJEN KÄYTTÄMISESTÄVuoden Pakilalainen Kurt Grönlund

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

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

Runsaat ja raikkaat  

WRAPIT
Tällä kupongilla 30.11.2019 asti.  
Neste K Oulunkylä
Ei voida yhdistää
muihin tarjouksiin.

–30 %KAIKKI
auto-
pesut

Leikkaa tästä

Tarjoukset voimassa 
30.11.2019 asti.Kylänvanhimmantie 29, 00640 Helsinki

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

Etuhinnoin Oulunkylän apteekista 
Bellavita ja Bella 30+  
yö- ja päivävoiteet 75 g
Tuoksulla tai ilman.

-15 %
Glukosamiini Strong ja 
Active 120 tabl.
Vahva Glukosamiini Strong  
tai aktiivisille liikkujille  
sopiva Glukosamiini Active.

-15 %  

Aqualan Plus ja  
Duo 200 g 
Monikäyttöiset perusvoiteet 
kaikille ihotyypeille.

-20 %
Biorion Strong 5 mg 
60 kaps.
Monipuolinen ravintolisä 
hiusten hyvinvoinnin 
tukemiseen.

-20 %

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

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

Monipuolisista valikoimista koko perheelle

VIIKONLOPUN HERKUTTELUUN
TARJOUKSET VOIMASSA TO-LA 24.10.-26.10.

Tuore suomalainen 
takuumurea 
NAUDAN ULKOFILEE 
JA ENTRECÔTE palana 1995

KG

PLUSSA-KORTILLA

Kariniemen BROILERIN  
FILEESUIKALEET 
250 - 300 g

550
2 RS

550
2 RS

Pirkka BROILERIN 
JAUHELIHA 400 g

5,-2 PS

Pirkka BATAATTI-
RANSKALAISET JA 
BATAATTILOHKOT 500 g 

499
PRK

PLUSSA-KORTILLA

Ben&Jerrys HERKUTTELU-
JÄÄTELÖT 470 - 500 ml 
(ei vegaanijäätelöt) 

5,-2 KPL

PLUSSA-KORTILLA

Grandiosa KIVIUUNI- 
PIZZAT 300 - 350 g  

Estrella PERUNA- 
LASTUT 250 - 275 g 

350
2 PS

2495
KG

pihveinä
PLUSSA-KORTILLA

“Siellä uudessa kodissa 
mul pitää olla oma 
huone salaovella ja 
haitankilla.”

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

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

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

Helga Reinikainen-Somersalo ja Heikki 
Somersalo olivat Oulunkylän taiteilijata-
lon pioneeriasukkaita. He muuttivat Hen-
rik Sohlbergin tiellä sijaitsevaan taiteilija-
taloon syksyllä 1976 pian sen valmistuttua. 

Sitä ennen taiteilijapariskunta asui ja työs-
kenteli Oulunkylän Mikkolantien taiteilija-
talossa yli kymmenen vuotta. Pariskunta ta-
pasi opiskeluaikoinaan Suomen Taideakate-
miassa. Naimisissa he ehtivät olla hieman yli 
50 vuotta. ( Jatkuu sivulla 8)

Teksti ja kuva:
Helsingin Saskia ry: taidetoimikunta

PIRKKO AHO

Heikki Somersalon veljentytär Susanne Somersalo 
ja Helga Reinikainen-Somersalon sisarentytär 
Anna Laukkanen.  Maalaus on Helga Reinikainen-
Somersalon.

Helsingin Saskia ry deponoi testamentatut yli 120 Helga 
Reinikainen-Somersalon ja Heikki Somersalon työtä.



Pohjoisbaanan kor-
jaustyöt kestänevät 
marraskuun lop-
puun. Väliaikaiset 
kävelyn ja pyöräilyn 
reitit kulkevat 
Louhenpuistossa. 

KAKSI VUOTTA SITTEN val-
mistuneella Pohjoisbaanalla on 
havaittu pieniä halkeamia nop-
pakiviraidan vieressä. Tämän 
vuoksi asvaltti uusitaan koko 

1,5 kilometrin reitillä. Tilalle 
tulee nykyistä paksumpi ker-
ros asvalttia, mikä estää halkei-
lun jatkossa.

Lisäksi korjataan asvaltin 
halkeilua, jonka on todettu joh-
tuvan muun muassa maaperän 
kosteudesta. Korjausten pitäi-
si valmistua marraskuun lop-
puun mennessä. Ajoratamaa-
lauksia saattaa jäädä tehtäväksi 
ensi vuoden puolelle. Urakoit-
sijana toimii Destia Oy.

Teksti ja kuva: Helsingin kaupunki

Pohjoisbaana remontissa
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Kirjallisuuden aika
VIIME AIKOINA on puhuttu 
paljon lukemisen vähenemi-
sestä niin lasten ja nuorten kuin 
aikuistenkin keskuudessa. Lu-
keminen on paitsi erinomainen 
tapa saada tietoa, myös kehit-
tää omaa empatiakykyään eläy-
tymällä erilaisiin kohtaloihin ja 
maailmoihin. Lukutaidon le-
viäminen koko kansan oikeu-
deksi on varmasti yksi merkit-
tävimmistä yhteiskuntia muut-
taneista tekijöistä. 

Ihminen on kuitenkin kerto-
nut tarinoita ja nauttinut niiden 
kuuntelemisesta sekä välittänyt 
tietoa jo kauan ennen kirjoituk-
sen keksimistä. Esihistoriallisi-
na aikoina suullinen viestintä 
oli vain varsin tehotonta, koska 
se pystyi saavuttamaan niin pie-
nen joukon ihmisiä. Nyt eläm-
me erilaisessa todellisuudessa. 
Katsoin mitä netistä löytyy lu-
kemaan opettelevalle. ”Learn to 
read” -hakutermillä ensimmäi-
senä tarjotaan YouTube-video-
ta, jota on katsottu yli 20 mil-
joonaa kertaa. Monelle nuo-
relle ensimmäinen paikka tie-
don etsimiseen onkin YouTu-
be. Kukapa ei olisi sieltä katso-
nut erilaisia tutoriaaleja milloin 
mihinkin ongelmaan.

Kun lähes kaikki tieto on 
saavutettavissa välittömästi jo-

kaisen mukana kulkevalla lait-
teella – puhelimella – ei enää 
tarvitse kahlata läpi paksuja 
opuksia löytääkseen etsimän-
sä. Painetuilla kirjoilla on nyt 
paljon kilpailijoita.

Painetun kirjan arvo ei enää 
olekaan pelkästään sen kyvyssä 
välittää tietoa tai viihdyttää. Sil-
lä on merkitystä esineenä, jonka 
esteettiset arvot ovat tärkeitä ja 
sillä on rooli elämyksen luojana, 
kun asettaudut lempinojatuo-
liisi pimenevässä illassa, höy-
ryävän teekupin kera, valmii-
na sukeltamaan toiseen maail-
maan. Nämä uudet merkityk-
set näkyvät jo kansainvälisellä 
kirjakentällä. Suosituista kir-
joista ja kirjasarjoista tehdään 
eri kohderyhmille monia eri-
näköisiä versioita. Rajattuihin 
painoksiin liitetään lisämateri-
aalia, kirjailijan käsin piirtämiä 
kuvituksia tai signeeraus. Kirjo-
jen ystävät esittelevät hankinto-
jaan sosiaalisessa mediassa, jon-
ka kuvissa kirja on ennen kaik-
kea esteettinen elämys. 

Tämän fiilistelyn ohella kir-
jan uudet muodot muuttu-
vat vähitellen jokapäiväiseksi 
osaksi elämäämme. Äänikirjat 
ovat nostaneet hurjalla vauh-
dilla suosiotaan myös Suomes-
sa. Kirjoja kirjoitetaan jo suo-
raan äänikirjoiksi eli yksinker-
taisiksi kuunnelmiksi. Äänikir-
jan ehdoton valtti on, että sitä 
voi kuunnella myös tehdessään 
muita asioita. 

Tässä Oulunkyläisen nume-
rossa on paljon juttuja kirjalli-
suudesta, taiteesta ja kulttuu-
rista ylipäätään. Nautinnollis-
ta lukuhetkeä!

SUSAN WILANDER
päätoimittaja

Kuva: Ingrid Kähäri

www.oulunkylainen.fi
www.oulunkyla.fi

www.facebook.com/Oulunkylainen

Oulunkyläinen on saatavilla 
myös useissa jakelupisteissä – 

tarkista paikat lehden verkkosivuilta 
www.oulunkylainen.fi 

Oulunkyläisen ilmestymisaikataulu:
6/2019  ilmestyy  4.12.

Metsälässä järjestettiin 
lokakuun alussa ky-
läillalliset jo kuudetta 
vuotta peräkkäin. Illal-
listen tavoitteena on 
tutustuttaa naapureita 
toisiinsa.

ILLAN AIKANA osallistujat syövät kolmen 
ruokalajin illallisen 6-8 hengen ryhmissä. Jo-
kaisen ruokalajin välissä vaihdetaan kotia eli 
yksi ryhmä syö alkuruoan yhdessä, pääruoan 
toisessa ja jälkiruoan kolmannessa kodissa. 
Ryhmien kokoonpano arvotaan samoin se, 
minkä ruokalajin kukin talous saa valmis-
tettavakseen. Illalliskierros kestää noin kello 
viidestä kymmeneen, jonka jälkeen voi vie-
lä olla jatkot. Illalliskierroksille osallistuvat 
aikuiset, mutta oman perheen lapset saavat 
tietenkin syödä muiden mukana.

Metsälä-Seuran varapuheenjohtaja Anu 
Karvonen organisoi tämänvuotisia kyläillal-
lisia. Karvosen perhe on ollut aiemmin mu-
kana kaksilla illallisilla. Mukaan houkutteli 
ajatus naapureihin tutustumisesta.

-Idea naapureihin ja samalla alueella asu-
viin tutustumisesta tällä tavoin oli jo alun 
perin tosi hauska ajatus. Valitettavasti vain 
ensimmäiset illalliset jäivät työmatkojen tai 
sairasteluiden vuoksi välistä. Kynnys lähteä 
mukaan oli aika pieni, kun ei tarvinnut itse 
tehdä kuin yksi ruoka. Ja hauska oli odot-
taa sitä, keitä ovelle ilmaantuu, Anu Kar-
vonen kertoo.

Viime vuonna illallisille osallistui kaksi 

kahdeksan hengen ryhmää ja sitä aiemmin 
kaksi kuuden hengen ryhmää. 

- Huippukokki ei kenenkään tarvitse olla, 
koska kussakin osoitteessa on tarkoitus syö-
dä vain yksi ateria. Tämä itse tehty ateria on 
kullekin se ainoa illallisista aiheutuva kus-
tannus. Kannattaa keskittyä ruokiin, jotka 
on mahdollista valmistaa mahdollisimman 
pitkälle etukäteen. Aikataulu on kohtuulli-
sen leppoisa, ja tärkeintä on viettää haus-
ka ilta ja tutustua uusiin ihmisiin, ei hikoil-
la hiki hatussa hellan ääressä! Anu Karvo-
nen korostaa.

Illalliset ovat onnistuneet tavoitteessaan 
tutustuttaa ihmisiä toisiinsa.

-Kyllähän noista illallisista saa monta kes-
kustelua aikaan myös jälkikäteen ja haus-
kaa on, kun on hiukan erilaisia pariskun-
tia mukana. Eli täällä pääsee tutustumaan 

myös niihin, joita ei muuten tapaa. Eniten-
hän ollaan yhteydessä lähimpien naapurei-
den kanssa tai sitten yhdistävä tekijä on sa-
man ikäiset lapset tai samat harrastukset. 
Illalliset saavat aikaan kivaa ristipölytystä, 
Anu Karvonen sanoo.

Illallisten järjestelytapaa voi myös varioi-
da perusmallista.

-Viime vuonna aloitimme yhdestä pai-
kasta alkumaljoilla ja kun olimme lähdös-
sä alkuruokapaikkaan, ovikello soi ja saim-
me uudet ohjeet. Seurueet siis vaihtuivat il-
lan aikana pari kertaa ja se oli hauska yllä-
tys. Päällimmäinen tunne on ilo ja hauskan-
pito, kun muistelee menneitä illallisia, Anu 
Karvonen kuvailee.

Teksti: SUSAN WILANDER
Kuva: MARKUS LINDQVIST

Kyläillallisilla kohtaavat  
tutut ja tuntemattomat

Kuvassa kyläillallisilta (vasem-
malta oikealle) Petri Ikävalko, 
Annamaija Hakama, Aleksi Oik-
konen, Tiina Sara-aho ja Arto 
Leminen. 

KARI ASUI PITKÄÄN Oulun-
kylässä, puolitoistakerroksisessa 
omakotitalossa Patolassa. Hän 
myös osallistui alueen toimin-
taan, sekä Oulunkylä-Seuran 
johtokuntaan että puolueensa 
sosiaalidemokraattien paikal-
lisosaston toimintaan. Vaikka 
hän itse paranteli taloaan, hän 
kuitenkin muutti kerrostaloon 
Maunulaan kirkon ja Sauna-
baarin väliin.

Itselleni oli erityinen koke-
mus saada hänet runsaat 10 
vuotta sitten puhumaan Esto-
nian turmasta. Autolauttahan 
matkusti Tallinnasta Tukhol-
maan. Haveri tapahtui Suomen 
aluevesillä ja siksi suuronnet-
tomuustutkinnan johtaja Ka-
ri Lehtola joutui kovaan paik-
kaan, myös paljon haastatelluk-
si TV:ssä. Kun turma tapahtui 
syyskuun yönä 1994, valtaosa 
matkustajista oli jo hyteissään 
nukkumassa. Kuolleita oli kaik-
kiaan noin 850, 500 ruotsalaista 
ja 300 virolaista. Matkustajista 

pelastui 94, pääosin hyväkun-
toisia yleisötiloissa oleskelleita 
ja henkilökunnasta 43.

Kari muisti tapahtuman Sau-
nabaarissa esitelmöidessään täy-
dellisesti. Tapahtuman kuvaus, 
keulavisiirin vajavainen kiinni-
tys ja sen rikkoutuminen syys-
myrskyssä sekä laivan jääminen 
pahasti kallistuneena kellumaan 
ennen uppoamistaan, kerrottiin 
lähes täydelle salille yksityis-
kohtaisesti. Pyynnöistä huoli-
matta hän ei juurikaan käsitel-
lyt inhimillistä hätää, jota lisä-
si pelastustoimintojen vaikeus 
ja rajallisuus.

Muistan Karin tukan aina 
olleen vähän epäjärjestyksessä, 
mutta se oli oikeastaan hänen 
tavallisenoloista persoonaan-
sa kuvaava erityispiirre. Kari 
Lehtola muutti vielä Maunu-
lasta Sammattiin. Hän kuo-
li syyskuun 1. päivänä hoitoko-
dissa Siuntiossa.

Teksti: ARTO SALMELA

In Memoriam

Kari Lehtola 1938-2019
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oko äänestit OmaStadin suosikkiasi?  Itse tut-
kin kaikkia pohjoisen ehdokkaita ja löysin niin 
monta hyvää ehdotusta, että valinta olisi ol-
lut tosi vaikea ellen olisi jo alusta alkaen pää-
tynyt Oulunkylä-Seuran tekemän suunnitel-
maan Maexmontanin puiston kunnostukses-
ta.  Niin moni suunnitelma pohjautuu toivee-
seen yhteisöllisyyden lisäämisestä ottaen huo-

mioon eri ikäiset ja taustaiset asukkaat.  Ja muraalit – nuo 
upeat ja taiten tehdyt kuvat eri puolella kaupunkia sopisi-
vat oivasti alueellemme.  Aiheista ei olisi pulaa, kun tut-
kii hiemankin rikasta historiaamme.  Ja karavaanipolku-
pyörä!  Olinkin aina tuuminut mikä tuon nerokkaan kul-
kuvälineen nimi on.

Kulkemisesta puheen ollen, se on ollut paikoin melkoi-
sen haastavaa etenkin Raide-Jokerin rakennusalueen var-
rella asuville tai siellä muuten liikkuville.  Itse olen seu-
rannut läheltä millaiseksi Siltavoudintie muotoutuu.  No 
– se kapenee, liittymät tielle on nostettu leveille korote-
tuille suojateille ja risteyksiin on kivetty pikkuisia kurve-
ja.  Työ on vielä kesken ja ensimmäiset lumet kokemat-
ta, joten toimivuus testataan tulevien kuukausien aikana.  

Kirjoitan tätä lokakuun alun myöhäisenä iltana tultu-
ani aiemmin Maunulasta Kustaankartanon ohi.  Vaikka 
tiesin, että puita tulee kaatumaan Raide-Jokerin tieltä, 
kaadetut puut Tuusulantien sillalta aina tiilikirkon riste-
ykseen asti hätkähdyttivät.   Oli todella outoa nähdä mo-
nitoimikone ja metsureita jalkakäytävän vieressä.  Väylä ei 
enää koskaan tule olemaan puiden rajaama vaan muut-
tuu aivan toisenlaiseksi.  Viihtyisämmäksi?  Sen tiedäm-
me varmaankin kymmenen vuoden kuluttua.

Ennen sitä voisimme tavata Teinintien kirkolla 25.11. 
asukasillassa ja jututtaa kaupungin edustajia.  Näkemisiin!

MARJA MARKKO
puheenjohtaja

Oulunkylä-Seuran ry 

Tammen juurelta

J

Oulunkylän asukasilta
maanantaina 25.11. klo 18-19.30
Miksi nyt myllerretään, mitä rakennetaan, kuinka 
kauan, mitä seuraavaksi? Tule kuulemaan alueen 
ajankohtaiset kaavoitusasiat ja antamaan kaupun-
kisuunnittelijoille palautetta. Kahvitarjoilu
Oulunkylän kirkon seurakuntasali, Teinintie 10

Asukasillan jälkeen

Oulunkylä-Seuran syyskokous
Aiheina vuoden 2020  
toiminta, puheenjohtajan 
ja johtokunnan valinta.
 
Kaikki tervetulleita,  
jäseneksikin voi liittyä!

Mäkitorpantie – Siltavoudintie

Mäkitorpantien ja Siltavoudintien liiken-
neturvallisuutta parannetaan muuttamalla 
pyörätiet yksisuuntaisiksi ja erottamalla kä-
velytiet pyöräteistä noppakivellä ja raken-
tamalla mm. Oulunkylän torin, Harjante-
kijäntien, Ruutanatien, Patomäentien ja 
Rautiontien liittymäalueet korotettuina. 
Lisäksi bussipysäkkejä muutetaan entistä 
turvallisemmiksi. 

Työmaa on hidastanut liikennettä, bussi-
pysäkkien paikkoja vaihdettu ja kevyttä lii-
kennettä on ohjattu poikkeusreitille. Suun-
nitelmien mukaan pitäisi töiden kuitenkin 
valmistua pääosin vuoden loppuun men-
nessä. Viimeistelytöitä ja viherrakentamis-
ta jäänee vielä v. 2020 puolelle. 

Raide-Jokerin valmistelevat  
työt alkuun kesällä

Pikaraitiotien rakentaminen vaikuttaa koko 
pääkaupunkiseudun liikenteeseen lähivuo-
sina. Tilapäiset liikennejärjestelyt muut-
tavat jalankulun, pyöräilyn, moottoriajo-
neuvoliikenteen ja joukkoliikenteen reit-
tejä rakentamisen aikana. Järjestelyt ker-
rotaan tarkemmin opastein työmaiden lä-
heisyydessä.

Rakennustöiden takia on Norrtäljen-
tie suljettu arviolta v. 2020 loppuun saak-
ka. Käskynhaltijantien varresta on met-

sää raivattu ja kallioita räjäytelty, jalankul-
ku- ja pyöräliikenne on siirretty kokonaan 
tien itäreunaan. Mäkitorpantien kaupun-
kipyöräasema löytyy nyt Norrtäljentien ja 
Harjantekijäntien risteyksestä. Bussi 550 
on siirtynyt kiertotielle Siltavoudintien ja 
Käskynhaltijantien kautta ja saanut kor-
vaavat pysäkit.

Raide-Jokerin valmistelevia  
töitä Veräjälle

Maaherrantiellä jalankulun ja pyöräilyn 
reitti on siirretty kadun pohjoispuolel-
le Tulvaniitynpolun ja Vantaanjoen välil-
lä. Uuden vesijohdon ja viemärilinjan ra-
kentamisen takia on Veräjä suljettu koko-
naan vuoden loppuun asti. Moottoriajo-
neuvoliikenteen kiertoreitti kulkee Oulun-
kyläntie–Kirkkoherrantie–Jokiniementie–
Otto Brandtin tie reittiä.

Kaasuputken linjan  
raivaustyöt alkoivat

Käskynhaltijantien pohjoispuolella sijait-
seva maakaasun siirtoputki korvataan uu-
della putkella, joka on suunniteltu kulke-
maan Patolan metsäalueen, Henrik Sohl-
bergin puiston ja Itsenäisyydenpuiston 
poikki. Raivaustyöt aloitettiin syyskuus-
sa, rakentaminen valmistuu v. 2020 aika-
na. Putken siirron perusteluna on Käskyn-

haltijantielle rakennettavat Raide-Jokerin 
raiteet ja uudet asunnot.

Asukkaiden ja Oulunkylä-Seuran ak-
tiivisuuden johdosta saatiin kevättalvella 
kaasuputkelle Patolassa uusi metsää sääs-
tävämpi linjaus. Seuraukset vihersormena 
ja ekologisena käytävänä toimivalle muu-
tenkin kapealle Henrik Sohlbergin puis-
tolle ovat kuitenkin suuret.

Täytäntöönpanokielto raivaukselle 
osaan Patolan metsää 

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) 
katsoi, että hakkuut uhkaavat edelleen lii-
to-oravan ydinaluetta ja vaati Uudenmaan 
ELY-keskukselta alkusyksystä puiden hak-
kuille toimenpidekieltoa joka hylättiin. Yh-
distys valitti päätöksestä Helsingin hallin-
to-oikeuteen ja vaati täytäntöönpanokiel-
lon määräämistä toimenpidekieltoasiassa. 
Helsingin hallinto-oikeus teki välipäätök-
sen ja katsoi, ettei täytäntöönpanokiellolle 
ole aihetta. Helsy valitti tästä välipäätök-
sestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka 
myönsi valitusluvan yhdistykselle ja määrä-
si alueelle täytäntöönpanokiellon asian kä-
sittelyn ajaksi. Asian käsittely jatkuu Hel-
singin hallinto-oikeudessa, joten kaasuput-
kityö viivästyy.

Teksti ja kuva: 
ERWIN WOITSCH

Oulunkylä myllerrysten kourissa

Maakaasuputken uuden linjan raivauk-
sen laajuus on yllättänyt monet asukkaat 
ja liikkujat, tiedottaahan kaupunki että: 
”Henrik Sohlbergin puistosta ja Itsenäisyy-
denpuistosta joudutaan kaatamaan joita-
kin puita rakennustöiden takia”. Putken 
rakentaminen edellyttää 12 metriä leveän 
työalueen raivaamista metsään. Putken 
kohta pidetään jatkossakin avoimen puut-
tomana viiden metrin leveydeltä.  
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OSTAMME KULTAA JA HOPEAA!

Tule käymään Nettikullan osto- 
pisteessä Lapinlahdenkatu 19!

Arvioimme kulta- ja hopea- 
esineittesi arvon ILMAISEKSI!

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

Länsi-Pakila 
Rapparintie 6

(09) 752 2668
050 5363 904

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

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

Tilaustyöt•
Hääpuvut•

Turkit•
Turkissäilytys•

Alihankinta ym.•

R.J.Kinnunen Oy
Käpylän oma 

sähköurakoitsija
p. 050 383 5522 

rjkoy@kolumbus.fi

Eri puolilla Oulunkylää ovat erilaiset rakennustyöt 
piinanneet asukkaita keväästä lähtien. Mäkitorpantie 
– Siltavoudintiellä tehdään katujärjestelyjä, Norr-
täljentietä ja Veräjälaakson pääväylää valmistellaan 
Raide-Jokeria varten, puisto- ja metsäkokonaisuutta 
myllätään kaasuputkea varten. Mutta näillä kaikilla 
tavoittelee kaupunkisuunnittelu parempaa Helsinkiä.



OLET SAANUT KOTIIN Helsinki-leh-
den ja sen mukana luettelon Oma-
Stadi-äänestykseen valituista suun-
nitelmista.  Koko kaupungin alueel-
la suunnitelmia on lähes 300 ja niistä 
meidän pohjoiselle alueella kohdistu-
via 17 kpl.  Rahaa on käytettävissä 241 
860,- ja sillä kaupunki on lupautunut 
toteuttamaan eniten tällä alueella ää-
niä saaneet ehdotukset.  

Valta on siis meillä, joten käy äänes-
tämässä ellet ole sitä jo tehnyt!  

Lopussa on vielä äänestyspaikat, jos 
et halua äänestää netissä.  Muista ottaa 
henkilökortti mukaasi!

Tässä muutama esimerkki pohjoi-
sen alueen ehdotuksista:

Ulkoliikuntapaikka kaikenikäisille 
Itsenäisyydenpuistoon, Oulunkylään. 
Kaikenikäisille sopiva liikunta- ja oles-
kelupaikka Itsenäisyydenpuistoon. Nyt 
lähinnä läpikulkupaikkana oleva puis-
toalue elävöitetään ulkoilusta ja liikun-
nasta pitävien kaupunkilaisten käyt-
töön. Puistoon tehdään ulkoliikunta-
paikka monipuoliseen lihaskunnon yl-
läpitoon sekä piknik-pöytäryhmiä oles-
keluun ja eväiden syöntiin.

Karavaanipolkupyörät päiväkoteihin.  
Vuokrataan 20 sähköavusteista kara-
vaanipolkupyörää alueen päiväkoteihin. 
Pyörillä päiväkotiryhmät voivat liikkua 
helposti ja ekologisesti omassa lähiym-
päristössään. Karavaanipyörän kyytiin 
mahtuu jopa 8 lasta kerrallaan. Alueen 
kevyenliikenteenväylät ja ulkoilureitit 
tarjoavat hyvät mahdollisuudet retkeil-
lä pyörällä. Karavaanipyörät tuovat po-
sitiivista näkyvyyttä sekä varhaiskasva-
tukselle että liikkumiselle.

Maexmontanin puistosta Pohjois-
Helsingin tapahtumapaikka. Oulun-
kylän Seurahuoneen edessä oleva Ma-
exmontanin puisto kunnostetaan toi-
mivaksi ja viihtyisäksi puistoksi. Puis-
tolle tehdään kasvojenkohotus kun-
nostamalla esiintymislavaa ja sen ym-
päristöä. Lavan ympärillä oleva lampi 
kunnostetaan ja istutukset päivitetään 
korostamaan puiston henkeä. Penkkejä 
kunnostetaan ja niitä lisätään. Seura-
huonetta ja puistoa korostetaan koh-
devalaistuksella ja Seurahuoneen ja 
Larin Kyöstin tien välistä aluetta siis-

titään. (Tämä on Oulunkylä-Seuran 
tekemä suunnitelma.)

Avoin ateljee kuvataideharrastajil-
le. Tarjotaan alueen kuvataiteen har-
rastajille paikka, johon voi tulla teke-
mään kuvataidetta ja verkostoitumaan 
muiden harrastajien kanssa. Avoimessa 
ateljeessa on mm. pöytiä ja maalausteli-
neitä sekä riittävästi tilaa ja valoa työs-
kentelyä varten. Tiettyinä aikoina tilas-
sa on ohjaaja, jolta voi esimerkiksi pyy-
tää palautetta omasta työskentelystä.

Kesätöitä ja apua kesäaskareisiin. 
Toteutetaan hanke, joka yhdistää alu-
een kesätöitä tarvitsevat nuoret ja ar-
jen askareissa apua kaipaavat asukkaat, 
erityisesti ikäihmiset. Koordinaattori 
saattaa ihmisiä yhteen ja auttaa työn-
tekijän palkkaamiseen liittyvissä asiois-
sa. Nuoret voivat toimia esimerkiksi se-
niorin juttukaverina, apuohjaajana ke-
säleirillä tai tehdä pihatöitä. 1,5 vuot-
ta kestävä hanke mahdollistaa nuoril-
le työkokemuksen ja lisää eri-ikäisten 
kohtaamisia. Tavoitteena on synnyt-
tää myös pidempiaikaista yhteistyötä.

Treffipaikka ikäihmisille.  Tarjotaan 
ikäihmisille mahdollisuus yhdessä-
oloon. Palkataan projektityöntekijä ja 
vuokrataan tila, jossa järjestetään ikäih-
misille toimintaa osallistujien toiveita 
kuunnellen. Rahaa varataan myös lii-
kuntaesteisten kuljetusapuun. Tavoit-
teena on luoda toimintamalli, joka en-
naltaehkäisee yksinäisyyttä ja edistää 
eri ikäryhmien kohtaamista. Vapaaeh-
toistoimijoita innostetaan mukaan toi-
minnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Pohjoisen suurpiirin äänestyspisteet 
ja -tapahtumat, joissa voi äänestää il-
man verkkopankkitunnuksia tai mo-
biilivarmennetta:

- Maunulan Mediapaja (ma-pe klo 9-16) ja 
Oulunkylän Seurahuone (ma-to klo 9-15.30, 
pe klo 9-15)

- Maunula-talon aula, 10.10.-31.10. torstai-
sin klo 15-18

- Lisäksi henkilökortilla voi äänestää Keskus-
takirjasto Oodissa, Helsinki-infon palvelupisteel-
lä ma-to klo 9-18 ja pe 10-18

Teksti: MARJA MARKKO
Kuva: Helsingin kaupunki

OmaStadi Pohjoinen
241 860 €

Äänestä 1.-31.10.2019 omastadi.hel.�
Kuvitus: Minna Alanko

HELSINGIN OSALLISTUVA budjetoin-
ti OmaStadi lähestyy ratkaisevaa äänes-
tystä. Lokakuussa selviää, mihin käyte-
tään tähän varatut 4,4 miljoonaa euroa. 
Mukana on 292 kaupunkilaisten teke-
mää suunnitelmaa ympäri Helsinkiä. 

Pohjoisessa suurpiirissä suunnitel-
mia on 17 ja käytettävissä 241 860 eu-
roa. Suunnitelmat liittyvät mm. puis-
toihin, liikuntapaikkoihin, kulttuuriin, 
taiteeseen sekä yhteisöllisyyttä edistä-
viin tiloihin ja hankkeisiin. Pohjoiseen 
suurpiiriin kuuluvat Oulunkylä, Mau-
nula, Tuomarinkylä, Paloheinä, Länsi-
Pakila ja Itä-Pakila. 

Helsinkiläiset päättävät,  
kaupunki toteuttaa

Kaikki 12-vuotiaat ja sitä vanhemmat 
helsinkiläiset saavat äänestää oman 
suurpiirinsä suunnitelmista ja lisäk-

si koko kaupunkia koskevista suun-
nitelmista. 

Kaupunki toteuttaa OmaStadin ää-
nestyksessä eniten ääniä saaneet suun-
nitelmat. Toteutus suunnitellaan yh-
dessä suunnitelmien tekijöiden kanssa. 
Osallistuvan budjetoinnin avulla kau-
punki haluaa edistää yhteissuunnitte-
lua, hallinnon avoimuutta ja kaupunki-
laisten osallistumista päätöksentekoon.

Äänestys tapahtuu 1.–31.10. ne-
tissä osoitteessa omastadi.hel.fi ja sii-
nä käytetään pankkitunnistusta, mo-
biilivarmennetta tai Wilma-tunnuk-
sia. Myös ilman näitä äänestys onnis-
tuu äänestyspisteissä kuvallisen hen-
kilökortin avulla. Pohjoisen äänestys-
pisteet löytyvät Maunulan kirjastolta 
(10.10.-31.10. välisenä aikana torstai-
sin klo 15-18) sekä asukastalo Sauna-
baarista ja Oulunkylän Seurahuoneel-
ta niiden aukioloaikoina. 

Suomen suurin nettiäänestys

OmaStadin nettiäänestys on laajin 
Suomessa koskaan järjestetty julkisen 
hallinnon sähköinen äänestys. Osal-
listuvan budjetoinnin avulla kaupunki 
haluaa edistää yhteissuunnittelua, hal-
linnon avoimuutta ja kaupunkilaisten 
osallistumista päätöksentekoon. 

Osallistuva budjetointi on uusi, py-
syvä suoran vaikuttamisen tapa Hel-
singissä. Kaupunginhallitus päättää 
seuraavan kierroksen aikataulusta ja 
yksityiskohdista loppuvuodesta 2019.

Tutustu suunnitelmiin ja äänestä 1.-
31.10. osoitteessa omastadi.hel.fi

Lisätietoja: Stadiluotsi Ella Tanskanen, ella.
tanskanen@hel.fi, 040 358 5417

Teksti: ELLA TANSKANEN
Kuva: KIMMO BRANDT

Äänestä miljoonien eurojen käyttämisestä
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OmaStadi 2019 
äänestys 1.-31.10.

Paloheinän kirjasto 
suljettiin 7.10.2019 
alkaen remontin ta-
kia. Kirjasto avataan 
jälleen maanantaina 
18.11.2019. Remon-
tissa uudistetaan 
kirjaston sisustusta 
ja nykyaikaistetaan 
tiloja. Uudistuksia on 
suunniteltu yhdessä 
asiakkaiden ja henki-
lökunnan kanssa.

-PALOHEINÄN KIRJASTON tilojen 
toiminnallisen uudistamisen tavoit-
teena on muokata niistä ei vain pa-
rempia kirjastoja, vaan oleskeluun ja 
yhteiseen tekemiseen houkuttelevia 
asukastiloja, jotka kutsuvat osallistu-
maan ja inspiroitumaan. Kirjasto on 
kulttuurin ja vapaa-ajan tila, joka Pa-
loheinässä innostaa niin kokoontu-
misiin kuin tapahtumien järjestämi-
seen, sanoo Helsingin kaupunginkir-

jaston aluekirjastopalvelujen johtaja 
Saara Ihamäki.

Paloheinän kirjasto on alueellaan 
ainoita julkisia, kaikille avoimia tilo-
ja. Arjessa läsnä olevat kaupungin-
osakirjastot ovat asukkaille rakkaita 
lähipalveluja, jotka vahvistavat alu-
een hyvinvointia tarjoamalla ilmai-
sen ja turvallisen julkisen tilan. Kir-
jastojen myötä myös kaupunginosi-
en houkuttelevuus lisääntyy.

Remontin aikana Paloheinän kir-

jaston aineistolla on tavallista pidem-
mät laina-ajat, ja aineiston voi pa-
lauttaa mihin tahansa Helmet-kir-
jastoon Helsingissä, Espoossa, Van-
taalla ja Kauniaisissa. Varatuissa kir-
joissa on kuitenkin lähettävän kirjas-
ton laina-aika, joten eräpäivät kan-
nattaa tarkistaa lainauskuitista tai 
Taskukirjasto-sovelluksesta.

Teksti: SUSAN WILANDER
Kuva: Helsingin kaupunki

Paloheinän kirjasto remonttiin



Kirjanpitopalvelua Oulunkylässä 
pienille yrityksille

www.mikrotilit.fi          p. 040 733 6869
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PALOHEINÄN ULKOILUMAJAN  
KAHVILA

Palvelemme ark. 10-20, la-su 10-18

Tervetuloa!

                         
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                           

la 26.10.19 kello 10-13 
Pakin talolla, Etupellontie 2 
 Katettuna sadonkorjuun runsas 

ruokapöytä (käteismaksu) 
 Ohjelmaa koko perheelle  

 
Katso tarkempia tietoja:  
www.kaupunginosat.net/pakila 
www.facebook.com/pakilaseura 
 

Pidetty kekritapahtuma tulee taas 

Oulunkylän 
seutua leimaa  
nyt rakentaminen
NYKYTILANNETTA LEIMAA 
Raidejokerin töiden käynnis-
tyminen ja monella paikal-
la alkava asuinrakentaminen. 
Tilannetta vielä vaikeuttaa 
maakaasuputken siirto lähin-
nä Käskynhaltijantien varres-
ta kulkemaan Patolan metsässä 
jalankulkureittiä seuraamaan. 
Rakentamishäiriötä vielä pa-
hentaa hitaanpuoleisesti ete-
nevä Mäkitorpantien perus-
korjaus ja parantaminen.

Pistemäisiä talonrakennus-
kohteita on paljon. Suurin val-
mistunut alue on kaupungin 
rakennuttama kerrostaloryh-
mä Patolan luoteisnurkassa, ns. 
lumenkaatopaikan tuntumassa. 
Uudisrakentaminen jatkuu kii-
vaana Helsingissä ja alueemme 
uusista kohteista ovat alkaneet 
entinen puutavaraliikkeen alue 
Maaherrantien pohjoispuolel-
la, rajoittuen myös rataan ja Jo-
kiniementiehen, Koskelan sai-
raalan ja entisten pesuloiden 
laaja alue ja entisen maalii-
kennekeskuksen alue, jälkim-
mäiset usean tuhannen asuk-
kaan monivuotisia rakennus-
kohteita.

Väki väheni vuonna 2019

Kasvukeskukset ovat nopeas-
sa kehitysvaiheessa, Helsinki 
etunenässä. Helsingin väki-
luku ylittää tänä vuonna 650 
000. Viime vuonna kasvu oli 
4770 henkilöä, mikä ehkä ylit-
tyy vuonna 2019.

Suuralueellamme em. hank-
keista huolimatta väkiluku pu-

tosi 234 hengellä, vaikka syn-
tyneiden enemmyyttä oli 62. 
Asumisväljyys hienoisesti nou-
si meillä, vaikka se Helsingissä 
on laskenut monena vuonna. 

Asuntohinnat 
suuralueellamme

Asuntohinnat kohoavat kas-
vukeskuksissa, muissa maa-
kuntakeskuksissa keskimää-
rin säilyvät ennallaan ja muu-
alla putoavat, monilla alueilla 
vauhdikkaastikin. Kerrostalo-
jen hintakehitys on kaikkialla 
parempaa kuin rivi- ja oma-
kotitalojen. Helsingissä vuo-
sina 2013- 2018 kerrostalojen 
hinnat nousivat 16,4 % ja rivi-
talojen 7,4 %. Hintaero tämän 
ja viime vuoden välillä on vas-
taavasti 3,2 ja -1,3 %. 

Pohjoisen suurpiirin alueel-
la vuosina 2013- 2018 osake-
asuntojen hinnat nousivat (ti-
lasto ei erittele, koska kaup-
poja lähinnä rivitaloista liian 
vähän luotettavaan tulokseen) 
kerrostalovaltaisilla alueilla 12-
19 % ja pientalovaltaisilla alu-
eilla 0-7 %. 

Poikkeuksina olivat kuiten-
kin kerrostalovaltainen Koske-
la, jossa hinnat putosivat 6 %, 
ja hinta 2800 e/m2 on vain 55 
% Käpylän asuntojen hinnois-
ta. Vastaavasti pientalovaltai-
sella Itä-Pakilan alueella hin-
nat putosivat noin 9 %:lla 3200 
euroon neliömetriltä. 

Teksti ja kuva: 
ARTO SALMELA

Kaupunginval-
tuusto hyväksyi 
Helsingin uu-
den yleiskaa-
van lokakuussa 
2016. Yleiskaa-

vassa Tuusulanväylä reuna-aluei-
neen on kaupungin kasvun pai-
nopisteitä. Suunnittelu jatkuu 
asemakaavatasolla, mahdollises-
ti osittain osayleiskaavana. Asi-
an valmistelijoita on iso ryhmä, 
tästä selostuksesta on neuvoteltu 
arkkitehti Eeva Pirhosen kans-
sa. Alueen suunnittelua koske-
via asukaskannanottoja on val-
tavasti, niiden käsittely on käyn-
nissä jatkosuunnittelun rinnalla. 

Alueen runkona on uusi pää-
katu, Mäkelänkadun jatke. Katu 
on merkitty yleiskaavaan lähel-
le Kehä 1 ulottuvana kaupun-
kibulevardi-merkinnällä, jonka 
mukaisesti liikenneväylää kehi-
tetään osana laadukasta urbaa-
nia ympäristöä tiivistettävässä 
kaupunkirakenteessa. Käpylän 
asemanseutu on alueen tärkein 
toiminnallinen ja liikenteellinen 
keskus. Sen kävely-ympäristö ja 
reitit suunnitellaan viihtyisiksi 

ja korkeatasoiseksi. Mäkelän-
katua rauhoitetaan ohjaamalla 
osa autoliikenteestä Veturitien 
suuntaan nykyistä katuverkkoa 
käyttäen. Panuntien alitus säily-
nee, mutta radan ylityssillan säi-
lymistä vielä pohditaan.

Alueelle suunnitellaan tiivis-
tä ja monimuotoista kaupunkia 
lähes 20 000 uudelle asukkaalle. 
Bulevardin varrella olevat kau-
punginosat täydentyvät yhtenäi-
seksi kaupunkimaiseksi alueeksi. 
Kaupunginosien välille muodos-
tuu uusia kulkuyhteyksiä. Nykyi-
sen moottoritien reuna-alueista 
tulee selkeästi tiiviimpää ja ra-
kennetumpaa ympäristöä, mut-
ta merkittävimmät luontoalueet 
sekä viherverkoston keskeisim-
mät alueet säilytetään. Bulevar-
dille suunnitellaan pikaraitiotie, 
linjan 1 jatke.  

Käskynhaltijantien/Pakilan-
tien risteysalueelle on ideoitu 
uusi toiminnoiltaan sekoittu-
nut paikalliskeskus ja joukkolii-
kenteen solmukohta. Kun Mau-
nulan keskus on vieressä ja sille 
puolelle on tulossa pääosa uu-
desta asutuksesta, paikalliskes-

kuksen lähtökohdat ovat mel-
ko huonot. Raide-Jokeri riste-
ää eritasossa bulevardin kanssa 
Käskynhaltijantiellä. 

Suunnittelu- ja päätöksente-
kotilanne on vaikeahko suuri-
ne kaupungin investointeineen 
ja siksi pääratkaisu siirtyy eh-
kä 10-20 vuotta tulevaisuuteen. 
Joitakin osa-alueita lähinnä ete-
läosassa voidaan kyllä päättää ja 
saada rakentumaan lähivuosina-
kin. Sitä varten asemakaavat laa-
jalla alueella ovat rakennuskiel-
lossa, jotteivat niiden kehittä-
mismahdollisuudet esty.

Oulunkylän kaavat

Kylänvanhimmantien länsipään 
ja Mäkitorpantien risteysalueel-
le laaditusta kaavaluonnoksesta 
saatujen palautteiden pohjalta 
on laadittu ilmeisen lopullinen 
kaavaehdotus. Nelikerroksinen 
uusi kerrostalo siirtyi hieman 
luoteeseen. Katualuetta leven-
nettiin ja saatiin erillinen jalka-
käytävä uuden talon eteen. Va-
litusaika on loppunut lehtemme 
ollessa painossa. Rakennuttaja 

on Lapti Oy, jonka rakentama 
kerrostalo valmistui pari vuot-
ta sitten 200 m etäisyydelle uu-
desta paikasta, Mäkitorpantien 
toiselle puolelle.

Maaherrantien eteläpuoleiset 
kerrostalokaavat ovat vahvistu-
massa. Pienimmän, tien pohjois-
puolisen alueen toteuttaminen 
on jo käynnistynyt. Oulunky-
läntien pohjoispään asemakaa-
voitus on käynnistymässä.

Länsi-Pakilan kaavat

Kun on tehty periaatepäätös, et-
tä Pakilantien viereisille tonteille 
annetaan 2-3-kertainen raken-
nusoikeus, tällä hetkellä kaikki-
aan yhdeksän asemakaavahan-
ketta on vireillä. Osa on alkuvai-
heissaan, osa luonnoksen asteel-
la ja osa jo vahvistunut. Hank-
keet tuovat uusia asukkaita hy-
vien liikenneyhteyksien varrelle 
ja useat myös lisäävät kaupallis-
ta palvelua.

Paloheinän kaava

Ylätuvantien ympäristön kaa-
valla mahdollistetaan lisäraken-
tamista. Torpparinmäentie 1:n 
päivittäistavarakaupan laajen-
taminen tehdään mahdollisek-
si ja autopaikkaratkaisua muu-
tetaan. Pientalojen täydennys-
rakentamista tutkitaan Ylätu-
vantie 3 sijaitsevalle tontille ja 
Ylätuvantien varrella sijaitse-
valle pysäköintialueelle. Puisto-
aluetta ehkä liitetään kortteli-
alueisiin. Alueella tutkitaan uu-
sia liikennejärjestelyitä. Sihtee-
rinpolun ja Ylätuvantien välisen 
kapean puistokaistaleen ja Sih-
teerinpolun katualueen muutta-
mista korttelialueeksi tutkitaan. 
Kaavaluonnos on laadittavana.

Teksti ja kuva: ARTO SALMELA

Tuusulanbulevardi muuttaa 
aluetta kaupunkimaisemmaksi

Kaasuputkityömaa 
Veräjämäessä.
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Fysioterapeutti  
Anita Korhonen 
050 545 9500
Männikkötie 10

• fysioterapia & hieronta 
(48,-/h) 

• kinesioteippaukset  
• Bemer-terapia 

• kalvo(fascia)käsittelyt

Marleen
a •  Kauneushoitola  

•  Jalkahoitola   
•  Koti- ja  
    laitoskäynnit

Olemme Oulunkylässä, Siltavoudintie 7 evakossa  
putkiremontin vuoksi.  Puh. 09-791187 / 040-5721238

Nettiajanvaraus www.kauneushoitolamarleena.fi

Tiistaisin 
eläkeläisalennus

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

45v.

Oulunkylän  
Kampaamo

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

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

P. 040 415 9119 www.fysiotreenari.com
Käpylä, Tattariharju ja Siltamäki 

Tervetuloa!

Mäkitorpantie 23  |  Puh. 09-752 4939

Parturi-Kampaamo

 

Yksilölliset 
hammasproteesit 

suoraan valmistajalta

Erikoishammasteknikko 

MERJA  
VESAMÄKI

Helsinginkatu 9 
P. 09 716 151

(norm. 23,50)

K
Käpyläntie 8, 00600 Helsinki  

(09) 791 335 • www.käpylänapteekki.fi
Palvelemme ark. 8.30 – 19.00, la 9.00 – 16.00

TARJOUKSET VOIMASSA 30.9. ASTI 

Elinvoimaa arjen pyöritykseen! 
Multivita Plus on erityisesti aikuisille suunniteltu moni- 
vitamiini, joka sisältää 18 päivittäin tarvittavaa vitamiinia ja hiven-
ainetta, mm. A- ja D3-vitamiinia, magnesiumia sekä foolihappoa. 
Yksi tabletti päivässä riittää!

Multivita plus 200 tabl  
avainasiakkaille

Käpylän apteekista

Liity nyt avainasiakkaaksi!

Avoimet ovet pe 1.11. klo 16-20
Tarjouksia mm. kampaamotuotteet -30%

www.avainapteekit.fi

1990

6 23.10.2019Oulunkyläinen
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Kelan vaativa kuntoutus.  
Meillä käyvät Helsingin  

kaupungin palvelusetelit.

www.fysioeka.fi 
Sofianlehdonkatu 5 a A 4,  

00610 Hki 
p. 040-5074530

Hammashoitoa 
OULUNKYLÄSSÄ

Siltavoudintie 4

Jukka Kärkkäinen 
Hammaslääkäri, lääkäri

OK-Hammas
Ajanvaraus p. 7520880

Hiusateljee Oy Ogelin liikekeskus,  
Kylänvanhimmantie 29  

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

Piristä itseäsi  
uudella  
tyylillä!

Muodonmuutokset  
meiltä ammatti- 

taidolla, myös uudet  
hiustenvärjäykset.

Tervetuloa tutustumaan!

Kauneus ja terveys

Parturi-Kampaamo 

Salon Bonita
040 580 3836   

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

 
 
 
                                                                   
 

     maunulan 
                  apteekki 
 

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

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

                                          maunulan_apteekki.helsinki@apteekit.net 

     

  Katso kaikki tarjoukset                      
         www.maunulanapteekki.fi  
                                                                 

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

Tule 
tutustu-
maan !

LEIKKUU
HIUSTEN

AVATTU UUSI
PARTURI KAMPAAMO PAKILAAN!

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

VÄRIT alk. 50,-
Ma-pe 09.00-19.00, La 10.00-18.00
Puh.0400-377822
Tammiontie 1 (Maunula)

Kuntoutus- ja jalkaterapiakeskus
Kauneushoitola ja kampaamo  
Jo vuodesta 2005

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

Käpyläntie1, 00610 Helsinki   |   www.koskelanhammas.fi

Varaa aika
soittamalla

(09) 720 6800
tai netistä.

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO 

Hannele Lindholm 
Puh. 09 710 533
Käenkuja 4, Sörnainen

Ekspressiivinen  
painonhallintakurssi

Maanantaisin 11.11.– 9.12. klo 18 – 19.30 
ILOA, LUOVUUTTA, VERTAISTUKEA 

ekspressiivisen taideterapian keinoin
Mukana Joulumuori Mrs Santa Ma Manta

JOULULAHJAKSI tutustumistarjous – 50%  
vain 75 €, kaikki viisi kertaa
Mäkitorpantie 19 A, Oulunkylä 

Eija, p. 040 778 13 48, eija@viisasheinasirkka.fi

Pätevä, iloinen ope, 30 vuoden kokemus, erinomaiset 
suositukset ja oppimistulokset. Myös teoriaopetusta ja  
musiikkiopiston pääsykokeisiin preppausta. 
Oppilailla on mahdollisuus säveltää itse ja esiintyä paljon. 
Ohjelmistossa kaikkea klassisesta jazziin ja rokkiin. 
Myös aikuisille ja erityisoppilaille. 
Bussit 52, 52A, 54B, 64, 69, 72, 512, 550 (jokeri), juna. 
Luotettava Musiikkikoulu Viisas Heinäsirkka 
www.viisasheinasirkka.fi

Pätevä, iloinen ope, 30 vuoden kokemus, erinomaiset 
suositukset ja oppimistulokset. Myös teoriaopetusta ja  
musiikkiopiston pääsykokeisiin preppausta. 
Oppilailla on mahdollisuus säveltää itse ja esiintyä paljon. 
Ohjelmistossa kaikkea klassisesta jazziin ja rokkiin. 
Myös aikuisille ja erityisoppilaille. 
Bussit 52, 52A, 54B, 64, 69, 72, 512, 550 (jokeri), juna. 
Luotettava Musiikkikoulu Viisas Heinäsirkka 
www.viisasheinasirkka.fi

MUSIIKKIKOULU
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PAKILA-SEURA NIMEÄÄ Vuo-
den pakilalaiseksi alueella asu-
van tai asuneen henkilön, joka 
on aktiivisella toiminnallaan 
vaikuttanut Pakilan alueen ke-
hitykseen tai muuten toimi-
nut yhteistyön edistäjänä alu-
een toimijoiden kesken. Tänä 
vuonna valinnan perusteena oli 
erityisesti pitkäaikainen työ las-
ten ja nuorten liikuntaharras-
tusten hyväksi.

Onnittelupuheessaan Paki-
la-Seuran puheenjohtaja Raimo 
Rahkonen toi esiin Kurt Grön-
lundin monipuoliset ansiot alu-
eemme nuorison liikuntaharras-
tusten edistäjänä ja johtajana.  
Grönlund on lähes 40 vuotta 
toiminut eri tehtävissä Helsin-
gin Palloseurassa (HPS). Seu-
ran päälaji on nykyisin jalkapal-
lo. HPS:n toiminta on 1980-lu-
vulta lähtien keskittynyt Paki-
lan, Paloheinän ja Torpparin-
mäen alueelle. Yli tuhannen jä-
senen HPS tarjoaa harrastus-
mahdollisuuden ja hyvät har-
rastusolosuhteet alueen lapsil-
le ja nuorille.

HPS:n keulahamo

Kurt ”Kurre” Grönlund tuli 
monien muiden vanhempien 
lailla HPS:n toimintaan omi-
en lastensa harrastuksen kaut-

ta.  Grönlund aloitti 1980-lu-
vun alussa joukkueenjohtajan 
roolissa, toimi sittemmin val-
mentajana ja seuratoimihenki-
lönä. Seuran johtamiseen liit-
tyvät tehtävät hän aloitti tultu-
aan valituksi johtokunnan jäse-
neksi vuonna 2000. Koko seu-
raa Kurre on luotsannut vuo-
desta 2008. Hänen puheen-
johtajakaudellaan seuran ke-
hittämiseen on panostettu voi-
makkaasti ja seuran toiminta 
on muuttunut ammattimai-
semmaksi, mikä on näkynyt 
mm. täysipäiväisten työnteki-
jöiden palkkaamisena ja toi-
mintaolosuhteiden kehittämi-
senä. Kaikkein näkyvin tämän 
kehittämistyön tulos on kevääl-
lä 2014 avattu oma täysimittai-
nen keinonurmikenttä Pakilan-

tien ja Paloheinäntien risteyk-
sessä ja sen vieressä sijaitseva 
juniorikenttä. 

Myös Suomen Palloliiton 
Helsingin piirin toimintaan 
Kurt Grönlund on osallistunut 
toimimalla pitkään kurinpito-
valiokunnassa ja sen puheen-
johtajana. Palloliitto palkitsi 
Grönlundin 2014 liiton hopei-
sella ansiomerkillä. Pakila-Seu-
ran huomionosoitus on Grön-

lundille mieleinen. Hän tietää 
tehneensä paljon töitä liikun-
nan ja nuorten eteen. 

– Kiitoksia en ole kaivannut, 
mutta työn huomioiminen tun-
tuu oikein hyvältä, hän sanoo. 

Yhteisöllisyyttä 
vahvistettava

Kurt Grönlund on asunut Pa-
loheinässä vuodesta 1983. Hän 

kertoo viihtyvänsä hyvin ja ar-
vostavansa erityisesti alueen 
rauhallisuutta ja luonnonlä-
heisyyttä. Urheilun ohella hän 
ehtii myös harrastaa muuta: 
hän on intohimoinen eloku-
vaharrastaja ja vakituinen kävi-
jä Sodankylän filmifestivaaleil-
la. Ihmisenä Grönlund tunne-
taan nopeana ja suoraviivaise-
na toiminnanmiehenä, joka ar-
vostaa erityisesti yhteisöllisyyt-

tä. Grönlund näkee, että yhtei-
söllisyyttä olisi tarpeen vahvis-
taa myös Pakilan, Paloheinän ja 
Torpparinmäen eri toimijoiden 
kesken ja toivoo, että paikalliset 
yhteisöt voisivat kokoontua yh-
dessä pohtimaan aluetoimin-
nan ideoita yhteiseksi hyväksi.   

Teksti ja kuva: 
ERJA VUORIO

Vuoden pakilalainen on Kurt Grönlund 

Vuoden palkitut pakilalai-
set: vasemmalla Vuoden 
pakilalainen 2019 Kurt 
Grönlund, oikealla Vuoden 
maineteko Pakila-Seuran 
toimialueella -kunniamai-
ninnan saanut Tuomas 
Tuomi-Nikula. Keskellä 
palkinnot luovuttanut Pa-
kila-Seuran puheenjohtaja 
Raimo Rahkonen. 

ENSIMMÄISELLÄ Vuoden mai-
neteko Pakila-Seuran toimialu-
eella –kunniamaininnalla Pa-
kila-Seura palkitsi Tuomas Tuo-
mi-Nikulan, jonka toiminnalla 
on ollut suuri merkitys alueen 
asioihin erityisesti tänä vuon-
na. Asukasaktiivi Tuomi-Ni-
kulan panos oli keskeinen Pa-
kilantien ja Kyläkunnantien ris-
teykseen kaavaillun rakennus-
hankkeen palauttamisessa ke-
väällä uudelleen valmisteluun 
huomattavasti suunniteltua pie-
nempänä siten, että liikennehai-
tat minimoidaan ja suojeltujen 
rintamiestalojen takatontit suo-
javiheralueina säästetään. Tuo-
mas toimi asiassa sinnikkäästi 
ja vaivojaan säästämättä ja on 

muissakin yhteyksissä puolus-
tanut kotialueemme luonto- ja 
kulttuuriarvoja. Pakila-Seura 
haluaa nostaa Tuomaksen toi-
minnan valokeilaan hyvänä esi-
merkkinä asukasaktiivisuuden 
vaikuttavuudesta.   

Pakilaan Tuomas Tuomi-Ni-
kula päätyi kuutisen vuotta sit-
ten alueen luonnonläheisyy-
den, rauhallisuuden ja pienta-
lovaltaisuuden vuoksi, erityise-
nä kiinnostuksen kohteena alu-
een suojellut rintamamiesta-
lot. Perheen viihtymistä alueel-

la tukevat toimivat sukulais- ja 
muut verkostot, jotka ovat lap-
siperheelle tärkeitä. Tuomas toi-
voo alueen kehittämistä järke-
västi, asukkaiden tarpeista läh-
tien. Hänen mielestään luonto 
ja viheralueet ovat entistäkin 
tärkeämmässä asemassa tiiviis-
ti rakennetulla alueella. 

Yhteiset tavoitteet tärkeitä

Pakila-Seuran kunniamainin-
nan Tuomas Tuomi-Nikula 
kertoo ottavansa vastaan kiitol-
lisena ja ”fiiliksissä”. Hän iloit-
see, että Pakila-Seura on otta-
nut käyttöön uuden palkitse-
miskategorian ja toivoo, että hä-

nen saamansa huomionosoitus 
rohkaisee muitakin asukasvai-
kuttamisessa. Alueen asioiden 
kehittämisessä hän nostaa esiin 
yhteisöllisyyden merkityksen - 
kuten Vuoden pakilalaiseksi va-
littu Kurt Grönlundkin. Tuo-
mas peräänkuuluttaa alueen toi-
mijoiden avointa vuoropuhelua 

matalalla kynnyksellä ja toivoo, 
että historian taakoista eri ryh-
mien intressien vastakkainaset-
telussa voitaisiin vihdoin luopua 
yhteisten tavoitteiden hyväksi. 

Teksti ja kuva: 
ERJA VUORIO

Vuoden maineteko Pakila-Seuran toimialueella

Pakilantien rintamamiesta-
lojen takatontit säästetään.

Tänä vuonna Pakila-Seura otti Vuoden 
pakilalaisen valinnan ohella käyttöön 
uuden huomionosoituksen. Kun Vuoden 
pakilalaisen valintaperusteena on 
yleensä pitkäaikainen toiminta, halu-
taan uudella kunniamaininnalla kiinnit-
tää huomiota yksittäisiin merkittäviin 
ajankohtaisiin tekoihin. 

Pakila-Seura on valinnut Vuoden paki-
lalaiseksi 2019 urheiluvaikuttaja Kurt 
Grönlundin. Kunniakirja luovutettiin 
Grönlundille Pakilan, Paloheinän ja 
Torpparinmäen yhteisessä Kylätapah-
tumassa Pakilan yläaseteen koululla 
8.9.2019.  
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TAITEILIJAPARISKUNTA Heikki So-
mersalo (1936-2015) ja Helga Reini-
kainen-Somersalo (1940-2018) ovat 
molemmat debytoineet 1960-luvun 
alussa. Samoin molemmat ovat toimi-
neet Taideteollisen korkeakoulun opet-
tajina, Somersalo vuosina 1973-2001 
ja Reinikainen vuodesta 1971. Kuva-
kieleltään taiteilijat ovat hyvin saman-
kaltaisia ja välillä heitä on vaikea erot-
taa toisistaan. Molemmille on tyypil-
listä voimakkaat, hehkuvat värisävyt 
ja minimalistinen väripaletti. Teosten 
aiheet liittyvät usein luontoon, mutta 
liikkuvat esittävän ja ei-esittävän vä-
limaastossa.

Heikki Somersalon ja Helga Reini-
kainen-Somersalon perikunta on lah-
joittanut pääosan taiteilijapariskunnal-
ta jälkeen jääneistä taideteoksista, run-
saat 120 työtä, Helsingin Saskia ry:lle. 
Perikunta lahjoitti lisäksi HUS-kun-
tayhtymälle noin 30 työtä. Helga Rei-
nikainen-Somersalon toivomus oli, et-
tä teokset sijoitettaisiin julkisesti näh-
täville esimerkiksi sairaaloihin, van-
hainkoteihin, kouluihin ja kirjastoi-
hin. Teokset ovat pääasiallisesti öljy- 
ja akryylimaalauksia.  Töiden aikaja-
na ulottuu kuusikymmenluvun lopul-
ta kummankin taiteilijan lähes viimei-
seen hengenvetoon. 

Henrik Sohlbergin tiellä taiteilija-
pariskunnalla oli vierekkäiset ateljeet, 
joiden väliin puhkaistiin ovi. Ateljeet 
sijaitsivat alakerrassa ja kummassakin 
ateljeessa oli erillinen yläkerta. Näin 
asunnosta muodostui mielenkiintoi-
nen kompleksi, jossa oli kaksi yläker-
taa ja kaksi keittiötä ja yhdestä ylä-
kerrasta toiseen siirtyminen vaati en-
sin yhteen ateljeehen laskeutumista, ja 
toisen ateljeen kautta toiseen yläker-
taan kiipeämistä.

Yhtä mielenkiintoinen kuin taiteili-
japariskunnan ateljeeratkaisu oli koko 
heidän elämänsäkin. Sekä Heikki että 
Helga tekivät elämäntyönsä taidemaa-
lareina ja erittäin pidettyinä opettajina 
Suomen Taideakatemiassa. He saivat 
aiheita maalauksiinsa luonnosta ja mo-
ninaisilta ulkomaanmatkoiltaan.  Joka-
kesäinen usean viikon pituinen venei-
ly Suomenlahden alueella tai Saimaalla 
toi monia merellisiä aiheita kumman-
kin taiteilijan teoksiin. Matkat Egyp-
tiin, Sri Lankaan ja muihin eksoot-
tisiin paikkoihin antoivat vaikutteita 
päätähuimaaviin väriskaaloihin. Kum-
mankin taiteilijan töitä on esillä mo-
nissa taidemuseoissa ympäri Suomea.

Helsingin Saskia ry on taiteilijoiden 
vaimojen vuonna 1948 perustama yh-
distys, jonka tarkoituksena on perus-
tamiskirjansa mukaan tukea vaikeuk-
siin joutuneita kuvataiteilijoita ja hei-
dän perheitään taloudellisesti ja henki-
sesti. Saskioiden esikuvana on vuosina 
1609-69 eläneen hollantilaisen taide-
maalari Rembrandtin puoliso ja muusa 
Saskia van Uylenburg. Saskia oli varak-
kaasta perheestä, ja hän tuki miestään 
tämän ammatin harjoittamisessa sekä 
taloudellisesti että henkisesti. 

Helsingin Saskia ry:ssä on jäseniä 
tällä hetkellä noin 100, joista suurin 
osa on muita kuin taiteilijoiden puo-
lisoita. Yhdistyksen puheenjohtajana 

toimii Maj-Lis Pitkänen.
Yhdistyksen toiminta on hyvin ak-

tiivista. Sen ohella, että yhdistys kerää 
eri tavoin varoja taiteilijoiden tukemi-
seksi, se järjestää jäsenilleen mm. teat-
teri-iltoja, galleriakierroksia ja muuta 
jäsenistöä yhdistävää toimintaa. Vapaa-
ehtoistyöstä ja taiteesta kiinnostuneet 
ovat tervetulleita jäseniksi. Yhdistyk-
sen verkkosivuilla www.saskia.fi on li-
sätietoa yhdistyksen toiminnasta ja sii-
hen liittymisestä.

Taideteosten deponointi sairaaloi-
hin ja muihin hoitolaitoksiin on tär-
keä osa Saskioiden toimintaa. Depo-
nointia hoitaa erityinen taidetoimi-
kunta. Tähän tarkoitukseen saatujen 

teosten kokonaismäärä on tällä het-
kellä noin 360.

Helsingin Saskia ry:lle lahjoitetut 
teokset elävöittävät muun muassa Kau-
nialan sairaalan, Suursuon sairaalan, 
Mariankodin ja Pakilakodin tiloja. 
Yhdistys tulee Helgan toivomuksen 
täyttämiseksi jatkamaan edelleen te-
osten deponointia. HUS-kuntayhty-
mälle lahjoitetut teokset on sijoitet-
tu Helsingin Yliopistollisen Keskus-
sairaalan tiloihin.

Teksti ja kuva:
PIRKKO AHO

Helsingin Saskia ry: taidetoimikunta

Merkittävä 
taidelahjoitus 
sairaaloihin ja muihin 
julkisiin laitoksiin 
(jatkoa kannesta) Saskioiden taidetoimikunta (pj Sinikka 

Tuomi, Inkeri Huhtamaa, Pirkko Wes-
terlund, Outi Swanljung ja Pirkko Aho 
Kaunialan sairaalassa. Taustalla depo-
noitu Helgan työ, Heijastuksia. 

Ammattinäyttelijä, freelance-
ohjaaja, lastentarhanopettaja 
– mies, joka keksi Lauluviivan.  
Hän on Jyrki Kallius, joka oh-
jaa vuoden päästä ensi-iltaan 
tulevan näytelmän Maunulan 
historiasta alkaen 1600-luvul-
ta aina Raide-Jokeri -aikaan.

JYRKI HALUSI KERTOA draaman keinoin Maunu-
lan värikkäästä historiasta ja sai houkuteltua Jouko Jau-
hiaisen kirjoittamaan siitä näytelmän.  Nyt teksti on 
valmis sovitettavaksi näyttämölle ja esitettäväksi har-
rastelijavoimin.  Mukaan on lupautunut jo muutamia 
näyttelemisestä kiinnostuneita henkilöitä, mutta roo-
leihin tarvitaan myös nuoria miehiä, joiden löytämi-
nen on Jyrkin mukaan melkoisen haasteellista.  Näy-
telmän harjoitukset alkavat ensi tammikuussa Mau-
nulan lukion tiloissa ja kenraaliharjoitus on tarkoitus 
vetää läpi vuoden 2020 syyslomien aikaan Maunula-
talolla.  Näytöksiä tulee olemaan ainakin viisi ja tarvit-
taessa enemmänkin.  Näytelmä myös taltioidaan, jotta 
sitä voidaan tulevaisuudessa käyttää vielä salaperäisyy-
den varjoissa olevassa uudenlaisessa esitysmuodossa.

Jyrki on itse näytellyt laitosteattereissa 90-luvul-
la eri puolella Suomea.  Muutettuaan Helsinkiin hän 
on keskittynyt ohjaamiseen, johon hän kertoo suhtau-
tuvansa vakavasti, mutta ilon ja positiivisuuden kaut-
ta.  Ei puuhastelua! – hän toteaa.  Yhteisen projektin 
tekemisessä ohjenuorana on yhteisöllisyyden kasvu ja 
tulevan esityksen luomisessa tukena onkin Maunula-
Seura.  Näytelmän musiikin takaa löytyy ammattimuu-
sikko ja puvustuskin on jo hahmottumassa.  Tarkoitus 

ei ole kuvata Maunulan historiaa siloteltuna vaan mu-
kaan on tulossa tapahtumia ja aikakausia, jotka eivät 
ole kovin mairittelevia kaupunginosan menneisyydessä.

Päivätyökseen Jyrki Kallius toimii lastentarhanopet-
tajana ja siihen liittyy tuo Lauluviiva.  Se on teipillä 
tehty viiva päiväkodin lattiassa, jonka ääressä lapsi saa 
esittää vaikka laulun tai miksei lorunkin – tai olla en-
sin ihan hiljaa, jos kovin jännittää.  Jokainen esiinty-
jä saa aplodit ja kannustuksia.  Tarkoitus on vahvistaa 
lapsen itsetuntoa ja rohkeutta.

En huomannut kysyä Jyrkiltä laittaako hän Mau-
nula-talon näyttämöllekin lauluviivan.

Teksti: MARJA MARKKO
Kuva: LIISA LOHTANDER

Lauluviivalta teatterin näyttämölle

Jyrki Kallius

Perinnemaalit
Maaväripigmentit 
Puunkäsittelyaineet

www.kirjovarit.fi
Läkkisepäntie 22
00620 Helsinki
Puh. 020 780 9696

Olemme avoinna 
arkisin klo 8-16

Varit, 
joissa on luonnetta!

DIGITAALINEN SYRJÄYTYMINEN
Aiheesta alustaa kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd) 

Oulunkylän kirjastossa, os. Kylänvanhimmantie 27  
ma 18.11.19 klo 18.00

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan!
Järjestää Oulunkylän sosialidemokraatit
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Koskelan entisen 
sairaala-alueen 
muutos asuinalu-
eeksi on alkanut 
ensimmäisten 
uudisrakennusten 
työmaan käynnisty-
essä Käpyläntiellä. 
Samalla jatkuu 
keväällä alkanut 
kunnallistekniikan 
ja väylien rakenta-
minen alueella ja 
sen läheisyydessä.

KOSKELAN SAIRAALA-ALUEEN 
perinteikkään sairaalapuiston ym-
pärille rakennetaan lähivuosina yli 
1 500 uutta asuntoa noin 3 000 uu-
delle asukkaalle. SSA Group Oy ra-

kennuttaa ensimmäiset kaksi ker-
rostaloa, joissa on yhteensä 66 Hi-
tas-asuntoa. Alueen suosiosta ker-
too se, että nyt rakennettavan koh-
teen asunnot on jo myyty. Seuraa-
vat työmaat käynnistyvät loppuvuo-
desta 2019 ja alkuvuodesta 2020.

Alueelle rakennetaan monia eri-
tyyppisiä asuntoja ja katutasoon jon-
kin verran liiketiloja. Rakennukset 
sijoittuvat sairaala-alueen reunoille. 
Koskelantien, Käpyläntien ja Kun-
nalliskodintien varrelle nousevien 
kerrostalojen suojaan jätetään suu-
ri osa vanhasta sairaalapuistosta.

Asemakaavassa suojellut van-
hat sairaalarakennukset muute-
taan myöhemmin asuinkäyttöön 
ja yhteen niistä peruskorjataan ti-
lat myös päiväkodeille. Uusi moni-
puolinen palvelukeskus valmistuu 
Kunnalliskodintien pohjoispuolel-
le tämän hetkisen arvion mukaan 
vuonna 2023.

Teksti: SUSAN WILANDER
Kuva: SSA Group Oy

Asuntojen rakentaminen 
alkoi Koskelan 
sairaala-alueella

Arkkitehdin näkemys aloituskohteesta Käpyläntieltä päin.

Suomen sisällissodan ai-
kana Pakilassa eli sil-
loisessa Pakinkylässä 
toimi punakaarti, jos-
sa oli lähes kolmesa-
taa jäsentä. Kaartilai-
sista puolet kuului Pa-
kinkylän komppani-

aan, joka osallistui sotatoimiin eri rin-
tamilla, kuten Vilppulassa, Lempää-
lässä, Tikkurilassa ja Lahden seudul-
la. Pakinkylässä se vartioi venäläisiltä 
jääneitä ammusvarastoja.

Naisia Pakinkylän kaartissa oli noin 
30, muutama rintamilla sairaanhoita-
jina ja muut omassa kylässä muoni-
tustehtävissä.

Punakaarti oli myös paikallisyhtei-
sö, joka piti yllä kansankeittiötä, sairas-
huonetta ja järjestystä, sekä antoi elin-
tarvelautakunnalle virka-apua tarkas-
tuksissa ja takavarikoissa.

Sodan lopulla vappuna Lah-
den seudulla saksalaisille ja 4. 
toukokuuta Kotkassa valko-
kaartilaisille antautuneet pa-
kinkyläläiset päätyivät pää-
osin Tammisaaren vankileiril-
le tai Fellmanin pellon kautta 
Hämeenlinnan tai Riihimä-
en vankileireille. Pakinkylään 
jääneistä kymmenet joutui-
vat Helsingin vankileireille.

Vankileirien 
murhenäytelmä

Jo ennen punakaartia pe-
rustettiin elokuussa 1917 
Åggelbyn suojeluskunta. 
Sodan jälkiselvittelyissä 
suojeluskunta vuokrasi Oulunky-
län Seurahuoneen ”vankileiriksi”, jos-
sa se kuulusteli seudulla vangittuja pu-
naisia ja vankileireiltä kuulusteltavak-
si lähetettyjä vankeja. Tutkintotuoma-
rin syyttömäksikään toteamia vanke-
ja ei voinut vapauttaa ilman suojelus-
kunnan lausuntoa. 

Pakinkylän punakaartilaisista 61 
kuoli. Heistä puolet menehtyi vanki-
leireillä. Taisteluissa kaatui 15 ja toiset 
15 teloitettiin taisteluiden jo päätyttyä. 
Sisällissodan synkkään saldoon kuului-
vat myös neljä vallankumouksen aika-
na tehtyä murhaa, joista syytettiin eräi-
tä pakinkylän punakaartilaisia. 

Muutamassa kuukaudessa Pakinky-
lään ja Oulunkylään tuli 34 leskeä. 120 
lasta jäi ilman isää. Jotain ajasta kertoo 
se, että Kotkassa ilman oikeudenkäyn-
tiä teloitetun Lauri Paldanin leski, pu-
nakaartiin kuulumaton Vieno Paldan 
joutui viideksi kuukaudeksi vankilei-
rille, koska eräs suojelukuntalainen oli 

VUOSI 1918 PAKILASSA 
JA OULUNKYLÄSSÄ

Pakinkylän Punainen Kaarti. 
Kansi: Titta Lindström.

Pakinkylän punakaartilainen 17-vuoti-
as Gösta Laine. Kuva: Kansan Arkisto.

kuullut Vienon käyttävän kadulla sa-
naa ”lahtari”. Kolme lasta – joista nuo-
rin vasta yhdeksän kuukauden ikäinen 
– joutui lastenkotiin. 

Naiset olivat keskeisessä roolissa, 
kun työväenliike nousi uudelleen. Pa-
kinkylän työväenyhdistyksen Hulda 
Seikkala kutsui kokouksen, jossa jo 
5.tammikuuta 1919 käsiteltiin yhdis-
tyksen toiminnan käynnistämistä ja 
työväentalon takavarikosta ”vapaaksi 
hakua”. Hulda Seikkala tuli myös va-
lituksi kunnanvaltuustoon tammikuus-
sa pidetyissä vaaleissa.

Teksti: MAIJA HAKANEN
Pakinkylän Punainen Kaarti -kirjan tekijä. 

TA-Tieto Oy:n julkaisemasta kirjasta 
keskustallaan Oulunkylän kirjastolla 
30.10. klo 18. 

Merja Söderlund ja lapset 

PÄIVÄKOTI PERHONEN on toiminut Veräjä-
mäessä jo yli 40 vuotta. Toiminta alkoi VR:n ta-
lojen kupeessa vuonna 1978. Monelle perheel-
le, useammassakin sukupolvessa, tutuksi tullut 
päiväkoti muutti syyskuussa Itä-Pakilaan. Verä-
jämäen lapsiperheistä lähes kaikki tietävät Per-
hosen ja monella on hyviä muistoja sen toimin-
nasta. Kiinteistön kauneudesta voi puolestaan 
olla montaa mieltä, mutta se tullaan purkamaan 
uusien talojen tieltä.

Päiväkotitoiminnan aikana lapsilukumäärä on 
pysytellyt noin 60:ssa lapsessa. Lapsiryhmien ni-
met ovat vaihdelleen vuosien saatossa vaivaismit-
tareista kultasiipiin, mutta kiitäjiä on Perhosessa 
aina ollut. Nimensä mukaisesti ryhmän esikou-
lulaiset kiitävät paikasta ja tilanteesta toiseen.

Lastenhoitaja Merja Söderlundin mielestä iha-
na piha ja alue, vaihteleva työ ja lapset on saa-
nut hänet työskentelemään pitkään Perhosessa.

– Hyvä työyhteisö ja se, että olemme lasten 
kanssa hioutuneet yhteen sekä läheltä löytyvä 
metsä ovat päiväkodin positiivisia asioita, ker-
too Merja.

– Toki moni meistä pitkään talossa olleista on 
tehnyt jonkinlaista surutyötä, kun hyvästelemme 
vanhan piha-alueen ja rakennuksen. Yhteen hii-
leen puhaltaminen ja työkavereiden auttaminen 
on meillä ollut tapana. Kaikki aikuiset myös tun-
tevat jokaisen lapsen, painottaa Merja.

Lasten vanhemmat ovat olleet paljon muka-

na Perhosen toiminnassa. Vanhempaintoimikun-
ta on ollut organisoimassa muun muassa retkiä, 
juhlia ja tempauksia. 

– Vanhempaintoimikunta on ollut ihana ja ar-
vokas asia toiminnallemme, kertoo puolestaan 
varhaiskasvatuksen opettaja Pirjo Väisänen. Ai-
kuiset ovat myös tänä päivänä entistä enemmän 
leikeissä mukana. Lasten rohkeus ja positiivinen 
omatoimisuus on lisääntynyt, harrastuksiakin on 
tullut lisää, mutta jakamisen vaikeus on toisaalta 
lisääntynyt, pohtii Pirjo.

Perhosen tehtävä ja toiminta-ajatus on yhdes-
sä vanhempien kanssa luoda turvallinen ja huo-
leton lapsuus. Moni lapsista mietti päiväkodin 
muuttoa ja siitä keskusteltiin ryhmissä. Osa kä-
vi ennen muuttoa vanhempiensa kanssa tutus-
tumassa uuteen paviljonkipäiväkotiin.

Perhosen pihalle istutettiin noin 10 vuotta sit-
ten pihlaja, joka nimettiin Satupihlajaksi. Sen al-
la oli tarkoitus istua lasten kanssa satua lukemas-
sa. Aika näyttää istuskellaanko Satupihlajan al-
la vielä tulevina vuosina. Puiden alle pääsee jat-
kossa Patolan metsissä toimivassa maksuttomas-
sa metsäkerhossa. Puolipäiväiseen metsäkerhoon 
voi hakea päiväkodin kerhohakemuksella tai Hel-
singin kaupungin asiointisivujen kautta. Perhosen 
vahva pienryhmätyöskentely ja tekemällä oppi-
minen jatkuu uudessa osoitteessa ja lähimetsässä.   

Teksti ja kuva: JOHANNA KRABBE 

Päiväkoti perhonen pakkasi tavaransa 40 vuoden jälkeen
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OKTOBER MÅNAD INLEDDES med en kultursmäll: Kom-
mer Helsingfors stad att sälja anrika Tennispalatset och 
flytta sitt konstmuseum HAM till gasklockorna i Söder-
vik (fi. Suvilahti)?

Det senare föreslår en utredare, tillsatt av borgmästa-
re Jan Vapaavuori. Det förra, alltså en försäljning av Ten-
nispalatset, kommer tydligen som en ”biprodukt”, efter-
som staden har principen att äga bara sådana fastigheter 
där man har egen verksamhet. 

Vad försäljningen beträffar, kan inget maximalt hemskt 
hända funkishuset, eftersom det är starkt skyddat. Det kan 
inte rivas, fasaderna kan inte röras och interiörerna har ju 
redan möblerats om flera gånger. Man kan anta att det 
köps av något fastighetsinvesteringsbolag, som fortsätter 
att hyra ut utrymmen till biografcentret, restauranger etc.

Mer tveeggat är att HAM inte längre skulle vara en del 
av Kampens konstcampus med Kiasma, Amos Rex, Konst-
hallen och inte långt därifrån Ateneum. Om man dessut-
om tänker på turistströmmarna, ligger ju HAM nu myck-
et nära Tempelplatsens kyrka. Den här kulturhelheten för-
lorar en viktig komponent om HAM lämnar området.

HAM vill självt bort från Tennispalatset, eftersom ut-
rymmena är för stora(!) och inte helt ändamålsenliga. Ändå 
hör jag nog till dem som sörjer att konstcampuset splittras. 

Å andra sidan är det förstås till fördel för det som kallas 
”östra stadskärnan” att få ett lyft i form av en kulturinsti-
tution som lockar besökare. Hittills hade det varit tal om 
en konsertsal i den ena gasklockan, men de planerna har 
nu skrinlagts. HAM skulle placeras i tegelklockan, i den 
andra skulle det bli åtminstone restaurang och ölbryggeri.

I utredningspersonens rapport föreslås också att HAM 
kunde överföras till en enkom grundad stiftelse. Samma 
förvaltningsmodell gäller redan för Högholmen, så var-
för inte?

P.S. Om någon missat varifrån namnet HAM kom-
mer, kan jag påminna om att det är förkortning av Hels-
inki Art Museum. Det är alltså engelskan som regerar… 
Men på svenska kan vi ju tolka det som en anspelning på 
Tove Janssons tecknarmamma Signe Hammarströms li-
kalydande signatur!

BJÖRN MÅNSSON
stadsfullmäktige
ordf. Svenska folkpartiets fullmäk-
tigegruppen

Kampens 
konstcampus 
splittras?

Maailman ympäri 80 
päivässä nojatuolissa 
istuen vai oikeasti 
matkustaen? Jules Vernen 
klassikko vuodelta 1872 
sukeltaa tähän päivään 
Musiikkiteatteri Kapsäkin 
lokakuussa ensi-iltansa 
saaneessa koko perheen 
seikkailussa.

KIRJAILIJA VERNEN LUOMA sankari, 
matemaattisen tarkasti rutiinejaan noudat-
tava Phileas Fogg ja hänen palvelijansa Pas-
separtout syöksyvät vauhdikkaalle matkal-
le, kun Fogg lyö omaisuudestaan vetoa, et-
tä pystyy kiertämään maailman 80 päiväs-
sä. Jäykkä normaalielämä jää taakse, kun 
edessä on uskomaton reissu 

Näyttelijä-ohjaaja Jussi Nikkilän ensim-
mäisessä Kapsäkille ohjaamassa tulkinnas-
sa viisi näyttelijää sukeltaa pelottomasti ja 
ennakkoluulottomasti Riitta Röpelisen vi-
sualisoimia tekoviiksiä, takkeja ja  mante-
reita tiuhaan vaihtaen jännityksen täytei-
seen seikkailuun. Valosuunnittelijana on 
Tuittu Teivainen. 

- Näytelmän tekemisessä haasteena on 
eri kulttuurien esittäminen näyttämöllä. Eli 
kuinka tuoda esiin maailman ihmeellisyys 

ja monimuotoisuus toiseuttamatta ketään, 
sanoo Anna-Sofia Tuominen.  

- Emme yritä olla esimerkiksi intialaisia. 
Emme lokalisoi, sanoo Veera Railio, jonka 
rooli on Auoda. 

Matkahan tapahtuu päässä. Paavo Kero-
suon esittämä Fogg ei poistu hytistään koko 
matkan aikana, vaan palvelija Passepartout 
kommentoi näkymiä isännälleen.  

- Maailma oli joskus suuri. Se pienenee 
yllättävää vauhtia. 

- Vernekin leikitteli stereotypioilla. Hä-
nen näkemyksensä aristokraatti Phileas 
Foggista on riemastuttavan rohkea. Me 
tartumme ronskisti länsimaisiin stereo-
typioihin ja tuomme näytelmän tähän ai-
kaan, sanoo Olli Riipinen, joka näyttelee 
kaikkia muita rooleja eli esiintyy mone-
na näyttämöllä. 

Tästä kommellusten ja huumorin täytei-
sestä reissusta ei kukaan selviä rähjäänty-
mättä. Oman kortensa seikkailujen kekoon 
kantaa salapoliisi Fix, jonka pitäisi pidät-
tää Fogg.  Etsivä Figgiä näyttelee Anna-
Sofia Tuominen.   

Matka ihmiseen 

 Näytelmä on vauhdikas ja rankka myös 
näyttelijöille. 

- Hiki tulee, myöntää Antti Korhonen.  
- Olemme kaikki viisi koko ajan näyttä-

möllä, sanoo Veera Railio. 
Matkaa tehdään ohikiitävistä maisemis-

ta inspiroituvan musiikin siivittämänä. Mu-

siikki on työryhmän itsensä luomaa.  
- Pidän tästä yhteisöllisestä työtavasta. 

Yhdessä luodaan. Siitä tulee lämmin tun-
ne, sanoo Antti Korhonen.  

- Tässä näytelmässä matka on henki-
löiden matka muiden kanssa. Tämä esitys 
on meidän matkamme yhdessä, toteaa Ol-
li Riipinen. 

- Yhdessä puramme matkaa ihmisyyteen. 
Onko suurin matka se, joka kuljetaan 

höyryjunilla, elefanteilla ja siipirataslai-
voilla, vai se lyhyt, mutta sitäkin vaival-
loisempi reitti ihmisen omiin salattuihin 
syövereihin? Ehkäpä vaativin on sittenkin 
se vaikeakulkuinen ja vaaroja täynnä ole-
va taival, joka johtaa toisen ihmisen luo. 

- Ei minnekään ja kaikkialle. Takaisin 
kotiin oikeastaan, muistuttaa Veera Railio. 

Yhteyksiä Käpylään 

 Vaikka oikeassa maailmassa kaikki näytte-
lijät nyt asuvatkin muualla, on heistä mo-
nella ollut joskus koti Käpylässä, tavalla 
tai toisella. Olli Riipinen asui Käpylässä 
pitkään, Veera Railio taas kotiutui Käpy-
län musiikkiopistoon. Antti Korhonen viet-
tää aikaa sukulaisissaan tasaiseen tahtiin.  

 
Teksti EIJA TUOMELA-LEHTI 

Kuvat IIVO LINDQVIST  

Musiikkiteatteri Käpsäkin maailma 
on leikkikenttä ja näyttämö on 
mahdollisuuksien maa

Maailman ympäri 80 päivässä on Kapsäkki-
teatterin hulvaton tulkinta Jules Vernen 
klassikosta, joka on tuotu tähän aikaan.
 

Janin Sport Cafe 
on tuttu monelle 
maunulalaiselle. 
Rajametsäntien kah-
vilaa pitää pitkän 
linjan yrittäjä Jani 
Hyvönen, joka mau-
nulalaisten hyvästä 
vastaanotosta roh-
kaistuneena on nyt 
avannut kahvilan 
myös Pirkkolaan.

JANIN SPORT CAFE aloitti 
kioski- ja videovuokraustoimin-
nalla, mutta laajensi pian kahvi-
latoimintaan. Nyt tila on jaettu 
kahvila- ja baaripuoleen, jonne 

houkuttelevat erityisesti live-ur-
heilulähetykset.

- Olen ollut yrittäjänä noin 
25 vuotta, niistä 15 vuotta kau-
pan palvelutiskiyrittäjänä, jon-
ka jälkeen aloitin noin 10 vuot-
ta sitten kioskiyrittäjänä Mau-
nulassa, Jani Hyvönen kertoo.

Kahvilassa tarjotaan aamiai-
nen ja lounas yhteistyössä liha-
tukku Veijo Votkinsin kanssa. 
Arkisin suosituimpia tuotteita 
ovatkin kotiruokalounas ja eri-
laiset hampurilais- ja koriruo-
ka-annokset sekä miedot alko-
holijuomat. Asiakkaita käy noin 
3000 viikossa.

Pirkkolan liikuntapuiston 
uimahallille avattu uusi Janin 
Sport Cafe toimii samalla mal-
lilla kuin Maunulan kahvilakin, 
mutta isommin. Asiakaspaikko-
ja on 150. 

- Olemme aloittaneet yhteis-
työn urheiluseurojen kanssa hy-
vällä menestyksellä. Pirkkolassa 
voi tilata palveluja myös synttä-
reihin, lastenjuhliin ja muihin 
tapahtumiin. Viime vuonna jär-
jestimme kahvituksen Pohjois-
Haagan yhteiskoulun vanho-
jen tanssien 500 osanottajalle ja 
vieraalle, Jani Hyvönen kertoo.

Yrittäjän työ on välillä haas-
teellista, mutta myös palkitsevaa.

- Parasta työssäni on ollut ki-
vat asiakkaat sekä se, että olem-
me pystyneet kehittymään ja 
laajentumaan ja palkkaamaan 
uusia työntekijöitä. Haasteel-
lisinta työssäni on tällä hetkel-
lä löytää omaa vapaa-aikaa, Ja-
ni Hyvönen kuvailee.

Teksti: SUSAN WILANDER
Kuva: JANI HYVÖNEN

Urheilua ja lounasta Maunulassa ja Pirkkolassa
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Oulunkylän oma 
jääpallojoukkue 
Botnia pelaa 
tulevalla kaudel-
la (2019-2020) 
Suomen mes-
taruussarjassa 
viime kautta 
kokeneemmalla 
joukkueella. Bot-
nian menestystä 
tukee kotikyläm-
me kannustus, 
tule Sinäkin 
kannustamaan 
kotijoukkuetta 
ja nauttimaan 
vauhdikkaasta 
jääpallopelistä 
Oulunkylän teko-
jääradalle. 

BOTNIAN edustusjoukkueen 
joukkueenjohtaja Vesa Perä-
järvi kertoo, että Botnian 2019-
2020 edustusjoukkue alkaa ole-
maan valmis, muutaman pelaa-
jan kanssa käydään vielä neu-
votteluja. Joukkue on tällä kau-

della hyvä sekoitus kokemusta 
ja nuoruuden intoa.

Suurimman kokemuslisän 
Botnia sai tälle kaudelle val-
mentajasta.  

Artur Fedorov on todellinen 
jääpallopersoona. Fedorov on 
pelannut pääsarjatason jääpalloa 
Venäjällä ja Suomessa neljällä 
eri vuosikymmenellä. Ura alkoi 
kotikaupungissa Uljanovskis-
sa, josta hän siirtyi 17 vuotiaa-
na Moskovan Dynamoon. Suo-
men kentille hän saapui 1994, 
aktiivepalaajaura päättyi 2010 
Botnian riveissä. Viime vuon-
na Fedorov nosti Viron jääpal-
lomaajoukkueen täksi kaudeksi 
korkeimpaan A-sarjaan. 

Joukkue on viime vuotista 
vahvempi. Vanha runko jatkaa 
käytännössä kokonaisuudes-
saan ja nälkäiset juniorit nouse-
vat haastamaan heitä peliajasta.

Botnian tulevat runkopelaa-
jat opiskelevat Pohjois-Haa-
gan yhteiskoulun lukiossa jää-
pallolinjalla. Phykissä jääpallon 
valmennuksesta vastaa Botni-
an pelaava apuvalmentaja Te-
ro Määttälä. 

Botniassa muistellaan vielä 
mestaruusvuotta. Tästä jouk-
kueesta on vielä mukana Tero 
Määttälä, Iiro Karppinen, To-
mi Herranen, Juri Scherck, To-
mi Pallassalo, Niklas Johansson, 
Matti Islander ja paluumuutta-
ja Josua Eronen, hän palasi kas-
vattajaseuransa riveihin kahden 
HIFK vuoden jälkeen.

Sarjapelit alkavat marras-
kuussa, mutta kauteen valmis-
tautuminen on nyt kuumim-
millaan. Jääpalloilu on huip-
pu-urheilua, jossa kesätaukoja 
ei tunneta, vaan silloin raken-
netaan peruskuntoa. Tavoitteet 

ovat korkealla, joten harjoittelu 
on sen mukaista. Joukkue har-
joittelee punttisalilla, purura-
dalla tai hallissa lähes joka päi-
vä, sanoo Tero Määttälä.

Edustusjoukkueen sarjaan 

valmistautumiseen sisältyy 
kaksi Ruotsin harjoitusleiriä 
ja Suomen Cup, joka järjeste-
tään tänä vuonna Varkaudessa. 
Ruotsin leirit kohdistuvat Eds-
byniin ja Uppsalaan, joissa jää-
pallohallit mahdollistavat te-
hokkaan harjoittelun. 

-Ison jään harjoittelu on vält-
tämättömyys ennen kauden al-
kua, valitettavasti Suomessa ei 
ole jääpallohallia, joten joudum-
me matkustamaan Ruotsiin tätä 

varten, sanoo joukkueenjohtaja 
Peräjärvi. Helsinkiin Malmil-
le on suunniteltu jääpallohallia 
jo monta vuotta, rakentamista 
ei ole päästy vielä aloittamaan, 
koska kaupunki vaatii jatkuvasti 
lisäselvityksiä jatkaa Peräjärvi.

Valmentaja Fedorov kiteyt-
tää joukkueen ensitalven me-
nestyksen seuraavasti: 

-Botnia on hyvä seura ja 
meillä on hyviä poikia, jotka 
kaikki ymmärtävät, että koval-
la työllä on mahdollisuus päästä 
huipulle. On ollut hienoa huo-
mata, että myös kaikki seuran 
johtajat ovat vahvasti ja mää-
rätietoisesti sitoutuneet kehit-
tämään Botnian pääsarjajouk-
kuetta tulevaan menestykseen. 

Huhtikuusta aloitimme har-
joittelemaan 3-4 kertaa viikos-
sa. Olemme treenanneet moni-
puolisesti ottaen huomioon niin 
voiman, tasapainon kuin liikku-
vuudenkin. Heinäkuussa pojil-
la oli omatoimista harjoittelua. 
Elokuussa aloitimme 5 kertaa 

viikossa toteutetun harjoitte-
lun, joka sisälsi enemmin ylä-
mäkijuoksuja, intervalleja, hyp-
pyharjoituksia ja rapputreene-
jä. Kerran viikossa ollaan tree-
nattu jäällä. 

Nyt on tarkoitus harjoitel-
la pari viikkoa kovempaa ja sen 
jälkeen lähteä Ruotsiin. Eds-
byssä harjoitellaan isolla jäällä ja 

pelataan pari ottelua. Meillä on 
nuoria joukkueessa ja mielestä-
ni se on hyvä, että nuoret pääse-
vät mukaan ja taistelevat runko-
pelaajien kanssa pelipaikoista. 

Henkilökohtaisesti haluan 
opettaa poikia pelaamaan viih-
dyttävää jääpalloa niin, että jo-
kainen meidän pelaaja nauttii 
pelaamisesta. Tärkeintä on, että 
kaikki joukkueen pelaajat ym-
märtävät, että meillä on jouk-
kue ja jokaisen joukkueen jäse-
nen tulee tehdä valtavasti työtä 
joukkueen menestyksen eteen. 

Teksti: SARI PESONEN

Botnian joukkueessa 
kokemusta ja 
nuoruuden intoa

Botnian juniorit P 17 SM loppu-
turnauksessa Mikkelissä. 
Kuvassa Heikki Pesonen. 
Kuva: Petri Pesonen.

Botnian edustusjoukkueen kotipelit runkosarjassa 
Oulunkylän tekojääradalla

• Lauantaina 23.11 alkaen klo 15.00; Botnia – Kamparit 
(Mikkeli)

• Sunnuntaina 1.12 alkaen klo 13.00; Botnia – JPS  
(Jyväskylä)

• Perjantaina 6.12 alkaen klo 13.00; Botnia – HIFK  
(Helsinki)

• Lauantaina 7.12 alkaen klo 15.00; Botnia – WP 35  
(Varkaus)

• Maanantaina 6.1 alkaen klo 13.00; Botnia – Akilles  
(Porvoo)

• Sunnuntaina 12.1 alkaen klo 13.00; Botnia – Veiterä  
(Lappeenranta)

• Lauantaina 8.2 alkaen klo 15.00; Botnia – Narukerä (Pori)
• Lauantaina 15.2 alkaen klo 15.00; Botnia – LRK (Tornio)
• Sunnuntaina 16.2 alkaen klo 13.00; Botnia – OLS (Oulu)

Huom. Otteluiden alkamisajat saattavat vielä muuttua.
Lämpimästi tervetuloa kannustamaan oman kotikylän pojat voittoon!

Botnia edustusjoukkue 
kaudella 2019-2020:

Micke Peräjärvi MV
Joonas Kankkunen MV
Matti Islander 
Tomi Herranen
Juri Schreck
Joonatan Irtamo
Tuomas Antikainen
Mikko Tammilehto
Tomi Pallassalo
Tomi Lappi
Niels Främling
Niklas Johansson
Iiro Karppinen
Tero Määttälä
Kaapo Schreck
Miikka Penttinen
Tuukka Penttinen
Josua Eronen

Lisäksi edustusjoukkueen 
ringissä harjoittelevat ja 
kilpailevat pelipaikoista:

Pauli Haikonen MV
Aukusti Seppänen
Heikki Pesonen
Henri Ilves
Veikka Lintula

Botnia-Narukerä ottelun 
vauhtia 2.2.2019 Tampereella. 
Kuva: Pekka Huovila.

13−17-vuotiaiden 
FunAction-liikunnan ja 
18−29-vuotiaiden Nyt-
liikunnan kausikortteja 
on nyt lainattavissa 
Helsingin kirjastoista.

KAUSIKORTTEJA ON mm. Maunulan ja 
Oulunkylän kirjastoissa. Jokaisessa kirjas-
tossa on lainattavana kaksi FunAction- ja 
kaksi Nyt-liikunta-korttia. Korttien laina-
aika on kaksi viikkoa.

FunActionin ja Nyt-liikunnan tarjon-
nassa on kymmeniä eri lajeja skeittaukses-
ta tankotanssiin, joogasta aikidoon ja par-
kourista twerkkaukseen sekä K-Poppiin. 
Sekä FunAction ja Nyt-liikunta tarjoavat 
yli 50 liikuntatuntia viikossa ympäri Hel-

sinkiä, ja kausikortilla voi osallistua niin 
monelle tunnille kuin vain ehtii.

Kurkkaa nettisivuilta funactionnuorille.
fi ja nytliikunta.fi kiinnostava laji, sopiva 
aika ja paikka ja tule kokeilemaan! Mo-
lempien syyskausi kestää 13.12.2019 asti.

Teksti ja kuva: Helsingin kaupunki.

Nuorten liikuntakortteja lainaan kirjastoista

Kiipeily kuuluu sekä FunActionin että 
Nyt-liikunnan lajirepertuaareihin. 
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Kukat, lahjat ja 
sisustustavara 
Myös perille toimitettuna 

pääkaupunkiseudulla
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MENIN OULUNKYLÄN terveyskeskuk-
seen laboratoriokokeita varten. Terveys-
keskuksen piha on joskus ajateltu kau-
niiksi keskukseksi, mutta nyt se on au-
tio ja hoitamaton. Viitat labraan ovat 
epäselvät. Hissi on likainen. Odotus-
huoneet tavanomaisen ankeat, odottele-
va väki hiljaista ja mietteliästä. Onnek-
si henkilökunnan lämmin suhtautumi-
nen korjaa ympäristön puutteita, eihän 
se ole heidän vikansa, jos työympäristöt 
tehdään rumiksi.

Odotellessani katselen ympärilleni. 
Mistä löytyy iloa ja rohkaisua odotteli-

joille? Missä olisi kaunii-
ta kiinnepisteitä aja-
tuksille? Missä värit, 
missä taide? HU-
Silla on satakunta 
toimipistettä alu-

eellaan. Ovatko-
han ne kaik-
ki näin an-
keita? Siellä, 
missä on sai-
rautta, tuskaa 

ja huolta, pitäisi olla myös kauneutta. 
Kirkoissa sitä on, miksi ei myös sairaa-
loissa, joissa synnytään, kuollaan ja kär-
sitään, kaikki ihmiselämän tärkeitä, tun-
teikkaita hetkiä, jotka muistetaan.

Kymmenen vuotta sitten käynnis-
timme Seppo Seitsalon ja Sirpa Viljasen 
kanssa kampanjan Kymmenentuhatta tai-
deteosta sairaaloihin. Seppo ja Sirpa olivat 
Ortonista, siitähän sanottiin leikillises-
ti, että se oli ”ainoa taidegalleria, jolla oli 
oma sairaala”. He tiesivät, miten taide ja 
kauneus vaikuttavat terveyteen. Ajatuk-
siamme siivitti toki myös UNESCOn, 
YK:n kasvatus- tiede ja kulttuurijärjes-
tön kymmenvuotinen kampanja Terve-
yttä taiteesta. Meidän toimemme lähti-
vät tosin aluksi tuskallisen hitaasti liik-
keelle. Teema ei tuntunut innostavan 
kuin harvoja. Joitakin edelläkävijöitäkin 
löytyi, kuten Tammisaaren ja Jorvin sai-
raalat. Tiedättekö, että Ruotsissa sairaa-
loita rakennettaessa budjettiin on varat-
tu jo pari prosenttia rakennuskustannuk-
sista taidetta varten? Ne ovat isoja sum-
mia ne, joita naapuri käyttää.

Nykyisin olen HUSin taidetoimikun-
nan puheenjohtaja, sen sain aikaisek-
si HUSin hallituksen jäsenenä. Yhdessä 
taideasiantuntijoiden kanssa olemme jo 
onnistuneet hankkimaan muutaman tu-
hannen taulun ja veistoksen verran kau-
neutta sinne, missä sitä eniten tarvitaan. 
Odotustiloja, käytäviä ja tunneleita riit-
tää. Mainehikkaat graffititaiteilijat ovat 
muun muassa luoneet värikylläisiä teok-
sia maanalaisiin betonikäytäviin, joita 
henkilökunta joutuu kulkemaan edesta-
kaisin työssään.

Mieleeni tuli tarina siitä, miten bus-
sin 65 reitti syntyi aikanaan. Yrjö Rantala, 
Ema Rantalan isä oli kaupungin vaikut-
tajia. Reitti piirrettiin, kuten silloin teh-
tiin, tupakkalaatikon kanteen. Se päät-
tyi Veräjämäkeen, hänen oman talonsa 
eteen. Niin sitä pitää! Aloitetaanko me-
kin omasta kotikulmasta, Ogelin HUSin 
laboratoriopisteestä?

ILKKA TAIPALE 
kaupunginvaltuutettu (sdp)

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

www.autolasipojat.fi

Tuulilasiongelmia?
Tuulilasit- ja muut 
autolasipalvelut

Autolasien ykkönen 

Pääkaupungin parasta palveluaAutoGlass Service

Vakuutusyhtiöiden sopimuskumppani

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

Helsingin seudun 
ympäristöpalve-
lut HSY pistää 
taiteen rullaa-
maan kaduille. 
Jäteautoihin 
tulee sarja tai-
deteoksia, jotka 
muistuttavat jät-
teidenlajittelun 
merkityksestä. 

JUSSI TWOSEVENIN teos ke-
hottaa muovinkierrätykseen.

– Ympäristöasiat ja kierrä-
tys ovat minulle todella tärkei-
tä. Meidän pitäisi enemmänkin 
miettiä, miten pystymme käyt-
tämään pakkauksia ja tavaroi-
ta uudelleen. Toivottavasti tä-
mä city-kettuteos inspiroi ajat-
telemaan myös sellaisia aiheita, 
toteaa taiteilija Jussi TwoSeven.

Taiteilija sai idean city-ketus-
ta jo suunnittelun alkuvaihees-
sa. TwoSevenin karhut, sudet 
ja muut luonnoneläimet ovat-
kin monille jo tuttuja kaupun-
kikuvasta.

– Annoimme taiteilijalle va-
paat kädet luoda taidetta muo-
vipakkauksista. Teoksella halu-
simme kannustaa asukkaita nii-
den lajitteluun, kuvailee HSY:n 
ympäristöasiantuntija Minna 
Partti teoksen taustoja.

Teos muistuttaa muovipak-
kausten lajittelun ja kierrätyk-
sen tärkeydestä. Nyt vapaaeh-
toinen muovien kierrätys muut-
tuu vuonna 2021 pakollisek-
si pääkaupunkiseudun asuin-
kiinteistöissä, joissa on vähin-
tään viisi huoneistoa. Tällaisis-
ta kiinteistöistä jo 68 % on mu-
kana kierrätyksessä.

– Tavoitteemme on kierrät-
tää 60 prosenttia kotien jät-
teistä vuoteen 2025 mennessä, 
minkä vuoksi olemme kehit-
täneet uusia tapoja muistuttaa 
jätteiden lajittelun tärkeydestä, 
Partti mainitsee.

Kaduille yli sata 
taidejäteautoa

HSY:n jäteautot liikkuvat pää-
kaupunkiseudulla ja Kirkko-
nummella, ja niitä tulee vuosi-
en varrella erilaisilla taidekyl-
jillä ajoon 120–150 kappalet-
ta. Sarjan edellinen teos muis-
tutti ruokahävikin välttämises-
tä ja biojätteen lajittelusta. Vaik-
ka nyt liikkeelle lähtevien jäte-
autojen kyljissä kiitetään muo-
vipakkausten lajittelusta, sa-
ma auto saattaa kerätä ajoittain 
esimerkiksi biojätettä. Jäteautot 
ajavat joustavasti eri reittejä ja 
kuljettavat eri jätelajeja, jolloin 
ne ovat koko ajan tehokkaas-
sa käytössä.

Teksti: SUSAN WILANDER
Kuva: HSY

Taidetta jäteauton 
kyljessä

Jussi TwoSevenin taideteos muistuttaa 
muovipakkausten lajittelusta.

TOSSA PARI kolmevuotta 
sitten tsiigailin, kun broidini 
siivos mökkiään. Kaikki tsen-
nataan se, että krääsä, mikä ei 
enää stadissa ole ok, raijataan 
landelle. Jos vaikka sitä sat-
tus vielä tartteen.  Broidi oli 
päättänyt stikkaa niitä kamo-
ja nyt veks.

Kuormaan oli myös raijattu 
kaks vanhaa tuolia. Mä tiesin, 
että ne oli mun mutsin himas-
ta Skattalta jostain 1900-llu-
vun alkupuoleleta. Niitä oli 
moglattu useampaan kertaan 
ja jälki ei ollut ihan best. Myös 
joku jalka ja piena oli irto-
amassa. Mä sanoin broidille, 
että voisin ottaa ne ja treenaa 
duunaa niille jotain. Se sano, 
että ok. Mä raijasin ne mu 
bilikatalliin Ogeliin yhteen 
nurkkaan.

Tallin hörnissä ne oli olleet 
nyt muutaman vuoden, kun 
mä nyt kesällä ne sieltä hif-
fasin. Aattelin, että panisko 
noi jollain kikalla kondikseen.

Siitä se börjas. Kuumailma-
puhaltimella sulatin ja skraba-
sin moglauksen veks. Ei ollut 
iisi duuni, kun mestoihin oli 
sorvattu pirun monta uloket-
ta ja syvennystä. Kun maallit 
oli saatu veks, piti kaikki mes-
tat hioo sandispaprulla. Tartti 
koko ajan funtsata, millaselle 
mutkalle, rulalle tai tötteröl-
le se papru piti duunaa, jot-
ta kaikki mestat tuli siistiksi.

Homma tuli valmiiks alle 
viikossa. Ei muuta kuin K-
rautaan tsöbaan uutta maalia 
suihkupullossa. Ja sitten maali 
tuolin pintaan. Mun mielestä 
loppu oli ihan ok ja nätti tuoli 
elää taas monta vuotta. Ittee-
ni olin myös ihan tyytyväinen. 
Kun jaksaa funtsaa, pukertaa 
ja pakertaa, niin saa jotain fik-
suu aikaiseksikin.

Tää juttu tuli mulle mie-
leen, kun kesällä tsöbasin 
uuden matalan sohvapöydän 
Ikeasta. Se bungas 19 euroo. 
Sen tasot oli jotain levyy ja 

jalat puulastujen ja muovin 
sekotusta. Se on selvä kerta-
käyttökama. Kun sitä ei enää 
tartte niin roskikseen. Ei si-
tä uskalla edes polttaa, kun 
ei tsennaa mistä mönjästä se 
on duunattu.  Siitä ei heijas-
tu mitään osaavaa ammatti-
taitoa eikä nättejä muotoja. 
Se tuotetaan jossain robotoi-
dussa tehtaassa ilman, että sii-
nä näkyy jonkun osaajan per-
soonallinen kädenjälki.  

Mä kyllä kannatan sitä 
idistä, että himassa treenaa 
säilyttää jotain vanhaakin ka-
maa, joka sitoo sen mennee-
seen aikaan ja jengiin. Siitä 
tulee ihan kiva fiilis, kun funt-
saa, mitä toikin tuoli tai muu 
sellainen on aikanaan näh-
ny. Ja kenen himassa tuoli on 
tsittausmestan tarjonnu. Se 
on tietty myös osa sitä kestä-
vää kehitystä.

Ne on alkanu kaivaan ja 
jemmaan sitä gasorööriä 
Sohlbergin puistoon. Aika 
karulta näyttää. Tarttee vaan 
uskoa, että 10 vuoden jälkeen 
luonto on taas vallannut mes-
tat. Samoin on Käskynhalti-
jantieltä kaadettu paljon skui-
jaa. Dösat ja ratikat alkaa kul-
kee Kustiksen nurkkia hipoen. 
Mummojen ja vaarien tekarit 
alkaa kyllä helistä liikenteen 
tärinästä. Näissä merkeissä 
gutaa syksyä.

RAIMO ANTTILA

Varttuneita mietteitä
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SVENSK FÖRENING i Åggelby 
inleder sin höstsäsong och som 
vanligt har vi en hel del aktivi-
teter att bjuda på.

Bridge
Bridgeklubben har inlett sin 
verksamhet för terminen och 
spelar i Åggelby Societets-
hus på tisdagar mellan 17 och 
21. Adress: Larin Kyöstis väg 
7. Nya medlemmar välkom-
na. För närmare information, 
kontakta Johan Holmgren 050  
0757 003.   

Torsdagsträffarna
Vi fortsätter som tidigare med 
torsdagsträffarna den tredje 
torsdagen i månaden kl. 13–
15. Plats är som tidigare Socis 
i Åggelby, Larin Kyöstis väg 7. 

Svenska dagen 
Den 6.11. firas svenska dagen 
tillsammans med de andra för-
eningarna i norra Helsingfors. 
För tid och plats, se aggelby.fi 

De vackraste julsångerna
Tillsammans med Petrus för-
samling ordnar vi en sångstund 
med de vackraste julsångerna i 
Åggelby kyrka den 30 novem-
ber kl. 17.00.

I det stora landskapet 
på Svenska Teatern 24.1.
Svensk Förening har reserverat 
biljetter till I det stora landska-
pet på Svenska Teatern fredag 
24.1.2020, kl. 18.00. I det sto-
ra landskapet är en sprakande 
musikteaterföreställning och en 
poetisk familjeberättelse. Pjäsen 

är ett samarbete mellan Svens-
ka Teatern och DuvTeatern. 
Läs mera på svenskateatern.
fi. Föreställningen kostar 20,- 
för medlemmar och 30 ,- för 
icke-medlemmar. Antalet bil-
jetter är begränsat och biljet-
terna säljs i anmälningsordning, 
medlemmar har förtur. Fören-
ingen bjuder på bubbel i pau-
sen. Anmälningar till ordföran-
de Kenneth Nykvist tel: 044 98 
23 878 eller e- post: svenskfo-
reningiaggelby@gmail.com.

Arbis ordnar kurs i bridge 
i Åggelby bibliotek 
Arbis ordnar en nybörjar- och 
repetitionskurs i Åggelby bib-
liotek, tisdagar 16.30–18.30. 
Adress: Byäldstevägen 27. Kur-
sen startade 24.9. Anmälning-

ar och vidare information via 
Arbis. 

Har du meddelat 
föreningen din e-post?
Vi ber de föreningsmedlem-
mar som inte meddelat sin 
e-post till föreningen att gö-
ra det till svenskforeningiag-
gelby@gmail.com.

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

Kenneth Nykvist, 
ordförande 
Tel: 044 98 23 878

Svensk Förening i Åggelby hösten 2019

Etkö saanut lehteä, vaikka olisi pitänyt? 
Anna jakelupalautetta:  

http://jakelupalaute.fi/oulunkylainen

PÄIVÄTANSSIT  
MAANANTAISIN 

KARJALATALOSSA  
Käpylänkyja 1

Klo 13 - 15.45
Lippu 10,- sisältää  

narikkasäilytysmaksun

Elävää musiikkia  
orkesterin tahdissa.  

Tervetuloa!

SENIORITAKSI
Saatavana ajoon 
5 hlöä farm.auto

Ogelin Kylätaksi 
p. 040 484 7711

KIELIKAHVILA ON sosiaali-
nen ja leppoisa tapa harjoitella 
kieltä. Kielikahvila tarjoaa osal-
listujille tilan, jossa keskustel-
la ja oppia kieltä yhdessä epä-
virallisella ja seurallisella taval-
la. Kielikahvilan avulla osallis-
tujat pääsevät harjoittelemaan 
puhekieltä, minkä lisäksi ihmi-
set kohtaavat eri taustoista tule-
via ja saavat tilaisuuden verkos-
toitua ja solmia ystävyyssuhtei-
ta. Kielikahvilan ei ole tarkoi-
tus olla varsinaisesti opetusti-
lanne tai oppitunti eikä vetäjil-
lä välttämättä ole kielenopetta-
jan koulutusta, vaan kielikahvi-

lan vetäjänä voi toimia kuka ta-
hansa kyseessä olevaa kieltä hy-
vin osaava henkilö.

Oulunkylän kirjaston kieli-
kahvila aloitti toimintansa syk-
syllä 2017. Kielikahvilassam-
me on ollut osallistujia lähes 
kahdestakymmenestä maasta. 
Useimmiten osallistujat ovat 
olleet kotoisin jostain Euroo-
pan maasta tai Lähi-idästä. 
Muita lähtömaita ovat olleet 
mm. Afganistan, Intia, Kiina 
ja Filippiinit. Jotkut kielikahvi-
laan osallistujista ovat asuneet 
Suomessa jo pitkään, osa vasta 
muutaman kuukauden. Ryh-

män koko vaihtelee jokaisel-
la kerralla, suurimmillaan pai-
kalla on ollut kymmenkunta 
osallistujaa. Pienessä ryhmässä 
ujoimmatkin rohkaistuvat ko-
keilemaan suomen kielen pu-
humista ja kaikki saavat vuorol-
laan äänensä kuuluviin. 

Oulunkylän kirjaston kieli-
kahvila on tarkoitettu suomea 
jo hieman osaaville. Kukin ta-
paaminen muokkautuu oman-
laisekseen osallistujien määräs-
tä, heidän taustastaan ja suo-
menkielen taidostaan riippu-
en. Aiheet vaihtelevat laidas-
ta laitaan; toisinaan katsomme 
lehdistä ajankohtaisia otsikoita, 
toisinaan juttua riittää johon-
kin teemapäivään tai vuoden-
ajan askareisiin liittyen. Hel-
poimmin jutun juurta saadaan 
kaikille yhteisistä asioista kuten 
ruoasta ja ruoanlaitosta, musii-
kista, elokuvista, taiteesta ja kir-
jallisuudesta. Kielikahvilan ve-
täjän kannattaa ottaa huomioon 
osallistujien toiveet ja erilaiset 
odotukset; yhdellä saattaa olla 
tähtäimessä suomen kielen koe, 
jonka suorittaminen on tärke-
ää työnsaannin kannalta, toinen 

taas haluaa laajentaa sanavaras-
toaan, oppia sanontoja tai hioa 
ääntämystään. 

Jos jutustelu kuitenkin tun-
tuu hankalalta eikä yhteisiä sa-
noja löydy, ratkaisuna toimivat 
lautapelit. Kielikahvilassa on 
harjoiteltu sanoja kuvakorttien 
kanssa, pelattu sanaselityspele-
jä ja kerrottu tarinoita kuvanop-
pien avulla. Pelien pelaaminen 
vapauttaa ja antaa konkreettisen 
lähtökohdan, jos kielen osaami-
nen on vasta aluillaan.

Myös suomenkieliset vapaa-
ehtoiset ovat löytäneet kielikah-
vilan ja heidän panoksensa on 
arvokas. Varsinkin jos osallistu-
jia on monta, keskustelu pareit-
tain voi olla parempi vaihtoeh-
to kuin yhdessä koko ryhmän 
kanssa. Toivotamme siis suo-
menkieliset rohkeasti mukaan, 
sillä kielikahvila toimii kohtaa-
mispaikkana kaikille ihmisistä, 
kielistä ja eri kulttuureista kiin-
nostuneille!   

Teksti: HEINI RINNE 
Oulunkylän kirjasto

Kuva: SATU HAAVISTO 
Helsingin kaupunginkirjasto

Kielikahvila on kohtaamispaikka

KONEEN SÄÄTIÖN rahoitta-
ma kaksivuotinen Suomentajat 
lukijoiden luo -hanke, jota joh-
taa suomentaja, taiteilijaprofes-
sori Kersti Juva, päästää lukijat 
keskustelemaan kirjojen kääntä-
misestä lukuisissa tapahtumissa. 
Vierailijoina on 25 kirjallisuu-
den suomentamisen ammatti-
laista, jotka edustavat eri kieliyh-
distelmiä ja kirjallisuudenlajeja.

Oulunkylän kirjastossa vierai-
lee torstaina 21.11. klo 17.30-
18.30 Satu Ekman.

- Olen suomentanut espan-
jasta, katalaanista ja portugalis-
ta nelisenkymmentä romaania, 
joista lempilapsiani ovat Javier 
Cercasin Valon nopeus, Albert 
Sánchez Piñolin Voitetun kau-
pungin tarina ja Maria Àngels 

Angladan Auschwitzin viulu. 
Olen myös opettanut kääntä-
mistä. Asun Helsingissä, mutta 
seikkailen usein tutkimaan ro-
maanieni tapahtumapaikkoja. 
Vapaa-aikanani harrastan lau-
lua ja valokuvausta. Nautin al-
kuteoksen vireen, visuaalisuu-
den, soinnin ja rytmin sovitta-
misesta suomeksi, Satu Ekman 
kuvailee itseään suomentajana.

Kirjastot tuovat kirjat kaikki-
alta maailmasta lukijoiden ulot-
tuville. Sen lisäksi kirjastoilla on 
muitakin tehtäviä.

- Kirjastoilla on merkittä-
vä rooli kirjallisuuden ystävien 
kohtaamispaikkoina. Ulkomai-
sia kirjailijoita pystytään harvoin 
tuomaan suomalaisiin kirjas-
toihin, mutta tämän hankkeen 

kautta niihin tuodaan heidän 
innokkaimmat, perehtyneim-
mät edustajansa eli suomenta-
jat, jotka esimerkiksi romaania 
kääntäessään syventyvät kirjai-
lijan maailmaan ja mielenliik-

keisiin kuukausiksi, joskus jo-
pa vuosiksi, Kersti Juva kuvailee. 

- Suomentaja on ainutlaatui-
sessa asemassa kahden kulttuu-
rin ja kahden kielen rajalla: hän 
välittää kirjailijan ajatusmaail-
man, tunteet ja kokemukset suo-
malaisille lukijoille ja vaalii täs-
sä roolissaan alkuperäisen si-
sällön ohella erityisesti suomen 
kielen ilmaisuvoimaa ja -keino-
ja. Ammattitaitoinen suomenta-
ja on siltojen sommittelija, rau-
han ja ymmärryksen rakentaja, 
Juva jatkaa.

Vierailijat esitellään hankkeen 
verkkosivuilla www.lukijoiden-
luo.turanko.net. 

Teksti: SUSAN WILANDER
Kuva: Suomen Yrityskuvaus/

MARKKU HEIKKILÄ 

Suomentajat kirjastoihin
Satu Ekman kertoo Oulunkylän 
kirjastossa 21.11. suomentajan 
työstä.

Iloiset Kädet -joulumyyjäiset

Käsityömyyjäiset Nuorisotalo Nuotassa

sunnuntaina 24.11 klo 10-15
(Kylänvanhimmantie 25)

Kortteja, koruja, sukkia, tonttuja, koreja, harjoja, 
liinoja, enkeleitä, ym. ihanaa! Paljon myyjiä!

Marttojen kahvio (riisipuuroa!) ja arpajaiset.

Tervetuloa!
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Messut
 

Oulunkylän kirkossa

Maunulan kirkossa

Käpylän kirkossa

Sunnuntaisin klo 10

Sunnuntaisin klo 12

Sunnuntaisin klo 18
Kansanmessut 10.11. ja 1.12.

Tulevia konsertteja
 

 

17.11. klo 16 Oulunkylän kirkossa
Tervetuloa koko perheen konserttiin Oulunkylän kirkkoon!

Musiikkikoulu Virtus esiintyy, ohjaajana Mervi Sipola-
Maliniemi. Yhteistyössä Oulunkylän seurakunnan kanssa.

 

 

Tutustu tarkemmin
ohjelmaan nettisivuillamme!

 

 

  

 

Family Thursday
 

maanantaisin klo 9–12
Oulunkylän kirkolla.

Vapaaehtoinen maksu. 

 

 

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

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

 

 

Oulunkylän seurakunta
 

oulunkylanseurakunta
 

helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla

 

 
 

Kirkkoherranvirasto:
 Teinintie 10

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

 
Aukioloajat: 

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

 

 
 

Oulunkylän kirkko
Teinintie 10

 
Käpylän kirkko
Metsolantie 14

 
Manulan kirkko 
Metsäpurontie 15

 

Yhteystiedot:
 

 

Osoitteet:
 

 

 Verkkosivut:
 

 

Seuraa meitä somessa!

 

24.10. klo 13  Maunulan kirkossa 
Tervetuloa kuuntelemaan Helsingin konservatorion

ammatillisen koulutuksen opiskelijoita
musisoimassa.Ohjaavana opettajana Anitta Ranta-Huikuri.

Mukana diakonissa Elisa Hapuli.

Musiikin riemua

Säveliä ryytimaasta- Mikael Nybergin
lastenlauluja

Lux Aeterna - Ikuinen Valo

Maanantaipuuro  Salaam
torstaisin klo 12-15 
Oulunkylän kirkolla. 

Vapaaehtoinen maksu 1-10e. 

 

Järjestämme monipuolista ohjelmaa kaiken ikäisille!
Tarjoamme paljon toimintaa perheille, nuorille, aikuisille
ja senioreille. Tutustu koko ohjelmaan nettisivuillamme:

helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla ja tule mukaan
toimintaan!

Ruokailut
 

24.10, 28.11 ja 19.12. klo 17-19 Käpylän kirkolla
Family Thursday on perheille suunnattu yhteisöllinen

ilta, jossa syödään yhdessä, hiljennytään ja keskustellaan.
Syksyn jokaisessa illassa on mukana vierailija, joka

johdattelee perhetyöntekijä Mirva Keski-Vähälän kanssa
yhteiseen keskusteluun illan teemasta:

 
24.10 äiti ja Masentunut Mutsi- bloggari Tinna
Pehkonen: Synnytyksen jälkeinen masennus /

voimavaroja vanhemmuuteen
 

28.11 varhaiskasvattaja /Lapsen Tähden ry:n perustaja
Riikka Ilmarinen: Lapsen tunnetaitojen tukeminen

 
19.12 joululaulutapahtuma ”International Carol

Service”
 

 
 

 
 

 

Olemme kaikki erilaisia, ja niin ovat myös
vapaaehtoistyötehtävämme. Seurakunnan

vapaaehtoisena pääset hyödyntämään omaa
osaamistasi ja lahjojasi sinulle mieleisessä
toiminnassa, niin usein kuin sinulle sopii.

 
Saat tukea vapaaehtoisena toimimiseen

alkukoulutuksesta, yhteisistä vertaistapaamisista,
työnohjauksista, vapaaehtoistoiminnan

koordinaattorilta, virkistystapahtumista ja
lisäkoulutuksista.

 
Löydä oma juttusi, me autamme sinua siinä!

 
Ota yhteyttä vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin
Laura Lindroosiin, 050 472 7740, laura.lindroos@evl.fi

 

Sinustako vapaaehtoinen?
Autamme sinua löytämään 

oman juttusi!
 

Tulevaa ohjelmaa Oulunkylän seurakunnassa!
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YHTEISÖRAVINTOLA SALAAMIN neljäs 
toimintavuosi on alkanut hyvissä merkeis-
sä. Monet uskolliset asiakkaat ja myös uudet 
lounasvieraat löytävät tiensä Oulunkylän kir-
kolle viikko viikolta. Keittiöstä ilmoille läh-
tevät mausteiset tuoksut kertovat lähiasuk-
kaille, että tulevan syksyn teemana torstaisin 
on Makumatka maailmalle.

Makumatka maailmalle tarkoittaa sitä, 
että tarjoiltava ruoka on joka kuukausi eri 
maanosasta, ja ruoan teemamaa vaihtuu vii-
kon välein. Syyskuun teemana oli Aasia, lo-
kakuun teemamaanosa on Afrikka. Marras-
kuussa kurkistamme Amerikan makumaa-
ilmaan ja joulukuussa palaamme Euroop-
paan. Itsenäisyyspäivän aattona tarjolla on-
kin suomalaista ruokaa ja viikkoa myöhem-
min piipahdamme kurkistamaan Pohjois-
maisiin joulukeittiöihin. 

Salaamissa toteutuvat edelleen alkuperäiset 
tavoitteet, eli maahanmuuttajien kotiutumi-
sen edistäminen, eri kansallisuuksien keski-
näinen yhteys, seurakuntalaisten tavoittami-
nen ja yhteisöllisyyden luominen. Tänä syk-
synä Salaamissa on myös syvennetty yhteis-
työtä Kirkon Ulkomaanavun kanssa. 

Oulunkylän seurakunta on aiemminkin 
välittänyt Salaamin myyntitulon KUA:n 
kautta kriisialueilla elävien ihmisten autta-
miseksi ja mm. pakolaisleireillä asuvien per-

heiden elinolosuhteiden parantamiseksi. Sa-
laamin vapaaehtoistiimi pääsi valitsemaan ni-
mikkokohteekseen erityisesti lasten ja nuor-
ten koulunkäynnin tukemisen, jota tehdään 
muun muassa rakentamalla ja kunnostamalla 
kouluja, jakamalla koulutarvikkeita ja koulut-
tamalla opettajia. Lounasvieraidemme lou-
naista maksama hinta vuonna 2018, yhteensä 
yli 20 000 euroa voitiinkin lahjoittaa edellä 
mainittuihin tarkoituksiin. Säännölliset va-
paaehtoiset toimijat saavat intoa ja voimaa 
ravintolapäivän toteuttamiseen siitä, että he 
yhdessä lounasvieraiden kanssa voivat tällä 
tavalla järjestää apua sitä kipeästi tarvitse-
ville lapsille ja nuorille.  

Halukkaat uudetkin vapaaehtoiset taustas-
taan ja kokemuksestaan riippumatta ovat ter-
vetulleita mukaan toimintaan. Yhteisöravin-
tola Salaamiin voi tutustua tulemalla lounaal-
le torstaisin klo 12.00 alkaen tai mukaan jo 
valmisteluihin klo 10.00 alkaen. Ravintolasa-
lina toimii Oulunkylän kirkon seurakuntasali.  

Salaamia voit seurata myös somessa: 
https://www.facebook.com/ravintolasalaam

Teksti: RIITTA HOLMLUND,
Oulunkylän seurakunnan vapaaehtoinen

Kuva: Oulunkylän seurakunta

Mistä on sinun joulusi tehty? Piparin ja glögin 
tuoksusta? Ikkunoista kurkkivista tontuista?
Kimaltavista, rakkaista koristeista ja kutkuttavasta 
odotuksesta?

Weisteen joulukoristetehtaan pihapiirissä sijaitseva 
Wanha Villa kutsuu sinut jouluavaukseen 
pyhäinpäivänä klo 10-16.

Ohjelmaa:
• Hevosajelua ja talutusratsastusta klo 10-12 

(varaathan tasarahan 3€)
• Alpakat tervehtivät klo 11-13
• Glögiä ja pipareita
• Makkaraa tarjolla 100:lle ensimmäiselle
• Klassista musiikkia klo 13

Tiesitkö, että Wanha Villa on Kalle Weisteen vanha 
kotitalo, jossa on vietetty jouluja jo liki sata vuotta?

Lämpimästi tervetuloa!

Joulun avaus Weisteen Wanhassa Villassa
 lauantaina 2.11 klo 10-16

Kalle Weisteen katu 4, 00720 Helsinki

Sopraano, 
diplomilaulaja- 
laulunopettaja, Sari 
Anneli Ruokonen ja 
lauluoppilaat, pianistina 
Kaisa Keskitalo

Yhteistyössä:
 
LC Helsinki Pohjoinen

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

Myötätunnon vuosi 2019.  
Helsingin piispa Teemu  
Laajasalo on julistanut vuoden 
2019 Myötätunnon vuodeksi. 
Myötätunto on ihmisten välisen 
kanssakäymisen myötä syntyvä 
hyvään pyrkivä voima.

Pakilan seurakunnassa  
vietetään aiheen mukaisesti 
Myötätunnon marraskuuta

Pyhäinpäivän iltakirkko  
la 2.11. klo 18. Jouni Pirttijärvi, 

Marita Toivonen ja Ari Häyrinen. 
Luemme ääreen vuoden aikana 

kuolleiden seurakuntalaisten nimet 
ja sytytämme heille kynttilät.

Ikuinen valo – urkumusiikkia  
pyhäinpäivän aattona pe 1.11.  
klo 18.30 Ari Häyrinen, piano ja 

urut soittaa pyhäinpäivään liittyvää 
musiikkia. Vapaa pääsy ja ohjelma.

Pakilan Tormaystävät järjestää  
elokuvaillan 31.10. klo 18  
Klaus Härön kokoillanfilmi  
Miekkailija. Filmin jälkeen  

keskustelua ja iltapala.  
Osallistumismaksu 5 euroa.  

Tuotto ystävyys- 
seurakunnalle Tormaan.  
Ilm. puh. 050 432 9120  

mielellään tekstiviestinä.

Näyttely Enkelit - taivaalliset  
sanansaattajat 4.11 – 29.11.  

Taiteen tohtori Rita Apuli.  
Näyttelyn avajaiset  

ma 4.11 klo 17 – 19. 

Makumatka 
maailmalle



Tule kierrätysostoksille  
Oulunkylän Ogeliin  
– säästät luontoa ja rahaa
 
Ogelin kierrätyskaupassa teet ekologiset ostokset edullisesti. Valikoimassa  
muun muassa astioita, pientavaraa, vaatteita, kirjoja, elektroniikkaa ja  
askartelumateriaaleja, unohtamatta kestävän arjen vinkkejä ja ideoita!  
Voit myös lahjoittaa myymälään tarpeettomaksi jäänyttä tavaraa.

Oulunkylän kierrätyskauppa, Kylänvanhimmantie 29, Helsinki
Ma–pe 9–20, la 10–18, su 12–17

Verkossa 24/7 kauppa.kierratyskeskus.fi
Lue lisää: kierratyskeskus.fi/oulunkyla

Jaa löytösi somessa:  
#kierrätyskeskuslöytö

OLET  

ENEMMÄN 

KUIN  

KULUTTAJA
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Lisätiedot: www.entersenior.fi tai p. 050 374 8645

Tule seniorien maksuttomiin  
digiopastuksiin!

Opastajina toimivat ENTER ry:n  
vapaaehtoiset vertaisopastajat.

Opastuksia alueellasi: Oulunkylän kirjasto,  
Koskelan ja Kustaankartanon palvelukeskukset 

sekä Käpylän pysäkki (Käpyrinne ry/ 
Ilmattarentie 2). Kysy lisää!

Lisätiedot: www.entersenior.fi tai p. 050 374 8645

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 Oulunkylän kuntoutuskeskus sr (ent. Oulunkylän kuntoutussairaala) 
Käskynhaltijantie 5, 00640 Helsinki. Puh. (09) 752 712 

Monipuolisia kuntoutuspalveluja  
mm. fysioterapia, akupunktio, vesijumppa, ohjatut älykunto-
saliryhmät, geriatrin vastaanotto. Myös erilaiset kuntoutus-
paketit sekä leikkauksen/vammojen jälkeinen kuntoutus ja 
neurologinen kuntoutus. Palvelut sotiemme veteraaneille, 
rauhanturvaajille ja asevelvollisena vammautuneille. 
 

TV:sta tuttu 
 

SOITA 
 040 570 1439 

ja tutustu 
www.okks.fi 

 kävelyrobotiikkaa 

Callunoilla saat  
väriä syksyn  
pimeneviin iltoihin.

Tilaa persoonalliset  
istutukset ja  
kranssit meiltä! Pakilantie 14, 00630 HELSINKI  |  jr-rauta.fi  

jouni@jr-rauta.fi  |  0500 477 229  |  09 754 4089

JR-Rauta PALVELEVA 
RAUTAKAUPPA

JR-RAUTA
Pakilantie 14, 00630 Helsinki
p. 045 671 3036 www.jr-rauta.fi

PALVELEVA RAUTAKAUPPA

JO  

VUODESTA 

1991!

JR-RAUTA
KAUSIVALOT  
SAAPUNEET!

Airam DECO lamppu  
4W/822 E27 (11.90€) ja

Airam tekstiilivalmisjohto  
2M harmaa (7,90€)

YHTEISHINTAAN  

1000
Rajoitettu erä.

KAUSI- 
VALOT  
SAAPU- 
NEET!

JO 
VUODESTA 

1991!

Cafe maunula Cafe pirkkola

Runsas kotiruokalounas
arkisin klo 10.15-14.00

980
MAUNULA

Rajametsäntie 32
P. 09 724 0360

PIRKKOLAN UIMAHALLI
Pirkkolan metsätie 6

P. 044 706 2000 

Lounas sisältää runsaan salaattipöydän, 
ruokajuomat, leivän ja kahvin.
Lounaslista Facebookissa
Janin lounas & sport cafe

Pirkkolan uimahallilla  
paljon ilmaista  parkkitilaa


