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

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

Uudistunut Neste K Oulunkylä.
Tervetuloa!

Mielessäin ootan minä ain, sillä hangen hohteessa vain, joulurauhan tunnen rinnassain. 

Näitä alun perin Bing Crosbyn englanniksi laulamia sanoja

muistellen toivomme jouluksi hieman lunta piristämään 

Oulunkylän maisemia.                     Susan Wilander

Oulunkyläinen

TERVETULOA!
Mäkitorpantie 23
puh 09 752 4939

PARTURi-KAmPAAmO

Vain valkeata 
joulua

CLAUDIUS TECHNAU

UUTTA: Palvelemme
lauantaisin klo 16

ja torstaisin klo 19.00 asti.

-sarja uudistuu!
Loput KMS California-

tuotteet 

-40%

Hiusateljee Oy 1. krs Ogelin liikekeskus,
Kylänvanhimmantie 29

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

hiusateljee.fi/ajanvaraus

Meiltä upeat  
hiukset arkeen  

ja juhlaan!
 Varaa aikasi ajoissa, 

tervetuloa  
piristymään!

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

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

TERVETULOA
HERKULLISILLE  
OSTOKSILLE!

oulunkyla@kiinteistomaailma.fi

Paula Andersson
LKV
050 366 9131

Maija Gómez 
LKV 
050 331 8813

Ville Rantanen
LKV, OTK
045 118 6225

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

Maire Alenius
LKV 
050 366 9136

Pekka Malinen
markkinointipääll.
050 386 6656

Miia Roivainen 
KiAT 
050 331 4192

Markku Kilpeläinen
yrittäjä, LKV
040 715 7150

Jonna Kaikkonen
myyntiassistentti, 
vuokraus, KiAT 
0400 775 570

Katri Toivonen
myyntineuvottelija
050 356 5933

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

Joulu lähestyy ja moni vähävarainen lapsiperhe kaipaa tukea ja tarvitsee 
lahjoituksia. Otamme vastaan lahjoituksia 27.11. – 5.12. myymälämme 
aukioloaikoina klo 9-17.
Me toimitamme tavarat eteenpäin ja Hope jakaa ne lapsiperheille. 
Lisätietoja keräyksestä: Jonna Kaikkonen, 0400 775 570. 
Hope toimii vapaaehtoisvoimin yhdessä yhteiseksi hyväksi. 

Avustasi kiittäen, 

Tule mukaan auttamaan 
vähävaraisia lapsiperheitä!

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

Joululahjavinkki 

SILMÄLASIEN 
HOITOSETTI 
Lahjapaketissa 1500

   (2300)

KOTIMAINEN 
BioDrop Sis. 2 pulloa!
Silmien kostutustippa
(sis. säilöntäaineettomat BioDrop MD 
ja TEHOkosteuttaja BioDrop MD PLUS)
Tällä kupongilla 22.12.2017 saakka tai niin kauan kuin 
lahjaerää riittää.

(sis. ISO + PIENI puhdistusspray + mikrokuituliina)
Tällä kupongilla 22.12.2017 saakka tai niin kauan kuin 
lahjaerää riittää.

2090
  (2590)

Kylänvanhimmantie 29, 
00640 Helsinki. 
oulunkylanapteekki.fi 

Tarjoukset ovat voimassa 31.12.2017 asti.

JOULUKUUN 
HUIPPUEDUT

15,90 (14,45/l)
Norm. 18,75 (17,05/l)

Sebamed Face & Body 
Wash refill 1100 ml

Huippuetu!

Palvelemme: ma–to 8.30–19, pe 8.30–18, 
la 9–15

Esittelypäivä
ma 4.12. klo 10–16

Tervetuloa!

APTEEKEISSA

18.9.2017–31.1.2018
ORIONIN 

KERÄILY-KAMPANJA

Uutuus!

-15 %
Fiilus-maitohappo-
bakteerivalmisteet

(14,45/l)
Norm. 18,75 (17,05/l)

Sebamed Face & Body 
Esittelypäivä

ma 4.12. klo 10–16
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Päätoimittajalta

Seuraavan numeron aineistot 
12.1.2018 mennessä:
Susan Wilander, 0400 510 457
swilander@hotmail.com
Lehti ilmestyy helmikuun alussa 2018, tarkka aika 
ilmoitetaan myöhemmin mediakortissa osoitteessa: 
www.oulunkyläinen.fi. 
Arvoisat avustajat! Lähettäkää aineisto mieluiten 
Word-tiedostoina (max. 2500 merkkiä), kuvat jpeg-
muodossa (min. 300 dpi). Toimitus pidättää oikeuden 
muokata aineistoja.
Seuraavan lehden teemoja ovat Asuminen, kau-
punkielämä ja harrastukset.

Numero 6/2017 • 25.11.2017 • Perustettu 1985 • 33. 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: Lehtisepät Oy, Tuusula 

Ilmoita jakeluhäiriösta: Jakeluvalvontaan puh. (09) 561 56 999, klo 9-16 tai jakeluvalvonta@suoramainonta.fi
Oulunkyläinen netissä: www.oulunkylainen.fi. Aina tuoreimmat uutiset verkkosivuillamme. 
Aineistot: Ota yhteyttä päätoimittajaan: swilander@hotmail.com 

Oulunkyläinen   /   Pohjoiset esikaupungit

Päätoimittaja:
Toimitussihteeri:
Avustajat:

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

Susan Wilander
Claudius Technau
Kiitos vapaaehtoisille avustajillemme!

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

Toiveita joulupukille

Oulunkylän kaupunkipolut netissä
Tutustu historiaan ja nykyisyyteen, luontoon ja kult-
tuuriin, arkkitehtuuriin ja henkilöhahmoihin.
Kantakylä: reitin pituus 5,5 km, kohteita 34 ja 7 
tietolaatikkoa
Veräjämäki: reitin pituus 4 km, kohteita 28 ja 4 
tietolaatikkoa
Tutustu ja tulosta http://kaupunginosat.net/
oulunkyla/kaupunkipolku/

NÄIN joulun alla on tapana 
esittää toiveita pukille. Pie-
net lapset selaavat lelulehtiä 
ja kirjoittavat listoja, isom-
mat miettivät mitä voisi an-
taa ja mitä toivoa. Toisilla 
on jo kaapit liiankin täyn-
nä, toisilla ei ehkä kaappeja-
kaan. Joulun viettoon koh-
distuu myös monenlaisia 
toiveita, jotka eivät nekään 
aina käy yhteen edes saman 
perheen sisällä. Yhdelle jou-
lu on aikaa hiljaiseen rau-
hoittumiseen, toinen koko-
aa mielellään suvun yhteen 
ja nauttii lasten riemusta. 
Onneksi joulussa on monta 
päivää, joina toteuttaa eri-
laisia toiveita.

Jotkut toiveet ovat sellai-
sia, jotka me kaikki jaamme. 
Ne taitavat olla myös nii-
tä kaikkein isoimpia ja vai-
keimmin toteutettavia toi-
veita. Ehkä kyse ei muis-
sakaan toiveissa ole lopul-
ta siitä, mitä kukin toivoo. 
Ehkä kyse on ennemminkin 
siitä, minkä tien haluamme 
valita päästäksemme toivo-
maamme lopputulokseen. 
Usein valitsemamme tiet ei-
vät kohtaa.

Miten löytäisimme yh-
teisen tien kohti tärkeim-
pien toiveiden toteutumis-

ta? Niiden toiveiden, jotka 
jaetaan ympäri maailmaa, 
mutta jotka vain joissakin 
paikoissa toteutuvat. An-
na Oksasen uuden uutukai-
nen joululaulu – Kirje Jou-
lupukille – kertoo toiveista, 
joihin meidän kaikkien on 
varmasti helppo yhtyä. To-
teutuisivatkohan ne, jos me 
kaikki päättäisimme kulkea 
yhdessä niitä kohti?

Anna Oksasen sä-
vellys ja sanoitus: Kirje 
Joulupukille

Joulupukki sulle kirjoitan 
mä lahjatoiveeni. Teen toiveis-
tani laulun, että kuulet viesti-
ni. Lista ei oo pitkä ja siksi pyy-
dänkin, että kaiken voisin saa-
da vielä täksi jouluksi. 

Toivon maailmaan mä rau-
han, toivon sodat loppumaan. 
Että ihmiset ei koskaan enää 
tappais toisiaan. Toivon rau-
han maailmalle, että aseet tu-
hotaan. Eikä sotaa pakenemaan 
kukaan joudu kodistaan.

Toivon ruokaa jokaisel-
le, juomavettä puhdasta, että 
kaikki saavat syödä ja juoda ja-
noonsa. Toivon riittävästi ruo-
kaa ja joskus herkkuja. Kenelle-
kään enää huolta, mistä ruokaa 
huomenna.

Toivon paljon rakkautta jo-
kaiselle sydämeen, sieltä annet-
tavaks muille ja sopivasti itsel-
leen. Toivon rakkautta paljon 
jokaiselle osakseen. Joulupukki 
näin mä toivon joulun päivään 
jokaiseen.

Hyvää Joulua ja Onnel-
lista Uutta Vuotta 2018!

SuSAN WILANDEr

päätoimittaja
P.S. Haluatko toteuttaa 

pienen toiveen? Katso Ou-
lunkyläisen Joulukalente-
rista 3.12. päivän kohdalta 
ohjeet!

SUSAN WILANDER

HELSINgIN kaupunki on 
avannut nettiin kyselyn 
millainen olisi Helsingin 
kansallinen kaupunkipuis-
to. Kysely on avoin kaikille 
17.12.2017 asti eli vielä ehtii 
vastaamaan. Nyt on mah-
dollisuus vaikuttaa kan-
sallisen kaupunkipuiston 
syntymiseen.

Kysely: app.maptionnai-
re.com/fi/3173

Kansallinen kaupunki-
puisto Helsinkiin! -kansa-
laisliike toivoo, että mah-
dollisimman moni helsin-
kiläinen ja muuallakin asu-

Syksyn lopuksi kaupunginvaltuusto päätti ensi vuo-
den budjetista. Kuntavaalien siirto lokakuusta ke-
väälle merkitsi, että uusi valtuusto pääsee heti en-

simmäisenä vuotenaan määrittelemään talouslinjat, kun 
aiemmin tämä oli mahdollista vasta toisena istuntovuote-
na. Kaupunkilaisten tahdon pitäisi näkyä siis paremmin 
Helsingin talouden tärkeysjärjestyksessä.

Apulaispormestarina lokakuuni kului tiiviisti talousar-
vioneuvotteluissa, joita kävimme kaupunginhallitusryh-
mien kesken. Tekemämme sopimus on varsin hyvä. Por-
mestarin ehdotukseen verrattuna erityisesti sosiaali- ja 
terveyspalveluiden rahoitusta korjattiin selkeästi ylös-
päin. Yhteensä palveluihin panostettiin 32 miljoonaa, jos-
ta 23 miljoonaa sosiaali- ja terveystoimeen. 

Jaamme nämä lisärahat tarkemmin sosiaali- ja terveys-
lautakunnassa joulukuussa, kun päätämme ensi vuoden 
käyttösuunnitelmassa. 

Pidän tärkeänä, että osa tästä rahasta käytetään ikäihmis-
ten kotona asumisen parantamiseen. Ikäihmisten määrä 
Helsingissä kasvaa nopeasti. Olemme kehittäneet hyviä 
toimintamalleja kotihoidon vahvistamiseen. Esimerkiksi 
Vuosaaressa on kokeiltu uudenlaisia työaikoja ja Kontu-
lassa itseohjautuvia kotihoidon tiimejä. Olen käynyt mo-
lempiin tutustumassa ja keskustellut laajasti työntekijöi-
den ja johdon kanssa. 

Molemmista on saatu hyviä kokemuksia - sekä työnte-
kijöiden jaksaminen ja työn hallinnan tunne, että asiak-
kaiden tyytyväisyys ovat kasvaneet. Molemmissa loppu-
tuloksena on ollut, että osa käynneistä asiakkaiden luo-
na on pidempiä ja aikaa jää myös ulkoiluun, kirjastossa 
tai kahvilassa käymiseen. Tätä uskon, että haluavat niin 
ikäihmiset, omaiset kuin työntekijätkin. 

Yksi konkreettinen parannuskohde on päivystyksellisyy-
den lisääminen kotiin. Jos iltaisin tai viikonlopun aika-
na sattuu yllätyksiä, usein ainoa paikka avun hakemiseen 
on päivystys. Olemme kehittäneet malleja, miten ensihoi-
toa viedään kotiin ikäihmisen luokse. Näin vältetään tur-
haa odotusta, hoidettavien siirtelyä ja vähennetään päi-
vystyksen kuormaa. Tähän on syytä panostaa ensi vuon-
na erityisesti.

Kotihoidossa raskasta on ollut myös paikoitellen sijaisjär-
jestelyjen toimivuus. Kun saamme sijaisjärjestelyt toimi-
maan yhtä hyvin kuin ne esimerkiksi Vuosaaren kokei-
lussa jo toimivat, pitäisi tämän näkyä parantuneena työ-
hyvinvointina ja parempana palveluna helsinkiläisille. 

On hyvä, että voimme johtaa Helsinkiä yhteistyöllä. Nyt 
tehty talousarvio on hyvä osoitus siitä, että sovittelemal-
la yhteen eri puolueiden tavoitteita voimme tehdä hyviä, 
kaikkia helsinkiläisiä huomioivia päätöksiä.

SANNA VESIKANSA

apulaispormestari

Kolumni

Helsinki 
vahvistaa 
kotihoitoa

MAuNuLANpuISTO on 
lähivuosien suurin raken-
nuskohde Pohjois-Helsin-
gissä. Kuitenkin yli puolel-
la peruspiirien osa-alueista 
väestömäärä niukasti vähe-
nee. Vaikka kaikkialla on ai-
nakin satunnaista lisäraken-
tamista, asumisväljyyden 
hidaskin nousu vähentää 
asukasmääriä. Kasvua oli-
si vain Maunulanpuistossa 
(5750 asukasta), Koskelas-
sa (2590), Patolassa (1550) 
ja Veräjämäessä (850). Ko-
ko suurpiirin, mukaan lu-
kien Käpylä ja Koskela, vä-
kiluku kasvaisi 54100:sta 
9400 asukkaalla runsaaseen 
63500 asukkaaseen.

Maunulanpuiston, käy-
tännössä entisen Maaliiken-
nekeskuksen pohjoisosan 

Helsingin uusi 
väestöennuste kertoo 
asuntorakentamisesta

Millainen olisi 
Helsingin kansallinen 
kaupunkipuisto?

va vastaisi tähän kyselyyn. 
Kyselyn vastauksia käyte-
tään hyödyksi Helsingin 
kansallisen kaupunkipuis-
ton perustamisselvitykses-
sä, jonka ensimmäinen vai-
he valmistuu kesään 2018 
mennessä.

SuSAN WILANDEr

Lisätietoa:
Helsingin kaupungin si-

vulta: 
www.hel.fi/kaupunkipuisto
Kansallinen kaupunkipuis-

to Helsinkiin! -liike: 
www.kaupunkipuisto.fi, 
posti@kaupunkipuisto.fi

rakentaminen vuosina 2020 
-2026 toisi uusia asukkaita 
vuodesta 2021 alkaen. Kos-
kelassa sairaalan ja entis-
ten pesuloiden alueella uu-
disrakentamisen painopis-
te olisi vuosina 2021–2025 
ja Veräjämäessä 2022–2026, 
ensimmäisenä Jokiniemen-
tien ja Pääradan välissä. 
Vain Patolan luoteisnurkan 
rakentaminen ajoittuu ai-
van lähivuosiin, jo pitkäl-
lä rakenteilla oleva ATT:n 
noin 400 asukkaan hanke 
valmistuu pääosin vuonna 
2019. 

Käskynhaltijantien uu-
den kaavan seurauksena ra-
kennuksia alkaa valmistua 
2021 ja rakentaminen jatku-
nee noin vuoteen 2030. 

ArTO SALMELA

 
 

 
 
 

Pakila-Seura järjestää syyskokouksensa yhteydessä kaikille avoimen 

keskustelu- ja kahvitilaisuuden 
torstaina 30.11.2017 klo 18.30 Pakin talolla, Etupellontie 2 

 
Olet tervetullut keskustelemaan asuinalueemme asioista ja kertomaan 

toiveitasi Pakila-Seuran toiminnan kehittämiseksi. 
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OULUNKYLÄ

Tätä kirjoittaessani olemme viettäneet perheemme isän-
päivää muistaen myös isoisiä. Annoin varmaan aika-
naan omalle isälleni montakin lahjaa, mutta muistan 
niistä vain yhden – kortin kirjekuoressa. Hän sanoi avaa-
vansa sen myöhemmin, mutta suostuttelin tekemään sen 
läsnä ollessamme. Kortissa oli muutama rivi isänpäivä-
onnittelua ja viimeisinä sanoina ”… tulevalle isoisälle”. 
Muistan niin hyvin häneen ilmeensä, kun hän hetken 
korttia tuijotettuaan ymmärsi viestimme. Tapahtumasta 
on yli 30 vuotta ja vieläkin hymyilyttää kun tuumin tuo-
ta iltapäivää vanhempieni eteisessä.

Vuoden 2017 aikana minulle on tapahtunut paljon hen-
kilökohtaisesti ja uskon, että osa siitä on piirtynyt kova-
levylleni yhtä tarkasti kuin tuo 80-luvun isänpäivä. Ihan 
varmasti muistan elinpiiriini kuuluvien ihmisten läsnä-

olon silloin kun sitä eniten kaipasin – ja senkin jälkeisen 
huolenpidon. Mikä rikkaus he ovatkaan!

On kai aika kliseistä tehdä mielen tilinpäätöstä vuoden 
lopulla, mutta ei se huono idea ole. Itse lupaan kuulla tar-
kemmin. Entä millainen sinun vuotesi on ollut? Haluatko 
sinä luvata jotain?
Kuluvan vuoden aikana myös Oulunkylän osalta on ta-
pahtunut paljon. Olemme saaneet kommentoitaviksi 
useita erilaisia aluettamme koskevia suunnitelmia, joista 
Raide-Jokeri toteutuu jo lähivuosina. Te olette ottaneet ak-
tiivisesti kantaa ja tehneet ehdotuksia, joita me Oulunky-
lä-seurassa olemme edelleen muokanneet kannanotoiksi 
Helsingin kaupungille. Tätä työtä jatkamme myös tulevi-
na vuosina ja toivon, että te olette edel-
leen yhtä kiinnostuneita ja innokkaita 
kehittämään yhteistä asuinympäristö-
ämme sellaiseksi, että voimme edelleen 
täällä viihtyä ja olla siitä ylpeitä.
Toivotan teille kaikille juhlavaa Suomen 
100-vuotisjuhlaa, hyvää joulua ja iloista 
vuoden 2018 aloitusta!

MArJA MArKKO 

puheenjohtaja
Oulunkylä-seura

Tammen      juurelta

TOIVOLAN koulun ja las-
tenkodin ympäristöön Toi-
volanpuistoon, Henrik 
Sohlbergin puiston poh-
joisosaan, Jahtivoudintien 
ja Pikkumatintien varteen 
sekä Toivolan oppilasko-
din ja Pakintalon välisel-
le alueelle suunnitellaan 
aluetta täydentävää asuin-
rakentamista sekä uusia 
katuja. Täydentävänä ra-
kentamisena olisi pääosin 
pienimittakaavaista pien-
talo- ja rivitalorakentamis-
ta kaupungin maa-alueille.

Kaupunkisuunnitte-
luviraston asemakaavan 
muutossuunnitelma sisäl-
tää valitettavasti ehdotuk-
sia, joilla on kaupunkiku-
vaan, virkistykseen ja lii-
kenteeseen liittyviä risti-
riitaisia vaikutuksia. Esi-
tetty täydennysrakenta-

Solakalliontien ympäristön muutossuunnitelma: 
Kaavoitetut puistot uhattuina

minen ei toteuttaisi hyvän 
yhdyskuntasuunnittelun 
periaatteita. 

Toivolanpuistoon 
rakentamiselle ei 
perusteita

Oulunkylä-Seura on huo-
lestunut suunnitelmassa 
esitetystä rakentamises-
ta jo kaavoitettuihin puis-
toihin, erityisesti Henrik 
Sohlbergin puistoon se-
kä Patolanmetsään Paki-
lan lastenpaikka -päivä-
kodin viereen. Rakentami-
nen Toivolanpuistoon pie-
nentäisi merkittävästi met-
sää Vantaanjoen varressa. 
Tämä jylhä mäkinen ran-
tametsä on keskeinen osa 
tulevaa kansallista kau-
punkipuistoa, nykynimel-
tään Helsinki-puistoa. Seu-
ra esitti jo yleiskaavakanta-

naan, ettei alue sovellu ra-
kentamiseen maaston, inf-
rastruktuurin, topografian, 
melun (Kehä I) eikä kult-
tuuri- ja luontoarvojen ta-
kia. Rakentamisesta Toivo-
lanpuiston länsiosiin tulee-
kin luopua.

H. Sohlbergin puistosta 
viheryhteys torsoksi

Nykymuotoinen Henrik 
Sohbergin puisto yhdistää 
rakennetun ympäristön 
saartaman Patolanmetsän 
Vantaanjokivarteen Toivo-
lanmetsän ja Itsenäisyy-
denpuiston kautta ja toi-
mii niin virkistyksellises-
ti kuin ekologisestikin tär-
keänä väylänä Helsinki-
puistoon. Nyt H. S:n puis-
tosta esitetään rakennetta-
vaksi noin kolmasosa, jol-
loin se supistuisi lähinnä 

kapeaksi kulkuväyläksi. 
Samalla asukkaat menet-
täisivät lähimetsänsä leh-
toineen ja lasten pelikentti-
neen. Katuyhteyttä uusiin 
rakennuksiin esitetään ka-
pealle ulkoilutielle nykyis-
ten asuintonttien väliin.

patolanmetsän 
nakertaminen jatkuu

Patolanmetsä on pohjoi-
sen Oulunkylän ja eteläi-
sen Itä-Pakilan keskeinen 
viheralue. Tätä yhtenäis-
tä nykynimeltään kaupun-
ginosapuistoa on kaavoi-
tuksen voimin säännölli-
sesti rakennettu reunoil-
taan. Nyt esitetty suunni-
telma kaventaisi edelleen 
puistoa sen koillisreunas-
ta ja ulottaisi rakentami-
sen myös aluetta kiertäväl-
le ulkoilutielle. Oulunkylä-

Helsinki 
vahvistaa 
kotihoitoa

Seura on pitkään yrittänyt 
viestiä, ettei Patolanpuistoa 
saa enää lohkoa rakentami-
seen vaan ylläpitää met-
sä elinvoimaisena ja toimi-
vana palvelemassa kasva-
van asukasmäärän tarpeita 
(vrt. Käskynhaltijantien tu-
levat asunnot).

Lisärakentamista esite-
tään myös Toivolan koulun 
pohjoisosiin, jolloin liiken-
ne lisääntyisi Metsolan ala-
asteen Itä-Pakilan toimi-
pisteen ja päiväkodin ete-
läpuolen kapealla, lähinnä 
kevyen liikenteen, väylällä. 
Alueen suojeltujen raken-
nusten edelleen suojelua 
esitetään, mutta kulttuuri-
historiakohteita eli 1. maa-
ilmansodan linnoituksia ei 
huomioida ollenkaan.

Muutossuunnitelma 
esillä: tutustu ja 
vaikuta!

Asemakaavan muutos-
suunnitelma on nähtävis-
sä 11.12. saakka Oulunky-
län kirjastossa, leikkipuisto 

Etupellossa, Laiturin asia-
kaspalvelussa (Narinkka 
2) ja verkkosivuilla www.
hel.fi/suunnitelmat. Asuk-
kaiden ja virkistysalueit-
ten käyttäjien on syytä sa-
noa mielipiteensä ajois-
sa. Oulunkylän kotisivuil-
la www.oulunkyla.info on 
tarkempaa asiaan liitty-
vää tietoa ja opastusta. No-
peimmat lehden lukijat eh-
tivät tavata vielä kaupun-
gin suunnittelijat ke 29.11. 
klo 16.30-18.30 Leikkipuis-
to Etupellon rakennukses-
sa, Etupellontie 8.

Kaupunki esittää pa-
lautteen jälkeen keväällä 
2018 luonnoksia ja järjestä-
nee asukastilaisuuden. Tä-
män jälkeen laaditaan lo-
pullinen kaavaehdotus. 
Oulunkylä-Seuralle voi lä-
hettää asiaa koskevia kom-
mentteja osoitteeseen er-
win.woitsch@kolumbus.fi. 
Nyt on siis vaikuttamisen 
aika käsillä!

ErWIN WOITSCH, 

Oulunkylä-Seura

JO puoli tuntia ennen ti-
laisuuden alkua paikalla 
oli muutama kymmenen 
ihmistä ja kun aloitimme, 
Seurahuoneen iso sali oli 
niin täynnä, että osa seisoi 
käytävällä. 

Paikalla olivat arkkiteh-
ti Sari Ruotsalainen ja lii-
kenneinsinööri Kari Ten-
kanen Helsingin kaupun-
gin asemakaavoitukses-
ta. He esittivät lyhyen 
yhteenvedon tämän het-
ken suunnittelutilantees-
ta. Oulunkylän keskustan 
kehitystyö on käynnissä ja 
asemakaavat tuloillaan lä-
hivuosina. Esitellyt kolme 
kaavamuutosta ovat näh-
tävillä 4.12.2017–8.1.2018 

kaupungin kaavoitussi-
vuilla ja niitä esitellään 
laajemmin joulukuun 14. 
päivänä Oulunkylä ala-
asteella. Kaavamuutok-
set koskevat vanhan ase-
man aluetta, Paturintietä 
ja Jokiniementietä. 

Asukasillan jälkeises-
sä syyskokouksessa valit-
tiin uudeksi johtokunnak-
si: Kukka Korkeaoja, Arno 
Moliis, Tarja Niemi, Katri 
Laaksonen, Sirkku Kuusa-
va, Otto Miettinen, Erwin 
Woitsch, Marjatta Kuuse-
la ja uusina jäseninä Ter-
hi Tammi ja Viljo Lukkari-
nen. Puheenjohtajana jat-
kaa Marja Markko.

MArJA MArKKO

Asukasilta ja syyskokous 
16.10.

ERWIN WOITSCH,

uhanalaiset viheralueet.

>

>

>
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HAASTATTELIMME kou-
lumme kahdeksas- ja yh-
deksäsluokkalaisten oppi-
laanohjaajaa Marianna Tii-
likaista tet-jaksosta ja hä-
nen työstään. Tiilikainen 
kertoi tet-harjoittelussa teh-
tävien töiden olevan ke-
vyitä ja nuorille sopivia: 
– Pääasiassa työt ovat 
avustustehtäviä, esimer-
kiksi kouluissa, tavara-
taloissa, kahviloissa tai 
ruokakaupoissa.

Aino Lounasmaa työs-
kenteli kahvilassa, missä 
päivät alkoivat kymmenel-
tä ja loppuivat neljältä. Työ-
tehtäviin kuului muun mu-
assa tiskikoneen täyttämi-
nen ja tyhjentäminen, tis-
kaaminen, pöytien pyyhki-
minen, asiakkaiden palve-
lu, sekä erilaiset satunnaiset 
siivous- ja järjestelytehtävät. 

 Yleensä paikkaa haetaan 
paikan päällä käymällä tai 
soittamalla, mutta joskus 
myös sähköpostitse. Lähtö-
kohtaisesti paikka etsitään 
itse, mutta tarvittaessa op-
pilaanohjaaja auttaa, Tiili-
kainen sanoi.

Ysiluokkalaiset hakemassa 
kokemuksia työelämästä 
Suomen kouluissa peruskoululaiset 
tutustuvat työelämään eli tekevät tet-
jakson, jonka aikana nuori käy töissä ja 
tutustuu työpaikan arkeen. Me teimme 
tet-harjoittelun kahvilassa ja Stockmannin 
tavaratalossa. 

Marina Rogulina aloit-
ti paikan etsimisen jo kesäl-
lä, ennen yhdeksännen luo-
kan alkua. 

– Katsoin minua kiin-
nostavien paikkojen netti-
sivuilta, olisiko siellä mah-
dollista käydä tet-harjoit-
telu ja sitten täytin ja lähe-
tin sähköpostitse hakulo-
makkeet. Minulle vastattiin 
muutamasta paikasta ja va-
litsin niistä kiinnostavim-
man, jolle vastasin ottava-
ni paikan vastaan, Rogulina 
muistelee.

Kysyimme Tiilikaiselta 
hänen mielestään tet-har-
joittelun tärkeintä merkitys-
tä ysiluokkalaiselle.

– Hankala sanoa yhtä. 
Yksi tärkeimmistä on koke-
mus työn hakemisesta ja se, 
että oppii toimimaan erilai-
sessa ympäristössä.

Tiilikainen kertoo opis-
kelleensa ensiksi yleis-
tä kasvatustiedettä Itä-
Suomen yliopistossa. Siel-
lä on myös linja, jossa voi 
opiskella opinto-ohjaajak-
si. Tiilikainen kertoo luke-
neensa opettajalehden ar-

tikkelia oppilaanohjaa-
jan työstä ja tajunneensa 
haluavansa tehdä samaa. 
– Silloin minulla syttyi 
lamppu pään päällä ja tiesin 
haluavani oppilaanohjaa-
jaksi, Tiilikainen kertoi.

Työpäiviensä Tiilikainen 
kertoo olevan vaihtelevia. 

– Näin syksyisin päi-
vä alkaa yleensä parilla oh-

jauskeskustelulla, joita pi-
dän yhdeksäsluokkalaisille. 
Keskusteluiden jälkeen on 
oppitunteja. Niiden jälkeen 
voi olla vielä ohjauskeskus-
teluja ja päivän lopuksi saat-
taa olla kokous.

Haasteellisinta oppilaan-
ohjaajan työssä on Tiilikai-
sen mielestä kiireen tuntu. 
Tiilikainen sanoo myös jos-

kus tuntevansa voimatto-
muutta nähdessään nuoren, 
jonka asiat eivät ole hyvin, 
eikä hän voi itse vaikuttaa 
siihen. 

Lopuksi pyysimme vie-
lä kolme kovaa vinkkiä ysi-
luokkalaisille tulevaa kevät-
tä ajatellen.

– Panosta opintoihin ja 
tee parhaasi, mieti tarkkaan 

mihin haluat hakea ja luota 
omaan intuitioosi.

Näistä ohjeista on var-
masti hyötyä, jokaiselle yh-
deksäsluokkalaiselle yhteis-
haun ja jatko-opiskelupää-
tösten lähestyessä.

MArINA rOguLINA JA AINO 

LOuNASMAA,

Oulunkylän yhteiskou-
lu 9B 

Veräjämäki

Hallintouudistuksen jäl-
keen Kaupunkiympäristö-
lautakunta esitti kaupun-
ginhallitukselle lokakuussa 
ns. Maaherrantien asema-
kaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä. Kaava luo 
mahdollisuuden Raidejo-
kerin tarkempaan suunnit-
teluun ja muodostaa uuden 
asuinkorttelin Jokiniemen-
tien pohjoispään radanpuo-
leiseen alueeseen. 

Ehdotukseen tehtiin 
muutamia vähäisiä muu-
toksia, mm. Liikennevi-
raston lausunnon johdosta 
AK-korttelialueen junara-
dan puoleista rakennusalaa 
on siirretty poispäin radasta 
ja Pelastuslautakunnan lau-
sunnon johdosta: AK-kort-
telialuetta on vähäisesti laa-
jennettu itäkulmastaan pe-
lastusajon suunnittelun hel-
pottamiseksi. Kaava mer-
kitsee mm. sitä, että suora 
autoyhteys Veräjälaaksosta 
radan ali poistuu ja liikenne 

pohjoisen suurpiirin kaavat 
siirtyy Kirkkoherrantielle.

Edellisen kaava-alueen 
länsipuolella on käynnissä 
suunnittelukilpailu. Enti-
selle VR:n asuntoalueelle on 
tulossa noin 2,5–4 kertainen 
määrä kerrosalaa. Kilpailu 
neljän ehdotuksen kesken 
ratkeaa lähiviikkoina.

Maunulanpuisto ja 
Maaliikennekeskuksen 
alue

Suurpiirimme etelärajalla 
Oulunkylän ja Pasilan kau-
punginosiin kuuluvalle alu-
eelle, joka on ollut viime 
vuosina pääosin sorakent-
tänä, laadittiin 2015 lauta-
kunnan hyväksymä luon-
nos. Tätä on selostettu ai-
kaisemmin lehdessämme. 
Sen pohjalta on Kiinteistö-
virasto yhdessä kaupunki-
suunnitteluviraston kans-
sa järjestänyt keväällä 2016 
tontinluovutuskilpailun il-
moittautumis- ja neuvotte-
lumenettelynä Postiljoonin-
kadun länsipuolisista kort-

teleista. Asemakaavaehdo-
tusta on sittemmin valmis-
teltu kumppanuuskaavoi-
tuksena kilpailussa parhaat 
suunnitelmat esittäneiden 
toteuttajien kanssa hieman 
rakennusoikeutta lisäten. 
Kaupunginosan rajaa siirre-
tään niin, että uudet kortte-
lialueet siirtyvät Oulunky-
lästä Pasilan puolelle.

Alueelle kaavoitetaan 
kohtuuhintaisia asunto-
tontteja toteuttaen kaupun-
gin asuntotuotantotavoitet-
ta. Tavoitteena on sekoit-
tunut rahoitus- ja hallinta-
muotojakauma sekä moni-
puolinen asuntojakauma. 
Vapaarahoitteisesta tuotan-
nosta vähintään 50 % to-
teutetaan perheasuntoina. 
Korttelitehokkuus asunto-
alueilla on lähes 2,5 ja asuk-
kaita tulee noin 5700. Pieni 
osa asukaspaikoista sijoite-
taan pihakannen alle ja val-
taosa kolmeen pysäköinti-
taloon. Asukkaille tulee ra-
kentaa vähintään 1 auto-

paikka / 135 kerrosalaneliö-
metriä. Etäisyys asunnos-
ta autopaikkaan on yleensä 
noin 50–250 m.

Asemakaavan toteutta-
misesta aiheutuu kaupun-
gille kustannuksia seuraa-
vasti: Julkiset palvelut 35 
milj. e, katualueet 10 milj. 
e ja muut 5 milj. e, yhteen-
sä 50 milj. euroa. Uuden ra-

kennusoikeuden myynnis-
tä ja vuokraamisesta kau-
pungille kertyvä arvo on 
kokonaisuudessaan noin 
140–150 miljoonaa euroa, 
josta myyntituloa on arviol-
ta 80 miljoonaa euroa.

Rakentaminen aloite-
taan siten, että 110 kV:n il-
majohto siirretään vuoden 
2019 alkukevääseen men-

nessä Metsäläntien keskel-
le ja korotetaan asuntokort-
teleiden kohdalla niin, että 
sen suoja-alueet eivät rajoi-
ta uutta rakentamista. Alue 
toteutetaan vaiheittain kym-
menen vuoden aikana niin, 
että viimeiset talot Posti-
puiston reunassa valmistu-
vat 2029.

ArTO SALMELA

MARI JÄRVENPÄÄ

Marina rogulina ja Aino Lounasmaa haastattelemassa Marianna Tiilikaista.

Kavennetaan Oulunkylän torin ja Siltavoudintien ajoratoja Harjantekijäntien liittymän 
länsipuolella. Muutetaan Oulunkylän torin itäreunalla Siltavoudintien ja aseman 
alikulun välillä oleva yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkaiseksi pyörätieksi ja 
jalkakäytäväksi ja rakennetaan odotustila taksiaseman kohdalle. Kaikkiaan Oulukylän 
liikenneturvallisuutta kevytliikennepainotteisesti parantavan suunnitelman, jonka 
kustannukset ovat ainakin 1,2 milj. euroa, toteuttaminen vie pari vuotta.
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OLEN astunut sisään rei-
lun kuukauden toiminee-
seen Café Amoreen, sini-
seen puutaloon Oulunky-
läntien varrella. Nuo ystä-
välliset äänet kuuluvat Sis-
ly Lehistelle ja Kaspar Va-
halle, joiden jaloissa kiep-
puu ilmeikäs Amira-neiti 
Masha-nukke kainalossaan.

Tässä samassa liiketilas-
sa toimi kymmenisen vuot-
ta Cafe Oulunkylä, joka lo-
petti toimintansa kesällä. 
Kasparin ja Sislyn tarkoi-
tus ei ollut perustaa kahvi-
laa, vaikka ajatus oli käynyt 
mielessä muutama vuosi ai-
emmin. Kaspar huomasi ti-
lan vuokrausilmoituksen 
netistä ihan sattumalta se-
latessaan varastoilmoituk-
sia, joiden seassa oli kuva 
sinisestä talosta Käpylässä. 
Hän ja Sisly kävivät tutus-
tumassa paikkaan yhdessä 
kahvilayrittäjänä toimivan 
ystävänsä kanssa, vakuut-
tuivat paikasta ja päätyivät 
allekirjoittamaan vuokra-
sopimuksen. Syyskuun lä-
hes ympärivuorokautisen 
remontin jälkeen vietettiin 
avajaisia ja paikalla oli run-
saasti lähialueen asukkai-
ta, jotka pariskunta oli kut-
sunut kakkukahville. Kah-
deksi päiväksi aiotut kakut 
loppuivat jo ensimmäisenä 
päivänä. Sittemmin useat 
muutkin asiakkaat ovat löy-

– OLEN iloinen ja yllät-
tynyt valinnastani tämän 
vuoden oulunkyläläisek-
si, toteaa 10 vuotta Musta-
pekan kauppiaana toimi-
nut Jouni Ekholm (44). Hän 
on lähtöisin Pohjois-Helsin-
gin Puistolasta, mutta pi-
tää itseään osittain ogelilai-
sena. Lapsuuden ajan ystä-
viä ja kavereita tuli Oulun-
kylästä jääkiekon parista se-
kä Ogelin kauppakeskuk-
sessa 90-luvulla toimineesta 
Snooker-centeristä.

Jouni Ekholm oppi kau-
panpidon perusteet 1995–
99 Mustapekan perustajal-
ta, kauppias Pekka Taavit-
saiselta. Hän toimi Jounin 
kauppiasvalmentajana.

Jouni Ekholmin mielestä 
Oulunkylä on hieno alue ja 
hän on täällä viihtynyt niin 
hyvin, ettei ole tarttunut 

SILTAVOuDINTIELLÄ jo 
yli 20 vuotta toiminut eng-
lanninkielinen päiväko-
ti etsii toista toimitilaa, jo-
hon laajentaa päiväkotitoi-
mintaa. Voittoa tavoittele-
matonta päiväkotia ylläpi-
tää vanhempainyhdistys. 
Tällä hetkellä päivähoitoa 
ei voida tarjota alle 3-vuo-
tiaille, sillä tilat ovat varsin 
pienet. 

Haluaisimme erityisesti 
laajentaa toimintaa niin, et-
tä voisimme tarjota päivä-
hoitoa myös alle 3-vuotiail-
le sekä useammalle hoitoa 
tarvitsevalle lapselle. Täl-
lä hetkellä jonossa on pal-
jon enemmän hakemuksia, 
kuin mitä meillä on hoito-
paikkoja tarjolla.

Olemme etsineet tois-
ta toimitilaa jo useamman 
vuoden ajan, mutta vaikka 
Helsingissä on useita pit-
kään tyhjänä seisseitä liike-
tiloja, on päiväkodiksi so-
veltuvaa tilaa ollut vaikea 
löytää.

Nyt toivoisimme, että 
tätä kautta voisimme mah-
dollisesti löytää sopivan ti-

Jouni Ekholmista vuoden oulunkyläläinen

Uusi kahvila Oulunkyläntiellä – 
tunnelmallinen Café Amore
Ensivaikutelma: kuulen 40-luvun swingiä, 
näen kolibreilla ja kukilla väritetyn 
tapetin vaaleiden huonekalujen takana ja 
saan kaksiäänisen ja iloisen Tervetuloa! 
-toivotuksen. Ja tuoksutan kahvin ja 
lämpimän leivonnaisen. 

epävirallisiin tarjouksiin 
jatkaa uraa muualla. Alu-
een tulevan kehityksen hän 
näkee positiivisena. Uusi-
muotoisen raidejokerin ja 
uusien kaavasuunnitelmi-
en mukaisen lisärakenta-
misen myötä uudet asuk-
kaat ja lisääntyvät liiken-
nevirrat kohentavat kaik-
kien paikallisten yritysten 
toimintamahdollisuuksia. 

Näkyvänä yrityksenä 
Mustapekka saa runsaas-
ti tukipyyntöjä. Nuoriso-
toiminta ja perinteisimmät 
yhdistykset ovat tukitoi-
minnassa olleet etusijalla.  
– Olen pyrkinyt tasapuoli-
sesti tekemään yhteistyötä, 
erityisesti tukien lasten lii-
kuntaa toiveena, että kaikil-
la olisi siihen mahdollisuus, 
Jouni Ekholm sanoo.

Ekholm näkee päivit-

Oulunkylän 
englanninkielinen 
päiväkoti etsii toimitilaa!

lan, jota ei ehkä vielä mai-
nosteta missään! Tilas-
sa tulisi olla neliöitä noin 
150–250m², koneellinen il-
mastointi, vähintään 3 
wc:tä ja keittiö (jakeluun, ei 
valmistukseen). Lisäksi oli-
si tärkeää, että tila olisi siis-
ti, valoisa, lähellä nykyistä 
toimipistettä ja mahdolli-
suus ulkoilla pihalla tai lä-
hipuistossa. Päiväkodin on 
mahdollista tehdä pientä 
remonttia tilaan.

Yhdistyksestä saa va-
kavaraisen, luotettavan ja 
pitkäaikaisen vuokralai-
sen. Toiminta tiloissa ra-
joittuu arkipäiviin, eli esi-
merkiksi meluhaittoja ei 
ole muille asukkaille iltai-
sin ja viikonloppuisin.  

Ota rohkeasti yhteyt-
tä, jos tiedät vapaana ole-
vista tai pian vapautuvis-
ta tiloista, olemme kiinnos-
tuneet myös yhteiskäytön 
mahdollisuudesta toisen 
toimijan kanssa.

Raisa Still
päiväkodin johtaja

Puh: 044-036 9069
raisa.still@kindergarten.fi

täneet Amoren herkulliset 
tarjottavat ja kotoisan ilma-
piirin. Paikkaan ovat ihas-
tuneet myös vaunuikäisten 
äidit, jotka kahvitellessaan 
voivat huoletta jättää nuk-
kuvat lapset ulkoikkunan 
taakse. Itse kävin paikal-
la alkuviikolla töistä tulles-
sani ja huomasin, että kah-
vilassa oli koko ajan useas-
sa pöydässä asiakkaita ja 
jokainen ovesta kulkija sai 
iloisen tervehdyksen.

Sisly ja Kaspar kertovat 
tekevänsä töitä sydämel-
lä ja sen kyllä huomaa. He 
ovat panostaneet hyviin ita-
lialaisiin kahvilaatuihin, 
jotka valikoituivat asiakkai-
den kanssa tehtyjen maku-
testausten jälkeen. Samoin 
teen laatuun on kiinnitet-
ty huomiota ja itse ilahduin 
kun sain kannullisen hyvää 
haudutettua juomaa. Vit-
riini on täynnä itse tehty-
jä suolaisia ja makeita pii-
rakoita, joiden koristelu on 
viimeisteltyä. Maistoin feta-
pinaattipiirasta, joka oli to-
della maukasta ja rakenteel-
taan sopivan keveä. Kinus-
ki-raparperipiiras oli saa-
nut koristeikseen mustikoi-
ta, vadelmia ja granaattio-
menan siemeniä – varsinai-
nen kaunotar. Listalta löy-
tyy myös kaksi hauskanni-
mistä, perinteistä virolais-
ta leivonnaista. Toisen ni-

mi on kissa Arttur ja toisen 
kirjava koira. En paljasta mi-
tä ne ovat vaan menkää 
maistamaan.

Café Amore tarjoaa aa-
muisin puuroa ja marjoja 
sekä uunissa tehtyä muna-
kasta. Lisäksi pari voileipää 
ja kuppi kuumaa. Lounaal-
la voit tilata ruokaisan sa-
laatin tai kulhollisen keit-
toa sekä jälkiruoaksi palan 
kakkua. Sisly kertoi, että 
kasviskeitot ovat vegaani-
sia ja hän kasaa tarvittaessa 
asiakkaalle myös gluteenit-
toman voileivän. Kahvilan 
voi varata myös yksityisti-
laisuuksiin ja siellä on pi-
detty jo muutama tilaisuus. 
He tekevät kakkuja ja piira-
koita myös kotiin ostetta-
viksi. Kakut ovat niin kau-
niita, että veisin sellaisen 
mielelläni myös lahjaksi. Ja 
kehitteillä on koko ajan uu-
sia makuyhdistelmiä.

Kaspar kertoi, että talo 
on rakennettu 1941 ja he ha-

lusivat ottaa sen ajan maail-
man huomioon myös sisus-
tuksessa ja taustalla kuulu-
vassa musiikissa. Kahvilan 
tunnelma onkin mukaval-
la tavalla menneiltä vuosi-
kymmeniltä. Täällä on ren-
touttavaa istua perheen ja 
ystävien kanssa ilman mi-
tään kiirettä. Lapset voivat 
leikkiä samassa tilassa ole-
vassa pikkukeittiössä, jossa 
käydessäni tomerana hää-
räsi Amira ja pari muuta 
lasta. Luulen, että aika mo-
ni meistä on kaivannut juu-
ri tällaista kahvilaa. Kesäk-
si Sisly ja Kaspar lupaavat 
tehdä viihtyisän ulkoteras-
sin. Mutta sitä ennen Café 
Amoren ikkunaan ilmestyy 
tunnelmallinen joulumaa – 
ja ehkä siellä on tontuillekin 
ihan oma ovi.

MArJA MArKKO

Café Amore, Oulunkylän-
tie 7, avoinna arkisin 8-18 ja 
viikonloppuna 10-17, FB-si-

vuilla lisätietoja.

täin ikääntyneitä asiakkai-
ta, joiden liikuntakyky on 
rajoittunut. Oulunkylään 
pitäisi nopeasti saada his-
sejä, jotta asiakkaat voisi-
vat mahdollisimman pit-
kään asua omissa asun-
noissaan. Asukkaiden oli-
si hyvä muistaa käyttää 
alueen pienyritysten pal-
veluja. Ellei yritystoiminta 
täällä kannata, niin se näi-
vettyy pois. Väestö vanhe-
nee ja lähipalvelujen tarve 
kasvaa. Helpoiten palve-
luiden säilyttämisen talkoi-
siin osallistuu käyttämäl-
lä niitä.

Jouni Ekholm tote-
aa tyytyväisenä K-market 
Pikkupekan lähteneet hy-
vään kasvuun. Myös pää-
liikkeen myyntiluvut ovat 
kasvussa. Tulevaisuuden 
näkymät ovat täällä hy-

vät. Kaupat yhteensä työl-
listävät 90 kaupan alan 
ammattilaista.

– Työ vie lähes kaiken 
ajan, mutta pyrin varaa-
maan aikaa myös 15 v. kak-
sospoikieni jalkapallohar-
rastuksen seuraamiseen. It-
se harrastelen satunnaises-
ti tennistä ja salibandyä. 
Olen myös kaivanut jää-
kiekkoluistimet naftaliinis-
ta ja olen lähdössä yritys-
ten välisiin jääkiekon SM-
kisoihin. Tulin valituksi pe-
laamaan K-kauppiaiden 
joukkueessa, Jouni toteaa 
ylpeänä.

Oulunkyläinen toivot-
taa Jounille menestystä niin 
liiketoimissa kuin uudel-
leen alkavalla kiekkoural-
la. Nauhat kireälle ja sitten 
kaukalossa menoksi.

MAuNO HArI

JANNE KAARENOJA

MAUNO HARI

RAISA STILL
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PAKILA

Tule mukaan pakila-Seuran 
toimintaan! 
 
Torstaina 30.11. pidetään Pakila-Seura ry:n syyskoko-
us. Olet varmaan kuullut Pakila-Seurasta, mutta et eh-
kä ole tullut ajatelleeksi, missä kaikessa seura on mu-
kana. Ketkä osallistuvat syyskokoukseen ja mistä siel-
lä päätetään? 
 
Pakila-Seura on Itä- ja Länsi-Pakilan, Paloheinän ja 
Torpparinmäen alueen asukasyhdistys.  
 
Pakila-Seuran tarkoituksena ”on edistää toimialueensa 
asukkaiden yhteisiä sivistyksellisiä, sosiaalisia ja yleisiä ta-
loudellisia pyrkimyksiä sekä valvoa jäsentensä etuja kau-
pungin kunnallisasiain hoidossa ja muissakin asuinaluet-
ta koskevissa kysymyksissä. Yhdistys ei puutu kieli- eikä 
puoluepolitiikkaan.” 
 
”Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä vi-
ranomaisille, järjestää keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia, tar-
joaa toimintaa jäseniensä vapaa-ajan viettoon, edistää erityi-
sesti lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia, harjoittaa julkai-
sutoimintaa, järjestää juhlia, huveja, arpajaisia ja rahankerä-
yksiä asianomaisella luvalla.” 
 

Pakila-Seura on järjestänyt keväisin Itä-Pakila päivän Etu-
pellon leikkipuistossa yhdessä Pakilan nuorisotalon kans-
sa ja osallistunut syksyisin alueen Leijona-Clubien apuna 
perinteiseen kylätapahtumaan Pakilan yläasteen koululla. 
Musiikki, taidokkaat esitykset ja pelit, pikkupurtava, po-
niratsastus ja taikuri ovat houkutelleet erityisesti lapsiper-
heitä koolle. 
 
Lokakuussa Pakila-Seura järjesti yhdessä Marttojen kans-
sa Kekrijuhlan Pakin talolla. Pakin talon 1800-luvun mil-
jöössä nautitut keskiaikaiseen tapaan valmistetut sadon-
korjuuherkut maistuivat ja tunnelma oli niin mukava, että 
tapahtuma halutaan toistaa ensi syksynä. 
 
Saatat muistaa vuoden takaisen mainoksen, jonka kuvas-
sa oli vesiputki solmussa. Pakila-Seuran yhdessä Pakilan 
kiinteistönomistajien kanssa järjestämässä putki-illassa 
kerrottiin eri ikäisissä taloissa odotettavissa olevista putki-
remonteista. Remontoinnin ja lämmitysjärjestelmien lisäk-
si Pakila-Seuran keskustelutilaisuuksissa on käsitelty aina-
kin turvallisuutta ja liikennettä. Mistä aiheesta Sinä haluai-
sit Pakila-Seuran järjestävän keskustelutilaisuuden? 
 
Kaupungin palveluissa on joskus parantamisen varaa. 
Epäkohdat voivat ratketa jokaisen omalla aktiivisuu-
della - mutta eivät aina. Pakila-Seuralta voi saada apua, 
koska yksi Pakila-Seuran tehtävistä on olla asukkaiden 
edunvalvoja.  
 
Monet kohtaamamme haasteet ovat suuria. On esimerkik-
si tärkeää, että jokaiselle löytyisi päiväkotipaikka omal-
ta alueelta ja että koko eskariryhmä pääsisi samaan oman 

pakila-Seuran 
puheenjohtajan palsta

alueen kouluun. Olisi hienoa, jos isoilta väyliltä kantau-
tuvaa melua ja saastetta voitaisiin vähentää. Olisi hie-
noa, että Pakilassa olisi vaikkapa musiikin erikoisluok-
ka jatkossakin. Isoja asioita kannattaa edistää yhdessä 
ja silloin Pakila-Seuran luonteva rooli on koota toimi-
jat yhteen.  
 
Pakila-Seuran edunvalvonta pyrkii vaikuttamaan Paki-
lan, Paloheinän ja Torpparinmäen alueen tulevaan kehi-
tykseen. Uusi yleiskaava mahdollistaa pientalovaltais-
ten alueiden tiivistämisen. Miten uusi yleiskaava nä-
kyy tulevissa asemakaavoissa, on ratkaisevaa sille, mil-
tä alueemme näyttää tulevina vuosikymmeninä. Kau-
punkiympäristön toimialan asemakaavoittajat ovat teh-
neet ja haluavat jatkaa yhteistyötä Pakila-Seuran kans-
sa. Meillä on mahdollisuus vaikuttaa.  
 
Pakila-Seuralla on noin 150 jäsentä. Seuran jäsenet on 
kutsuttu syyskokoukseen Pakin talolle to 30.11. klo 18. 
Syyskokouksessa päätetään seuran 
vuoden 2018 päälinjoista. Syysko-
kouksen jälkeen klo 18.30 on kai-
kille avoin kahvihetki. Tule silloin 
kertomaan, mitä toivoisit Pakila-
Seuran tekevän ja missä haluaisit 
olla mukana. Yhdessä tekeminen 
on palkitsevaa. 
 
Rauhallista Joulunalusaikaa! 

TApIO KLEMETTI 

Pakila-Seuran pj 
050-624 86 

JAANA HörI perusti bras-
serien Pakilaan reilu vuosi 
sitten. Hänellä oli pitkään 
ollut ajatuksissa tuoda esi-
kaupunkialueelle kunnon 
ravintola – sellainen, johon 
voi poiketa töiden jälkeen ja 
saada hyvää ruokaa muka-
vassa ilmapiirissä. Esikuva-
na olivat USA:n itärannikon 
ravintolat.

House of Sandwiches on 
toiminut jo parinkymme-
nen vuoden ajan catering-
puolella. Se muodostaakin 
yrityksen myynnistä suu-
rimman osan. 

– Aloitimme 90-luvun lo-
pussa Yrjönkadulla. Silloin 
asiakkaina oli eniten mai-
nostoimistoja, jotka tilasivat 
ruokia kokouksiin. Aluk-
si tilaukset vietiin perille 
jalan, mutta pian asiakas-
kunta laajeni niin, että pi-
ti hankkia auto kuljetuksia 
varten, Jaana Höri sanoo.

Muutama vuosi sitten 
tuli ajankohtaiseksi siir-
tyä myös ravintolapuolel-
le. Kiinteistövälittäjä esit-
teli Hörille Pakilan toimiti-
lat, joissa oli mahdollisuus 
kahteen toisiaan tukevaan 
toimintaan. 

Ensivaikutelmaa isompi

Intiimin ravintolasalin ta-
kana onkin paljon suurem-

pAKILA 600-vuotisjuhla-
vuoden toinen päätapahtu-
ma, 8.10.2017 Pakilan Hy-
vän paimenen kirkossa jär-
jestetty juhlakonsetti päätti 
komeasti juhlavuoden mo-
nisatapäisen yleisön läs-
nä ollessa. Oopperalaulaja 
Pauliina Linnosaari, pianis-

pakilan Brasserie 
House of Sandwiches -ravintolaan 
astuessani mieleeni tulee aina belgialainen 
kortteliravintola; rentoa ja mutkatonta, 
mutta listalla korkealaatuisia raaka-aineita. 
Herkullinen ruoka ja runsaat annokset 
antavat lisäpontta vertailulle.

pakilan 
juhlakonsertti

ti Sergei Sokolov, domratai-
turi Pentti Yrjänäinen, Paki-
lan musiikkiopiston opetta-
jat, seurakunnan Vox Sone-
ra-kuoro, Pakilan ala-asteen 
suurkuoro, Corvus Lauren-
cij ja monet muut esiinty-
jät tekivät musiikki-illasta 
ikimuistoisen. 

pi keittiötila, jossa valmis-
tetaan sekä cateringtuotteet 
että ravintolan annokset. 
Kun House of Sandwiches 
muutti kiinteistöön, tila re-
montoitiin lattiasta kat-
toon uudelleen. Jaana Höri 
suunnitteli sen vastaamaan 
yrityksensä tarpeita. 

– Toimistotilaa jäi kui-
tenkin sen verran vähän, et-
tä luovempi suunnittelu ta-
pahtuu useimmiten meil-
lä oman keittiönpöydän 
ääressä, Jaana Höri sanoo 

nauraen.
Normaaliviikolla yritys-

asiakkaita on noin 30, tila-
uksia tulee esimerkiksi ko-
kous- ja seminaaricaterin-
geihin. Pikkujouluseson-
kia varten on omat ruo-
kalistansa. Asiakaskunta 
on vuosien myötä vaihtu-
nut lakiasiantoimistoihin ja 
järjestöihin.

Vaihtuva à la carte

Ravintolan ruokalista vaih-
tuu sesongeittain. Tällä ker-
taa söimme uudelta à la 
carte -listalta alkupaloiksi 
myskikurpitsakeittoa ja pu-
najuuririsottoa, jotka olivat 
kummatkin täyteläisiä ja 
maukkaita. Lämmin leipä ja 
merisuolalla maustettu voi 
täydensivät hienosti maku-
ja. Pääruoaksi valitsimme 

ankkaa haudutetulla puna-
kaalilla ja BBQ pulled pork 
sandwichin wasabimajo-
neesin ja paksoi-retikka co-
leslawn kanssa. Ankka oli 
suussa sulavan pehmeää ja 
punakaali toi makeudellaan 
siihen mukavan kontras-
tin. Höyrytetty sämpylä oli 
mielenkiintoinen tuttavuus, 
mutta wasabimajoneesi 
paksoi-retikka coleslaw va-
rasti kyllä shown. Annok-
set ovat reiluja ja pelkkä al-
kuruoka-annoskin riittäisi 
pienempään nälkään. Jälki-
ruoaksi söimme omenapan-
nakottaa ja suklaaviettelys-
tä. Suklaaviettelys karhun-
vatukoilla vei todella kielen 
mennessään.

Saapuessamme klo 17 ai-
koihin muita asiakkaita oli 
parissa pöydässä, klo 18 jäl-
keen ravintola oli jo täyn-
nä ja ihmisiä kävi tasaises-
ti myös ostamassa sand-
wichejä mukaan. Asiakas-
kunta onkin hyvin moni-
muotoista. Aamu alkaa 
usein yritysasiakkailla, jot-
ka tulevat aamiaisbuffettiin 
ja pitämään samalla palave-
ria. Lounasaikaan paikal-
la on lähistön asukkaita se-
kä lapsiperheitä. Illalla pa-
riskunnat ja kaveriporukat 
nauttivat à la carte -listasta 
ja sandwicheistä. 

– Monet ovat sanoneet, 
että älkää vain lähtekö pois, 
koska tällä alueella ei ole 
muita vastaavia paikko-
ja, Jaana Höri sanoo. Hou-
se of Sandwiches onkin lu-
nastanut paikkansa Pakilan 
olohuoneena.

SuSAN WILANDEr

PARTURI-KAMPAAMO

OLYMPIA
Koskelantie 54 P. 09 757 1353

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

ERJA VUORIO
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AVOIMET 
OVET

Peruskoulun ja lukion esittelyä tuleville, nykyisille ja 
entisille ogelilaisille.

Opastettuja kierroksia, oppi-
laskunnan kahvila ja avoimia 
oppitunteja. Siltavoudintie 24.

Lauantaina 13.1.2018 klo 10-13. Tammikuus-
sa tarkempi ohjelma OYK:n verkkosivuilla. 

Liikekeskus Ogeli, Kylänvanhimmantie 29, 00640 Helsinki 
Avoinna ma-pe 9-19, la 10-16, su 12-16, puh. (09) 774 1177

Pohjoismaiden paras lankakauppa on

Joulun Lahjatalo!
Lankamaailma on myös 
joulun lahjamaailma! 
Meiltä löydät pukinkonttiin 
lämpimät huovat, 
villapuserot, sukat, pipot, 
hanskat ym. parhaaseen 
hintaan!

Lahjaksi Lankamaailman lahjakortti!

Paremman pysähdyksen taktiikka.

Uudistunut Neste K Oulunkylä

Siltavoudintie 19, 00640 Helsinki 
Puh. 09 728 4455

Neste K OulunkyläAVOINNA
ark.  6.30–24.00
la-su 8.00–24.00

Meillä on nyt myös , josta saat herkulliset Subi® -leivät.
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OuLuNKYLÄN Lions Club myy Ogelin ostoskes-
kuksen sisäpihalla joulukuusia perinteiseen tapaan.

Kuusen myynnistä saadut varat käytetään ko-
konaan oulunkyläläisen nuorisotoiminnan tukemi-
seen. Tänä vuonna tukea ovat saaneet mm Gnistan, 
Botnia, OYK:n ja Oulunkylän ala-asteen stipendira-
hastot, ala-asteen teatteriesitys, Pakilan voimisteli-
jat, OYK 9D retkirahasto, Mäkitorpan leikkipuisto 
ja Oulunkylän VPK.

Kuuset ovat kotimaassa Lohjalla kasvatettuja.
Lions-kuusiprojektissa on mukana myös 

Gnistan.
Kuusien myyntiajat ovat:
lauantai 16.12 ja sunnuntai 17.12 kello 10.00–16.00
keskiviikosta 20.12 perjantaihin 22.12 kello 
12.00–18.00
Lauantaina 23.12 kello 10.00–14.00

rAIMO ANTTILA

pAKINKYLÄN leijonaklubi myy taas tänä jouluna 
joulukuusia neljässä paikassa S-Marketin edessä pa-
kilantiellä, Torpparinmäen K-Supermarketin luo-
na, HESY:n edessä Itä-Pakilassa ja Helterin edessä 
Paloheinän torilla. Kaikki tuotto käytetään lyhentä-
mättömänä alueen nuoriso- ja vanhustyöhön. 

OLLI AuLIO

VIIME sotiin osallistui yh-
teensä 700 000 miestä ja 
naista. Sotaveteraaneja on 
elossa 17 000. Heidän kes-
ki-ikänsä on jo yli 92 vuotta.

Juhlalounaaksi tarjottiin 
poronkäristystä, lohiries-
kaa sekä jälkiruoaksi lak-
kakiisseliä. Ruokailun lo-
massa kuultiin musiikkiesi-
tyksiä. Tilaisuuden järjes-
telyihin ja tarjoiluun osal-
listui oman henkilökunnan 
lisäksi suuri joukko vapaa-
ehtoisia, mm. lentoemäntiä, 
maanpuolustusnaisia, ystä-
viä ja koululaisia Oulunky-
län yhteiskoulusta.

Juhlalounaalla olivat 
mukana myös sotaveteraa-

DEN yviga tallen läar för 
den bitande nordanvin-
den när vi står vid gläntan 
som utgör området för Åg-
gelby hjältegravar. Vi är på 
Malms begravningsplats, 
vid kvarteret 91. Fram till 
år 1919 hörde Åggelby till 
Helsinge socken. Då bil-
dade man den självstän-
diga, tvåspråkiga Åggel-
by församlingen och man 
behövde en sista viloplats 
för sina medlemmar. Un-
der krigsåren 1939–44 jor-
dades här 28 stupade söner 
från byn. 

Det sobra monumen-
tet av Ilmari Wirkkala från 
1950 tycks inte ha berörts 
av tidens tand. Men försilv-
ringen på minnesplattorna 
utsattes för väder och vind 
och nöttes med åren näs-
tan helt bort. Sedan länge 
har olika organisationer 
i Åggelby uppvaktat vid 
hjältegravarna, bland dem 
Svensk förening i Åggelby. 

Toivotamme kaikille 
rauhallista joulua ja 
hyvää uutta vuotta 
2018!
– 
Vi önskar alla en 
fridfull jul och ett gott 
nytt år 2018!

Kiitämme teitä 
osoittamastanne 
aktiivisuudesta 
aluettamme koskevissa 
asioissa. Teidän 
mielipiteenne on 
tärkeä ja yhdessä 
saamme sanamme 
kuulluiksi!

Oulunkylä-Seura ry & 
Oulunkyläinen-lehti

Monista jouluun liit-
tyvistä piiirroshah-
moista – Bambi, Sa-

mu Sirkka, Lumiukko, Mikki ja 
mitä näitä nyt onkaan – Roope Ankka pu-
huttelee minua eniten. Oikeastaan Roope ei jouluun liity, ja 
kuitenkin kyllä.

Roope on elänyt rikkaan ja monipuolisen nuoruuden: 
seikkaillut, rakastunut, tavannut ihmisiä elämän eri kolkis-
ta. Eväitä olisi nauttia, iloita ja olla kiitollinen. Kuitenkin 
tapaamme Roope-sedän, joka on ärtyisä, pelokas ja henkises-
ti itseensä päin käpertynyt. Hän ei pärjää omillaan, mutta ei 
toisaalta osaa irrottautua itseriittoisuudestaan. Roopen on 
vaikea antaa tai ottaa vastaan.

Roope Ankan juurihahmo löytyy kirjailija Charles 
Dickensin ’Joulutarinasta’ (tai ’Saiturin joulu’). Kertomuk-
sen päähenkilö on upporikas saituri Ebenezer Scrooge. Viet-
täessään yksinäistä joulua, hän joutuu tekemään tiliä men-
neisyytensä kanssa sekä tekemään tulevaisuuttaan koskevia 
ratkaisuja.

Roope, englanniksi Scrooge, kuljettaa mukanaan Dicken-
sin saiturin ristiriitaista hahmoa. Kuten saituri lopulta, löy-
tää myös Roope itsessään aika ajoin pisteen, jossa elämä ei 
täyty vain kultarahoista, petetyksi tulemisen uhasta ja ah-
distuksesta.  Elämän arkinen törmäyskurssi muuttuu ym-
märrykseksi omia ja lähimmäisten tarpeita kohtaan. Roopes-
ta löytyy hetkellisesti lämpö, läsnäolo ja nauru.

Roope koskettaa minua, koska tunnistan tuossa klassises-
sa piirroshahmossa paljon itseäni. Sitä puolta, jonka kanssa 
kilvoittelee, kun yrittää luopua henkisestä omavaraisuudesta 
ja ottaa vastaan toisen ihmisen ilman krumeluureja. Tai kun 
opettelee ottamaan vastaan vaikkapa käytännön apua. Roo-
pe-puoli on myös se, jota yrittää opetella armahtamaan niin 
itseä kuin muita. Päivä toisensa jälkeen.

 Joulu on syvimmältä olemukseltaan suuri armon juhla. 
Jouluun sisältyy sanoma, että Jumala tunnistaa meidän in-
himillisen puolemme – pelkomme, kaipuumme, kilvoittelum-
me ja kamppailumme. Jumala tunnistaa halumme nähdä ja 
tulla nähdyksi. Hyvää ja siunattua joulua toivottaen!

 uLLA KOSONEN

kirkkoherra
Oulunkylän seurakunta

Joulukirjoitus

Kolumni

Satoja veteraaneja Suomi 
100 –juhlalounaalla 

Åggelby minns sina 
stupade

Vi kände oss ledsna över 
det pågående förfallet.

Under början av 2000-ta-
let påtalade föreningen ett 
flertal gånger att minnes-
plattorna var svåra att läsa. 
Vid ett besök på gravkonto-
ret i oktober 2016 med foto-
grafier, lät man oss förstå 
att man under jubileumsår-
et 2017 skulle se till att om-
rådet skulle snyggas upp.

Vid ett besök till hjälte-
gravarna i september i år 
kunde vi med glädje kon-
statera att arbetet blivit väl 
gjort och fint utfört. Tack. 

I Oulunkylän yhteiskou-
lu och Åggelby svenska 
samskola uppsattes dessut-
om Pro Patria minnestavlor 
över stupade elever. Tavlan 
från Åggelby svenska sam-
skola flyttades till Åggel-
by gamla kyrka efter det att 
samskolan upphört.

MATS BLOMqVIST

Svensk förening i 
Åggelby

Åggelby hjältegravar i september 2017

MATS BLOMQVIST

Juhlalounas järjestettiin Oulunkylän 
Kuntoutussairaalassa 8.11. sotiemme 
veteraaneille kiitokseksi siitä, että saamme 
juhlistaa tänä vuonna 100-vuotiasta 
Suomea. Kuluvana vuonna Oulunkylän 
kuntoutussairaala viettää  25-vuotisjuhliaan.

nit Kati Sormunen, Martti 
Ojala, Mikko Hautanen ja 
Lauraliisa Pitkänen.

– Olin viisi vuotta Kan-
naksella ilmavartiossa ja 
toimistotehtävissä, Kati 
Sormunen kertoo.

– Kävin Kotkan lyseo-
ta ja menin vapaaehtoise-
na ilmatorjuntaan kesäl-
lä 1944. Muistan loppuikä-
ni kun 121 venäläistä pom-
mikonetta upotti Kotkan 
edustalla saksalaisen ilma-
torjuntaristeilijän 16.7.1944. 
Se oli nuoren miehen sota-
kokemus, Martti Ojala (90) 
toteaa.

– Olen niitä onnekkai-
ta ohiammuttuja. Olin rin-

tamalla Laatokan rannalla 
puolisen vuotta ennen kuin 
aselepo solmittiin, Mikko 
Hautonen (91) naurahtaa.

– Talvisodan alkaessa 
olin 14-vuotias. 16-vuotiaa-
na sain komennuksen rin-
tamalle Kannakselle ilma-
valvontalotaksi. Ryhmäs-
sämme oli kymmenen tyt-
töä, kaksi aina kerrallaan 
valvontatornissa. Unelma-
ni kansakoulun opettajan 
urasta kariutui sotaan. So-
dan jälkeen kävin kauppa-
koulun ja toimin erilaisis-
sa toimistotehtävissä. Sit-
ten muutin Ruotsiin ja 67- 
vuotiaana palasin eläkkeel-
le tänne Suomeen ja tapasin 
tämän Mikon. Olen ollut 
aktiivisesti mukana vete-
raanitoiminnassa ja olenpa 
kirjoittanut kirjan nuoruus-
vuosistani, Lauraliisa Pitkä-
nen kertoo.

– Ajattelen että kun me 
turvasimme Suomen itse-
näisyyden sata ensimmäis-

Juhlavieraat vasemmalta lukien Kati Sormunen, Martti Ojala, Mikko Hautanen ja 
Lauraliisa pitkänen

tä vuotta, niin uudet suku-
polvet hoitavat seuraavat 
sata vuotta. 

MAuNO HArI

Leijonat myyvät taas kuusia

MAUNO HARI
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I Kottby lågstadieskola uppmärksammar vi Lucia varje 
år kring den 13 december. En del år har vi en samling 
för hela skolan på Lucia-morgonen, då Lucia med följe 
uppträder. Om julfesten infaller i medlet av december, 
uppträder Lucia då. 

I vår skola är det alltid eleverna i årskurs tre som står 

för uppträdandet. Tillsammans med musikläraren pla-
nerar klassläraren programmet, som består av dikter 
och sånger. Oftast väljer läraren ett tema som program-
met byggs upp kring. Det kan handla om stjärnor, snö, 
vänskap eller samhörighet. För mig personligen är det 
viktigt att programmet har ett budskap. Lucias främs-
ta uppgift är att sprida värme och ljus. Vi använder oss 
ofta av traditionella Lucia-sånger, men även av nykom-
ponerade verk, som utkommer med jämna mellanrum. 

Att stå som Lucia framför en hel skola är många ele-
vers största dröm. Därför kan det ibland bli knepigt att 
välja Lucian. Vi ordnar inte en omröstning, utan det 
sker oftast genom lottdragning. Först presenterar lära-
ren alla roller som finns till förfogande, sedan får ele-
verna välja vad de helst skulle vilja vara. Om fler än 
två vill bli Lucia, sker lottdragningen. Förra året inför-
de jag det, att vi hade två Lucior. Det första paret upp-
trädde på Lucia-dagen den trettonde och det andra pa-
ret på julfesten. Det såg festligt ut när Luciorna skred 
in i salen sida vid sida. Till följet hör även alltid tärnor, 
stjärngossar och tomtar.

Stundvis vågar jag kalla mig för Kottbys Lucia-
mamma, så många program som jag ordnat. Minns 
även alla Lucior jag haft. 
Ronja, du min första, höll reda på de vilda 
pepparkaksgubbarna.
Julia, du med de strålande ögonen.
Linn, du som sjöng så att även de tuffaste eleverna blev 
trollbundna.

Varttuneita mietteitä

Skrivailen tätä stooria lo-
kakuun lopussa. Radi-
ossa ovat uhkailleet, et-

tä ensi yönä stikkaa ekat snö-
get. Bilikan alle olisi pitäny 
duunaa talvirenkaat, mut-
ta jokaisessa palvelumestas-
sa oli ainakin 50 bilikan jono. 
Vanha gubbe ei oikein pääse 
polvilleen eikä ainakaan siitä 
kunnolla ylös. Ja siksi pyöri-
en allepano ei oikein onnaa. 
Taidanpa siis ajella tarvitta-
essa kuusnelosella ja stogella. 
Ne skulaa hyvin. Ja sehän on 
ekoakin.

Mulla betras fiilis syys-
kuun lehden ilmestymisen 
jälkeen. Treffasin muuta-
man tyypin, jotka sano että 
ihan snyge stoori sulta siinä 
Oulunkyläisessä.

Mä skrivaan näitä ihan 
omaksi huvikseni. Taustal-
la saattaa olla, että aikanaan 
stuiduskabojen aineestani 
Ressun silloinen reksi Lau-
ri Nukari sano, että se on 
korkeemmassa kädessä. Älä 
Anttila odota liikoja. Enpä 
siis ventannut hirveitä, mutta 
A siitä silti tuli. Armo tuli siis 
ylähältä.

Sen jälkeen oon joutunu 
skrivaan kaikenlaista juttua 
eloni aikana. Ja aina on mie-
lessä, että ollaankohan yhä 
edelleen korkeemman han-
dussa. Bamlaamiseen verrat-
tuna stoorien skrivaaminen 
on iisimpää, kun juttua voi 
vääntää ajan kanssa. Puhu-
essa erilaiset sammakot tulee 
helposti suusta. Skrivatessa 
sammakot kundee dilkkaan 
lähimpään lätäkköön veks 
öögasta.

Joulukin alkaa olla dörtsil-
lä. Moni meistä funtsaa, mi-
ten sitä saisi irti hyvää miel-
tä sekä ittelle että muulle jen-
gille. Muutama snadi vihje tä-
hän mestaan.

Tsöbatkaa lahjat jo marras-
kuussa ja pankaa ne hyvään 
jemmaan ettei sklidit ja muut 
hermohesset niitä finnaa.

Tulkaa hakeen joulukuu-
si leijonien myyntipistees-
tä Ogelin sisäpihalla. Tref-
faatte hauskan kaheleita sta-
roja ja fyrkat menee ogelilai-
sen nuorison harrastusten 
tukemiseen.

Seurakunta järkkää mon-
ta erilaista tilaisuutta ja juttua 
joulukuussa. Sen kautta voit 
myös jelppaa joulun viettoa 
siellä, missä fyrkat on tiukal-
la. Kirkoissa ”Kauneimmat 
joululaulut” tilaisuuksissa ta-
kuulla tulee mieleen kliffoja 
muistoja.

Joulupukin vermeetkin 
tsekkasin jo komerosta. Tu-
li luvattua, että yhden keikan 
heitän tänäkin vuonna.

Joulupukkiura alkoi kun 
meidän jätkät oli ihan sna-
deja. Rivarinaapurin kans-
sa homma hoitu. Mä vedin 
ekaksi mun faijalta jääneen 
sisäturkin väärinpäin vendat-
tuna päälle, punainen kaula-
liina vyöksi, parran ja viikset 
kummarinauhalla naamal-
le ja Nikita karvagotsan pää-
hän. Ja siiten naapurin likkoja 
lahjomaan.

Sitten ulos, vermeet ulko-
rappusille ja itte vislaten hi-
maan. Kohta omaan dörtsiin 
hakkas joulupukki samoissa 
kledjuissa. 

Muutaman vieraan kei-
kankin duunasin. Kinkkisin-
tä niissä oli muistaa skidien 
nimet. Kun sitä ittekin sna-
disti spennas, niin oli vaikee-
ta kelaa, että oliks toi Ville vai 
Kille. Lahjat tuli kuiteskin ai-
na jaettua. Siitä itse asiassa 
skidit itte piti huolen.

Hyvää Joulun aikaa kaikil-
le ja olkaa kiltisti. 

rAIMO ANTTILA

Selma, du så estetisk och värdig.
Elli, du med egen krona och klar sångröst.
Emilia, du strålade i kapp med ljusen i din krona.
Ada, du liten och späd, med otrolig utstrålning.
Linn, du som hade koll på alla sånger och var min 

konsertmästar.
Inga och Isa, ni som kom in hand i hand och tog pub-
liken med storm.
Elsa och Saga, ni som spred värme och ljus och lämna-
de inget öga torrt.

Till sist vill jag lyfta fram Ellen, som vann mot det 
onda och stod på scenen buren av orden ur följande 
sång.

I vinternattenstid av N. Rosström / J.Sandström
Snöflingor blir fler och ser livet hur det tar och ger
men själens inre röst ska hitta fram.
Lågan sprider hopp för den, som ensam vandrar vägen hem,
betraktande den stora sanningen.
Vill du gå med mig en stund i kväll, så ska jag visa dig
att allting ordnar sig.
Här finns en stillhet, då allting stannar upp och ger mig frid.
Viskande kristaller andas hopp om en magi, i vinternattens 
tid.

MArIE LEHTONEN 

klasslärare
Kottby lågstadieskola

Luciatraditioner i Kottby lågstadieskola

MARIE LEHTONEN
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SALON BONITA
09 728 5664

Armi (Anu) Sankelo  040 580 3836

TERVETULOA!
Manttaalitie 13, Itä-Pakila

Kirjanpitopalvelua Oulunkylässä
pienille yrityksille

www.mikrotilit.fi         p. 040 733 68 69

KÄrKKÄISELLE valoku-
vaus on tärkeä harrastus 
mainostoimiston suunnitte-
lijan työn vastapainoksi. 

– Saan tehdä taidetta 
ihan puhtaasti omilla eh-
doillani.  Kuvaan pääasias-
sa iphonella ja joskus har-
voin pokkarilla. Töitäni on 
esillä instagramissa @ilkka-
go profiilissa, Ilkka Kärk-
käinen kertoo.

Singles of Helsinki -näyt-
tely syntyi oikeastaan työ-
tehtävän kautta. Helsingin 
Seurakuntayhtymä oli ol-
lut Kärkkäisen asiakkaana 
jo useita vuosia. Muutama 
vuosi sitten uusille seura-
kuntalaisille jaettava ”Ter-
vetuloa seurakuntaan” -esi-
te päätettiin uudistaa. 

– Erja Piipponen Seura-
kuntayhtymästä oli nähnyt 
kuviani ja kysyi, voitaisiin-
ko niitä käyttää esitteessä –
se sopi minulle mainiosti. 

Osa kuvistani kuvasi yksi-
näisyyttä ja tuntui, että juu-
ri ne kuvat puhuttelivat mo-
nia. Esite valokuvineen sai 
oikein hyvän vastaanoton 
ja siitä lähti itämään ajatus 
näyttelyn järjestämisestä, 
Ilkka Kärkkäinen sanoo.

Oulunkylän kirkkoherra 
Ulla Kosonen oli myöhem-
min Kärkkäiseen yhteydes-
sä ja pyysi kuvia näyttelyyn 

SuurIMMISSA kaupun-
geissa yli 40% kotitalouk-
sista on yksinasuvien kote-
ja. Helsingissä 48% on yk-
sinasuvien kotitalouksia. 
Turku on yksinasumisen 
johtava kaupunki, 51% on 
yksinasuvien kotitalouksia. 
Yksinasuminen myös li-
sääntyy vuosi vuodelta.

Sata vuotta sitten köyhä Suomi oli maailman pe-
riferiaa muutaman miljoonan ihmisen väestöi-
neen. Kun maalla ei ole malmien tai timanttien 

kaltaisia rikkauksia, täytyy lähteä siitä, mitä ympärillä 
on, siis ihmisistä ja metsästä. Ei ole varaa jättää ketään 
ulkopuolelle. Suomea ryhdyttiin rakentamaan solidaa-
risuudella ja sosiaalisilla innovaatioilla. Muu maailma 
on nyt meistä kiinnostunut: miten me teimme sen?

Kirjassani 100 suomalaista sosiaalista innovaatiota ku-
vaan Suomea sadan eri kirjoittajan avulla. Kyse on 
pienen kansan kehityskulusta kohti kukoistavaa tie-
toyhteiskuntaa. Kirjan viestin voi oikeastaan tiivistää 
kuuteen ”salaisuuteen”: 

Miesten ja naisten tasa-arvo on kantava voima. 
Naisten panos tarvitaan yhteiskunnassa, ja miesten 
panos kotona lasten kanssa. Näin saadaan rikas ja mo-
nipuolinen kokonaisuus. Suomessa naiset saivat en-
simmäisenä maailmassa oikeuden poliittiseen toimin-
taa,. Miesten tasa-arvosta on näyttöä: uudenlainen 
isyys, jossa miehet ovat onnellisia hoitaessaan vasta-
syntyneitään ja pikkulapsiaan.

Kansalaisyhteiskunta on Suomessa voima-
kas, onhan meillä nykyisinkin yli satatuhatta eri-
laista järjestöä ja niiden tukena ainutlaatuinen 
rahoitusjärjestelmä.

Koulutus varmaan tunnetaan parhaiten maailmal-
la. Koulutusta arvostetaan, opettajan ammatti on ha-
luttu. Koulutus on maksutonta yliopistoihin asti, ja 
mehän maksamme opintotukeakin opiskelijoillemme!

Kunnallinen itsehallinto tuo yhteisesti päätettäviä 
asioita, kuten esimerkiksi asuminen, kaavoitus ja ter-
veyden edistäminen lähelle kansalaisia. Kunnilla on 
verotusoikeus, joka antaa pohjan toimille.

Konsensus on suomalainen toimintaperiaate. Hal-
litukset ovat aina monipuoluehallituksia, työmarkki-
najärjestöt ja hallitus neuvottelevat sosiaalisista uudis-
tuksista- tai yhtähyvin leikkauksista, jos niitä tarvi-
taan. Vastapuoli on aina läsnä arkielämässä. 

Mutta tärkein piirre on kuitenkin luottamus. Me 
voimme luottaa naapuriimme yhtä hyvin kuin hal-
lintoomme. Poliisi on luotettava, oikeuslaitos toimii 
moitteettomasti. Korruption vähäisyys helpottaa toi-
mintojen läpinäkyvyyttä. Kun sosiaalinen pääoma on 
runsasta, myös liike-elämän edellytykset ovat kun-
nossa: voit luottaa alihankkijoihin ja sovittu sana pi-
tää. Arkielämään tämä luo paljon vaivattomuutta ja 
mukavuutta.

Ja ajankohtaisin suomalainen innovaatio on tieten-
kin joulupukki! Olen onnekas, koska paikalliset lapset 
ovat tervehtineet minua joulupukkina niin Brasiliassa 
kuin Filippiineillä. Joulupukin lahjasäkistä ammenne-
taan tänä vuonna erityisen paljon yhteisyyttä, vapaa-
ehtoistyötä ja auttamisesta nousevaa hyvää mieltä!

ILKKA TAIpALE

Suomi 100 – 
köyhästä 
maasta 
hyvinvointia kohti

KolumniSingles of Helsinki 
Ilkka Kärkkäisen valokuvanäyttely käsittelee 
yksinäisyyttä suurkaupungissa. Joka 
toisessa asunnossa Helsingissä asuu vain 
yksi henkilö. Yksineläviä eli sinkkuja on 
kaupungissamme jo yli 150 000.

Yksinasuminen on valtavirtaa
Yksinasuvia oli Suomessa 1 131 424 
henkilöä vuonna 2016. Asuntokuntia oli 2 
654 657. Aikuisväestöstä noin joka kolmas 
asuu siis yksin. 

Miksi yksinasuvat 
edelleen tarvitsevat 
edunvalvontaa?

Yksinasuvan sosiaalinen ja 
taloudellinen syrjäytymisris-
ki on muuta väestöä suurem-
pi. Tämä ilmenee selvästi ko-
ko väestöä koskevista tilas-
toista. Yksinasuvat ry:n edun-
valvonnan kohderyhmä ovat 
yksinasuvat. Yksinasuva on 

henkilö, joka asuu yksin. Jä-
senistämme tai kohderyh-
mästämme ei käytetä nimi-
tyksiä: ”vanhapiika”, ”van-
hapoika”, ”sinkku” eikä edes 
”yksinelävä”. Yksinasumisen 
kestolla ei ole merkitystä: se 
voi olla väliaikainen tai pysy-
vä olotila.

Yksinasuvissa on melko 
tasaisesti kaiken ikäisiä, tosin 
määrä kasvaa mitä vanhem-
mista ihmisistä on kysymys. 
Nuorilla alle 25-vuotiailla yk-
sinasuminen on yhtä yleistä 
niin naisilla kuin miehilläkin. 
25–54 vuotiailla miehistä mer-

kittävästi suurempi osa on yk-
sinasuvia kuin naisista. Tä-
tä selittänee naisten edelleen 
suurempi osuus yksinhuolta-
jina. Vanhemmissa ikäluokis-
sa suhde kääntyy ympäri ja 
naisten osuus yksinasuvista 
kasvaa mitä vanhempi henki-
lö on kyseessä. Yhteensä yk-
sinasuvia on vähiten kaikkein 
nuorimmissa ja 35–44 vuoti-
aissa. Eniten yksinasuvia löy-
tyy yli 75-vuotiaista, reilut 
218 000 eli kaksinkertaisesti 
alle 25-vuotiaisiin verrattuna.

JuTTA JÄrVINEN

Yksinasuvat ry

Oulunkylän kirkon Galleria 
Aulaan.

– Tästä syntyi siis ensim-
mäinen yksityisnäyttelyni 
valokuvaajana, eli minul-
le tämä on ollut kiinnosta-
va ja merkittävä prosessi, 
joka varmaankin tulee jat-
kumaan. Kuvia on jo ehdit-
ty pyytää muuallekin esille, 
Kärkkäinen kertoo.

Sinkkuuden olemus

Arkipuheessa sinkkuuteen 
liitetään usein tietynlainen 
käyttäytyminen ja nuore-
kas elämäntyyli. Suurin osa 
yksinelävistä on kuiten-
kin iäkkäitä ihmisiä, ja yk-
sinäisyyttä koetaan kaikis-
sa sosiaaliluokissa ja elä-
mänvaiheissa. Singles of 
Helsinki -valokuvanäytte-
ly ravisteleekin sinkkuuden 
käsitettä.

– Yksinäisyys on var-
maan tuttu tila kaikille suo-
malaisille jossain vaiheessa 
elämää – niin myös minulle.

Yhä useammin yksinäi-
syys on myös oma valinta 
eli se voi olla myös positii-
vinen tila, Ilkka Kärkkäinen 
sanoo.

Ilkka Kärkkäisen valoku-
vat ovat kauniita tuokioku-
via elämästä. Helsinki kau-
punkina tulee niissä vah-
vasti esille, eikä yksinäisyys 
tunnu ahdistavalta. Kuvissa 
on kaupunkinostalgiaa, jo-
hon helsinkiläisen on help-
po samaistua. Kaikki Kärk-
käisen kuvat on julkais-
tu instagramissa sen yh-
teisöllisen funktion vuok-
si. Näyttely kannattaa sil-
ti ehdottomasti käydä kat-
somassa myös Oulunkylän 
kirkolla, Teinintie 10, jos-
sa se on nähtävillä 1.1.2018 
asti.

SuSAN WILANDEr

Ilkka Kärkkäinen

puhelin

Vanha mies

”Yksinäisyys on 
varmaan tuttu ti-
la kaikille suo-
malaisille jossain 
vaiheessa elä-
mää – niin myös 
minulle.
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URHEILU JA LIIKUNTA

YKSI tärkeä pala Gnistanin 
strategiaa on kehittää junio-
rivalmennusta ja luoda pe-
laajille polku junioreista ai-
na seuran eri edustusjouk-
kueisiin saakka. Tätä työtä 
ryhtyi johtamaan marras-
kuun alussa italialainen Ro-
berto Nuccio. Hänet palkat-
tiin seuran ensimmäiseksi 
urheilutoimenjohtajaksi. 

Roberto valmentaa en-
si kaudella Gnistanin edus-
tusjoukkueen lisäksi seuran 
väreissä pitkästä aikaa pe-
laavaa A-juniorijoukkuetta. 
Lisäksi hänen vastuullaan 
on laatia valmennuslinja-
ukset ja seurata, että niitä 
myös kentällä toteutetaan. 
Lisäksi Roberto sparraa tar-

Gnistan panostaa valmennukseen

roberto Nucciosta seuran 
urheilutoimenjohtaja

vittaessa seuran päätoimi-
sia valmennuspäällikköjä ja 
valmentajia. Tähän rooliin 
Robertolla on aiempaa ko-
kemusta, sillä Italiassa hän 
työskenteli myös valmenta-
jien kouluttajana. 

Abruzzon alueelta kotoi-
sin oleva Roberto on Uefa 
Pro -koulutettu valmentaja, 
joka Gnistanin puheenjoh-
taja Risto Murron mukaan 
tuo seuraan valmennus-
osaamisen ohella ammatti-
maista toimintakulttuuria.

”Haluamme olla Poh-
jois-Helsingin vetovoimai-
sin jalkapalloseura. Rober-
ton kanssa tehty monivuo-
tinen sopimus antaa meille 
kaikille työrauhaa saavut-

taa tämä tavoite. Olen erit-
täin iloinen, että pystymme 
tarjoamaan kaikille junio-
rijoukkueillemme nyt en-
tistä linjakkaamman val-
mennusosaamisen”, Mur-
to sanoo. 

Tavatessaan seuran joh-
tokunnan ensimmäisen 
kerran Roberto sanoi halu-
avansa luoda oman Gnis-
tan-metodin, joka sopii 
juuri tähän seuraan. Vas-
taavan työn hän teki on-
nistuneesti porvoolaisessa 
Futurassa, mutta sitä mikä 
toimi Porvoossa ei voi ko-
pioida Oulunkylässä. 

Roberto korosti myös 
prosessin ja jatkuvan kehit-
tämisen merkitystä. Kun 

valmennusprosessi toi-
mii, seura kykenee tulevi-
na vuosina nostamaan yhä 
enemmän omia junioreita 
edustusjoukkueeseen, min-
kä myötä toiminta on en-
tistä vakaammalla ja talo-
udellisesti kestävämmällä 
pohjalla. 

”Urheilullisen menes-
tyksen ohella haluamme ol-
la seura, jolla on näyttöä pe-
laajien kehittäjänä. Uskon, 
että Roberto tuo paljon uut-
ta harjoitus- ja seurakult-
tuuriimme. Jo nyt on merk-
kejä siitä, että esim. A-juni-
ori-ikäiset pelaajat haluavat 
tulla Gnistaniin Roberton 
oppiin”, Risto Murto toteaa. 

HEIKKI LAAKSO

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

JOOGA & MEDITAATIO
Oulunkylässä, Siltavoudintie 5

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

Jooga & meditaatio alkeiskurssit 
ke klo 17-18.45, 24/1 alk. ja to klo 19.30-21.15, 18/1 alk. 
Aamujooga ti klo 8.00-9.30,  23/1 alk.
Eläkeläisten oma joogaryhmä ti klo 10-11.30, 30/1 alk.
Äitiysjooga, ti klo 17.15-19.00, 23/1 alk.
Ilmaisia koetunteja, ajat kotisivulla, ilmoittaudu etukäteen.

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

AINuTKErTAISESSA ti-
laisuudessa kirkossa soi 
messun edellä ja osana kuu-
si Dylanin luomusta uusina 
sovituksina. Kanttori Mikko 
Heleniuksen (piano, bando-
neon, urut, laulu) johtamas-
sa erikoiskokoonpanossa 
soittivat suomalaisen rytmi- 
ja juurimusiikin armoitettu 
mestarikaksikko Antero Ja-
koila (kitara) ja Heikki ”Hä-
kä” Virtanen (basso). Litur-
gina toimi kirkkoherra Ulla 
Kosonen. 

Iltakirkon aluksi filoso-
fi Jarkko S. Tuusvuori ker-
toi Dylanin laulujen Raa-
mattu-sidoksista ja yhteyk-
sistä juutalais-kristilliseen 

YK-päivän Dylan-iltakirkko
Oulunkylän kirkolla vietettiin lokakuun 
lopulla rauhan, ihmisoikeuksien ja 
kansainvälisen vastuun teemapäivää. 
Yhdistyneiden Kansakuntien päivän 
iltakirkkotilaisuudessa kuultiin 
laulusanoituksistaan kirjallisuuden Nobel-
palkinnon 2016 voittaneen Bob Dylanin 
(s. 1941) musiikkia. 

perinteeseen. Jo 55 vuoden 
levytysuran tehnyt yhdys-
valtalainen laulaja-laulun-
tekijä kuului 60- alkupuo-
liskon merkittävimpiin tai-
teilijoihin ihmis- ja kansa-
laisoikeusliikkeen noustes-
sa voimatekijäksi USA:ssa 
ja muualla maailmassa.  
-Hänen sodan- ja sorronvas-
taiset kappaleensa synnyt-
tivät uutta toivoa ja tukivat 
tasa-arvoista yhteenkuulu-
vuutta, Tuusvuori sanoi ja 
jäsensi Dylanin uran kol-
meen päävaiheeseen. 

Ensinnäkin muusikko hi-
oi protestilaulumuotoa en-
nennäkemättömään pu-
revuuteen folkvuosinaan 

1962–1964. Sitten hän irtau-
tui Beatlesin ja Rolling Sto-
nesin rinnalle poprocktäh-
titaivaan nuorisoidoliksi 
1965–1966. Nyt jo puoli vuo-
sisataa kestänyt kolmas jak-
so (1967–) olisi riippumat-
toman artistin vaikeammin 
tyypiteltävää ja monia eri 
vaiheita sisältänyttä luovaa 
toimintaa. Yksi siivu täs-
tä (1979–1981) sujui gospel-
musiikkia tehden. 

Tuusvuoren mukaan kir-
jallisuusnobelisti on kuiten-
kin käsitellyt uskonnollisia 
tai hengellisiä aihelmia lä-
pi koko laajan tuotanton-
sa. Dylan esimerkiksi lau-
loi Jeesuksen väkivaltaises-
ti päättyneestä vapauden- 
ja veljeydentyöstä jo kap-
paleessaan ”Long Ago, Far 
Away” (1962). Niin ikään 
hän levytti useita uskonky-
symyksiä sivuavia viisuja jo 
ennen kristillisen julistuk-
sensa aikaa. Ja sen jälkeen 
on tuon tuostakin kuultu 
Dylanilta viittauksia Juma-
laan tai muihin juutalais-

kristillisen perinteen ydin-
asioihin. Tuusvuori koko-
si aihepiirin ulottuvuuksia 
Oulunkylän kirkolla:

-Pohjoismaissa on hyväs-
tä syystä varottu uskonnol-
lisuuden ja poliittisuuden 
yhdistämisiä. Dylanin perin 
kiihkeällä gospel-kaudella 
nämä ajattelun ja toiminnan 
ainekset kohtaavat vähin-
täänkin arveluttavasti, mut-
ta eivät suinkaan pelkäs-
tään konservatiivisesti. Kun 
muistetaan hänen olleen 
keskeinen henkilö pastori 
Martin Luther Kingin rin-
nalla tämän pitäessä ’I Ha-
ve a Dream’ -puhettaan Wa-
shingtonin suurmielenosoi-
tuksessa eriarvoisuutta vas-
taan elokuussa 1963, muiste-
taan myös uskonnon osuus 
edistyksen ja vapauden py-
rinnöissä. Dylan esitti sa-
massa tapahtumassa syrji-
vän kulttuurin vastaisen ja 
valistunutta kasvatusta puo-
lustavan uuden moraliteet-
tinsa ’Only a Pawn in Their 
Game’. Ikävä kyllä tuollai-

sille puheille ja tuollaisille 
lauluille on suurta tarvetta 
tämänkin päivän Suomessa.

Oulunkylän seurakun-
nan kirkkoherra Ulla Ko-
sonen lupaa, että vastaavat 
erityisen teeman ympäril-

le kiertyvät tilaisuudet jat-
kuvat seurakunnan toimin-
nassa. Ne ovat saavuttaneet 
merkittävän suosion seura-
kuntalaisten keskuudessa.

rAIMO ANTTILA JA ArI 

HENTuNEN

RAIMO ANTTILA

Oulunkylän kirkossa järjestetyssä iltakirkkotilaisuudessa 
Bob Dylanin musiikkia tulkitsivat kanttori Mikko Helenius, 
sekä rytmi- ja juurimusiikin mestarikaksikko Antero 
Jakoila (kitara) ja Heikki ”Häkä” Virtanen (basso).
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Joulunodotusta voi piristää osallistumalla paikallisiin tapahtumiin. Ajanvietettä 
löytyy moneen makuun ja kaiken ikäisille. Tänä jouluna joululauluesityksiä kuulee 
paljon ja monessa paikassa – Kauneimmat joululaulut soivat kirkkojen lisäksi 
Joululaulukiertueella.

Näytelmä Karjalatalossa ja 
myyjäiset VPK:lla
Suomen hevonen on 
Karjalaisen Näyttämön 
Näyttelijät ry:n 
35-vuotisjuhlateos. 
Karjalatalossa Käpylässä: 
25.11. klo 15.00 (sekä 
1.12. klo 19.00 ja 2.12. klo 

15.00). Liput 25€ / 20€, www.karjalainennayttamo.fi, puh: 040 
4877366/ Anneli Heusala, karjalainennayttamo@gmail.com.
Pakilan Marttojen myyjäiset ja Päivä paloasemalla 
-tapahtuma klo 10–14, Pakinkylän VPK (Pakilantie 64).

Tanssilan joulunäytös
Metsälässä toimivan Tanssilan tanssijat 

esiintyvät suurella näyttämöllä. Kolme näytöstä, joista 
jokainen kestää noin 70 min, klo 11–19. Tapahtumassa on 
edustusryhmän vanhempien järjestämä buffet sekä arpajaiset. 
Lisäksi paikalla TDanceShop, josta on mahdollista ostaa 
tanssitarvikkeita sekä jouluisia lahjoja. Paikka: SYK -Helsingin 
Suomalainen Yhteiskoulu (Isonnevantie 8, 00320 Helsinki). 
Liput: www.lippuautomaatti.fi.

Haluaisitko lahjoittaa lukuhetken?
Olisiko sinulla hetki aikaa lahjoittaa 
lukuhetki hoivakodissa asuvalle ikäihmiselle, 
joka ei pysty enää lukemaan, mutta 

kuuntelisi mielellään?
Helsingin kaupunginkirjasto osallistuu kampanjaan, jossa 
etsitään vapaaehtoisia lukijoita. Lukemishetken luonteen ja 
pituuden voi lahjoittaja määritellä itse. Lukemassa voi käydä 
yhden kerran tai useammin – ihan miten itse haluaa!
Tervetuloa Paloheinän kirjastoon kuulemaan lisää!

Partiolaisten adventtikalenteri
Partiolaisten 
adventtikalenterin hinta on 7 
euroa ja sen on kuvittanut 
Elina Warsta. Ostamalla 
partiolaisten perinteisen 
adventtikalenterin tuet 

paikallista partiotoimintaa. Katso lähin myyntipaikka: www.
adventtikalenteri.fi/myyntipaikat
Partiolaisten adventtikalenteri on kuulunut suomalaiseen 
joulunodotukseen jo 70 vuoden ajan. Idea saapui Suomeen 
Ruotsista. 
Äänestä suosikkikuvitustasi: Juhlavuoden kunniaksi 
valitaan kaikkien aikojen rakastetuin partiolaisten 
adventtikalenterikuvitus. Äänestäneiden kesken arvotaan 
partiohenkisiä palkintoja. www.adventtikalenteri.fi/
galleria/#aanestys.
Kuva: adventtikalenteri Kuva: Elina Warsta

Joulumyyjäiset Taidetunnelissa 
Perinteiset joulumyyjäiset, myynnissä mm. 
lämpimiä villasukkia, lapasia ja muita villa-
asusteita, joulukortteja ja joulukoristeita 

klo 11–15, Koskelan palveluskeskus D-talo, pohjakerros.  
Tervetuloa!

Joululahjoja sekä Oulunkylä 100 
-luento
Puukoululla tarjolla herkkuja ja 
uniikkeja lahjoja pukinkonttiin. 
Lisätiedot: FB Puukoulu – Pieni 
Kulttuuritalo. Puukoululta onkin 
lyhyt matka Oulunkylän kirjastoon 
kuuntelemaan Eero Rantalan esitystä: 
Miten Oulunkylästä tuli osa stadia – 
vai tuliko? klo 18–20.

Joulumyyjäiset
Myyjäiset klo 10–15 Paloheinän aukiolla. 

Myyjäisten ja herkkujen ohella laulua, leikkiä ja jouluhahmoja. 
Järjestämässä mm. Pakilan seurakunta, Risteyspaikka, 
Paloheinän kirjasto, Hyvinvointipalvelut ja kampaamo Jazz.

Ensimmäinen 
adventtisunnuntai
Jouluradio aukeaa Hoosiannalla 
– kuuntele radiossa 102,0 MHz 
tai netissä jouluradio.fi. 
Anna lahja lapselle

Oulunkylän seurakunnan alueella kerätään 
jälleen lahjoja alueen lapsille, jotka ilman 
ulkopuolisten tukea saattavat jäädä 

ilman joululahjaa. Rakenna joulupuu -keräys alkaa 1. 
adventtisunnuntaina 3.12. Oulunkylän, Käpylän ja Maunulan 
kirkoissa messun jälkeen. 
Kirkoista löytyy kuusi, josta voit ottaa mukaasi yhden tai 
useamman lahjatoiveen ja toteuttaa sen. Toiveesta löydät 
lapsen tiedot ja iän. Lahja saa olla arvoltaan max 40 euroa.
Kiinnitä paketoituun lahjaan kuusesta saamasi numeroitu 
lappu. Näin diakoniatyöntekijät osaavat toimittaa lahjan 
oikealle lapselle. Toimita lahjasi 8.12. mennessä Oulunkylän 
kirkolle, Teinintie 10.

Helsinki-kirjojen kiertue 
Helsingistä kirjoittaneet 
kirjailijat esittelevät 
kiertueella uutuuksiaan 
Oulunkylän kirjastossa klo 18. 
Kiertueella mukana:
Pauli Jokinen: 
Sunnuntaikävelyllä sotien 
ajan Helsingissä (Minerva 

Kustannus). Retkikirja pääkaupungin sotahistoriallisille 
kohteille.
Laura Salama: Kommarikakaran Helsinki (Reuna Kustantamo). 
Kulttuurikodin kakaran lapsuuden ja nuoruuden muistikuvia 
sekä nykyarkkitehtuurin havaintoja Helsingistä.
Jarmo Nieminen: Vallisaari, Kuninkaansaari, Lonna ja Isosaari 
(Gummerus). Aarresaari-kirjailijan opas johdattaa juuri 
avattujen sotilassaarien historiaan ja luontoon.
Tilaisuuden yhteydessä myytävänä signeerattuja kirjoja.

Kauneimmat joululaulut
Pub Päätön Kana klo 18 (Pohjolankatu 2). 
Pastori Tarja Albekoglu, kanttori Katja Mäkiö 

ja Kansallis-Kuoron laulajia.

Joulukonsertti 
”Taivas sylissäni”
Oulunkyläläinen 
oopperabasso 
Veli-Pekka Väisänen 
tuo mukanaan 
tangofinalistin 
2016, Raisa 
Laineen, sekä 
urkuri Julia 
Tammisen 
konsertoimaan Oulunkylän kirkkoon klo 18:00.  Ohjelma 10€. 

Joululauluja ja käsitöitä
Joululaulukiertue klo 12–15: Kauppakeskus Ogeli 
klo 12, K-Supermarket Musta-pekka klo 13 ja 

Maunulan S-market klo 14. Pastori Johanna Elo, kanttori Mikko 
Helenius sekä seurakunnan vapaaehtoisia ja kuorolaisia. 
Maunulan Maja klo 17, pastori Raivo Savik ja kanttori Maija 
Pesonen-Kareinen.
Käsitöitä Oulunkylän kirjastossa klo 11–13 Kumpulan Kätsyjen 
kanssa.

Toinen adventtisunnuntai
Naiskuoro Helmen perinteinen ja 
helmeilevän tunnelmallinen joulukonsertti 

klo 18:00 Oulunkylän kirkossa. Naiskuoro Helmeä Johtaa Emmi 
Saulamaa. Vapaa pääsy, ohjelma 10/5 €.

Oulunkyläisen

Siltavoudintie 9
(00640) Helsinki

0103269444 reservations@capperi.fi
www.capperi.fi

25.11.

26.11. 

27.11. 

28.11.

29.11. 

Joulustartti
Joulustartti klo 17–20 
Paloheinän aukiolla 
(Paloheinäntie 22). 
Sytytämme jouluvalot, 
laulamme ja leikimme. 
Nautimme jouluisia 
herkkuja. Järjestämässä 
mm. Pakilan seurakunta, 
Risteyspaikka, Paloheinän kirjasto, Hyvinvointipalvelut ja 
kampaamo Jazz.

30.11. 

1.12.

2.12. 

3.12.

4.12. 

Suomi 100 –itsenäisyyspäivän juhla
Itsenäisyyttä voi juhlia jo etukäteen 
Oulunkylän Seurahuoneella klo 

11–15. Tarkempi ohjelma Facebook ja hel.fi/Asukastalo 
Oulunkylän Seurahuone, puh 09 310 40912.
tai Maunulan Saunabaarilla klo 11–12 on tarjolla 
hernekeittoa Saunabaarin takapihalla ja
klo 13 alkaa Itsenäisyyspäiväjuhla. Ohjelmassa on muun 
muassa juhlapuhe, runoja, hetki muistelulle, yhteislaulua 
Tapio Rahkolan johdolla, kakkukahvit ja Vihtalehden 
julkaiseminen. Tervetuloa!

5.12.

6.12.

Itsenäisyyspäivä – 
Suomi 100 vuotta!

7.12. 

8.12. 

9.12. 

10.12. 

TEIJA KAMB

puukoulu 
joulutunnelmissa.

PIXABAY

 JUKKA KOTKANEN

 JANNE KARASTE

Veli-pekka Väisänen, raisa Laine ja 
Julia Tamminen.



Oulunkyläinen • Pohjoiset esikaupungit25.11.2017 13

Novellikoukku
Vielä ehtii neuloa sukat pukinkonttiin! 
Klo 14–16, Oulunkylän kirjasto.

Pikkujouluja
Voi viettää Seurahuoneella klo 11–15. 
Tarkempi ohjelma Facebook ja hel.fi/

Asukastalo Oulunkylän Seurahuone, puh 09 310 40912.
tai Saunabaarilla klo 13. Jouluaiheista ohjelmaa: yhteislaulua, 
säestäjänä Tapio Rahkola. Tarjolla glögiä, kahvia ja joulutorttuja. 
Tervetuloa!

 Jane Austen tanssi-ilta 
Oulunkylän kirjastossa 
klo 17. Jane Austen 
(1775–1817) on yksi 
maailman tunnetuimpia ja 
arvostetuimpia kirjailijoita, 
jonka kirjallinen perintö 
näkyy vahvasti 
vielä nykypäivänä. 
Tänä vuonna hänen 
kuolemastaan on 
kulunut 200 vuotta. 

Merkkivuoden johdosta kirjasto on kutsunut Tanssiryhmä 
Linnean esittämään historiallisia tansseja aitoon Jane Austen 
-tyyliin. Tervetuloa katsomaan ja ihastelemaan pukuloistoa! 

Pakkaa joululahjat nyt 
ja nauti aatonaattona 
rauhallisesta illasta.

Joulun Henki -näytelmä
Teatteripajan nuorten ryhmän ensi-ilta, 
näytelmä Joulun Henki klo 18. Liput 2€ 
Puukoulu, Oulunkylä. Esitykset myös 
16.12. & 20.12. Lisätiedot: FB Puukoulu 
- Pieni Kulttuuritalo.

Kauneimmat joululaulut
Kauneimmat joululaulut klo 14.00 Koskelan 
kirkossa.

Jouluksi kotiin -konsertti
klo 19:00 Oulunkylän kirkossa. Duo Satu 

Tillanen, laulu, ja Hannu Elomaa, piano. Kotimaisia ja ulkomaisia 
joululauluja jazzillisina sovituksina, improvisaatiolla höystettynä. 
Myös yhteislauluja.
Lisätiedot satutillanen.weebly.com. Vapaa pääsy, ohjelma 7 €.

Joululounas ja -kuusi
Seurahuoneen joululounas klo 11–13.

Pakinkylän leijonat myyvät joulukuusia 20.–23.12. Pakilan 
S-Marketin, Hesyn ja Torpparinmäen K-Supermarketin luona 
yhdessä Kaskipartion partiolaisten kanssa, sekä 20.–22.12. 
Helterin edessä ja Laamannin puistossa suoraan peräkärrystä.

Koulujen joululoma alkaa

Jouluaatto
Onko joulupukin 
vierailu toiveissa? 
Sopiva pukki saattaa 
löytyä vaikkapa 
osoitteesta: www.
pukkijouluksi.fi.

Joulumyyjäisiä
Karjalatalon joulumyyjäiset 
Käpylässä ja Saunabaarin 
joulumyyjäiset Maunulassa klo 
11.–15. Maunulassa myynnissä 
leivonnaisia ja käsitöitä, ohjelmaa 
lapsille, Joulupukki paikalla ja 
jouluista elävää musiikkia. Myyjät 
voivat varata pöytiä joulukuun 
alusta alkaen Saunabaarin 
ompelimosta.

Joulukalenteri

Tervetuloa tutustumaan 
Oulunkylän Eläkkeensaajiin 
maanantaina 4.12 klo 10.30

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

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

Tervetuloa Oulunkylän nuorisotaloon,
Kylänvanhimmantie 25 B

 

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

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

Käpyläntie1, 00610 Helsinki   |   www.koskelanhammas.fi

Varaa aika
soittamalla

(09) 720 6800
tai netistä.

OK-Hammas
Jukka Kärkkäinen
Hammaslääkäri, lääkäri

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

MA-Pe 10.00-17.00
La- sopimuksen mukaan

Käpyläntie12, 00600 Helsinki
Puh. 0449777688

www.byrkland.fi

Opiskelijoille ja eläkeläisille kaikkiin töihin-5%

Lucian päivä
Mäkitorpan leikkipuistossa 
puiston ja MLL:n 
perhekahvilan yhteinen 
lapsille suunnattu 
joulupolkutapahtuma, klo 
10–11.30. 

Valopolku Solina-
vesilähteen ympäristössä 

klo 16.00. Pimeyttä valaisee myös tulishow! Järjestää Koskelan 
palvelukeskus.

Kolmas adventtisunnuntai
Kauneimmat joululaulut klo 18:00 
Oulunkylän kirkossa. Kauneimpia 
joululauluja laulattavat Kaisa 

Heininen, Katja Mäkiö ja Chorus Sine Nomine. 11.12.

12.12.

13.12.

14.12.

15.12.

16.12. 

24.12.

17.12. 

18.12.

19.12.

20.12. 

22.12. 

23.12. MARIUS COJOC/SAUNABAARI

PIXABAY

Koskelan valopolku.

TANSSIRYHMÄ LINNEA

Tanssiryhmä Linnea on keväällä 
2003 perustettu historiallisten 
tanssien ryhmä, joka harjoittelee 
mm. Oulunkylätalossa.

TEIJA KAMB

PIXABAY

Saadaankohan tänä 
vuonna valkea joulu?

PIXABAY
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POIMINTOJA 
JUMALANPALVELUKSIA
1. ADVENTTI SU 3.12.
Klo 10 Messu Oulunkylän kirkossa. Kamarikuoro 
Addictio, johtaa Elisa Huovinen. Rakenna Joulupuu 
-keräys alkaa.
Klo 18 Messu Käpylän kirkossa. Joulupuuro klo 
16.30. Rakenna Joulupuu -keräys alkaa.
Klo 14  Messu Maunulan kirkossa. Kamarikuoro 
Addictio, johtaa Elisa Huovinen. Huom. Messun aika: 
klo 14, ja joulupuuro klo 13. Rakenna Joulupuu 
-keräys alkaa.

ITSENÄISYYSPÄIVÄ KE 6.12. 
Klo 9 Itsenäisyyspäivän juhla Taivaskalliolla. 
Lipunnosto ja kunnianosoitus. 
Klo 10 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Käpy-
län kirkossa. Taivaskallion mieslaulajat ja partiolaiset. 
Klo 10 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus 
Oulunkylän kirkossa. J. Sibeliuksen Finlandia sovi-
tettuna pianolle ja uruille. Joel Papinoja, piano; Mäkiö, 
urut.

2. ADVENTTI SU 10.12.
Klo 10 Messu Oulunkylän kirkossa.
Klo 18 Messu Käpylän kirkossa.
3. ADVENTTI SU 17.12. 
Klo 10 Messu Oulunkylän kirkossa. Kansallis-Kuo-
ro, johtaa Teppo Lampela. Kuoron myyjäiset messun 
jälkeen.

JOULUAATTO SU 24.12.
Jouluaaton hartaus
Klo 13 Koskelan kirkossa. 
Klo 14 Oulunkylän kirkossa, sopii perheille. 
Klo 14 Maunulan kirkossa. 
Klo 15 Käpylän kirkossa.  
Klo 16 Oulunkylän kirkossa. 
Jouluyön messu
Klo 23 Oulunkylän kirkossa.
Klo 23 Käpylän kirkossa. Avoin aattoilta klo 16–23

POIMINTOJA 
JOULUKONSERTEISTA
Oulunkylän kirkossa, Teinintie 10
Pe 8.12. klo 18 Taivas sylissäni  – joulukonsertti
Oulunkylän oma oopperabasso Veli-Pekka Väisänen ja 
mezzosopraano/tangofi nalisti Raisa Laine. Julia Tammi-
nen, urut ja piano. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Su 10.12. klo 18 Naiskuoro Helmen Joulukon-
sertti Johtaa Emmi Saulamaa. Vapaa pääsy, ohjelma 
10/5 €.
Pe 15.12. klo 18.30 Oulunkylän yhteiskoulun 
joulukonsertti Johtaa Juha Sippu. Vapaa pääsy, ohjel-
ma maksullinen.
Su 17.12. klo 14 Joulun iloa ja rauhaa Kansallis-
Kuoron joulukonsertti. Johtaa Teppo Lampela. 
Vapaa pääsy.
Ma 18.12. klo 19 Aetas Carmen –  Joulumusiik-
kia naisäänille. Kaari-ensemble, johtaa Saara Aitta-
kumpu. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €. 
 Ti 19.12. klo 19 Käpylän musiikkiopiston 
joulukonsertti Sopraano Johanna Rusanen-Kartano, 
kapellimestari Ahti Valtonen. Vapaa pääsy, ohjelma 
maksullinen.

Ke 20.12. klo 19 Jouluksi kotiin – konsertti Duo 
Satu Tillanen, laulu, Hannu Elomaa, piano. Myös yhteis-
lauluja. Vapaa pääsy, ohjelma 7 €.

Maunulan kirkossa, Metsäpurontie 15
Ke 13.12. klo 19 Joulukonsertti –  Ave Maria 
Kamarikuoro Con Amore, johtaa Emmi Saulamaa.  
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

Pe 15.12. klo 18 Oi jouluyö –  Juulako rat -joulu-
konsertti Pertti Palm ja Tummat tunteet -romanimu-
siikkiyhtye, myös romanikielellä. Kahvitarjoilu, järjestää 
Romano Missio. Vapaa pääsy.

Käpylän kirkossa, Metsolantie 14

Ti 5.12. klo 18 On lapsi syntynyt meille – Kum-
pulan kuoron joulukonsertti. Johtaa Noora Hirn. 
Kesto n. 45 min. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
Pe 15.12. klo 19 Alleluia –  Kamarikuoro Addic-
tion joulukonsertti Johtaa Elisa Huovinen. Vapaa 
pääsy, ohjelma 15/10 €.
La 16.12. klo 18 Mestari-Laulajat Vapaa pääsy.
Ma 18.12. klo 19 Helsingin Luonnontiedelukio 
Vapaa pääsy.

Oulunkylän vanhassa kirkossa, 
Siltavoudintie 12

To 7.12. klo 19 Soinnin valoa -adventtikonsertti
Kamarikuoro Soi. Johtaa Christiaan Boele. Lauluja myös 
latinaksi, ranskaksi ja ruotsiksi. Vapaa pääsy, ohjelma 
10 €.
La 9.12. klo 19 Joulukonsertti Arkihuolesi kaik-
ki heitä Joululauluja, mm. Pauli Leppänen, Marika 
Huomolin, laulu ja Laura Wahlfors, piano. Vapaa pääsy.
Pe 15.12. klo 18 Levynjulkaisukonsertti
Herännäisnuorten kuoron, Veisuuveljien ja Seuratuvan 
virsikuoron levynjulkaisukonsertti. Johtaa Hanna-Maria 
Hapuli, Samuli Korkalainen, Taina Sulkanen. Vapaa 
pääsy ja ohjelma.
To 21.12. klo 19  Ogeli Big Bandin joulukonsert-
ti Kapellimestari Erik Hippi, solistina Harriet Honkanie-
mi. Yhteislaulua. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

JOULUPÄIVÄ MA 25.12.
Klo 6 sanajumalanpalvelus Oulunkylän vanhassa 
kirkossa. kanttori Hiski Wallenius.
Klo 8 sanajumalanpalvelus Maunulan kirkossa. 
Hiski Wallenius. 
Klo 10 messu Oulunkylän kirkossa. 

2. JOULUPÄIVÄ TI 26.12.
Klo 10 Tapaninpäivän jumalanpalvelus Oulunky-
län kirkossa. Hiski Wallenius. 

UUDENVUODENAATTONA SU 31.12.
Klo 10 Messu Oulunkylän kirkossa.
Klo 12 Messu Maunulan kirkossa.
Klo 18 Messu Käpylän kirkossa.

UUDENVUODENPÄIVÄNÄ MA 1.1.
Klo 10 Messu Oulunkylän kirkossa.

LOPPIAINEN LA 6.1.
Klo 10 Messu Oulunkylän kirkossa.

SU 7.1.
Klo 10 Messu Oulunkylän kirkossa.
Klo 12 Messu Maunulan kirkossa.
Klo 18 Messu Käpylän kirkossa.

Rakenna Joulupuu 
Anna joululahja tarvitsevalle lapselle, joka ei 
muuten lahjoja ehkä saa. Voit ottaa toiveita 
joulukuusesta 3.12. messun jälkeen Oulunkylän, 
Käpylän ja Maunulan kirkoilta. Toivelapusta löydät 
tiedot. Toimita lahjasi 8.12. mennessä Oulunkylän 
kirkolle aulaan, jossa se vastaanotetaan. Osoite: 
Teinintie 10.
Tiedustelut: diakoni Terhi Lahdensalo.

Kauneimmat joululaulut
Lisätiedot ja kaikki tilaisuudet: 
kauneimmatjoululaulut.          
Poimintoja:
Oulunkylän kirkko, Teinintie 10
La 9.12. klo 15 Lasten kauneimmat joululaulut. 
Handolin, Pesonen-Kareinen, mukana myös musiikkikoulu Virtus.
Su 10.12. klo 15 Albekoglu ja Helenius.
Su 17.12. klo 18 Heininen, Mäkiö ja kamarikuoro Chorus Sine Nomine ja barokkiorkesteri 
Amore Barocco. 
Pe 6.1.2016 klo 14 Kauneimmat joululaulut vielä kerran. Leinonen, Pesonen-Kareinen.

Käpylän kirkko, Metsolantie 14 
Su 17.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut. Pelkonen ja Helenius.

Koskelan kirkko, Käpyläntie 11 
Ti 19.12. Kauneimmat joululaulut. 
Klo 13 Sairaalapastorit, Pesonen-Kareinen 
Klo 18.30 Albekoglu ja Helenius.

Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15 
Su 10.12. klo 18 Savik, Pesonen-Kareinen.
Su 17.12. klo 15 Heininen, Mäkiö ja kamarikuoro Chorus Sine Nomine.

Muita joululaulutilaisuuksia
To 7.12. klo 18 Joululauluja Pub Päättömässä Kanassa. Albekoglu, Mäkiö, Kansallis-Kuoron 
laulajia. Pub Päätön Kana, Pohjolankatu 2.
Maunulan Majan kauneimmat joululaulut, Metsäläntie 9. Savik ja Pesonen-Kareinen.

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. /oulunkyla

Avoin yhteinen aattoilta
su 24.12. klo 16– 

Käpylän kirkko, Metsolantie 14 
 

Tervetuloa yksin, kaksin tai vaikka koko perheen 
kera. Laitamme jouluruokaa, aterioimme ja vi-
etämme aattoiltaa klo 16 alkaen. Pistäydy tai jää 
koko illaksi! Tilaisuus on maksuton.  Ilmoittau-
tuminen tarjoilujen vuoksi viim. ma 18.12.,  
p. 09 2340 5300 tai oulunkyla.srk@evl.fi . 

helsinginseurakunnat. /oulunkyla  h l i gi k t / l k l
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www.helsinginseurakunnat.fi/pakila
Pakilan seurakunta on myös sosiaalisessa mediassa.
Seuraa meitä ja käy tykkäämässä!

Ismo Alanko on oikeassa. ”Rakkaus on ruma sana, kai-
paus soi kauniimpana.” Äänteiden näkökulmasta suo-
men kielen rakkaus on sorahtava ja kova. Se on kauka-

na kuulaiden syysöiden kaihosta tai utuisten haaveiden hel-
lästä huomasta. Rakkaus todella on ”sanahirviö” ja ”runojen 
raiskaus”.

Mutta ehkä rakkautta merkitsevän sanan ei tulisikaan olla su-
lavan sointuinen. Eihän rakkauskaan ole ”pelkkää syvää tun-
netilaa, hyvää hekumaa”.

Ainakin kristinuskon mukaan Jumalaa tulee rakastaa yli kai-
ken ja lähimmäistä niin kuin itseä. Tällainen rakkaus näyttää 
koko maailman tietyssä valossa, kehottaa toimimaan tietty-
jen arvojen ohjaamana. Se ei ole koskaan vain yksityisasia. Se 
ei rajoitu makuuhuoneiden tai ravintolapöytien aistikkaaseen 
hämärään. Rakkaus on myös yhteiskunnallinen – jopa poliit-
tinen – asia.

Filosofi ja historioitsija Jonathan Glover on kirjoittanut rans-
kalaisen Le Chambonin kylän asukkaiden toiminnasta toisessa 
maailmansodassa. Aikana, jolloin natsi-Saksa kokosi juutalai-
sia järjestelmällisesti keskitysleireille, piilottivat asukkaat yli 
viisi tuhatta juutalaista ympäri kylää ja läheistä maaseutua.

Glover analysoi, etteivät Le Chambonin kylän ihmiset ajatel-
leet olevansa sankareita. He ajattelivat ainoastaan täyttävän-
sä jokaiselle kunnon kristitylle kuuluvan velvollisuuden. Kris-
tillisyytensä vuoksi he eivät voineet kieltäytyä antamasta ruo-

Kolumni

kaa, lämpöä ja suojaa sitä tar-
vitseville muukalaisille. Ky-
läyhteisöllä oli vahva moraa-
linen perusta: ”Ihmiset, jotka 
halusivat säilyttää itsekun-
nioituksensa, eivät voineet etääntyä kovin kauas yhteisön yh-
teisestä sitoutumisesta kristilliseen lähimmäisenrakkauteen.”

Le Chambonin tapauksen valossa on selvää, ettei rakkaus 
useinkaan ole helppoa. Rakkaus vaatii taipumista totuuden ja 
hyvyyden palvelukseen. Äärimmillään rakkaus voi viedä jo-
pa hengen.
Englannin kielen ”love” ja saksan ”liebe” ovat pehmeitä ja 
kauniita, mutta ne eivät tavoita stressihikeä, eivät orjantap-
puroita. Ruotsin ”kärlek” tulee jo lähemmäksi. 

Väitän, että Le Chambonin kyläläisten toiminnassa meil-
le näyttäytyy suomen kielen rakkaus. Rujoutta pelkäämätön, 
tinkimätön rakkaus. Rakkaus, joka ehdottomine vaatimuksi-
neen voi todella tuntua ”kirosanan kaltaiselta”.

Mutta kuten Ismo Alanko tiivistää: ”Pahan sanan surmaa-
malla huolet hukuttaa jos vois – tekisin sen heti! Liian paljon 
kaunista kai kuolis silloin pois”. Me tarvitsemme Le Chambo-
nin kyläläisten rakkautta, me tarvitsemme sanahirviötä. Sitä 
kaikkein kauneinta.

LAurI KEMppAINEN

Kirjoittaja on rap-artisti, pastori ja teologian tohtori.

Suomi 100 vuotta

Itsenäisyyspäivän 
juhlajumalanpalvelus 

ke 6.12. klo 11 
kirkolla Kaskipartion 
ja Vuorenhaltijoiden 

partiolaisten kanssa. Juhlimme 
Suomen itsenäisyyden 
100-vuotisjuhlapäivää.

palosuontie 1 00660
Virasto on avoinna ma-to klo 9-12
Voit myös jättää viestin vastaajaan tai lähettää meille sähköpostia pakila.srk@evl.fi

Joulunodotus 
Pakilan seurakunnassa

pakilan seurakunta
Hyvän paimenen kirkko

KAUNIS SANAHIRVIÖ

Torsdagsträffarna 
Torsdagsträffarna fortsätter 
som vanligt den tredje tors-
dagen i månaden kl. 13–15 
i Tornkabinettet i Societets-
huset i Åggelby. Också an-
dra än föreningens med-
lemmar är välkomna. Kom 
med och umgås på svenska! 
De vackraste julsångerna 
Tillsammans med Petrus 
församling ordnar vi en 
sångstund med de vack-
raste julsångerna i Åggelby 
gamla kyrka lördagen den 
2.12. med början kl. 17.00.

Vårens aktiviteter

Nybörjarkurs i Bridge
Arbis ordnar vi en kurs i 
nybörjarbridge i bibliote-
ket i Åggelby, Byäldstevä-
gen 27. Kursen ordnas tio 
tisdagar å rad 17–18.30 med 
början den 9 januari. Kurs-
ledare är Agneta Berglund. 
Anmälan via ilmonet.fi från 
och med 1.12.2017. Kursen 
kostar 38 euro. 

Nytt från Svensk 
Förening i Åggelby 

Aktiviteter under 
senhösten

Teaterbesök på Fallåker
Vi besöker Fallåker Teater 
4.2.2017 och ser pjäsen Åt-
tan av Benedict Zilliacus 
och Erna Tauro. Förhands-
anmälningar tas emot av 
ordf. Kenneth Nykvist, tel. 
044-98 23 878 eller e-post 
svenskforeningiaggelby@
gmail.com. Pris för teater 
och buss för medlemmar 
är 20 euro. Närmare om tid 
och plats för avresa med-
delas senare på förening-
ens webbplats. Sista anmäl-
ningsdag 10.1.2018. 
Hemsidan www.aggelby.fi
De allra senaste nyheterna 
om förenin  en och Åggel-
by hittar du på vår hemsida 
www.aggelby.fi eller på vår 
facebook sida.
Med vänlig hälsning

KENNETH NYKVIST

ordförande

Sata minuuttia yhteislaulua ja 
musiikkia Suomi 100 vuotta –

hengessä 
ti 5.12. klo 13 kirkolla Ja heti perään 
sata kuppia kahvia leivosten kera...
Tervetuloa laulamaan itsenäisen 
Suomen iloa!

Hyvän Paimenen kirkolla lauletaan
Ke 13.12. klo 17 Lasten Kauneimmat Joululaulut

Su 17.12. klo 18 Kauneimmat Suomalaiset 
Joululaulut

Ma 18.12. klo 19 Kauneimmat Joululaulut
Ke 20.12. klo 19 Kauneimmat Joululaulut 

Jazzahtavasti

Joulun startti – Tulkoon Joulu! 1.-2.12.
Jouluvalot syttyvät, musiikkia, askartelua, jouluesitys 

lapsille, syötävää ulkona ja sisällä, joulukojuja. 
Paloheinän aukiolla, Paloheinäntie 22 

pe 1.12. klo 17-20. 
Myyjäisten ja herkkujen ohella laulua, leikkiä ja 

jouluhahmoja la 2.12. klo 10–15.

Hoosiannamessu

 su 3.12. klo 11 kirkolla

Nyt lauletaan Hoosianna! 

Juhlitaan isolla joukolla joulun 

odotuksen alkua. 
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Liikekeskus

Kylänvanhimmantie 29 www.ogeli.fi

Puhelu 0207-alkuisiin numeroihin maksaa lankapuhelimesta 0,0828 euroa/puhelu + 0,07 euroa/min ja matkapuhelimesta 0,0828 euroa/puhelu + 0,17 euroa/min. Puhelu OP Ryhmän 010-alkuisiin numeroihin maksaa lankapuhelimesta 0,0835 euroa/puhelu + 0,07 euroa/min ja matkapuhelimesta 0,0835 euroa/puhelu + 0,17 euroa/min.

Academica Information Oy ( 020 7589 890 ) • Attendo hammaslääkärit, Ogeli ( 09 720 6200 ) • Cityvarasto Oy ( 029 1234 709 )
Dental Mammoth Oy • Finnbody Lady ś Club ( 040 709 2255 ) • Helsingin OP Pankki ( 010 255 9015 ) • Helsingin OP-Kiinteistökeskus ( 010 255 5900 )

Helsingin Pianostudio ( 045 6515 289 ) • Hiusateljee Oy ( 09 720 6700 ) • Hoitola nokkamies • HR with you Oy • Huoneistokeskus ( 020 780 3280 )
Huslab ( 09 471 86800 ) • JS-Mode ( 040 5533 656 ) • Kauneushoitola Carita ( 0400 789 917 ) • Kirjatoukka ( 040 740 2089 )
Lankamaailma Nordia ( 09 774 1177 ) • Multibit Oy • Nordea ( 09 1651 ) • Old Stone Cafe • Ogelin Optiikka ( 09 875 1868 )

Oulunkylän apteekki ( 09 756 2990 ) • Oulunkylän Korupaja ( 09 728 4266 ) • Picnic ( 020 759 0363 ) • Päiväkoti Norppa ( 09 3106 9930 )
Ravintola Mr. Hugo ( 09 8752 071 ) • Ravintola Valtikka • R-kioski ( 050 448 1657 ) • S-Market ( 010 766 1420 ) • Tilipalvelu Erva ( 010 423 7070 )

99-Burger • VIVA LKV ( 020 741 3041 ) • Wellpack Oy ( 0400 551 779 )

Lähituntumasta löydät lisäksi kirjaston, terveysaseman, HUS laboratorion, työväenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen. 

Klo 11

OGELI VIETTÄÄ
SYNTTÄREITÄ 1.12.

Klo 11.30 ja 17.00

Klo 12.30 ja 16.00 

- 500 ensimmäiselle tarjoilemme
Glögiä ja joulutorttuja. Lapsille karkki-
tarjoilu. Ilmapalloja jaamme gallerian

käytävällä ja myymälöissä.

- Oulunkylän seurakunnan kirkko-
kuorolaisia esittämässä joululauluja.

- Ladý s Club tonttujen jouluesitys.

Kauppakeskustäynnä huippu-tarjouksia!


