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LUUMU-VANILJA
JOULUMUNKKI
JA KAHVI 2,5 dl

350
yhteensä

PULLED PORK
REISSUMIES
JA KAHVI 2,5 dl

590
yhteensä

Päivän Subi®
Vain 3,90 €

15 cm Subi® 

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

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

Joulukuussa kahviostamme
Voimassa 2.1.2019 asti

Oulunkyläinen

TERVETULOA!
Mäkitorpantie 23
puh 09 752 4939

PARTURi-KAmPAAmO

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

Joululahjavinkki 

 
HOITOSETTI 

1000
   (1700)

KOTIMAINEN 
BioDrop MD Sis. 2 pulloa!
silmän kostutustippa
(Tehokas ja hellävarainen apu kuiville silmille. 
Säilontäaineeton!)
Tällä kupongilla 21.12.2018 saakka tai niin kauan kuin 
lahjaerää riittää.

(sis. puhdistus spray + mikrokuituliina + 
mikrotyökalu)
Tällä kupongilla 21.12.2018 saakka tai niin kauan kuin 
lahjaerää riittää.

2000
  (2580)

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!

Toivottavasti saamme valkoisen joulun ja talven myös tänne Oulunkylään. Säiden 
salliessa lähialueilta löytyy paljon mahdollisuuksia talviurheiluun, niin hiihdon, luistelun 
kuin pulkkamäenkin parissa. Ja vaikka lunta ei tulisikaan,

luonnossa on virkistävää liikkua myös talvella. 

               Susan Wilander

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 
Vuotta! 

CLAUDIUS TECHNAU

Keskuspuiston kupeessa nautit Helsingin parhaista
ulkoilualueista ja vehreästä ympäristöstä. Kunin-
kaantammen englantilaistyylinen asuinalue linna-
maisine pihoineen ihastuttaa ja nelikerroksisesta 
hissitalosta löytyy monenlaisia koteja erilaisille 
asujille. Reilun 1 km päästä löytyy Lidl ja S-market. 
Kulkuyhteydet sujuvat bussilla ja jo vartissa 
pääset lentokentälle. Oma tontti ja suomalainen 
rakentaja ovat hyvä yhdistelmä. Autohalli. 
Arvioitu valm. 6/19. RS-kohde. ET-luokka C2013.  

Tutustu kohteeseen: 
www.kiinteistomaailma.fi /helsingin-rotunda

Asuntotyypit: Mh. alk. Vh. alk.
1 h: 29,5 – 30 m² .............73 461 € .......176 370 €
2 h: 35,5 – 44 m² ............68 665 € .......190 440 €
3 h: 69,5 m² ....................90 794 € .......329 200 €
4 – 5 h: 103 m² ................81 680 € .......435 000 €
Autohallipaikka 25 m²....20 000 € .........20 000 €

Kiinteistömaailma | Oulunkylä
Siltavoudintie 4, 00640 Hki

 010 622 3930  
 oulunkyla @kiinteistomaailma.fi 

 Asunto Oy Helsingin Rotunda, Temperankatu 4, 00430 Helsinki

VEHREÄN URBAANIA ASUMISTA

TERVETULOA HELSINGIN 
KUNINKAANTAMMEEN!

Täällä luonto ja kaupunki 

lyövät yläfemmat.

ETUHINNOIN
APTEEKISTA

Tarjoukset voimassa 
31.12.2018 asti.

Multivita Plus 200 tabl.
Monivitamiini- ja hivenaine- 
valmiste aikuisille.

18,90

12,80

Multivita Magnesium-
sitraatti +B6 90 tabl. 
Hyvin imeytyvät magnesium-
sitraattivalmisteet. Nieltävä tabletti sekä 
purutabletit greippi ja lime-sitruuna.

(0,14/tabl.)

Norm. 15,10 (0,17/tabl.)

(0,09/tabl.)

Norm. 22,15 (0,11/tabl.)

Kylänvanhimmantie 29, 00640 Helsinki, puh. (09) 756 2990
www.oulunkylanapteekki.fi Avoinna: ma−to 8.30−19, pe 8.30−18, la 9−15

Orionin 

esittelijä 

paikalla 

ma 3.12.
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Päätoimittajalta

Kohti uutta 
vuotta

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

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

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

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

Seuraavan numeron aineistot 8.1.2019 
mennessä:

Susan Wilander, 0400 510 457
swilander@hotmail.com
Lehti ilmestyy helmikuussa 2019. Tarkista net-
tisivuilta www.oulunkylainen.fi seuraavan lehden 
tarkka ilmestymispäivä.
Arvoisat avustajat! Lähettäkää aineisto mieluiten 
Word-tiedostoina (max. 2500 merkkiä), kuvat jpeg-
muodossa (min. 300 dpi). Toimitus pidättää oikeuden 
muokata aineistoja.

Numero 6/2018 • 28.11.2018 • Perustettu 1985 • 33. vuosikerta • ISSN 0783-6961 • Painos 20 000 kpl 
• Oulunkylä-Seura • Koskela-Seura • Maunula-Seura • Metsälä-Seura • Pakila-Seura • Paloheinän-
Torpparinmäen kaupunginosayhdistys  •  noin 17 000 kpl jaetaan kotitalouksiin ja 3 000 muussa jake-
lussa • Painopaikka: Lehtisepät Oy, Tuusula 

Ilmoita jakeluhäiriösta: Jakeluvalvontaan puh. 09 5615 6400, 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@kolumbus.fi

JO antiikin roomalaiset… 
Viettämiimme juhlapäiviin 
liittyy usein pidempi his-
toriallinen tausta kuin en-
si silmäyksellä uskoisi. Jou-
lu juontaa juurensa paljon 
ajanlaskumme alkua kau-
emmas, muinaisiin keski-
talven juhliin. Niistä se on 
lainannut myös suomalai-
sen nimensä Joulu, jonka 
juuret ovat skandinaavi-
sessa pakanallisessa juhlas-
sa. Sieltä juontuvat perin-
teinen suomalainen turkik-
siin pukeutuva nuuttipuk-
ki, joulukinkun syöminen 
hedelmällisyyden jumala 
Freyrin kunniaksi, ohrasta 
alun perin keitetyn joulu-
puuron vieminen tontuil-
le tai vaikkapa jo viikinki-
en toisilleen antamat pienet 
joululahjat. 

Juhlakulttuuri muuttuu 
ajan ja muun yhteiskunnan 
mukana. Nykyään meille 
tutuin on kristillisestä kult-
tuurista aineksia saanut 
joulunvietto. Joulun pitkäs-
tä ja värikkäästä historiasta 
voimme kuitenkin päätel-
lä, että yhteiset juhlat ovat 
ja ovat aina olleet ihmisil-
le tärkeitä. Niitä vietetään 
elämän ja vuodenkierron 
siirtymäkohdissa, helpotta-
massa astumista uuteen tai 
luopumista vanhasta. 

Joulun ajan juhlaperin-
ne sijoittuu talvipäivänsei-
sauksen tienoille. Silloin pi-
meys taittuu ja alamme jäl-
leen kulkea kohti valoa ja 
kevättä – uutta elämää. Ny-
kyään tätä yhteyttä koros-

taa vielä vuoden vaihtu-
minen heti joulun jälkeen. 
Vuoden vaihde on kuiten-
kin aikojen saatossa muut-
tanut paikkaansa useaan 
kertaan. Muinaisessa Ba-
byloniassa ja antiikin Roo-
massa sitä juhlittiin kevät-
päiväntasauksen aikaan, 
keskiajalla katolinen kirk-
ko piti juhlaa pakanallisena 
ja siirsi uudenvuodenpäi-
vän 25. päivään joulukuuta. 
Suomessa uutta vuotta vie-
tettiin perinteisesti kekri-
nä eli sadonkorjuun jälkeen 
syksyllä. Erilaisia käytän-
töjä vuodenvaihteen mää-
rittämiseen löytyy edelleen 
useita ympäri maailmaa.

Lehdenteossa jokainen 
numero on uusi alku. Mitä 
tällä kertaa kerromme luki-
joille? Mitkä ovat tärkeim-
mät ja kiinnostavimmat asi-
at Oulunkyläisen kotikul-
milla? Mitä haluaisimme 
nostaa esille, mistä paikal-
liset asukkaat tarvitsevat li-
sää tietoa? Miten voisimme 
parhaiten palvella lukijoi-
tamme ja yhteistyökump-
paneitamme? Tällaisia ky-
symyksiä mietimme joka 
kerta uutta lehden numeroa 
tehdessämme. Ensi vuonna 
toivottavasti tavoitamme 
entistäkin paremmin juuri 
ne aiheet, jotka Sinua eniten 
kiinnostavat, juuri sellaises-
sa muodossa, jossa ne par-
haiten palvelevat tarpeitasi. 

Hyvää Joulua & Onnel-
lista Uutta Vuotta!

SUSAN WIlANDEr

päätoimittaja

MAyBE you remember the 
book review I wrote in the 
last edition, for this time I 
thought it might be interes-
ting to write about what has 
changed in my life so far in 
Finland and how my dai-
ly life is going. Of course, 
everything changed becau-
se it’s a completely new li-
fe here, but I will talk about 
differences in specific. 

The most time consu-
ming thing right now is, of 
course, school. The school 
here is very different from 
the one in Germany. The 
students here are much hap-
pier with school and don’t 
hate going there, which 
is, I think, a result of the 
low pressure and general-
ly good atmosphere in Fin-
nish schools, at least in mi-
ne. Just the fact that you can 
call your teacher by first na-
me and the very free and in-
dependent teaching repre-
sents this really well in my 
opinion. 

Another thing about 
school, which is really dif-
ferent, is the level of digital 
media being used in school. 
Maybe this is a bit extreme, 
but I’ve never seen Kahoot, 
Quizlet or Google Class-
room before coming to Fin-
land. Special about Finland 
is also Wilma, which is a de-
vil and an angel at the same 
time. For sure it’s extreme-
ly useful in every way, but it 
also takes away the possibi-

Daily life in Helsinki
lity of skipping a lesson wit-
hout the parents noticing. 

All of this playing toget-
her, I had to remember a 
lot of passwords in my first 

week and get used to a lot 
of new things. Now, after 
two and a half month I can 
comfortably confirm, that 
the Finnish school-system 
is superior to (at least) the 
German one. Some of my 
personal preferences aren’t 
exactly satisfied in school, 
for example taking notes on 
paper or writing exams on 
paper. Besides these things, 
it’s really impressive how 
Finland managed to achie-
ve this. 

Let’s now talk about the 
other things in my daily li-
fe here in Finland, y’all pro-

bably already heard/read a 
lot about the school. In the 
beginning, I was actually 
super lucky, in comparison 
to what I’ve heard from ot-

her exchange students. Just 
at the first day in school 
(which is also a big part of 
social life), another student 
showed me the way to the 
sports place and we got 
to talk a little. This dissol-
ved my fear of not having 
people to sit with at lunch 
and it started a really good 
friendship. 

In the first weeks here in 
Finland, my days were re-
ally filled by just spending 
time with the family, wal-
king through Helsinki like 
tourists with other exchan-
ge students and making fri-

ends in school. This was a 
really packed phase and 
brought a lot of nice expe-
riences and great people in-
to my life here. In my opini-
on I even were super lucky, 
because I have no other 
exchange students from my 
organisation at my school, 
which means I’m really 
having my friends in the 
groups of Finnish people. 

So, at that point, I missed 
doing active sports, so I got 
myself (by suggestion of my 
hostmother) a Funaction-
card. This was a great de-
cision, as I could try many 
different sports all over Hel-
sinki for a super low price. 
Right now I’m doing Street 
Workout, Boxing, Kickbo-
xing and Fencing once a 
week, which may sound li-
ke a lot but really it’s great. 
There is still enough time on 
evenings and weekend to 
spend time with family and 
friends. Most of the coaches 
are even teaching in Eng-
lish, which makes it perfect 
for an exchange student li-
ke me. Otherwise, my free 
time is very much spent in 
the Finnish course, which is 
twice a week. 

I hope I could give you a 
bit of a general view of my 
daily life here in Finland 
and how it developed and 
in the next article I may talk 
more about differences in 
smaller situations of life.

 NIKlAS STAHlKE

Fencing lesson.

Niklas Stahlke

SEUrAHUONEEN remont-
ti on loppusuoralla ja päät-
tynee vuoden loppuun 
mennessä. Talossa on kun-
nostettu pohja- ja ykkösker-
roksen välinen lattia sekä 
parveke. Nykyrakennuksen 
historia alkaa vuodesta 1897 
ja kukoistava ravintolatoi-
minta kesti 1920-luvulle as-
ti. Talon myöhempiä vaihei-
ta ovat olleet niin asuinkäyt-
tö kuin opistokin. Vuodesta 
2002 rakennus on toiminut 
Oulunkylän asukastalona.

Tieto talon remontista 
herätti keväällä asukkais-
sa perusteltua huolta sii-

Seurahuoneen lähes valmis
tä, että kaupungin omista-
ma rakennus siirtyisi kun-
nostuksen jälkeen sosiaa-
livirastolta muuhun käyt-
töön. Oulunkylä-Seuralle 
on kuitenkin vakuutettu, et-
tä kaupunginosan tunnuk-
senakin toimiva talo säi-
lyy jatkossakin asukkaiden 
olohuoneena.

Toiminta käynnistyy ta-
lossa pikkuhiljaa vuoden-
vaihteen jälleen ja se ava-
taan taas helmi-maaliskuus-
sa, kertoo talon toiminnasta 
vastaava sosiaaliohjaaja Eli-
na Pentikäinen.

ErWIN WOITScH



Oulunkyläinen • Pohjoiset esikaupungit28.11.2018 3

OULUNKYLÄ

Tänään on yksi niistä marraskuun alun harmaanhys-
syistä päivistä, jolloin ulos katsomalla ei juurikaan voi 
päätellä mitä kello on.  Helsinki on lillunut usvassa jo 
muutaman päivän.  Pasilan linkkitorni ja Triplan uudet 
kolossit näyttävät kokoaan pienemmiltä, kun katselin 
niitä illalla junalaiturilta.  Odottelin hyvää ystävääni Jo-
ensuusta viikonloppuvierailulle ja oli hetki aikaa ihme-

tellä koko Pasilan alueen muuttumista.  
Yritin kuvitella miltä alue näyttäisi viiden vuoden pääs-

tä ja millaista olisi kulkea siellä tällaisena samanlaisena il-
tana.  Jos huvittaisi, voisin tehdä lenkin entisen Maaliiken-
nekeskuksen alueelle rakennetun, osittain valmiin asuin-
alueen läpi ja jatkaa sitten Oulunkylään päin.  Alittaisin-
ko silloin Mustan Pekan kohdalla Tuusulantien sellaisena 
kuin se nyt on vai rakenteilla olevana bulevardina.  Ka-
dun varret Mäkitorpantiellä näyttäisivät luultavasti aika 
samanlaisilta kuin tänään, mutta Ogelin kohdalla olisi va-
rottava Raide-Jokeria.  Koukkaisin ehkä Siltavoudintiel-
tä oikealle kohti vanhaa asemaa.  Tapsan patsas olisi nyt 
viimein valaistu samoin kuin vanha kirkkokin.  Hienos-
ti toteutettu!  Miltähän tuon torin laidan talon asukkaista 
mahtaa tuntua nyt kun talon purkamiseen on aikaa enää 
parisen vuotta?  Tori muotoutuu varmaan aika toisennä-

Tammen      juurelta
köiseksi ja toivon mukaan viihtyisäksi kohtaamispaikak-
si.  Ja silloin ogelilaisilla olisi oma viehko kahvila, jonne 
voisi piipahtaa iltateelle – kenties.  Jatkaisin Torivoudin-
tietä kotiin päin ja oikealle puolelleni jäisivät Maaherran-
tie uudet, korkeat kerrostalot.  Ne suunniteltiin punatiili-
siksi ja rakennettiin … niin, millaisiksi?

Alueemme tulee lähivuosina läpi-
käymään muutoksia, joiden toivon tuo-
van viihtyisyyttä asukkaille, luovan 
mahdollisuuksia uusille yrittäjille ja py-
syvän sopeutettuina kylämme vehre-
ään, matalaan mittakaavaan.

Toivotan teille kaikille mieluista Jou-
lun odotusta!

MArJA MArKKO

pj Oulunkylä-Seura

OUlUNKyläN Lions Club myy Ogelin ostos-
keskuksen sisäpihalla joulukuusia perinteiseen 
tapaan. Yrityksiä palvellaan tilauksen pohjalta.

Kuusen myynnistä saadut varat käytetään ko-
konaan oulunkyläläisen nuorisotoiminnan tuke-
miseen.  Tänä vuonna tukea ovat saaneet mm. 
Gnistan, Botnia, OYK:n ja Oulunkylän ala-asteen 
stipendirahastot, ala-asteen teatteriesitys, OYK 
9D retkirahasto, Mäkitorpan leikkipuisto ja Ou-
lunkylän VPK.

Kuuset ovat kotimaassa Lohjan seudulla kas-
vatettuja. Lions-kuusiprojektissa on mukana 
myös Gnistan.

Kuusien myyntiajat ovat:
lauantai 15.12 ja sunnuntai 16.12 kello 
10.00–16.00
keskiviikosta 19.12 lauantaihin 22.12 kello 
12.00–18.00
Sunnuntai 23.12 kello 10.00–14.00 jos kuusia 
riittää.

rAIMO ANTTIlA

SUUrIN osa sydänpysäh-
dyksistä johtuu sydämen 
toimintahäiriöistä, jotka ai-
heuttavat sydämeen säh-
köisen kaaoksen ns. kam-
miovärinän ja verenkier-
ron seisahtumisen sydä-
men pumppaustoiminnan 
lakatessa. Kaaos voi kor-
jautua, jos sydämelle an-
netaan sähköisku sopival-
la laitteella, sydäniskuril-
la. Aikaa ei ole kovin pal-
jon, sillä elimistössä syn-
tyy peruuttamattomia vau-
rioita jo muutaman minuu-
tin kuluessa verenkierron 
seisahtumisesta. 

Ensimmäinen paikalle 
sattuva on usein satunnai-
nen ohikulkija, ei terveys-
alan ammattilainen tai edes 
koulutusta saanut. Silti pi-
täisi osata toimia ripeästi ja 
oikein ottein.

Sydänliitto Oulunkyläs-
sä, Oltermannin tie 8:ssa 
kuulostaa oikealta paikalta 
saada neuvoja kuinka toi-
mia tällaisen tilanteen sat-
tuessa kohdalle. Sinne siis 
suuntasin kulkuni tapa-

Sydäniskuri Oulunkyläläisittäin
Sydänperäinen äkillinen kuolema, 
sydänpysähdys ei ole mitenkään 
harvinaista.  Suomessa niitä tapahtuu 
vuosittain noin 5000. Suurin osa on yli 
60-vuotiaita miehiä, mikä tieto ei sinänsä 
yllätä. Mutta kuinka voitaisiin auttaa 
sydänpysähdyksestä selviytymistä?
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maan kehittämispäällikkö 
Mari Blek-Vehkaluotoa ja 
kuulemaan ohjeita. Jo en-
tuudestaan tiesin, että sy-
dänpysähdyksen hoidok-

si tulee aloittaa välittömäs-
ti painantaelvytys ja samal-
la tulee ottaa yhteys hätä-
numeroon 112, jonne ker-
rotaan tapahtumapaikka 
ja mitä on tapahtunut. Jos 
mahdollista otetaan elvy-
tyksen avuksi myös sydän-
iskuri (defibrillaattori).

Iskuri neuvoo 
käyttäjäänsä

Mari kertoo, että sydänis-
kuri on salkun kokoinen 
parikiloinen laite, joka pys-

tyy antamaan sydänrytmin 
korjaamiseen tarvittavan 
sähköiskun.  Koska isku-
ri itse opastaa käyttäjäänsä 
ja osaa toimia automaatti-
sesti, voi sitä käyttää myös 
asiaan muuten kouluttau-
tumaton maallikkokin.  Is-
kuri neuvoo käyttäjäänsä 
puheäänellä eikä se toimi, 
mikäli se itse analysoi ti-
lanteen sellaiseksi, että säh-
köiskua ei tarvita. Auttajan 
tehtäväksi jää asettaa aisti-
vat elektrodit (kämmenen 

kokoiset sähköä johtavat la-
put) sairastuneen rintake-
hälle. Painantaelvytystä tu-
lee kuitenkin jatkaa koko 
ajan, paitsi iskurin iskiessä.

Suomessa lienee noin 
3000 sydäniskuria, eniten 
lentokentillä ja muissa pai-
koissa missä ihmisiä on 
koolla paljon. Tanskassa on 
rekisteröity 19000 iskuria.  
Varmaa tietoa siitä, kuin-
ka monta ihmishenkeä on 
sydäniskurin avulla pelas-
tettu ei ole, mutta Mari ar-
velee, että vuosittain kym-
menkunta. Iskuri onkin 
kuin vakuutus, jota ei kos-

kaan toivo tarvitsevansa, 
mutta jonka hyöty on tar-
vittaessa suuri. 

Yhden iskurin hinta on 
noin 1500€. Laite on jok-
seenkin huoltovapaa, akut 
vaihdetaan kerran viidessä 
vuodessa ja elektrodit käy-
tön jälkeen tai ehkä vuosit-
tain. Oulunkylän alueel-
la ainoa sydäniskuri lienee 
Sydänliiton ulko-oven vie-
ressä! Sopivia sijoituspaik-

Sydänliiton kehittämispäällikkö Mari Blek-Vehkaluoto esittelee liiton toimitalon 
ulkoseinässä olevaa sydäniskuria. 

koja voisivat olla Ogeli, 
Mustapekan seutu, Pikku-
pekan seutu, asema ja mik-
si ei kaikki alueen R-kioskit. 
Yleisesti arvioidaan, että is-
kurien määrää kannattaa li-
sätä ja asiaan suhtaudutaan 
hyvinkin positiivisesti.

rISTO SIpIlä

Lisää aiheesta: 
Sydäniskuriopas 

maallikoille 
www.theseus.fi

SYDÄNLIITTO

Käpylän Lionsklubi ja Helsingin Työväen Orkesteri 
järjestävät 9.12. 2018 klo 15 Käpylän kirkossa Jou-
luisen Konsertin iskurien hankkimiseksi. Tule kuule-
maan konserttia - voit samalla pelastaa lähimmäisesi. 

Toivotamme kaikille jäsenillemme, lehden lukijoille ja 
ilmoittajille 

sekä alueen yhteistyökumppaneille

Hyvää Joulua ja Onnellista Vuotta 2019!
Vi önskar alla våra medlemmar, läsare och 

samarbetspartner

God Jul och Gott Nytt År 2019!
 Oulunkylä -seuran johtokunta

Joulukuusi Leijonilta!

Oulunkylän lions 
clubin risto 
Vyyhtinen ja 
Seppo Seppälä 
joulukuusimetsässä.
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OULUNKYLÄ

SyySKUUN puolivälis-
tä lokakuun alkuun yliop-
pilaskirjoitusten ensiker-
talaiset ja konkarikokelaat 
ahersivat kuuden tunnin 
puserruksissa koulun juh-
lasalissa tietokoneidensa 
ääressä. Ainoastaan enää 
matematiikassa käytettiin 
”vanhanaikaisia” menetel-
miä, kynää ja paperia. It-
se kirjoitin molemmat syk-
syn ylioppilaskokeeni, äi-
dinkielen ja pitkän englan-
nin, sähköisesti. Yo-kirjoi-
tuksissa käytettävän Abit-
ti-ohjelmiston käyttöä on 
harjoiteltu meidän koulus-
samme lukion ensimmäi-
sestä luokasta saakka, jo-
ten kirjoituksissa ei tullut 
vastaan uusia yllätyksiä ei-
kä onneksi myöskään tek-
nisiä ongelmia kohdalleni. 

Lukion aloittaessani jo-
pa odotin abivuotta, sillä 
olin kuullut monilta, että 
syksyn kirjoitusten päätty-
essä elämä taas helpottuu 
ja muutaman kurssin abi-
vuosi olisi rennoin kaikis-
ta lukiovuosista. 

Elokuussa kurssien 
pyörähdettyä käyntiin ta-
vallisten kurssimäärien 
luomien tehtävien ja pa-
lautuspäivien lisäksi kir-
joituksiin lukeminen jätti 
vain pienen loven vapaa-
aikaa arjen keskelle. Tämä 
ei kuitenkaan ollut vielä 
mitään kirjoitusten jälkei-
siin tunnelmiin. 

Kirjoitusten ja ylipään-
sä monien kuukausien ak-
tiivisen lukemisen jälkeen 
iski henkinen stoppi. En-
simmäistä kertaa elämäs-
säni koulutehtäviin ei ole 

TApAHTUMAAN on tulos-
sa Lions Club Oulunkylän 
järjestämä Joulupukki ilah-
duttamaan lapsia. Aina yh-
tä suositut hevoskärryt ja 
poniajelu tulevat tänäkin 
vuonna kyyditsemään lap-
sia. Paikan päällä on mah-
dollista jättää kirje toimi-
tettavaksi Korvatunturille 
ja kaikille kirjeen jättäneil-
le on luvassa pieni yllätys. 
Kuivin suin ja maha tyhjä-
nä ei tarvitse jäädä joulua 
odottelemaan, vaan tarjol-
la on ostettavaksi pientä 
jouluista purtavaa ja juota-
vaa. Tonttupolulta löytyy 
puuhaa koko perheelle ja 
Oulunkylän Käskynhalti-
joiden partiolaiset ovat tä-
nä vuonna auttamassa po-
lun teossa. Lapsille on ja-
ossa pipareita ja makeisia. 
Tulevasta ohjelmasta tiedo-
tetaan lisää MLL Oulunky-
län yhdistyksen kotisivuilla 
https://oulunkyla.mll.fi/ se-
kä Facebook-sivuilla MLL 
Oulunkylä.

Yhdistys käyttää tapah-
tumista saadut tuotot alu-
een perheiden hyvinvoin-

Tule tapaamaan joulupukkia!

Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) 
Oulunkylän paikallisyhdistys ry on jo vuosia 
järjestänyt joulun alla joulutapahtuman 
alueen lapsiperheille. Tänä vuonna 
tapahtuma järjestetään leikkipuisto 
Mäkitorpan alueella maanantaina 17.12. klo 
17.30–19. 

tiin. Keväällä ja syksyllä jär-
jestettyjen kirpputoritapah-
tumien tuotoilla järjestet-
tiin Oulunkylän ala-asteel-
la Somesokkelo ja Oulun-
kylän yhteiskoulun tukiop-
pilaille kurssi tunne- ja vuo-
rovaikutustaidoista. Joulu-
tapahtuman tuotoilla tul-
laan mm. hankkimaan alu-
een päiväkodeille ja esikou-
luille joululahjat.

MLL Oulunkylä toimii 
vapaaehtoisvoimin. Yhdis-
tys on aktiivinen ja järjes-
tää alueen lapsille harras-
tuksia, perhekahviloita, isä-
lapsi -tapaamisia ja erilai-
sia tapahtumia. Tarvitsem-
me jatkuvasti uusia tekijöitä 
mukaan joukkoomme. Jos 
haluat lähteä auttamaan, 
vaikka tulevaan jouluta-
pahtumaan, niin ota yhteyt-
tä lähettämällä sähköpos-
tia osoitteeseen oulunkylan.
yhdistys@mll.fi tai nykäise-
mällä hihasta yhdistyksen 
aktiiveja kerhoissa, perhe-
kahvilassa tai tapahtumis-
sa. Heidät tunnistat sinisis-
tä MLL:n paidoista!

SANNA TUOVINEN

Syksyn koitos on takana – 
teoriassa
Oulunkylän yhteiskoulun abiturientti kertoo tunnelmiaan syksyn 
ylioppilaskirjoitusten jälkeen.

juuri ollenkaan intoa tai 
jaksamista, vaikka mo-
tivaatio nousi huonos-
ti menneen yo-kokeen jäl-
keen. Nykyiset ja vielä tu-
levat kurssit pitäisi suo-
rittaa parhaansa mukaan, 
sillä lähes kaikki niistä 
ovat hyödyksi kevään kir-
joituksia varten. Siksi nii-
den oppimiseen kohdis-
tuu paineet ja näin ollen 
syntyy suuri ristiriita pär-
jäämisen ja jaksamisen vä-
lillä. Monella lähipiirissä-
ni asian laita on samalla 
lailla, joten tilanne ei ole 
ainoastaan subjektiivinen.

Tulevaisuuden suunnit-
teleminen ja sen pohdinta 

tuottavat luonnollisesti li-
sää päänvaivaa kouluteh-
tävien ohelle. ”Lukioaikaa 
tulee myöhemmin kaipaa-
maan”, olen myös kuullut. 
Sekin vielä: kaiken keskel-
lä pitäisi muistaa nauttia. 
Kirsikkana kakun pääl-
lä on kaamos ja sen tuo-
ma lähes välttämättömissä 
oleva alakuloisuus. Lak-
ki siintää muutaman kuu-
kauden päässä, mutta sen 
kuva on vielä haalea.

Kevään kirjoituksiin 
valmistautuminen tulee 
olemaan huomattavasti 
helpompaa, pääosin noin 
kuukauden pituisen luku-
loman ansiosta. Myös tie-

to siitä, että viimeisten kir-
joitusten jälkeen ei tarvit-
se heti alkaa opiskelemaan 
uusia asioita, helpottaa 
varmasti urakkaa. Kevääl-
lä voi siis vielä paremmin 
antaa kaikkensa yo-koeti-
lanteessa kuin syksyllä.

Sinä väsynyt abiturient-
ti tai muu opiskelija, pura 
urakka osiin ja etene askel 
kerrallaan: jokainen palau-
tettu tehtävä ja suoritettu 
koe työntää lähemmäs ta-
voitetta. Itsekin yritän pi-
tää tämän mielessä, tavoit-
teeni eli ylioppilaslakin 
kiilto silmissä.

EErIKA KANKKUNEN

Oulunkylän yhteiskoulu

HElEN valmistautuu luo-
pumaan kivihiilen käytös-
tä vuonna 2029 hallituksen 
linjauksen mukaisesti. No-
pein tapa korvata kivihiiltä 
on biomassa, siksi selvityk-
sen alla on uusien bioläm-
pölaitosten rakentaminen 
Helsinkiin. Tavoitteena on 
vähentää Helsingin energi-
antuotannon hiilidioksidi-
päästöjä ja lisätä uusiutu-
van energian käyttöä.

Patolaan suunnitellaan 

Helen suunnittelee 
pellettilämpölaitosta patolaan
Helen selvittää mahdollisuuksia 
biolämpölaitoksen rakentamiseen 
Helsingin Patolaan Helenin käytössä 
olevalle lämpölaitostontille. Patolaan 
suunniteltava lämpölaitos edellyttää 
asemakaavamuutosta, joka mahdollistaa 
toisen laitoksen rakentamisen nykyiselle 
tontille.

120 MW:n biolämpölaitos-
ta, jonka pääpolttoaineena 
on pelletti. Suunniteltu läm-
pölaitos sijoittuisi Helenin 
käytössä olevalle tontille 
olemassa olevan öljy/maa-
kaasukäyttöisen lämpölai-
toksen viereen. Uuden läm-
pölaitoksen rakentaminen 
edellyttää muutosta nykyi-
seen lämpölaitosalueen ase-
makaavaan. Tontin käyttö-
tarkoitus tai koko ei muu-
tu asemakaavamuutoksen 

yhteydessä.

Esittely- ja keskustelu-
tilaisuus asemakaava-
muutoksesta

Helsingin kaupungin Kau-
punkiympäristön toimiala 
järjesti alueen asukkaille 
esittely- ja keskustelutilai-
suuden alueella käynnissä 
olevista kaavoitushankkeis-
ta tiistaina 20.11.2018 Ou-
lunkylän yhteiskoulussa. 
Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma ja kaavan val-
misteluaineistoa (havainne-
kuvia ja tehdyt selvitykset) 
on esillä 19.11.–10.12.2018 
seuraavissa paikoissa:

- Oulunkylän kirjastossa, 
Kylänvanhimmantie 27

- verkkosivuilla www.
hel.fi/suunnitelmat.

HElEN

PEXEL

PINJA HENTUNEN

Helppoon Joulun valmisteluun 
Tilaa joulupöytäsi 

ennakkoon meiltä ja 
nouda kaikki valmiina 

ennen aattoa.
Kätevää ja 
vaivatonta.

Haastemiehentie 1, 00690 HELSINKI
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Oulunkylän kaavat

Käskynhaltijantien ym-
päristön kaava on vahvis-
tunut ja hallinto-oikeus on 
kumonnut valituksen. Käs-
kynhaltijantie muuttuu tii-
viiksi kaduksi, jonka kes-
kelle tulee Raide-jokeri. 
Uutta asuntokerrosalaa tu-
lee 72300 km2, vastaten 
1800 asukasta, ja liiketilaa 
2300km2. Kirkon alue pie-
neni, mutta samalla sille tu-
li uutta rakennusoikeutta. 
Asuntoaluetta ei ilmeisesti 
aleta rakentaa lähivuosina, 
sille se edellyttää mm. kaa-
suputken siirron Patolan 
pohjoispuolelle.

Rautatiehen nojautuva 
Maaherrantie 34-42:n kaa-
va Veräjänmäessä on eden-
nyt ehdotukseksi. Tehok-
kuusluku alueella on 1,62 ja 
kaupungin katukustannuk-
set ovat 0,5 milj. euroa se-
kä suurenevan päiväkodin 
5 milj. euroa.

Luonnosvaiheesta yleis-
luonne on pysynyt ennal-
laan, mutta monia pieneh-
köjä tarkistuksia on tullut. 
Esimerkiksi asukasluvun li-
säys on pudonnut 1100:sta 
900:aan. Kun autoliiken-
ne Veräjälaaksosta Maa-
herrantien kautta Oulunky-
län keskustaan katkaistaan, 
liikenne Jokiniementiellä 
ja Kirkkoherrantiellä kas-
vaa enemmän kuin väkilu-
vun kasvu edellyttäisi, lii-
kennejärjestelyihin on jou-
duttu kiinnittämään paljon 

Alueemme kaavatilanne
huomiota. Kevyen liiken-
teen asemaa on parannettu 
ja em. katujen välityskykyä 
hiottu.  

Maaherrantien ympä-
ristön kaava on edellisen 
kaavan ja rautatien välissä 
Seurahuoneen läheltä Joki-
niementielle. Asemakaava 
on saanut lainvoiman elo-
kuun lopulla. Viimeiste-
lyvaiheessa sitä tarkistet-
tiin viranomaislausuntojen 
pohjalta. Kolmion muotoi-
selle, Jokiniementiehen ra-
joittuvalle varastoalueel-
le tulee rakennusoikeutta 
10150 km², vastaten 250 asu-
kasta. Rakentaminen voi-
nee alkaa lähiaikoina riip-
puen lähinnä maanomista-
ja-rakennuttajan tekemistä 
markkinointiarvioista.

Kun kaupunki ostaa ra-
dan ja torin vieressä ole-
van 3-kerroksisen puretta-
van asuintalon osakkeet, al-
kaa kaavoitustyö. Toden-
näköisesti sen paikalle kaa-
voitetaan 6-9 kerroksinen, 
pohjapinta-alaltaan hieman 
suurempi talo, jonka poh-
jakerrokseen tulee liiketilo-
ja. Kaupunkiympäristölau-
takunta puolsi Asunto Oy 
Oulunkyläntori 2:n asunto-
osakeyhtiön osakekannan 
ostamista 30.10. Asukkaat 
voivat asua rakennuksessa 
vähintään viisi ja enintään 
seitsemän vuotta sopimuk-
sen teosta ja sen jälkeen ra-
kennus voidaan purkaa. Ta-
voitteena on, että tänä aika-

na keskustan asemakaavat 
radan lounaispuolella saa-
taisiin valmiiksi.

Maunala-pirkkolan 
kaava

Pirkkola-Maunulan Joke-
rikaavan yksi tontti (Pirjon-
tie 28) on kumottu, muutoin 
asemakaava vahvistui. Vali-
tuksen olivat tehneet Pirk-
kolan Omakotitaloyhdistys 
ja Maija Hakanen. Hallin-
to-oikeus piti katselmuksen 
alueella syyskuun alkupuo-
lella, tueksi päätökselleen.

Valitusten pääkohde oli 
se, että omakotialue on ra-
kennussuojelukohde ja sel-
laiselle alueelle ei voida si-
joittaa 5-kerroksista kerros-
taloa. Valitusten muut pe-
rustelut todettiin sellaisik-
si, etteivät ne tee kaavaa 
lainvastaisiksi. Siten mm. 
ko. talon varjostus naapu-

ritonteille tai vähäinen lii-
kenteen lisääntyminen ei-
vät olisi kerrostalon kaavaa 
kaataneet.

Hallinto-oikeuden pää-
tös ei ollut yksimielinen, 
vaan äänestystulos 2-1. Yk-
si oikeuden jäsen olisi hy-
väksynyt kaavan. Mie-
lenkiintoista päätökses-
sä on mm. se, että vuoden 
2016 yleiskaavaa ei tarvit-
se ottaa huomioon, koska 
se ei ole vielä lainvoimai-
nen, vaan vain vuoden 2002 
yleiskaava juridisesti oh-
jaa asemakaavoitusta. Uu-
den yleiskaavan lopullinen 

kohtalo selvästi vaikeuttaa 
kaupunkisuunnittelua.

Helsingin kaupunki va-
littaa päätöksestä.

pakilan kaavat

Kaupunki on tehnyt pää-
töksen Pakilantien varren 
tehostamisesta ja kahdessa 
paikassa on käynnissä tii-
vistävä asemakaavoitus.

Pakilantien ja Lepolan-
tien risteyksessä on jo 5 
vuotta sitten ideoitu Elisan 
tontin tyhjälle eteläosalle 
asuinrakentamista. Hanke 
on edennyt kaavaluonnok-
seksi ja telemasto siirtyy toi-

mistorakennuksen pohjois-
puolelle. Asuinrakennukset 
olisivat 2-kerroksisia.

Ripusuontien ja Pakilan-
tien risteykseen jälkimmäi-
sen itäpuolelle on kahdelta 
tontilta aikomus purkaa ta-
lot ja rakentaa tilalle uudet 
3-4 kerroksiset asuinraken-
nukset ainakin tonttitehok-
kuudella 0,6.

Itä-Pakilassa Solakal-
liontien ympäristön kaa-
vaa on valmisteltu. Vuo-
denvaihteessa on tarkoitus 
esitellä tilannetta ja järjestää 
kaavakävely alueella.

ArTO SAlMElA

raide-Jokerin varren uudisrakentamissuunnitelmia.

HELSINGIN KAUPUNKI

pOHJOISEN Suurpiirin 
ja Koskela-Käpylän väes-
tö kasvaa kaupungin uu-
den ennusteen mukaan lä-
hinnä vain niillä osa-alu-
eilla, jonne rakennetaan 
kerrostaloja. 

Nykyinen Maunulan-
puisto-niminen, entinen 
Maaliikennekeskuksen osa-
alue kuuluu vielä suurpii-
riimme, mutta siirtynee Pa-
silaan. Alueen nimi ennakoi 
muutosta. Alue olisi vuon-
na 2030 lähes kokonaan ra-

Väestöennuste alueen kaupunginosiin 
(luvut vuoden alussa):

Osa-alue 2018 2020 2030 Muutos 
2018-2030

Maunula 9096 9160 9122      26

Länsi-Pakila 7033 7170 6983    -50

Paloheinä-Torpparinmäki 8699 8681 8422  -277

Oulunkylä 13597 15046 17659 3062

Itä-Pakila 3697 3694 3609     - 88

Käpylä 8073 8130 7890  -183

Koskela 3349 3337 6076 2727

Maunulanpuisto/Pohj.Pasila 1 0 5359 5358

kennettu, kaavassa enna-
koidaan kokonaiskasvuk-
si 5700 asukasta. Parhail-
laan siirretään voimalin-
jaa tien keskelle vaikeutta-
masta rakentamisen aloitta-
mista. Asuntoja valmistui-
si vuosina 2022–2029 melko 
tasaisesti.

Asumisväljyyden pieni-
kin kasvu aiheuttaa sen, et-
tä alueilla, joilla ei ole uu-
disrakentamista, väkiluku 
hitaasti laskee. Näin kävisi 
pohjoisosassa, Pakilan seu-

rakunnan alueella. Koske-
lan sairaalan ym. rakenta-
minen toteutuisi lähinnä 
vuosina 2023-2030. Oulun-
kylässä Patolan luoteisosan 
valmistuminen aiheuttaisi 
pienen kasvun 2020, mutta 
pääosin kasvua tulisi vuo-
sina2023-2029. Oulunkylän 
seurakunnan alueen kas-
vu olisi lähes 6000 asukasta 
tai noin 11000 asukasta, jos 
Maaliikennekeskuksen alue 
ei siirry Pasilan puolelle.

ArTO SAlMElA

Alueemme väkiluku 
tulee kasvamaan 

HELSINKI, VIIKINMÄKI, KT, RT, PT

www.huoneistokeskus.fi

Taiteilijan näkemys.

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

Asunto Oy Helsingin Topaasi ja Rubiini

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

Nyt myynnissä! Unelmoitko uudesta kodista? Viikinmäkeen rakennetaan omalle 
tontille kahden asunto-osakeyhtiön kokonaisuus. Kerros-, pari- ja rivitalo-asun-
noissa on eri koko vaihtoehtoja yksiöistä isoihin perheasuntoihin. Tule tutustu-
maan ja varaamaan omasi. E=C2018. Arvioitu valmistuminen 12/2019–4/2020.

ESIMERKKIKOOT JA HINNAT:
KT, 2 h, kt 44,5 m² mh. 77.435 €, vh. 263.000 €.
KT, 3 h, k 67,5 m² mh. 89.600 €, vh. 365.000 €.
RT, 4 h, k, s 95,0 m² mh. 155.400 €, vh. 543.000 €.
Ristiretkeläistenkatu 11, 00710 Helsinki. 
Rakennuttaja: TA-Kodit Oy, RS-kohde.

Uusi koti odottaa lähellä luontoa Viikinmäessä.
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läHES parikymmentä alu-
eemme asukasta kokoontui 
torstai-iltana 1.11.18 pohti-
maan Stadiluotsi Ella Tans-
kasen johdolla Osallistuvan 
budjetoinnin hankeideoita 
Pakin talolle. Eri-ikäisistä 
ja eri taustoista koostunut 
joukko pelasi OmaStadi-
peliä, jonka kautta löydet-
tiin yhteisiä teemoja, joiden 
ympärille rakennettiin kau-
punkia kehittäviä ideoita.

Alueemme ideoinnis-
sa keskiöön nousivat yhtei-
söllisyyden ja yhteisten tilo-
jen tarve. Koko alueen “olo-
huoneelle” jossa olisi mah-
dollisuus viettää aikaa ja 
liikkua, löytyi jokaisesta pe-
liporukasta toiveita. Tämän 
lisäksi esimerkiksi alueen 
bussilinjoihin, liikuntamah-
dollisuuksiin sekä julkisiin 
kierrätyspisteisiin kiinnitet-
tiin huomiota. 

– Haluamme poistaa alu-
eelta yksinäisyyttä ja mah-
dollistaa nuorille paikkoja, 

VANHEMpIEN kiinnos-
tus lapsen koulunkäyntiä 
kohtaan on ensisijaisen tär-
keää sekä lapsen oppimi-
sen että kouluviihtyvyyden 
kannalta. Suomen vanhem-
painliitto julkaisi Vanhem-
pien barometri 2018:n tu-
lokset marraskuun alussa. 
Noin 10 000:n peruskoulu-
ikäisten vanhemman vasta-
uksista nousi selvästi esil-
le, että uuden opetussuun-
nitelman linjaama vanhem-
pien osallisuus ja mukana-
olo koulun toiminnassa ei 
ole vielä täysin jalkautunut 
kouluarkeen. 

Vanhempainliitto suosit-
telee, että vanhemmat tulee 
aktiivisesti osallistaa mu-
kaan tukemaan kouluhyvin-
vointia ja kehittämään kou-
lun toimintaa. Oulunkylän 
ala-asteella panostetaankin 
nyt kodin ja koulun yhteis-
työn syventämiseen van-
hempaintoiminnan aktiivi-
en ja koulun välisellä yhteis-
työllä: paljon hyvää on jo – 
ja uusia toimintatapoja luo-
daan ja kehitetään yhdessä. 

Millaista 
vanhempaintoiminta on 
nykyään?

– Mä haluan olla mukana, 
koska se on oiva tapa osal-
listua lasten kouluasioihin - 
saa paremmin tietoa ja pää-
see vaikuttamaan yhteisiin 
asioihin. Ja se on hauskaa, 
tuo positiivista virettä elä-
mään! Oulunkylän ala-as-
teen vanhempaintoimin-
nan aktiivi Rina Oksanen 
innostaa uusia vanhempia 
mukaan. Osallistua voi ny-
kypäivänä monella tapaa: 

pakilan alueella 
tarve yhteiselle 
olohuoneelle

Ideoita kerättiin OmaStadi-pelin avulla.

summasi tilaisuudessa mu-
kana ollut Pakila-Seuran 
väistyvä puheenjohtaja Ta-
pio Klemetti. 

Ehdotuksia voi jättää 
15.11.–9.12.2018 OmaSta-
di.hel.fi -verkkosivulla. Eh-
dotuksista äänestetään ke-
väällä 2019. Tätä ennen ide-
at ehditään arvioida toteut-
tavien asiantuntijatahojen 
toimesta. Kaikki yli 12-vuo-
tiaat helsinkiläiset saavat 
äänestää, ja äänestys tapah-
tuu verkon lisäksi esimer-
kiksi osassa kouluja sekä 
kirjastoissa. 

Marttojen kahvituksen 
ja herkullisten tarjoomus-
ten äärellä keskustelu soljui 
vielä virallisen osuuden-
kin päätyttyä. “Keskustelut 
kuulostivat todella hyvil-
tä” kiittelivät tapahtuman 
järjestelyistä vastanneet 
Stadiluotsi Ella Tanska-
nen ja Pakila-Seuran Peppi 
Tervo-Hiltula.

pEppI TErVO-HIlTUlA

Tule mukaan edistämään 
lasten ja nuorten hyvinvointia!

somessa toimivan yhteis-
työryhmän kautta, tulemal-
la mukaan työpajoihin tai 
vaikkapa vastaamalla erilai-
siin teemakyselyihin kun ai-
he kiinnostaa oman perheen 
näkökulmasta.

Toimintaa eri ikäisten 
lasten perheille

Oulunkylässä on useita van-
hempien vapaaehtoisvoi-
min pyöriviä yhdistyksiä - 
MLL Oulunkylä tarjoaa ak-
tiivisesti toimintaa alle kou-
luikäisten perheille, Oulun-
kylän ala-asteen vanhempain-
yhdistys OIVA uudistaa par-
haillaan toimintaansa ja ak-
tivoi vanhempia koolle yh-
teisten teemojen äärelle ja 
Oulunkylän yhtenäiskoulun 
vanhempainyhdistys Wandy 
mahdollistaa kohtaamisia 
yläkoulu- sekä lukioikäisten 

vanhemmille. 
Eri ikäluokkien ympä-

rillä toimivat vanhempien 
yhteisöt ovat aidosti kiin-
nostuneita lasten ja nuorten 
arjesta. 

– Just yksi päivä ajatte-
lin, että jokaiselle alueel-
le muuttavalle pitäis kertoa 
näistä yhdistyksistä, koska 
ne on mainioita paikkoja tu-
tustua kaikkeen siihen mitä 
alueella on. Ja ihmisiin iloi-
neen ja suruineen – nyt esi-
merkiksi esillä on huoli sii-
tä, löytyykö asuinalueel-
tamme riittävästi kokoon-
tumispaikkoja ja mielekäs-
tä toimintaa nuorille? sum-
maa alueen toimijoiden yh-
teisiä tuntoja MLL Oulun-
kylän puheenjohtaja Sanna 
Tuovinen.

Seuraava yhteistempaus 
on Valon aamu

Ogelin OIVA ja MLL Oulun-
kylä tekevät tiivistä yhteis-
työtä lasten ja nuorten eteen: 
tänä syksynä ala-asteella to-
teutettu Syyskirppis oli hyvä 

esimerkki onnistuneesta yh-
teistapahtumasta. Seuraa-
vaksi 30.11 kohdataan aa-
mulla kouluun matkaavia 
lapsia Valon aamu -tempauk-
sen merkeissä, jossa ihastel-

Asukasyhdistys on alueen asukkaiden palvelija
Minut valittiin Pakila-Seuran puheenjohtajaksi kolme 
vuotta sitten. Pian valintani jälkeen kirjoitin ensimmäi-
sellä puheenjohtajan palstallani, että Pakila-Seuran teh-
tävä on toimia kotiseutumme parhaaksi.

”Oman kaupunginosan merkitystä ei voi liioitella. Pa-
kila-Seuran tärkeä tehtävä on toimialueellaan Pakilas-
sa, Paloheinässä, Torpparinmäessä ja Tuomarinkyläs-
sä edistää sellaisen ympäristön syntyä, jossa on muka-
vaa ja turvallista elää ja asua ja jonka mielellään kertoo 
kotiseudukseen.” 

Sitten jatkoin palstalla pohdintaa, mitä kotiseudun hy-
väksi toimiminen voisi käytännössä tarkoittaa: Kuunte-
lua, kohtaamisia ja viestintää.  

”Asuinympäristö on fyysisen ympäristön, palvelujen ja 
yleisen ilmapiirin kudelma. Pakila-Seuran luonteva teh-
tävä on koota asukkaiden mielipiteitä ja toiveita, jotta 
kudelmasta tulee mahdollisimman paljon asukkaiden-

sa näköinen.” 

Puheenjohtajavuosinani minulle on ollut tärkeää, että Pa-
kila-Seura pyrkii edistämään niitä asioita, joita alueen 
asukkaat pitävät tärkeinä. Asukkaiden mielipiteitä Pakila-
Seura on kuullut järjestämillään laajoilla asukaskyselyil-
lä, viimeksi vuonna 2017. Kyselyissä on vahvistunut, että 
asukkaat arvostavat ennen kaikkea alueemme luonnonlä-
heisyyttä ja pientalovaltaisuutta.

”Pakila-Seuran luonteva tehtävä on luoda kohtaamistilai-
suuksia alueen ihmisille ja toimijoille.” 

Pakila-Seura itsessään ei ole itseisarvo. Olen halunnut 
nähdä Pakila-Seuran roolin mahdollistajana. Rekisteröi-
tyä yhdistystä voidaan tarvita järjestämään ja mahdollis-
tamaan yhteisiä tapahtumia, joissa kohtaamme toisia alu-
eemme asukkaita. Joskus Pakila-Seuran mahdollistajan 
rooli näkyy siinä, että toiveiden esittäminen kaupungil-
le saa enemmän painoarvoa, kun esittäjä on kaupungin-
osayhdistys eikä yksittäinen asukas. 

”Pakila-Seuran luonteva tehtävä on ylläpitää viestintä-
alustaa, jossa paikalliset yritykset ja tapahtumanjärjestäjät 
voivat ilmoittaa tarjoamistaan palveluista ja tulossa olevis-
ta tapahtumista.”

pakila-Seuran 
puheenjohtajan palsta Pakila-Seuran viestintä facebookissa, nettisivuilla ja 

Oulunkyläinen-lehdessä on ollut viime vuodet avointa, 
ajantasaista ja alueemme asiat laaja-alaisesti kattavaa. 
Siitä kuuluu iso kiitos seuran viestintäryhmälle. 

Kuuntelua, kohtaamisia ja viestintää. Sopivia teemoja 
Pakila-Seuralle kolme vuotta sitten 
ja miksipä ei jatkossakin?

Lopetan Pakila-Seuran hallitukses-
sa hyvällä mielellä. Ensi vuonna 
Pakila-Seura saa uuden puheenjoh-
tajan. Vaikka seuran ja sen hallituk-
sen toiminta on yhteispeliä, uusi 
puheenjohtaja tuo uusia tuulia. Uu-
det tuulet virkistävät.   

TApIO KlEMETTI

Pakila-Seuran pj
050-624 86

Ps. Pakilan ylä- ja ala-asteen koulujen sekä päiväko-
ti Havukan ja päiväkoti Pakilan uusien tilojen rakenta-
mishanke etenee. Suunnitelmia esitellään kaikille avoi-
messa asukastilaisuudessa joulukuussa. Tarkista ajan-
kohta ja paikka Pakila-Seuran facebook-sivuilta. www.
facebook.com/pakilaseura

laan lasten liikenneturval-
lisuutta lisääviä heijastimia 
ja lahjoitetaan heijastin, ellei 
sellaista jo löydy.

Uutta yhteistoimintaa 
vireillä 

Alueen lapsiperheille toi-
mintaa ja vaikuttamismah-
dollisuuksia tarjoavat yh-
distykset virittävät nyt uut-
ta, yhdistysrajat ylittävää 
toimintaa – ja ehkäpä mu-
kaan saadaan myös Oulun-
kylän nuorisotalon ammat-
tilaiset. Jos ideat lähtevät oi-
kein lentoon, yhteistyö voi 
poikia myös konkreettisen 
ehdotuksen Helsingin uu-
teen osallistuvan budjetin 
hankkeeseen esitettäväksi. 
Juuri nyt onkin mielenkiin-
toinen hetki aktivoitua mu-
kaan toimintaan, tervetuloa 
juuri Sinä!

MArIKA MANTErE

Oulunkylän ala-asteen 
vanhempainyhdistys 

OIVAn pj 
Suomen vanhempainlii-

ton johtokunnan jäsen

MARKO AINOA

Ogelin OIVAn työpajassa 8.11.2018 vanhemmat sekä kodin ja koulun yhteistyön 
vastuuopettajat ideoivat yhdessä hyviä käytänteitä luokkatiimien toimintaan

PEPPI TERVO-HILTULA
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PAKILA

KAUpUNgINHAllITUS 
päätti 29.10. esityksestään 
kaupungin ensi vuoden ta-
lousarvioksi. Kaupungin-
valtuusto päätti talousarvi-
osta 14.11.

Ennen kaupunginhalli-
tuksen päätöstä kaupun-
ginhallituspuolueet neuvot-
telivat pormestarin talous-
arvioesityksestä. Puoluei-
den välisissä neuvotteluis-
sa pormestarin talousarvio-
esitykseen lisättiin yhteensä 
22 miljoonaa, josta kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimialal-
le 3 miljoonaa. Kaupungin-
hallituspuolueiden neuvot-
teluissa päätettiin poistaa 
talousarvioesityksestä mai-
ninta Pakilan nuorisotalon 
toiminnan supistamisesta 
tai siitä luopumisesta. 

Nyt kun kaupunginhal-
lituspuolueiden neuvotte-
lutulos on päätetty kaupun-
ginhallituksessa, voidaan 
todeta, että uhka Pakilan 
nuorisotalon lopettamisesta 
on poistumassa. 

Tärkeitä asioita kannat-
taa pitää esillä. Eri toimijoi-
den yhteinen vetoomus Pa-
kilan nuorisotalon puoles-
ta oli hyvä ja toi nuorisota-
lon tilanteen päättäjien tie-

pAKIlANTIEN varrella on 
meneillään useampia ra-
kentamishankkeita, joiden 
myötä Pakilantien maise-
ma on vähitellen kokonaan 
muuttumassa. Kaupunki-
suunnittelulautakunta hy-
väksyi Pakilantien kehittä-
miselle periaatteet nelisen 
vuotta sitten ja sen jälkeen 
alueelle on tehty asemakaa-
vamuutoksia, joilla mahdol-
listetaan kerrostaloraken-
taminen Pakilantien varren 
tonteilla ja tehokkaampi ra-
kentaminen myös niiden ta-
kana olevilla tonteilla.

Helsingin uudessa yleis-
kaavassa Pakilantien varsi 
on osoitettu alueeksi, jolla 
rakentaminen voi olla ym-
päristöään tehokkaampaa. 
Kaupungin yleisenä tavoit-

pakilantien varteen 
kerrostaloja

toon laajasti. Sen jälkeen ai-
nakin minun oli helppo esit-
tää oman valtuustoryhmäni 
budjettineuvottelijoille pai-
nokas toive Pakilan nuori-
sotalon toiminnan supista-
mis- ja lopettamiskirjauksen 
poistamiseksi kaupungin 
ensi vuoden talousarviosta. 

Lopullisesti Pakilan nuo-
risotalon jatkosta päättää 
kulttuuri- ja vapaa-aikalau-
takunta 18.12., kun se hy-
väksyy kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalle tulosbudje-
tin vuodelle 2019. Saamieni 
tietojen mukaan toimialan 
budjettiesityksessä ei esi-
tetä Pakilan nuorisotalosta 
luopumista. 

Jatkossa kulttuurin ja va-
paa-ajan toimialalla tutki-
taan mahdollisuutta saada 
nuorisotyölle tilat suunnit-
teilla olevasta uudesta Paki-
lan yläasteen koulusta. Sen 
sijaan Pakilan nuorisotalolla 
kokoontuvat perhekerhot ja 
muskarit nähdään kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimialal-
la asukastaloille kuuluvak-
si toiminnaksi, josta ja jonka 
rahoituksesta toimiala toi-
voo päätettävän koko kau-
pungin tasolla.

TApIO KlEMETTI

Pakilan nuta säilyy

r-KIOSKIT ovat toimineet 
Suomessa jo 108 vuotta. Lii-
ketoiminta alkoi Rautakir-
jan nimellä lehtien ja kirjojen 
myynnillä rautatieasemilla. 
Vuodesta 2012 lähtien yhti-
ön on omistanut norjalainen 
perheyritys Reitan.

R-kioskeja on Suomes-
sa 550, niissä henkilö-
kuntaa 2500. Ketjun lähes 
500 kauppiasta toimivat 
franchiseyrittäjinä. 

– Kynnys yrittäjäksi ryh-
tymiselle on matala; R-kios-
kiyrittäjä saa valmiin kaup-
papaikan, tarvittavat inves-
toinnit ja koulutuksen. Yrit-
täjän oma rahallinen panos-
tus jää näin pieneksi. Ketjun 
liikevaihto on noin 300 mil-
joonaa euroa. R-kioskit on 
Suomen suurin kahvilaket-
ju, toteaa ketjun toimitusjoh-
taja Teemu Rissanen. 

Pakilan R-kioskin yrittä-

Ärrä auki aamusta iltaan
jänä 1,5 vuotta toiminut To-
mi Ahvenainen on tyytyväi-
nen uravalintaansa. 

– Työni on monipuolista, 
nuorena yrittäjänä saan pal-
jon uutta oppia. R on vah-
va brändi ja sitä on kiva vie-
dä eteenpäin. Sopimukse-
ni kesto on kolme vuotta. 
Kauppiailla on säännölli-
sesti koulutusta ketjun puo-
lesta. Apua saan aina kun 
tarvitsen, hän toteaa. To-
mi Ahvenainen suosittelee 
ottamaan rohkeasti selvää 
mahdollisuuksista ryhtyä 
yrittäjäksi.

R-kioskien palveluva-
likoima on laaja käsittäen 
matkaliput, maksupalvelut, 
rahannostot, posti- ja paket-
tipalvelut, tapahtumaliput, 
pelaaminen, lehdet, välipa-
lat. Toiminnassa näkyy vah-
vasti paikallisuus.

MAUNO HArI

teena on Pakilantien ympä-
ristön kehittäminen yhteis-
työssä tonttien omistajien 
kanssa: Pakilantie halutaan 
saada Länsi-Pakilan eläväk-
si keskuskaduksi, jonka var-
rella on ympäristöä tiiviim-
pää rakentamista, palvelui-
ta ja asumista. Nyt meneil-
lään olevien muutoshank-
keiden tavoitteena on mah-
dollistaa tonttien tehok-
kaampi rakentaminen. Käy-
tännössä tämä merkitsee 
4-kerroksisten asuinkerros-
talojen rakentamista Paki-
lantien varteen. 

rakennusoikeus nousee

Helsingin voimassa oleva 
asemakaava mahdollistaa 
tällä hetkellä Pakilassa ton-
tin rakentamisen pääsään-

töisesti kertoimella 0,25 mi-
kä tarkoittaa, että 1000 m² 
tontille voidaan rakentaa 
250 m² kerrosalaa. Uudes-
sa todennäköisesti kevääl-
lä 2019 lainvoimaiseksi tu-
levassa yleiskaavassa kes-
kimääräinen rakennusoike-
us nousee kertoimeen 0,4. 
Asemakaava on kuitenkin 
tonttikohtainen ja riippuu 
sijainnista. Tälläkin hetkel-
lä esim. Pakilantien var-
ren tonteilla on mahdollista 
huomattavasti tehokkaampi 
rakentaminen. Tontin omis-
taja voi hakea muutosta 
asemakaavaan. 

Kolme tonttia Pakilantien 
varrella ja sen välittömässä 
läheisyydessä on hakenut 
asemakaavamuutosta:  

Pakilantie 59 sijaitsevaa 
tonttia suunnitellaan muu-
tettavaksi osittain asuinton-
tiksi, jolle tulisi täydennys-
rakentamista. Tontilla sijait-
seva telemasto siirrettäisiin 
Lepolantien varteen. 

Osoitteisiin Pakilantie 
81a ja Ripusuontie 59 suun-
nitellaan 3- ja 4-kerroksi-
sia uudisrakennuksia. Ton-
teilla olevat rakennukset 
purettaisiin. 

rakentamaan 2020

Näitä suunnitelmia esi-
teltiin Paloheinän kirjastol-
la 31.10. järjestetyssä kaava-
päivystyksessä. Kaavaluon-
nosvaihe, jonka aikana oli 
mahdollista esittää mielipi-
teitä suunnitelmasta, päät-
tyi 16.11.2018. Nyt kaava-
ehdotus on viimeisteltävä-
nä ja siirtyy sen jälkeen pää-
tösvaiheeseen eli ensin kau-

punginhallitukselle ja lo-
puksi kaupunginvaltuus-
toon. Arvioitu rakentami-
nen voisi alkaa 2021.

Kyläkunnantien ja Paki-
lantien itäpuolista risteystä 
koskee muutoshanke, jon-
ka tavoitteena on rakentaa 
osoitteeseen Kyläkunnan-
tie 67 päivittäistavarakaup-
paa ja toimistotiloja. 3-ker-
roksinen toimitilarakennus 
sijoittuisi Kyläkunnantien ja 
Pakilantien risteyksen ton-
tille sekä Helsingin kaupun-
gin omistamalle suojaviher-
alueelle Kehä I:n varteen. 
Tämän hankkeen osalta 
kommentointiaika on myös 
päättynyt. Rakentaminen 
voisi käynnistyä 2020.

Uudisrakennusten poh-
jakerroksiin suunnitellaan 
liiketiloja, mikä toisi toivot-
tuja palveluita, mutta lisäi-
si liikennevirtoja rakennus-
ten läheisyydessä olevilla 
Pakilantien poikkikaduil-
la. Muina asukkaiden huo-
lina ovat uudisrakennus-
ten etäisyydet tonttien ra-
joista sekä se, onko raken-
nuksiin tulossa omistus- vai 
vuokra-asuntoja. 

Näiden lisäksi Pakilan-
tien ilmeeseen vaikuttaa 
Pakilantien ja Välitalon-
tien risteykseen (Pakilan-
tie 83) nouseva uudisraken-
taminen, joka on hyväksyt-
ty kaupunginvaltuustossa 
helmikuussa 2018. Kyseisen 
tontin osalta tehokkuusluku 
on 1,0. 

Suunnitelmiin voi tutus-
tua tarkemmin verkkosivul-
la www.hel.fi/suunnitelmat.

ErJA VUOrIO

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.

ARKKITEHTITOIMISTO MATTI IIRAMO MAUNO HARI

Tomi Ahvenaisella ja Teemu rissasella on hymy herkässä 
tulospalaverin jälkeen.
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pAKIlAN Voimistelijat on 
varmasti useimmille Ou-
lunkyläisen lukijoille tut-
tu paikallinen urheiluseu-
ra. Toimintaa on Pohjois-
Helsingissä Pakilan, Palo-
heinän, Torpparinmäen ja 
Oulunkylän alueilla niin 
voimistelun kuin erilais-
ten jumppienkin muodos-
sa. Seurassa liikuntaa har-
rastaa lähes 1 500 lasta ja 
aikuista. 

Pakilan Voimistelijoiden 
toimintaan on helppoa tulla 
mukaan, yhdellä ilmoittau-
tumiselle pääsee mukaan 
koko lukukauden tai vuo-
den liikuntatunneille, jotka 
järjestetään enimmäkseen 
alueen kouluilla. Eri vaih-
toehdoista löytyy varmas-
ti sopiva liikuntamuoto, on 
tarkoituksena herättää lii-
kuntaharrastus, kohottaa 
kuntoa, kilpavoimistella tai 
vain nauttia energisessä po-
rukassa syntyvästä hyvästä 
olosta. Pakilan Voimisteli-
jat on Suomen Voimistelu-
liiton jäsen. Aikuisliikun-

Joululahjaksi 
liikunnan iloa

nalla on laadusta kertova 
Tähtiseura-tunnus.

Pakilan Voimistelijoi-
den valikoimassa on yli 
30 aikuisten ryhmäliikun-
tatuntia viikossa. Läheis-
tä voi ilahduttaa lahjoitta-
malla hänelle kevätkaudek-
si kymmenen kerran jump-
pakortin. PNV:n jumppa-
tunteja on Pakilan alueella 
joka päivä, ja jumpat sopi-
vat sekä naisille että miehil-
le. Lisää tietoa, aikataulut ja 
ilmoittautumisohjeet löy-
tyy osoitteesta www.pnv.fi. 
Kymppikortin ostamiseen 
saa tarvittaessa apua otta-
malla yhteyttä seuran toi-
mistoon www.pnv.fi.

Maunulan naisvoimis-
telijat järjestävät jumppia 
Maunulan alueella. Heidän 
liikuntatunneistaan saa tie-
toa osoitteesta: www.mau-
nulannv.sporttisaitti.com. 
Käpylän Voimistelijoil-
la on liikuntatunteja Käpy-
län alueella:  https://kapy-
lannv.sporttisaitti.com/.

SUSAN WIlANDEr

HAlUATKO tuoda joului-
loa Oulunkylän seurakun-
nan alueen vähävaraiselle 
lapsiperheelle tai itsenäis-
tyvälle nuorelle? Alueel-
lamme asuu perheitä, jotka 
esim. työttömyyden tai sai-
rauden takia sinnittelevät 
pienillä tuloilla. Avullasi 
voimme tukea näitä perhei-
tä ja huolehtia siitä, että per-
heen lapset ja nuoret voi-
vat taloudellisen tiukkuu-
den keskellä kuitenkin saa-
da joululahjan. Adventtina 
2.12. alkaa Rakenna Joulu-
puu – keräys, jonka kaut-
ta monen alueemme vähä-

varaisen perheen lasten ja 
nuorten lahjatoiveet saavat 
toteutua. Voit osallistua to-
teuttamiseen hakemalla ad-
venttimessun jälkeen Ou-
lunkylän tai Käpylän kir-
kosta kuusesta lapsen/nuo-
ren lahjatoiveen. Ostettuasi 
lahjan palautat sen Oulun-
kylän kirkolle 7.12. mennes-
sä ja näin olet mukana anta-
misen ilon ja lähimmäisen-
rakkauden työssä. Otettua-
si lahjatoiveen saat mukaa-
si vielä tarkemmat ohjeet. 
Lahjatoive on enintään 40 € 
arvoinen. 

EllA lUOMA

JääKIIpEIly on kalliokii-
peilystä kehittynyt talvi-
kiipeilylaji. Siinä kiivetään 

luonnon tai ihmisen muo-
dostamia jääseinämiä pit-
kin. Kyseessä voivat olla 
vaikkapa jäätyneet vesipu-
toukset tai muut seinämät, 
joiden yli virtaava vesi on 
jäätynyt. Suuren osan jää-
kiipeilyn kiinnostavuudes-
ta tuo juurikin jää, joka ele-

Adventure Partnersin

Jääkiipeilyelämys lahjaksi
menttinä muuttaa muoto-
aan. Sama jääputous vaih-
telee kauden mittaan läm-

pötilan mukaan. Jääkiipei-
ly on kalliokiipeilyn tapais-
ta, vaikka olomuoto on eri-
lainen. Välineistössä on 
erilaisuutta. Kalliota kii-
vetään paljain käsin ja kii-
peilytossuin, sen sijaan jää-
tä kiivetään jäähakuilla ja 
jääraudoilla.

pirunkalliolle 
jääkiipeilemään

Oulunkylässä Pikkukos-
ken uimarannan viereisel-
lä Pirunkalliolla on talves-
ta 2010 saakka jäädytetty 
jääkiipeilyseinä, jossa pää-
see helpoissa olosuhteissa 
tutustumaan jääkiipeilyyn. 
Ohjattu jääkiipeilykokei-
lu on elämys, joka jää mie-
leen ja sopii myös lahjak-
si lähes kaikille. Jääkiipei-
lykokeilu on helppo ja tur-
vallinen tapa tutustua kii-
peilyyn lajina asiantunte-
van ohjaajan opastamana. 

Jääkiipeily on sopiva 
liikuntamuoto monen ko-
koisille ja ikäisille. Se sopii 
mukavaksi ajanvietteeksi 
kaveriporukalle tai koko 
perheelle. Adventure Part-
nersin kokeiluryhmissä 
alaikäraja on 9 vuotta. Kii-
peilykokeilun aikana pää-
set kokeilemaan yläköy-

sikiipeilyä sopivalla vai-
keustasolla, laskeutumaan 
köyden varassa sekä usein 
myös kokeilemaan kiipei-
lykaverin varmistamista 
ohjaajan valvonnan alla.

Ohjattuja jääkiipeilyko-
keiluja järjestämme tam-
mi-maaliskuun aikana Pi-
runkallion jääputouksella. 
Jääkiipeilykokeilun kesto 
on kaksi tuntia ja hinta si-
sältää tarvittavat jääkiipei-
lyvälineet, jääkiipeilyken-
gät sekä ohjauksen. Et tar-
vitse aiempaa kokemusta 
kiipeilystä, joten tervetu-
loa matalalla kynnyksellä 
mukaan. 

Yhteisryhmiä järjestäm-
me kauden aikana viikoit-
tain, ajankohdat yhteisko-
keilulle ilmoitamme netti-
sivuillamme. Mukaan voi 
ilmoittautua sähköpostitse.

TEIJA lAUKKA,

 Adventure Partners

KäyTyäNI Eteerisessä pii-
pahdin myös Bella Verdes-
sä. Halusin tietää mitä heil-
lä olisi tulossa jouluksi pe-
rinteisten joulukukkien li-
säksi. Viime vuonna tilasin 
hyvälle ystävälleni yllätys-
lahjaksi matalan, valkoisen 
kukka-asetelman, joka so-
pisi hänen joulupöytänsä 
kattaukseen. Siitä tuli upea! 
Annoin ystävälleni kortin, 
jossa pyysin häntä vain käy-
mään tiettynä päivänä Jo-
hannan ja Riikan luona Sil-
tavoudintiellä. Yllätys on-
nistui ja kukat ilahduttivat 
uuden vuoden puolelle.

Tämän vuoden joulu-
kuusi voisikin olla Bella 
Verden joulupuu. Se raken-
netaan esim. havuista ja ka-
tajan oksista sekä koristel-
laan asiakkaan toiveiden 
mukaan. Tai voihan sen ko-
ristella itsekin valoilla. Jou-
lupuuhun käytettävät ha-
vut eivät kuulemma varista 
neulasiaan, joten se saattaa 
säilyä hyvänä pitkälle ke-
vääseen. Bella Verden FB-
sivuilta löytyy hyviä kuvia 
näistä joulupuista.

Bella Verde, Siltavoudin-
tie 4

MArJA MArKKO

Mielihyvän lahjoja

Toisenlainen joulupuu 
tunnelmaa luomaan.

Jääkiipeilyryhmä pirunkalliolla.

ADVENTURE PARTNERS / MARKKU MELLANEN

Eteerisiä lahjoja 
pukinkonttiin
TäNä jouluna aion suosia 
paikallisia toimijoita ja os-
taa joulun hemmottelulah-
jat heiltä. Olemme perhees-
sä jo useamman vuoden ai-
kana pyrkineet välttämään 
tavarapaketteja – jokaisel-
la on kaapit täynnä tarpeel-
lisia ja ei ihan niin tarpeel-
lisia kapineita. Ja pehmeitä 
paketteja en enää edes osai-
si valita aikuisille lapsilleni.

Kävelin päivänä muuta-
mana Siltavoudintiellä lä-
hellä ostaria ja huomasin 
pienen liikehuoneiston ik-
kunassa sanan ”Eteerinen”. 
Täältä löydän ehkä jotain 
tyttärelle ja itsellenikin. Si-
sällä tapasin kampaaja 
Hanna Lukkarisen, joka lu-
pautui kertomaan tästä ke-
säkuussa 2018 Oulunky-
lään tulleesta yrityksestä.

Eteerinen on Hannan ja 
kosmetologi Marjo Pirtti-
ahon yhteinen yritys. He 
toimivat aiemmin työtove-
reina Tikkurilassa. Yrityk-
sen palvelut on löydetty 
hyvin ja he ovat saaneet uu-
sia asiakkaita sen lisäksi et-
tä vanhatkin asiakkaat ovat 
seuranneet perässä. Han-
na on siis parturi-kampaa-
ja, mutta myös koulutettu 
ekokampaaja, joka asiak-
kaan niin halutessa tekee 
värjäyksiä kasvipohjaisilla 
väreillä. Hän hoitaa hius-
pohjan ongelmia mm. koti-
maisilla savella, merileväl-
lä ja turpeella. Hanna tekee 
värjäyksiä toki myös syn-
teettisillä väreillä.

Marjo on hermoratahie-

roja, DI vyöhyketerapeut-
ti ja kosmetologi. Aroma-
terapiaa, ayurveda-hieron-
toja, kuumakivihierontaa 
– paljon mielenkiitoisia ja 
varmasti rauhoittavia hoi-
toja, joista valita. Perinteis-
ten kosmetologisten hoito-
jen lisäksi voit tilata häneltä 
vaikka vauvahieronnan tai 
astrologisen tulkinnan.

Eteerisessä on myynnis-
sä luonnonkosmetiikkaa ja 
luonnonmukaisia hiustuot-
teita Herttoniemessä toimi-
vasta perheyrityksestä – to-
dellista lähituotantoa. Heil-
tä saa myös erilaisia lah-
japakkauksia ja -kortteja. 
Tunnelma kotoisassa tilassa 
on rauhallinen ja rentout-
tava. Täällä saa vilkkaan-

kin lapsen rauhoittumaan 
hiustenleikkuuseen. Olisi-
pa ihanaa tulla itse tänne 
ennen juhlia kammattavak-

si ja meikattavaksi!
Eteerinen, Siltavoudin-

tie 4
MArJA MArKKO

Eteerisen Marjo pirttiaho ja Hanna lukkarinen.

ETEERINEN

BELLA VERDE

AKIFOTO/SUOMEN VOIMISTELULIITTO

JOULULAHJOJA KOTIKULMILTA



Oulunkyläinen • Pohjoiset esikaupungit28.11.2018 9

Urbaania asumista 
Keskuspuiston laidalla

As Oy Helsingin Tempera ja Rotunda

Keskuspuiston kupeessa nautit Helsingin parhaista ulkoilualu-
eista ja vehreästä ympäristöstä. Kuninkaantammen asuinalueen 
keskiössä sijaitsee linnamainen, suojaisan sisäpihan muodostava 
kahden asunto-osakeyhtiön kokonaisuus  As Oy Helsingin Rotunda 
ja Tempera. 

Noin kilometrin päästä löytyvät isot marketit ja alueen vierestä 
kulkeva bussilinja 560 vie nopeasti Myyrmäen ja Malmin juna-ase-
mille. Tämän ansiosta Kuninkaantammeen voi muuttaa mat-
kankin päästä, esimerkiksi Paloheinästä tai Torpparinmäestä, 
joissa uusia kerrotaloasuntoja ei ole juuri tarjolla. Autoilevalle 
asukkaalle on tarjolla autopaikkoja pihakannen alla sijaitsevassa 
pysäköintihallissa.

Kohteen arvioitu valmistuminen on 6/2019. 

Tutustu osoitteessa: www.jatke./kuninkaantammi  

HUONEISTOESIMERKKEJÄ
Tyyppi   m²  Alk.myyntih.  Velaton hinta 

1h + kt   29,5  70 413 €  172 000 €

2h + kt   35  85 474 €  206 000 €

2h + kt   44  91 481 €  243 000 €

3h + kt +s 69,5  90 794 €  329 200 €

4-5h + kt + s 103  76 180 € 429 000 €

 www.jatke.

Huom! Oma tontti, ei vuokrakuluja.

Pyydä lisätietoa kohteesta:

Juuso Kallioranta
asuntomyyntipäällikkö
050 357 5258
juuso.kallioranta@jatke.

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

RAKENNAMME KOTEJA, JOISSA ON HYVÄ OLLA JA ELÄÄ.
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BOTNIAN leidit on jääpal-
loa pelaavien lasten ja nuor-
ten äideistä muodostunut 
ryhmä. Kaikki kiinnostu-
neet ovat tervetulleita mu-

kaan toimintaan. Urheilu-
seurassa toimiessa voi työs-
kennellä lasten ja nuorten 
parhaaksi, kehittää paikal-
lista yhteishenkeä ja tava-
ta urheilijoita yhteisissä ta-
pahtumissa. Botnian leidien 
puheenjohtaja Sari Pesonen 
kertoi meille leidien ja B-ku-
pin toiminnasta.

Mikä saa ryhtymään 
vapaaehtoistoimintaan 
ja mitä se antaa 
osallistujalle?

Botnian leidit- ryhmä ei ole 
toiminut kuin muutaman 
vuoden. Toimintamme pe-
rustuu täysin vapaaehtoi-
suuteen ja yhdessä mietim-
me miten voimme edistää 
jääpalloilua Oulunkyläs-
sä. Omien lasten jääpallo-
harrastuksen kautta on tu-
tustunut ihan huippuhie-
noihin ihmisiin. Varmasti-
kin tällaiseen vapaaehtois-

26-VUOTIAS Mikke Salo-
nen siirtyi Gnistaniin por-
voolaisen FC Futuran orga-
nisaatiosta, jossa hän työs-
kenteli viisi vuotta. Futu-
rassa Salonen toimi vastuu-
valmentaja P02- ja P04-jouk-
kueissa, joista jälkimmäinen 
voitti Ykkösen sekä aluesar-
jan miehen johdolla.

Salonen saapui Gnista-
niin hyvillä mielin sekä sel-
kein tavoittein.

– Olen käynyt paljon kes-
kusteluja urheilutoimenjoh-
taja Roberto Nuccion kans-
sa ja minulle on jäänyt hy-
vä kuva seuran toiminnasta 
sekä tavoitteista. Pidän aja-
tuksesta, että Gnistan ha-
luaa nostaa naisjalkapallon 
arvostusta ja panostaa sii-
hen täysillä. Ensi kauden 
tavoite on nousta takaisin 

URHEILU JA LIIKUNTA

Miksi lähteä ulos kylmään 
ja pimeään, kun 
Wolt tuo Subit® 
Subway® Maunulasta 
kotiovellesi!

Subway® Maunula
Pakilantie 8 a, Helsinki
ma-pe 9–22, la 10–21, 
su 12–21

Etu on voimassa vain Maunulan Subway®-ravintolassa. Subway® is 
a Registered Trademark of Subway IP LLC. ©2018 Subway IP LLC.

Koodilla SUBMAUNULA Woltin uusi asiakas saa 
5 euron arvosta krediittejä käytettäväksi ensimmäi-
seen tilaukseensa. Krediitit ovat voimassa 2 viikkoa 
syöttämisestä ja toimivat Subway® Maunulasta 
tehtyihin kotiinkuljetustilauksiin.

Botnian leidit 
avasivat B-kupin
Oulunkylän tekojääradan kahvila on 
saanut uutta verta tiskin taakse. Botnian 
leidit ottivat haasteen vastaan ja paikan 
haltuunsa tänä syksynä. 

toimintaan valikoituu hen-
kilöitä, jotka saavat asioi-
ta aikaiseksi, ovat avoimia 
uusille ideoille ja ovat so-
siaalisia. Täytyy myös sa-

noa, että näin aikuisena on 
hieman nihkeää ystävystyä, 
mutta tässä toiminnassa voi 
sanoa, että on ollut kunnia 
tutustua aivan ihaniin ihmi-
siin ja heidän kanssaan on 
todella mukava touhuta hy-
vän asian eteen.

Miten päädyitte 
aloittamaan kahvilan 
pidon?

Edellinen kahvilan pitäjä, 
Botnian edustusjoukkueen 
manageri Teukka Ulander 
alkoi puhumaan viime ke-
väänä kahvilasta luopumi-
sesta. Pidimme muutamia 
neuvonpitoja Leidien kes-
ken ja asiasta keskusteltiin 
WhatsApp -ryhmässämme 
hyvinkin paljon. Halusim-
me etukäteen hakea, ei vain 
positiivisia asioita, vaan 
myös haasteet, joita kohtai-
simme talven aikana. Kui-
tenkin perusvire on ollut 

tosi hyvä koko ajan ja vahva 
usko siihen, että selviämme 
talvesta voittajina.

Mihin kahvilan tuotot 
käytetään?

Kahvilan tuotto käytetään 
kokonaan Botnian pelaaji-
en hyväksi. Kukaan meistä 
ei ota työskentelystä palk-
kaa, eli kahvilan tuotto oh-
jautuu lyhentämättömä-

nä Botnian hyväksi. Pyrim-
me  tukemaan jollakin ta-
valla ihan jokaista Botnian 
joukkuetta – kaikkein tär-
kein meidän Botnian leidi-
en tukikohde on pikkuiset 
jääpallokoululaiset. Tuem-
me turnausmatkoja, ostam-
me pelireissuille eväitä, os-
tamme jääpallovarusteita ja 
omissa turnauksissa tarjo-
amme omille pelaajille ruo-
kaa. Joka talvi olemme jär-
jestäneet Botnian pikkujou-
lut, joissa on ollut mukana 
monia kymmeniä ihmisiä 
täältä meidän omasta koti-
kylästämme Oulunkylästä. 
Seuraathan ilmoitteluam-
me, tervetuloa jouluviikolla 
mukaan pikkujoulutunnel-
maan, jossa Joulupukki on 
luistimilla. 

Ketkä kahvilassa 
työskentelevät ja milloin 
se on auki?

Kahvilassa työskentelevät 
Botnian leidit, Botnian leidi-
en ystäviä, Botnian leidien 
lapsia, edustuksen pelaajia. 
Kahvila on auki pääsääntöi-
sesti silloin, kun Ogelin te-
kojäällä on toimintaa. Aina-
kin viikonloppuisin syksys-
tä keväälle. Jos Sinulla, hy-
vä lukija, tuli mieleen, että 
voisit tulla mukaan toimin-
taan, niin lämpimästi terve-

tuloa. Aina on tilaa yhdelle!

Mitä kahvilasta saa?

Normaaleja kahvilatuottei-
ta; kahvia, teetä, kaakaoita, 
mehuja, limsoja, sämpylöi-
tä, toasteja, pullaa, munk-
keja, pikkukarkkeja ym. 
ym.

Miten keksitte kahvilan 
nimen?

Noo, olimme kokoustamas-
sa paikallisessa kuppilassa 
Oulunkylässä ja siinä sitten 
stormattiin kahvilan nimeä. 
Mitä enemmin ”mutuste-
limme” seuraavina päivi-
nä tätä B-kuppi nimeä kah-
vilalle, niin sitä varmem-
pia olimme siitä, että tässä 
on se meidän kahvilan ni-
mi. Kahvilan nimi tuo mo-
nen meistä huulille hy-
myn. Tervetuloa kahville ja 
lämpimäisille! 

SUSAN WIlANDEr

Sari pesonen ja lauriina peräjärvi B-kupissa.

KATI KOIVIKKO

gnistan: 
Naisten 
edustusjoukkue 
takaisin Kolmoseen

Mikke Salonen, gnistanin naisten edustusjoukkueen uusi 
päävalmentaja.

Kolmoseen sekä pyrkiä am-
mattimaisempaan toimin-
taan, kertoo Salonen.

Naisten edustusjoukkue 
pyrkii jatkossa pelaamaan 
suoraviivaista jalkapalloa.

– Ensi vuonna haluam-
me pelata nopeaa ja suora-
viivaista jalkapalloa. Maa-
linteko tuotti viime kaudel-
la joukkueelle ongelmia, jo-
ten tähän asiaan meidän tu-
lee saada parannusta, jatkaa 
Salonen.

Naisten Nelosessa ensi 
kaudella pelaava joukkue 
palasi marraskuun alus-
sa takaisin harjoituskentäl-
le. Ryhmään etsitään pe-
laajia jokaiselle pelipaikal-
le, mutta erityisesti maa-
livahtiosastolle haetaan 
lisävahvistuksia.

EElIS gOEBEl

Naisten edustusjoukkueen päävalmentajaksi 
lokakuussa nimitetty Mikke Salonen aloitti 
marraskuussa työt joukkueen parissa.

EELIS GOEBEL
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Siltavoudintie 9, Oulunkylä, 00640 HKI
puh. 010 326 9444 | www.capperi.fi 

Tervetuloa Capperiin 
kokemaan aitoja 

Napolilaisia makuja 
ja tunnelmaa! 

Varttuneita mietteitä

Tsäbä däbä duu. Al-
kaapi joulu tulla taas. 
Tämmönen gam-

la starakin kyllä vielä si-
tä venttaa. Ei pelkästään 
sen takia, että saa skruu-
daa hyvii safkoja. On klif-
faa kunnella joulubiisejä, 
joita on kuullu koko ikän-
sä. On myös ok slump-
paa jotain lahjaa omien sk-
loddien skideille. Ei ne tai-
da enää paljoo pukkiin us-
koo, mutta lahjat silti uppoo 
tyyppeihin.
Tossa reilut kuukausi sitten 
tsempaatiin vitsisti poliit-
tisella rintamalla niistä fu-
dulaeista. En ota kantaa it-
te asiaan. Mieleen jäi se, kun 
joku porukka meni lakkoon 
ja sit skloddit skoleissa jäi 
ilman safkaa. Siitä lyftat-
tiin hirvee haloo. Telkkarin 
uutiset kävi tekemässä jut-
tuu skoleissa ja hesarit ky-
seli skideiltä, että miltäs nyt 
tuntuu ja mitä sulla on saf-
kaksi himasta. Fotot ja kaik-
ki koko sivulla. Kyllä aika 
snadista jutusta saadaan ai-
kaan iso kohu. Se on tyypil-
listä nykymaailmassa.
Kun mä kävin opparin eko-
ja luokkia, niin ei siellä sko-
lessa mitään safkaa saa-
nut. Mutsi duunas mukaan 
smörgarit, joissa mones-
ti oli fibelin viipaleita pääl-
lä. Ja vanhaan koskis-flin-
daan pantiin milkkistä. Sii-
nä se oli lounas. Illalla sitten 
skruudattiin paremmin.
Kyllä moni duunii teke-
vä raijaa nykyäänkin eväät 

mukaan duuniin eikä mee 
skruudaan johonkin kuppi-
laan. Jos ei muuta, niin kyllä 
siinä seivaa satasen kuussa.
Skloddit tykkää yleen-
sä lähtee redulle. Vois ol-
la idistä siinä, että tollaisi-
na lakkopäivinä sanottas 
skideille, että nyt sä lähdet 
redulle skoleen. Mutsi/faija 
duunaa sulle eväät, jotka sä 
sitten voit vetää lärviin luo-
kassa muun jengin kanssa. 
Kun sä kyselet skideiltä, et-
tä mitäs sä opit tänään sko-
lessa, niin ne vastaa yleen-
sä, että en mitään. Ainoo 
juttu, mitä skloddit muistaa 
skolepäivän jälkeen, on mi-
tä oli safkana. Tommosena 
päivänä ne vois sanoa, että 
ei me mitään opittu, oltiin 
redulla.
Mun jouluun kuuluu lions-
kuusien myynti ostarin pi-
halla. Se starttaa kuusien 
haulla ja myyntimestan val-
mistelulla. Tietty sitten pa-
rasta on itte kuusien dilk-
kaus. Jellonat on dilkan-
nu Ogelissa kuusia jo var-
maan lähes 50 vuotta. Siks 
jengi, joka käy tsöbaamassa 
on isolta osin vanhaa tuttua 
jengii. Ne tsennaa saavan-
sa ihan ok kuusen. Merkkaa 
myös se, että fyrkat menee 
ogelilaisen nuorison harras-
tustoiminnan tukemiseen.
Toivotan loistavan hyvää 
joulun alusaikaa ja sen jäl-
keen vielä parempaa jou-
lua. Iloitaan lifestä ja ollaan 
toisillemme hyviä frendejä.

rAIMO ANTTIlA

KIrKKOMUSIIKKIA on 
harjoitettu Pakilan seudul-
la niin kauan kuin siellä 
on ollut seurakunnallista 
toimintaa.

Ensimmäinen varsinai-
nen kirkkokuoro perustet-
tiin dipl.urkuri Kari Jussi-
lan toimesta 1978. Tuosta 
ajankohdasta alkoi taival, 
jonka kunniakasta nelikym-
menvuotista merkkipäivää 
juhlimme tänä vuonna. 

Jussilan jälkeen seu-
rakunnan kanttorik-
si ja samalla kuoron joh-
tajaksi valittiin dipl.ur-
kuri Veikko Asp, jonka 
työkausi kesti vuodesta 
1984 vuoteen 1993. Veik-
ko Asp oli tehtäväänsä si-
toutunut kuoronjohta-
ja, jonka sovituksia lau-
lettiin niin kuorossa kuin 
hänen perustamassaan 
Cantico-lauluryhmässäkin. 

Vuonna 1994 vakinaises-
sa kanttorin virassa aloit-
ti kanttori-urkuri, dir.mus. 
Rauno Myllylä. Hän kehit-
ti kuoron ohjelmistoa en-
tistä monipuolisemmaksi 
ja vaativammaksi. Kuoron 
nimeksi muutettiin vuo-
desta 1996 alkaen Vox So-
nora ( = kauniisti soiva ää-
ni) ja alettiin kiinnittää eri-
tyistä huomiota virsilau-
lun monipuolistamiseen 
erilaisin sovituksin ja inst-
rumentein. Kuoro teki vir-
silauluista vuosien 1999 ja 
2002 aikana useita äänit-
teitä nimekkäiden ammat-
tilaisten säestyksellä. Vuo-
sittaiseen ohjelmaan kuu-
lui myös pääsiäisen aikaan 
J.S. Bachin Matteuspassio 
sekä ”Adventista jouluun” 
- kirkkomusiikkikonsert-
ti. Vox Sonora - kuoro teki 
vuosina 1998 – 2007 useita 

40 Vuotta kuorolaulua 
pakilan kirkossa

konserttivierailuita ulko-
suomalaisten pariin mm. 
Floridaan, Australiaan, 
New Yorkiin ja Kaliforni-
aan. Myös Virossa, Slove-
niassa, Espanjassa ja Ham-
purissa käytiin kuorovie-
railuilla. Kun Pakilaan saa-
tiin vuonna 2002 uusi Hy-
vän Paimenen kirkko, kuo-
ro oli vahvalla musiikki-
panoksella mukana vih-
kiäisissä ja uuden kirkon 
musiikkitoiminnassa. 

Vuonna 2012 seurakun-
nan A-kanttorin virkaan ja 
Vox Sonora - kuoroa johta-
maan valittiin kuoron ny-
kyinen johtaja, musiikin 
maisteri Ari Häyrinen, joka 
aikaisemmin oli johtanut 
monia nimekkäitä kuoroja, 
sekä esiintynyt kapellimes-
tarina, urkurina ja pianisti-
na. Monipuolisella musii-
killisella ja kuoronjohdon 
kokemuksellaan hän on 
ylläpitänyt ja laajentanut 
lauluohjelmistoa. 

Kuoron 40- vuotisjuhla-
konsertti pidettiin 25.11.18. 
runsaslukuisen kuulijakun-
nan läsnäollessa Pakilan 
Hyvän Paimenen kirkossa. 
Konsertin ohjelma oli läpi-
leikkaus kuoron aiemmas-
ta ohjelmistosta sisältäen 
mm. osia Mozartin Requi-
emistä, Händelin Messias 
- oratoriosta sekä Antonio 
Vivaldin teoksista Magnifi-
cat ja Gloria. Ohjelma sisäl-
si myös J.S. Bachin kantaa-
tin sekä perinteistä suoma-
laista Sibeliuksen, Madet-
ojan, Piiparisen ja Kuoppa-
mäen musiikkia. 

Vox Sonora on tällä het-
kellä 40 – jäseninen aktii-
visesti toimiva sekakuoro. 
Marraskuun alussa 2018 
kuoro oli viemässä suoma-

laista kuoromusiikkia Wie-
nin kansainvälisille mu-
siikkifestivaaleille. Kuoro 
on tutustunut myös italia-
laiseen musiikkiin ja esittä-
nyt alkukielellä osan Piet-
ro Mascagnin oopperasta 
Cavalleria Rusticana. Kuo-
ro oli juhlistamassa osal-

listumisillaan myös Paki-
lan 600 – vuotisjuhlan ta-
pahtumia. Jatkaakseen ne-
likymmenvuotista taipalet-
taan ja pysyäkseen elinvoi-
maisena kuoro ottaa mielel-
lään rivistöihinsä myös uu-
sia laulajia.

EIJA HONKAlA

SEPPO OLKKONEN

Vox Sonora -kuoro.

Svensk Förening i Åggelby 

Verksamheter under 
senhösten

Societetshuset i Åggelby 
renoveras som bäst och en 
del av våra vanliga aktivi-
teter är därför utlokalise-
rade på annat håll, men vi 
hoppas kunna flytta in igen 
någon gång under våren. 
Men fram till dess har vi 
aktiviteter på följande håll: 

Bridge
Bridgeklubben samlas på 
tisdagarna mellan 17 och 
21 i Saunabaari i Månsas, 
Skogsbäcksvägen 25. Nya 
medlemmar välkomna. För 
närmare information kon-
takta Johan Holmgren 050–
0757 003. 

Torsdagsträffarna 
Torsdagsträffarna fortsätter 
som vanligt den tredje tors-
dagen i månaden kl. 13–15. 
Adressen är Byäldstevägen 

30, inne på gården. Också 
andra 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 
1 december med början kl. 
17.00.
 
Hemsidan www.aggelby.fi
De allra senaste nyheterna 
om föreningen och Åggel-
by hittar du på vår hemsida 
www.aggelby.fi eller på vår 
facebooksida.

KENNETH NyKVIST

ordförande

KULTTUURI
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”MITä pidät alttaritekstii-
leistä? kysäisee tarinoiva 
kirkko, kun huomaa minun 
tuijottavan kiinteästi kupa-
rin ja pellavan kirjomia alt-
tariliinoja. Pidän, vastaan. 
Vahva kupari ja luonnonvä-
reillä värjätty pellava, mis-
tä tekstiilitaiteilija Lea Thil-
Junnila keksikin sen yhdis-
telmän, luontuu hyvin tiili-
en puna/lila pintaa vasten. 
Kattoikkunoista kiilaava au-
rinko on ehtinyt vuosikym-
menien aikana jo hiukan 
haalistaa pellavan väriä, 
mutta pellava on luonnon-
tilassakin hyvä, aito. Pidän 
Lean tekstiileistä enemmän 
kuin kirkkoon myöhemmin 
hankituista lisätekstiileistä, 
sillä alkuperäiset ovat syn-
tymäominaisuutena saatu-
ja, asettuvat tiilipintaa vas-
ten.” (Ja niin tapahtui s. 42)

Tällaista tarinoi minul-
le Oulunkylän kirkon alt-
tari muisteluksieni kirjassa, 
joka ilmestyi keväällä 2018. 
Kirja ehti tuskin tulla ulos 
painosta, kun luin HS:sta 
kuolinilmoituksen: tekstii-
litaiteilija Lea Thil-Junnila 
1930–2018. 

Tutustuessani Leaan hän 
asui perheineen Veräjämä-
essä Aidasmäentiellä, oma-
kotitalossa, missä ehdin 
pistäytyä muutaman ker-
ran. Esimerkiksi silloin kun 
nuorisonohjaaja Marja-Lii-
sa Huttusen kanssa houkut-
telimme hänet vierailijaksi 
kasvivärjäysleirille Samma-
tin Elämännokkaan kesällä 
1982, jolloin Lea opetti meil-
le solmubatiikkia. Leiriäkin 
isompi urakka oli saada 
Helsingin seurakuntayhty-
män rahamiehet vakuuttu-
neiksi, että ”Pellavapellot” 
kannattaa ostaa Veräjämä-
en seurakuntakodin seinäl-
le, Lean kolmiosainen pel-

Kuparia ja pellavaa
Lean muistolle

lavaryijy, joka oli ollut pai-
kallisessa näyttelyssä ja ker-
toi kuvallisesti alueen pella-
vapelloista. (Nyt ei ole enää 
seurakuntakotia Veräjämä-
essä ja taideteoskin odotte-

lee uutta sijoituspaikkaa.) 
Eräänä jouluna soi ovikello-
ni ja ”joulupukki” toi kuul-
tokudoksen neitsyt Marias-
ta, kuparia ja pellavaa ku-
ten kirkon tekstiilitkin. Le-
an kutoma Maria-teos kuul-
taa edelleen ikkunassani ja 
piirtelee kuvioita luonnon 
valon ja varjojen siveltimel-

lä kotini seinälle. 
Kun Oulunkylän kirkko 

Teinintiellä valmistui 1972, 
Lea sai tehtäväkseen suun-
nitella ja valmistaa sinne 
alttaritekstiilit. Lisäksi mes-

sukasukat ja stolat. Pyhä-
koulutyön nimissä tilasim-
me häneltä myös kasteme-
kon, jota oman kastemekon 
puuttuessa saisi vapaasti 
käyttää. Valkoista pellavaa, 
reikäompeleita koristeena, 
muistan. Sanon muistan, 
sillä mekko näyttää kadon-
neen. Ehti se olla muuta-

mana jouluna myös Jeesus-
lapsen yllä seimessä, niin 
että olisivatko enkelit omi-
neet sen.

Kun haastattelin Le-
aa Seurakuntalehden jou-
lunumeroon (4/1976), pyy-
sin häntä suunnittelemaan, 
millaisen tekstiilityön hän 
tekisi Oulunkylän kirkon 
alttaritauluksi, jos saisi. – 
Aihe tietysti kärsimyshis-
toriasta, Lea sanoo ja sijoit-
taisi työn alttariseinän pila-
rien väliin, jotakin korkeaa 
ja paljon värejä, hehkuvia 
ja lämpimiä värejä. Hän oli 
juuri valmistelemassa uutta 
näyttelyä ja kokeillut erilai-
sia materiaaleja, jotka saa-
vat maallikon ihastukses-
ta mykäksi: hamppunarut, 
hevosenhäntäjouhet, kala-
verkot, luudanvarvut, villa, 
rohdintupot ja tietysti ku-
pari ja pellava. 

Kun Oulunkylän kirk-
ko täytti kymmenen vuotta 
adventtina 1982, kutsuim-
me kirkon taiteilijoita kerto-
maan töistään, Raimo Hei-
no alttariveistoksestaan, 
Lea Thil-Junnila tekstiileis-
tään jne. Leaa jouduin to-
della houkuttelemaan, vaa-
timaton ja tärkeilemätön 
kun oli eikä halunnut pitää 
itseään esillä. 

Kuolinilmoitus kertoo, 
että Lea muutti ajasta ikui-
suuteen Mäntyharjulla, 
mutta Oulunkylän kirkos-
sa hänen kättensä jälki nä-
kyy edelleen. Kynttilöiden 
valo kimaltelee kuparista 
ja luonnonväreillä värjät-
ty pellava piirtää Raama-
tusta nousevat kuvionsa, 
viinirypäleitä, Pyhän Hen-
gen kyyhkynen, ristin or-
namentti. Tänäkin joulu-
na, jolloin taiteilija itse on jo 
tuonilmaisissa.

lIISA JärVINEN

Huonekaluverhoomo ja myynti

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

Huonekaluverhoilut ammattitaidolla
Myös uusia ja entisöityjä huonekaluja varastossa. 

Avoinna arkisin 15.30-18 tai sopimuksen mukaan.

 

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

MAUNUlA-TAlON val-
mistuttua kirjasto siir-
tyi uusiin, keskeisiin ti-
loihin ja lainausmäärä on 
kasvanut.

Pienemmästä väestö-
pohjastaan huolimatta Pa-
loheinän lainamäärä on 
suurempi kuin Maunulan.

Aluekeskuksien kir-
jastoista Itäkeskuksen ja 
Vuosaaren lainamäärät 
ovat suurempia kuin Ou-
lunkylän, mutta Malmin 
pienempiä.

ArTO SAlMElA

Tässä vaiheessa vuotta meitä kaupungin poliitikkoja 
puhututtaa eniten kaupungin talousarvio. Usein ra-
ha pakottaa meidät tekemään valintoja, kun erilai-

set hyvät asiat on laitettava tärkeysjärjestykseen. 

Päätökset ovat suurempia ja pienempiä. Ne vaikuttavat ai-
na lukuisten helsinkiläisten elämään. Monen pakilalaisen 
kannalta tärkeää on, että kaupunginhallitus poisti por-
mestarin talousarvioesityksestä lauseen, joka koski Paki-
lan nuorisotalon lakkauttamista. 

Valtuuston budjettipäätöksen jälkeen lautakunnat tekevät 
tarkemman käyttösuunnitelman, jossa otetaan kantaa tar-
kempiin kohdistuksiin. Uskoisin, että lisäresurssit ja pois-
tettu lause takaavat, että toiminta Pakilan nuorisotalol-
la jatkuu ja uusien tilojen suunnittelu koulutiloihin jatkuu 
– ja hyvä niin. Vaikka usein ajatellaan, että alue on keski-
määrin varsin hyvinvoivaa, tarvitsevat kaikki helsinkiläi-
set nuoret tekemistä ja paikan kokoontumiseen.

On kuitenkin totta, että yhä enemmän rahaa pitää sijoittaa 
asuinalueiden välisten erojen tasoittamiseen. Yksi hyvä 
keino tähän on tarveperusteinen lisärahoitus, joka toimii 
hyvin helsinkiläisissä kouluissa. Kouluille, joissa on enem-
män haasteita, suunnataan lisärahaa, jolla saadaan lisää 
opettajia tai muuta henkilöstöä. Samaa ajattelua ollaan nyt 
laajentamassa neuvoloihin ja kouluterveydenhuoltoon.

Alueellisten erojen lisäksi kaupungin on seurattava suu-
rempia trendejä. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelui-
den kysyntä koko Suomessa on kasvussa. Asiaa parem-
min tuntevatkaan eivät ole yksimielisiä syistä, mutta ai-
nakin ennen salattuihin ongelmiin uskalletaan nyt hakea 
apua. On myös mahdollista, että olemme saavuttaneet 
yhä useampien nuorten luottamuksen. Meidän pitää ai-
kuisina kyetä tukemaan apua kysyneitä. Näin merkittä-
vä käänne palveluiden kysynnässä vaatii myös taloudel-
lista panostusta ja sitä onneksi talousarviossa on päätet-
ty tehdä.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa tarvitaan niin 
keveitä palveluja elämän melko tavallisiin huoliin kuin 
hyviä hoitopolkuja vakavampiin sairauksiin. Apua on saa-
tava nuorille tutussa ympäristössä, vaikkapa omalla kou-
luilla. Samalla on päästävä eroon eri tahojen pompottelus-
ta: nyt hankalassa tilanteessa olevia lapsia ja perheitä oh-
jataan palveluista toiseen ja pahimmillaan lähetetään ta-
kaisin ilman ratkaisua. Tällainen kohtelu ei voi olla osa 
maailman toimivimman kaupungin palveluita.

Työtä riittää, mutta nuoriin kannattaa panostaa ja luottaa. 
SANNA VESIKANSA

apulaispormestari (vihr.)

Kolumni

Nuoriin kannat-
taa panostaa

Parturi-Kampaamo

SAlON BONITA
09 728 5664

Armi (Anu) Sankelo  040 580 3836

TERVETULOA!
Manttaalitie 13, Itä-Pakila

Tekstiilitaiteilija lea Thil-Junnila jouluna 1976.

OULUNKYLÄN SEURAKUNNAN KUVA-ARKISTO/MANNELIN

Kirjasto Lainauksia
1000

Oulunkylä 218

Viikki 184

Paloheinä 161

Maunula 148

Pohjois-
Haaga

120

Käpylä 101

Pukinmäki 95

Pohjoisen Suurpiirin ja lähi-
naapureiden kirjastojen lai-
nausmäärät vuonna 2017:

Maunulan kirjasto 
vilkastunut

Hyvää Joulua Terveysasemalle, kotihoidolle, 
ystävilleni Maritalle ja Villelle sekä 

Piknik-kahvilalle! 
Toivoo Torbjörn Åhman
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I dagens sekulariserade värld gås det inte särskilt 
mycket i kyrkan på söndagar. För den stora majorite-
ten är kyrkan en plats närmast för dop, konfirmation, 

vigsel och jordfästning. Det gäller också t.ex. den evange-
lisk-lutherska folkkyrkans medlemmar.

Med ett undantag: inför och under julhelgerna.

Jag är prästson och då jag föddes var pappa präst i Norra 
svenska, med Gamla kyrkan som huvudkyrka. Men pap-
pa och mamma var från Kottby, och vigdes 1951 i Kottby 
kyrka. Där jordfästes också pappa, 58 år senare.

Mina barn- och ungdomsminnen från jular i kyrkan hän-
för sig ändå till Pernå medeltida kyrka, som var pappas 
arbetsplats i 30 år. På den tiden var det julottan som gäll-
de, och jag minns hur surt det var att stiga tidigt upp, 
men visst var det stämningsfullt då man väl var där.

Särskilt i urbana miljöer har julottornas, liksom julböner-
nas på julaftonen, popularitet avtagit. Få orkar stiga ti-
digt upp på julmorgonen, och på julaftonen är det ju så 
mycket annat som konkurrerar om vår tid.

Däremot har julkonserterna med ”de vackraste julsånger-
na” och, i större kyrkor, oratorier blivit mycket väl frek-
venterade. Vackert så.

I den här tidningens spridningsområde ligger ett par av 
Helsingfors äldsta förortskyrkor. Den allra äldsta ligger 
visserligen långt borta, i Östersundom, tidigare kallad 
kapell. Den byggdes 1754, och är därmed den allra äldsta 
kyrkan i stan – fast det är ju fusk, eftersom den låg i Sib-
bo under sina första 255 år…

Men bland övriga förortskyrkor hör Åggelby gamla 
träkyrka till de äldsta. Alla kanske inte vet att den ur-
sprungligen, 1905, byggdes som ett bönehus för Evang-
eliföreningen, att altarreliefen är skapad av en svensk 
skulptör, och att klockstapeln i samma stil som kyrkan är 
uppförd 1930.

Samma år invigdes förresten Kottby kyrka. De här bå-
da kyrkorna används ju också av Petrus församling. På 
sätt och vis är det synd att Malms kyrka, invigd 1981, 
inte hör till dem som används av vår nordhelsingfor-
siska svenska församling. Den har nämligen stark fin-
landssvensk förankring, med Kristian Gullichsen (son till 
Maire G. och pappa till Alvar G.) som arkitekt och Hans 
Heinrich i Malax som orgelbyggare…

Varför skriver jag plötsligt om kyrkor? Ja, kanske för att 
jag är nyvald medlem från Petrus församling i Helsing-
fors gemensamma kyrkofullmäktige. Och hur kunde jag 
veta det, då detta skrevs ett par veckor före kyrkovalet?
Jo, i Petrus var det sämjoval till gemensamma kyrkofull-
mäktige, eftersom det inte fanns fler kandidater än vad 
som skulle väljas. Jag representerar alltså också dig som 
läser detta, om du är medlem i Petrus.

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar inte om ären-
den som gäller enskilda församlingar, utan om den eko-
nomiska och organisatoriska helhet Helsingforsförsam-
lingarna utgör. För egen del tänker jag försvara våra tre 
svenska församlingar. Redan Petrus område är stort nog, 
från Lövö och Granö i sydväst till Henriksdal, Storskog 
och Jakobacka i nordost.

En god och fridfull julhelg, och gott nytt år!

BJörN MåNSSON

stadsfullmäktige
ordf. Svenska folkpartiets fullmäktigegruppen

På julen får 
kyrkan en 
chans

pakilan partiomajan 
Joulumyyjäiset

partiomajan perinteiset Joulumyyjäiset 
2.12. klo 11-14 

pakilan partiomajalla, 
palosuontie 4. 

piparkakkutaloja, leivonnaisia, vohveleita, 
adventtikalentereita, aprajaisia ja puffee. 

Tule ja tue pakilalaisia partiotoimintaa!

www.vuorenhaltiat.partio.net

OK-Hammas
Jukka Kärkkäinen
Hammaslääkäri, lääkäri

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

PARTURI-KAMPAAMO

OLYMPIA
Koskelantie 54 P. 09 757 1353

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

EN olisi uskonut, jos minul-
le 25 vuotta sitten olisi tultu 
kertomaan, että laulan vielä 
vuonna 2018 Con Amoren 
riveissä. Con Amore -kuoro 
sai alkunsa Torpparinmä-
essä ihan vain muutaman 
hengen laulelusta. Kauaa ei 
kuitenkaan kestänyt, ennen 
kuin kuoroon liittyi uusia 
jäseniä ja kuoroa lähti vetä-
mään Heikki Väänänen, jo-

ka johti kuoroa aluksi liki 
parikymmentä vuotta. Kuo-
ron nimi Con Amore, rak-
kaudella, syntyi Italiaan 
suuntautuneiden harjoitus- 
ja esiintymismatkojen myö-
tä, kun tutustuimme Poh-

Con Amore, kuorolaulua 
rakkaudella!

jois-Italiassa toimivan mies-
kuoro I Crodaioli:n johta-
jaan, Padovan konservatori-
on cembalon soiton opetta-
jaan, Bepi De Marziin.

Nykymuodossaan kuo-
roon kuuluu kymmenen 
laulajaa ja kuoroa johtaa 
Anni-Kaisa Haukka. Lähes 
kaikki kuorolaiset ovat Poh-
jois-Helsingin alueelta Pa-
tolasta, Pakilasta ja Torp-

parinmäestä. Mikä sitten 
saa kuorolaiset kokoontu-
maan niin talvi- kuin kevät-
kaudellakin kerran viikossa 
harjoituksiin? 

Kati Hirvonen, joka lau-
laa alttoa, kertoo että on ki-

va laulun ohella tavata mu-
kavia ihmisiä ja että hän 
lähtee aina harjoituksiin tosi 
mielellään. Katin mies Tomi 
laulaa myös kuorossa, heil-
lä laulu on siis yhteinen har-
rastus. Tomi toteaa, että tä-
mä lauluharrastus on hyvää 
vastapainoa hänen vaatival-
le ansiotyölleen.

Muina kommentteina 
kuorolaiset kertovat mm. 

äänen pysyvän kunnos-
sa ja kehittyvän, yhteisöl-
lisyyden ja ryhmässä toi-
mimisen, positiivisen ener-
gian ja uuden oppimisen, 
sekä esiintymisten myötä 
myös kyvyn selvitä uusista 

haasteista.
Kuoron ohjelmiston pe-

rustan muodostavat ita-
liankieliset Bepi De Mar-
zin sävellykset, joita kuorol-
la on käytössä liki sata lau-
lua. Ohjelmistoon kuuluu 
kuitenkin aina myös suo-
malaista kuoromusiikkia 
unohtamatta muidenkaan 
maiden musiikkia. Laulut 
valitaan aina kulloisenkin 
tilanteen ja teeman mukaan. 

Kuoro on vuosien aikana 
esiintynyt myös Pohjois-Ita-
liassa, sekä Itävallassa. Suo-
messa olemme osallistuneet 
kuorotapahtumiin niin Vaa-
sassa kuin Tampereellakin. 
Yksi mieleenpainuvimmis-
ta harjoitus- ja konserttimat-
koista on ollut pari vuot-
ta sitten tehty matka Aspön 
pienelle saarelle Korppoon 
ulkosaaristossa Paraisten 
kunnassa. Saarella asuu va-
kituisesti vain 11 asukasta, 
mutta loppukesän konsert-
timme keräsi kuulijoita liki 
neljäkymmentä.

Kuoromme harjoitte-
lee Torpparinmäessä ker-
ran viikossa ja parhaillaan 
on menossa harjoituskau-
si joulukonserttiamme var-
ten. Joulukonsertti pidetään 
Paloheinän Päiväkummus-
sa Repovuorentie 12 keski-
viikkona 19. päivä joulukuu-
ta klo 18.30. Luvassa siellä 
on niin perinteisiä kuin ita-
lialaisia joululauluja johta-
jamme Anni-Kaisa Haukan 
johdolla.

lEO SIlOlAHTI

TAKSI Kylätaksi
Oulunkylä • Käpylä • Pakila • Koskela • Maunula

- Kauppareissut

- labra + lääkärikäynnit

- Apteekki, kirjasto

- lentokentälle, mökille, ym. ym

- Myös lemmikkieläimet

TAKSIpAlVElU
Vesa ryhänen

p. 040 484 7711
1+4 h. auto
Klo 8.00–20.00

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

Kirjanpitopalvelua Oulunkylässä
pienille yrityksille

www.mikrotilit.fi         p. 040 733 68 69

Edessä istumassa con Amoren kuoronjohtaja Anni-Kaisa Haukka. Takana vasemmalta 
leo Silolahti, Jarmo Mäkelä, Eija repo, Kati Hirvonen, Mella ylönen, Tomi Hirvonen, Aila 
Ikonen, Kirsti Silolahti, Mikko ylönen

KAISA VUORINEN

Ilmoita.
Soita 

040 7280505

Kirjasto Lainauksia
1000

Oulunkylä 218

Viikki 184

Paloheinä 161

Maunula 148

Pohjois-
Haaga

120

Käpylä 101

Pukinmäki 95



Oulunkyläinen • Pohjoiset esikaupungit14 28.11.2018

JOULUKERTOmUS JA JOULULAULUJA 
Maunulan leikkipuiston joulutapahtuma perheille 
leikkipuiston sisätiloissa tiistaina 18.12, Metsäpurontie 
14-16 klo 10.30. Joulukertomus ja joululauluja, 
jouluseimi. Joulupuuro kaikille, kahvit, mehut ja piparit. 
Mukana Mirva Keski-Vähälä ja Maija Pesonen-Kareinen 
sekä puiston väkeä.  Ilmoittautuminen puurolle 
leikkipuistoon tai maija.pesonen-kareinen@evl.fi. 
JOULUKiRKOT
OULUNKYLÄN KiRKKO
* 1. adventtisunnuntaina 2.12 Klo 10 messu. Kaisa 
Heininen ja Katja Mäkiö. Kamarikuoro Addictio, johtaa 
Elisa Huovinen.
* itsenäisyyspäivänä 6.12 Klo 10 
sanajumalanpalvelus. Veli Pelkonen ja Maija Pesonen-
Kareinen.  
* Lasten joulukirkko 10.12. klo 10.30.
* Jouluaattona 24.12 Klo 14 aattohartaus (erityisesti 
perheille). Kaisa Heininen ja Maija Pesonen-Kareinen. 
Klo 16 aattohartaus. Karin Airaksinen ja Maija Pesonen-
Kareinen. 
* Jouluyönä Klo 23 jouluyön messu. Ulla Kosonen ja 
Katja Mäkiö. 
* Joulupäivänä 25.12 Klo 10 joulupäivän 
sanajumalanpalvelus. Tarja Albekoglu ja Maija 
Pesonen-Kareinen. 
* Tapaninpäivänä 26.12 Klo 10 messu Oulunkylän 
kirkossa. Kukka Handolin ja Mikko Helenius. 
KÄPYLÄN KiRKKO  
* 1. adventtisunnuntaina 2.12 Klo 18 messu. 
Johanna Elo ja Mikko Helenius. Kamarikuoro Addictio, 
johtaa Elisa Huovinen, sekä Käpylän kirkkokuoro. 
Adventtipuuro klo 16.30 alkaen. 
* itsenäisyyspäivänä 6.12 Klo 10 
Sanajumalanpalvelus. Ulla Kosonen ja Mikko 
Helenius. Lipunnosto klo 9 Taivaskalliolla ja kahvit klo 
9.30 kirkolla.
* Lasten joulukirkko 7.12 klo 10.30. 
* Jouluaattona 24.12 Klo 15 aattohartaus. Veli 
Pelkonen ja Mikko Helenius. 
Klo 16–21 avoin aattoillan vietto Käpylän kirkossa. Ulla 
Kosonen.
* Jouluyönä Klo 21 jouluyön messu. Ulla Kosonen ja 
Katja Mäkiö.  
* Joulupäivänä 25.12 Klo 8 jouluaamun 
sanajumalanpalvelus. Johanna Elo ja Hiski Wallenius.
KOSKELAN KiRKKO 
* Jouluaattona 24.12 Klo 13 aattohartaus. Veli 
Pelkonen ja Mikko Helenius. 
Oulunkylän vanha kirkko 
* Joulupäivänä 25.12 Klo 6 jouluaamun 
sanajumalanpalvelus. Johanna Elo ja Hiski Wallenius.
JOULUKONSERTiT 
OULUNKYLÄN KiRKKO 
Su 25.11.2018 klo 18.00 Oulunkylän kirkossa 
(Teinintie 10) mUSiiKKimATKA - 1700- luvun 

oopperalavoilta, hovisalien kautta italian 
luostareihin. Amore Barocco orkesterin solisteina 
kontratenori Teppo Johannes Lampela ja 
koloratuurisopraano Tia Svanberg. Säveltäjinä 
Vivaldi, Händel, Campra, Teleman mm. Vapaa pääsy, 
käsiohjelmamaksu 10€
La 8.12. klo 19.00 Oulunkylän kirkossa (Teinintie 10) 
PETRi LAAKSONEN – JOULUKONSERTTi Vapaa pääsy, 
ohjelma 20 e. Laaksosen joulukonsertti on oivallinen 
mahdollisuus virittäytyä vuoden suureen juhlaan 
vahvan tulkitsijan ja melodisten laulujen myötä, joilla 
Petri haluaa välittää joulun toivorikasta ja lohduttavaa 
viestiä, iloa ja rauhaa. Konsertissa Petri Laaksosta 
säestävät vivahteikkaasti taitavat ammattikuusikot 
Petri Hatakka koskettimet sekä kitaristeina 
paikkakuntakohtaisesti Make Perttilä ja Jan Lindström.
ma 10.12 klo 19.00 Oulunkylän kirkossa (Teinintie 
10) PUHALTAJiEN JOULUKONSERTTi Luoteis-
Helsingin musiikkiopiston puhallinyhtyeet Flying Flutes 
ja Helsingin Huiluorkesteri soittavat jouluista musiikkia, 
luvassa on mm. otteita Pähkinänsärkijä-baletista. 
Yhtyeitä Johtaa Kathy Weidenfeller. Konsertin kesto n. 1 
t. Vapaa pääsy, ilmainen ohjelma
Ti 11.12. klo 19.00 Oulunkylän kirkossa (Teinintie 
10) JOUSiEN JOULU Käpylän musiikkiopiston 
orkesterin joulukonsertti Solistina Kaisa Ranta, 
sopraano. Virtuosi futuro ja Juniorivirtuoosit, johtaa Ahti 
Valtonen. Vapaa pääsy, ohjelma 15 e.
Pe 14.12. klo 18.30 Oulunkylän kirkossa 
OULUNKYLÄN YHTEiSKOULUN JOULUKONSERTTi 
Esiintyjinä koulun oppilaat ja opettajat, johtajana Juha 
Sippu. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.
Su 16.12. klo 18.00 Oulunkylän kirkossa (Teinintie 
10) ViLLEimmÄT JOULULAULUT Emma Piitulainen, 
Samuli Moilanen & Jouluorkesteri johtaa Ville Koponen. 
Villeimmät joululaulut on samaan aikaan sekä 
riemastuttava että tunnelmallinen joulukonsertti, jossa 
kuullaan sekä klassista- että viihdemusiikkia. Mukaan 
mahtuu niin tuttuja ja perinteisiä joululauluja kuin 
vähemmän kuultuja kappaleita. Nimensä mukaan, 
konsertin johtaa ja juontaa Ville Koponen, joka vastaa 
myös konsertissa kuultavista orkesterisovituksista. 
Konsertissa kuullaan myös Villen omia jouluisia 
sävellyksiä. Vapaa pääsy - Ohjelma 10 €
ma 17.12.2018 klo 19.00 Oulunkylän kirkossa 
(Teinintie 10) AETAS CARmEN - JOULUmUSiiKKiA 
NAiSÄÄNiLLE Yksiäänistä laulua, renessanssipolyfoniaa, 
nykymusiikkia ja suomalaisten rakkaimpia joululauluja 
- monipuolinen ohjelmisto ja Kaari-ensemblen lämmin 
sointi johdattavat kuulijat joulutunnelmaan. Kaari-
ensemble johtajanaan Saara Aittakumpu. Vapaa pääsy, 
käsiohjelma 10€
KÄPYLÄN KiRKKO
La 8.12.2018 klo 16.00 Käpylän kirkossa 
(metsolantie 14) CREATiO – LUOmiNEN Vox Silentii 
Adventin ajan gregoriaanisia sävelmiä ja Hildegard 
Bingeniläisen lauluja. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e
Su 9.12. klo 15.00 Käpylän kirkossa (metsolantie 
14) iSKE iHmiSTÄ SYDÄmEEN Helsingin Työväen 
Orkesterin ja Käpylän Lions-klubin jouluinen konsertti 

Anna Immonen, sopraano Hannu Leskinen, baritoni Luis 
Ramirez, orkesterinjohto Adam, Corelli, Mozart, Sibelius, 
Kaski, Maasalo, Palmgren Vapaa pääsy, käsiohjelma 15€ 
Hankitaan yhdessä sydäniskurilaitteita Käpylään!
To 13.12.2018 klo 18.30 Käpylän kirkossa 
(metsolantie 14) mESTARiLAULAJiEN 
JOULUKONSERTTi Solistina Johanna Tuomi Johtaa 
Henrik Lamberg Vapaa pääsy, ohjelma 15 € kuorolaisilta 
tai tuntia ennen kirkon ovelta.
Pe 14.12. 2018 klo 19.00 Käpylän kirkossa, 
metsolantie 14 SOiVA ENSEmBLEN JOULU –konsertti 
Sadelilja Larimo, sopraano Margit Tuokko, sopraano 
Emma Kuntsi, kantele Lauri Honkavirta, piano Soiva 
Ensemblen Joulu -konsertissa kuullaan uudempaa 
joulumusiikkia Juha Lehmukselta ja Annukka Aholalta 
sekä rakkaita suomalaisia joululauluja menneiltä 
vuosikymmeniltä. Lisäksi tehdään kurkistus muiden 
maiden jouluiseen musiikkiin, säveltäjinä mm. Benjamin 
Britten ja Gabriel Faure. Vapaa pääsy, ohjelma 10/5€ 
(työttömät, opiskelijat, eläkeläiset).
ma 17.12 klo 19.00. Käpylän kirkossa (metsolantie 
14) HELSiNGiN LUONNONTiEDELUKiON 
PERiNTEiNEN JOULUKONSERTTi Lukion kuoro, 
laulusolistit ja muusikot esiintyvät. Johtaa Ritva 
Jokiaho-Heikkilä. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 € 
musiikkistipendirahaston hyväksi.
Ti 18.12. klo 19.00 Käpylän kirkossa (metsolantie 
14) KAmARiKUORO ADDiCTiON JOULUKONSERTTi 
Tunnelmallisessa konsertissa hiljennyttään joulun 
sanoman ja sydämen rukousten äärelle. Ohjelmassa 
kuullaan sekä joululauluklassikoita että myös mm. Arvo 
Pärtin ja Eric Whitacren musiikkia. Konserttiin on vapaa 
pääsy, käsiohjelman hinta 15/10€.
OULUNKYLÄN VANHA KiRKKO 
Ti 4.12. kello 19.00 Oulunkylän vanha kirkko, 
Siltavoudintie 12 Joulun iloa ja rauhaa - Kansallis-
Kuoron joulukonsertti Johtaa Teppo Lampela Vapaa 
pääsy, ohjelma 10 e. Lisätietoja: www.kansallis-kuoro.
com
Ke 5.12.2018 klo 19.00 Oulunkylän vanhassa 
kirkossa (Siltavoudintie 12) Naiskuoro Elegian 
joulukonsertti ANNA VALO Anna valo on 
joulukonsertti, joka kuljettaa kuulijansa hetkeksi 
valoon talven pimeyden keskellä. Konsertin kantavana 
teemana on toive siitä, ettei kukaan jäisi yksin, vaan 
saisi osakseen joulun valoa, lämpöä ja rakkautta. Vapaa 
pääsy, ohjelma 10€
Ti 11.12. klo 18.00 Oulunkylän vanhassa kirkossa 
(Siltavoudintie 12) LUCiA-KONSERTTi Musiikkikoulu 
Viisas Heinäsirkka, ohj. Eija Minkkinen. Vapaa pääsy ja 
ilmainen ohjelma.
Ke 12.12.2018 klo 19.00 Oulunkylän vanhassa 
kirkossa (Siltavuodintie 12) NEUE QUARTET: 
JOULUN SÄVELET Jouluista musiikkia mm. säveltäjiltä 
Corelli, Schubert, Vivaldi ja Tsaikovski. Konsertin 
ohjelmistossa on jousimusiikkia sekä jouluisia lauluja 
jousikvartetin säestyksellä. Esiintyjinä Jousikvartetti 
Neue Quartet ja vierailijat. Vapaa pääsy, käsiohjelma 5 €.
La 15.12. klo 18.00 ARKiHUOLESi KAiKKi HEiTÄ- 
JOULUKONSERTTi Oulunkylän vanhassa kirkossa 
(Siltavoudintie 12) Hannamaija Arjovuo, Pauli Leppänen 
ja Jyrki Rinne, laulu Laura Wahlfors, piano. Vapaa pääsy 
ja ilmainen ohjelma.
To 20.12. klo 19.00 Oulunkylän vanhassa kirkossa 
(Siltavoudintie 12) OGELi BiG BAND SOiTTAA 
PERiNTEiSiÄ JOULUKLASSiKOiTA Johtaa Erik Hippi 
Solisteina Harriet Honkaniemi ja Antti Väärälä Vapaa 
pääsy, ohjelma 7 e.

 -------------------------------------------------------------------------
Yhteystiedot 

Oulunkylän kirkko, Teinintie 10
Koskelan kirkko, Käpyläntie 11
Käpylän kirkko, Metsolantie 14
Oulunkylän vanha kirkko, Siltavoudintie 12
Kakkonen, nuorten toimipaikka, Pohjolankatu 2 D

Huom. Maunulan kirkossa ei toimintaa remontin vuoksi.
 

Kauneimmat Joululaulut
Lauantaina 8.12. 
Klo 11.00 maunulan S-market, 
Klo 12 Ogelin liikekeskus 
Klo 13 Kauppakeskus mustapekka 
Klo 14 maunula-talo (metsäpurontie 4) 
* Lauantaina 15.12. 
Klo 15 Lasten kauneimmat joululaulut Oulunkylän 
kirkossa. Johanna Elo ja kanttori Katja Mäkiö. 
Klo 17 maunulan majan kauneimmat joululaulut 
(Metsäläntie 9).  

Sunnuntaina 16.12. 
Klo 15 Oulunkylän kirkko. Kamarikuoro Chorus Sine 

Nomine. Veli Pelkonen ja kanttori Katja Mäkiö. 
Klo 18 Kauneimmat joululaulut -messu Käpylän 
kirkko. Johanna Elo ja kanttori Mikko Helenius ja 
Oulunkylän seurakunnan nuoret.  

Tiistaina 18.12. klo 14 Koskelan kirkko. 
Sairaalapastorit ja kanttori Mikko Helenius.
Keskiviikkona 19.12. klo 19 Koskelan kirkko. Karin 
Airaksinen ja kanttori Maija Pesonen-Kareinen. 
Torstaina 20.12. klo 18 Pub Päätön Kana 
(Pohjolankatu 2). Kaisa Heininen ja Hiski Wallenius. * 
Sunnuntaina 23.12. 
Klo 18 Käpylän kirkko. Tarja Albekoglu ja kanttori 
Mikko Helenius. Helsingin Työväen Orkesteri säestää 
yhteislaulua. 
Klo 18 Oulunkylän kirkko. Kaisa Heininen ja kanttori 
Katja Mäkiö. Kaari-ensemble, johtaa Saara Aittakumpu. 

Sunnuntaina 6.1.2019 klo 14 Loppiaisen 
kauneimmat joululaulut Oulunkylän kirkko. 
Kanttori Mikko Helenius. 
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Adventtitapahtuma ja myyjäiset 

kirkolla la 1.12. klo 10-14. Kirkon 

piha ja kirkko täynnä tekemistä: 

riisipuuroa ja makkaraa 

myynnissä, Pakilan Marttojen 

kahvio kirkon sisällä, alpakoita 

ja vetokoiria pihalla, jouluista 

musiikkia koko tapahtuman 

ajan kirkkosalissa. Lasten 

muskarihetket klo 10.30 ja 11.15. 

Lasten Kauneimmat joululaulut 

kirkolla ti 4.12. klo 17.30. Jenni 

Paaso ja Aino Perälä. 

Jouluvalojen sytytys Paloheinän 

kirjaston aukiolla pe 30.11.klo 

18.30. Tanja Berg, Heli Sjöberg, 

Aino Perälä, Jouni Pirttijärvi, Jenni 

Paaso ja Ari Häyrinen. 

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

pakilan seurakunta
Hyvän paimenen kirkko
palosuontie 1

Virasto on avoinna ma-to klo 9-12
p. 09 2340 5500
Voit myös jättää viestin vastaajaan tai lähettää meille sähköpostia pakila.srk@evl.fi

Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus 

kirkolla to 6.12. klo 11. Marita 

Toivonen, Lauri Koivisto ja 

Ari Häyrinen. Kaskipartion 

ja Vuorenhaltioiden 

lippukuntien partiolaiset 

antavat partiolupauksensa 

jumalanpalveluksen jälkeen.

Hoosianna-messu kirkolla 

su 2.12. klo 11. Mukana Vox 

Sonora -kuoro. Jouni Pirttijärvi, 

Suvi-Maria Roine, Marita 

Toivonen, Anna-Kaisa Jussila ja 

Ari Häyrinen. Messun jälkeen 

Rakenna joulupuu -keräyksen 

avaus. 

Tiedämme, että joululapsi 
Jeesus syntyi Juudean Bet-
lehemissä keisari Augus-
tuksen hallintokaudella. 
Niin ikään tiedämme, et-
tä kuningas Herodeksen ai-
kana murhattiin Betlehe-
min seudulla lukuisa jouk-
ko pieniä poikalapsia. Tie-
dämme, että joulukuusi on 
lähtöisin Saksasta 1500-lu-
vulta; voimme olla varmo-
ja siitäkin, että Suomen tun-
netuin jouluvirsi on ’Enkeli 
taivaan’ ja rakastetuin jou-
lulaulu ’Maa on niin kau-
nis’. Näitä asioita tuskin Ja-
ajo Linnonmaakaan lähtisi 
meiltä kysymään ohjelmas-
sa ’Haluatko miljonääriksi’.

Veikeän jouluhahmon, 
joulupukin laita on sen si-
jaan huomattavasti moni-
mutkaisempi. Mihin joulu-
pukki juontaa juurensa? Ja-
ajo voisi antaa ohjelmassaan 
seuraavat neljä vaihtoehtoa: 
a) 300-luvulla elänyt My-
ran piispa Pyhä Nikolaus b) 

tunnettu hyväntekijä Niko-
laus c) merimiesten suoje-
luspyhimys Nikolaus ja d) 
lapsirakas piispa Nikolaus. 
Kilauta kaverille tai poista 
kaksi väärää vaihtoehtoa. 
Itse asiassa ei tarvitse pois-
taa, sillä kyseessä on kom-

pakysymys. Kaikki vasta-
ukset ovat oikeita; piispa 
Nikolauksen eri puolia ja 
ominaisuuksia.

Samanlaisen kysymyk-
sen voisimme esittää it-

se joulusta. Mitkä ovat tär-
keimmät ominaisuudet, 
joista joulumme koostuu? 
Mistä on todellinen jou-
lu tehty? Vaihtoehtoisia ra-
kennuspalikoita olisi run-
saasti: joululapsi, evanke-
liumi, joulurauha, kuusi-

puu, jouluruoat, joululau-
lut, kirkkohartaus, hiljai-
nen hetki kotona, valkoinen 
maa, seestynyt mieli, ikui-
nen kaikkeuden kuiske. Jo-
ku korostaa toista ja toinen 

Joulupukki suukon sai 
jotakin muuta ominaisuut-
ta. Jollekin joulu lähtee hil-
jaisuudesta, toiselle laulus-
ta, joillekuille joulun ikui-
sesta sanomasta. Kun pu-
hutaan ihmisen tunnetasos-
ta, mikään vastaus ei ole ai-
nakaan väärä. 

Joulu heijastaa tapahtu-
mana maailman kiehtovin-
ta lumipalloefektiä. Joulu-
pukki lähti liikkeelle hyvää 
tekevästä piispa Nikolauk-
sesta, joka sai ajan mittaan 
lahjat ja lahjakorin, punai-
sen takin ja parran. Joulu 
lähti Juudeaan syntynees-
tä Jeesuksesta, joka sai ka-
vereikseen enkelit, tähden, 
lahjat, laulut, rauhan, kuu-
sen ja ruoat; pallo ei ole vie-
läkään pysähtynyt. Joulu-
pallo on liikkeessä, minussa 
ja sinussa.  

Tule kohtaamaan jou-
lu joulupukin viralliseen 
asuntoon Maunulan majal-
le 15. joulukuuta klo 17! 

rAIVO SAVIK

MYRIAMS FOTOS

Ti-Pe 11.00-19.00
La 10.00-17.00
Su 12.00-17.00
Ma suljettu

facebook.com/weistewanhavilla

instagram.com/weiste_wanha_villa

Hullaannu Pukinmäen jouluun
Weiste Wanha Villa -putiikissa,

Weisteen joulukoristetehtaan pihapiirissä!

Tiesithän, että Weisteen Pukinmäen tehtaalla 
valmistetaan yhä kotimaisia joulukuusen punoksia? 

Tervetuloa myymäläämme virittäytymään joulun 
tunnelmaan, kauneimpien koristeiden keskelle! 

Weiste Wanha Villa
Kalle Weisteen katu 4

00720 HELSINKI
050 351 8110

 Ti-Pe:  11:00 - 19:00
 La:  10:00 - 17:00
 Su:  12:00 - 17:00
  Ma:  Suljettu
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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.

Academica Information Oy (020 7589 890) • Attendo hammaslääkärit, Ogeli (09 720 6200) • Cityvarasto Oy (029 1234 709) 
Dental Mammoth Oy • Finnbody Lady’s Club (040 709 2255) • Helsingin Pianostudio (045 6515 289) • Hiusateljee Oy 
(09 720 6700) • Hoitotila (050 591 7511) • HR with you • Huoneistokeskus (020 780 3280) • Huslab (09 471 86800) • JS-Mode 
(040 5533 656) • Kauneushoitola Carita (0400 789 917) • Kirjakassi • Lankamaailma Nordia (09 774 1177) • Multibit Oy 
Ogelin Optiikka (09 875 1868) • Oulunkylän Apteekki (09 756 2990) • Oulunkylän Korupaja (09 728 4266) • Picnic 
(020 759 0363) • Pieni Shiatsupuoti (044 290 7646) • Päiväkoti Norppa (09 3106 9930) • Ravintola Mr. Hugo (09 8752 071) 
Ravintola Valtikka (044 9188 085) • 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. 

Ogelissa on helppo asioida. 
Saatavilla on monia palveluita ja erikoismyymälöiden tarjontaa. 

Joulukaudenavausperjantaina
30.11.2018

Joulupukki jakaa 
karkkia klo 12-15 • 500 ensimmäiselle glögiä, 

joulutorttuja ja pipareita

Avausohjelmaa klo 12-14:

• Helsingin Pianostudio
viihdyttää joulumusiikilla
• Kasvomaalausta lapsille 
Huoneistokeskuksen tiloissa

Kauppa-
keskus täynnä

Ogeli
31-v.

huippu-
tarjouksia!

Ogelin


