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Liikekeskus Ogeli, Kylänvanhimmantie 29
Puh. 09 875 1868  |  Ma-Pe 10-18, La 9-14 (parilliset viikot)

HOITOSETTI
(sis. puhdistus spray 
+ mikrokuituliina 
+ mikrotyökalu)

Kotimainen  
BioDrop MD 
Sis. 2 pulloa!
Silmän kostutustippa
(Tehokas ja hellävarainen 
apu kuiville silmille.
Säilontäaineeton!)

Tällä kupongilla 20.12.2019 saakka 
tai niin kauan kuin lahjaerää riittää.

Tällä kupongilla 20.12.2019 saakka 
tai niin kauan kuin lahjaerää riittää.

✃

1000
2000

Norm. 25,80

Norm. 17,00

Joulahjavinkki

Oulunkyläinen
Pohjoiset kaupunginosat

Poissa on elokuva 
vapaudenkaipuusta
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GNISTANILLA UUSI 
TOIMITUSJOHTAJAVuoden oulunkyläläinen: Ulla Kosonen

PORKKANA-  
KAKKUMUFFINSSI  
JA KAHVI 2,5 dl

390
yhteensä

KALKKUNA-PEKONI-
CROISSANT-SÄMPYLÄ 
JA KAHVI 2,5 dl

690
yhteensä

Joulukuussa kahviostamme Voimassa 2.12.2019-1.1.2020 Neste K
Oulunkylä
Siltavoudintie 19, 
00640 Helsinki 
Puh. 09 728 4455

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

Tarjous voimassa 17.11.-11.12.2019 välisen ajan.

Tarjoukset voimassa 
31.12.2019 asti.Kylänvanhimmantie 29, 00640 Helsinki

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

Jouluiset edut Oulunkylän apteekista!

Nasolin A-vitamin 
nenäsuihke 10 ml 
Kosteuttava ja hoitava 
suihke nenän kuiville 
limakalvoille.

Favora Kiinteyttävä-
hoitosarja
Aikuiselle iholle. Ravitsevat, 
korjaavat ja kiinteyttävät 
ainesosat auttavat eh-
käisemään ikääntymisen 
merkkejä.

DeviSol 20 mikrog 
ja DeviSol Strong 50 
mikrog 200 tabl. 
Hyvänmakuiset hedelmäi-
sen raikkaat D3-vitamiini-
tabletit.

Posivil Fluzink  
40 tabl.
Sinkkiasetaatti-imes-
kelytabletit flunssan 
ensioireisiin.

-20 %

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

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

PALVELEMME
ITSENÄISYYS- 
PÄIVÄNÄ 6.12. 

KLO 7-22       

Ruokamestareiltamme itsenäisyyspäivän viettoon

Snellman Superior
JOULUKINKKU- 
VIIPALE 400 g 
(14,98 kg) 599

PKT

Kokkikartanon
JOULULAATIKOT 
300 g (9,96 kg) 

299
PKT

Herkkukeittiön 
METSÄSIENI- 
SALAATTI 1995

KG

Tuore suomalainen 
KIRJOLOHEN- 
MÄTI 4995

KG

4,-2 PS

Estrella SNACKSIT 
PLUSSA-KORTILLA

Yksittäin ja ilman korttia 2,19 kpl

JUHLITAAN HYVÄLLÄ RUOALLA
TARJOUKSET VOIMASSA KE-PE 4.-6.12.2019

Suomalainen takuumurea
NAUDAN SISÄ-JA 
PAAHTOPAISTI

1295
KG

Tammisen suomalainen 
tuoresuolattu luuton 
PIKKUKINKKU  895

KG

Suomalaiset
KARJALANPAISTI- 
LIHAT 1295

KG

2495
KG

Omasta  uunista 
SAVUSTETTU 
MERILOHIFILEE

PERHEENISÄ MATIN ELÄMÄ on jämäh-
tänyt paikoilleen. Liimatehtaan työläisen 
elämässä seikkailu ja glamour on vähissä. 
Mutta miten käykään, kun Matti eräänä 
päivänä siirtyy silmänräpäyksessä kilomet-
rien päähän ja nämä kummalliset siirtymät 
vain seuraavat toistaan. Mihin asti perheen 
pinna kestää katoilevaa aviomiestä ja isää? 
Missä Matti itse haluaisi eniten olla?

Poissa-elokuva perustuu Avi Heikkisen sa-
mannimiseen palkittuun novelliin. Se on 
ohjaaja Arttu Haglundin  ensimmäinen ko-
ko illan elokuva, jossa pääosassa nähdään 

maunulalainen Panu Tuomikko. Marras-
kuun lopussa ensi-iltansa saanutta eloku-
vaa on kuvattu ympäri maailmaa. Speku-
latiivisen fiktion piiriin sijoittuva elokuva 
esittää isoja kysymyksiä siitä, mitä todella 
kaipaamme elämältä. 

( Jatkuu sivulla 10)

Teksti: SUSAN WILANDER
Kuva: ARTTU HAGLUND

Selittämätön teleporttailuilmiö heittelee 
Mattia ympäri maailmaa.

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

Ehkä elämäsi tärkein tunti.

Ehkä elämäsi tärkein tunti.
Anna meille tunti aikaasi, ja me kerromme miten ja missä 
asuntoasi kannattaa markkinoida ja millä hinnalla.
Intohimonamme on tarjota palvelua, jolla oikeasti tehdään 
asuntokauppaa. 

Kyse on sinun kodistasi, anna meidän välittää. 

Anna meille tunti aikaasi, 
ja me kerromme miten 
ja missä asuntoasi 
kannattaa markkinoida 
ja millä hinnalla. 
Intohimonamme on 
tarjota palvelua, 
jolla oikeasti tehdään
asuntokauppaa.

Kyse on sinun kodistasi, anna meidän välittää.
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Mitä olemme oppineet 
tänä vuonna?
JOURNALISTIN TYÖSSÄ elin-
ikäinen oppiminen ei ole vain 
kaunopuheita tai poliittista jar-
gonia, vaan jokapäiväinen asia. 
Toimittaja lähtee jokaista jut-
tua tehdessään tarpomaan tun-
tematonta polkua. Uuden oppi-
minen on työn suola, toisaalta 
yleistoimittaja oppii vähän kai-
kesta eikä paljon mistään.

Tämän vuoden tärkeimmät 
opit voisi summata seuraavaan 
listaan:

- Kukaan ei ole liian pieni vai-
kuttamaan. Greta Thunberg, 
ruotsalainen koululainen, jon-
ka nimen varmasti kaikki ovat 
tämän vuoden aikana oppineet 
tuntemaan, osoittaa toiminnal-
laan miten pienestä voi nous-
ta merkittäväksi vaikuttajak-
si. Oulunkyläinen on vain hel-
sinkiläinen paikallislehti, mut-
ta sitäkin luetaan tarkasti mo-
nessa paikassa. Jos haluat vai-
kuttaa kaupungin asioihin, tä-
mä on oivallinen foorumi aloit-
taa keskustelu.

- Valheella on lyhyet jäljet – ja 
usein katastrofaaliset seurauk-
set. Valeuutisointi, vaihtoeh-
toiset totuudet ja trollit sosi-
aalisessa mediassa ovat olleet 
runsaasti uutisissa tänä vuon-

na. USA:ssa ja Isossa Britan-
niassa äänestäjien harhauttami-
nen erilaisin keinoin vaikuttaa 
kansalaisten elämään pitkälle 
tulevaisuuteen. Toimittaja jou-
tuu usein tasapainoilemaan eri-
laisten intressien välissä. Ou-
lunkyläisen kaltaisessa paikal-
lislehdessä on tärkeää antaa ää-
ni myös pienille ryhmille, jot-
ka eivät saa ääntään kuuluviin 
valtamedioissa. Toisaalta pitää 
huolehtia tasapuolisuudesta ja 
karsia pois virheellisiin tietoi-
hin tai perättömiin väittämiin 
perustuvat jutut.

- Kansanliikkeet ovat jälleen 
voimissaan. Eri puolilla maa-
ilmaa mielenosoitusten aallot 
seuraavat toisiaan. Sosiaalinen 
media mahdollistaa joukkojen 
kokoamisen globaalisti erilais-
ten aatteiden taakse. Yhdessä 
vaikuttaminen on tullut jälleen 
muotiin ja, joistakin ylilyön-
neistä huolimatta, hyvä niin. 
Oulunkyläinen on aikoinaan 
syntynyt yhdessä vaikuttami-
sen tarpeesta. Lehteä julkaisee 
edelleen Oulunkylä-Seura, jo-
ka kaupunginosayhdistykse-
nä ajaa alueen asukkaiden asi-
aa. Seura on yksi kanava saada 
itseä kiinnostavat tai harmit-
tavat asiat eteenpäin. Kaupun-
gin kanssa keskustellessa kau-
punginosayhdistyksen kannan-
otoilla on enemmän painoar-
voa, kuin yksittäisen asukkaan 
valituksella. Tule siis mukaan 
toimintaan.

Hyvää joulua ja onnellista 
uutta vuotta kaikille lukijoil-
lemme!

SUSAN WILANDER
päätoimittaja

Kuva: Ingrid Kähäri

Oulunkyläinen on saatavilla 
myös useissa jakelupisteissä – 

tarkista paikat lehden verkkosivuilta 
www.oulunkylainen.fi 

Oulunkyläisen ilmestymisaikataulu:
1/2020  ilmestyy   5.2.
2/2020  ilmestyy   25.3.
3/2020  ilmestyy   20.5.
4/2020  ilmestyy   26.8.
5/2020  ilmestyy   14.10.

6/2020  ilmestyy   25.11.

TÄNÄ VUONNA saimme naut-
tia Helsingissäkin värikylläises-
tä ruskasta jo lokakuun puo-
livälissä. Ruska oli tavallises-
ta poiketen koko maassa lähes 
samaan aikaan. Kesän kuivuus 
yhdistettynä syyskuun kylmiin 
säihin saivat todennäköises-
ti ruskan hehkumaan tavallista 
voimakkaammin myös etelässä.

Ruska syntyy valon määrän 
vähetessä ja sään kylmentyes-
sä, jolloin yhteyttäminen lop-
puu kesävihannissa kasveissa. 
Lehtivihreä alkaa hajota ja leh-
tien muut väriaineet – antosy-
aanit, karotenoidit ja ksantofyl-
lit – tulevat esille. Lehtivihre-
än sisältämät ravinteet varastoi-
tuvat puun runkoon myöhem-
min käytettäväksi. Kasvit aloit-
tavat talveen valmistautumisen 
jo hyvissä ajoin päivän lyhenty-
essä. Esimerkiksi koivulla pro-
sessi alkaa jo heinäkuun lopulla.

Ruskan kirkkaimmat värit 

Erityisen kaunis ruska väritti syksyistä Oulunkylää

Toivotamme kaikille  
jäsenillemme, lehden lukijoille  

ja yhteistyökumppaneille

Hyvää Joulua ja  
Onnellista Vuotta 2020!

Vi önskar alla våra medlemmar,  
läsare och samarbetspartner

God Jul och  
Gott Nytt År 2020!

Oulunkylä-Seura

NOORA RUSKOLALLA ja Mi-
kaela Wulffilla on edessään tär-
keä kilpailu. MM-kisat pide-
tään Uuden-Seelannin Auck-
landissa 29.11.-8.12.2019.  Mi-
kaela loukkaantui Enoshiman 
kilpailussa, mutta on toivotta-
vasti jo toipunut. Onnea pur-
jehtijoille!

Teksti: MARJA MARKKO
Kuva: NOORA RUSKOLA 

ja MIKAELA WULFF

Oulunkylän oma purjehtija Aucklandissa

tuottava punainen antosyaani 
on kuitenkin aine, jota lehdissä 
ei ole valmiina, vaan kasvi val-
mistaa ne varta vasten. Proses-

sin syistä ollaan montaa miel-
tä, mutta osa tutkijoista pitää si-
tä suojautumisena liialta valol-
ta lehtivihreän ravinteiden va-

rastoinnin aikana. 

Teksti: SUSAN WILANDER
Kuva: TOIVO KOIVISTO

Ruskaa Vantaanjoella lokakuun puolivälissä.
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Tämä on nyt viimeinen viesti Tammen al-
ta. Tammi on kyllä mainiosti juurillaan 
niin kuin minäkin, mutta puheenjohta-
jan nuijan olen nyt luovuttanut eteen-
päin. Nämä vuodet ovat opettaneet mi-
nulle monia asioita, joihin en ilman tä-

tä pestiä olisi voinut tutustua. Olen iloinen siitä, että olen 
saanut tavata niin monia uusia ihmisiä – mm. tämän ky-
län asukkaita, seurojen aktiiveja ja virkamiehiä. Itsestäkin 
on löytynyt pikkuisen uutta tai unohtunutta.

Alkava vuosi 2020 jatkuu 
Oulunkylässä Raide-Joke-
rin rakentamisen merkeis-
sä ja tuonee raiteet Nortäl-
jentielle jo ensi kesänä. Rai-
deliikenne alkaa kuitenkin 
vasta vuonna 2024, joten ka-
tu palaa normaaliin liiken-
nekäyttöön valmistuttuaan. 
Siltavoudintien parannus 
näkyisi jotakuinkin valmis-
tuneen, mutta Mäkitorpan-
tien kunnostus jatkuu ilmei-
sesti tulevana vuonna. Toi-
vottavasti useat teistä pääsi-
vät paikalle Maunula-talol-
le 21.11. ja Oulunkylä-Seu-
ran asukasiltaan 25.11. Lehden ilmestymisalueella tulee 
tapahtumaan varsin paljon lähivuosina kuten huomasitte.  

Seuralle on tänä syksynä tullut Kaupunkiympäristön 
toimialalta useita osallistumis- ja arviointisuunnitelmia, 
joihin kaikkiin pyrimme antamaan vastineemme. Tar-
koituksemme on kohentaa tiedotusta myös näistä kau-
pungilta tulevista viesteistä, jotta useamman alueen asuk-
kaan kommentit saataisiin eteenpäin. Olette tervetulleita 
osallistumaan yhteydenpitoon kaupungin kanssa.  Ja toki 
kaikkeen muuhunkin!

Ogelin Kyläjuhlat järjestetään myös ensi vuonna – ylei-
sön pyynnöstä. Ajankohtaa ei ole vielä merkitty kalen-
teriin, mutta ennen kesälomia juhlitaan. Te olette terve-
tulleita ideoimaan ja toteuttamaan tapahtumaa! Seuran 
FB-sivuilta tulee löytymään viestejä.

Nyt kuitenkin aloitetaan pikkuhiljaa valmistelut lähes-
tyvää joulua varten. Oulunkylä-Seuran joulukuusimyymä-

lä aukeaa joulunalusvii-
kolla Ogelin sisäpihalla 
ja siellä tavataan!

Lämpimin terveisin

MARJA MARKKO
Oulunkylä-Seura ry 

Tammen juurelta

Pohjoisten kaupunginosien 
yhteistyö hyvässä vauhdissa

Länsi-Pakila 
Rapparintie 6

(09) 752 2668
050 5363 904

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

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

Tilaustyöt•
Hääpuvut•

Turkit•
Turkissäilytys•

Alihankinta ym.•

POHJOISTEN KAUPUNGINOSIEN edus-
tajat kokoontuvat säännöllisesti pohti-
maan yhdessä alueen ajankohtaisia haas-
teita, kehittämisnäkymiä ja yhteistyömah-
dollisuuksia. Marraskuun tapaamisen asia-
listalla oli mm. OmaStadi, pohjoisten kau-
punginosien yhteinen tapahtumakalente-
ri ja tulossa oleva Uutta Pohjois-Helsin-
kiä -asukastilaisuus, joka kirvoitti vilkasta 
keskustelua. Tilaisuuden toteutustapaa pi-
dettiin asukkaiden vaikutusmahdollisuuk-
sien osalta riittämättömänä. Ryhmä pää-
tyi laatimaan asiasta kannanoton kaupun-
kiympäristön toimialalle. 

Kaupunginosayhdistysten kattojärjes-
tö Helsingissä on Helsingin kaupungin-
osayhdistykset ry Helka. Helkan hallituk-
sessa on kaupunginosien edustus suurpii-
reittäin. Pohjoiseen suurpiiriin kuuluvat 
Pakila-Seura, Paloheinän-Torpparinmäen 
kaupunginosayhdistys, Oulunkylä-Seura, 
Maunula-Seura, Metsälä-Seura ja Pirk-
kolan omakotiyhdistys. Kaksivuotiskau-
della 2019-2020 pohjoisen alueen edus-
tajina Helkan hallituksessa ovat Pakila-
Seuran varapj. Erja Vuorio (varsinainen jä-
sen) ja Maunula-Seuran pj. Hanna Tem-
mes (varajäsen). 

Teksti ja kuva: ERJA VUORIO

Pohjoiset kaupunginosat kokoontuivat 5.11. Oulunkylän seurahuoneen 
idyllisessä ympäristössä. Vasemmalta Pakila-Seuran varapj. Erja Vuo-
rio, Metsälä-Seuran pj. Pekka Ruha, Maunula-Seuran pj. Hanna Temmes, 
Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistyksen pj. Veli-Pekka Kan-
tanen, Oulunkylä-Seuran varapj. Erwin Woitsch ja pj. Marja Markko sekä 
Pirkkola-Seuran pj. Kaj Lyytinen. 

Vuoden oulunkyläläinen 2019: 

Kirkkoherra Ulla Kosonen
Oulunkylä -seu-
ran johtokunta 
valitsi kirkkoher-
ra Ulla Kososen 
yksimielisesti 
vuoden oulunky-
läläiseksi 2019.  

PERUSTELUINA valinnalle 
ovat Ullan ja hänen henkilö-
kuntansa avoin ja yhteisöllinen 
suhtautuminen kaikkiin alueen 
asukkaisiin ja toimijoihin us-
konnollista taustaa katsomat-
ta.  He pitävät kirkon ovia auki 
erilaisille tapaamisille, konser-
teille ja taidenäyttelyille. 

Yhteisöllisyyttä korostavaa 
toimintaa selittää Ullan histo-
ria, josta hän poimi kolme tär-

keää ajanjaksoa.  Nuorena ve-
näjän opiskelijana hän työsken-
teli Temppeliaukion kirkon op-
paana nähden samalla, millaista 
seurakuntatyö käytännössä on ja 
miten hyvä työyhteisö toimii.  
Tuolloin hänelle vahvistui käsi-
tys omasta tulevaisuudestaan ja 
opinnot teologisessa tiedekun-
nassa alkoivat.  Opastyössään 
hän myöhemmin tapasi My-
nämäen kirkkoherran ja tämä 
tapaaminen johti hänet ensim-
mäiseen työpaikkaansa vs. kap-
palaiseksi Varsinais-Suomeen.

Merimiespapista 
kirkkoherraksi

Toinen tärkeä jakso oli viiden 
vuoden työskentely Lontoon 
merimieskirkossa 2000-luvun 
alussa.  Merimiespappina hän 
oli vastuussa mm. alueellisesta 
kirkollisesta työstä ja vapaaeh-
toisverkoston koordinoinnista. 
Merimieskirkolla oli ja on edel-
leenkin tärkeä rooli suomalais-
ten matalan kynnyksen kohtaa-
mispaikkana ja hengellisenä tu-
kipisteenä esim. ulkomaanko-
mennuksen aikana.

Oulunkylän kirkon kappalai-
sena Ulla Kosonen aloitti vuon-
na 2007 ja keväällä 2013 hänet 
nimitettiin kirkkoherraksi.  Hän 
on kotoisin Mikkelistä, mutta 
Oulunkylän alueella on jo pit-
kään ollut Ullan sukulaisia ja lä-

heisiä ystäviä. Hän kertoo kiin-
tyneensä kylään ja sen asukkai-
siin viihtyen täällä erinomaisen 
hyvin.  Oman työn tavoittee-
na hän pitää hyvää työyhteisöä 
ja toivoo edelleen kehittyvänsä 
sen vetäjänä.  

Kirkkorakennus 
remontoidaan

Kirkon henkilökunnalla onkin 
edessään melkoinen muutos, 
kun Teinintien kirkkoraken-
nus menee lähivuosina täydel-
liseen remonttiin.  Seurakun-
tayhtymä on jo osoittanut ra-
hat korjaukselle, jonka suunnit-
telu on nyt käynnissä.  Vuoden 
2020 aikana kerätään eri käyt-
täjien kanssa toiveita ja tarpeita 
siitä, miten tiloista saataisiin eri 
tilaisuuksiin helposti muuntu-
vat.  Luvassa on myös avoimia 
keskustelutilaisuuksia.  Kirkol-
liset toimitukset siirtyvät van-
haan kirkkoon ja kirkon muil-
le toiminnoille etsitään väistö-
tiloja Oulunkylästä.  Pelkästään 
Teinintien iltapäiväkerhossa käy 
lähes 50 lasta.

Oulunkylän kirjallisuutta 
harrastavalla kirkkoherralla on 
yksi vähemmän tunnettu ja täl-
lä hetkellä hieman levossa ole-
va harrastus – hän piirtää sarja-
kuvia.  Netistä löytyy muutama 
hauska ja itseironinen näyte ni-
mellä Kasukkapartio.

Teksti ja kuva: 
MARJA MARKKO

Ulla Kosonen valittiin vuoden 
2019 oulunkyläläiseksi.

R.J.Kinnunen Oy
Käpylän oma 

sähköurakoitsija
p. 050 383 5522 

rjkoy@kolumbus.fi
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Musiikkikoulu 
Viisas Heinäsirk-
ka on jo pitkään 
opettanut 
pianonsoittoa 
oulunkyläläisille, 
mutta pian kou-
lussa voi tavata 
myös Joulumuori 
Mantan. Elektra 
Minkkinen 
pursuaa ideoita 
niin musiikin 
kuin suomalaisen 
kulttuurinkin 
edistämiseksi.

ELEKTRA eli Eija Minkkinen 
on laajentamassa musiikinope-
tuksesta uusille urille. Viisaan 
Heinäsirkan tiloihin avautuu 
pian myös Joulumuorin Helsin-
gin-toimisto. Siellä Joulumuori 
Manta ottaa vastaan ulkomai-
sia turisteja erityisesti kesäisin.

- Joulumuori Manta eli Mrs 
Santa Ma Manta on Suomen 
virallinen rouva Joulupukki. 
Koska Joulupukki ei ehdi enää 
hoitaa kaikkia asioita, on teh-
ty työnjako: Joulupukki hoi-
taa Lappiin tulevat turistit se-
kä aattoillan lahjojen toimit-
tamisen. Joulumuori Manta 
tarjoaa heille riisipuuroa, kar-
jalanpiirakoita, kahvia ja mu-
siikkia. Lisäksi turistit voivat 
ottaa itsestään selfien Joulu-
muorin kanssa, Elektra Mink-
kinen kertoo.

Joulumuorikonseptin tar-
koituksena on olla myöntei-
nen Suomi-kuvaa ja suomalai-
sia tuotteita tunnetuksi teke-

vä hahmo. Minkkisellä on pal-
jon suunnitelmia Joulumuo-
rin varalle.

Kuunteleva 
musiikinopettaja

Lapista kotoisin olevan Elekt-
ra Minkkisen elämä on kul-
jettanut häntä ympäri maail-
maa. Musiikki, musiikkitera-
pia ja nukketeatteri ovat pia-
nonsoiton ja laulun ohella ol-
leet hänelle pitkään tärkeitä. 
Väliin sijoittui aika äidinkie-
len- ja S2-opettajana. Pianon-
soiton opetus on kuitenkin ol-
lut kaikessa punainen lanka ja 
nyt Elektralla on menossa jo 44. 
vuosi tässä tehtävässä. Opettaja-
na Elektra Minkkinen on myös 
kohdannut yhteiskunnassa ta-
pahtuneet muutokset.

- 2000-luvun myötä yhä use-
ampi oppilas alkoi kertoa mi-
nulle kaikista ongelmistaan, ja 
samalla alkoi tulla yhä enem-
män erityisoppilaita, joilla on 
mm. oppimisvaikeuksia. Niinpä 

aloin opiskella lisää, hän kertoo. 
Elektra on valmistunut mm. 
ratkaisukeskeiseksi neuropsy-
kiatriseksi adhd-valmentajaksi, 
logoterapiaohjaajaksi ja seksu-
aalineuvojaksi. Uusimmat mais-
teritason opinnot Norjassa kos-
kevat ekspressiivistä taidetera-
piaa ja psykoterapiaa.

Musiikkikoulu Viisas Hei-
näsirkka on toiminut jo usei-
ta vuosia Oulunkylässä, ensin 
Ogelin kauppakeskuksessa ja 
nykyään sotaveteraanitalon ala-
kerrassa. Elektra Minkkiselle 
opettamisessa on tärkeintä asi-
akkaan kohtaaminen ihmisenä.

-Kyseessä on vuorovaikutus-
prosessi. Nuorin oppilaani täytti 
juuri 4 vuotta ja vanhin 75 vuot-
ta. Joskus oppilailla on huono 
päivä, joten keitämme teetä ja 
juttelemme mukavia ennen tun-
nin alkua. Opettajan pitää ol-
la aina tuntosarvet pystyssä ja 
aistia valppaasti kunkin oppi-
laan päivän tunnelmat, jotta tie-
tää, mistä narusta pitää kulloin-
kin vetää. Aika monet haluavat 
kertoa kuulumisiaan ja kuulla 
mielipiteeni. Kannustan ja ke-
hun oppilaitani paljon. Joskus 
täytyy myös myötäelää, Elekt-
ra Minkkinen kuvailee. 

Joulumuori Manta 
muuttaa pianokouluun

OULUNKYLÄN SEURAHUONE 
on alueen tunnetuimpia maa-
merkkejä.  Radan varressa sei-
sovalla, komealla puuhuvilal-
la on pitkä ja värikäs historia. 

Seuris on yli satavuotisen 
taipaleensa aikana ollut mm. 
parantavia vesikylpyjä tarjoa-
va täyshoitola, venäläisupsee-
rien suosima boheemiravin-
tola, asuinrakennus sekä Pop-
Jazz-konservatorion ensimmäi-
nen toimitila.

Nykyään huvilarakennus on 
Helsingin kaupungin omis-
tama, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön alaisuudessa toimiva 

kumppanuustalo. Se on arki-
päivisin kaikille avoin, yhteinen 
oleskelutila, johon talon omien 
palveluiden lisäksi myös ulko-
puoliset toimijat ovat tervetul-
leita järjestämään erilaista ar-
keen virkistystä tuovaa ja yh-
teisöllistä hyvinvointia lisäävää 
toimintaa. Talossa mm. musi-
soidaan, ommellaan, pelataan 
bridgeä ja lauletaan karaokea. 
Kahvila tarjoaa kolmen euron 
lounaan kahdesti viikossa, ja 
talon tornihuoneessa voi hil-
jentyä meditoinnin merkeissä 
aina torstaisin. 

- Upea tila, toteaa Manner-
heimin Lastensuojeluliiton jär-
jestämää musiikkileikkikoulua 
syksystä lähtien Seuriksella ve-
tänyt Minttu Kruus. 

- Kaikki kävijämme ovat ra-
kastuneet taloon.

Seuriksella viikoittain har-
joittelevan Finnairin kuoron 
puheenjohtaja Paavo Lundahl 
kiittelee salin korkeaa kattoa, 
joka luo kuorotoimintaan sopi-
van akustisen ympäristön. Kuo-
rolaisten nuotit voi jättää taloon 
hiljattain hankittuihin lokerik-
koihin, ja salin vieressä olevassa 
keittiössä on kätevä kiehauttaa 
taukohetkien kahvit. Kuorossa 
laulaminen on sosiaalinen ta-
pahtuma, joten myös rupatte-
lulle ja yhdessäololle on tärke-
ää varata oma aikansa.

- Henkilökunta on ystävällis-
tä ja avuliasta, ja talo ihanteelli-
nen toiminnallemme, summaa 
latinalais-amerikkalaisen mu-

Toimelias tornihuvila

Seurahuoneen toimintaa
• Maanantaisin bändipaja / maanantaijamit klo 12
• Kahvila auki 9-14:30, ja lounas tiistaisin ja  

torstaisin klo 11 (3,-)
• Torstaisin hiljainen meditaatio klo 13
• Perjantaisin karaoke klo 13
• Päivittäin (9-15:30 ma-to, 9-15 pe)  

käsityöpaja ja IT-palvelut. 

Musiikilla hyvinvointia
Musiikilla on tutkimuksissa 

todettu olevan paljon hyviä vai-
kutuksia. Pianonsoitto sopiikin 
harrastukseksi kenelle vain siitä 
kiinnostuneelle ja sen voi miel-
tää myös panostuksena omaan 
hyvinvointiin.

- Stressi lieventyy ja endor-
fiinit hyrräävät. Pianonsoiton 
opiskeleminen vaikuttaa aivo-
toimintaan ja auttaa oppimaan 
uusia asioita, ehkäisee demen-
tiaa ja pitää yllä kognitiivisia 
taitoja ikäihmisilläkin, Elekt-
ra Minkkinen kertoo.

Teksti: SUSAN WILANDER

Lisätietoja: www.viisasheinasirkka.fi

Seurahuoneella voi järjestää 
monenlaista toimintaa. Ehdota 
kursseja, kerhoja tai muita ak-
tiviteetteja osoitteeseen: oulun-
kylan.seurahuone@hel.fi.

Seurahuoneella pidetään monia 
yhdistysten ja järjestöjen tilai-
suuksia. Finnairin kuoro har-
joittelee suuressa salissa.

MLL:n muskarin vetäjä Minttu 
Kruus tutustuttaa lapsia musii-
kin maailmaan.

siikin tunnettavuutta edistävän 
Kulkijat Ry:n Jordy Balderram.

Tilavasta huvilarakennukses-
ta löytyy vielä tilaa järjestöil-
le, yhteisöille ja muille ulko-
puolisille toimijoille, joilla on 
halua ja kykyä tuottaa alueen 
asukkaille maksutonta, kaikille 
avointa ja mieluiten säännöllis-
tä toimintaa. Tiedustelut asian 
tiimoilta voi lähettää osoittee-
seen oulunkylan.seurahuone@hel.fi

Teksti ja kuvat: 
TUOMAS KAILA

Elektra Minkkinen aikoo houku-
tella turistit Oulunkylään Joulu-
muorin toimistolle.

Elektra Minkkisellä on oppilaita 
jo useammassa sukupolvessa, 
kuten kuvan oppilas.
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Pohjoisen 
suurpiirin kaavat

USEIDEN KAAVOJEN laatiminen on kesken. Uutena on 
osallistumis- ja arviointivaiheena käynnistynyt Oulunky-
läntie-keskeinen, laaja-alainen asemakaava. Suunnittelu-
alue sijaitsee junaradan kaakkoispuolella. Alueeseen kuuluu 
tienvarren puistoalueita ja puistoon rajoittuvia asuintont-
teja (Lohkopellontie 1, 3, 7, 9–13, 17, Veräjämäenkuja 3). 
Myös Asukastalo Seurahuoneen tontti on mukana. Suun-
nittelualueeseen kuuluu lisäksi muita katualueita. 

Tavoitteena on mahdollistaa uusien asuntojen rakenta-
minen Oulunkylän palvelujen, juna-aseman sekä Raide-
Jokerin pysäkin tuntumaan. Seurahuoneen edustalla ole-
va Oulunkylän keskeinen Maexmontaninpuisto jää puis-
toksi. Yhteistyössä tontinhaltijoiden kanssa tutkitaan täy-
dennysrakentamisen mahdollisuuksia Lohkopellontien itä-
puolen tonteilla. 

Oulunkyläntien vaatimaa tilaa ja linjausta tutkitaan. Li-
säksi tutkitaan Oulunkyläntien ja Kirkkoherrantien riste-
yksen liikennejärjestelyitä, joilla voidaan varmistaa risteyk-
sen riittävä välityskyky täydennysrakentamisesta seuraavan 
lisääntyvän liikenteen tarpeisiin. Autoliikennettä varten tar-
vitaan uusia tonttikatuja ja samalla tutkitaan, voisiko La-
rin Kyöstin tie yhdistyä uuteen tonttikatuun. Tämä edel-
lyttäisi kadun katkaisua Veräjämäentiellä, jotta uusi yhteys 
ei ohjaisi läpiajoliikennettä tonttikaduille. Kun kaava-alu-
eella on useita rakennettuja tontteja, laatiminen vaatii pal-
jon neuvotteluja eri omistajien kanssa ja se vaatii runsaasti 
aikaa. On tietysti mahdollista, että osa alueista putoaa pois 
myöhemmin suunniteltaviksi.

Lisäksi ovat käynnistyneet osallistumis- ja arviointivai-
heena kaksi pienempää aluetta Patolan omakotialueen 
itä- ja länsipuolella. Ensimainitussa on kyse Hirsipadon-
tien ja Kisällinpolun varteen tulevasta uudesta suurehkosta 
päiväkodista sekä uusista asunnoista. Nykyiset liikeraken-
nukset ja päiväkoti on tarkoitus purkaa. Länsipuolella Ki-
vipadontien varteen suunnitellaan uusia asuntoja. Kivipa-
dontie 6 on yksityisomistuksessa, muu alue on Helsingin 
kaupungin omistuksessa.

Lampuotilantie 34 ja 36:n tonteille sekä osittain puisto-
alueelle suunnitellaan Maunulassa uusia asuntoja. Alue si-
jaitsee siis Lampuotilantien eteläpuolella. 

Teksti: ARTO SALMELA

MAUNULAN JA PIRKKOLAN rajalle enti-
sen Elannon tontille (37) annettiin asema-
kaavassa kerrostalon rakennusoikeus. Kaa-
vasta valitettiin ja hallinto-oikeus kumo-
si kaavan. Kaupunki kuitenkin valitti pää-
töksestä ja se siirtyi Korkeimpaan hallin-
to-oikeuteen. Tämän ratkaisu on nyt saa-
tu ja kaava jää voimaan. KHO teki katsel-
muksen alueella, jolloin aikaisempi valitta-
ja ja kaupungin kaavoittaja olivat selosta-
massa tilannetta. 

Kaavamuutoksen lainmukaisuutta arvi-
oitaessa on otettava huomioon, että tont-
ti 37 ja Pirjonaukio sijaitsevat laajan RKY-
alueen (suojeltu pientaloalue) reunassa, le-
veähkön katualueen varressa ja osittain ny-
kyisten katujen risteysalueella. Alueen mai-
semakuva muuttuu joka tapauksessa mer-
kittävästi Pirjontien eteläpuolelle osoite-
tun IV-kerroksisten asuinrakennusten se-
kä tonttia 37 vastapäätä Pirkkolantien toi-
sella puolen V-kerroksisten asuinkerrosta-
lokorttelin rakentamisen johdosta. Tontil-
le 37 asemakaavamuutoksessa osoitettu ra-
kentaminen niveltyy kaupunkikuvallises-
ti vastapäisille korttelialueille osoitettuun 
kerrostalorakentamiseen.

Katselmuksessa tehtyjen havaintojen 
perusteella tontille 37 osoitetun rakenta-
misen kaupunkikuvallinen vaikutus Pirk-
kolan RKY-alueella on lähialuetta lukuun 
ottamatta vähäinen. Maisemallista vaiku-

tusta vähentävät asemakaavassa määrätty 
rakennuksen kerrosluvun porrastus ja kaa-
vamääräykset, jotka edellyttävät rakennuk-
sen ulkoasun sopeuttamista arkkitehtuuril-
taan, materiaaleiltaan ja väreiltään olemas-
sa olevaan kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaaseen rakennettuun ympäristöön. RKY-
alueen sisällä rakennuskannan ja maisema-
kuvan yhtenäisyys säilyy tontin 37 raken-
tamisesta riippumatta ennallaan. Korkein 
hallinto-oikeus arvioi, toisin kuin hallin-
to-oikeus, että RKY-alueen keskeiset suo-
jeluarvot säilyvät. 

Tontin 37 rakennusalan laajeneminen 
osin Pirjontielle kaventaa jonkin verran ny-
kyistä Pirjontien suuntaista avointa näky-
mää. Pirjontien kyseisen osan visuaalinen 
asema ja katunäkymä ylipäätään muuttuu 
valitussa kaavaratkaisussa, ja tontille 37 ase-
makaavassa osoitettu rakennus on tarkoi-
tettukin toimimaan eräänlaisena päättee-
nä Pirjontielle. Katselmuksessa tehtyjen 
havaintojen perusteella voidaan silti arvi-
oida, että kyseinen näkymä säilyy uudel-
leen muotoillusta katualueesta huolimat-
ta. Osaltaan tätä turvaa kaavassa osoitettu 
Pirjonaukio. Kaava ei ole tältä osin RKY-
alueen kulttuuriympäristön säilymistä kos-
kevan suojelutavoitteen vastainen. 

RKY-alueen kulttuurihistorialliset, ra-
kennustaiteelliset ja maisemakulttuurin 
mukaiset ominaispiirteet säilyvät asema-

kaavamuutoksessa tontille 37 osoitetusta 
rakentamisesta ja Pirjontien kaventumi-
sesta huolimatta. Maisemakuvan muuttu-
minen RKY-alueen reunalla ei merkitse ra-
kennetun ympäristön erityisten arvojen hä-
viämistä. Asemakaavamuutos ei ennalta ar-
vioiden heikennä RKY-kohteen rakenne-
tun kulttuuriympäristön arvoja maankäyt-
tö- ja rakennuslain 54 §:ssä asemakaavalle 
säädettyjen sisältövaatimusten vastaisesti. 

Asemakaavamuutoksessa on otettu riit-
tävästi huomioon valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet ja oikeusvaikutteinen yleis-
kaava eikä kaavapäätös ole rakennetun ym-
päristön vaalimista ja siihen liittyvien eri-
tyisten arvojen hävittämiskieltoa koskevan 
asemakaavan sisältövaatimuksen vastainen. 
Kaupunginvaltuusto on voinut harkinta-
valtansa puitteissa hyväksyä asemakaava-
muutoksen. 

Tämän vuoksi ja kun otetaan huomioon 
asiassa esitetyt vaatimukset ja saatu selvi-
tys, hallinto-oikeuden päätös on kumot-
tava. Helsingin kaupunginvaltuuston pää-
tös asemakaavan ja asemakaavan muutok-
sen hyväksymisestä jää siten kokonaisuu-
dessaan voimaan.

Teksti: ARTO SALMELA
Kuva: Juho Nurmi/Helsingin kaupungin museo

Pirkkolan kaava 
sittenkin voimaan

PIRKKOLAN PIENTALOALUE kuuluu Museoviraston luo-
kittelemiin valtakunnallisesti merkittäviin rakennetun ym-
päristön alueisiin. Sen kulttuurihistoriallisten ja maisema-
arvojen suojelun tavoitteet on kirjattu niin maakuntakaavaan 
kuin yleiskaavaan. Siksi olikin yllätys, kun Helsingin kaavoit-
taja esitti Pirkkolan aukiolle, keskelle pientaloja uutta 5-ker-
roksista rakennusta.

Pirkkolan omakotiyhdistys ja allekirjoittanut valittivat kaa-
vasta, ja Helsingin hallinto-oikeus kumosi sen kyseisen ton-
tin osalta. Valitettavasti korkein hallinto-oikeus päätti toisin 
ja hyväksyi kaupungin perustelut.

Viisikerroksisen uudisrakennus muuttaa väistämättä pien-
taloalueen kaupunkikuvaa. Kaavamuutos ei ota huomioon 
suojelutavoitteita, joiden tarkoituksena on alueen suojelemi-
nen yhtenäisenä kokonaisuutena. Se ei vastaa myöskään val-
takunnallisia alueidenkäyttötavoitteita arvokkaan kulttuuri-
historiallisen ympäristön suojelun osalta.

Toivottavasti ratkaisu ei tarkoita sitä, että Raide-Jokerin ja 
täydennysrakentamisen nimissä suojelu- ja kaupunkikuvata-
voitteita voidaan polkea muuallakin.

 
Teksti: MAIJA HAKANEN

Entisen Elannon rakennuksessa on ollut monenlaista liiketoimintaa.

Kommentti: Tuleeko Pirkkolasta ennakkotapaus?

Tiesitkö, että Helsingin Pukinmäessä 
valmistetaan yhä joulukoristeita?

Jouluinen sisustusputiikkimme Weiste 
Wanha Villa on avoinna

ti-pe klo 10-19, la klo 10-16, su klo 12-16

Tervetuloa nauttimaan joulukoristeiden 
kimalluksesta ja joulun tunnelmasta osoitteessa 

Kalle Weisteen katu 4, 00720 Helsinki. 

Facebook ja instagram: weistewanhavilla
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Käpyläntie 8, 00600 Helsinki  

(09) 791 335 
www.käpylänapteekki.fi

Avoinna ark. 8.30 – 19.00, la 9.00 – 16.00

Lämpöistä  
joulun 

odotusta!
2.1. alkaen uusi aukioloaika 

ma-pe on 8-19 ja la 9-16!

Fysioterapeutti  
Anita Korhonen 
050 545 9500
Männikkötie 10

• fysioterapia & hieronta 
(48,-/h) 

• kinesioteippaukset  
• Bemer-terapia 

• kalvo(fascia)käsittelyt

Marleen
a •  Kauneushoitola  

•  Jalkahoitola   
•  Koti- ja  
    laitoskäynnit

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

Nettiajanvaraus www.kauneushoitolamarleena.fi

Tiistaisin 
eläkeläisalennus

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

45v.

Oulunkylän  
Kampaamo

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

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

Tervetuloa!

Mäkitorpantie 23  |  Puh. 09-752 4939

Parturi-Kampaamo

 

Yksilölliset 
hammasproteesit 

suoraan valmistajalta

Erikoishammasteknikko 

MERJA  
VESAMÄKI

Helsinginkatu 9 
P. 09 716 151

Pyydä ilmoitustilatarjous 
kauneus- ja terveyssivun 

ilmoituspaikasta: 

P. 010 320 6664,  
045 1323 828

seija.kuoksa@eepinen.fi 

6 4.12.2019Oulunkyläinen

Parturi-kampaamo-kauneushoitola Ogelissa
Hiusateljee Oy Ogelin liikekeskus, Kylänvanhimmantie 29  

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

Hiusateljeen lahjakortti 
pukinkonttiin!
Hanki varmasti mieluisa joululahja, jonka saaja saa  
itse valita lahjansa monipuolisten palveluidemme tai  
tuotteidemme joukosta.

Kaikki kampaamo,-parturi,- sekä  
kosmetologipalvelut saatavilla!

Tervetuloa jouluostoksille!

logo_orig_pms.indd   1 15.6.2009   10.18
Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess BlackPANTONE 299 CPANTONE 142 C

Kelan vaativa kuntoutus.  
Meillä käyvät Helsingin  

kaupungin palvelusetelit.

www.fysioeka.fi 
Sofianlehdonkatu 5 a A 4,  

00610 Hki 
p. 040-5074530

Kauneus ja terveys

Parturi-Kampaamo 

Salon Bonita
040 580 3836   

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

 
 
 
                                                                   
 

     maunulan 
                  apteekki 
 

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

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

                                          maunulan_apteekki.helsinki@apteekit.net 

     

  Katso kaikki tarjoukset                      
         www.maunulanapteekki.fi  
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P. 040 415 9119 www.fysiotreenari.com
Käpylä, Tattariharju ja Siltamäki 

Lahjat pukinkonttiin myös 
www.fysiotreenari.fi

Kuntoutus- ja jalkaterapiakeskus
Kauneushoitola ja kampaamo  
Jo vuodesta 2005

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

Käpyläntie1, 00610 Helsinki   |   www.koskelanhammas.fi

Varaa aika
soittamalla

(09) 720 6800
tai netistä.

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO 

Hannele  
Lindholm 

Puh. 09 710 533
Käenkuja 4, Sörnainen

KLASSINEN JOOGA 
MEDITAATIO

OPETUSTA OULUNKYLÄSSÄ 
VUODESTA 2007

Siltavoudintie 5 

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

Ilmainen tutustumistunti: 
ke 15/1 klo 17 ja to 16/1 klo 19.30, 
varmista paikka ilmoittautumalla etukäteen!
Jooga & meditaatio alkeiskurssit: 
ke klo 17-18.45, 22/1 alk. ja to klo 19.30-21.15, 23/1 alk.
Meditaatio & rentoutus: 
ti klo 17.15-19, ajalla 11/2 - 31/3, 
ilmainen meditaation tutustumistunti ti 4/2 klo 17.30.
Raskausajan jooga & rentoutus:
la klo 11.30-13.15, ajalla 18/1 - 22/2

Kehon harjoituksia, hengitysharjoituksia, 
syvärentoutus ja meditaatio, 
 joogaa kokonaisvaltaisesti.
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Oulunkylässä joulu ei ole 
koskaan kovin kaukana 
– pääseehän sinne alle 
vartissa vaikka pyörällä 
polkien. Weiste Wanha 
Villa -putiikissa Pukinmä-
essä joulukoristetehtaan 
tuotteet ovat esillä ympäri 
vuoden. 

WEISTEEN JOULUKORISTETEHDAS perus-
tettiin vuonna 1924. Alkuvuosikymmeninä jou-
lukoristeiden käyttö oli suomalaiskodeissa vielä 
niukkaa ja tehtaassa valmistettiin lähinnä hope-
lankatähtiä ja pieniä oksakoristeita. Sodan jäl-
keen tulivat muotiin punaiset tonttukoristeet ja 
50-luvulla tuotevalikoima laajeni enkelikelloilla, 
kynttilänjaloilla ja valaistuilla messinkisillä ikku-
natähdillä. 60-luvulla päästiin jo nykyisen kaltai-
siin koristevalikoimiin muovipallojen, joulukuu-
senköynnösten ja tekokuusten myötä. Siitä lähti-
en koristeiden valikoima on vain kasvanut seura-
ten yleisiä sisustustrendejä. 

Weiste on edelleen perheyritys, jossa suvun li-
säksi työskentelee myös pitkäaikaisia koko työ-
uransa yrityksessä tehneitä työntekijöitä. Joulu 
on käsillä joka päivä.

- Kuluvan joulun aikana valmistellaan jo täyttä 
päätä seuraavan joulun myyntiä. Tuotantoa lisä-
tään keväällä sitä mukaa kun tilaukset sitä edel-
lyttävät. Loppukesästä on kiireisin tuotantoaika 
ja heti perään tilausten on lähdettävä vientiasi-
akkaille maailmalle. Tuotesuunnittelu rullaa pit-
kin vuotta rinnalla, mutta on kiivaimmillaan en-
nen uuden sesongin aloitusta syksyllä. Voidaan 
sanoa, että meillä on joulu ainainen, Johanna 
Weiste kertoo.

Joulukoristeet ovat sesonkituote, joten nii-
den rinnalla on yrityksessä ollut muitakin tuo-

teryhmiä. Ennen Weisteellä kudottiin nauhoja ja 
myytiin leluja sekä pääsiäiskoristeita, mutta viime 
vuosikymmenen ajan kohteena on ollut sisustus.

- Sisustusmallistomme syntyi kodinsisustust-
rendin myötä, koimme että meillä on esteettis-
tä osaamista tuotteiden luomiseen, kun koriste-
alalla jo toimimme. Sisustustuotteet sopivat erin-
omaisesti joulukoristeiden rinnalla myytäviksi sil-
lä tuoteryhmät täydentävät toisiaan ja meillä on 
mahdollisuus luoda kodinomaisia kokonaisuuk-
sia esillepanoissa. Sisustustuotteitamme on myyn-
nissä muun muassa monissa lahjatavaraliikkeis-
sä ja tietenkin omassa Weiste Wanha Villa –pu-
tiikissamme, Johanna Weiste kertoo.

Joulukoristetehtaalla joulusta nautitaan pe-
rinteisen joululounaan merkeissä. Tehdas on kiin-
ni joulunpyhinä, mutta tuotekehityksessä on mie-
tittävä jo seuraavaa joulua.

- Weiste Wanha Villa -putiikki Pukinmäessä 
on avoinna joulua edeltävään viikonloppuun as-
ti, siihen asti siellä pääsee nauttimaan koristei-
den upeasta runsaudesta. Kotiin kuusia mahtuu 
kuitenkin yleensä vain yksi, mutta Villalla niitä 
on ihailtavaksi lähemmäs kymmenkunta, Johan-
na Weiste kertoo.

Teksti: SUSAN WILANDER
Kuvat: Weiste Oy

Oulunkylän ja 
Maunulan alu-
eelle laadittava 
aluesuunnitel-
man luonnos on 
kakkosvaiheessa. 
Ensimmäinen 
vaihe toteutet-
tiin kesällä 2018 
kansalaiskyselyn 
pohjalta. 

LEHTEMME OLLESSA pai-
nossa on ollut käynnissä toi-
nen kansalaiskysely viher- ja 
katualueiden tulevaisuudesta. 
Saatujen mielipiteiden tarkas-
telun ja mahdollisten muutos-
ten jälkeen suunnitelmaan voi 
tutustua myöhemmin kaupun-
gin sivuilla. Kaupunkiympäris-
tölautakunnalle aluesuunnitel-
ma esitellään keväällä 2020. 
Suunnitelma-alueeseen kuu-
luvat Maunula, Metsälä, Ou-
lunkylä, Pirkkola, Veräjälaak-
so ja Veräjämäki. 

Aluesuunnitelmalla ohjataan 
kaupunkiympäristön toimialal-
le kuuluvien yleisten alueiden 
(katu-, aukio-, tori- ja viher-
alueita) hoitoa ja peruskorjaus-
ta. Suunnitelmassa selvitetään 
katu- ja viheralueiden palvelui-
den, rakenteiden ja varusteiden 
nykytila, kirjataan niiden pa-
rantamistarpeet sekä laaditaan 

kiireellisyysjärjestys. Asukkai-
den ja asiantuntijoiden yhtei-
sen keskustelun ja mielipiteiden 
pohjalta esiin nousseita koh-
teita suunnitellaan myöhem-
min ja toteutetaan kaupungin 
taloudellisen tilanteen rajois-
sa kymmenen seuraavan vuo-
den aikana. Aluesuunnitelma ei 
käsittele maankäytön suunnit-
telua, kuten asemakaavoitusta, 
vaan lähtökohtana on nykyinen 
asemakaava ja siihen tekeillä 
olevat muutokset. Kaupunki-
rakenteen muutokset on mer-
kitty aluesuunnitelmaan har-
valla vinoviitoituksella.

Kuntoiluapisteitä ja  
koira-aitaus

Aluesuunnitelman yhdistel-
mäkartta osoittaa tärkeimmät 
uudistusehdotukset. Uusia ul-
kokuntoilupisteitä, jollainen 
nykyisin on mm. Oulunkylän 
liikuntapuiston pohjoisosas-
sa, tulisi Tanhumäelle ja He-
landerkodin läheisyyteen. Vii-
memainitun pohjoispuolelle 
tulisi myös uusi leikkipaikka. 
Uusi koira-aitaus toteutettai-
siin Pirkkolan urheilualueelle 
ja ehkä Veräjämäen eteläreu-
naan. Aluesuunnitelman yhdis-
telmäkarttaan on merkitty kes-
keinen osa pyöräilyn tavoitever-
kosta, mutta omassa pyöräilyo-
siossa on muita uusia yhteyksiä.

Viheryhteyksiä
Runkoviheryhteydet on osoi-
tettu Keskuspuistoon ja Van-

taan länsirannalle, jossa veteen 
liittyviä virkistysmahdollisuuk-
sia ”kehitetään”. Suunnitelmas-
sa korostuu Maunulan Majalta 
koilliseen Metsälän ja Maunu-
lan välistä sekä edelleen Tuusu-
lantien alittaen ja kulkien Pa-
tolan pohjoispuolitse Toivolan 
mäelle kulkeva ”alueellinen” vi-
heryhteys. Sellaiseksi on luoki-
teltu myös Taivaskalliolta Kä-
pylän puolella kulkeva yhteys, 
joka päätyy Veräjämäen etelä-
puoliseen metsään. Ilmeises-
ti aktiivisempaa kunnostusta 
vaativampina esitetään yhte-
ys Pirkkolan urheilupuistosta 
Helanderkodin tuntumaan sekä 
noin 2 km:n pituinen rengas-
reitti Oulunkylässä: Kustaan-
kartanon itäpuolitse Tanhumä-
en kautta Patolan pohjoispuoli-
selle viheralueelle ja palaisi ete-
lään noin 500 m päästä yhtyen 
Ogelin luoteispuolella olevaan 
puistoon ja sitä pitkin edelleen 
Kustaankartanon eteläpuolel-
le. Lyhyemmät ”paikalliset” yh-
teydet on merkitty keltaisella.

Hulevesiin on kiinnitetty eri-
tyistä huomiota, koska sadeve-
den joutuminen viemäriverkos-
toon on epäkohta. Tästä on esi-
tetty vaatimuksia Ogelin osal-
ta, kohde 3 kartassa. Numerot 1 
ja 2 liittyvät Maunulanpuroon, 
jonka luonnontilamaisuutta py-
ritään parantamaan.

Teksti: ARTO SALMELA
Kuva: HELSINGIN KAUPUNKI

Oulunkylän ja Maunulan 
aluesuunnitelma

Joulu on ihan kulman takana

JOULUKORISTETRENDIT 2019

• Yönsininen ja valkoinen pohjoista mai-
semaa mukaillen. 

• Luonnonmateriaalit shampanjan ja val-
koisen sävyissä. 

• Pastellisävyt yksisarvisten ja flamingo-
jen seurassa. 

• Itämainen tunnelma burgundyn ja ve-
denvihreän yhdistyessä kultaan. 

• Perinteinen joulunpunainen ja kuusen 
vihreä muistuttavat lapsuuden jouluista.  

KAIKKIEN AIKOJEN 
SUOSIKKIKORISTEET

• Baby’s First Christmas –vuosipallo. 
• Latvatähti perinteisellä mallilla. 
• Hopeanauha joulukuuseen. 

Weiste Baby’s First Christmas

Pakilan siirtolapuutarhan vastarannalta löytyvä huvila oli vuodesta 1926 lähtien tehtaan perustajan 
Kalle Weisteen kotitalo.

Weiste Natural. 
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Hurmaava hiusseppele 
ja 2 426 muuta kurssia

Helsingin työväenopisto

Ilmoittaudu 
ilmonet.fi

PALOHEINÄ SOI -tapahtuman tilaisuuksissa 
vieraili tänä vuonna lähes 600 ihmistä. 

Sydämellinen kiitos esiintyjille, tukijoille, 
yhteistyökumppaneille sekä aivan fantastiselle 
yleisölle upeista konserteista. Tunnelma kon-
serteissa oli lämmin ja sydämellinen ja musiik-

kityylejä oli laidasta laitaan moneen makuun.
Seuraava Paloheinä Soi -tapahtuma järjes-

tetään syyskuussa 2020. 
Lisätietoja: www.paloheinasoi.fi

Teksti ja kuva: SERGEI SOKOLOV

Paloheinä Soi –musiikkitapahtuma 
kiittää vuodesta 2019! 

Haitaritaiteilija Johanna Juhola ja laulaja-lauluntekijä Emma Salokoski tapahtuman
pääkonsertissa Hyvän Paimenen kirkossa lauantaina 14.9.2019.

Paloheinän kir-
jaston uusituissa 
tiloissa avataan 
Pakilan ja 
lähialueiden his-
toriasta kertova 
valokuvanäyttely 
4.12. Näyttelyyn 
voi tutustua kir-
jaston aukioloai-
koina 31.1.2020 
asti.

NÄYTTELYSSÄ ON esillä yli 
100 valokuvaa Pakilan, Palohei-
nän, Torpparinmäen ja Tuoma-
rinkylän rakennuksista, ihmisis-
tä ja tapahtumista 1910-luvul-
ta 1980-luvulle. Lisäksi esillä 
on jonkin verran muuta aineis-
toa, kuten aikatauluja ja kirjeitä. 

Kuvat on saatu näyttelyn 
käyttöön ensisijaisesti lahjoi-
tuksina alueen asukkaiden yksi-
tyiskokoelmista. Kuvat on ryh-
mitelty aihepiireittäin. Näytte-
lyssä voi kulkea aikamatkan alu-
eemme lähihistoriassa, tunnis-

taa tuttuja yksityiskohtia ja kar-
tuttaa kotiseututuntemustaan.  

Näyttely toteutuu Pakila-
Seuran ja Paloheinän kirjaston 
yhteistyönä. Aloitteen näytte-
lyn järjestämiseksi teki Pakila-
Seura, jonka toiminnan tavoit-
teista yksi on alueen kulttuu-
rihistorian vaaliminen. Näyt-
tely on koottu siten, että se tai 
osia siitä voidaan siirtää uudel-
leen käytettäväksi muissa tilois-
sa, esim. kouluilla. 

Näyttelyn valokuvista on tar-
koitus tehdä myös valokuvakir-

ja, jota yleisö voi ostaa omakus-
tannushintaan. Lisätietoja valo-
kuvakirjasta on saatavissa näyt-
telyssä sekä Pakilan kotisivuilta 
www.kaupunginosat.net/pakila. 

Pakila-Seura kiittää lämpi-
mästi kaikkia näyttelyn toteu-
tukseen myötävaikuttaneita, ku-
vien lahjoittajia sekä Palohei-
nän kirjastoa.  

Teksti: ERJA VUORIO
Kuva: ERKKI MARTTILA

Vanhoja valokuvia Pakilasta 
ja lähialueilta esillä 
Paloheinän kirjastossa

Elokuvateatteri Bio Tarja toimi Lepolantiellä 1945-1975. Kuvassa 
teatterin perustaja Artturi Marttila 1950-luvulla. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

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

Monipuolisia kuntoutuspalveluja työikäisille ja senioreille 
mm. ohjatut älykuntosaliryhmät, vesijumppa, fysioterapia, 
akupunktio ja geriatrin vastaanotto. Myös erilaiset kuntou-
tuspaketit sekä leikkauksen/vammojen jälkeinen kuntoutus ja 
neurologinen kuntoutus. Palvelut myös sotiemme veteraa-
neille, rauhanturvaajille ja asevelvollisena vammautuneille. 
 

TV:sta tuttu 
 SOITA 

 040 570 1439 
ja tutustu 

www.okks.fi 

 kävelyrobotiikkaa 

Elokuvakasvatus 
painottuu Mau-
nulassa uuden 
projektin myötä 
entisestään.

MAUNULAN YHTEISKOULU 
ja Helsingin matematiikkalu-
kio (www.mayk.fi) on valittu 
valtakunnallisen elokuvakas-
vatusta tukevan Koulukino-yh-
distyksen (www.koulukino.fi) 
pilottikouluksi koulukinokou-

lu-sertifikaatille. Sertifikaatin 
tarkoitus on kannustaa koulu-
ja laadukkaaseen elokuvakasva-
tukseen eri oppiaineissa ja eri 
kouluasteilla. Pilottikouluvai-
heessa testataan sertifikaatin 
saamiseen luotua kriteeristöä ja 
hiotaan systeemiä, ennen kuin 
koulut ympäri Suomea voivat 
hakea itselleen koulukinokou-
lun statusta.

Teksti: SUSAN WILANDER
Kuva: HANNA LEMPIÄINEN

Koulukino-sertifikaattia 
pilotoidaan Maunulassa

Krista Kosonen vieraili Maunu-
lan yhteiskoulussa Koulukino-
toiminnan puitteissa Kristaa 
jututtamassa Kaisa ja Elisa.
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Pakila-Seuran  
puheenjohtajan  
palsta 

Valmiina jo 
vuoteen 2020
PAKILA-SEURA VALMISTAUTUU innolla jo vuoteen 2020. 
Kuluva vuosi on ollut meillä jäsenhankinnan kampanjavuosi 
ja onnistuimme siinä vähintään tyydyttävästi. Seura on saa-
nut liki 30 uutta jäsentä vuoden aikana, ja monet ovat ha-
lunneet tulla mukaan nimenomaan käytännön toimintaan.

Kotiseututyötä tehdään Helsingin kaupunginosissa mo-
nilla foorumeilla. Pakila-Seuran kaltaiset asukasyhdistykset 
ovat niistä vain yksi. Alueellamme Pakila, Paloheinä, Torp-
parinmäki muita toimijoita ovat esimerkiksi Leijona Clu-
bit, Martat, Pakilan seurakunta, MLL, HPS, PV, Kiinteis-
tönomistajat, Pakilan Veto, partiolaiset, Pakilan nuoriso-
talo ja monet muut.

Kun varsinkin ns. ruuhkavuosia elävissä perheissä aika on 
kortilla ja ihmisiä revitään moneen suuntaan, ei Pakila-Seura 
ehkä ole varsinainen vapaa-ajantoiminnan ykkösvaihtoeh-
to. Tiedämme tämän ja koetamme kehittää toimintaamme 
tarjotaksemme matalan kynnyksen osallistumisvaihtoehto-
ja myös kiireisiä aktiivivuosia eläville alueemme asukkaille.    

Ensi vuonnakin olemme järjestämässä perinteistä Itä-
Pakila-päivää toukokuun lopussa, Pakilan Kylätapahtu-
maa syyskuun alussa sekä kekrijuhlaa lokakuussa Pakin ta-
lolla. Lisäksi olemme mukana mm. Pakilan Hyvän Paime-
nen kirkolla järjestettävissä konserteissa ja juhlapäivätilai-
suuksissa. Muitakin tapahtumia on tulossa.

Pakila-Seuran ensi vuoden yhtenä pääteemana on yh-
teistyön tiivistäminen alueen muiden toimijoiden kanssa. 
Meillä on ollut perinteisesti hyvää yhteistyötä esimerkiksi 
Leijonien, kiinteistönomistajien, seurakunnan, nuorisotalon, 
Marttojen, MLL:n ja HPS:n kanssa. Tänä vuonna haluam-
me tiivistää yhteistyötä entisestään ja löytää uusia kump-
paneita ja uusia yhteistyömuotoja. Tiedämme, että moni 
muukin alueella toimiva vapaaehtoistyötä tekevä yhteisö 
kaipaisi lisää käsiä ja aivoja omiin hankkeisiinsa. Yhdistä-
mällä voimiamme voimme kaikki saada enemmän aikaan.

Pakila-Seura on jo tehnyt yhteistyötä lähialueen vastaavi-
en seurojen, kuten Maunula-Seuran, Oulunkylä-Seuran ja 
Pukinmäki-Seuran kanssa. Näemme tässäkin yhteistyössä 
vielä paljon kehittämisen varaa. Yhteistyö etenkin kaupun-
gin suuntaan on asia, jossa voimme yhdessä toimia tehok-
kaammin kuin pakertamalla omissa siiloissamme.

Tehdään vuodesta 2020 tapahtumavuosi ja käydään alu-
eellamme järjestettävissä erilaisissa tilaisuuksissa tutustu-
massa toisiimme ja nauttimassa yhdessäolosta. Se on yh-
teisöllisyyttä, joka luo viihtyvyyttä tekee elämästä hieman 
mukavampaa.

Kiitokset kaikille kuluneesta vuodesta ja hyvää alkavaa 
talvea ja joulun odotusta.

RAIMO RAHKONEN
Pakila-Seuran pj.

puh. 0400 408122
raimorahkonen@live.com

PAKIN TALO on saanut uuden vahtimes-
tarin. Arvokkaan perinnetalon ja Helsin-
gin kolmanneksi vanhimman rakennuksen 
ottaa haltuunsa Elias Kukkola. Itä-Pakilassa 
ja Paloheinässä pitkään asunut Kukkola on 
kovan luokan ammattilainen. Hän on toi-
minut neljännesvuosisadan erilaisiin juhla-
tilaisuuksiin tilattuna hovimestarina presi-
dentin linnassa, valtioneuvoston edustus-
tiloissa ja eduskunnassa. 

- Presidentin linnassa, Tamminiemessä, 
Mäntyniemessä, Kultarannassa, eduskun-
nassa, Smolnassa, Kesärannassa, König-
stedtissä, hän luettelee. Kukkola on jatka-
nut eläkkeelläkin tilauspohjaisia töitä val-
tiolla, mutta nyt hän sanoo lopettavansa. 

- Itsenäisyyspäivän vastaanotto jää vii-
meiseksi työpäiväksi, hän sanoo. Ennen 
valtion palvelusvuosiaan Kukkola toimi 
seitsemän vuotta Fennian hovimestari-
na ja sen jälkeen pitkään yrittäjänä, jon-
ka palveluksia catering-yritykset käyttivät.

Pakin talo uusi haaste

Elias Kukkola sanoo ottavansa Pakin ta-
lon vahtimestarin tehtävät uutena mielen-
kiintoisena haasteena.  

- Talo on arvokas ja hieno juhlapaikka 
erilaisille tilaisuuksille ja sen puitteita ja 

olosuhteita kehittämällä siitä saadaan vie-
läkin parempi, hän sanoo.

Kukkola on jo pohtinut Pakin talon ke-
hittämiskohteita. 

- Piha-alueen kunnostamisesta voisi 
aloittaa. Pihasta on karsittava pienpuus-
toa, jotta komeat isot puut pääsevät esiin. 
Kukkaistutukset pääoven molemmin puo-
lin, roskiksia lisää ja tuhkakuppiastia eri 
paikkaan. Pihan siisteyttä pitää viihtyi-
syyden lisäämiseksi parantaa kaikin puo-
lin, hän sanoo.

Pakin talon vähällä käytöllä olevat ar-
vokkaat aitat Kukkola haluaa ottaa käyt-
töön. 

- Pihakalusto ja muu vähällä käytöllä 
oleva tavara voitaisiin keskittää 1-2 ait-
taan. Ainakin kaksi aittaa pitäisi saada 
kesäkaudella jatkuvaan käyttöön - tarjoi-
lutilana, seurustelutilana jne., hän sanoo.

Pakin talon sisätiloihin hän aikoo tuo-
da heti talossa asioivia varten vieraskirjan. 
Hän kaipaa saleihin myös tuoleja nykyisin 
käytössä olevien penkkien lisäksi. 

- Tilojen monikäyttöisyys paranisi tuo-
leilla. Pöydillä voisi olla liinat ja seinillä 
voisi olla mahdollisesti valokuvia, ryijy-
jä tai muuta aikakauteen liittyvää. Se loisi 
lisää tunnelmaa taloon. Kattiloitakin keit-
tiö kaipaa lisää, hän pohtii.

Kukkola lupaa antaa Pakin talon juhla-
vieraille ihan ilmaisia vinkkejä pöytien kat-
tamiseen. Pakila-Seuran toimintaan hän 
aikoo myös osallistua aktiivisesti.

Vapaa-aikaa Pakilan 
siirtolapuutarhassa

Kukkolalla on Pakilan siirtolapuutarha-
alueella oma palsta ja mökki. Hän viettää 
siellä paljon aikaa kesäisin ja lähellä ole-
van Pakin talon vahtimestarin työ lomit-
tuu siihen hyvin.

Kukkolan mukaan Pakila on hyvä paik-
ka asua. Alueelta löytyy vielä monesta 
muusta kaupunginosasta kadonnutta yh-
teisöllisyyttä. 

- Pakilan Kylätapahtuma, Itä-Pakila-
päivä ja Kekrijuhla ovat siitä esimerkkejä. 
Itse haluaisin Pakin talolla järjestää joulu-
tapahtuman lapsille. Voisin toimia joulu-
pukkina, hän lupaa. 

Kukkolan arkea täyttävät taloyhtiön hal-
lituksen puheenjohtajuus ja lastenlapsien 
tilapäiskaitsemiset. 

- Nytkin meillä on hoidossa kuumeile-
va lapsi, hän naurahtaa.

Teksti ja kuva: 
ESKO LUKKARI 

Elias Kukkola Pakin talon 
vahtimestariksi

Pakin talon uusi vahtimestari Elias Kukkola.

Kirjanpitopalvelua Oulunkylässä 
pienille yrityksille

www.mikrotilit.fi          p. 040 733 6869

H I N TATA K U U

PARAS

HINTA

H I N TATA K U U

PARAS

HINTA

OSTAMME KULTAA JA HOPEAA!

Tule käymään Nettikullan osto- 
pisteessä Lapinlahdenkatu 19!

Arvioimme kulta- ja hopea- 
esineittesi arvon ILMAISEKSI!

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

Pakin talo kruunaa juhlasi
Pakilan kotiseututalo on oiva mieleen 
jäävien juhlien ja onnistuneiden kokousten 
pitopaikka. Vanha tunnelmallinen maalaistalo 
paritupineen tarjoaa tilat 60-70 hengelle. 
Talossa on modernit mukavuudet, pieni keittiö 
ja täydellinen astiasto.

Pakin taloa isännöi Pakila-Seura ry. 

Tiedustelut ja varaukset vahtimestarilta, 
puh. 045 1244 158. Katso lisätietoja ja kuvia 
osoitteesta www.facebook.com/pakintalo.

Presidentin linnassa pitkään tilaustöitä tehnyt 
hovimestari luotsaa jatkossa Pakilan ylpeyttä.
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OmaStadi – 
tämän päivän 
lähidemokratiaa

Helsingin ensimmäinen osallistuvan budje-
toinnin äänestys saatiin vihdoin loppuun 
lokakuun loppuessa. Yhteensä 4,4 miljoo-
nan euron jakaminen suoraan kansalais-
ten tahdon mukaisesti on erittäin innos-
tava tapa päivittää lähidemokratiaamme 

nykyaikaiseksi. Samanlaisia on ollut maailmalla useita, mutta 
monella tapaa Helsingin OmaStadi on myös poikkeuksellinen.

Osallistuvassa budjetoinnissa idea on antaa kansalaisten 
päättää suoraan siitä, mihin tietty summa rahaa käytetään. 
Tässä tapauksessa siis päätöksentekijöinä toimivat yli 12-vuo-
tiaat helsinkiläiset.

Onneksi yhteinen projektimme näytti onnistuvan. Ensim-
mäisessä ehdotusvaiheessa tuli kaupunkilaisilta peräti 1261 
ehdotusta. Niistä jalostettiin 369 suunnitelmaa yhteiskehit-
telyssä, johon osallistuivat idean esittäneet ja kaupungin asi-
antuntijat. Lopullisia hankkeita äänesti 49 705 helsinkiläis-
tä. Äänestysprosentti nousi liki kahdeksaan, mikä oli korke-
ampi kuin monessa muussa vastaavassa äänestyksessä maa-
ilmalla. Se oli myös suurin julkisen sektorin järjestämä säh-
köinen äänestys Suomessa.

Pohjoisesta Helsingistä mukaan äänestettiin hanke, jos-
sa alueen nuoret voivat päästä kesätöihin esimerkiksi piha-
askareisiin apua tarvitsevat senioreille, trampoliineja leikki-
puistoihin sekä tapahtumiin parempaa tekniikkaa ja liikutel-
tava esiintymiskatos. Kaikki kolme hienoja hankkeita, joista 
on toivottavasti paljon iloa alueemme asukkaille. Koko kau-
pungin tasolla taas päätettiin istuttaa lisää puita Helsinkiin ja 
nurmikoita muutetaan kukkakedoiksi ja kaupunkiviljelmiksi. 

Osallistuvaa budjetointia jatketaan myös tulevaisuudessa. 
Seuraaville vuosille on varattu saman suuruinen summa ra-
haa. Jatkopohdiskeltavaksi jäi itselleni, pitäisikö samankal-
taisia hankkeita yhdistää vieläkin enemmän, etteivät ne asetu 
toisiaan vastaan. Ja pohdin, onko hyvä, että äänimäärän näkee 
äänestäessä ja toisaalta se, pitäisikö kokoa rajata niin, ettei ai-
noastaan yksi hanke voi viedä yhden alueen koko budjettia. 

Oli kuitenkin mukava kuulla helsinkiläisten kokemuk-
sia äänestämisestä ja ideoiden esittämisestä. Mekin kävim-
me äänestäessämme kiinnostavan keskustelun lasten kanssa. 
Nuorimmainen kuudesluokkalaisemme oli äänestänyt luo-
kan kanssa jo koulussa, mutta lukiolaisteni kanssa saimme 
hyvän väittelyn aiheesta, tarvitaanko lähiseudulle enemmän 

taidetta jokerilinjan varteen 
vai trampoliineja leikkipuis-
toihin. Parhaimmillaan osal-
listuminen yhteiseen päätök-
sentekoon muistuttaa, että tä-
mä on yhteinen kaupunkim-
me ja ihan oikeasti voimme 
yhdessä päättää sen suunnas-
ta. Länsimaisen demokrati-
an ollessa tässä maailmassa 
uhattuna monelta suunnal-
ta, jo pelkästään sen vahvis-
tamisella on arvoa.

Teksti: SANNA VESIKANSA
apulaispormestari (vihr.)

Café Saurahuone, Pohjolankatu 43, Käpylä 
044 983 5373 ma-to 9-19, pe 9-20, la 10-20

Café Saurahuoneen Joulu

Aamiainen ark klo 9-11, lounas ark 11:30-14:30,  
vohvelibaari alkaen klo 16. Lauantaibrunssi 10-14. 
Kahvila suljettu 25.-29.12.

LA 21.12.  
Tarjoamme 
joulujuhlan asiakkaille. 
10-13 joulupuuroa 
16-21 herkkupöytä 
Esiintyjinä Kajos ja Shalla Lalla 
 
TI 24.12. 
Jouluaattoillallinen klo 18 
Perinteinen joulupöytä.
Vain ennakkovaraukset: 
info@saurahuone.com 
Aik. 29 €, lapset 20 €. 
 
Uudenvuodenaattona avoinna klo 20 asti.

Poissa elokuvan Matti 
ei oikein viihdy elämäs-
sään. Sinkoutuessaan 
eri puolille maailmaa 
hän käy läpi vaihte-
levia tunteita pelosta 
innostukseen. Onko 
elokuvassa käsitelty va-
paudenkaipuu itsekästä 
vai tarvitsemmeko 
kaikki ennen pitkää 
omaa aikaa ja tilaa?

- JOKAISELLA ON varmasti vähän erilai-
sia tarpeita tämän suhteen, mutta jokai-
nen tarvitsee sitä jossain määrin. Yhtä lail-
la haluamme herätellä ihmisiä pohtimaan 
sitä, millä tavalla he itse ovat esimerkiksi 
omien läheistensä kanssa läsnä, henkisesti 
tai fyysisesti, Mattia näyttelevä Panu Tuo-
mikko kertoo.

Panu Tuomikko ja ohjaaja Arttu Haglun-
din ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2003 
lähtien. He tutustuivat Voionmaan kansan-
opistossa opiskellessaan Elokuva- ja TV-
linjalla. Panu Tuomikon näyttelijäura al-
koi jo nuorena.

- Yläasteikäisenä rupesimme tekemään 
kavereiden kanssa ensimmäisiä kuvausjut-
tuja kotiseudullani Ristiinassa, joissa joten-
kin luonnostaan hakeuduin usein kameran 
eteen. Opiskellessani nuoriso-ohjaajaksi 
Paukkulan Nuoriso-opistossa päädyin va-
lotekniikan harjoittelijaksi Mikkelin teat-
teriin ja sitä kautta päädyin myös lavalle, 
Tuomikko kertoo. Tie vei Jamilahden kan-
sanopistoon Haminaan musiikkiteatterilin-
jalle ja sieltä 2004 Käpylässä sijaitsevan Il-
ves-Teatterin jäseneksi. Vuodet 2007-2009 
Tuomikko oli näyttelijänä Petroskoin Kan-
sallisessa teatterissa Venäjällä tehden mm. 
musikaalin pääroolin sekä puherooleja ve-
näjänkielisissä näytelmissä. Panu Tuomik-
ko on nähty myös useissa pienemmissä roo-
leissa TV-sarjoissa ja elokuvissa.

Pitkä projekti

Poissa-elokuvan tekeminen oli vuosien pro-
jekti. Kuvakset kestivät 3 vuotta ja niitä teh-
tiin monessa eri maassa. 

- Suurin osa elokuvasta on kuvattu eri 
paikoissa pääkaupunkiseudulla ja Tallin-
nassa. Artun kanssa kävimme kahdestaan 
Kilpisjärven lähettyvillä tuntureilla ja sen 
lisäksi kuvasimme viikon Teneriffalla, sil-
lä siellä on pienellä alueella hyvin erilaisia 
maisemia ja paikkoja. Itse kuvasin materi-
aalia 12:ssa osavaltiossa USA:ssa ja näiden 
lisäksi pyysimme useita tuttujamme kuvaa-

maan meille tietynlaista kuvamateriaalia 
reissuiltansa. Yhteensä Poissaa on kuvattu 
30:ssa eri maassa, Panu Tuomikko kertoo.

Pitkässä kuvausrupeamassa oli hyvät 
ja huonot puolensa.

- Ydintyöryhmämme oli aika pieni ja hit-
sauduimme matkan varrella hyvin yhteen. 
Välillä meinasi olla hankala muistaa missä 
kohdassa mennään ja minkä mittaiset hiuk-
set mulla oli jne. Tässä on oppinut paljon 
muitakin asioita pitkän elokuvan tekopro-
sessista, sillä budjettimme on ollut hyvin 
rajallinen, eli kaikki on jouduttu tekemään 
itse, joten olen ollut hyvin aktiivinen myös 
mm. markkinoinnin suhteen, Panu Tuo-
mikko kuvailee.

Vaikka Matin hahmo on pohjimmiltaan 
aika ahdistunut ja surumielinen, häntä oli 
silti mukava näytellä.

- Pääsin mielestäni aika hyvin Matin 
pään sisään, sillä pystyn hyvin samaistu-
maan keski-ikäisen perheellisen työssäkäy-
vän miehen tuntoihin. Elämä on aika paljon 
tasapainoilua perhe-elämän, työn, harras-
tusten, sukulaisten, ystävien ja mahdollis-
ten omien unelmiensa ristiaallokossa, Pa-
nu Tuomikko kertoo.

Matilla oli kuitenkin joitain vähemmän 
mukavia piirteitä, jotka aiheuttivat käytän-
nön ongelmia.

- Aina kun mulla oli se Matin pitkä par-
ta liimattuna naamaan kiinni, niin en juuri-
kaan pystynyt syömään mitään kiinteää. Se 
oli sen verran pinkeä, että en saanut suutani 
silloin juurikaan auki, joten yksittäisiä her-
neitä, suolapähkinöitä yms. sain hädin tus-
kin yksitellen tökittyä suustani sisään. Vä-
lillä kuvauspäivät olivat hyvinkin pitkiä ja 
iltaa kohden alkoi sananmukaisesti mehut 
olemaan aika vähissä. Eräänä pitkän ja kuu-
man kuvauspäivän iltana Teneriffalla lope-
timme kuvaukset rantabaarialueella ja pää-
timme työryhmän kanssa palkita itsemme 
yksillä hyvin ansaituilla oluilla ja siinä sit-
ten tyytyväisenä imin juomapillillä cerve-
zaa paikallisten muutenkin ihmetellessä ru-
joa olemustani, Panu Tuomikko kuvailee.

Futaava lastenhoitaja 

Tuomikko on asunut Maunulassa kym-
menen vuotta ja viihtynyt hyvin huolimat-

Onko vapaudenkaipuu itsekästä?

Perheen tyttären Emman roolissa on Julia Hemmilä.

Maunulan kirjasto mukana kävijäbuumissa
Sekä kirjasto-
käynnit että 
lainaukset ovat 
lisääntyneet 
Helsingin kau-
punginkirjastossa 
viime vuodesta. 
Kasvun veturina 
on keskusta-
kirjasto Oodi, 
mutta kirjasto-
jen vetovoima 
näkyy eri puolilla 
Helsinkiä.
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Onko vapaudenkaipuu itsekästä?

Matti kaipaa omaa tilaa.

ta ajoittaisesta kaipuusta juurilleen Etelä-
Savoon. Tuomikko on tuttu myös monille 
Maunulan ja Veräjämäen perheille ja jalka-
palloharrastajille. 

- Kevääseen 2011 asti työskentelin eri-
mittaisia jaksoja lastenhoitajana useissa alu-
een päiväkodeissa, mm. Maunulan päivä-
kodissa ja vastìkään muuttaneessa päiväko-
ti Perhosessa Veräjämäessä. Vuodesta 2012 
lähtien olen ollut mukana erittäin kovata-
soisessa ja hyvähenkisessä IF Gnistanin 
ikämiesfutisporukassa elämäntilanteestani 
riippuen välillä aktiivisemmin, välillä passii-
visemmin, mutta koko ajan kuitenkin hen-
gessä mukana, hän kertoo.

Teksti: SUSAN WILANDER
Kuvat: ARTTU HAGLUND

Lauantai 11.1.2020 klo 10-13. Tarkempi ohjelma 
Oulunkylän yhteiskoulun verkkosivuilla.

Peruskoulun ja lukion esittelyä tuleville, nykyisille 
ja entisille ogelilaisille.

Infoiskuja, opastettuja kierroksia,  
oppilaskunnan kahvila ja  
avoimia oppitunteja.  
 
Siltavoudintie 24. Tervetuloa!

AVOIMET OVET
Matin vaimon Teijan roolissa nähdään Eeva Putro.

ALKAA OLLA KAAMOSAIKA. Suulista ei juurikaan nää, 
on pimeetä ja mestat ovat snögestä tai vodasta märkinä. 
Mä kumminkin funtsaan, että tää ei kestä kuin 60 päi-
vää ja sitten taas alkaa suulis skriinaa samaan aikaan kun 
mä lyftaan itteni veks bunkasta aamuisin.

Kun baanalla alkaa olla frysis, niin on aika duunaa pit-
kät kalsarit jalkaan. Mäkin menin tsöbaan yhdestä bud-
justa uudet kalsarit. Ihan nätti friidu kysy, että mikä koko.  
Mä selitin, että XL. Paketti kainaloon ja kassan kautta 
veks. Kaikki oli ok himaan asti, mutta siellä hiffasin, että 
niissä byysissä ei ollu sepalusta. Kyllä strittaus ilman si-
täkin onnaa, mutta helpompaa se on sepaluksen kautta. 
Jäin funtsaan, että onks tääkin sitä sukupuolten tasa-ar-
voa. Samat byysat kaikille. Joku raja tarttis olla. Ei puu-
tu ku, että kalsareihinkin pannaan parasta ennen päivä.

Mullakin on jokunen noita skloddin skloddeja. Ne sku-
laa korista tai futista tai pingistä tai tanssivat tai skulaavat 
jotain selloo, skittaa, torvee. Joulun aikaan kuuluu, että 
ne dilkkaa keksejä, sukkia, kalentereita, pipoja ja ties mi-
tä sen harrastuksen rahoittamiseksi. Ja tietty vaari, tsöbaa 
kaikkea. Mielellään onkin duunaamassa oman kortensa 
noiden harrastusten kekoon. Kekoon, josta monesti saa 
taitoja, eväitä ja kaiffareita loppuelämäkseen.

On pakko palata baanojen byggaamiseen täällä Oge-
lissa. Kaasuröörin vekslaus uuteen mestaan on avannu 
karmeen skraadin Sohlbergin puistoon ja tsuppauspo-
lulle skuijaan kohti Maunulaa. Sporaradan byggaus on 
sulkenu Nortäljentien pariksi vuodeksi. Skuijaa on kaa-
dettu veks Käskynhaltijantien vierestä. Siltavoudintie ja 
Mäkitorpantie on kavennettu fillaribaanoja varten. Tus-
kin Ogelissa on näin viltsisti myllätty siitä, kun vanha 
snadeihin puutaloihin perustuva kylä liitettiin stadiin 
ja väännettiin monikerroksisia stenuhausseja sisältäväk-
si kaupunginosaksi.

Tää liittyy stadin kehittämiseen. Saadaan poikittais-
liikennettä, joka jelppaa jengin liikkumista. Tämä taas 
mahdollistaa asutuksen tiivistämisen. Ogelin ja Maunu-
lan alueelle on tulossa uutta jengii useampi tuhat, kun 
projekti on finis.

Meikkämannee nää tämmöset jutut joskus funtsauttaa. 
Onks pakko just mun reviirillä alkaa kaivaa skruippia joka 
mestaan ja byggaan uusia hauseja sinne sun tänne. Oisivat 
vetäneet sen sporaradankin pitkin Kehä 1:n keskikaistaa. 

Mutta ei itku auta. Mennään nyt näillä eväillä ja ra-
kennellaan Ogelista yhdessä edelleen fiksua ja muka-
vaa mestaa elää.

Hyvää ja hauskaa Joulun alusaikaa ja varsinaista Joulua.

RAIMO ANTTILA

Varttuneita 
mietteitä

Maunulan kirjasto mukana kävijäbuumissa
KIRJASTOISSA ON 2019 
ollut lähes puolet enemmän 
käyntejä kuin viime vuonna 
samaan aikaan. Helsingin kau-
punginkirjaston toimipisteis-
sä käytiin syyskuun loppuun 
mennessä yhteensä 6,8 mil-
joonaa kertaa. Oodi on suosi-
tuin kirjasto lähes 2,5 miljoo-
nalla käynnillä. 

Maunula ja  
Laajasalo nousussa

Käyntien määrä on noussut 
myös Laajasalon ja Maunulan 

kirjastoissa, jotka ovat hiljattain 
muuttaneet kokonaan uusiin ti-
loihin. Laajasalossa käyntejä on 
ollut 37 prosenttia enemmän 
kuin viime vuonna, ja Maunu-
lassa kasvua on 13 prosenttia.

- Oodin ensimmäinen toi-
mintavuosi on tehnyt kirjas-
tot näkyvämmiksi kuin kos-
kaan aiemmin Helsingissä ja 
koko Suomessa, toteaa Hel-
singin kirjastopalvelujen joh-
taja Katri Vänttinen.

- On ollut hienoa huomata, 
että ihmiset rakastavat lähikir-
jastojaan, käyttävät niiden pal-
veluja ja keskustelevat kriittises-
ti kirjastojen tehtävistä. 

Teksti: SUSAN WILANDER
Kuva: MAARIT HOHTERI

Maunulan kirjaston uudet tilat 
Maunula-talossa vetävät kävi-
jöitä puoleensa. 

Maunula-talon  
kielikahvila
Haluatko oppia puhumaan suo-
mea paremmin? Kielikahvila on 
suomen kielen keskustelukerho, 
jossa voit harjoitella suomen kiel-
tä puhumalla ja kuuntelemalla. 
Samalla tutustut erilaisiin ihmi-
siin. Keskustelemme Suomen ja 
maailman ilmiöistä.

Keskiviikkoisin 18.12. asti klo 
17.30. Kirjasto tarjoaa osallistujil-
le ilmaisen kahvin tai teen.

Taaperotuokio
Iloinen loru- ja leikkituokio 
1-3-vuotiaille lapsille yhdessä van-
hemman kanssa. Kesto on noin 30 
minuuttia. Ennakkoilmoittautu-
mista ei tarvita.

Maunulan kirjaston satuhuone  
9.12.2019 klo 9:30 - 10:00

Digineuvontaa
Nordean digineuvojat opastavat 
kirjastoissa sähköistä tunnistautu-
mista ja digitaalisten palveluiden 
käyttöä. Ota mukaan oma laittee-
si ja pankkitunnukset.

12.12.2019 klo 11:00 - 14:00

Novellikoukku
Tervetuloa kuuntelemaan novelle-
ja ja tekemään käsitöitä. Voit tuoda 
mukaan oman käsityösi tai neuloa 
johonkin hyväntekeväisyyskohtee-
seen langoistamme. Nautitaan yh-
dessä käsitöistä ja ääneen luetuis-
ta tarinoista teekupposen äärellä.

Maunulan kirjaston akvaario-
tilassa torstaina 12.12. klo 14-15.

Maunulan kirjastossa tapahtuu



Siltavoudintie 9, 00640 HKI
Rikhardinkatu 2, 00130 HKI

www.capperi.fi 

Otamme 
passikuviakin

KOSKELANTIE 54 00610 HKI 
PUH 09 797 535

TILITOIMISTOPALVELUT

MAUNULAN 
TILITOIMISTO OY

P. 040 7255 287   

Kanneltie 12 B 8, Kannelmäki 
www.maunulantilitoimisto.fi

M

www.paratiisikukka.fi | www.juhlaparatiisi.fi 
www.amalianolohuone.fi

Siltavoudintie 4 | Av. ma-ke 10-18, to-pe 9-19, la-su 9-15 
info@juhlaparatiisi.fi  | p. 010 327 3330 

Kukat, lahjat ja 
sisustustavara 
Myös perille toimitettuna 

pääkaupunkiseudulla
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UudenmaanAUTOLASIPOJAT
Helsinginkatu 42 (09) 374 5741
00530 Helsinki 040 506 4641

www.autolasipojat.fi

Tuulilasiongelmia?
Tuulilasit- ja muut 
autolasipalvelut

Autolasien ykkönen 

Pääkaupungin parasta palveluaAutoGlass Service

Vakuutusyhtiöiden sopimuskumppani

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

HELSINGEBYGDENS KÖR 
(www.hbk.fi), grundad år 
1896, är en blandad kör från 
Dickursby. På årets julkon-
serter framförs bl.a. Benjamin 
Brittens ”A Ceremony of Ca-
rols” med Hilda Kunnola som 
solist på harpa. Körens diri-
gent är Emmi Saulamaa och 
kören ackompanjeras på pia-
no av Ville Myllykoski. 

På programmet finns ock-
så traditionella julsånger på 
svenska, finska och engelska. 
Ljus i mörka tider -konser-
ten hålls torsdagen den 5 de-
cember kl 19 i Åggelby kyrka, 
Djäknevägen 10, 00640 Hel-
singfors (programblad 10€) 
och lördagen den 14 decem-
ber kl 18 i Helsinge kyrka S:t 
Lars, Kyrkovägen 45, 01510 
Vanda (Biljetter på förköp 
av korister eller info@hbk.fi 
12€ /vid dörren 15€). Vanda 
Lucia med följe medverkar i 
konserten den 14 december. 

Emmi Saulamaa studerar 
vid Sibelius-Akademin med 
musikpedagogik som huvud-
ämne. I sina magisterstudier 
inriktar sig Saulamaa på kör-
ledning och sång (med be-
toning på klassisk sång men 

även pop/jazz). Vid sidan 
av studierna jobbar Saula-
maa aktivt med olika körer, 
för tillfället med Helsinge-
bygdens kör, kamarikuoro 
Dimus, Naiskuoro Helmi, 
Olarin kamarikuoro och trä-
ningskörerna för barnkören 

CandoMini. Saulamaa bör-
jade som barn studera mu-
sik vid musikinstitutet Juve-
nalia med violin som huvu-
dinstrument. Som andra in-
strument hade hon piano i 
flera år. Körmusik är viktigt 
för Saulamaa både som led-

are och sångare. Hon sjung-
er själv aktivt i Sibelius-Aka-
demins vokalensemble och i 
Hella ensemble. 

Text och bild: 
Helsingebygdens kör

IF GNISTANIN uudeksi valmennuspääl-
liköksi sekä miesten- ja naisten edustus-
joukkueiden toimitusjohtajaksi on valittu 
Marko Kolsi (s. 1985). Kolsi on työsken-
nellyt aikaisemmin jalkapalloammattilai-
sena niin pelaajana (Veikkausliiga, Hollan-
nin sekä Slovenian pääsarjat), valmentajana 
kuin myös valmennuspäällikkönä ja urhei-
lutoimenjohtajana. Gnistaniin Kolsi siirtyi 
VJS:n valmennuspäällikön paikalta. Kou-
lutukseltaan Kolsi on UEFA A-valmenta-
ja ja hän on suorittanut Tanskassa urheilu-
johtamisen yliopistotutkinnon. Kolsi aloit-
ti työt Gnistanissa 1.12.2019.

Gnistanin valmennuspäällikön roolissa 
Kolsi vastaa seuran junioritoiminnan ke-
hittämisestä yhdessä urheilutoimenjohta-
ja Roberto Nuccion kanssa. Toimenkuvaan 
kuuluu muun muassa valmentajien koulut-
taminen, kyky- ja talenttitoiminta sekä val-
mennuslinjan kehittäminen. Junioripuolel-
la Kolsi ottaa myös vastuuvalmentajan roo-
lin poikien 05-syntyneiden joukkueessa.

– Hienoa saada Markon kaltainen am-
mattilainen mukaan organisaatioon. Hä-
nellä on paljon relevanttia näkemystä ja 
osaamista junioritoiminnan kehittämises-
tä. Hän on erinomainen persoona, jonka 
kanssa työskentely tulee varmasti olemaan 
palkitsevaa. Odotamme seurassa jo kovasti 
yhteistyön alkua, kertoo Gnistanin urhei-
lutoimenjohtaja Roberto Nuccio.

Kolsista samalla Gnistan Oy:n 
toimitusjohtaja

Kolsista tulee myös toimitusjohtaja IF 
Gnistan Oy:n, jonka tarkoituksena on jat-
kossa hallinnoida miesten- ja naisten edus-

tusjoukkueiden toimintaa. Kolsin lisäksi 
yhtiöön on palkattu täysiaikainen markki-
nointi- ja viestintäpäällikkö. Tiimiä täyden-
netään vielä myyntipäälliköllä, jonka osalta 
on hakuprosessi käynnissä.

– Edustustoiminta alkaa olemaan kool-
taan niin isoa toimintaa, että sen ylläpito 
yhdistyksen sisällä ei ole toiminnan kehit-
tämisen kannalta järkevää ja tämän vuok-
si olemme päättäneet tutkia mahdollisuut-
ta siirtää edustustoiminta osakeyhtiöön. 
IF Gnistan Oy on yhdistyksen tytäryhtiö 
ja yhtiöittämisellä ei ole mitään vaikutusta 
seuran jokapäiväisen toimintaan, toteaa IF 

Gnistan Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja 
nykyinen miesten edustusjoukkueen mana-
geri Antti Uusitalo.

– Hienoa saada Markon kaltainen am-
mattilainen kehittämään myös edustus-
joukkueiden toimintaa. Vaikka Marko ot-
taa operatiivisen vastuun edustustoimin-
nasta, niin en ole itse lähdössä minnekään, 
sillä jatkan yhtiön hallituksen puheenjoh-
tajana, Uusitalo päättää.

Teksti ja kuva: 
EELIS GOEBEL

Marko Kolsi aloitti IF Gnistanin 
valmennuspäällikkönä sekä 
edustusjoukkueiden toimitusjohtajana

Marko Kolsista Gnistanin valmennuspäällikkö ja toimitusjohtaja.

Julkonsert i Åggelby kyrka 5.12.

Perinnemaalit
Maaväripigmentit 
Puunkäsittelyaineet

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

Olemme avoinna 
arkisin klo 8-16

Varit, 
joissa on luonnetta!
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Botnia on satsan-
nut viime vuo-
sina voimak-
kaasti hyvään 
juniorityöhön, 
tällä hetkel-

lä Suomen A-maajoukkueen 
avauskokoonpanossa on 4 Bot-
nian kasvattia. Omalla juniori-
työllä on tarkoitus nousta uu-
destaan mitalikantaan. Botni-
an edellinen mestaruus on vuo-
delta 2016. 

Viime vuonna Botnian kaik-
ki juniorijoukkueet olivat ikä-
luokkiensa kärkijoukkueita. 
Botniassa uskotaan monilaji-
suuteen ja toiminta suunnitel-
laan siten, että pelaajat ehtivät 
harrastamaan useita lajeja var-
sinkin nuorena. Toinen tavoi-
te on pitää lajin kustannukset 
kohtuullisella tasolla, jotta kaik-
ki pystyvät lajia harrastamaan. 
Jääpallon voi aloittaa Botniassa 
jo 6-vuotiaana jääpallokoulus-
sa. Kokeilemaan lajia voi tulla 
minkä ikäisenä vaan. Lisätietoa 
botniabandy.fi –sivustolta. Bot-
nialla on useita joukkueita 9-21 
-vuotiaiden SM-sarjoissa, joista 
löytyy ihan jokaiselle oman ta-
soinen joukkue. Kaikissa seu-
ran juniorijoukkueiden ikäluo-
kissa on erittäin varteenotetta-
via mitalijoukkueita SM-mit-
telöissä tänäkin vuonna.

Botnian naisjoukkue

Viime talvena virisi Botni-
assa ajatus perustaa matalan 
kynnyksen naisjääpallojouk-
kue. Tuumasta toimeen ja tä-
nä päivänä voidaan sanoa, et-
tä ajatus on tuottanut hedel-
mää. Tällä kaudella Botnialla 
tulee olemaan oma naisjääpal-
lojoukkue. Idea lähti Botnian 
Leidien aloitteesta lasten pele-
jä seuratessa – ”mitä jos mekin 
menisimme jäälle, sillä jääpal-
lo on mukavan monipuolinen 
ulkoilu- ja kuntoilulaji”, vies-
titti Lauriina Peräjärvi. 

Valmennuksesta on ottanut 
vastuun Riina Karppinen, jol-
la vahva tausta naisjääpallos-
ta ja ringetestä. Mukana val-
mennuksessa ovat myös Timo 
Haikonen ja Tuukka Järvinen. 
Joukkueessa on tällä hetkel-
lä mukana eri-ikäisiä ja eri ta-
soisia pelaajia. 

-Nyt uuden kauden kyn-
nyksellä on tärkeää, että saam-
me lisättyä naisjääpalloilijoiden 
määrää Botniassa, jotta pys-
tymme rakentamaan eri ta-
soryhmiä, sillä uudet kaiken-
ikäiset ja -tasoiset palaajat ovat 
lämpimästi tervetulleita ko-
keilemaan jääpalloa nyt tule-
valla kaudella, kertoo Timo 
Haikonen. 

Jääpallon aloittamisen kyn-
nys on matala, Botniassa jää-
palloa pääsee pelaamaan, jos on 
luistimet ja kypärä, mailan saa 
lainaan. Harjoitukset pidetään 
Oulunkylän tekojäällä. Harjoi-

Botniassa aktiivinen 
juniori- ja naisjoukkue
Tänä päivänä Botnia ei elä vain 
edustuksesta, vaan se myös 
hengittää vahvasti junioritoimin-
nasta. Botnia on Suomen suurin 
juniori-jääpalloseura ja sillä on 
eniten junioreiden mestaruuksia 
kautta aikojen. 

tuksissa treenataan perusasioi-
ta: luistelua, mailan käsittelyä, 
pallon kuljetusta ja perehdy-
tään myös jääpallon sääntöi-
hin. Myös pikkupelit kuuluvat 
harjoituksiin. 

-Tänä vuonna toivomme, et-
tä saamme lisättyä harrastaja-
määrää niin, että voimme ja-
kaa joukkueen kahteen taso-
ryhmään, jotta mielekkyys la-

jin harrastamiseen säilyy niin 
harrastajilla, kuin kilpatasoisil-
la pelaajilla, kertoo Haikonen. 

B-kuppi

 Viime kaudella Botnian Lei-
dit ottivat hellään huomaan-
sa Oulunkylän tekojääradan 
kahvilan. Kahvila koki muu-
toksia niin ulkonäöllisesti kuin 

myös tuotevalikoiman suh-
teen, toki Ogelin legendaari-
nen Hartsportkone pyörii ku-
pissa edelleen ja munkkejakin 
saa entiseen malliin. Vastaan-
otto kahvilalle on ollut todella 
hyvä ja Botnian Leidit jatka-
vat kahvion pyörittämistä myös 
tällä kaudella. B-kuppi nime-
nä on osoittautunut hauskak-
si ja mieleen jääväksi, tarjoilut 
ovat herkulliset ja ennen kaik-

kea palvelu niin priimaa, et-
tä kävijät haluavat tulla kah-
vilaan myös uudestaan. Läm-
pimästi tervetuloa herkuttele-
maan niin punttisalireissun yh-
teydessä, iltalenkillä, yleisöluis-
telussa kuin Botnian peleissä. 
Kahvilan tuotto ohjataan Bot-
nian junioritoiminnan hyväksi. 

Teksti: SARI PESONEN

Juniorit nappasivat viime kau-
della Mikkelissä hopeaa. Kuva 
Petri Pesonen.

Botnian naisjengi ensimmäisis-
sä harjoituksissaan viime talve-
na. Kuva: Timo Haikonen.

Botnian Leidit palvelevat asiak-
kaita Oulunkylän tekojääradan 
B-kuppi -kahvilassa.

BOTNIA-69 ry, Botnia, Kotikenttä: Oulunkylän tekojäärata

Botnia on pohjalaisten opiskelijoiden perustama seura ja se pelasi 8 kautta Suomessa vuo-
sina 1970-1977. Jääpalloliitto päätti nostaa seuran SM-sarjaan vuonna 1977 ja joukkue oli 
kymmenes SM-sarjan joukkue. Vuosina 1980-1981 seura ei pelannut pääsarjatasolla, mut-
ta on muuten pelannut 39 kautta yhtäjaksoisesti. Seura on maratontaulukossa kahdeksas. 
Botnia on voittanut miesten SM-kultaa neljästi, hopeaa neljästi ja pronssia kahdesti. Naiset 
ovat puolestaan voittaneet kultaa 4 kertaa ja nuorten mestaruuksia on tullut 36 kappaletta.
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Rahanjakoa 
OmaStadissa ja 
valtuustossa

Ensimmäinen osallistuvan budjetoinnin äänes-
tys Helsingissä eli OmaStadi tehtiin hiljattain. 
Asukkaat valitsivat pohjoisiin kaupunginosiin 
muun muassa liikuteltavan esiintymiskatoksen, 
trampoliineja puistoihin sekä koordinaattorin 

tukemaan nuorten kesätöiden löytämistä. 
Tällainen suora vaikuttaminen on tärkeä osa toimivaa de-

mokratiaa. OmaStadi osoitti, että alueeltamme löytyy ha-
lua ja kykyä tehdä hyviä ehdotuksia asuinympäristön ke-
hittämiseksi. 

Toisaalta OmaStadin toteutuksessa oli pulmansa. Tieto 
äänestyksestä ei levinnyt tarpeeksi laajalle, ja äänestysaktii-
visuus jäi alhaiseksi. Lopputulokseen saattoi vaikuttaa, että 
annetut äänet olivat nähtävissä äänestyksen ajan. OmaSta-
din kehittämistarpeet pitääkin arvioida huolella ennen seu-
raavaa äänestyskierrosta. 

OmaStadi-äänestyksen ollessa käynnissä istuin itse kau-
pungintalolla neuvottelemassa valtuuston ensi vuoden ta-
lousarviosta. Kun OmaStadissa äänestettiin 4,4 miljoonasta 
eurosta, sovittiin kaupungintalon kabinetissa yli neljän mil-
jardin euron budjetista.

Julkinen keskustelu Helsingin budjetista oli vähäistä siihen 
nähden, miten tärkeästä asiasta on kysymys. Harva kunta-
lainen otti yhteyttä ja kertoi toiveitaan poliitikoille, ja sosi-
aalisessa mediassa kaupungin budjetin valmistelu näkyi pal-
jon vähemmän kuin OmaStadi. 

Kuitenkin OmaStadi-ehdotuksissa näkyi tarve vaikut-
taa aivan samoihin kysymyksiin, joita budjettineuvotteluis-
sa käsitellään. Kaupunkilaiset olisivat halunneet äänestet-
täväksi esimerkiksi ryhmäkokojen pienentämistä kouluissa, 
lähiöliikunnan jatkamista Maunulassa tai lisää koirapuisto-
ja. Valitettavasti OmaStadi-äänestyksen ulkopuolelle jäivät 
sellaiset ehdotukset, jotka olisivat vaatineet pysyvän henki-
löstön palkkaamista tai jotka olivat liian kalliita. Näihin on 
siis käytännössä mahdollista vaikuttaa vain poliittisen bud-
jettikäsittelyn kautta. 

Iso kysymys onkin, miten kaupungin osallisuusmalli ulot-
tuisi myös poliittiseen päätöksentekoon. Mahdollisuus ää-
nestää kuntavaaleissa ei yksin riitä tuottamaan elävää de-
mokratiaa. Jos valtuuston päätöksenteko jää etäiseksi, ei si-
tä voi paikata jakamalla yksi tuhannesosa kaupungin bud-
jetista osallistuvan budjetoinnin keinoin. 

Osallistuva budjetointi ja muu suora demokratia on tär-
keää, ja sitä pitää kehittää edelleen. Samalla pitää käydä va-
kavaa pohdintaa, miten yhä useampi helsinkiläinen voisi ai-
dosti tuntea vaikuttavansa verorahojen käyttöön. Voitaisiin-
ko budjetin valmistelussa hyödyntää vaikkapa asiakasraateja 

tai kuntalaispaneeleita? Miten tieto 
poliittisesta budjettikäsittelystä 
saataisiin helposti ja ymmärret-
tävästi kuntalaisten saataville? 

Osallisuus ei voi olla muusta 
kaupungin toiminnasta irralli-
nen hanke. Demokratia toimii 
vain, jos osallisuus kattaa koko 

päätöksenteon. 

ANNA VUORJOKI
kaupunginvaltuutettu,

vas.

Joulukuussa 
2016 ovensa 
avannut Maunula-
talo tarjoaa 
monenlaisia syitä 
tulla käymään ja 
nauttimaan talon 
tunnelmasta. 

JOKAINEN VOI TOTEUTTAA it-
seään sekä kokeilla ja oppia uu-
sia asioita. Maunula-talossa tue-
taan asukkaiden toiveita viihtyi-
sästä kohtaamispaikasta ja siel-
tä löytyy myös tiloja monenlai-
seen aktiviteettiin. Talon omat 
toimintamallit edistävät alueen 
yhteisöllisyyttä, kotoutumista ja 
kansalaisaktiivisuutta.

Ensimmäisessä kerroksessa 
on kirjasto, jossa voi viettää ai-
kaa metsähenkisessä satutilas-
sa tai järjestää akvaariossa vaik-
kapa yhteisen leffaillan. Toisessa 
kerroksessa sijaitsee Månsas De-
li -kahvila sekä nuorisotalo, jos-
sa on tilaa nuorten omalle toi-
minnalle. Metsäpurosalissa jär-
jestetään talon isoimmat yleisö-
tapahtumat. 

Kolmannessa kerroksessa on 
työväenopiston tilat sekä ko-
kous- ja opetustiloja kaupunki-
laisten yhteiseen käyttöön.

Talon neljäs toimija ovat itse 
asukkaat, joiden kanssa yhteis-

työssä ideoidaan talon tapahtu-
mia. Paikalla järjestetään vuo-
sittain avoin foorumi, johon jo-
kainen voi osallistua. Voit myös 
hakea jäseneksi neuvottelukun-
taan ja olla sitä kautta muka-
na vaikuttamassa talon toimin-
taan. Maunula-talon toiminta 
suunnitellaan yhdessä asukkai-
den kanssa. Toimintamalli hy-
väksyttiin avoimessa foorumis-
sa kesällä 2016 tukemaan talon 
toiminta-ajatusta: ”Maunula-ta-
lon arvoihin kuuluvat ilo, avoi-
muus, yhdenvertaisuus, demokra-
tia ja osallisuus”.

Konserttitoimintaa

Pirkkolan omakotiyhdistys on 
järjestänyt yhdessä Maunula-
talon kanssa Metsäpurosalis-
sa useita konsertteja. Mm. Pa-
ve & Vihtori Maijanen, Jonna 
Tervomaa, sekä näyttelijä/lau-
laja Timo Tuominen ovat esiin-
tyneet salissa vuoden 2019 aika-
na. Seuraavana vuorossa on jo 35 
vuotta suomalaisen kevyen mu-
siikin konkarikaartiin kuulunut 
Edu Kettunen, joka julkaisi hiljat-
tain uuden Kaiho aavikolla -al-
buminsa. Levyn tiimoilta mm. 

1980-luvun Lentäjän poika -jät-
tihitistä ja Broadcast-yhtyeestä 
tunnettu Kettunen lähtee kier-
tämään Suomea esiintyen myös 
Metsäpurosalissa 5. joulukuuta.

Levynjulkaisukiertueella Ket-
tusen kanssa musisoi kitaristi-
laulaja Mika Kuokkanen, ja vi-
deo/kuvaprojisoinnit hoitaa Mi-
ra Vähänikkilä.

Taitavana sanankäyttäjänä 
tunnettu Kettunen on uudella 
levyllään käsitellyt suomalaiseen 
sielunmaisemaan vahvasti liitty-
viä teemoja. Kauniiden ja kaihoi-
sina soivien kappaleiden tekstit 
liikkuvat yksinäisyyden, itsepäi-
syyden, itsenäisyyden ja itsek-
kyyden ympärillä. Teemojen, jot-
ka Kettusen itsensä mukaan lin-
kittyvät vahvasti toisiinsa. 

Edu Kettunen sai vuonna 
2006 Juha Vainio -rahaston tun-
nustuspalkinnon, joka myönne-
tään vuosittain ansioituneelle 
suomalaiselle sanoittajalle. Ket-
tunen on myös julkaissut kir-
jat Meri-Paavo ja Mehikäärme 
(2006) sekä Pienen kipparin kä-
sikirja (2012). Kettusen edelli-
nen albumi Autioilla rannoilla 
julkaistiin vuonna 2016. 

Teksti ja kuvat: JARI HALENIUS

Edu Kettunen ja Mika Kuokkanen Mau-
nula-talon Metsäpurosalissa 5.12. klo 19. 
Ovet konserttisaliin 18.30. ja aulakah-
vio avoinna 18-21. Liput 18 eur+toim. 
maksu www.lippu.fi  ja ovelta (rajoitet-
tu määrä) 20 eur. 

Maunula-talossa tapahtuu

Edu Kettunen.

Maunula-talosta on muodostunut kaupunginosan yhteen kokoava tapahtumakeskus.

Svensk Förening i Åggelby 
går på teater 
SVENSK FÖRENING har reserverat bil-
jetter till I det stora landskapet på Svens-
ka Teatern fredag 24.1.2020, kl. 18.00. I 
det stora landskapet är en sprakande mu-
sikteaterföreställning och en poetisk fa-
miljeberättelse. Pjäsen är ett samarbete 
mellan Svenska Teatern och DuvTeatern. 
Läs mera på svenskateatern.fi. 

Föreställningen kostar 20 euro för 
medlemmar och 30 euro för icke-medlemmar. Antalet biljet-
ter är begränsat och biljetterna säljs i anmälningsordning, med-
lemmar har förtur. Föreningen bjuder på förfriskningar i pau-
sen. Anmälningar till ordförande Kenneth Nykvist tel: 044-98 
23 878 eller e- post: svenskforeningiaggelby@gmail.com. Sista 
anmälningsdag 10.12.2019.

Text: KENNETH NYKVIST



Suomalaisia

JOULUKUUSIA
Vanhan ajan perinteisiä latvakuusia että 
viljeltyjä. Kuusikauppaa jo kuudennessa 
sukupolvessa vuodesta 1916!  

Siltavoudintie 3

21.-23.12.2019
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Isännöintiä  
Maunulan  

alueella

A&T Nortamo Oy  
isännöitsijätoimisto

Metsäpurontie 19-21 
00630 Helsinki

p. 044 040 8800 
P. 044 988 3157 

info@atnortamo.fi

www.atnortamo.fi

PÄIVÄTANSSIT  
MAANANTAISIN 

KARJALATALOSSA  
Käpylänkyja 1

Klo 13 - 15.45
Lippu 10,- sisältää  

narikkasäilytysmaksun

Elävää musiikkia  
orkesterin tahdissa.  

Tervetuloa!

JOULUMUSIIKKIA  
EUROOPASTA 

10.12.2019 klo 19 
Lääkärikuoro Medicanto

johtaa Hiski Wallenius 
sopraano Johanna Suihkonen

Oulunkylän kirkko 
Teinintie 10 00640 Helsinki
Vapaa pääsy, ohjelma 10e 

Buffetista kahvia ja  
joululeivonnaisia

Oulunkylän kirjasto, 
Kylänvanhimmantie 27, 
avoinna ma-to 9-20, pe 
9-18, la 10-16 

Lasten ja nuorten tapahtu-
mat / esitykset / työpajat 
Satutuokiot  
Pariton viikko: Ke 4.12., 
18.12. klo 10. Kesto 30 min.  
Parillinen viikko: Ke 11.12. klo 
17. Kesto 30 min. 

Opastukset, neuvonnat 

ENTER ry opastaa: Henki-
lökohtaista opastusta torstaisin 
19.9.-12.12. klo 14-15 Huom: 
joulutauko 12.12. alkaen. Jat-
kuu tammikuussa. 

Maksutonta opastusta seni-
oreille puhelimen, tabletin tai 
kannettavan tietokoneen sekä 
sähköisten palveluiden käyt-
töön liittyen. Oma laite mu-
kaan. Enter ry:n vapaaehtoiset 
opastamassa. 

ENTER ry on tieto- ja vies-
tintätekniikasta kiinnostunei-
den ikäihmisten yhdistys, jon-
ka jäsenet auttavat ikääntynei-
tä ihmisiä tietotekniikan käy-
tössä. Kesto 1 h. 

Kuva: Coach space

Kielikahvilat 
ja keskusteluryhmät 

Kielikahvila 
4.12., 18.12. klo 18-19 

Tervetuloa harjoittelemaan 

suomen kielen puhumista mu-
kavassa seurassa! Kirjasto tarjo-
aa kahvin tai teen. Tapaamiset 
joka toinen viikko.  

Kirjastojen kielikahvilat ovat 
kaikille avoimia, maksuttomia 
keskusteluryhmiä, joissa harjoi-
tellaan suomen kielellä puhu-
mista. Kielikahvilat on suun-
nattu maahanmuuttajille ja kai-
kille, jotka haluavat vahvistaa 
ja elävöittää suomen taitoaan. 
Kielikahviloita vetävät pääasi-
assa kirjastojen omat työnteki-
jät. Rennossa ilmapiirissä kah-
vin ja teen äärellä on muka-
va kehittää suomen kielen tai-
tojaan! 

Luennot 

Seniorit nettiin -luentosar-
ja:  Digijäämistö Ke 11.12. klo 
13-15. 

Mitä voin tehdä, jotta jäl-
keeni jäävä digitaalinen aineis-
to olisi jonkun hallittavissa? 
Tai mitä voin omaiseni kuole-
man jälkeen tehdä hänen digi-
aineistolleen? Puhumassa En-
terin vapaaehtoiset. Vapaa pää-
sy, ei ennakkoilmoittautumista. 

Enter ry on ikäihmisten tie-
totekniikkayhdistys, jonka jä-
senet antavat henkilökohtais-
ta vertaisopastusta tietokoneen 
toiminnoissa sekä internetin ja 
sähköpostin käytössä. 

Muut 

Hyvän olon ilta 
Ke 11.12. klo 18-19 

Hyvän olon illassa rentoudu-
taan luonnon elementtien avul-
la. Kirjaston hämärässä hiljen-
tymistilassa voit maata muka-
vasti alustalla tai löhötä säkki-
tuolissa, kuunnella musiikkia, 
luonnonääniä ja rentoutusää-

nitettä ja katsella rauhoittavia 
luontokuvia. 

Voit tuoda mukaan oman 
makuualustan.  Vapaa pääsy, 
tervetuloa rentoutumaan! 

Kuva: Pixabay

Joulurunoilta 
To 12.12. klo 18-19 

Lausujana Arja Koponen. 
Vapaa pääsy, tervetuloa!

Oulunkylän kirjastossa tapahtuu

Den 6 november 
firades enligt 
tradition svenska 
dagen på Solhem 
i Malm. Arrangö-
rer var de svens-
ka föreningarna i 
norra Helsingfors 
och en publik på 
sextio personer 
mötte upp. 

EFTER HÄLSNINGSORDEN 
inleddes festen med ett sång-
framträdande till pianoack-
ompanjemang. Charlotta Eng-
ström framförde två sånger med 
Mia Finström-Haanpää vid pia-
not. Det första stycket var Rosa 
Himmel av Jonathan Johansson, 
känd från teveserien Störst av 
allt från 2019. Därefter följde 
Gabriellas sång av Stefan Nils-
son från filmen Så som i himlen 
från 2004.

Därefter följde festtalet som 
i år hölls av Jesper von Hert-
zen. Han talade under rubri-

ken: Brödet på bordet kommer 
från frågesporter – allt började 
med duellen i Hbl. Jesper von 
Hertzen är känd för en stör-
re publik som den som gör du-
ellen, frågesporten i Hufvud-
stadsbladet. Von Hertzen be-
rättade hur det kom sig att han 
fick ta över duellen för 20 år se-
dan och hur det är att till var-
je veckas tidning publicera en 
ny duell. Frågesportstävlingen 
är en tradition och i många fa-
miljer gör man duellen tillsam-
mans och man följer också med 
hur de går för dem som tävlar i 
tidningen. Von Hertzen berät-
tade att det är ganska vanligt att 
han blir kontaktad av läsare som 
undrar vilka regler man ska föl-
ja när man gör duellen hemma-
vid. Föredragshållaren berätta-
de att det inte finns några ex-
akta regler som man ska följa 
utan varje grupp tävlande kan 
skapa sina egna.  

Framförandet var inspire-
rande och medryckande och 
von Hertzen lyckades engage-
ra både yngre och äldre i pu-
bliken till spontana bifall och 
kommentarer. 

Jesper von Hertzen är också 
bokaktuell med Duellen 2.0 som 

utkom till bokmässan. Han har 
också gjort olika brädspel, bl.a. 
Vi ses under klockan, med frågor 
om Helsingfors. 

Efter festtalet uppträdde mu-
sikklassen 8M under ledning av 
Johanna Perret. De inledde med 
numera klassiska Höstvisan av 
Erna Tauro och Tove Jansson. 
Därefter följde Lean on me av 
Bill Withers. Sånggruppen 
består av elever vid musiklin-
jen vid Åshöjdens grundsko-
la. Framförandet proffsigt och 
det fick ett entusiastiskt mot-
tagande av publiken.

Den officiella delen av pro-
grammet avslutades traditions-
enligt med Modersmålets sång 
av Johan Fridolf Hagfors. Ef-
ter det följde fri samvaro med 
kaffe och tårta. 

Festen hade arrangerats av 
föreningarna Norr om Stan, 
Malm Svenska Ungdomsför-
ening, Svensk Förening i Åg-
gelby och Gammelstadens ung-
domsförening. 

Text och foto: 
KENNETH NYKVIST

Svenska dagen 
firades på Solhem 

La 14.12.2019 klo 14:00 - 15:00

Kirjailija-kuvittaja Antti Niku-
nen pitää autoklinikkaa ja opas-
taa Urhon ja Onnan avulla au-
ton saloihin. Työpajassa lapset 
tutustuvat autoihin ja suunnit-
televat lopuksi oman suosikki-
autonsa. (Antti Nikunen: Au-
tokirja, WSOY.) Työpaja on 
suunnattu 2-7 –vuotiaille lap-
sille. Vrum vruuuum, eli ter-
vetuloa!

Työpajan tarjoaa Toukka ry. 

joka on 2014 perustettu lasten-
kirjayhdistys. Toukka järjestää 
lastenkirjatapahtumia ja kirja-
myyntiä sekä välittää lasten-
kirjantekijöiden työpajoja. Tä-
nä vuonna Toukka ry on saa-
nut työpajatoimintaan tukea 
Wihurin säätiöltä. Yhdistyksen 
puheenjohtajana toimii Lee-
na Virtanen. Lisätietoja: www.
toukka.fi

Teksti: SUSAN WILANDER
Kuva: ANTTI NIKUNEN

Autoklinikka lapsille 

Musikklassen 8M vid Åshöjdens grundskola uppträder.

Kalle, p. 0400 481 999
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Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta!
Hyvää
joulua

kaikille 
asiakkaillemme

Neste K
Oulunkylä
Siltavoudintie 19, 
00640 Helsinki 
Puh. 09 728 4455
Avoinna  
ark.  6.30–23.00
la-su 8.00–23.00

Y K S I L Ö -  J A  R Y H M Ä O P E T U S T A  A I K U I S I L L E 

· Pianonsoiton ja säestämisen kurssi aloittelijoille
· Vapaan säestyksen kurssit
· Sovittamisen ja säveltämisen kurssit

Huonekaluverhoomo ja myynti 
O. Pohjois-Koivisto

Mäkitorpantie 33 ja 40, Oulunkylä, p. 040 508 7421
Varaston tyhjennysmyynti putkiremontin alta

30-70-luvun huonekaluja

,
| |

Jukka Kärkkäinen 
Hammaslääkäri, lääkäri

OK-Hammas
Ajanvaraus p. 09 752 0880

Cafe maunula Cafe pirkkola
www.happystate.fi
Puh. 046 921 7245

Parturi-Kampaamo
Käpylänkuja 5

Happy State

Oulunkyläinen
Pohjoiset kaupunginosat

Toivotamme kaikille Rauhaisaa Joulua  
ja Onnellista Uutta Vuotta!
Ensi vuonna nähdään taas!

ILAHDUTA LÄHEISTÄSI MUSIIKKITEATTERI 
KAPSÄKIN LAHJAKORTILLA!
K AT S O  L I S Ä Ä 
w w w. k a p s a k k i . f i

Elämys on paras lahja. 
Hyvää joulua 2019!

MUSIIKKITEATTERI KAPSÄKKI

MAUNULA
Rajametsäntie 32

PIRKKOLAN UIMAHALLI
Pirkkolan metsätie 6 

• Parturi-Kampaamo • kauneushoitola  •  jalkahoitoja  

Siltavoudintie 7  •  Puh. 09 791187/040-5721238

Marleena
Palveleva rautakauppa

Pakilantie 14, 00630 HELSINKI  |  jr-rauta.fi  

Liikekeskus Ogeli, Kylänvanhimmantie 29
Puh. 09 875 1868  |  Ma-Pe 10-18, La 9-14 (parilliset viikot)

 www.helsinginpianostudio.net
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 Joulunajan jumalanpalvelukset 
ja hartaudet

 

 

 

Tutustu tarkemmin
ohjelmaan nettisivuillamme!

 

 

 

 

Oulunkylän seurakunta
 

oulunkylanseurakunta
 

helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla

 

 
 

Kirkkoherranvirasto:
 Teinintie 10

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

 
Aukioloajat: 

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

 

 
 

Oulunkylän kirkko
Teinintie 10

 
Käpylän kirkko
Metsolantie 14

 
Manulan kirkko 
Metsäpurontie 15

 

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

helsinginseurakunnat.fi/oulunkyla ja tule mukaan
toimintaan!

 

 
 

 

 

Yhteystiedot:
 

 

Osoitteet:
 

 

 Verkkosivut:
 

 

Seuraa meitä somessa!

 

 
 

Lue lisää keräyksestä 
seurakunnan nettisivuilta!

 
 

Sunnuntaina 8.12.
klo 15 Maunulan ulkoilumaja

(Metsäläntie 9) 
 

Lauantaina 14.12. 
klo 11 K-supermarket

Mustapekka
klo 12 Ogelin liikekeskus

klo 13 Maunulan S-market
klo 15 Oulunkylän kirkko 

Lasten kauneimmat
joululaulut

 
Sunnuntaina 15.12. 

klo 12 Maunulan kirkko 
klo 15 Oulunkylän kirkko

klo 18 Käpylän kirkko
 

Tiistaina 17.12. 
klo 13.30 Koskelan kirkko

 
 

Oulunkylän kirkko
 

1. adventtisunnuntaina 1.12. klo 10 messu
Itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 10 sanajumalanpalvelus

2. adventtisunnuntaina 8.12. klo 10 messu
3. adventtisunnuntaina 15.12. klo 10 messu
4. adventtisunnuntaina 22.12. klo 10 messu

 
24.12. klo 14 Aattohartaus lapsiperheille

24.12. klo 16 Aattohartaus, klo 23 Jouluyön messu
25.12. klo 10 Joulupäivän sanajumalanpalvelus

26.12 klo 10 Tapaninpäivän messu 
 

Maunulan kirkko
 

1. adventtisunnuntaina 1.12. klo 12 messu. 
Ennen messua on tarjolla riisipuuroa klo 11-12!

2. adventtisunnuntaina 8.12. klo 12 messu
3. adventtisunnuntaina 15.12. klo 12 ei messua vaan

kauneimmat joululaulut
4. adventtisunnuntaina 22.12. klo 12 ei messua vaan

kauneimmat joululaulut
 

24.12. klo 14 Aattohartaus 
25.12. klo 8 Jouluaamun sanajumalanpalvelus

 
Käpylän kirkko

 
1. adventtisunnuntaina 1.12. klo 18 messu. 

Ennen messua on tarjolla riisipuuroa klo 17!
Itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 10 sanajumalanpalvelus. 

klo 9 lipunnosto Taivaskalliolla, klo 9.30 kahvit kirkolla
2. adventtisunnuntaina 8.12. klo 18 Musiikillinen iltamessu.

3. adventtisunnuntaina 15.12. klo 18 ei messua vaan
kauneimmat joululaulut

4. adventtisunnuntaina 22.12. ei messua vaan kauneimmat
joululaulut jo klo 15!

 
24.12. klo 15 Aattohartaus

24.12. klo 21 Jouluyön messu
25.12. klo 8 Jouluaamun sanajumalanpalvelus

 
Oulunkylän vanha kirkko  

25.12 klo 6 Jouluaamun sanajumalanpalvelus
 

Koskelan kirkko 
ti 24.12. klo 13 Aattohartaus

 

Torstaina 19.12. 
klo 17-19 Maunulan kirkko 

Family Thursday goes
International Christmas

Carol Service! 
klo 18 Pub Päätön Kana

(Pohjolankatu 2)
 

Lauantaina 21.12. 
klo 17 Koskelan kirkko

 
Sunnuntaina 22.12. 

klo 12 Maunulan kirkko
klo 15 Käpylän kirkko

klo 18 Oulunkylän kirkko
 

Maanantaina 6.1.2020 
klo 14 Oulunkylän kirkko
Loppiaisen kauneimmat

joululaulut

Kauneimmat joululaulut
 

Joulunajan tapahtumia Oulunkylän seurakunnassa
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TARJOILUPÖYDÄSSÄ HÖYRYÄÄ bataatti-
keitto. Joku on tuonut leipää, toinen sieme-
niä keittoa varten. Kattausta koristavat kynt-
tilät ja syksyn lehdet. Keittiössä häärää kak-
si aikuista ja heidän pienet lapsensa leikki-
vät taaempana - kuitenkin tarpeeksi lähel-
lä omaa aikuistaan. Koko perhe on lähtenyt 
toteuttamaan ideoimaansa iltaa alueen per-
heille. Kun 70:nen hengen perhe jakaa yh-
teiset nyyttärieväät, sitä kutsutaan arki-il-
lan juhlaksi.

Family Thursday on Oulunkylän seura-
kunnan alueella asuvien perheiden ideoima 
ilta, joka toteutetaan kerran kuukaudessa tor-
stai-iltaisin Maunulan upeasti remontoidul-
la kirkolla. Idea syntyi perheiden toiveesta li-
sätä alueelle yhteistä tekemistä, missä yhdis-
tyisivät yhteisöllisyys, ruokailu ja keskuste-
leminen vanhemmuuden haastavista aiheis-
ta. Idea syntyi yhteisessä tapaamisessa Ou-
lunkylän kirkolla kahdeksan perheen voimin. 
Seurakuntamme innostui ideasta heti ja halu-
si tarjota tähän puitteet. Perheiden ajatukse-
na on vertaisuus, niin tapahtuman toteutta-
jana kuin vastaanottajana. Family Thursday 
toteutuukin perheiltä perheille.

Ensimmäisessä Family Thursday -illassa 
26.9. vieraili varhaiskasvatuksen psykologi 
Hanna-Maria Mäkelä. Hän johdatti mei-
dät tahtoikäisten lasten kasvun ja käytöksen 
haasteisiin sekä haasteiden tukemiseen. Ilta-

teellä keskustelu oli avointa ja vilkasta. Myös 
isät olivat aktiivisesti keskustelussa muka-
na. Aikuisten jakaessa kokemuksiaan lapset 
leikkivät lastenohjaajien kanssa kirkon ylä-
kerran lastentilassa, joka sittemmin nimet-
tiin leikkiluolaksi. Suosittu luola onkin per-
heiden käytössä jokaisessa yhteisöllisessä il-
lassa ja lapsille on omaa ohjelmaa lastenoh-
jaajien kanssa aikuisten keskustelun aikana. 

”Soppa maistui ja ilmapiiri oli rento”, sum-
masi isä, joka tuli perheensä kanssa iltaan mu-
kaan. ”Mahtavaa, kuinka kaikkien tuomisis-
ta tuli upea iso pöytä! Tyyliin ”viisi leipää ja 
kaksi kalaa”, ihasteli toinen äiti, joka auttoi 
keittiössä. ”Mielenkiintoinen ilta! Ihanaa, 
kun oli rohkeita äitejä, jotka uskaltavat pu-
hua [vaikeista asioista].” Vertaisuus on voi-
maa. Vanhemmuus on haastava laji. Yhteis-
kunnassa, jossa yksin pärjäämisestä on tul-
lut tavoite, kaipaamme entistä enemmän yh-
teisöä ympärillemme. Kaipaamme auttavia 
käsiä lasten hoitoon, valmista ruokaa pöy-
tään ja samoista elämänkokemuksista jaka-
mista arkeen. Family Thursday on juuri tä-
tä – ihan tavallista arkea ja vähän juhlaakin 
arjen keskellä. 

Teksti: MIRVA KESKI-VÄHÄLÄ
Perhetyöntekijä

Oulunkylän seurakunnan vapaaehtoinen
Kuva: Oulunkylän seurakunta

Kun torstain 
arki-ilta 
muuttuu 
juhlaksi

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

Itsenäisyyspäivä
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus yhteis-
työssä partiolaisten kanssa pe 6.12. klo 11. 
Jouni Pirttijärvi, Lauri Koivisto ja Jussi  
Hirvonen. Kaskipartion ja Vuorenhaltioiden 
lippukuntien partiolaiset antavat partio- 
lupauksensa jumalanpalveluksen jälkeen.

Jouluaatto kirkolla, Palosuontie 1

Jouluaaton perhehartaus ti 24.12.  
klo 13. Mikael Tammilehto, Jussi  
Hirvonen, Lauri Koivisto ja Heli Sjöberg.

Jouluaaton perhehartaus ti 24.12.  
klo 14.30. Mikael Tammilehto, Jussi  
Hirvonen, Lauri Koivisto ja Heli Sjöberg.

Jouluaaton hartaus ti 24.12.klo 16. 
Hartaudessa mukana Katri Uutela,  
Ari Häyrinen ja Lauri Koivisto.

Jouluyön messu ti 24.12. klo 23.  
Messussa mukana Tiia Valve-Tuovinen, 
ja Juhana Saarinen sekä yhtye ja  
lauluryhmä.

Joulun toivelauluja lapsille ja lapse- 
nmielisille ma 9.12. klo 18.  Mukana  
musisoimassa ja laulattamassa Pakilan  
musiikkiopiston opettajat Anni Holma, Tiia 
Ignatius ja Kaisa Viitala oppilaineen. Lähetä 
laulutoiveesi 25.11. mennessä osoitteeseen 
musahaku@gmail.com. Vapaa pääsy, kolehti 
Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-hank-
keelle syrjäytyneiden nuorten tukemiseen.

Kauneimmat Joululaulut kylässä to 12.12. 
klo 19 Kulma – Keittiö & Baari, Lainlukijan-
tie 12, Torpparinmäki. Tarjolla glögiä ja joulu-
puuroa. Ari Häyrinen ja Katri Uutela.
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Tule kierrätysostoksille  
Oulunkylän Ogeliin  
– säästät luontoa ja rahaa
 
Ogelin kierrätyskaupassa teet ekologiset ostokset edullisesti. Valikoimassa  
muun muassa astioita, pientavaraa, vaatteita, kirjoja, elektroniikkaa ja  
askartelumateriaaleja, unohtamatta kestävän arjen vinkkejä ja ideoita!  
Voit myös lahjoittaa myymälään tarpeettomaksi jäänyttä tavaraa.

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

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

Jaa löytösi somessa:  
#kierrätyskeskuslöytö

OLET  

ENEMMÄN 

KUIN  

KULUTTAJA

JR-Rauta PALVELEVA 
RAUTAKAUPPA

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

PALVELEVA RAUTAKAUPPA

JO  

VUODESTA 

1991!

JR-RAUTA
KAUSIVALOT  
SAAPUNEET!

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

Airam tekstiilivalmisjohto  
2M harmaa (7,90€)

YHTEISHINTAAN  

1000
Rajoitettu erä.

KAUSI- 
VALOT  
SAAPU- 
NEET!

JO 
VUODESTA 

1991!

Saga Käpylinna tarjoaa turvallista, viihtyisää ja laadu-
kasta vuokra-asumista palveluiden kera ikäihmisille 
Helsingin Oulunkylässä. Saatavilla on hoiva-, ruoka- 
ja siivouspalveluita vakituiseen ja tilapäiseen tarpee-
seen. Meillä voi kokeilla huoletonta palveluasumista 
kauniissa miljöössä:

•  89€ / hlö / vrk sis. kalustettu esteetön asunto, 
   päivittäinen lounas ja peruspalvelut

Tiesithän, että voit hyvin varata oman esittelyajan tai 
osallistua joka keskiviikko klo 13 järjestettävälle esitte-
lykierrokselle.

Saga Käpylinna
Myrskyläntie 18
00650 Helsinki

Tilaa esitteet, kysy palvelusetelistä ja varaa oma
esittely: maksuton puh. 0800-06116 (ark. klo 9-17)
myynti.saga@sagacare.fi | www.sagacare.fi

Putkiremontti, leikkaus tai 
kuntoutusjakso?

Talven juhliin…
LEIKKOKUKAT JA SIDONTATYÖT SEKÄ 
RUUKKUKAT JA ISTUTUKSET
Muistathan, että palvelemme joka päivä, 
myös joulupyhinä!

Pakilan Kukkatalo - Kaikkea kukkasista - Tervetuloa!

Ma-Pe 8:00-19:00, La 9:00-18:00, Su 10:00-16:00 

(pyhinä poikkeukselliset aukioloajat)

Pakilantie 69, 66 Helsinki, p.09-754 4255

pakilan.kukkatalo@elisanet.fi, pakilankukkatalo.fi

Lisää meistä löydät      ja 


