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

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

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

PIPARIPULLA 
JA KAHVI 2,5 dl

350
yhteensä

KYLMÄSAVULOHI-
RUISLEIPÄ JA KAHVI 2,5 dl

590
yhteensä

Joulukuussa kahviostamme Voimassa 26.12.2016 asti

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

Meillä nyt Postin
palvelupiste

Talveksi Suomeen jäävät linnut tulevat ravinnon perässä asutuksen lähelle ja 
pihapiireihin. Lintulaudoilla niiden suosikkiruokia ovat auringonkukan siemenet ja 
pähkinät. Myös talipallot ja -pötköt menevät hyvin kaupaksi.

        Tuomas Lehtonen

Varpunen 
jouluaamuna

Oulunkyläinen

TERVETULOA!
Mäkitorpantie 23
puh 09 752 4939

PARTURi-KAmPAAmO

hiusateljee 
Ogelin liikekeskus,Kylänvanhimmantie 29 00640

Ajanvaraus puh:097206700

ARI JOKINEN

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

Joululahjavinkki 

SILMÄLASIEN 
HOITOSETTI 
Lahjapaketissa 1500

   (2400)

KOTIMAINEN 
BioDrop MD Sis. 2 pulloa!
silmän kostutustippa
(Tehokas ja hellävarainen apu kuiville silmille. 
Säilontäaineeton!)
Tällä kupongilla 23.12.2016 saakka tai niin kauan kuin 
lahjaerää riittää.

(sis. 2x puhdistussuihke + 2x mikrokuituliina)
Tällä kupongilla 23.12.2016 saakka tai niin kauan kuin 
lahjaerää riittää.

2000
  (2580)

oulunkyla@kiinteistomaailma.fi

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

Paula Andersson
LKV
050 366 9131

Kati Korjus 
LKV, KiAT
050 366 9130

Ville Rantanen
LKV, OTK
045 118 6225

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

Maire Alenius
LKV 
050 366 9136

Pekka Malinen
markkinointipääll.
050 386 6656

Antti Hyvärinen 
LKV
050 597 0011

Jonna Kaikkonen
myyntiassistentti, 
vuokraus, KiAT 
0400 775 570

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

Kutsu alueesi asiantuntija maksuttomalle 
Kotikäynnille! 

Markku Kilpeläinen
yrittäjä, LKV
040 715 7150

Orionin tuotteet 
esittelyssä ma 28.11.  

klo 10 - 16 

BevitaEye, Devisol ja 
Calsorin-tuotteita  

-15% 
 
Lisäksi esittelyssä kotimaiset, 
patentoidut  Bene-
pellavansiemenvalmisteet 

klo 10-13 
Esittelypäivänä -10% 

 

www.oulunkylanapteekki.fi 
Puh: 09 756 2990 
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Päätoimittajalta

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

kaupunkipolku/

Seuraavan numeron aineistot 
12.1.2017 mennessä:
Susan Wilander

0400 510 457
swilander@hotmail.com
Lehti ilmestyy la 4.2.2017

Arvoisat avustajat! Lähettäkää aineisto mie-
luiten Word-tiedostoina, kuvat jpeg-muo-
dossa, min. 300 dpi. Toimitus pidättää oikeuden 
muokata aineistoja.
Seuraavan lehden teemoja ovat asuminen, 
kaupunkielämä ja harrastukset

Numero 6/2016 • 26.11.2016 • Perustettu 1985 • 32. vuosikerta • ISSN 0783-6961 • Painos 23 000 kpl 
• Oulunkylä-Seura • Koskela-Seura • Maunula-Seura • Metsälä-Seura • Pakila-Seura • Paloheinän-
Torpparinmäen kaupunginosayhdistys  •  noin 20 000 kpl jaetaan kotitalouksiin ja 3 000 muussa jake-
lussa • Painopaikka: Suomen Lehtiyhtymä SLY-lehtipainot Oy, Tuusula 

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

Oulunkyläinen   /   Pohjoiset esikaupungit

Päätoimittaja:
Toimitussihteeri:
Avustajat:

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

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

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

Joulun avaruus
”Niin kovin kaukainen 

on pieni kylä päällä maan 
Sen tiet ja talot puut on 
lumipuvussaan

Joku jää katso-
maan, kuka lentää noin 
Itsekin hämmästyn kun len-
tää voin

---
On aikaa avaruus ja 

tuhat vuotta hetkinen 
On tähdet kotimaa ja nähdä 
saan mä sen”

 (Avaruus, suom. sanat 
Tarleena Sammalkorpi, säv. 
Howard Blake)

Näin joulun alla kuuntelen 
mielelläni kappaletta Ava-
ruus (Walking in the Air). 
Maailman menoa seurates-
saan tuntee itsensä välillä 
niin kovin pieneksi ja mer-
kityksettömäksi. Avaruu-
den mittakaavassa meidän 
arkiset puuhamme ovat-
kin kuin hyttysen siivenis-
kuja. Mutta läheisillemme 
niillä on paljon suurempi 
merkitys. 

Parasta joulussa on mah-
dollisuus tuottaa iloa, itsel-
le ja muille. Joulumieltä voi 
jakaa vaikka nappaamal-
la lahjatoiveen Oulunky-
län kirkon joulukuusesta ja 
palauttamalla sinne toivo-
tun paketin ennen joulua. 
Voi myös osallistua Käpy-
län Elävän joulukalenterin 
tapahtumiin; laulaa kalente-
rilaulua kirjaston rappusil-
la lyhtyjen palaessa ja kat-
soa mitä luukusta sillä ker-
taa paljastuu. Tai voi men-
nä johonkin niistä lukuisis-
ta maksuttomista joulukon-
serteista, joita mm. Oulun-
kylän kirkossa järjestetään. 
Ehkä joku näistä tai muista 
joulunajan tapahtumista on 

se, joka saa sinut tai läheise-
si kohoamaan siivilleen, 
mielen lentämään ja iloitse-
maan? Koska iloa ei ole elä-
mässä koskaan liikaa.

Minulle on tuottanut iloa 
tänä vuonna päästä teke-
mään Oulunkyläinen-leh-
teä, toivottavasti myös te lu-
kijat olette iloinneet lehdes-
tä. Ensimmäisen vuoden jäl-
keen on helppo todeta, että 
paikallisella julkaisulla on 
edelleen merkitystä. Halu-
aisin kiittää kaikkia, jotka 
ovat osallistuneet kanssani 
lehden tekemiseen, kirjoit-
taneet ja kuvanneet, ehdot-
taneet juttuja, ilmoittaneet 
lehdessä. Teidän ansiostan-
ne Oulunkyläinen ilmestyy 
ja toimii tärkeänä paikallise-
na viestintäkanavana. Ou-
lunkyläisen varsinainen toi-
mitus on pieni – päätoimit-
taja ja taittaja - mutta asi-
alleen omistautunut. Kah-
destaan emme kuitenkaan 
voisi lehteä tehdä. Suurin 
osa Oulunkyläisen jutuis-
ta on vapaaehtoisten avus-
tajien tekemiä. Kaikki ovat-
kin lämpimästi tervetulleita 
mukaan tekemään Oulun-
kyläistä myös ensi vuonna! 

Hyvää Joulua & Onnel-
lista Uutta Vuotta!

SuSAN WILANDEr

päätoimittaja

Oulunkylä-Seura ja Oulunkyläinen järjestävät kilpailun parhaiden Oulunkylää ja sen 
elämää kuvaavien valokuvien löytämiseksi. Oulunkylä-Seuran raati valitsee viisi paras-
ta kuvaa, joista toteutetaan Oulunkylä-postikorttisarja. Lisäksi palkitaan eniten tykkä-
yksiä Facebookissa saanut kuva.
Kilpailu toteutetaan Facebookissa ja Oulunkylän kotisivuilla. Jos haluat osallistua kil-
pailuun lisää kuvasi Facebook ryhmään www.facebook.com/Oulunkylä-Seura-ry tai lä-
hetä se osoitteeseen: oulunkylankuva@gmail.com. 
Kilpailuaika: 26.11.– 31.12.2016
Palkinnot: Viisi parasta saavat 40 € lahjakortin valokuvaliikkeeseen tai kirjakauppaan ja 
eniten tykkäyksiä Facebookissa keränneen kuvan ottaja saa 50 € lahjakortin.
Kilpailun voittajakuvat julkaistaan Oulunkyläinen-lehden numerossa 1/2017.

Valokuvakilpailu 
Paras kuva Oulunkylästä?

1. Oulunkylä-valokuvakilpailu
• Kilpailun järjestäjä: Oulun-
kylä-Seura ry. ja Oulunkyläi-
nen – Pohjoiset esikaupungit 
-lehti.
• Kilpailun tarkoitus: Löytää 
Oulunkylää kuvaavia aiheita 
postikorttisarjaan sekä kuvia 
Oulunkyläinen – Pohjoiset esi-
kaupungit -lehden käyttöön.
• Kilpailuun osallistutaan 
digikuvilla.

2. Kilpailukuvat
• Kilpailulla haetaan Oulun-
kylän kaupun-
ginosaa ja sen 
elämää kuvaavia 
kuvia.
• Kilpailukuva 
ei saa olla aikai-
semmin julkaistu.
• Kuvan tulee ol-
la osallistujan it-
sensä ottama. 
• Kuvaajal-
la on oltava ku-
vaan täydet 
tekijänoikeudet.
• Kotirauhan 
tms. suojan pii-
rissä kuvatuilta 
henkilöiltä on ol-
tava lupa kuvan 
julkaisuun.

3. Kilpailukuvien lähettämi-
nen ja kuvakoko
Facebook:
• lataa kuva Oulunkylä-Seu-
ran Facebook-ryhmään kilpai-
luaikana. Noudata Faceboo-
kin asetuksia kuvakoosta. 

Sähköposti:
• Lähetä kuva sähköpostilla osoit-
teeseen oulunkylankuva@gmail.
com: ja kirjoita lähetyksen aiheeksi 
kilpailun nimi. Esimerkiksi: Oulun-
kylä-valokuvakilpailu. Merkitse tie-
dostonimeksi oma nimesi ja puhe-
linnumerosi. Tiedoston suurin ko-
ko: 10 Mt.
• Voittajilta pyydetään myöhem-
min kuvasta jpeg-versio, jossa 
kuvan pitkän sivun tulee olla vä-
hintään 1700 px ja enintään 3500 
px/300 dpi. Jos kuvasta ei ole saa-
tavilla tällaista versiota, sitä ei voi-

da painaa, ja raati valitsee tilal-
le toisen kuvaajan kuvan.

4. Kuvien käyttöoikeus
• Järjestäjillä on oikeus jul-
kaista kilpailuun osallistunei-
ta kuvia ilman erillistä korva-
usta Facebookissa, kotisivuil-
la sekä Oulunkyläinen – Poh-
joiset esikaupungit -lehdessä. 
Kuvien luvaton luovuttaminen 
kolmannelle osapuolelle on 
kielletty.
• Järjestäjillä on oikeus pai-
nattaa valituista kuvista posti-

korttisarja ja myy-
dä sitä Oulunkylä-
Seura ry:n hyväksi 
ilman erillistä kor-
vausta tai osuut-
ta tuotoista sar-
jaan valittujen ku-
vien kuvaajille tai 
muille henkilöille. 
• Kilpailuun osal-
listuvien kuvi-
en tekijänoikeu-
det säilyvät edellä 
mainittuja poikke-
uksia lukuun otta-
matta kuvaajalla.

5. Palkinnot
• Viisi kilpailuun 
osallistunutta raa-

din valitsemaa kuvaa palkitaan 
40 € lahjakortilla kirjakauppaan 
tai valokuvausliikkeeseen. 
• Eniten FB-tykkäyksiä saanut 
kuva palkitaan 50 € lahjakor-
tilla. Eniten tykkäyksiä saanut 
kuva voi myös sisältyä viiden 
parhaimmat kuvan joukkoon.

Valokuvakilpailun säännöt

PERTTU KÄHÄRI
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OULUNKYLÄ

Tämä vuosi on tuonut paljon uutta pohdittavaa lähes 
kaikille kaupunkilaisille uuden yleiskaavan muodossa. 
Siitä on puhuttu ja tullaan puhumaan vielä paljon. Jo-
kaisella lie oma mielipiteensä siitä, miten ympäristöäm-
me saa muokata. Yleiskaava tulee edelleen olemaan Ou-
lunkylä-Seuran vuoden 2017 toiminnan yksi painopiste. 
Kuuntelemme, kuulemme, otamme kantaa ja kutsumme 
teitä kyläläisiä yhteen vastakin. Pyrimme myös aktiivi-
semmin verkottumaan oman ja lähialueiden erilaisten 
toimijoiden kanssa. Meillä jokaisella on vahvuutemme ja 
ne kannattaa sitoa yhteen. Teitä asukkai-
ta me haluamme kuunnella ja tavata!

Toivotan teille kaikille hyvää joulunai-
kaa ja kiitän kuluneesta vuodesta. Vuon-
na 2017 juhlikaamme ilolla ja ylpeydellä 
100-vuotiasta Suomea.

MArJA MArKKO

Oulunkylä-Seuran puheenjohtaja
marja.markko@gmail.com

On se kumma, että niin monet asiat pitää tehdä viime 
tingassa! Kuten vaihdattaa autoon talvirenkaat suunnil-
leen 12 tuntia ennen jo hyvissä ajoin ennustettua syksyn 
ensimmäistä lumipyryä. Tai istuttaa kukkasipulit. Mar-
raskuun ensimmäisenä iltana kykimme Ruutanapuistos-
sa jo illan hämärtyessä ja kaivoimme 400 kpl kaupungin 
lahjoittamaa kukkasipulia muhevaan multaan. Siitä tuli 
hyvä mieli, etenkin kun saimme ohikulkijoilta iloisia hy-
myjä ja kiitoksia. Pieni työ, mutta iso ilo. Ja keväällä näh-
dään, tuliko ne sipulit istutettua oikein päin. Istutustoi-
missa on ollut myös vuoden 2016 Oulunkyläläinen. Hän 
on omatoimisesti pitänyt huolta Veräjämäessä olevasta 
Kaarlo Haltian puistosta, joka lie ollut hieman retuperäl-
lä. Tämä kioskia pitävä herra on aktiivisesti innostanut 
asiakkaansa haravointi- ja istutustalkoisiin tuon pienen 

puiston kunnostamiseksi. Varsin ilahduttavaa ja kannatet-
tavaa asukasaktivismia, joka toivottavasti kannustaa mei-
tä muitakin toimimaan ympäristömme ja naapureidemme 
iloksi ja hyödyksi.

Kulttuuriympäristömme vaalimiseen kannustaa myös Ym-
päristöministeriö, joka järjesti lokakuussa keskustelu- ja 
neuvontatilaisuuden. Tilaisuudessa esiteltiin Kulttuuri-
ympäristösitoumus, jonka pohjana on globaali kestävän 
kehityksen toimintaohjelma, Agenda 203. Sitoumuksen 
voi tehdä yksittäinen kansalainen, yritys, julkinen sektori 
– itse asiassa kuka tahansa. Visiona on luonnon kantoky-
vyn turvaava, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suo-
mi. Valitset yhden tai useamman tavoitteen, joihin sitou-
dut. Julkaiset sitoumuksen Kestävän kehityksen toimikun-
nan avoimessa tietokannassa. Ohjeet löytyvät kestavakehi-
tys.fi ja sitoumus2050.fi. Toiminnan ei tarvitse olla suur-
ta ja juhlavaa. Tietämyksesi asuinympäristösi menneistä 
tapahtumista ja ihmisistä saattaa olla hyvin kiinnostavaa 
kuultavaa vaikka alueen koululaisille. Seuramme julkaise-
ma Kaupunkipolut-kirjanen esimerkiksi siirtää tietoa Ou-
lunkylän kulttuuriympäristöstä.

Tammen      juurelta

KAupuNgINVALTuuS-
TO hyväksyi yleiskaavan 
26.10. kokouksessaan, jossa 
tehtiin monia vastaesityksiä 
mm. Keskuspuistoon, Mal-
min lentokenttään ja Tuo-
marinkylään liittyen, mut-
ta ne eivät menneet läpi. 
Kaupunkibulevardit ja kau-
pungin tiivistäminen ovat 
yleiskaavan johtavia tee-
moja, jotka ohittivat viher-
alueiden säilyttämisen ja 
runsaan asukaspalautteen. 
Vaikka haluttuja muutoksia 
ei saatu, valtuutetut eväs-
tivät yleiskaavan toteutus-
ta ponsin. Hyväksytyt pon-
net kiinnittivät huomiota 

uusi yleiskaava uhkaa nyt mm. Vantaanjokivarren viheralueita. pikkukosken pirunkallio 
Vantaanjoen rantametsineen Oulunkylässä.

Pitkä yleiskaavaprosessi päättyi

Hyväksytty kaava tuo 
rakentamista viheralueille

mm. Keskuspuiston, Mal-
min lentokentän ympäris-
tön, Tuomarinkylän, Por-
naistenniemen sekä Veräjä-
mäen ja Pirunkallion metsi-
en säilyttämiseen virkistys- 
ja luontoalueina.

Vaikutustyö oli 
merkittävää, 
menetyksistä huolimatta

Valtuuston päätöksen myö-
tä kaksi vuotta intensiivi-
sesti jatkunut vaikuttamis-
työ viheralueiden puolesta 
yleiskaavassa päättyi, jos-
kin kaavasta tullaan toden-
näköisesti valittamaan oi-
keuteen, mikä viivästyt-

HELSINKIIN on mahdol-
lista luoda poikkeukselli-
sen upea kansallinen kau-
punkipuisto, joka muodos-
tuisi saariston ja merenran-
tojen, Vantaanjoen ja kau-
punkipurojen, puistojen ja 
luonnonmetsien sekä moni-
puolisten kulttuuriympäris-
töjen muodostamasta yhte-
näisestä verkostosta, mm. 
nykyisistä Keskuspuistos-
ta ja Helsinkipuistosta. Uu-
denmaan maakuntakaavas-
sa on esitetty idea pääkau-
punkiseudun viherkehästä, 
johon Helsingin kansallisen 
kaupunkipuiston avulla on 
mahdollista luoda luonnol-
linen yhteys. 

Muillakin on, vaan ei 
pääkaupungilla

Kansallinen kaupunkipuis-
to on arvokkaiden luonto- ja 
vesialueiden sekä kulttuu-
riympäristöjen muodosta-
ma yhtenäinen kokonaisuus 
– kaupunkilaisten yhteinen 
olohuone. Suomeen on pe-
rustettu jo kahdeksan kan-
sallista kaupunkipuistoa ja 
nyt on oikea aika perustaa 
sellainen myös Helsinkiin. 
KKP kertoo Helsingin tari-
nan Vantaanjokisuun pikku-
kaupungin kasvusta moni-
muotoista luontoa, kulttuu-
ria ja historiaa kunnioitta-
vaksi, viihtyisäksi ja elinvoi-
maiseksi pääkaupungiksi. 

Viherkäytävät 
sulkeutumassa, 
ratkaisulla kiire

Ekologiset viherkäytävät 
mahdollistavat kasviston ja 

Helsinkipuisto – 
riittääkö päättäjien 
rohkeus?

eläimistön siirtymisen sekä 
rikastumisen luontoalueil-
la. Helsingissä on vielä ny-
kyisellään useita viherkäy-
täviä eli vihersormia: Kes-
kuspuisto, Viikki-Kivikon 
vihersormi, Itä-Helsingin 
kulttuuripuisto, Vuosaa-
ren vihersormi, Helsinki-
puisto sekä läntinen viher-
sormi. Näiden lisäksi tarvi-
taan myös tärkeitä poikit-
taisia viheryhteyksiä. Jos 
KKP:n perustamista viivy-
tetään, katkaisee täyden-
nysrakentaminen tärkeitä 
ekologisia yhteyksiä, mm. 
Helsinkipuisto on vaarassa 
katketa Vantaanjoen osuu-
delta, jos tuoreen yleiskaa-
van mukainen rakentami-
nen toteutuisi. 

Kannatus kasvaa, 
aloitteet etenevät

Kansallisen kaupunkipuis-
ton perustamisella Hel-
sinkiin on laaja kannatus: 
76 yhteisön esitys sekä n. 
5000 henkilön allekirjoitta-
ma Kuntalaisaloite. KKP:n 
saamista Helsinkiin on vi-
ritelty jo v. 2002 alkaen. 
Jarmo Niemisen käynnis-
tämän KKPH! -valtuusto-
aloitteen allekirjoitti tou-
kokuussa 54 valtuutet-
tua ja aloitetta käsitellään 
kaupunginvaltuustossa 
30.11. Toivottavasti silloin 
on rohkeutta tehdä päätös 
laatia Kansallisen kaupun-
kipuiston perustamisselvi-
tys. Puisto ehtisi vielä it-
senäisyyden juhlavuoden 
2017 hankkeeksi!

ErWIN WOITScH

tää kaavan voimaantuloa. 
Yleiskaavaluonnoksiin saa-
tiin sitkeällä vaikuttamis-
työllä sisällytettyä hieman 
enemmän viheralueita kuin 
kaupunkisuunnitteluviras-
to alun perin halusi.

Pro Tuomarinkylä -lii-
ke ja Keskuspuiston puo-
lesta -liike onnistuivat tin-
kimään rakennushehtaare-
ja viheralueiksi, mutta Kes-
kuspuistosta menetetään 
rakentamiseen 50 ha. Tulos 
oli pettymys kaikille puis-
ton ystäville, mutta puolus-
tajat jatkavat kamppailua, 
mm. keräten keskuspuis-
toadressiin vielä allekirjoi-

tuksia: http://www.adres-
sit.com/keskuspuistoa_ei_
saa_supistaa. Myös Oulun-
kylä-seura onnistui vaikut-
tamistyössään Vantaanjoki-
varren viheralueiden puo-
lesta suhteellisen hyvin: 
kahdeksan hehtaaria saa-
tiin suojaan rakentamisel-
ta. Silti nykyisiä viheraluei-
ta päätyi monen sadan heh-
taarin verran rakentamis-
alueiksi yleiskaavaan - esi-
merkiksi suuri määrä Tuo-
marinkylän peltoja, Verä-
jämäen metsiä sekä Pirun-
kallion alue Pikkukosken 
pohjoispuolella. 

uusi 
asukasvaikuttamisen 
vaihe edessä 

Yleiskaava on luonteeltaan 
rakentamista mahdollista-
va: kaikkia kaavan raken-
tamisalueita ei tulla raken-
tamaan sen voimassaolo-
aikana, sillä alueita on va-
rattu yli ennustetun raken-
tamistarpeen. Tämä tekee 
mahdolliseksi vaikuttaa vi-
heralueiden säilymiseen ra-
kentamattomina asema-
kaavoitusvaiheessa. Help-
poa tuo vaikuttamistyö ei 
toki tule olemaan, ja yleis-
kaava antaakin kaavoitta-
jalle hyvät mahdollisuu-
det ajaa läpi rakennushank-
keita asukasmielipitees-
tä piittaamatta. Asukkai-
den aktiivisuudella on mer-
kitystä, kun yleiskaavaa 
lähdetään toteuttamaan 
paikallistasolla. 

ErWIN WOITScH & OTTO 

MIETTINEN

KARI SUNDVALL
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OULUNKYLÄ

Mä pamlasin Facebookista Ogelin kirjastossa 
about kuukausi sitten. Se tietoisku kuului kir-
jaston ”Seniorit nettiin” sarjaan ja me Enter 

ry:stä käydään niitä eri kirjastoissa pitämässä.
Paikalla oli jengii viltsisti. Yli viiskymmentä. Jäi sel-

lainen fiilis, että nyt toi sosiaalinen media alkaa uppoo 
myös vanhemmille mimmeille ja starbuille. Sossume-
dia kun kuuluu väkisinkin nykymaailmaan ja jos sitä ei 
handlaa, jää takuulla jostain vajaaks. 

Kandee treenaa. Esimerkiksi Ylen, Eduskunnan ja mo-
nen muun firman facebook-sivut ovat avoimet kaikille ja 
sun ei tartte olla mitenkään rekisteröitynyt. Jos sitten vie-
lä snadisti snärkkäät juttua, niin voit dallaa Ogelin kirjas-
toon torstaisin kello 14–15. Silloin me enteriläiset opaste-
taan kelle tahansa juttuja tietsikoista ja kännyköistä. 

Mutta sitten jouluun. 
Kun funtsaan omia joulumuistoja, niin jotain juttuja 

on jääny mieleen. Mä vietin pikkuskloddina jouluja faijan 
kotitilalla Sauvossa. Siellä oli koirii, kissoi, hevosii, leh-
mii, kanoi ja sikoi. Ne oli nastoja. Mieleen on jääny lisäks 
kaksi juttuu. Safkaa oli aattoiltana paljon. Stadissahan ei 
sillon saanu safkaa muuta kuin jollain korteilla, jos niillä-
kään. Toisena juitsuna oli tsyrkassa käynti hevosella jou-
luaamuna. Se oli stadin snadille kundille kokemus. Sa-
moin, että joku hiippari, unilukkari, kulki pitkin tsyrkan 
käytäviä ja herätteli koisaavia isäntiä. Onneks pikkukun-
dit sai koisaa.

Kun sitten aikaa kului, niin joulua vietettiin stadis-
sa. Faijalle oli jääny landelta tapa, että joulukuusi raija-
taan aattoaamuna skuijasta. Niinpä se repi meidät broi-
din kanssa bunkasta aattoaamuna klokun viisatessa seit-
sämää. Piti lähtee tsökaan kuusta Kauppatorilta. Siellä oli 
hirvee liuta landelaisia myymässä kuusia. Kun kuusi saa-
tiin tsöbattua, niin se raijattiin himaan Krunikaan. Pan-
tiin jalkaan, oksille elävät kynttilät ja kuusta kiersi nau-
ha, jossa luki: ”Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa 
rauha”.

Nuo systeemit ovat kyllä muuttuneet. Kuusi haetaan 
ajoissa leijonien kuusibudjusta ostarin pihasta. Tsyrkassa 
käydään jouluaattona ja ”Enkeli taivaan..” osuu yhä edel-
leen. Mutseja, faijoja ja muita esi-vanhempia muistetaan 
kynttilöin hautausmailla. Sitte skruudataan ja parhaassa 
tapauksessa stikataan huulta pukin kanssa. Samat jutut, 
mutta vähän eri muodossa kuin ennen.

Lopuks toivomus. Funtsatkaa jengi, keneltä joulukuu-
sen tsöbaatte. Ogelin, Itä-Pakilan ja Pakilan alueilla kuu-
sia myyvät Lions-klubit. Kuusifryrkat menevät suoraan 
alueen friidujen ja kundien harrastustoiminnan tukemi-
seen. Ogelin alueelle kuusia dilkkaavat myös partsikalai-
set kirkon parkkiksella ja Gnistan. Nekin fyrkat menevät 
heidän toimintansa ylläpitämiseen. Slumppaamalla kuu-
set näiltä mestoilta jelppaatte paikallista nuorten toimin-
taa. Ja takuulla kuusi lisäks bungaa vähemmän kuin fyrk-
kaa omaan fikkaan skramlaavilla mestoilla.

Hyvää ja rauhaisaa joulun alusaikaa.
rAIMO ANTTILA

Varttuneita 
mietteitä

HELSINgIN kaupunki tekee 
vuosittain väestöennusteen. 
Se perustuu asuntokantaan 
ja sen arvioituun muutok-
seen. Uusien kaavojen avul-
la tiedetään, minne rakenne-
taan ja kuinka paljon. Sen li-
säksi arvioidaan satunnaisen 
uudisrakentamisen ja laajen-
nusten määrä alueittain.

Kuluvan vuoden en-
nuste rakentuu sille, et-

Asuntorakentaminen 
alueellamme 

Alue Väkiluku 
2016

Väkiluku 
2021

Väkiluku 
2026

Asuntokannan 
kasvu 2016-
2025 1000 k-m²

Asuntokanta 
2026 
1000 k-m²

Asumisvälj. 
2026 k-m²/
asukas

Kaikki yhteensä 54173 55293 69750 471 2947 42

Koskela 3336 3710 5772 126 244 42

Käpylä 8114 8336 8178 7 341 42

Metsälä 1083 1113 1070 4 63 59

Maunulanpuisto 0 360 2636 112 112 42

Maunula 7425 7549 7478 40 369 49

Pirkkola 493 480 458 0 20 44

Länsi-Pakila 7034 6988 6804 14 376 55

Paloheinä 5945 5844 5807 21 294 51

Torpparinmäki+Halt. 2757 2680 2590 8 129 50

Tuomarinkartano 289 275 241 0 11 46

Itä-Pakila 3365 3275 3166 6 178 56

Patola 9994 10450 11362 80 556 49

Veräjälaakso 1398 1396 1325 0 51 38

Veräjämäki 2940 2829 3863 54 204 53

Pohjoisen suurpiirin ja Käpylä-Koskelan osalta ennuste on seuraava (aina vuoden alku).

tä ensi vuonna valmistuu 
440 000 k-m² asuntoja ja tuo-
tanto kasvaa niin, että vuo-
sina 2022–2025 se olisi noin 
585 000 k-m²/vuosi. Kun 
tuotantomäärät on kohden-
nettu peruspiirien osa-alu-
eille (niitä ovat mm. Met-
sälä, Veräjämäki), voidaan 
nähdä, että uudisrakenta-
minen ennen vuotta 2025 ei 
kohdistu uuden yleiskaavan 

alueille.
Kaikkien merkittävien 

rakennusalueiden asema-
kaavat ovat valmiit tai laati-
minen on pitkällä:
• valmiina ovat sairaa-
lan alue Koskelassa, Maa-
liikennekeskuksen alue 
Maunulanpuistossa ja 
ATT:lle varattu alue Patolan 
pohjoisosassa,
• laadittavana ovat Raide-

jokeriin liittyen Maunulan 
pohjoisosa, Käskynhaltijan-
tien varsi ja Veräjämäessä 
Maaherrantien länsipää.

Asumisväljyysennusteet 
ovat todennäköisesti lähes 
10 % liian suuria, joten täl-
lä rakennustahdilla väki-
luvut olisivat noin 5–10 % 
suuremmat, koko alueella 
75 000 asukasta.

ArTO SALMELA

ITKOSEN kioski sijait-
see Veräjämäessä Kirkko-
herrantie 8:ssa. Oltuaan 
muutaman vuoden kios-
kin edellisen omistajan 
palveluksessa, Itkonen os-
ti kioskin kesäkuussa 2004. 
1960-luvun rakentamis-
boomin jälkeen vanhan 
Veräjämäen yhteisöllisyys 
on ollut olematonta. 

Viime vuosien aikana 
Lasse Itkonen on toiminut 
ansiokkaasti yhteisöllisyy-
den rakentamiseksi ja ym-
päristön siisteyden ylläpi-
tämiseksi. Hän on järjes-
tänyt kioskin edessä sijait-
sevan Kaarlo Haltian puis-
tikossa erilaisia tapahtu-
mia lähiseudun asukkail-
le. Tänä ja viime vuonna 
olivat vuorossa mittavat 
siivoustalkoot puistikos-
sa ja sen ympärillä.  Nyt 
lokakuun 22 p:nä oli oh-
jelmassa myös kaupun-
gin lahjoittamien 100 kuk-

Oulunkylä-Seuran johtokunta valitsi vuoden 
oulunkyläläiseksi kioskiyrittäjä Lasse 
Itkosen.

Vuoden oulunkyläläinen

kasipulin istutus. Lapsil-
le oli järjestetty pelejä/leik-
kejä ja talkooväelle oli tar-
jolla grillausta, savustettua 

lohta, virvokkeita, kah-
via ym. ja kaikki Itkosen 
kustantamana. 

Hyvä tuore kahvi ja 
erinomaiset täytetyt säm-
pylät ja Reissumiehet sekä 
makeat leivonnaiset ke-
räävät lähiseudun asuk-
kaita säännöllisesti rupat-

telemaan ja vaihtamaan 
kuulumisia joko terassi-
pöydän ääreen tai kios-
kin sisälle, säästä riippu-
en. Kioskissa toimii myös 
vilkkaasti kirjanvaihtopis-
te, jonne voi tuoda ja josta 
voi viedä lukemista.

 ArNO MOLIIS

Oulunkylän 
kaupunkipolut 
netissä
Tutustu historiaan ja nykyisyyteen, luontoon ja 
kulttuuriin, arkkitehtuuriin ja henkilöhahmoihin.

Kantakylä: reitin pituus 5,5 km, kohteita 34 ja 7 
tietolaatikkoa

Veräjämäki: reitin pituus 4 km, kohteita 28 ja 4 
tietolaatikkoa

Mäkitorppa: reitin pituus 4,5 km, kohteita 27 ja 11 
tietolaatikoita

Tutustu ja tulosta http://kaupunginosat.net/
oulunkyla/kaupunkipolku/

ARNO MOLIIS
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MAAHErrANTIETÄ 
suunnitellaan pelkästään 
joukkoliikenteen käyttöön 
eli katu suljettaisiin hen-
kilöautoliikenteeltä. Tällä 
taataan pikaraitiovaunuil-
le häiriötön kulku. Tätä rat-
kaisua on asukkailta saa-
dussa palautteessa vastus-
tettu, mutta tilanpuutteen 
vuoksi autoille ei ole mah-
dollista tehdä kadulle omia 
kaistoja. 

Raitiovaunuliikenteen 
sujuva kulku on koko pi-
karaitiotiehankkeen toimi-
vuuden kannalta välttämä-
töntä, ja siksi auto- ja rai-
tiovaunuliikenne erotetaan 
toisistaan aina, kun se on 
mahdollista. 

Henkilöautojen ohjaa-
minen pois Maaherrantiel-

OULUNKYLÄ
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Saga 
kutsuu 
viihtymään

Saga Käpylinna on joulukuussa 2015 Oulunkylän 
Veräjämäkeen avautunut palvelutalo. Tarjoamme 
turvallista, viihtyisää ja laadukasta vuokra-asumista 
palveluiden kera ikäihmisille. Jos et pääse osallistu-
maan avoimiin oviin, voit myös varata yksityisen 
näytön.

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

Saga Käpylinnassa vietetään mukavat 
avoimet ovet 10.12.2016 klo 12 - 14. 
Tule tutustumaan uuteen taloon ja sen 
palveluihin! Nautitaan glögit yhdessä.

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

raide-Jokeri tarvitsee 
Maaherrantien käyttöönsä 
Maaherrantielle tehdään asemakaavaa ja 
liikennesuunnitelmaa, joilla valmistaudutaan 
Raide-Jokeri-pikaratikan rakentamiseen. 
Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen 
välille suunniteltu Raide-Jokeri kulkee 
Maaherrantietä pitkin. 

tä parantaa myös jalankul-
kijoiden turvallisuutta Rai-
de-Jokerin pysäkin ja Ou-
lunkylän juna-aseman väli-
sellä vilkkaalla reitillä. 

Autoliikenne Veräjälaak-
sosta Oulunkyläntielle oh-
jataan kulkemaan Jokinie-
mentien ja Kirkkoherran-
tien kautta. Ratkaisu lisää 
Jokiniementien ja Kirkko-
herrantien liikennettä noin 
1 400 ajoneuvolla vuoro-
kaudessa. Jokiniementien 
nykyinen liikennemäärä on 
noin 4 000 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa. Kierto lisää 
matka-aikaa 1−3 minuuttia.

Katualueen lisäksi muu-
toksia kaavaillaan myös ka-
dun ympäristöön. Maaher-
rantien ja pääradan väliin 
jäävälle kolmionmuotoisel-

le varikkoalueelle on kaa-
vailtu asuinkerrostaloja. 
Maaherrantien länsipääs-
sä katualuetta muutetaan 
puistoksi ja puistoon mer-
kitään alue raitiotielle. Seu-
rahuoneen edusta suunni-
tellaan aluetta kokoavak-
si rakennetuksi puistok-
si. Maaherrantien ja juna-
radan väliin suunnitellaan 
pyöräilybaanaa.

Maaherrantien suunnit-
telusta keskustellaan Ou-
lunkylä-Seuran tilaisuudes-
sa 23. marraskuuta kello 18 
Oulunkylän Seurahuoneel-
la. Kaavan valmisteluai-
neistoa on esillä 23. marras-
kuuta–12. joulukuuta Ou-
lunkylän kirjastossa sekä 
verkossa osoitteessa www.
hel.fi/suunnitelmat. Kaava-
ehdotus on tarkoitus tuoda 
kaupunkisuunnittelulau-
takunnan käsittelyyn ensi 
vuoden alkupuolella.

MIKKO urO

viestintäsuun-
nittelija, Helsingin 

kaupunkisuunnitteluvirasto

Maaherrantie ja pääradan väliin jäävälle kolmionmuotoiselle alueelle suunnitellaan 
asuinkerrostaloja. Nykyään alue on varikkokäytössä. Tontille on kaavailtu viittä 
kuusikerroksista ja kahta kaksikerroksista asuintaloa. Asuinrakentamiselle tehdään 
lisää tilaa siirtämällä Jokiniementien sillan pohjoispuolella sijaitsevaa jalankulun ja 
pyöräilyn yhteyttä hieman idemmäksi.

Maaherrantien “kolmioon” asuintaloja
ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY
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Attendo Ogelin Hammaslääkärit 
on nyt Attendo Hammaslääkäri!

Hammaslääkäri Hammaslääkäri
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Tutut hammaslääkärit ja hoitajat palvelevat sinua niin kuin ennenkin, tutus-
sa osoitteessa Kylänvanhimmantie 29, Helsinki. Attendo Hammaslääkärillä 
saat kaiken hammashoidon, mitä hymyysi kaipaat  – yksilöllisesti ja nopeasti.  

Varaa aika: www.attendo.fi/hammaslaakari.fi/Ogeli

– MEILLÄ on 650 m2 
myyntipinta-alaa ja hen-
kilökuntaa 22 henkeä, lii-
ke on auki kaikkina päivi-
nä joulupäivää lukuun ot-
tamatta, sanoo marketpääl-
likkö Tarja Heinonen. Hä-
nen osaltaan työympyrä on 
nyt sulkeutunut. 
– Aloitin kauppaurani Ou-
lunkylän Elannossa 30 
vuotta sitten. Liike sijait-
si Torivoudintien varrel-
la Puukirkkoa vastapää-
tä. Välillä olen ollut muu-
alla ja tänne tulin Korson 
S-marketista.

Tarja Heinonen tote-
aa oulunkyläläisten olevan 
vaativia asiakkaita. 

– Olemme kuunnelleet 
herkällä korvalla asiakkai-
den toivomuksia ja onnek-
si monia niistä on voitu to-
teuttaa. Paljon on toivot-
tu luomua, vegaani- ja glu-

S-market Oulunkylä löytänyt linjansa
Oulunkylän keskustan viime vuosien 
heikkoon päivittäistavaratarjontaan on 
tullut tuntuva parannus. Keväällä aukesi 
Mustapekan sisarliike Pikkupekka ja 
loppukesästä liikekeskuksessa S-market. 

teenittomia tuotteita. Vali-
tettavasti liikkeen myynti-
neliöt eivät anna mahdol-
lisuutta tarjota ihan kaik-
kia asiakkaiden toivomia 
tuotteita.

Marketin palvelutiski, 
josta monet hakevat help-
poa ja nopeaa ruokaa, on 
kerännyt erikoiskiitosta. 
Asiakkaina ovat erityises-
ti työmatkalaiset sekä lou-
nasasiakkaat ja ikäihmiset.

Tarja Heinonen toteaa 
Ogelin liikekeskuksen ole-
van liikepaikkana hyvä. 
Hyvien liikenneyhteyksi-
en vuoksi asiakkaita tulee 
muistakin kaupunginosis-
ta. Kovaa kilpailua hän ei 
pelkää. 

– Aina on kilpailtu, kil-
pailu pitää meidät virkeinä 
ja siitä hyötyvät myös asi-
akkaat, hän toteaa.

MAuNO HArI

OULUNKYLÄ

TALON lähes ensimmäisiä 
asukkaita ovat Ruut Sjöman 
ja Martti Kantonen. Muutta-
essaan Käpylinnaan he ei-
vät tunnistaneet toisiaan. Pi-
an kuitenkin selvisi, että he 
ovat 80 vuotta sitten, vuon-
na 1936, olleet oppilaina 
Aleksis Kiven koulussa, to-
sin eri luokilla. Nyt Käpy-
linnassa he viettävät paljon 
aikaa yhdessä tehden käve-
lyretkiä lähiympäristössä ja 
muistellen nuoruusvuosien 
tapahtumia.

Saga Käpylinnassa viihdytään
Veräjämäessä sijaitseva senioreiden 
palvelutalo tulee joulukuussa toimineeksi 
vuoden.

Palvelutalon johta-
ja Ranja Kontturi ker-
too Käpylinnan palvele-
van koko alueen väestöä:  
 – Meille voi tulla vaikka-
pa aamiaiselle, lounaal-
le, kampaajalle tai fysikaa-
liseen hoitoon. Järjestäm-
me konsertteja ja välillä 
markkinoita.

Talon asukkaiden keski-
ikä on noin 85 vuotta, van-
himman ollessa yli 100 vuo-
tias ja nuorimman 67 vuoti-
as. Moni valmistaa ruokan-

sa itse, toiset turvautuvat ta-
lon keittiön antimiin. Asuk-
kaille järjestetään päivittäin 
ohjelmaa, jossa kuntoilulla 
on keskeinen sija. Jokainen 
kuntoilee omien mahdolli-
suuksiensa mukaan. 

Martti Kantonen on ol-
lut nuoruudessaan innokas 
urheilija ja kova tanssimaan 
vielä nykyäänkin. Kantosen 
ehdotuksesta Ranja Kontturi 
ja asiakkuuspäällikkö Laura 
Isohanni lupaavat selvittää 
mahdollisuudet rakentaa 
ensi kesänä palvelutalon pi-
halle tanssilava ja saada pai-
kalle tanssiorkesteri.

MAuNO HArI

Laura Isohannin asiakkaat ruut Sjöman ja Martti Kantonen jakavat yhteisiä 
koulumuistoja.

Marketpäällikkö Tarja Heinonen ja palvelutorivastaava Olli Lankinen ovat tyytyväisiä palvelutorin saamasta 
positiivisesta palautteesta.

MAUNO HARI

MAUNO HARI
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PAKILA

pAKILAN kansalais-
järjestöt ja yhteisöt val-
mistautuvat ensi vuo-
den suurponnistukseen 
eli historiallisen Pakilan 
600-vuotisjuhliin. 
Merkkivuotta juhlistetaan 
kahtena päivänä 20.5. 2017 
ja 8.10.2017. Päivien ohjel-
masuunnittelu on jo käyn-
nissä, mutta mukaan ehti-
vät vielä muutkin asiasta 
kiinnostuneet yhteisöt.
Ensimmäiset todennet-
tavissa olevat merkinnät 
Baggbölestä eli Pakilasta 
ovat vuodelta 1417. 
Turun tuomiokirkon Mus-
tassa Kirjassa on helmi-
maaliskuussa 1417 Tolkin 
kylässä pidetyn laaman-
nikäräjien päätös. Käräjillä 
käsiteltiin Vantaanjoen jo-
kivarren talonpoikien Pa-
disten luostarin munkke-
ja vastaan nostamia lohen-
kalastusrikkomuksia. Ta-
lonpojat voittivat kanteen 
ja joukossa oli Baggbölen 
edustajana Magnus i Byg-
giabola, joka toimi käräjil-
lä lautamiehenä. 
Yhteisömme on siis van-
hempi kuin Helsingin 
kaupunki, jonka perusta-
misvuosi oli 1550.
Pakilan ensimmäinen asu-
jaimisto oli Vantaanjoen 
varrella lähellä nykyisin 
kotiseututalona tunnettua 
Pakin taloa – yksi Helsin-

gin vanhimmista. Histori-
alliseen Pakilaan kuului-
vat läheisesti myös Palo-
heinä, Torpparinmäki ja 
Tuomarinkylä.
Lions Club Helsinki/Paki-
lan aloitteesta alueen toi-
mijat juhlistavat merkki-
paalua kahdessa eri päi-
vinä järjestettävässä tilai-
suudessa. Tavoitteena on 
kertoa alueen asukkaille 
alueen historiasta ja naut-
tia samalla tuon ajan mu-
siikista, tanssista ja ruuas-

pakila-Seuran 
puheenjohtajan palsta

Mitä sinun joulunodotukseesi kuuluu? Kenties asettelet 
jouluvalot pihakuuseen, ripustat tähden ikkunaan tai 
ovikranssin ulko-oveen. Ehkä valmistat lanttu- tai peru-
nalaatikkoa mummon reseptillä tai hiljennyt kuuntele-
maan jouluista musiikkia. 

Joulutunnelmaan pääsemisessä auttavat meillä useim-
milla jouluperinteet ja muistot lapsuuden jouluista. Ai-
van kuin entisvanhaan on lapsilla nykyäänkin saman-
lainen kihelmöivä jännitys tulevasta aattoillasta. Lasten 
aito ilo ja aattoillan odotus ovat helposti tarttuvia.
Lapsuuden joulumuistoja kannattaa vaalia. Valitetta-
vasti kaikissa kodeissa ei kuitenkaan päästä joulutun-
nelmaan. Meidän aikuisten käytöksestä riippuu se, mil-
laisen joulumuistoperinnön jätämme lapsillemme ja 
lapsenlapsillemme.

Elämme kiireistä ja nopeatempoista aikaa. Tiedot ja tai-
dot vanhenevat entistäkin nopeammin ja ilman niiden 
jatkuvaa päivittämistä putoaa helposti kehityksen kel-
kasta. Kaikki asiat eivät kuitenkaan ole vuosisatojen ku-
luessa muuttuneet. Joulun sanoma ei tarvitse päivittä-
mistä. Se on edelleen sama kuin se on ollut jo yli kaksi-
tuhatta vuotta.

Joulun sanoman ydin on anteeksiantamus ja lähim-
mäisenrakkaus. Lähimmäisenrakkautta tarvitaan ny-
kyisessä yksilöllisyyttä korostavassa maailmassa entis-
tä enemmän. Omien ongelmien ja vaikeuksien keskel-
lä saattaa unohtua, että jollakin muulla asiat voivat olla 
vieläkin huonommin.

Joulu on korostuneesti perinteikäs perhekeskeinen juh-
la. Yhdessä vietetyt jouluajan päivät ovat arvokkaita 
monella tavalla, mutta kaikille tämä ei ole mahdollista. 
Erityisesti jouluna on tärkeä muistaa niitä, joille perhe-
joulun viettäminen syystä tai toisesta ei ole mahdollista.
Yksinäisen ihmisen joulu muuttuu paljon valoisam-
maksi, jos hän saa pienenkin tervehdyksen. Se voi ol-
la pieni paketti, kortti, puhelinsoit-
to tai lyhyt vierailu. Hyvän mie-
len tuominen antaa uskomattoman 
paljon voimia sekä saajalleen että 
antajalleen.

Joulu on myös hiljentymisen aikaa. 
Kaiken kiireen keskellä on hyvä py-
sähtyä ja antaa aikaa myös itselle.
Hyvää ja rauhallista joulunodotus-
ta ja joulua kaikille!

TApIO KLEMETTI

Pakila-Seuran pj.
050-624 86

tapio.klemetti@gmail.com 

SEppO Leveelahti Pakinky-
län leijonaklubista kertoo, 
että kyseessä on pitkä pe-
rinne. Leijonien kuusikaup-
pa on jatkunut jo vuodesta 
1981. Alkuvuosina kuuset 
hankittiin maaseudulla toi-
mivilta toisilta leijonaklu-
beilta. Pakinkylän leijonat 
kärräsivät kuuset Pakilaan 
ja möivät ne täällä. Tuotto 
jaettiin tasan. Tällöin myy-
tiin lähinnä ns latvakuusia. 
Latvakuusien laatu ei aina 
ollut paras mahdollinen ja 
myöhemmin siirryttiin os-
tamaan kuuset ammattimai-
silta kuusenkasvattajilta. 
Kaikki leijonien kuuset ovat 
kotimaassa kasvatettuja. 
Kuusenmyynti on leijonien 
pääaktiviteetti ja sen vuoksi 
myyntiin osallistuvat kaik-
ki klubin 43 jäsentä. Viime 
vuosina myös Kaskipartion 
partiolaiset ovat osallistu-
neet kuusten myyntiin.

Maja nousee

Kaskipartio on eräs Helsin-
gin suurimmista partiolip-
pukunnista. Lippukunnas-
sa on lähes parisataa vii-
koittain kokoontuvaa lasta 
ja nuorta. Kaskipartiolaiset 
rakensivat Siuntioon vuon-

pakila valmistautuu 
600-vuotisjuhliin

ta pukeutumalla vaikkapa 
keskiaikaisiin asuihin. 
Toukokuussa 20.5. klo 11–
17 järjestettävälle keski-
aikaiselle markkinatoril-
le haetaan myyjiä, jotka 
voivat ilmoittautua joko 
Pertti Rekoselle tai Urpo 
Oksaselle.

Tapahtumia 
valmistellaan

Pakilan ja Paloheinän alu-
een koulujen kanssa on 
aloitettu teemaan liittyvi-
en historiallisten kuvael-
mien ja muiden esitysten 
valmistelu. Vuoden keski-
aikatapahtuma pidetään 
Pakilan yläasteen koulus-
sa ja sen piha-alueella tou-
kokuussa 20.5. 2017. Toi-
nen musiikkipainotteinen 
tapahtuma eli Pakila 600 
vuotta -juhlakonsertti on 
sunnuntai-iltana 8.10. 2017 
Hyvän Paimenen kirkolla.

Pakilan yläaste, Lions 
Club Pakila ja Pakin kylä, 
Lions Club Aurora, Paki-
la Seura, Pakilan Nuoriso-
talo, Pakilan naisvoimiste-
lijat ja Pakilan seurakunta 
ovat jo mukana hankkees-
sa. Tapahtuman toteutta-
miseen on haettu lisäosaa-
mista Suomessa toimivilta 
keskiaikaan perehtyneiltä 
seuroilta. 

-Järjestelyt ovat siinä 
vaiheessa, että kaikki hy-

vät ide-
at ovat vie-
lä tervetul-
leita, sanoo 
työryhmän 
vetäjä Urpo 
Oksanen.

Otta-
kaa yhteyt-
tä juhlan 
järjestely-
toimikun-
nan jäse-
niin, mikä-
li yhteisön-
ne, yhdis-
tyksenne 
tai henki-
lönä olette 
kiinnostu-
neet osallis-
tumaan ta-
pahtuman 
järjestämi-
seen. Ta-
pahtuman 

markkinatorille etsitään 
parhaillaan yrittäjiä.

ErJA VuOrIO

Lisätietoja:
Urpo Oksanen: 

040-0311092, 
uoksanen@gmail.com

Risto Sinkko: 050-62282, 
r.sinkko@kolumbus.fi

Mauri Leppälä: 
050-4360906, 

multiop@kolumbus.fi
Pertti Rekonen: 

040-759 8778 

Kuusikaupalla kämppä 
partiolaisille
Monet pakilalaiset ovat jo vuosikausia 
tottuneet siihen, että vähän ennen joulua 
muutamaan paikkaan Pakilassa ilmestyy 
banderolli. ”Osta kuuset leijonilta, tulot 
alueen nuorisotoimintaan”. Muutamana 
viime vuonna pääosa kuusituotoista 
on ohjattu partiomajan rakentamiseen 
Kaskipartiolle.

na 1976 retkeilymajan. Lip-
pukunnan kämppäemän-
tä Heidi Vihavainen ker-
too, että kämppä on ollut 
jatkuvassa käytössä viikon-
loppuisin. Vuosien kulu-
essa kämppä vähitellen tu-
li huonoon kuntoon, vaikka 
sitä kunnostettiin säännölli-
sesti. Kämppä olisi vaatinut 
huomattavat korjaukset ja 

niinpä päätettiin tehdä uu-
si vanhan tilalle. 

Päätöstä helpotti se, että 
Pakinkylän lionsklubi jär-
jesti lippukunnalle yhteen-
sä noin 50 000 euroa, jois-
ta huomattava osa oli saa-
tu joulukuusenmyynnillä. 
Myös muut alueen leijona-
klubit tukivat hanketta. Pa-
kinkylän klubilaiset lupa-
sivat myös runsaan työpa-
noksen kämpän pystytyk-
seen. Hanke on edennyt 
hyvin. Vuonna 2013 puret-
tiin vanha kämppä ja nyt 
uusi kämppä on lähes val-
mis ja otetaan käyttöön ensi 
vuonna. Pakinkylän leijonat 
ovat rahoituksen lisäksi teh-
neet lähes 2000 talkootuntia 
kämpällä. Kämppä on ker-

rosalaltaan 153 neliömetriä, 
siis varsin iso. Sinne mah-
tuu yöpymään hyvin 30 
henkeä ja siellä on sähkö-
lämmitys ja takka.

Kämppä tuli tarpeeseen

Kaskipartion tukiyhdistyk-
sen jäsen, entinen partiolai-
nen ja kahden pienen parti-
olaisen äiti Kati Niemi ker-
too kämpän tulleen todel-
la tarpeeseen. Retkeily ja 
maastossa liikkuminen ovat 
partiotoiminnassa keskeis-
tä ja kämppä tuo siihen hy-
vän tukikohdan. Koska Kas-
kipartio on suuri lippukun-
ta on sen vaikea muualta 
löytää sopivaa tukikohtaa 
maastotoiminnalleen.

OLLI AuLIO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESITTELEMME KOTEJA MYÖS JOULUKUUSSA.
Tervetuloa esittelyihin tai sovi oma yksityisesittely!

Pyydä  
meidät  
arviokäynnille  
jo tänään! 

MAUNULA

Maunula-talo on pakilantien maamerkki.

KIrJASTON, työväenopis-
ton ja nuorisotoimen yhtei-
nen toimitila, Maunula-talo 
avataan 22.12.2016.

Rakennuksen on suun-
nitellut arkkitehtitoimisto 
K2S. Suunnittelijoina toimi-
vat Kimmo Lintula, Niko Si-
rola ja pääsuunnittelijana 
Mikko Summanen.

Kirjaston toiminta ny-
kyisessä paikassa Suursuon 
laidalla päättyi 14.11.2016. 
Maunula-talon viralliset 
avajaisjuhlat ovat 30.1.–
4.2.2017. Asukkailta on pyy-
detty sähköisellä kyselyllä 

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

pakin talo 
kruunaa
juhlasi

Maunula-talo avataan joulukuun lopulla
ideoita avajaisjuhlaviikon 
ohjelmasta

Osallistuvan budjetoin-
nin tulosten pohjalta on oh-
jelmiston teemoiksi valit-
tu maunulalaisten oma juh-
laviikko Maunula tanssii 
ja soi, Café Maunula - kyl-
miä juomia ja kuumia kes-
kusteluja, laadukas lähielo-
kuvateatteri Kino Maunu-
la ja Maunula-talon vihreä 
takapiha.

Maunula-talon toimin-
taa ohjaa neuvottelukunta, 
johon kuuluvat kirjaston, 
työväenopiston, nuorisotoi-

men sekä asukkaiden edus-
tajat. Asukasjäseniksi valit-
tiin elokuussa Omar Ba-
haaldin, Jaana Taskinen ja 
Kirsti Tuominen. Varajäse-
ninä toimivat Tapani Kon-
tiala, Minna Tarkka ja Mar-

ja Salmela. Kirjaston edus-
tajina toimivat Anne Dikert 
ja Heidi Aarnio, nuorisoasi-
ainkeskuksesta Antti Sar-
po ja Tytti Tikkakoski se-
kä työväenopistosta Mari 
Larkovirta ja Ilkka Pietilä.  

Neuvottelukunta organi-
soitui syyskuussa 2016 ja 
ryhtyi suunnittelemaan tu-
levaa toimintaa. Neuvot-
telukunnan puheenjohta-
jana toimii Anne Dikert ja 
varapuheenjohtajana Kirs-

ti Tuominen. Neuvottelu-
kunta kokoontuu 2–4 kertaa 
vuodessa.

HANNu KurKI

http://maunulatalo.fi/

HANNU KURKI
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ASuKASTALOSSA on juuri saatu avattua kaikkien 
käyttöön uusi ja tunnelmallinen olohuone, ja jouluta-
pahtuma on mitä oivallisin hetki tulla katsomaan, miltä 
Seurahuoneella nykyään näyttää!

Joulutapahtumassa on käsityömyyjäiset, jossa on 
mahdollisuus tehdä edullisia ja persoonallisia hankin-
toja pukinkonttiin. Vieläkin henkilökohtaisemman jou-
lutervehdyksen saat tietysti tekemällä sen ihan itse – ta-
pahtumassa on mahdollisuus askarrella joulukortteja, 
-koristeita ja piparkakkuja.  Asukastalon ohjaajat autta-
vat ja opastavat mielellään!

Helsingin Työväenorkesterin soittajat tuovat tilai-
suuteen oman musiikkitervehdyksensä ja asukastalon 
bändi soittaa myös tuttuja joululauluja.

Kahvilassa on glögitarjoilu. Asukastalon väki toivot-
taa kaikki vanhat ja uudet tuttavat, läheltä ja kauem-
paakin mukaan tunnelmoimaan joulun aikaa.

Haluatko tulla myymään käsitöitäsi asukastalon jou-
lutapahtumaan? Pöytiä on rajoitetusti, vapaita paikkoja 
voi tiedustella asukastalon toimistosta p. 09310 42282.

Tervetuloa!
VESA KESS

Suomalaisille joulu on ennen kaikkea kodin 
ja perheen juhla. Mitä olisi jouluaatto ilman 

kirkkaita lapsen silmiä? Ulkomaan turisti on aivan 
hämmentynyt, kun kaikki paikat ovat kiinni, eikä 
joukkoliikennevälineitä näy. Joku partainen punai-
seen nuttuun pukeutunut ukko kulkee autolla ta-
losta toiseen. Kirkoista kantautuu harras musiikki, 
ja hautausmailla syttyvät kynttilämeret. Kaikessa 
on mukana suuri annos suomalaista luonnetta. Jo-
tenkin suomalainen joulu tuntuu aidolta joululta.

Kerran olen viettänyt joulua poissa kotoa. Sil-
loin Pyhässä maassa asuessamme osallistuimme 
jouluaaton juhlaan Betlehemin paimenten kedol-
la. Tuolloin 70-luvulla ei ollut vielä Israelin pystyt-
tämää turvamuuria, ja väenpaljoudesta huolimatta 
matka sujui jouhevasti. Syntymäkirkkoon ei ollut 
mahdollista mennä, siksi päädyimme paimenten 
kedolle, jossa laulettiin kansainvälisiä joululauluja 
englanniksi. Koskaan en ole niin palellut kuin sil-
loin muutaman asteen lämmössä ja räntäsateessa. 
Laulutkin vielä englanniksi! Minulla syntyi koke-
mukseen perustuva vakaumus, että Jeesus ei voi-
nut syntyä 25.12. Eivät silloin paimenet olisi olleet 
enää kedolla lampaiden kanssa. Tuo päivämää-
rä määriteltiin 300-luvulla roomalaisen kulttuurin 
tarpeista. Myös toinen vakaumus vahvistui: Äidin-
kieli on uskonnon ja rakkauden kieli. Aika monta 
kieltä suomalaisena olen joutunut opiskelemaan. 
Uskosta ja rakkaudesta pystyn kuitenkin vain suo-
meksi itseäni ilmaisemaan. Kaikki muut kielet tun-
tuvat niin ulkokohtaisilta. 

Jerusalemissa suurten juhlien aikana kirkkojen 
kellot soivat jatkuvasti, kun eri kirkkokunnilla oli 
erilaiset kalenterit. Viikon verran oli liki joka päi-
vä joulu. Pidin itsestään selvänä, että Pyhän Niko-
laoksen päivänä 6.12. Kreikassakin katolisen kristi-

Oulunkylä-Seura ja Oulunkyläinen –
Pohjoiset Esikaupungit –lehti kiittää kaikkia 

lukijoitaan ja yhteistyökumppaneitaan 
kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaikille 

hyvää ja rauhallista joulua!

Vi tackar alla våra läsare och 
samarbetspartner för det gågna året och 

önskar er alla en god och fridfull jul!

Joulutervehdysten lähettämisen sijaan 
tuemme tänä vuonna Suomen Punaisen 

Ristin katastrofirahastoa Syyrian 
sodanuhrien hyväksi.

Denna gång skickar vi inga julkort, istället 
stöder vi Finlands Röda Kors katastroffond 

för krigets offer i Syrien.

Pirunkallio talvella  •  Kuva © Kari Sundvall  •  Oulunkylä-Seura 2014
Veräjämäen kotikaupunkipolun kohde 13  •  www.oulunkyla.info/kotikaupunkipolut
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Tarinoita ja tietoa 
Oulunkylästä pukinkottiin!

Julkaisija Oulunkylä-Seura
Myynti Kirjatoukka Ogeli, Mustapekka ja kukkakauppa Bella Verde. Kirjatoukassa saatavana myös aiempi 

historiakirja Vireä idylli nyt 5 €. 

Anja Kervanto Nevanlinna

Anja Kervanto N
evanlinna

Oulunkylä-Seura

O
ulunkylä-Seura

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

zy

ISBN 978-952-93-3722-4

*9789529337224*

Oulunkylä-Åggelby on historiansa 
aikana ollut monta. Nykyisen Oulunkylän 
identiteetti on muotoutunut osana 
Euroopan kaupunkihistoriaa. Vanhan 
huvilakaupungin aikakerrostumat kertovat 
esikaupungin asteittaisesta liittymisestä 
metropolin kaupunkirakenteeseen. Kirjaan 
on tallennettu Oulunkylän omaleimaisen 
miljöön historiaa ja kulttuuriperintöä. Teos 
avaa myös näkökulmia Oulunkylän miljöön 
kehittämiselle tulevaisuudessa.
Sidottu kovakantinen, 240 sivua, runsas 
kuva- ja karttamateriaali

Hinta 25 €

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

Kolme polkua karttoineen, 86 sivua, taskukoko Hinta 4 €

1    Oulunkylän asema

Ensimmäinen asemarakennus rakennettiin 1907 radan itä-
puolelle. Se muodostui posteineen ja kahviloineen pian lä-
hiseudun keskukseksi Pakinkylää myöten. VPK:n historiikissa 

mainitaan tulipalosta asemalla Café de Ruckelsissa 1912 ja 
Café Nilssonissa seuraavana vuonna. Asema siirrettiin radan 
länsipuolelle 1915. Kun se paloi, rakennettiin 1919 nykyinen, 
entistä ehompi asemarakennus. Asemapäällikkö Albert Wick-
man oli yksi paikkakunnan merkkihenkilöistä ja radan ylittänyt  

Kantakylä – Fornbyn
Pituus 5,5 km, kohteita 34 sekä 10 tietolaatikkoa.  

Polku alkaa asemalta ja kiertää Oulunkylän kartanon paikan sekä  
tsaarinajan vallien kautta urheilupuistoon, josta takaisin torille.

Oulunkylästä on kuljettu junalla jo 141 vuotta.
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puusilta paikkakunnan maamerkki. Liityntälii-
kenne busseilla aloitettiin jo 1920-luvulla.

Oulunkylästä rakennettiin 1905 kapearai-
teinen hevosvetoinen rautatie Koskelan kun-
nalliskodille. Vainajat lastattiin täällä Malmin 
hautausmaalle meneviin juniin. Kun Puu-Kä-
pylää alettiin rakentaa 1920, ei alueelle ollut 
tieyhteyttä Helsingistä. Niinpä rakennettiin Kos-
kelan radalta vielä yhdysraide nykyiselle Pohjo-
lanaukiolle, kunnes Käpylän raitiotie valmistui 
1926. Uudelleen Oulunkylä toimi risteysase-
mana 1939–92, kun käytössä oli Herttoniemen 
satamarata. Se palveli rahtiliikennettä, mutta 
vuodenvaihteessa 1962–63 HKL:n lakonuhan 
vuoksi VR ajoi 11 päivän ajan Herttoniemestä 
myös henkilöliikennettä. Nyt samaan uraan 
suunniteltu pikaraitiolinja Jokeri 1 risteää pää-
radan kanssa Oulunkylässä, joskin sitä liiken-
nöidään toistaiseksi bussikalustolla.

Asematoiminnot lopetettiin 1983. Tilat ovat 
sittemmin olleet vuokrattuina kaupungin ja eri 
yritysten toimitiloiksi. Rakennus on ollut välil-
lä julkisessa myynnissä Senaatti-kiinteistöjen 
toimesta. Hieman kaventuneessa asema-
puistossa nähdään edelleen mm. vanhoja 
rautatieomenapuita. Laji on peräisin VR:n tai-
mitarhalta Hyvinkäältä. 

Päätös rautatien rakentamisesta Helsingistä Hämeenlinnaan tehtiin 
säätyvaltiopäivillä 1857 ja sen siunasi keisari Aleksanteri II. Rakentami-
nen alkoi vuoden kuluttua ja junaliikenne 1862 aluksi kolmesti viikossa 
kumpaankin suuntaan. Pian vuorot tihentyivät ja alettiin rakentaa myös 
yhteyttä Riihimäeltä Viipurin kautta Pietariin. Vuonna 1873 Oulunkylä sai 
rautatiepysäkin, joka korotettiin asemaksi 1881. Oman aseman myötä 
syntyi Oulunkylään Helsingin ympäristön ensimmäinen huvilayhdyskunta.

Aluksi pääradan kaikki junat olivat kaukojunia, joilla lähiliikenteen hoi-
taminen oli hankalaa. Ensimmäiset paikallisjunaveturit hankittiin Sveit-
sistä kesäkaudelle 1886. Toinen raide rakennettiin 1899. Sillä pärjättiin 
pitkään, sillä kolmas raide yksinomaan lähijunien käyttöön valmistui 
1972 ja neljäs 1996. Nykyään Oulunkylän asemalta ajetaan arkisin 290 
lähijunavuoroa vuorokaudessa.

Rautatie

Kuva: Ester Heikel / Helsingin kaupunginmuseo

Juna saapuu Oulunkylän 
asemalle 1900-luvun alussa.

1   Radanvarren liikkeet

Aseman siirryttyä 1915 radan länsipuolelle kehittyi itäpuolel-
le vilkas palvelukeskittymä. Tässä kohtaa oli Lydia Tallgrenin 
rakennuttama ns. Lounaskahvilan talo. Sen yläkerrassa piti-
vät Liisa Rautavaaran vanhemmat 1920-luvun alkupuolelta 
lähtien kahvilaa. Heidän lopetettuaan talossa toimi rohdos-
kauppa ja Elli Sirénin lyhyttavarakauppa, jota kutsuttiin Pik-
ku-Stockmanniksi erityisen kattavan valikoiman vuoksi. Anna 
Björkqvistillä oli talossa korkeatasoinen kampaamo. Myöhem-
min taloa kutsuttiin varsinkin nuorten keskuudessa “Kaalepin 
kuppilaksi”. Sen kohtaloksi koitui tulipalo 1967.

Edempänä, entisen ylikulkusillan kupeessa oli Zaida Lun-
denilla kioski. Vuonna 1926 hän avasi ruoka- ja kahvilaliikkeen 
Arttula 4:ssä. Sillan tuntumassa piti Vihtori Lintula arvostet-
tua lihakauppaa 1928–49. Talon takaosassa oli hetken aikaa 
Ida Koskisen lyhyttavarakauppa. Kauppias Lintulalla oli erik-
seen bensiiniasema, posti ja kampaamo.

Arttula 21:n (Larin Kyöstin tie 13) pohjakerroksessa toimi 
1930-luvulla maito- ja leipämyymälä. Hieman kauempana 

entisessä Rostenin huvilassa oli jo vuodesta 1916 alkaen toi-
minut Elannon kauppa, jossa oli maito-, leipä- ja siirtomaata-
varaosasto. Se purettiin rautatien levennyksen yhteydessä. 
Kauimmaisena Jokiniementien noustessa rataa ylittävälle 
sillalle oli Virtasen sisarusten maito- ja siirtomaatavaramyy-
mälä ja sen lähellä Salon perheen pienempi ruokatavaraliike 
ja myöhemmin kirjakauppa.

Vasta Oulunkylän uuden keskustan rakentuessa torin ympä-
rille 1960-luvulla jäljellä olevat liikkeet siirtyivät sinne. 

2   Seurahuone

Larin Kyöstin tie 7. Värjärimestari Berndt August Ölander pe-
rusti vuonna 1882 kylpylaitoksen Kottbyn tilalta ostamalleen 
tontille Veräjämäen haan pohjoispäähän. Pian hän rakensi 
myös pensionaatin kylpylän yhteyteen. Paikka nousi mainee-
seen kuitenkin vasta seuraavan omistajan, rouva Johanna 
Charlotta Maexmontanin (1844–1903) aikana. Tämä ra-
kennutti 1897 nykyisen Seurahuoneen, kun alkuperäinen 
rakennus oli osittain palanut. Kylpylässä noudatettiin uuden-

Veräjämäki – Grindbacken
Pituus 5 km, kohteita 29 sekä 8 tietolaatikkoa.  

Polku mutkittelee Seurahuoneelta Pirunkalliolle ja Veräjälaaksoon,  
josta Krabben mäen kautta Arttulaan.
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aikaista Kneipp-metodia vesihoitoineen. Asemalle saakka 
ulottuneeseen puutarhaan rakennettiin hirsinen uima-allas 
ja myöhemmin sauna. Maexmontan sai luvan myös paran-
tolan perustamiseen sekä väkijuomien tarjoilemiseen. Kun 
liikenneyhteydet junan ansiosta olivat hyvät, tuli pensionaa-
tista hyvin suosittu. Asiakkaita viihdytettiin musiikilla ja mm. 
kukkotappeluilla. Ravintola oli tasokas.

1900-luvun alussa pitivät venäläiset upseerit Seurahuo-
neella juhliaan, joissa laulettiin, soitettiin, hypittiin pöydillä, 
tanssittiin ripaskaa ja paikallisten kauhuksi naisetkin poltti-
vat avoimesti tupakkaa. Vallankumouksen ja sisällissodan 
jälkeen perinnettä jatkoivat emigrantit sekä Oulunkylän tai-
teilijayhdyskunnan jäsenet ystävineen, joihin lukeutui mm. 
Eino Leino. Omistajien vaihtuessa tiuhaan Seurahuoneen 
alamäki oli kuitenkin alkanut ja ravintolatoiminta loppui kielto-
lakiin 1919–32. Tavarajäämistö huutokaupattiin 1936. Sittem-
min mm. Henrik Tikkanen ja Kimmo Pälikkö ovat ikuistaneet 
Seurahuonetta piirroksina.

Helsingin kaupunki osti pitkään asumakäytössä olleen huo-
nokuntoisen Seurahuoneen 1979 ja suojeli sen asemakaa-
valla. Kesken peruskorjauksen 1984 osa talosta paloi, mutta 

korjattiin ja 1985 siihen muutti Oulunkylän Pop/Jazz-opisto. 
1995–2001 käyttäjänä oli Mellersta Nylands Yrkeskola. Ou-
lunkylä-seuran aloitteesta Seurahuone muutettiin kaupungin 
asukastaloksi vuonna 2002. Rakennus on järjestöjen ja sosi-
aaliviraston käytössä. Pääsalia vuokrataan myös yksityistilai-
suuksiin. Pihasiipi on kunnostettu 2008–09 
asukaskahvilaksi.

Seurahuoneen sisäpihalla on erityi-
sen komea siperianmänty. Kadun toisel-
la puolella Maexmontanin puistossa 
on Oulunkylän puistojen korkein hoito-
luokitus ruusuistutuksineen. Lam-
messa on kaksi suihkulähdettä ja 
Pop&Jazz-opiston aikainen esiin-
tymislava. Lammen eliöstöä ovat 
vesiherne ja ruutanat. Rannalla 
kasvaa rantakukkaa, saraa, ra-
tamosarpiota sekä iso hopea-
paju. Puiston eteläosassa on 
lehtoa, jossa viihtyvät rodot 
ja satakielet.

Oulunkylän yhteiskoulun musiikinopettajaksi tuli 1962 Klaus 
“Klasu” Järvinen. Hän perusti kouluun orkesterin, joka soitti 

klassista musiikkia ja voitti 1965 valtakunnallisen kulttuuri-
kilpailun. Oppilaat kuitenkin tunsivat suurempaa kiinnos-
tusta populaarimusiikkiin. Jazzin ystävänä Järvinen kehitti 
nyt toimintaa sen pohjalta.                                                            »

Pop&Jazz-opisto

Mäkitorppa – Kullatorp
Pituus 4,5 km, kohteita 27 sekä 14 tietolaatikkoa. 

Polulla käydään vanhalla puukoululla, Uudessa Patolassa ja Kustaankartanossa. 
Käpylän asemalta tullaan vanhaa tykkitietä takaisin keskustaan.Käpylän asemalta tullaan vanhaa tykkitietä takaisin keskustaan.

1   Liikekeskus Ogeli

Avattiin 1. 12. 1987, suunnittelija Simo Järvinen. Oulunkylän 
keskeisimmälle paikalle oli jo vuoden 1953 asemakaavas-
sa merkitty nykyisen muotoinen rakennus. 1970-luvul-
la suunnitelmana oli rakentaa siihen vanhustenkeskus, 
mutta tästä luovuttiin. Asiaan vaikutti Kustaankartanon 
modernisointipäätöksen lisäksi Oulunkylä-Seuran kan-
ta sijoittaa tontille kaikkia asukkaita palvelevaa toimintaa 
mieluiten samaan rakennuskokonaisuuteen.

Tontti odotti sitten tyhjillään aina 1980-luvun nousu-
kaudelle saakka. Toimeen tarttui nyt yleishyödyllinen 
Partiosäätiö kumppaninaan takavuosien maineikas alue-
rakennuttaja Salpa Oy. Liikekeskuksen valmistuminen vii-
meistään tiesi Oulunkylän torin liiketilojen hiljenemistä. 
Suurempien kauppakeskusten paineessa edelleen kui-
tenkin toimintakykyisenä säilyneessä Ogelissa on yli 20 
liikettä pankeista erikoisliikkeisiin sekä myös Oulunkylä-
Seuran vapaaehtoisvoimin ylläpitämä oulunkyläläisten 
toimijoiden ilmoitustaulu.
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Kaupungin ylläpitämän leikkipuiston toiminta on avointa 
kaikille lapsiperheille sisältäen ohjattuja tuokioita sisällä ja 
ulkona. Lisäksi järjestetään leikkipainotteista kerhotoimin-
taa kotihoidossa oleville 2,5–5-vuotiaille lapsille kolmena 
päivänä viikossa. Koululaisille on tarjolla turvallista ohjattua 
ja vapaata iltapäivätoimintaa, johon osallistuu säännöllises-
ti noin 60 lasta. Kaikkiaan leikkipuistossa käy säästä riippuen 
100–150 lasta päivittäin. Leikkipuistossa vaalitaan ja yhä uu-
sille sukupolville opetetaan perinteisiä lasten leikkejä ja pe-
lejä. Kaupunki tarjoaa kesällä auki olevissa leikkipuistoissaan 
lapsille maksuttoman lämpimän ruoan. Koulujen lukukausi-
en aikana 1.–2.-luokkalaiset voivat ilmoittautua maksulliselle  
välipalalle.

3   Puukoulu

Teinintie 6. Valmistui 1925 kansakouluksi, suunnittelija Toivo 
Salervo. Luonnonkivisokkelille perustettu, rossipohjainen, ul-
koa peiterimalaudoituksella verhottu ja koteloiduilla följareilla 
tuettu hirsitalo on suojeltu ja arvioitu yhdeksi Helsingin arvok-
kaimmista vanhoista koulurakennuksista. Runko on veistetty 
kuuden tuuman hirrestä lyhytnurkkaisena. Kerrosala on 800 
m2, huonekorkeus alakerrassa 3,4 m ja yläkerrassakin 3 m. Maa-
latut pylväsprofiilit lautajulkisivussa sekä joonialaiset kapiteelit 
viittaavat antiikin rakennustaiteeseen ja klassiseen sivistyk-
seen. Vastaavia löytyy muutamaa vuotta aiemmin rakenne-
tusta Puu-Käpylästä. Oulunkylän suomenkielinen kansakoulu 

Entinen leikkipuistorakennus vesialtaineen.

Oulunkylä-Seura järjesti kaupungin rahoituksella vuonna 
1988 keskustakilpailun koskien liikekeskuksen ja torin ym-
päristön kehittämistä. Sen tuomaristossa oli niin kaupungin 
kuin oulunkyläläistenkin edustus koululaisista alkaen. Kilpai-
luun tuli 13 ehdotusta, joista mitään ei pidetty sellaisenaan 
toteuttamiskelpoisena. Seura jätti samalla kaupungille omat 
kannanottonsa keskustan kehittämiseksi. Kilpailusta jäi kui-
tenkin joitain ideoita, esim. minigolfrata.

2   Leikkipuisto Mäkitorppa

Paikalla on ollut leikkikenttä jo ainakin 1980-luvulla, leikki-
puistorakennus ja kahluuallas vuodesta 1996. Rakennus oli 
kunnostettu ja laajennettu 2007, mutta poltettiin ilkivaltai-
sesti 2012. Se rakennetaan uudelleen 2014–15, sen jälkeen 
uusitaan piha-alue.

Kaikki kolme teosta joulutarjouksena yht. 30 €!

Oulunkylä – Åggelby, 
Huvilakaupungin 
aikakerrostumat

Oulunkylän kotikaupunkipolut
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 kokoamista ja julkaisemista ovat tukeneet:

Seurahuoneen 
Joulutapahtuma

Jouluksi kotiin
kunnan mukaisesti vietettäisiin joulupukin esi-
kuvan, Myran piispan, lahjoja jakelevan pyhi-
myksen juhlaa. Kaikkialla saarilla ja rannikolla 
on lukuisasti Nikolaokselle pyhitettyjä kirkko-
ja ja kappeleita. Nikolaos onkin ennen kaikkea 
merenkävijöiden suojeluspyhimys. Jokaises-
sa aluksessa pienimmästä suurimpaan on Ni-
kolaoksen ikoni. Perinteisesti ensimmäiset tal-
vimyrskyt täällä sattuvat Nikolaoksen päivän 
tietämille. 

Läntisen kirkkokunnan tavoin ortodoksit-
kin paastoavat adventtiaikana. Jokainen su-
ku myös oman tapahistoriansa mukaisesti. So-
pivasti paastoaikana on aina muutaman pyhi-
myksen juhla ja sen mukainen panijiri rukouk-
sineen, ruokineen ja tansseineen.

Joulun lä-
hestyessä sytty-
vät katujen jou-
luvalot. Rodok-
sen Mandrakin 
sataman keski-
aikaiset tuuli-
myllyt on ko-
risteltu valoil-
la kolmeksi itä-
maan viisaaksi. 
Myös keskiai-
kaisen kaupun-
gin ikkunassa 
pimeässä yös-
sä loistaa joulu-
kuusi kilvan ra-
vintolan kutsuvan oven kanssa. Vaikka joulu-
päivä 25.12. onkin Kristuksen syntymän päivä, 
siihen liittyy paljon perinteisen uuden vuoden 

tapoja. Syrjäseuduilla vieläkin elää voimakkaana 
ajatus pahoista hengistä (kallikadzarit), jotka rie-
huvat kuin pääsiäisnoidat Jeesuksen syntymästä 
aina 6.1. saakka eli theofaniaan (loppiainen), jol-
loin Jeesus kastettiin ja vesi pyhitettiin. Onnek-
si lohtua tuovat joulupäivänä joululauluja laula-
vat lapset. Syrjäkylillä he kiertävät ovelta ovelle 
kuin virpojat palmusunnuntaina. Joulupöytään 
kuuluvat sianliha ja suolavedessä oleva kaali. Ne 
ovat kuuluneet jo antiikin ajoista tähän vuoden 
aikaan. ”Kristusleipänä” syödään seesamrinke-
leitä ja mantelipullaa. Illalla pöydässä tulee olla 
hunajalautanen, ja perheen isä toivottaa kaikille: 
”Monia vuosia, ja näin myös ensi vuonna.” Jou-

lulahjat perinteisesti an-
netaan uutena vuote-
na, joka on myös Pyhän 
Vasilioksen päivä ja toi-
votetaan: ”Hyvää uutta 
vuotta.” Theofania, Her-
ran kastejuhla, 6.1. on 
tärkeä juhla. Silloin siu-
nataan myös meri, ja pa-
hat henget kaikkoavat. 
Pappi heittää satamas-
sa veteen krusifiksin, ja 
nuorukaiset kilvan su-
keltavat saavuttaakseen 

ristinnoutajan kunnian.
On mielenkiintois-

ta seurata ja elää mukana. 
Kirjoittaessani kuitenkin tajuan vanhan sanon-
nan koko syvällisyyden: Jouluksi kotiin. 

HEIKKI JÄrVINEN

Heikki Järvisen joulutervehdys Rhodokselta
Rovasti Heikki K. Järvinen jäi eläkkeelle 
Oulunkylän seurakunnasta syksyllä 2015 ja 
siirtyi Kreikkaan turistipapiksi.

Oulunkylän Seurahuoneella järjestetään 
koko perheen joulutapahtuma 10.12. 
klo 10–15. Tilaisuus on avoin kaikille. 

Joulutervehdys

ERWIN WOITSCH

KABOOMPICS.COM

Idän tietäjät kumartavat vastasyntynyttä Kristus-lasta. 
Bysanttilais-kreikkalaisen tyylin maalaus, Valamon 
luostari, Heinävesi.
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Toimi näin:
• Voit ottaa yhden tai useamman lahjatoiveen advent-
timessujen jälkeen su 27.11. klo 10 Oulunkylän kirkos-
sa, klo 12 Käpylän kirkossa ja klo 16 Maunulan kirkos-
sa. Toiveessa on tieto tytön tai pojan iästä ja lahjatoi-
ve, max 40 e.
• Kiinnitä paketoituun lahjaan saamasi numero, 
jotta lahja välitetään oikealle lapselle.
• Toimita lahjasi 8.12. mennessä Oulunkylän kir-
kolle, Teinintie 10.

Tiedustelut: diakoniatyöntekijä Terhi Lah-
densalo, terhi.lahdensalo@evl.fi, p. 09 2340 
5382.

OuLuNKyLÄN SEurAKuNTA

Oulunkylä-Seura ja Oulunkyläinen –
Pohjoiset Esikaupungit –lehti kiittää kaikkia 

lukijoitaan ja yhteistyökumppaneitaan 
kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaikille 

hyvää ja rauhallista joulua!

Vi tackar alla våra läsare och 
samarbetspartner för det gågna året och 

önskar er alla en god och fridfull jul!

Joulutervehdysten lähettämisen sijaan 
tuemme tänä vuonna Suomen Punaisen 

Ristin katastrofirahastoa Syyrian 
sodanuhrien hyväksi.

Denna gång skickar vi inga julkort, istället 
stöder vi Finlands Röda Kors katastroffond 

för krigets offer i Syrien.

KALENTErIpErINNE sai al-
kunsa jo 1947 partiotyttöjen toi-
mesta. Siitä on muodostunut 
partiolaisten suurin varainhan-
kintakampanja, jonka tuotoilla 
on mm. korjattu eräkämppiä, ra-
hoitettu partiolaisten suurleireil-
le osallistumista ja tuettu nuoriso-
työtä. Vuonna 2015 myytiin vajaat 
300 000 kalenteria. Lähes kaikki 
lippukunnat ympäri Suomen osal-
listuvat kalenterimyyntiin.

Kalenterin osat kohdilleen

Tämä vuoden kalenterin on teh-
nyt Noora Katto. Katolle tämä 
on kolmas partiolaisten kalen-
teri. Hänet valittiin kuvittajak-
si avoimessa haussa. Kalen-
terin tekeminen on kuvitta-

jalle muista töistä poikkea-
va tehtävä ja siinä on pal-

jon formaatin asettamia 
rajoituksia.

– Vaikka se vaatii-
kin enemmän teki-

jöiltään, minusta 
Partion kalen-

terin hieno-
us on ollut 

se, että 
luuk-

Viljeltyjä, takuutuoreita 
kotimaisia Leijona-

JOULUKUUSIA
OGELIN LIIKEKESKUKSEN 

                      sisäpihalla
Lauantai 17.12. 10–16
Sunnuntai 18.12. 10–16
Tiistai 20.12. 12–18
Keskiviikko 21.12. 12–18
Torstai 23.12 12–18
Perjantai  23.12  jos kuusia riittää

   Nuorten toiminnan tukemiseen  Lions Club Helsinki-Oulunkylä

Seurahuoneen 
Joulutapahtuma

Rakenna joulupuu

kukuvat ovat osa itse 
kuvitusta sen sijaan, 
että ne olisivat koko-
naisuudesta irrallisia, Katto sanoo. 

Kuvitustyö on pitkä prosessi.
– Uuden kalenterin luonnostelun aloitan 

jo helmi-maaliskuun vaihteessa. Tärkein-
tä alussa on hyvä kuvan sommittelu, kos-
ka sen pohjalta esim. kaikki luukkukuvat 
ja näistä riippuvaiset yksityiskohdat raken-
tuvat. Kalenterissa on kuitenkin aina tiet-
ty määrä osia, joita siinä pitää olla, joten te-
keminen on välillä vähän kuin pelaisi Tet-
ristä, sillä jokainen kalenterin osa vaikut-
taa kaikkiin muihinkin. Huhtikuun aikana 
lähetän kuvan painoon. Täysin valmiin ka-
lenterin näen itsekin vasta syksyllä, Noora 
Katto kertoo.

Suosittu 70-vuotias

Ensi vuonna on partiolaisten kalenterin 
70-vuotisjuhlavuosi ja kalenterin kuvittajaa 
etsittiin syksyllä avoimella kilpailulla, jo-
hon osallistui yli 200 tekijää.

– Kiinnostusta näinkin laajalevikkisen ja 
perinteikkään kalenterin kuvittamiseen on 
ja toisinaan tarjouksia tulee myös kuvitus-
kilpailujen ulkopuolella, toteaa Heini Kaa-
salainen Suomen Partiolaisista. Kalente-
rin kuvittajina on vuosien varrella toimi-
nut moni tunnettu tekijä, mm. Pekka Vuori, 
Riikka Juvonen ja Camilla Mickwitz.

SuSAN WILANDEr

Partiolaisten adventtikalenteri 
kuuluu monen jouluun yhtä 

varmasti kuin piparit. Oulunkylässä 
kalentereita myyvät Oulunkylän 
Virkut ja Karhu-Veikot. Myyjiä on yli 
sata.

partiolaisten adventtikalenteria voi ostaa partiolaisilta 
sekä verkkokaupasta www.adventtikalenteri.fi. Valitse 
ostaessasi lippukunta, jota haluat tukea!

Joulutervehdys

Rakenna joulupuu -kampanja alkaa 
ensimmäisenä adventtina. Haluatko 
tuoda jouluiloa Oulunkylän seurakunnan 
alueella asuvalle lapselle, joka ilman tukea 
saattaisi jäädä ilman joululahjaa?

EEVA HELLE

Hyvää joulua kirjastoon, 
terveysasemalle ja 
oulunkyläläisille! 

t. Torbjörn Åhlman

Kuinka monta yötä jouluun?
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KÄPYLÄ

Kaupunginosayhdistys-
ten esittelysarja II-osa: 
Käpylä-Seura.

ALuKSI kunnia sille, kel-
le se kuuluu eli pikakatsa-
us taustaan: Jaana Halla-
maa toi idean Keski-Euroo-
pasta ja sen pohjalta Tapa-
nila-seura järjesti vuonna 
2007 adventtitapahtuman. 
Pirkko Alho luki siitä jutun 
vuonna 2009 ja niinpä koot-
tiin työryhmä, joka toteut-
ti jo samana vuonna Käpy-
lässä oman Elävän joulu-
kalenterin. Vuodesta 2010 
se on ollut Käpylä-Seuran 
vastuulla ja mukana on se-
kä kirjasto että monia muita 
halukkaita tahoja. 

Joka päivä lyhdyt ja 
luukku

Alkuvuosina kuljetettiin 24 
lyhtyä aina kunkin järjestä-
jän tilaisuuteen eri puolille 
Käpylää. Se oli turhan han-
kalaa, joten lyhdyt keskitet-
tiin kirjastolle, jossa joka il-
ta aattoon asti klo 18 sytyte-
tään päivän mukainen mää-
rä tuikkulyhtyjä rappusille 
laulun kera:

SEurA ottaa kantaa asioi-
hin, tekee aloitteita ja antaa 
lausuntoja. Työ on vapaa-
ehtoista eli palkatonta ja ku-
lut katetaan jäsenmaksuilla.

Tärkein tehtävä on huo-
lehtia tämän ainutlaatuisen 
ympäristön säilymisestä ja 
maltillisesta kehittymises-
tä luontoarvoja pilaamatta. 
Käpylähän on lähes kaut-
taaltaan suojeltua aluetta, 
jossa vanhat puutalot puu-
tarhoineen, Olympia- ja Ki-
sakylän kivitalot sekä muut 
eri ikäiset asuintalot muo-
dostavat kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaan ja moni-
puolisen kokonaisuuden. 
Sitä käydään ihailemassa 
ulkomaita myöten malli-
esimerkkinä hyvästä asuin-
alueesta. Valtakunnallises-
sa Suomen paras asuinalue 
-kilpailussa vuonna 2006 
asiantuntijaraati valitsi Kä-

Hyvässä seurassa 
tarvitaan kaikkia 
Käpylä-Seura, kuten muutkin 
kaupunginosaseurat, toimii alueen 
asukkaiden hyväksi seuraamalla 
kaavoitus- ja liikenneasioita, rakentamista, 
päivähoito-, kirjasto- ja kouluasioita 
sekä terveydenhoidon, ympäristön ja 
viheralueiden suunnittelua. 

pylän ykköseksi! 
Aluetta tekevät tunne-

tuksi myös Kä-
pylä-kirjat, ko-
tikaupunkipol-
kuesite, posti-
kortit, paidat 
ja Käpylä-pe-
li, joita myy-
dään liikkeissä 
ja tapahtumissa. Joka vuo-
si valitaan myös Vuoden 
Käpyläläinen.

Mutkatonta yhteistyötä

Omia tiloja seuralla ei ole, 
mutta hallitus on saanut ko-
koontua mm. seurakunnan 
kerhohuoneissa. Yleisöti-
laisuudet pidetään kouluil-
la ja niihin kutsutaan kau-
pungin virkamiehiä, luotta-
mushenkilöitä ja muita asi-
antuntijoita. Liikennesuun-
nittelun tavoitteena on tur-
vallinen jalankulku ja pyö-

räily, läpiajon haittojen mi-
nimointi ja sujuva julkinen 
liikenne, jossa ykkösen rai-
tiovaunu on ykkössijalla. 

Kaavoitus ja liikenne oli-
vat keskeisiä huolenaiheita 

myös ylipormestarin syys-
kuisessa asukasillassa. Ti-
laisuus oli samalla esimerk-
ki lähialueiden hyvästä yh-
teistyöstä, kun kokosim-
me Kanta-Helsingin Oma-
kotiyhdistyksen, Koskela-
seuran ja Kumpula-seuran 
edustajien kanssa jo etukä-
teen kysymyksiä. Kertaa-
kaan eivät sukset menneet 
asukasjärjestöjen välillä ris-
tiin eikä kukaan tavoitellut 
omalle alueelle etuja toisten 
kustannuksella.

Seura toimii yhdyssitee-

nä ja tiedottajana eri taho-
jen kanssa ja julkaisee Kä-
pylä-Lehteä. Se on Helsin-
gin vanhin kaupunginosa-
lehti, perustettu 1950. Net-
tisivut ovat sekä suomek-
si että ruotsiksi kaupun-
ginosat.net/kapyla/ ja Fa-
cebook-ryhmä on nimellä 
Käpylä-Seura.

Vuotuisia kulttuuri- ja 
ympäristötapahtumia

Ykkösen ratikka on kaikille 
rakas ja marraskuussa oli jo 
11. juhla-ajelut seuran kus-

tannuksella Kauppatorille 
ja takaisin. Oy Stadin Rati-
kat Ab:n rahastaja rei’ittää 
lippuja vanhanajan vau-
nuissa yhteislaulun ja haita-
rin säestyksellä. 

Joulukuuta tahdittaa ka-
lenteri ja keväisin järjeste-
tään siivoustalkoot Taivas-
kalliolla, jota on suojelta-
va rakentamiselta. Touko-
kuussa on Tavaranvaihto-
päivä, johon voi tuoda it-
selle tarpeettomia vaatteita, 
kirjoja, huonekaluja ym. ja 
ottaa ilmaiseksi. Toisen ro-

mu on toisen aarre ja jäte on 
materiaa väärässä paikassa! 

Käpylä-Seura, Helsingin 
vanhin kaupunginosayh-
distys, on perustettu vuon-
na 1940 ja jatkaa virkkuna 
ikävuosista piittaamatta. Jo 
nyt valmistellaan Käpylä 
100 -juhlavuotta, sillä kau-
punginvaltuusto teki alu-
een rakentamisesta ratkai-
sevan päätöksensä 4.6.1920. 
Kauan eläköön kotiseutu- ja 
yhteistyö!

TINTTI KArppINEN JA KILLE 

VuOrENTO

KÄpyLÄN ELÄVÄ 
JOuLuKALENTErI 

(säv. Yksi pieni elefantti, 
san. Tintti Karppinen)
Yksi pieni kynttilä nyt pa-
laa näin
ja kalenteriviestiä vie 
eteenpäin...
Ilta illan jälkeen tätä jatketaan
aattoon asti, tulkaa mukaan 
kaikki vaan!

2.12: Kaksi pientä 
kynttilää…jne. 

Sen jälkeen arvotaan lorul-
la, kuka saa avata luukun 
ja siirrytään aulaan isoko-
koisen kalenterin luo. Avaa-
ja (tai äiti/isä) lukee tekstin 
läsnäolijoille ääneen ja saa 
kortin aina omakseen. 

Kalenterin aiheet 
vaihtelevat 

Vuonna 2014 pohjana oli 
Käpylä-pelin suurennos 
tonttuineen ja kukin luuk-
ku kertoi peittämänsä alu-
een ihmisistä, rakennuksis-
ta ja tapahtumista. 

Vuosi 2015 oli Kirjan 
vuosi ja Ykkösen ratikka 

täytti 90 vuotta, joten näi-
den tapahtumien kunniak-
si oli luukuissa kopio kir-
jan kannesta ja sen takana 
ko. kirjasta runo tai tekstin-
pätkä. Jo eka luukku toteut-
ti idean eli houkutteli lapsia 
lukemaan, sillä runon kuul-
tuaan pikku tyttö sanoi: ”Isi, 
nyt mennään lainaamaan se 
kirja!”

Kalenterissa oli Vuoden 
Käpyläläisen, Kari Juholan 
tekemä mainio kuva ykkö-
sen ratikasta, jonka ikkunoi-
hin laitettiin joululaulujen 
sanoja ja matkustajiksi tont-
tuja. Kuljettajaksi paljastui 
24. luukun alta joulupukki. 

Kaikkiin Elävän jouluka-
lenterin tapahtumiin on va-
paa pääsy ja useat järjestöt 
tarjoavat ohjelmansa lisäk-
si glögiä ja pipareita. Kir-
jaston lisäksi tilaisuuksia 
on paljon eri puolilla Kä-
pylää: kuoroesityksiä, kan-
santansseja, joululauluja, 
tonttuleikkejä, korttien val-
mistusta, itsenäisyysjuhlia, 

myyjäisiä jne., joita mainos-
tetaan kalenterin erillisessä 
tapahtumaluettelossa. 

Kiva perinne jatkuu

Käpylä-Seura vastaa perin-
teen jatkumisesta niin kau-
an kuin halukkaita järjes-
täjiä ja tilaisuuksiin osallis-
tujia riittää. Viime vuonna 
kokoontui aattoiltanakin 15 
henkilöä tuttuun rituaaliin. 
Kun kaikki 24 kynttilää oli 

sytytetty, luukku avattu ja 
runot luettu, innostui po-
rukka vielä laulamaan kaik-
ki laulut ratikan 12 ikkunas-
ta, ennen kuin malttoivat 
lähteä koteihinsa. 

Tämän vuoden kalente-
riinkin on ilmoittautunut jo 
toistakymmentä järjestäjää. 
Luvassa on taas monipuo-
lista ohjelmaa kaiken ikäi-
sille sekä kirjastossa että 
muualla. Itse kalenterin tee-

makin on jo tiedossa, mut-
ta se on tietysti suuri salai-
suus, joka paljastuu pikku-
hiljaa, luukku luukulta. Lo-
pullinen kuva nähdään vas-
ta aattona ja sen jälkeen vie-
lä pitkälle tammikuuhun. 
Tervetuloa mukaan! 

Ohjelma kootaan syksyn 
aikana ja julkistetaan Kä-
pylä-Seuran lehdessä, netti-
sivuilla ja Facebookissa. 

TINTTI KArppINEN

RISU KARPPINEN

Kahvitauko Kauppatorilla. Haitarinsoittajana Tintti Karppinen.

RISU KARPPINEN

Kohta aukeaa kalenterin viimeinen luukku! 
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POLITIIKKA

”Helsinkiin tu-
lee uusia asuk-
kaita enemmän 
kuin osataan 
ennustaa. 

Tässä ja ensi vuoden ensimmäisessä numerossa saamme tutustua puo-
lueiden paikallisiin kunnallisvaaliehdokkaisiin heidän kolumniensa kautta. 
Nyt ovat vuorossa Vihreät, Suomen Sosialidemokraattinen puolue ja Suo-
men Kommunistinen puolue.

Siitä ei ole pitkää ai-
kaa, kun tavallista oli, 
että leipurin pojasta 

tuli leipuri ja lääkärin po-
jasta lääkäri. Yhteiskunta 
oli muuttumaton ja jokai-
sen kohtalo oli ikään kuin 
valmiiksi annettu sillä pe-
rusteella, minkälaiseen ko-
tiin sattui syntymään. Suo-
mi ja sosialidemokraatit 
ovat kovasti ponnistelleet 
sen eteen, että tämä malli 
puretaan ja luomme maa-
ilman, jossa jokaisella on 
mahdollisuus yltää vaikka 
minne, käydä koulua, opis-
kella, tehdä työtä ja yrit-
tää. Sellainen Suomi on täl-
lä hetkellä. Ei ehkä aivan 
täydellisesti, mutta pitkälti 
kuitenkin. 

Jotakin kuitenkin olen 
jäänyt kaipaamaan siitä 
vanhasta maailmasta. Siinä, 
kun isä otti poikansa oppi-
maan ammattiaan, hän tuli 
samalla välittäneeksi mon-
ta muutakin asiaa kuin am-
matilliset niksinsä.

Tiedämme, että kaik-
kialla pohditaan jäsen-
hankintaa ja tuskaillaan 
sitä, että nuoret eivät lii-
ty kirkkoon, puolueeseen, 
ammattiliittoon, oppilas-
kuntaan, tai osallistu talo-
yhtiön tai urheiluseuran 
kokouksiin.

Tätä on selitetty monel-
la tavalla. On katsottu, et-
tä nuoret kohdistavat mie-
lenkiintonsa eri asioihin tai 
some ja viihde vie kaiken 
mielenkiinnon arkisem-
mista asioista.

Väitän kuitenkin, että 
monessa tapauksessa ky-
se on siitä, että nuori aikui-
nen ei tiedä tai tunne tätä 
arkista asiaa. Olen työssäni 

Valtuutettujen yö-
uni jäi lyhyeksi, 
kun yleiskaava hy-

väksyttiin lokakuun lopul-
la ennätyspitkässä istun-
nossa. Kaava on kahdek-
san valtuustovuoteni suu-
rin päätös.

Kannatin kaavaa, vaikka 
päätös ei ollut helppo. Eri-
tyisen vaikea oli Keskus-
puisto, joka kapenee eten-
kin länsireunalta. Miten 
turvata ainutlaatuisen met-
sän säilyminen parhaalla 
mahdollisella tavalla – si-
tä olen pohtinut lukuisten 
asukkaiden ja asiantuntijoi-
den kanssa.

Olen asunut 44 vuodes-
tani yli 30 Keskuspuiston 
laidoilla Pakilassa, Haa-
gassa, Pirkkolassa. Partio-
laisena olen kolunnut sen 
lehdot, havumetsät, niityt. 
Lapsena metsäleikeissä Pa-
kilassa törmäsin kerran hoi-
pertelevaan hirveen, joka oli 
pelästynyt Kehä I:n räjäy-
tyksiä. Vahva muisto kertoo 
myös, miten Helsinki on ai-
na ollut muutoksessa. 

Kaupungistuminen on 

Helsingin talous-
luvut ovat hät-
kähdyttäviä. Täl-

le vuodelle ennustetaan 
446 miljoonan euron ylijää-
mää. Kaupunginjohtajan 
ehdotus ensi vuoden bud-
jetiksi on 154 miljoonaa yli-
jäämäinen. Eivätkä näissä 
luvuissa ole vielä mukana 
kaupungin omien yhtiöi-
den voitot.

Mihin ylijäämiä kerä-
tään? Ei ainakaan palvelu-
jen parantamiseen.

Kaupunginjohtaja esit-
tää palveluihin ensi vuo-
delle kymmeniä miljoonia 
euroja vähemmän kuin tä-
nä vuonna käytetään, vaik-

Vaikuta 
lähimmäisiisi

ammattiliitossa huoman-
nut sen, että usein nuoril-
la työuraansa aloittavilla, 
vasta koulunsa päättäneil-
lä, ei ole tietoa tai ajatus-
takaan kaikesta siitä, mikä 
voisi olla hyödyllistä heille 
itselleen. Kukaan ei ole ker-
tonut liitosta tai siitä mik-
si alussa, kun työsuhteet 
ovat epävarmoja, on järke-
vä huolehtia omasta työttö-

myysturvastaan. Nuori ei 
myöskään välttämättä osaa 
kertoa puolueitten eroja, 
hyvä jos on tullut mietti-
neeksi sitä, viitsiikö edes 
äänestää.

Tiedän, että paljon aikaa 
ja ponnistuksia uhrataan 
siihen, että nämä nuoret ai-
kuiset saataisiin kiinnitty-
mään yhteiskunnan raken-
teisiin samalla tavoin kuin 
aikaisemmat sukupolvet. 
Nuoria syyllistetään, aivan 
kuten itsekin teen tässä kir-
joituksessa. Oikea kohde 
on kuitenkin muualla.

Katson tässä vakavasti 
silmiin vanhempia, setiä ja 
tätejä ja varttuneempia lä-
heisiä. Vaikka se voi tuntua 
oudolta, puhukaa nuoril-
lenne käytännön asioista. 
Vaikka tuntuisi, ettei tällai-
nen arkinen lätinä voi tuota 
itsenäistä nuorta kiinnos-
taa, siitä huolimatta kan-
natta yrittää. Kertokaa sii-
tä, miten itse olette tehneet 

elämänne valintoja, mik-
si olette äänestäneet tiettyä 
puoluetta. Miksi olette liit-
tyneet liittoon ja jaksaneet 
maksaa jäsenmaksuja mo-
nia vuosia. Kertokaa kuin-
ka pahassa tilanteessa voi 
saada apua työttömyys-
kassasta. Yhtä lailla uskon, 
että nuorta kiinnostaa se, 
miksi isä on yhä kirkon jä-
sen tai miksi hän ei suostu 
pelaamaan korttia. Asioilla 
on tarinansa. Ihmisten tu-
lisi oppia toisiltaan ja elä-
mänviisauksia opitaan lä-
heisiltä. Ei koulu opeta aat-
teita eikä välttämättä ar-
vojakaan, niitä saadaan 
läheisiltä.

Toivoisin, että tulevien 
vaalien osalta siellä oman 
pöydän äärellä keskustel-
taisiin vaikkapa kunnalli-
sista asioista ja tähän kes-
kusteluun otettaisiin nuo-
ret aikuiset mukaan. Siinä 
siirtyy kulttuuria, ajatuk-
sia ja toimintatapa. Sama 
muissakin asioissa. Face tai 
Insta ei välitä näitä arjen 
asioita, ne on parasta oppia 
omilta turvallisilta tutuilta. 

ArTSI HELENIuS

Käpylän 
Sosialidemokraatit ry.

yleiskaava ja 
Keskuspuisto

globaali ilmiö. Helsinkiin 
tulee uusia asukkaita enem-
män kuin osataan ennus-
taa. Asuntoja ei ole riittä-
västi ja ne ovat aivan liian 
kalliita. Yleiskaava mahdol-
listaa asemakaavoituksen, 
jolloin yleiskaavaa tarkem-
man suunnittelun perus-
teella päätetään rajoista ra-
kentamisen ja puistoaluei-
den välillä.

Uutta on ottaa rakenta-
miseen sisääntuloväylien 
varret. Kun väylä kapenee 
kaduksi, nopeusrajoitus ja 
melutaso laskevat, jolloin 
reuna-alueet ja liittymät 
saadaan rakennusmaaksi. 
Näiden kaupunkibulevar-
dien keskelle tulee pikara-
tikka. Nopean ja kattavan 
joukkoliikenneverkoston 
avulla kasvava kaupunki 
pystyy kuljettamaan asuk-
kaansa – autoihin perustu-
va Helsinki ei voi. 

Joukkoliikenteeseen pa-

nostamisen vuoksi kannatin 
kaavaa, vaikka se pienentää 
Keskuspuistoa noin kolme 
prosenttia. Rakentaminen 
voidaan sovittaa rajatuille 
väylän reuna-alueille vaa-
rantamatta metsän elinvoi-
maa ja virkistysarvoja. 

Sen vuoksi teimme kau-
punginhallituksessa tärke-
än muutoksen: jatkosuun-
nittelussa on huolehditta-
va, miten metsä, bulevardi 
ja mahdollinen rakentami-
nen sovitetaan yhteen säi-
lyttäen Keskuspuisto mah-
dollisimman laajana. Jat-
kan työtä, jota riittää ensi 
valtuustokaudellekin.

Syksyn aikana kaupun-
ginhallitukseen ja -valtuus-
toon tulee myös aloite Hel-
singin kansallisesta kau-
punkipuistosta, joka säilyt-
täisi kaupunkiluonnon yh-
tenäisenä. Kannatan aloitet-
ta lämpimästi.

Olen tänä vuonna kes-
kustellut alueemme met-
sistä ja puistoista enem-
män kuin koskaan: kau-
passa, vanhempainillois-
sa, bussipysäkeillä. Tuhan-
sien ihmisten ääni on kuu-
lunut. Sen ansiosta asema-
kaavoista tulee myös pa-
rempia. Kiitos teille kaikille 
aktiivisuudestanne. 

SANNA VESIKANSA

kaupunginhallituksen jäsen, 
kaupunginvaltuutettu 

(Vihreät) 
Länsi-Pakila

Miksi rikas Helsinki leikkaa palveluja?
ka asukkaiden määrä ja 
palvelujen tarpeet kasva-
vat. Alibudjetoimalla jul-

kisia palveluja luodaan li-
sää markkinoita yksityis-
ten yritysten voitontavoit-
telulle. Tämä eriarvoisuut-

ta lisäävä suunta voidaan 
kääntää ohjaamalla Helsin-
gin ylijäämistä lisää rahaa 
peruspalveluihin. 

Työttömänä on 45 000 
helsinkiläistä. Aktiivisen 
työllistämisen sijasta kau-
punki maksaa sakkomak-
suna Kelalle pitkäaikais-
työttömien työmarkkina-
tuen kuntaosuutta tänä 
vuonna jo 65 miljoonaa. 
Se on enemmän kuin käy-
tetään työllisyyden hoi-
toon. Palkkaamalla lisää 
työntekijöitä voitaisiin pa-
rantaa sekä palveluja että 
työllisyyttä. 

Asuminen on Helsin-
gissä tolkuttoman kallista. 

Esimerkiksi Wienissä Itä-
vallassa vuokrat ovat kes-
kimäärin puolet pienem-
mät ja suurin osa ihmisis-

tä asuu vuokralla. Helsin-
gin asunto-ohjelmassa ta-
vallisten vuokra-asunto-
jen osuus on vain 25 pro-
senttia ja kaupunki nostaa 
asumismenoja kohtuutto-
milla tonttivuokrien koro-
tuksilla. Vuokra-asuntojen 
osuutta pitääkin lisätä ja 
tähän tarvitaan myös kau-
pungin oma rakennusliike.

Helsingin ohjelmissa 
korostetaan asukkaiden 
vaikutusmahdollisuuksia.

Käytäntö on useimmi-
ten toista, kuten asukkai-
den mielipiteiden lähes to-
taalinen sivuuttaminen 
yleiskaavaa tehtäessä osoit-
ti. Tästä syystä esitin val-

”Ihmisten tulisi 
oppia toisiltaan 
ja elämänviisa-
uksia opitaan 
läheisiltä.

”Alibudjetoimal-
la julkisia palve-
luja luodaan lisää 
markkinoita yk-
sityisten yritys-
ten voitontavoit-
telulle. 

tuustossa yleiskaavan pa-
lauttamista ja vastustin ra-
kentamista muun muassa 
Keskuspuistoon, Helsinki-
puistoon, Tuomarinkylään 
ja Vartiosaareen. 

Parempaa Helsinkiä 
ei rakenneta keskittämäl-
lä päätöksentekoa pieneen 
piiriin ja siirtämällä palve-
luja yhtiöiden valtaan. Tar-
vitaan osallistuvaa demo-
kratiaa, jossa asukkaat ei-
vät ole vain asiakkaita vaan 
myös päättämässä asioista. 

yrJÖ HAKANEN

SKP:n ja Helsinki-listojen 
kaupunginvaltuutettu

Pirkkola-Maunula
www.yrjohakanen.fi 

Valmistaudutaan vaaleihin
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URHEILU JA LIIKUNTA

ENSIMMÄISELLÄ ulkot-
reenikerralla lähes kolme-
kymmentä reipasta nais-
ta kokoontui Metsolan ala-
asteen pihalle, jossa 50 mi-
nuutin ajan hölkättiin, hy-
pittiin, kyykättiin ja pun-
nerrettiin niin, että kylmä 
ei päässyt kenellekään tule-
maan. Sää oli suosiollinen, 
sillä juuri edellisenä päivä-
nä maahan oli satanut ensi-
lumi, keli oli kuiva, pakkas-
ta oli pari astetta ja ainoa 
riesa oli koulun pihan hie-
noinen liukkaus. 

Pakilan Voimistelijat lii-
kuttaa toiminta-alueellaan 
yli tuhatta lasta, nuorta ja 
aikuista. Seura on perintei-
sesti ollut vahva kilpavoi-
mistelussa, mutta harraste-
puoli on vuosien saatossa 
kasvanut mittavaksi myös. 
Lapsille ja nuorille on tar-
jolla kolmisenkymmentä 
viikkotuntia aina temppu-
koulusta ja perheliikunnas-

JOuKKuEET tarjosivat 
runsaslukuiselle yleisölle 
viihdyttävän ja jännittävän 
ottelun. Gnistan hoiti var-
sinaisen peliajan nimiinsä 
1-0, joten kokonaistilanne 
1-1 vei ottelun jatkoajalle ja 
lopulta pilkkukisaan asti. 
Trillerimäisen pilkkukisan 
nimiinsä vieneen Gnista-
nin sankareita olivat 2 pilk-
kua torjunut Ville Saikko-
nen ja ratkaisevan pilkun 
maaliin laukonut Andreas 
Strandvall. Gnistan sai en-
simmäisen osaottelun ta-
paan jalkeille parhaan mie-
histönsä ilman merkittäviä 
loukkaantumisia.

Ottelun luonne oli heti 
alusta lähtien selvä. Vähin-
tään yhden maalin tarvin-
nut Gnistan hallitsi ja val-
kopaitainen MuSa satsa-
si tiukkaan puolustukseen 

BOTNIA esitti viime kau-
della aktiivista ja nope-
aa hyökkäyspeliä. Tätä on 
tarkoitus jatkaa.

– Joukkue on nuori ja 
kehityskelpoinen. Louk-
kaantumisilta on vältytty. 
Haluamme kehittää pelaa-
mistamme yhä enemmän 
kansainvälisen pelitavan 
suuntaan. Tavoitteena on 

Botnia haastajana tulevalla 
jääpallokaudella

gnistan kaatoi MuSan ja nousi ykköseen
Gnistan jatkoi taisteluaan 
nousukarsinnoissa MuSaa vastaan 0-1 
tappioasemassa. Koitos keräsi lokakuussa 
Oulunkylän urheilupuistoon kaikkien aikojen 
yleisöennätyksen, peräti 881 katsojaa.

ja vastaiskuihin, riittäisi-
hän maaliton tasapeli sil-
le nousun varmistamiseen. 
Peli pyörikin alusta lähtien 
MuSa:n päädyssä ja maali-
vahti Juhani Koposella riit-
ti töitä siinä missä Atte Ot-
ronen sai värjötellä maa-
lillaan käytännössä ilman 
töitä.

Maalintekoa pääsivät 
vuorotellen yrittämään it-
sensä vapaaksi taituroinut 
Teemu Pastila, vapaaseen 
laukaisupaikkaan päässyt 
Astrit Kabashi sekä kulma-
potkusta vapaasti puske-
maan päässyt Kron Rexhe-
pi. Rexhepi pääsi puoliajan 
lopulla puskemaan kertaal-
leen pallon verkkoonkin, 
mutta maalijuhlat loppui-
vat heti alkuunsa tuoma-
rin hylättyä osuman Marko 
Koskisen rikottua valkopai-

tojen puolustajaa sääntöjen 
vastaisesti.

Toisella puoliajalla Kipi-
nän raju yritys viimein pal-
kittiin 59. peliminuutilla, 
kun Nyholmin jälleen laa-
dukas sivuvapari tavoit-
ti hyvin boxiin nousseen 
Marko Koskisen. Maalin-
edustalle syntyneestä här-
dellistä pääsi ensin Pastila 
yrittämään läheltä ja paluu-
pallo ajautui lähes maalivii-
valla päivystäneelle Biran 
Jengille, joka laukoi voi-
malla pallon verkkoon.

Vapauttava maali villitsi 
niin pelaajat kuin yleisön-
kin villiin juhlintaan. Riit-
täisihän tämä tulos vähin-
tään jatkoajalle pääsyyn.

Peliin saatiin drama-
tiikkaa yhdeksän minuut-
tia ennen täyttä aikaa, kun 
Gnistanin aloittava maa-
livahti Atte Otronen jou-
tui reisivamman vuoksi si-
vuun ja hänet korvasi Ville 
Saikkonen.

Viimeisen kympin aika-
na peli oli armotonta tais-
telua jokaisesta pallosta. 

Teemu Pastilalle ja Dudul-
le aukesivat parhaat sau-
mat maalintekoon, mutta 
lisämaaleja ei nähty ja jat-
koajalle päädyttiin.

Jatkoajalla pelilliset ase-
telmat kääntyivät päälael-
leen, sillä Ville Saikkosella 
riitti kotijoukkueen maalil-
la töitä samalla kun Juhani 
Koponen sai MuSan maalil-
la olla pääosin työttömänä.

Gnistanin tilanne muut-
tui erittäin haastavaksi, kun 
tuomari nosti Biran Jengille 
suoran punaisen kortin tä-

män liu’uttua samaan pal-
loon MuSan pelaajan kans-
sa. Paine punaisen kortin 
jälkeen vain kasvoi Kipinän 
maalilla, mutta Saikkonen 
esiintyi maalillaan varmoin 
ottein vaikeilla hetkillä pi-
täen nousuhaaveet elossa.

Pilkkukisa tarjosi jän-
nitystä koko rahan edestä, 
mutta Kipinä oli Ville Saik-
kosen johdolla alusta lop-
puun edellä. Jonas Nyholm 
oli Keltapaitojen ainoa epä-
onnistunut laukoja. Dudu, 
Jani Kaukomaa, Fisnik Ger-

xhaliu ja voiton sinetöinyt 
Andreas Strandvall laukoi-
vat omat suorituksensa var-
masti maaliin. Stradvallin 
ohella Kipinän sankari oli 
kaksi pilkkua kiinni otta-
nut Ville Saikkonen, lisäksi 
Saikkonen oli lähellä torjua 
myös kaksi muuta porilais-
ten suoritusta.

Toivottavasti tulevissa-
kin otteluissa oulunkylä-
läiset tukevat ja kannusta-
vat kotijoukkuettaan yhtä 
runsaslukuisina!

rISTO KArVONEN

Ågelilainen Botnia lähtee Bandyliigakauteen 
pitkästä aikaa hallitsevana mestarina. 
Mestaruuden puolustamisesta tulee 
kuitenkaan tuskin helppoa. Joukkueessa 
on ollut vaihtuvuutta, ja moni vastustaja on 
ottanut askeleita eteenpäin.

edelleen pelata vauhdikas-
ta, yleisöä viihdyttävää ja 
modernia jääpalloa, selvit-
tää Botnian vastuuvalmen-
taja Esa Määttä.

Botnia koki isoja muu-
toksia joukkueessa. Kak-
si avainpelaajaa, kaksoset 
Tuomas ja Tommi Määttä, 
siirtyivät Ruotsin huippu-
sarjaan, Elitserieniin. Var-

sinkin sarjan parhaaksi va-
litun Tuomas Määtän roo-
lia ei voi suoraan täyttää.

– Muutokset joukku-
eelle ovat merkittäviä. Pe-
limme ei ole vielä kuosis-
sa. Ensimmäistä kertaa 
useaan vuoteen emme voi 
vain jatkaa siitä mihin ke-
väällä jäätiin. Tilanne on 
haastava, mutta uskon 
joukkueen selviävän tästä 
uudesta tilanteesta. Suurin 
osa viime kaudella hienos-
ti pelanneesta ryhmästä on 
jäljellä, Määttä muistuttaa. 

Jos viime kaudella oli 
kaksi selkeästi kovempaa 
joukkuetta, niin nyt kär-
jessä tullee tiukempaa. 
Kevään loppuottelupa-
rin Botnian ja Akilleen li-
säksi ainakin JPS ja Veite-
rä ovat vahvistuneet. En-
nakkosuosikkia on vaikea 
nimetä. 

– Botnian tavoitteena on 
olla mitalipeleissä, naulaa 
Määttä.

Pakilan 
Voimistelijoiden 
marraskuu oli 
mahtava
Pakilan Voimistelijoissa päätettiin syksyllä, 
että pimeyden ei anneta lannistaa, vaan 
marraskuussa jumpataan oikein urakalla. 
Voimisteluseura heitti jäsenilleen haasteen 
lähteä treenaaman ulos säällä kuin säällä ja 
kutsua treeneihin mukaan kaikki halukkaat 
lähiseudun asukkaat.

JANNE EKMAN

ta satutanssiin ja dancemi-
xiin. Aikuisten aikataulussa 
tunteja on kaikkina viikon-
päivinä niin kevyen kuin 
rankemmankin jumpan ys-
täville. Tunneilla käy nyky-
ään paljon myös miehiä, ja 
sen takia joitakin vuosia sit-
ten seuran nimestä pudotet-
tiin ”nais”-liite pois, jolloin 
Pakilan Naisvoimistelijoista 
tuli yksinkertaisesti Pakilan 
Voimistelijat.

Seuraavan kerran Paki-
lan Voimistelijat kampan-
joi taas tammikuun alussa 
Voimisteluviikon merkeis-
sä. Tammikuun 9. päivä al-
kavalla viikolla kaikilla seu-
ran aikuisten jumppatun-
neilla on avoimet ovet, eli 
kuka tahansa voi tulla ko-
keilemaan tunteja. Aika-
taulut ja lisätiedot jumppa-
paikoista löytyvät seuran 
nettisivuilta www.pnv.fi/
aikuiset. 

ANNA TAKALA

Mestaruuden lisäk-
si seura on saanut mui-
takin tunnustuksia. Bot-
nia valittiin kesällä vuo-
den 2016 helsinkiläisek-
si seuraksi. Aikuisten kul-
lan lisäksi sinipaidat ovat 
kahmineet tukuttain mes-
taruuksia eri ikäkausis-
sa. Vahvan junioritoimin-
nan lisäksi liikuntaviras-
to kiitteli oulunkyläläisiä 
tapahtumatuotannosta ja 
innovatiivisuudesta.

Botnian taustoissa on 
tapahtunut muutoksia. 
Pitkän päivätyön suoma-
laisen jääpallon ja Botni-
an hyväksi tehnyt Pekka 
Anttinen väistyi keväällä 
45 vuoden jälkeen seuran 
puheenjohtajan paikalta. 
Hänen tilalleen astui Sami 
Sakko.

Tervetuloa paikan pääl-
le kannustamaan “kylän 
pojat” voittoon!

pETrI KANKKuNEN

Botnia juhli nappikauden päätteeksi kultaa. Nyt on 
tiukemman haasteen vuoro.

PETRI KANKKUNEN

26.11. kello 15:00 Botnia – JPS 
27.11. kello 13:00 Botnia – OLS
3.12. kello 15:00 Botnia – Veiterä 
4.12. kello 13:00 Botnia – WP-35 
26.12. kello 16:00 Botnia – HIFK

Botnian kotiottelut Oulunkylän 
urheilupuistossa 2016:
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KULTTUURI

JOS kysyisit nyt joltakul-
ta nuorelta, mitä hän halu-
aa joululahjaksi, vastaus oli-
si varmastikin lahjakortteja, 
rahaa, lunta tai kenties hy-
vää mieltä. Hän ei luulta-
vasti tulisi lelukaupan mai-
noslehden kanssa ja näyt-
täisi, että haluaisi juuri tuon 
valkoisen robottikoiran ku-
ten pienenä.

Mutta mitä nykynuo-
ri sitten pohjimmiltaan 
ajattelee joulusta? Nuorel-
le se merkitsee aikaa per-
heen kanssa, lomaa kou-
lusta ja jouluruokia. Käper-
rytään viltin alle suklaara-
sian kanssa jouluaattona ja 

HAAgALAISEN koulun 
auditorio täyttyi lapsiper-
heistä ja tanssin ystävistä 
lauantaina 19. marraskuu-
ta. Koko perheen tanssisatu 
Klaara, Krista ja Pähkinän-
särkijä oli tanssikoulu Tans-
silan ensimmäinen täyspit-
kä produktio.

Tanssila on Helsingin 
Metsälässä studiotaan pi-
tävä tanssikoulu lapsil-
le ja nuorille. Esitykseen 
osallistui tanssikoululai-
sia kaikista ikäryhmistä: 
nuorimmat tanssijat olivat 
kuusivuotiaita.

– Oppilaat ovat äärettö-
män motivoituneita ja edis-
tystä on tapahtunut suures-
ti. Suurin osa oppilaista on 
tanssinut meidän kanssa 
muutaman kuukauden, osa 
useamman vuoden, tanssi-
koulu Tanssilan rehtori Ii-
ris Salmenmaa kertoi en-
nen esitystä pitämässään 
puheenvuorossaan.

Laadukas kokonaisuus

Reilu kaksituntinen esitys 
oli laadukkaasti toteutet-
tu. Koreografiat olivat tark-
kaan mietittyjä ja vaativuu-
deltaan kullekin ikäryhmäl-
le sopivia. Nuorimmatkin 
tanssijat suoriutuivat jän-
nittävästä paikasta hienosti. 

Esityksen ulkoiset puit-

Tanssikoulu toteutti jouluklassikko 
Pähkinänsärkijän
Tanssikoulu Tanssilan oppilaiden esitys 
veti Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun 
auditorion täyteen ensi-illassaan. Illan 
tähtinä olivat esitykseen lähes vuoden ajan 
valmistautuneet Tanssilan lapset ja nuoret. 

teet olivat kohdillaan. Tans-
sikoululaiset olivat itse 
muun muassa toteuttaneet 
puvustuksen, joka vasta-
si ammattilaistasoa. Muun 
muassa ensimmäisessä 
näytöksessä lavalla nähdyt 
Pähkinänsärkijälle tyypilli-
set rotat ja sotilaat oli erityi-
sen hyvin puvustettu.

Tanssilan versio Päh-
kinänsärkijästä oli tarina 
mustasukkaisuuden ja ka-
teuden voittamisesta. Lo-
pussa tarinan aikana ha-
jonneen Pähkinänsärkijä-
nuken takia riitaan ajautu-
neet serkukset löysivät taas 
ystävyyden.

Klaara, Krista ja Päh-
kinänsärkijä oli nimen-
sä mukaan koko perheen 
tanssisatu.

pitkän työn tulos

Tanssijat saivat raikuvat ap-
lodit esiripun sulkeutuessa. 
Yleisön lisäksi teoksen to-
teuttajat olivat tyytyväisiä.

– Olen tosi onnellinen ja 
tyytyväinen. Kaikki sujui 
todella hyvin. Toki aina on 
yllätystekijöitä, kun muka-
na on niin nuoria tanssijoita, 
mutta sehän on jutun suola, 
Salmenmaa kommentoi he-
ti esityksen jälkeen.

Myös tanssijoiden mieli 
oli korkealla esityksen jäl-

keen. Pitkän harjoittelujak-
son huipentuma oli palkit-
seva kokemus monelle ko-
van työn tehneelle.

– Oloni on helpottunut, 
koska olemme valmistelleet 
esitystä niin pitkään. Kos-
ka olemme harjoitelleet pal-
jon, voi lavalla vain naut-
tia, yli 15-vuotiaiden ryh-
mässä tanssiva Iida Suutar-
la sanoi.

– Pääsin näyttämään mi-
hin kaikki aika on mennyt. 
Kaverit ja perhe tietävät, et-
tä olen koko ajan ollut stu-
diolla treenaamassa, Suu-
tarlan kanssa samassa Sma-
ragdi-ryhmässä tanssiva 
Lotta Huima jatkoi.

Kansainvälisiä 
vierailijoita
Mukana nähtiin lauan-
tai-iltana myös kansain-
välisiä vieraita, kun laval-
le nousivat Virossa, Tar-
to Vanemuine Teatteris-
sa, ammatikseen tanssivat 
Amy Bowring ja Lawrence 
Massie.

Loppukohtauksen tans-
sinut pari sai olla inspiraa-
tiona muille tanssijoille, 
mutta myös ammattilaiset 
pääsivät ottamaan mallia 
lapsilta ja nuorilta.

– Sen jälkeen kun meistä 
on tullut ammattitanssijoi-
ta, emme ole osanneet ol-
la yhtä innoissamme kuin 

Joulun viettoa nuorten 
näkökulmasta
Lomaa, lahjoja ja pipareita - sitä on 
nykynuoren joulu. Vai onko?

koristellaan joulukuusi sa-
moilla punaisilla palloilla 
joka vuosi. 

Voit ostaa glögiä jo loka-
kuussa, ja monelle kaupas-
ta ostettu suklaakalenteri on 
se, jolla lasketaan päiviä jou-
luun. Teetin pienen kyselyn 
tuttavapiirissäni ja sain var-
mistuksen aavistuksilleni. 
Ei joulukirkolla ja hiljenty-
misellä ole enää niin vahvaa 
jalansijaa nuorten keskuu-
dessa nykypäivänä. Tietys-
ti asia on perhesidonnaista, 
mutta uskallanpa yleistää, 
että nykynuorelle joulussa 
korostuvat enemmän esi-
merkiksi rakkaiden läsnä-

olo ja muiden muistaminen 
lahjoilla. Hiukan vanhem-
pana sitä ehkä vasta löytää 
itsestään joulun rauhan ja 
sen merkityksen.

Perinteet ovat sitkeässä 
eikä niitä edes välttämättä 
huomaa perinteiksi, mut-
ta kaupallistumisen myötä 
joulu on saanut uusia puo-
lia, jotka näkyvät kaupunki-
kuvassakin. Kenties jonkun 
perinteenä on Stockmannin 
jouluikkunan tarkastelu tai 
Ariana Granden joululau-
lujen kuuntelu. Tv:stä kat-
sotaan Lumiukko-elokuva 
ja tuskastellaan Joulupukin 
kuumaalinjaa.

Nuoriso on tulevaisuu-
temme ja joulunperinteet 
heidän muokattavissaan. 

Nuorten omista perinteis-
tä kuulin nukkekodin koris-
telemisesta jouluteemaan ja 
kavereiden kanssa joululau-
lujen laulamisesta.

Kysyin, mitä joulusta tu-
lee ensimmäisenä mieleen, 
ja vastauksista yleisimpiä 
taisivat olla punainen vä-
ri, joululahjat ja jouluntun-
nelma pipareineen. Että ei 
se joulu ole muuttumassa, 
ei joulupukkia ole unohdet-
tu, vaikka joululahjalistal-
le ovat ilmestyneet uudet 
kännykät, tabletit ja video-
kamerat. Joulu nyt vain on 
hyvä mahdollisuus toivoa 
vanhemmilta uusia tavaroi-
ta ja rahaa.

 ANSA KurOLA 8D

Oulunkylän yhteiskoulu

nämä lapset päästessään 
lavalle, Isosta-Britanniasta 
kotoisin oleva Massie sa-

Esityksessä nähtiin monen ikäisiä tanssijoita. Nuorimmat olivat vasta kuusivuotiaita.

JUHA MARKKU

noi esityksen jälkeen.

BENJAMIN HOKKANEN
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KULTTUURI

Mille oksalle lait-
taisin sinisen en-
kelin istumaan? 

Alaoksalle vai keskelle vai 
peräti latvaan? Vai olisiko 
parempi että seisomaan ja 
tähti käteen? Luonnostelen 
paperille ja kokeilen värejä 
siveltimellä, kynällä ja silk-
kipaperilla. On nimittäin 
omatekoinen joulukortti 
tähtäimessä. Muutama en-
kelikortti on jäljellä vielä 
viime joululta, sekin mis-
sä sininen enkeli iloitsee 
palavan kynttilän vieres-
sä. Mutta joulukuusi odot-
taa tänä jouluna vuoroaan. 
Joulukuusen malli on seis-
syt jo hyvän aikaa livenä 
ikkunassani, tuolla kauem-
pana, lähitalojen kattojen 
takana, oksat juuri sillä ta-
valla alas kaartuen, että en-
kelin istuimeksi. Olen kat-
sellut sitä kesästä lähtien ja 

LÖrDAgEN den 24 sep-
tember for ett tjugotal med-
lemmar i Svensk Förening 
på utfärd till Hertonäs gård 
i östra Helsingfors. Där togs 
gruppen om hand av gui-
den Ralf Palmgren, som 
berättade om gården från 
medeltiden ända till våra 
dagar. 

Hertonäs gård är idag ett 
museum som upprätthålls 
av föreningen Svenska Od-
lingens Vänner i Helsinge. 
Det omfattar herrgårdsmu-
seet som består av Herto-
näs gårds karaktärsbygg-
nad med tillhörande park 
och dessutom Knutsbacka 
allmogemuseum. 

Det finns många kända 
personer som är knutna till 

Vi kommer i julstäm-
ning i Åggelby kyrka 

Vi sjunger tillsammans 
med Petrus församling, 
bl.a. ur häftet De vackras-
te julsångerna, utgivet av 
Finska Missionssällska-
pet. Åggelby gamla kyr-
ka, lördagen den 26 no-
vember kl. 17.00. Solist 
Niall Chorell, tenor. Fri 
entré, kollekt.
Bridge

Bridgeklubben sam-
las på tisdagarna mellan 
17 och 21 i Societetshuset 
i Åggelby. Nya medlem-
mar välkomna. För när-
mare information kon-
takta Johan Holmgren te-
lefon 050 0757 003. 
Torsdagsträffarna 

Torsdagsträffarna fort-
sätter som vanligt den 
tredje torsdagen i måna-
den kl. 13–15 i Tornka-
binettet i Societetshuset 

Sininen enkeli 
joulukuusen oksalla

luonnostellutkin lehtiöön. 
On aika tarttua kyniin ja si-
veltimiin ja rypistellä silk-
kipaperia siiviksi.

Monilla on tapana teh-
dä joulukortteja itse, käsi-
työnä tai valokuvin, tont-
tulakki päähän ja siinä se 
on, ellei sitten ole siirtynyt 
jo kokonaan sähköisiin ver-
sioihin. Runsas valikoima 
kortteja on kirjakauppo-
jenkin telineissä eikä mak-
sa paljon. Mutta itse tehty 
on persoonallista, sen myö-
tä saa viestitettyä jotakin 
henkilökohtaista, ilman sa-
nojakin. Jos haluaa painat-
taa tekeleensä, digipaino-
ja löytyy, eikä sekään mak-
sa järin paljon. Kun yhdis-
telee joulukorttiinsa reaa-
li- ja virtuaalitodellisuutta, 
saa tallennettua mukaan 
sellaista mihin palaa vie-
lä usein. Niin kuin minul-

la tuo kuusi, näkyy ihan oi-
keasti ikkunasta, virtuaali-
hahmo nostaa sen arjesta 
esiin enkelin siivin. 

Miksi minulla sininen 
enkeli? Raamatun enkelit 
ovat mieshahmoja, ja mi-
nusta siniset siivet puke-
vat heitä paremmin! Mari-
aa kävi tervehtimässä en-
keli Gabriel ja paimenten 
kedolle lehahti kokonai-
nen ”suuri taivaallinen so-
tajoukko”. Miehinen en-
keli uhkuu turvallisuut-
ta sievien tyttöenkelien ja 
punalakkisten tonttujen 
keskellä.

Parasta joulukorteis-
sakin lienee se, että tulee 
muistaneeksi jota kuta. Ni-
meltä ja henkilökohtaisesti. 
Joulukortti saattaa merkitä 
yksinäiselle elelijälle enem-
män kuin kalliit lahjat. 

 LIISA JÄrVINEN

Hertonäs gård. Sveaborgs 
skapare Augustin Ehren-
svärd köpte Hertonäs 1792 
och anlade där ett bruk 
för tillverkning av pors-
lin. Gården övergick senare 
kommendantens för Svea-
borg i Carl Olof Cronstedts 
ägo, som år 1810 lät bygga 
om bruket till den ståtliga 
byggnad vi i dag känner. 
Han lät också anlägga den 
stora park som omger hu-
set. Parken består av två de-
lar, den ena i stram geome-
triskt fransk trädgårdsstil, 
den andra i engelsk stil med 
mjukare former. Cronstedts 
ättlingar sålde gården vida-
re till C.G. Bergbom år 1859. 
Hans son, J.G. Bergbom sål-
de ut en stor del av gårdens 

marker och behöll endast 
karaktärshuset med omgi-
vande park. 

J.G. Bergbom blev den 
sista privata ägaren av Her-
tonäs gård. Under orolighe-
terna som föregick medbor-
garkriget uppsöktes gården 
av en trupp från röda gar-
det som sökte efter undan-
gömda vapen. Bergbom 
satt med familjen vid fru-
kostbordet och blev brutalt 
mördad i sitt eget hem. 

Efter medborgarkriget 
beslöt man att donera Her-
tonäs gård till föreningen 
Svenska Odlingens vänner 
i Helsinge under förutsätt-
ning att ett herrgårds muse-
um skulle inrättas där. Man 
planerade också att där in-

Svensk Förenings höstutfärd till Hertonäs gård

utfärdsdeltagarna framför Hertonäs gård i väntan på guidning.

Svensk Förening i Åggelby – 
fortsatta aktiviteter hösten 2016

i Åggelby. Också andra än 
föreningens medlemmar är 
välkomna. Årets sista träff 
är 15.12.
Fallåker Teater

Föreningen ser pjäsen 
Jag föll för dig på Fallå-
ker Teater lördagen den 4 
Februari 2017, kl 16. Bus-
sen går från Åggelby torg 
kl. 15.00. Pris 20 euro som 
betalas i bussen. Anmäl-
ningar telefon 044 98 23 878 
(Nykvist) e-post: svensk-
foreningiaggelby@gmail.
com. Anmälningar senast 
15.1.2017.
Okänd soldat 5.8.2017!

Föreningen planerar att 
se Okänd soldat som spe-
las vid Fästningsmuseet i 
Lappvik sommaren 2017. 
Föreställningen sker utom-
hus och är inte barntillåten, 
läs mera på harparskogsa-
rena.fi. 
SeniorNord

Vi påminner om Seni-
orNord som ordnar jippo 
i Malms kulturhus 7.12. 
kl. 13–15. Lucia från Staf-
fansby lågstadium. 

Kontakt 
Läs mer om verksam-

heten på www.aggelby.
fi. Du kan också gå in och 
gilla oss på Facebook. 

Har du förslag på el-
ler önskemål om 
verksamheten?

Vi tar gärna emot för-
slag på vad vi kunde ord-
na för medlemmarna. 
Kontakta Kenneth Ny-
kvist 044 98 23 878 el-
ler skriv till oss under 
adress: svenskforeningi-
aggelby@gmail.com

Med vänlig hälsning
KENNETH NyKVIST

Ordförande

rätta ett friluftsmuseum för 
hela Svenskfinland. Knus-
backa gård från Sibbo och 
en väderkvarn från Täktom 
hann man flytta dit innan 
planerna lades på is. 

Den vackra miljön upp-
täcktes tidigt av filmbola-
gen i Finland och Hertonäs 
gård har fått stå som bak-
grund i ett flertal filmer, 

mest känd är kanske För-
bjudna stunder, också känd 
under namnet Greven av 
Munksnäs med Regina Lin-
nanheimo och Leif Wager 
i huvudrollerna. Hertonäs 
fick här stå som Munksnäs 
i filmen. 

Allt detta och myck-
et mera kunde guiden Ralf 
Palmgren klä i ord på ett in-

tressant och levande sätt. 
Guidningen inleddes i ka-
raktärshuset och fortsatte 
ute i parken där förening-
ens medlemmar beundran-
de såg hur vacker parken 
var också i höstskrud. 

Efter lunch i restaurang 
Gamla Kvarnen åkte fören-
ingen tillbaka till Åggelby.

KENNETH NyKVIST

KENNETH NYKVIST

LIISA JÄRVINEN
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Tapahtumakalenteri
 la 26.11.
De vackraste julsångerna kl. 17 i Åggelby gamla kyrka.

 su 27.11.
Partiomajan perinteiset Joulumyyjäiset klo 11–14. Piparkakkutaloja, 
leivonnaisia, vohveleitä, adventtikalentereitä ja puffee.

 ma 28.11.
Työväenopiston yhteislaulut klo 13.15–14.45, Koskelan 
palvelukeskus.

 ti 29.11.
Työväenopiston luento klo 13–14.30 Koskelan palvelukeskus: 
Kirjailija Göran Schildt, luennoitsijana Hannele Koli-Siiteri

 ke 30.11.
Joulumyyjäiset klo 11–15 Koskelan palvelukeskus.

 to 1.12.
Matti Rönkä kertoo kirjailijaurastaan klo 14, Oulunkylän 
Seurahuoneen sali.

 su 4.12.
Joulun iloa ja rauhaa - Kansallis-Kuoron joulukonsertti Oulunkylän 
kirkossa klo 14–15. 
Joulumyyjäiset kuoron toiminnan hyväksi kirkon aulassa. Vapaa 
pääsy.

 ma 5.12.
Itsenäisyyspäivän juhla klo 14.30, Koskelan palvelukeskus, 
ravintola Kapusta.

Itsenäisyyspäivän juhla klo 13.00, Saunabaari.
Yhteislaulutilaisuus klo 13 Helander-kodissa Maunulassa kierros 
lähipuistossa klo 12.45 alkaen, järj. Maunulan eläkkeensaajien 
liikuntajaosto.

 ke 7.12.
Nukketeatteri Kulkijat esittää: Neilikka ja Kaneli - nukketeatteriesitys 
nuorille ja aikuisille klo 14–15, Oulunkylän Seurahuoneen sali. Vapaa 
pääsy.

 to 8.12.
Paloheinän kirjastossa lauletaan suomalaisia joululauluja klo 18.00 
Kaisa Viitalan muskari- ja kanteleryhmän kera. Pakilan musiikkiopisto 
järjestää.
Unelmakarttatyöpaja klo 12–14, Oulunkylän Seurahuone. 
Unelmakartan avulla voit visualisoida suunnitelmiasi ja alkaa toteuttaa 
niitä. Maksuton tapahtuma.
Tietotekniikkaopastusta. ENTER ry:n opastajat päivystävät Oulunkylän 
kirjastossa 15.12. asti torstaisin klo 14 -15

 la 10.12.
Oulunkylän Seurahuoneen Joulu klo 10-15. Käsityömyyjäiset, 
Helsingin Työväenorkesterin soittajien musiikkitervehdys, glögitarjoilu, 
käsityöpaja. Tervetuloa!

 ma 12.12.
Käpylän musiikkiopiston joulukonsertti Oulunkylän kirkossa klo 19–20. 
Solistina sopraano Johanna Rusanen-Kartano. Vapaa pääsy.

 ti 13.12
“Joulua odottaessa”-konsertti Oulunkylän kirkossa klo 18–19. Saa 
laulaa! Klaus Järvinen ja Oulunkylä Band. Vapaa pääsy.
Novellikoukku klo 14-16 Oulunkylän kirjasto. Tule mukaan 
kuuntelemaan novelleja ja neulomaan yhdessä! 

 ke 14.12.
Työväenopiston yhteislaulut klo 13.15–14.45, Koskelan 
palvelukeskus.

 to 15.12.
Joulujuhla klo 14.30 Koskelan palvelukeskus, ravintola Kapusta.
Joulupuuro klo 13–17 ja Joulujuhla klo 17, Saunabaari ja Ossy ry.

 pe 16.12.
Oulunkylän yhteiskoulun joulukonsertti Oulunkylän kirkossa 
klo 18:30–19:30, vapaa pääsy.

 la 17.12.
Joulumyyjäiset klo 11–15, Saunabaari.
Joulumyyjäiset Karjalatalolla klo 10–14. Jouluisia 
tuotteita, leivonnaisia, karjalaisia piirakoita, karamelleja ja 
pikkuleipiä. Myyntipöytävaraukset 28.11.2016 mennessä p. 09 7288 
170, toimisto@karjalanliitto.fi. 

 ma 19.12.
Luoteis-Helsingin musiikkiopiston konsertti Oulunkylän kirkossa 
klo 18–19. Vapaa pääsy.

 ti 20.12.
Kauneimmat joululaulut Koskelan kirkossa klo 14-15.

 to 22.12.
Ogeli Big Bandin joulukonsertti Oulunkylän kirkossa klo 19–20. Vapaa 
pääsy.

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

Itse tehdyt joulukortit ovat monelle ne parhaimmat. Taiteilijan kortit syntyvät tietysti 
omista teoksista. 
Seija Toikan hammaslääkärin ura Oulunkylässä vaihtui eläkkeellä taiteeseen. Oulunkylän 
työväenopiston maalausryhmästä on muodostunut vuosien varrella tiivis yhteisö, joka 
kannustaa ja auttaa jäseniään kehittymään. Toikan luontoaiheista on syntynyt taulujen 
lisäksi myös joulukortteja.
– Kitinojan kirkon lumisesta maisemasta tein ystävilleni joulukortin, mutta he eivät 
tunnistaneet sitä maalauksekseni! Seija Toikka nauraa. 
– Annoin kerran tauluni lahjaksi professorilleni. Myöhemmin mieleeni tuli, että 
kauheaa, nyt hän joutuu aina laittamaan sen seinälle kun tulen käymään, Toikka kertoo. 
Maalaukset ovat kyllä löytäneet uusia koteja näyttelyistä, ehkä joululahjoiksikin.
Joulukorttien askarteluun saat vinkkejä esim. Oulunkylän Seurahuoneen 
joulutapahtumassa 10.12. klo 10–15.

SuSAN WILANDEr

Toimituksen suosikit
Joulukortit omista kuvista

Kulttuurin ystävät ovat löytäneet Oulunkylän Seurahuoneen olohuoneen! 
Musiikillisia kielikylpyjä ja kuumia juomia on tarjolla maanantaisin 
parillisilla viikoilla klo 13:30 
alkaen. Aloitamme tutuista 
sävelistä, joihin opettelemme sanat 
alkuperäiskielellä. Suunnitelmissa 
aluksi kieli- ja kulttuurialueet 
espanja, portugali, ranska, ja 
venäjä. Jos osaat lauluja joillain 
muillakin kielillä, tule opettamaan 
ja oppimaan lauluja rennosti 
yhdessä! Vetäjänä Seurahuoneen 
kulttuuriohjaaja Taika Ilola. 
Tervetuloa, bienvenidos, добро 
пожаловать, bienvenue! 

TAIKA ILOLA

Musiikillisia kielikylpyjä!

Haluatko vaihtaa lukemisistasi ajatuksia 
toisten lukutoukkien tai muuten 
vain kirjallisuudesta ja keskusteluista 
kiinnostuneiden kanssa? Luet sitten 
novelleja, dekkareita, elämänkertoja, mitä 
vain! Jos pöytälaatikossasi on hiomattomia 
tekstitimantteja, voisimme tutkailla niitä 
yhdessä. Joka tapauksessa: Sana on vapaa, joten siitä lähdetään! Torstaina 1.12. klo 
15.30 tutustumme Veikko Huovisen Matikanopettajaan. Keskustelua Seurahuoneen 
olohuoneella vetää Sirkka Wecksten.

TAIKA ILOLA

Lukupiiri!

Kitinojan kirkko, Seija Toikan öljyvärimaalaus.

SEIJA TOIKKA

Seurahuoneen olohuoneessa voi järjestää 
kursseja ja tapahtumia.

TAIKA ILOLA
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JUMALANPALVELUKSET
2. ADVENTTI SU 4.12.
Klo 10 messu Oulunkylän kirkossa. Kaisa Heininen, 
Tarja Albekoglu, Katja Mäkiö. Kansallis-Kuoro, joht. 
Teppo Lampela. Kansallis-Kuoron myyjäiset.
Klo 12 messu Käpylän kirkossa. Kaisa Heininen, 
Pekka Rainio, saarna, Katja Mäkiö, kamarikuoro Addicti-
on kvartetti. Pääkaupungin Räisäläiset ry.
Klo 16 messu maunulan kirkossa. Raivo Savik, Maija 
Pesonen-Kareinen. Musiikkia,  Pertti Palm ja  
romanimusiikkiyhtye.

ITSENÄISYYSPÄIVÄ TI 6.12. 
klo 9 itsenäisyyspäivän juhla Taivaskalliolla 
Lipunnosto ja kunnianosoitus. Partiolaiset, Taivaskal-
lion mieslaulajat, Käpylän kirkkokuoro, joht. Mikko 
Helenius. Kahvitarjoilu Käpylän kirkolla.
klo 10 itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Käpylän 
kirkossa. Ulla Kosonen, Mikko Helenius, Taivaskallion 
mieslaulajat, Käpylän kirkkokuoro. Partiolaiset.
klo 10 itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus 
Oulunkylän kirkossa. Tapio Leinonen, Maija Pesonen-
Kareinen. Partiolaiset. Lipunnosto ennen jumalanpalve-
lusta. Kirkkokahvit.

3. ADVENTTI SU 11.12.
Klo 10 messu Oulunkylän kirkossa. Tarja Albekoglu, 
Raivo Savik, Mikko Helenius.
Klo 12 messu Käpylän kirkossa. Tarja Albekoglu, 
Mikko Helenius.

4. ADVENTTI SU 18.12. 
Klo 10 messu Oulunkylän kirkossa. Veli Pelkonen, 
Maija Pesonen-Kareinen. 
Klo 12 messu Käpylän kirkossa.  Veli Pelkonen, Mikko 
Helenius.

JOULUKONSERTIT
Oulunkylän kirkossa, Teinintie 10
Su 4.12. klo 14 Joulun iloa ja rauhaa – Kansallis-
Kuoron joulukonsertti. Joht. Teppo Lampela. 
Joulumyyjäiset. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e. 
ma 12.12. klo 19 Käpylän musiikkiopiston joulu-
konsertti. Solistina sopraano Johanna Rusanen-
Kartano. Orkesteria johtaa Ahti Valtonen. Vapaa pääsy, 
ohjelmamaksu.  
Ti 13.12. klo 18 Joulua odottaessa. Klaus Järvinen ja 
Oulunkylä Band. Saa laulaa! Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.
Ke 14.12. klo 19 Enkelit ensin paimenille lauloi. 
Katja Mäkiö, mezzosopraano, kamarikuoro Chorus Sine 
Nomine ja pianisti Antti Salmela. Mm. Heino Kasken, 
Leevi Madetojan ja Gustaf Nordqvistin joululauluja 
ja yhteislauluja. Päätösnumerona Messias-oratorion 
Halleluja! Vapaa pääsy, ohjelma 10/5 e. 
To 15.12. klo 18 Kamarikuoro Kontrapunktin ja Ka-
relia-kuoron joulukonsertti ”On joulu, sua kaipaan” 
Joht. Arto Joutsimäki. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e. 
Pe 16.12. klo 18.30 Oulunkylän yhteiskoulun  
joulukonsertti. Johtaa Juha Sippu. Vapaa pääsy.
ma 19.12. klo 19 Huilistien joulukonsertti. Luoteis-
Helsingin musiikkiopiston oppilaat esiintyvät. 
Johtaa Kathleen Weidenfeller. Vapaa pääsy.

Maunulan kirkossa, Metsäpurontie 15
Ke 7.12. klo 13 musiikillinen joulujuhla. Joululau-
luja yhdessä laulaen ja kuunnellen. Maunulan kirkon 
musiikkiryhmä, Raivo Savik, viulu, Maunulan ala-asteen 
oppilaita, Maija Pesonen-Kareinen, Elisa Hapuli.   
Tarjoilua. Vapaa pääsy.  
La 3.12. klo 17 Con Brassican joulu. Vaskiseitsikko 
Con Brassica. Vapaa pääsy. Kahvitarjoilu.
Su 4.12. klo 18 Oi jouluyö – Juulako rat -joulukon-
sertti. Pertti Palm ja Tummat tunteet -romanimusiik-
kiyhtye. Raivo Savik, viulu.  MaijaPesonen-Kareinen. 
Vapaa pääsy. Romano Mission kahvitarjoilu.
Ti 20.12. klo 18 ”Nyt syttyy valot tuhannet” 
Anitta Rannan lauluoppilaat musiikkiopisto  
Juvenaliasta. Pianistina Sonja Fräki. Vapaa pääsy.

Käpylän kirkossa, Metsolantie 14
Pe 9.12. klo 18 Herättäjän kuorojen joulukonsertti. 
Veisuuveljet, joht. Samuli Korkalainen.  
Herännäisnuorten kuoro, joht. Hanna-Maria Hapuli 
Vapaa pääsy.
To 8.12. klo 18 Var det en dröm – Untako vain? 
Sibeliuksen päivänä säveltäjän kauneimpia yksinlau-
luja keväästä jouluun. Katri Paukkunen, sopraano, Esa 
Ylönen, piano. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.
La 17.12. klo 18 Kamarikuoro Addiction joulu-
konsertti ”Seimen salaisuus”. Joht. Elisa Huovinen. 
Perinteisiä suomalaisia joululauluja (Sibelius, Kuula, 
Madetoja, Palmgren) sekä saksalaista, puolalaista ja 
englantilaisia joulumusiikkia. Vapaa pääsy, ohjelma 
15/10 e. 
Ti 22.12. klo 18 mestari-laulajien joulukonsertti. 
Joht. Märt Ratassepp. Solistina sopraano Johanna  
Tuomi. Vapaa pääsy. Ohjelma 15 e
Pe 6.1.2016 klo 16 Taru Aroniuksen laulukonsertti. 
Vapaa pääsy. 

Oulunkylän vanhassa kirkossa, Siltavoudintie 12
La 10.12. klo 19 Arkihuolesi kaikki heitä. Anna-Maria 
Pitkänen ja Pauli Leppänen, laulu, Salla Haavisto, piano. 
Vapaa pääsy.
Ti 13.12. klo 18 Lucia-konsertti. Pianokoulu Viisas 
Heinäsirkka. Ohj. Eija Minkkinen. Vapaa pääsy. 
Ke 21.12. klo 19 ”Joulun läheisyys” Susanna  Eronen, 
laulu ja piano. Vapaa pääsy, ohjelmamaksu Kirkon  
Ulkomaanavun hyväksi.
To 22.12. klo 19 Ogeli Big Bandin joulukonsertti. 
Ogeli Big Band soittaa ja laulattaa joululauluja. Kapel-
limestarina Erik Hippi. Laulusolistina Reijo Kettunen. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5 e.

JOULUAATTO LA 24.12. 
Jouluaaton hartaus
Klo 13 Koskelan kirkossa. Tapio Leinonen, Mikko 
Helenius.  
Klo 14 Oulunkylän kirkossa. Johanna Elo, Katja Mäkiö. 
Klo 14 maunulan kirkossa. Kaisa Heininen, Maija 
Pesonen-Kareinen, Laura Pyrrö, sopraano.
Klo 15 Käpylän kirkossa. Tapio Leinonen, Mikko Helenius. 
Klo 16 Oulunkylän kirkossa. Kaisa Heininen, Maija 
Pesonen-Kareinen, Duo Adoramus.
Jouluyön messu 
Klo 23 Oulunkylän kirkossa. Heikki Järvinen, Marja 
Vainikka, Katja Mäkiö, Chorus Sine Nominen joulukuoro.
Klo 23 Käpylän kirkossa. Ulla Kosonen.

JOULUPÄIVÄ SU 25.12. 
Klo 6 Jouluaamun sanajumalanpalvelus Oulunkylän 
vanhassa kirkossa. Kukka Handolin, Maija Pesonen-
Kareinen.
Klo 8 Jouluaamun sanajumalanpalvelus maunulan 
kirkossa. Kukka Handolin, Maija Pesonen-Kareinen, 
Maunulan kirkon musiikkiryhmä.
Klo 10 Joulupäivän messu Oulunkylän kirkossa. 
Raivo Savik, Tarja Albekoglu, Mikko Helenius.
Klo 12 Joulupäivän messu Käpylän kirkossa. Raivo 
Savik, Tarja Albekoglu, Mikko Helenius. 

2. JOULUPÄIVÄ MA 26.12. 
Klo 10 Tapaninpäivän jumalanpalvelus Oulunkylän 
kirkossa. Veli Pelkonen, Hanna-Maria Hapuli.

MUUTA
Oulunkylän kutomakerhon joulujuhla ke 7.12. klo 
16, Teinintie 8 b 2. krs. Savik, Helenius.
muskareiden joulujuhla to 8.12. klo 10.30 Maunulan 
kirkossa.  Maksuton, vapaa pääsy.  
To 8.12. klo 20.30 Jouluinen iltaehtoollinen Käpylän 
kirkossa. Leinonen, nuoret.
Perhekerhon joulujuhla ma 12.12. klo 10.30 Oulun-
kylän kirkossa. Maksuton, vapaa pääsy.
Eläkeikäisten joulujuhla ke 14.12. klo 13–15 Käpylän 
kirkossa. Ilmoittautumiset ja kuljetustoiveet viim. 9.12., 
p. 09 2340 5300 tai oulunkyla.srk@evl.fi. Tule 
 vapaaehtoiseksi juhlaan, p. 09 2340 4227.
Perheiden tanssituokioiden joulujuhla pe 16.12. klo 
10.30 Käpylän kirkossa. Maksuton, vapaa pääsy.
Joulutapahtuma ti 20.12. klo 10.30 maunulan leik-
kipuistossa, Metsäpurontie 14–16. Handolin, Pesonen-
Kareinen, leikkipuiston väkeä. Ilmoittaudu puurolle p. 
09 310 69849 tai maija.pesonen-kareinen@evl.fi.

Kauneimmat joululaulut 
kauneimmatjoululaulut.fi         
Oulunkylän kirkko, Teinintie 10
La 10.12. klo 15 Lasten kauneimmat joululaulut. 
Pastori Marja Vainikka, kanttori Katja Mäkiö,  
lastenohjaaja Majlis Lindholm ja laulusuzukilapset  
Musiikikoulu Virtuksesta, ohjaajana Mervi Sipola-Maliniemi. 
Su 11.12. klo 15 Kauneimmat joululaulut. Pastori Tapio Leinonen, kanttori Katja Mäkiö ja 
kamarikuoro Chorus Sine Nomine. 
Su 18.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut. Pastori Kaisa Heininen, kanttori Maija Pesonen-
Kareinen ja Adoramus-lauluyhtye.
Pe 6.1.2016 klo 14 Kauneimmat joululaulut vielä kerran. Kanttori Mikko Helenius.

Käpylän kirkko, metsolantie 14  
Su 11.12. klo 19 Kauneimmat joululaulut. Pastori Johanna Elo ja kanttori Mikko Helenius.

Koskelan kirkko, Käpyläntie 11 
Ti 20.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut. Kanttori Katja Mäkiö, Musiikkikoulu Virtuksen 
laulajat, ohjaajana Mervi Sipola-Maliniemi. 

maunulan kirkko, metsäpurontie 15  
Su 11.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut. Pastori Raivo Savik, kanttori Katja Mäkiö ja 
Musiikkikoulu Virtuksen laulajat, ohjaajana Mervi Sipola-Maliniemi.  
Su 18.12. klo 15 Kauneimmat joululaulut. Pastori Kaisa Heininen, kanttori Maija Pesonen-
Kareinen ja Maunulan kirkon musiikkiryhmä.

Kauneimmat joululaulut alueen kauppakeskuksissa  
La 10.12. klo 12 Kauppakeskus Ogeli, Kylänvanhimmantie 29, Klo 13 K-Supermarket 
Musta-Pekka, Mäkitorpantie 1, Klo 14 Maunulan S-Market, Metsäpurontie 2. 

muita joululaulutilaisuuksia 
La 3.12. klo 15 Kauneimmat joululaulut maunulan majalla, Metsäläntie 9. Pastori Raivo 
Savik ja kanttori Maija Pesonen-Kareinen. 
To 8.12. klo 18 Joululauluja Pub Päättömässä Kanassa. Kaisa Heininen, Mikko Helenius. 
Pub Päätön Kana, Pohjolankatu 2. 
Ti 13.12. klo 17.30 Jouluisia lauluja Lucian hengessä Käpylän kirjastossa, Väinölänkatu 5. 
Käpylän kirkkokuoro, joht. Mikko Helenius. 
Pe 16.12. klo 18.15–19 Joululaulelot Kakkosella, Pohjolankatu 2 D. 

KEVÄÄN TOIMINNAN TIEDOT  
SEURAKUNNAN KOTISIVUILLA,  

HELSINGINSEURAKUNNAT.FI/OULUNKYLA

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

helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla

Avoin yhteinen aattoilta
la 24.12. klo 16– Käpylän kirkossa,  
metsolantie 14
Tervetuloa yksin, kaksin tai isommalla  
porukalla, ikään ja perhekuntaan katso-
matta. Laitamme jouluruokaa, aterioimme, 
laulelemme ja vietämme aattoiltaa klo 
16 alkaen. Pistäydy tai jää koko illaksi! 
Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautuminen 
tarjoilujen vuoksi viim. ma 19.12.,  
p. 09 2340 5300 tai oulunkyla.srk@evl.fi.

helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla  
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palosuontie 1 00660
Virasto on avoinna ma-to klo 9-12
puh. 09 2340 5500
Voit myös jättää viestin vastaajaan tai 
lähettää meille sähköpostia pakila.srk@evl.fi

pakilan seurakunta
Hyvän paimenen kirkko

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

Vuosia sitten italiankurssilla opettajamme puhui vaat-
teista ja korosti italian kieleen viitaten: italiaksi on 
vain kahdenlaisia vaatteita, vestiti sportivi ja vesti-

ti eleganti – urheiluvaatteet ja juhlavaatteet. Ensin ehkä tun-
tuu, että vaatteita on paljon enemmän; on työvaatteita, ul-
koiluvaatteita, vaellusvaatteita, festarivaatteita jne. Tarkem-
pi erottelu osoittaa vaatteiden jakaantuvan silti kahteen isom-
paan luokaan: arkivaatteisiin ja juhlavaatteisiin.

Arkivaatteetkin voivat olla erittäin hyvännäköisiä design-
vaatteita, jotka hyvin kannettuina hivelevät silmiämme. Tie-
dämme, että myös perinteisissä juhlahetkissä kuten konfir-
maatiossa, kastejuhlissa, hautajaisissa ja jopa itsenäisyyspäi-
vän juhlissa näkee yhä enenevissä määrin vaatteita, jossa ra-
ja-aita arki- ja juhlavaatteiden välillä hälvenee. Ihmiset esit-
tävätkin itselleen kysymyksen: miksi minun pitäisi noudattaa 
tiettyä etikettiä, ketä se palvelee ja enkö minä saisi olla tilan-
teessa kuin tilanteessa juuri omanlaisenani? Muokkaamalla 
etikettiä itse kukin persoona välittää viestin rajojen madaltu-
misesta, ehkäpä jopa häviämisestä.

Juhlavaatteiden käyttöaste pienenee. Se herättää kysymyk-
sen juhla-asujen tehtävästä ylipäätään. Halutaanko juhla-
vaatteilla osoittaa asemaa, kehittynyttä vaatemakua, hienos-
tuneisuutta tai edes jonkunlaista kykyä erottua massasta? 
Kun itse käyttää virka-asunaan pukua ja pukeutuu jo pelkäs-
tään ammatista johtuen keskimäärin juhlavammin, joutuu 
tätä asiaa pohtimaan entistä enemmän. 

Kolumni

PUKULOISTOA JA PYHÄN LOISTOA!

Raamatun sivuilla on ver-
taus häävieraasta, jolla ei ol-
lut hääpukua. Sen tähden hä-
net karkotettiin hääjuhlasta. 
Nykyään tuskin kukaan sai-
si lähtöpassia väärien vaatteiden vuoksi. Silti juhlavaat-
teiden käyttäminen kertoo edelleen jotakin olennaista, eikä 
sen keskeinen sisältö ole muuttunut vuosituhansien saatos-
sa. Pukuloistoa ei esiinny niinkään läsnä olevien ihmisten 
vuoksi vaan tilanteen arvokkuuden tähden. Itsenäisyys, Ju-
malan palveleminen, vainajan elämä tai avioliiton solmimi-
nen ovat hetkinä arvokkaita, niiden arvo kohoaa arjen ylä-
puolelle. Juhla-asu on näinä hetkinä sanatonta viestintää ti-
lanteen arvokkuudesta.

Tilanteen arvokkuus on lähestulkoon synonyymi sanalle 
pyhä. Pyhä on ihmisestä riippumatonta, mutta ihminen voi 
omalla olemuksellaan ja pelkällä pukeutumisella antaa mer-
kin arvokkaan hetken ja pyhyyden läsnäolosta. Pukulois-
to on vain heikko heijastuma pyhän loistosta, mutta se on 
se vähäinen osuus, johon ihminen itse arvokkaina hetkinä 
voi vaikuttaa. Tämä hetki maailmassa ei pidä enää sisällään 
juhlavaatteiden pakkoa, mutta kertooko ihmisen omatunto, 
tämä kuuluisa sisäinen äänemme yhä pettämättömästi ti-
lanteiden arvokkuudesta ja pyhän läsnäolosta.

rAIVO SAVIK

pastori

Lauantaina 10.12. klo 16

Lelu kiertoon, laulu 

lentoon. Vanhojen lelujen 

lahjoitus klo 16 ja Lasten 

kauneimmat joululaulut klo 

17. Marttojen puffetti.

Hyvän Paimenen kirkon 
ovet ovat auki 
27.11.–23.12. klo 21 asti 
joka päivä. Tule ihailemaan jouluvaloja, lämmittelemään glögillä ja pysähtymään 
hetkeksi joulun kiireiden 
keskelle!

Keskiviikkona 7.12. 
klo 13–15 & 16–18 
Joulukorttien 
askartelua kirkolla. 

Sunnuntaina 27.11. klo 11 

Hoosianna-messu. Messun 

jälkeen pipareita ja glögiä. 

Samalla voit osallistua Rakenna 

Joulupuu -keräykseen ja 

tuottaa ilon lapselle.

Keskiviikkona 7.12. klo 18 

Kauneimmat Joululaulut 

svengaten.

OuLuNKyLÄNTOrIN lai-
dassa toimii kirjankustan-
tamo, josta ulospäin ei juuri 
näy yritystoiminnan merk-
kejä. Kirjankustannustoi-
minta on paljolti istuma-
työtä tietokoneen ääressä, 

joten erityisiä toimistotilo-
ja ei tarvita, vaan työtä voi 
tehdä vaikka kotona oman 
tietokoneen ääressä. Näin 
tapahtuu myös Kustantaja 
Laaksosella.

– Olen ollut koko työikä-
ni kustannusalalla ja yrittä-
jänä vuodesta 2006 alkaen, 
kertoo Eero Laaksonen.

Vuonna 1992 syntyi en-
simmäinen kiskoliikennea-
iheinen seinäkalenteri, jon-
ka julkaisemista on vuosit-
tain jatkettu siten, että nyt 
on painettu jo 25. kalente-
ri. Ensimmäinen kuvakir-

Kirjankustannusta 
Oulunkylässä

ja syntyi 1999. Aluksi kir-
jojen aiheet olivat rautatien 
parista, nykyisin aihealu-
eina ovat liikennevälineet. 
Yli 70 kirjan joukkoon mah-
tuu kuitenkin monenlai-
sia aiheita. Varsin mielen-
kiintoinen kirja, Maailman-
ympärimatka Helsingissä, on 
juuri tullut painosta. Kirja 
kertoo kuvin ja sanoin Hel-
singissä toimivista suurlä-
hetystöistä, joita on noin 60 
kpl.

Eero ja Maarit Laaksosel-
la on kustantamossa omat 
tehtävänsä. Eero suorittaa 
taittotyön, Maarit oikolu-
kee tekstit. Kaiken muun 
työn he tekevät yhdessä.  
– Kotona yrittämisen hait-
tapuolena on tunne, että 
aina on työssä, naurahtaa 
Maarit. Eero tykkää työs-
kennellä iltaisin ja yöllä, 
Maarit taas on aamuvirk-
ku. Kummankin mieles-
tä yhdessä tekeminen su-
juu heiltä hyvin ja tuo elä-
mään runsaasti positiivista 
sisältöä. 

MAuNO HArI

”Olen ollut ko-
ko työikäni 
kustannusalalla
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Ilmoita.

Soita 
040 7280505

Kosmetologi, hieroja 
Carita Nissinen
0400 789917

www.caritanissinen.com

Kauppakeskus Ogeli, 2.krs Kylänvanhimmantie 29C, Hki

Hyvän Olon Hoitola

aninkainen.fi

OSTAJA MAKSAA VÄLITYSPALKKION. 

Ota yhteyttä: Tuula Saarmila
Puhelin 050 375 7883

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

päätyhuoneistoa 3-5 h + k. 

Asunto voi olla hyväkuntoinen, 
tai pientä pintaremonttia vailla.

Voisiko sinun kotisi olla 
asiakasperheeni uusi koti?

SAMI AITTOLA
Kiinteistönvälittäjä, LKV

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

PIA SALENIUS
Myyntineuvottelija

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

TUULA SAARMILA
Kiinteistönvälittäjä, LKV

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

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

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

Aninkainen.fi Helsinki    Läkkisepänkuja 6, 00620 Helsinki

TEEMME PIKA-ARVIOITA 
ALUEELLASI

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

niin tulemme 24 h sisään  
antamaan asunnostasi hinta-arvion. 

Soita meille jo tänään. 

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

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

Puh. (09) 720 6200

Hammas ogeli
 www.ogelinhammas.fi

Kaikki hammas- ja 
hygienistipalvelut, myös 

särkyaikoina

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

Kirjanpitopalvelua Oulunkylässä
pienille yrityksille

www.mikrotilit.fi         p. 040 733 68 69

OK-Hammas
Jukka Kärkkäinen
Hammaslääkäri, lääkäri

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

JOOGA & MEDITAATIO
Oulunkylässä, Siltavoudintie 5

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

Ilmainen tutustumistunti ke 18/1 klo 17 ja to 19/1 klo 19.30
Jooga & meditaatio alkeiskurssit ke klo 17-18.45, 25/1 alk. ja
to klo 19.30-21.15, 26/1 alk. 
Aamujooga ti klo 8.15-9.45,  31/1 alk.
Jooga ja rentoutus, kevyt ryhmä ma klo 16.30-18, 23/1 alk.
tarkoitettu erityisesti eläkeläisille, myös muut tervetulleita
Äitiysjooga, ti klo 17.15-19.00, 17/1 alk.,
ilmainen tutustumistunti la 14/1 klo 11.30-13.

Klassinen jooga: kehon harjoituksia, hengitysharjoituksia, 
syvärentoutus ja meditaatio - joogaa kokonaisvaltaisesti.

Parturi-Kampaamo

SALON BONITA
09 728 5664

Uudet aukioloajat
Armi (Anu) Sankelo 

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

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

TERVETULOA!
Manttaalitie 13, Itä-Pakila

PARTURI-KAMPAAMO

OLYMPIA
Koskelantie 54 P. 09 757 1353

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

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

Käpyläntie1, 00610 Helsinki   |   www.koskelanhammas.fi

Varaa aika
soittamalla

(09) 720 6800
tai netistä.


