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Päätoimittajalta

Muistot
talteen

M

rivit harvenevat nopeasti.
Vanhat ihmiset ovat käveleviä aarrearkkuja. Heillä
on muistissaan tietoja, jotka pitäisi saada talteen.
Virallinen historia ja museot kertovat yleensä hallitsijoiden, ylimystön, sotilaiden tai virkamiesten
menneisyydestä. Kansanperinnettäkin on taltioitu,
mutta rakennusten, tavaroiden ja tapojen lisäksi tavallisten ihmisten muistitieto
antaa tärkeää tietoa ihmisten arjesta ja siitä, miten
ennen elettiin, missä tiet
kulkivat, minkälaisia ihmisiä paikkakunnalla asui.
Menneen tunteminen antaa
juuret perheille, suvuille ja
paikkakunnille.
Muistitiedon talteen saamisen helpottamiseksi on
tehty erityisiä välineitä. Esimerkiksi Vanhustyön Keskusliiton muistojen keruupaketissa on oppaat ja välineet tiedon kokoamiseen.
Jos kirjoittaminen ei onnistu ja vieras muistojen ylöskirjaaja häiritsee, muistoja
voi sanella vaikka omassa
rauhassa äänikasetille.
Tyyni Hentmanin kohdalla Britta Holmlund ehti
tehdä kulttuuriteon. Haastattelu sisälsi paljon yksityiskohtia Oulunkylän historiasta ja ne ehdittiin saada talteen. Miten on Sinun
lähipiirissäsi olevien vanhojen ihmisten muistojen
laita? Vievätkö he muistot
mukanaan?

Tapahtuu Kulmilla

Koululaisille kesäpassi
Kaikki 7–17 –vuotiaat
pääkaupunkiseudulla asuvat koululaiset saavat taas
tänä keväänä Helsingin
Koko perheen kevätta- nuorisoasiainkeskuksen
pahtuma sunnuntaina
Kesäpassin. Opettajat ja27.4. klo 11-13 Mäkikavat passin koulussa.
torpan leikkipuistossa.
Passiin ja kesän taOhjelmaa kaikille: He- pahtumiin pääsee tutusvosrattailla ajelua, alle
tumaan verkko-osoitteessa
kouluikäisten pyöräkil- www.nk.hel.fi/kesapassi.
pailu, limpokilpailu vapaassa luokassa, ketjun- Oulunkylän aluefoorumi
heitto laatikkoon. Onma 5.5. klo 18-20 Oulungintaa, arpajaiset. ilma- kylän seurahuoneella aipalloja. Buffetti, makheena ”Kouluikäisten laskaraa, vohveleita.
ten toiminta”. Kaikille tarMalmin poliisipartio,
koitettu avoin keskusteluOulunkylän VPK. Järtilaisuus, jonka tarkoitukjestää Lions Oulunkylä. sena on kartoittaa kouluikäisille lapsille tarjottavan
Maunulan aluefooru- toiminnan määrää, laatua
mi ti 29.4.2003 klo
ja tarjoajia. Järjestää Ou18-20. Aiheena: Miten
lunkylä-seura ja OulunkyMaunulan kiinteistöjen län sosiaali-palvelutoimisja asuntojen arvot keto. Yhdistyksiä ja muita tahittyvät? Alustajina
hoja, jotka järjestävät toialueen kiinteistömarkmintaa kouluikäisille lapkinat tunteva asiantun- sille toivotaan mukaan
tija. Tilaisuudessa esiesittelemään lyhyesti toitellään myös Maunulan mintaansa. Ilmoittautua
keskustan kehittämisen saa Eija Kärnälle,
eri vaihtoehdoista teheija.karna@helia.fi tai 040
dyn kyselyn tulokset.
560 50 53.
Paikka: Palvelukeskus
Saunabaari, MetsäpuMaunulan Martat korontie 25, 3. krs.
koontuvat to 8.5. klo 18
Maunulan leikkipuistossa
Kehitysvammatuki 57 (Metsäpurontie).
ry myy vappupalloja
Uudenmaan Marttojen
29.-30.4. Oulunkylän
puutarhaneuvoja Kirsi
K-raudan edustalla, os. Tuominen kertoo miten
Käskynhaltijantie 10.
saadaan puutarha ja parOlemme paikalla 29.4. veke kesäksi kukoistaklo 12-20 ja 30.5. klo
maan! Kahvipuffetti 1 eu12-17. Edulliset hinnat: ro, yhdistyksen jäsenille il6/8 euroa! Tuotto kemainen. Tilaisuudessa voi
hitysvammatyön hyväk- vaihtaa huonekasvien pissi. Tervetuloa
tokkaita – tuo tullessas,
vappupallo-ostoksille!
vie mennessäs! Marttailta

asukastalolla, Larinkyöstintie 7. Järjestää
Oulunkylä-Seura

on avoin kaikille kiinnostuneille. Lapsille on kokoontumisen ajaksi oma
leikkipaikka.

Oulunkylä-päivien
päätapaahtuma
su 25.5. klo 13.00-15
Oulunkylän asukastalo
Seurahuoneella (LarinMitä uusi lääkelaki toi
kyöstintie 7) ja viereitullessaan? Ke 14.5. klo
sessä Taiteilijapuistos13.00 Kinaporin palvelusa. Ogeli Big Bandin
keskuksessa (Kinaporinka- avaussoitto lavalla,
tu 9, Sörnäinen). Päämusiikkiesityksiä sisälkaupunkiseudun Kuluttajat lä mm. huilua ja selloa,
ry:n keskustelutilaisuus.
buffetteja, lausuntaa,
Sörnäisten Apteekin aptaikatemppuja, arpajaiteekkari Marjatta
set, hennausta, OulunJohansson kertoo kokekylä-muisteloa, järjesmuksista, kun lääkkeitä
töjen toiminnan esitvoidaan vaihtaa apteekissa telyä, 15.00-16 nuorihalvempiin rinnakkaisval- sokonsertti: Indica, noumisteisiin. Tilaisuuteen on seva tyttöbändi.
vapaa pääsy.
Järjestää OulunkyläSeura, muita alueen järOulunkylän
jestöjä ja nuorisotalo
Terveyspäivä pe 23.5.
Nuotta
Oulunkylän Kauppakeskuksessa. Perinteisen ter- Uusi kesäteatteri
veyspäivän järjestämisessä Vanhassakaupungissa
mukana Oulunkylän terHämeentien päässä
veyskeskus ja sosiaalipal- (Hämeentie 159) Vanvelutoimisto. Tänä vuonna han Helsingin kirkon
teemana on Pidä huolta
raunioiden lähellä.
sydämestäsi!
Avajaisnäytelmänä Johannes Linnankosken
Lastenvaatekirpputori la suosikkiteoksesta Lau24.5 la klo 9.30-14 Oulun- lu tulipunaisesta kukylän asukastalolla, Larin- kasta tehty
kyöstintie 7. Tarjolla vaat- musiikkinäytelmäversio.
teita 60-160 cm, tarvikkei- Ensi-ilta to 22.5. klo
ta, kenkiä, leluja ja kirjoja 19.00.
kaikki omissa pöydissään Esitykset la 24.5., su
kokojen mukaan lajitel25.5., ke 28.5., ke 28.5.
tuna. Tule tekemään löy- ja la 31.5. Esitykset jattöjä tai tuo omia tavakuvat kesäkuussa. Esiroitasi myyntiin!
tykset ovat klo 19.00
Myyntinumerovaraukset
paitsi sunnuntaisin klo
(5E) puh. 0400-914 700
15.00. Esitystä suo/T.Paasikunnas. Järj. Sisitellaan yli 13-vuotiailnettiseura Oulunkylän Kiek- le. Tiedustelut ja lipko-kerho.
puvaraukset puh. 3108
4242 ja sähköpostilla
Tanssilliset iltamat
silja.heikkila@stadia.fi
la 24.5. klo 18 Oulunkylän

Kaija-Leena Sinkko

KAIJA-LEENA SINKKO

atti Hara kertoi
löytäneensä huhtikuun
alussa
lehdestä kuolinilmoituksen, jossa kerrottiin Tyyni
Hentmanin poismenosta.
Britta Holmlund ehti haastatella Tyyniä ennen hänen
kuolemaansa. Haastattelu
julkaistiin edellisessä lehdessä.
Oulunkylän historiikin
”Vihreän idyllin” julkaisemisesta on kulunut jo 16
vuotta. Oulunkylä-Seuran
piirissä on vireillä historiikin jatko-osan kokoaminen.
Historiikkitoimikunnan
jäsen Matti Hara kertoi,
miten Moliisin Raine löysi kotitalonsa vintiltä viime syksynä isänsä jäämistöstä vanhoja Oulunkylän
Suojeluskunnan papereita.
Onneksi paperit saatiin tällä
kertaa talteen, mutta miten
monen kuolinpesän ”vanha
paperisotku” on joutunut
roskikseen tai paperinkeräykseen.
Matti kertoi myös, miten
hän sai haltuunsa Oulunkylän Urheilijoiden poikakerhon päiväkirjan Pentti
Gröndahlilta. Toissa syksynä Matti otti kirjan mukaansa Vegaan vanhojen
ågelilaisten tapaamiseen.
Matti joutui poistumaan tilaisuudesta kesken kaiken
ja kirja jäi jonnekin. Missähän sekin luurailee, Matti
pohti. Tiedätkö Sinä?
Pohjois-Helsingin menneet päivät tunteva sukupolvi on tullut ikään, jolloin

Pohjoisen alueopiston
kuvataideryhmien kevätnäyttely Oulunkylätalossa 26.4-8.5. (Työväenopiston ja Nuotan
talo, Kylänvanhimmantie 25) ja Oulunkylän
kirjastossa 26.4.-17.5.
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Pohjois-Helsingin sankareita

K-supermarket MustaPekka: kauppa sai 31.3.
K-ympäristökauppadiplomin. K-ympäristökauppadiplomin eteen kaupan on
noudatettava K-ympäristökauppa-toimintamallia ja
läpäistävä katsastus, jota
on tekemässä mm. Suomen Luonnonsuojeluliitto.

Juhlavehnäset
Oy:n
konditoria Pulla-Ukko:
Helsingin Sanomien Ruoka-torstain toimitus nimesi Juhlavehnästen konditorian laskiaispullat testin parhaiksi.

Mustassa-Pekassa on kauppias Pekka Taavitsaisen mukaan laaja luomu-tuotevalikoima. Kaupan omaan toimintaan ja kierrätykseen
kiinnitettiin hakuprosessin
aikana erityistä huomiota.

Veräjälaakson sivukoulu ja Paloheinän
ala-aste: Helsingin peruskoululaiset kilpailivat
lukevimman luokan tittelistäkolmatta kertaa. Ko-

va lukija-kisaan osallistui
noin kymmenen tuhatta
oppilasta. Kisa alkoi viime syksynä. Kukin voittajaluokkien oppilas luki
keskimäärin 6 000 sivua
eli n. 300 sivua viikossa.
Kilpailu käytiin neljässä
eri luokkasarjassa. Ekaluokkien voiton vei Veräjälaakson sivukoulu. Toisluokkalaisista kovin lukija oli Paloheinän ala-asteen koulun 2 B.

Vuoden 2002 Kuluttajateko -palkinto Käpylään: Suomen Kuluttajaliitto myönsi v. 2002
Kuluttajateko -tunnustuspalkinnon pienten kirjastojen säilyttämistä puolustaneelle lähikirjastokampanjalle ja erityisesti
Käpylä-Seuralle ja Käpylän Yhdyskuntaklubille.
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käyttöönoton jälkeiset potilastiedot on kirjattu sinne
niin että tietoja on saatavilla, vaikka lääkärissä käydäänkin eri paikassa.
Sen verran kesälomat
vaikuttavat myös Maunulan terveyskeskuksen toimintaan, että sielläkään ei
ole kesäaikana jatkettua aukioloa ja toimitaan pienemmällä henkilökunnalla.
- Tilanteeseen on hyvä
varautua ennalta. Jokainen
voisi tarkistaa reseptinsä ennen kesälomien alkua niin
että kaikki reseptit saataisiin uusittua ennen kesätaukoa, Lea Strengell muistuttaa. Kotisairaanhoito toimii

Oulunkylän Terveyspäivä 23.5. klo 9 – 13

Terveystietoiskuja ja
mukavaa yhdessä olemista

linen. Virusinfluenssoja on Meillä käy paljon myös työollut liikkeellä ja vatsatau- ikäisiä, ehkä suhteessa joteja on ollut runsaasti. In- pa enemmänkin kuin muilfluenssat ovat olleet erityi- la terveysasemilla, sellaisesti koululaisten kiusana nen näppituntuma minulla
ja on sattunut tilanteita, että on. Alueella asuu ihmisiä,
koulussa on puoletkin luo- jotka haluavat ja osaavat
maamaan, mitä kaikkea he kasta ollut samaan aikaan hakea ja kysyä terveyspalvoisivat itse tehdä tervey- sairaana. Koululaiset ovat veluja.
tensä hyväksi. Terveyspäivän teema liittyy myös koko
kaupungissa käynnissä olevaan ennaltaehkäisyhankkeeseen.
- Tämän lisäksi haluamme saada Terveyspäivän välityksellä yhteyden sellaisiin oulunkyläläisiin, jotka
eivät ole vielä terveydenhoidon piirissä. Perusterveydenhoidossahan tarkoitus on käydä ongelmiin käsiksi mahdollisimman varhain. Monesti lääkäriin lähdetään kuitenkin vasta sitten, kun sairaus on jo
puhjennut. Ongelman korjaaminen maksaa kuitenkin
paljon enemmän kuin sen
ennalta ehkäiseminen. Tämä pitää paikkansa kaikissa
asioissa ja erityisesti terveydenhoidon puolella.
- Terveyspäivän avulla
voimme myös verkottaa Tänä vuonna Oulunkylän terveyspäivän teemana on sydän- ja verisuonitautien ehkäisy,
sosiaali- ja terveysasemaa kertoo terveydenhoitaja Lea Strengel.
muiden alueen toimijoiden
normaalisti myös kesän aikuten seurakunnan, järjestö- kärsineet myös jälkitaudeis- Kesäkausi sulkee ovia.
kana.
jen ja yritysten kanssa. Yh- ta kuten korvatulehduksista Uusi reseptit ajoissa.
Terveyskeskuksessa on
dessä voimme kutoa alueen ja keuhkokuumeista, kouasukkaiden turvaksi verkon, luterveydenhoitajana työs- Oulunkylän terveysasema ollut uutta se, että labojoka auttaa ja tukee elämän kentelevä Strengell kertoo. on kiinni 30.6. - 27.7. ke- ratorion aikavaraukset jäiOn sanottu, että terveys- sälomien ajan. Tänä aika- vät pois maaliskuun lopulla.
kriisitilanteissa, Lea Strenkeskuksissa käy vain lap- na terveyskeskuksessa käy- Ensimmäinen viikko oli tagell toteaa
Flunssaa ja mahatautia sia, eläkeläisiä ja työttömiä, dään Maunulan terveysase- vallista ruuhkaisempi. Vaikkun työikäinen väestö käyt- malla. Nyt kun terveys- ka pidempiaikaisia kokeon piisannut
- Terveyskeskuksen nä- tää työterveyshuollon pal- virastolla on käytössään muksia ei vielä ole, olisi
kövinkkelistä kulunut talvi- veluita. – Meillä Oulunky- uusi Pegasos-tiedonhallin- hyvä kuitenkin, jos sellaiset
kausi on ollut ihan taval- lässä tilanne on kyllä toinen. tajärjestelmä, järjestelmän potilaat, joiden ei tarvitse

Perjantaina 23.5. klo 9 - 13 Kauppakeskus Ågeli
pursuu kaikenlaista terveystietoa. Jo perinteiseksi
muodostuneen Oulunkylän Terveyspäivän
teemana tänä vuonna on ”Miten ehkäiset sydänja verisuonitauteja?”

T

erveyspäivänä Oulunkylän kauppakeskuksen käytävän varrella on monenlaista tietoiskua, maksuttomia mittauksia, musiikkia ja kirjanmyyntiä. Tilaisuutta juontaa
kirkkoherra Heikki Järvinen. Pari terveydenhoitajaa
ja lääkäri päivystävät noin
parinkymmenen sosiaalija terveysaseman työntekijän kanssa tilaisuuden ajan
ja sosiaalipalvelutoimisto
tarjoaa ilmaista hernerokkaa… Kaikki siis Oulunkylän Kauppakeskukseen perjantaina 23.5.!
- Aluksi Terveyspäivän
avulla pyrittiin tekemään
uutta terveysasemaa ja sen
työntekijöitä asukkaille tutuksi. Halusimme tulla terveyskeskuksesta oulunkyläläisten keskelle ja sillä
tavalla tehdä omalääkäreitä ja terveydenhoitajia tutummiksi alueen asukkaille, päivien järjestelyjä vetävä terveydenhoitaja Lea
Strengell kertoo.
Ennalta ehkäiseminen
tärkeää
- Tällä kertaa teemana on
sydän- ja verisuonitautien
ennalta ehkäisy. Nämä sairaudet aiheuttavat paljon
työkyvyttömyyttä. Tällaisen terveyspäivän avulla ihmisiä havahdutetaan huo-

Kaksi kansanedustajaa
Pohjois-Helsingistä

H

elsingin ja myös pohjoisen suurpiirin äänestysprosentit nousivat korkealle. Koko kaupungissa se
oli 73,8 prosenttia. Pakilalainen Arto Bryggare (sd)
ja Oulunkylän Veräjämäen
Ilkka Taipale (sd) pääsivät
kirkkaasti eduskuntaan.
Veräjämäkeläinen Ilkka
Taipale on sosiaalilääketieteen ja kirurgian tohtori
ja sosiaalilääketieteen dosentti. Uutteralla ja itsensä
peliin laittavalla miehellä
on myös kunnallisia luottamustoimia. Hän on kaupunginvaltuutettu ja Helsingin
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen.
Ilkka on julkaissut useita
teoksia. Hän tekee uutteraa
vapaaehtoistyötä köyhien ja
syrjäytyneiden puolesta ja
rauhan edistämiseksi. Viime
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vuosien ajan Ilkka on kiertänyt eri puolilla maata ”kirjoittamassa sairaita työkyvyttömyyseläkkeelle”. Taipaleilla on neljä aikuista
lasta.
Arto Bryggare on koulutukseltaan kauppatieteiden kandidaatti ja takana on
menestyksekäs ura huippuurheilijana. Arto kunnostautui aitajuoksijana 70- ja
80-luvuilla. Arto työskenteli edellisen eduskuntakauden ajan Elämä On Parasta
Huumetta ry:n toiminnanjohtajana. Luottamustoimia
on valtuustossa ja Uudenmaan liitossa. Liikunnallinen Arto harrastaa juoksemisen lisäksi sählyä, koripalloa, lentopalloa ja voimailua. Bryggareilla on kolme lasta.

Lukijapostia

Ilkka Taipale

Arto Bryggare

Markus Center
rakennetaan
Siltavoudintielle

ARVI VUORISALO

olla ravinnotta kokeeseen
tullessaan, tulisivat vasta
klo 10 jälkeen. Sillä tavalla vältettäisiin ruuhkia. Jos
tutkimusta tehdessä on pitänyt olla ilman ruokaa ja
juomaa, silloin on hyvä tulla tietysti heti aamusta.
Säästöt kaiken takana
Hammashoidossa tilanne on
sama kuin muualla Helsingissä. Terveille yli 18-vuotiaille aikuisille annetaan
hammaslääkärin tutkimusaikoja aikaisintaan syksyllä. Yleisterveytensä puolesta riskiryhmiin kuuluville
ja akuuteille hammassärkypotilaille aikoja jaetaan
entiseen tapaan. Yksityisen
hammaslääkärin palkkioista saa sairausvakuutuskorvausta.
Niin kesäsulkemisten
kuin hammashoidonkin palvelujen supistamisen taustalla ovat Helsingin talousongelmat. HUS:n käyttöönottaman sakkomaksun
vuoksi potilaskiertoa on
jouduttu nopeuttamaan ja
tällöin avohoidon puolelle
on tullut erikoissairaanhoidon tehtäviä. Käytännössä
se voi tarkoittaa, että kun
potilas on halunnut, hänet
on päästetty kotiin varhaisemmassa vaiheessa ja huonokuntoisempana kuin aikaisemmin.
- Vaikka terveyspalveluista motkotetaan paljon,
meillä on täällä pohjoisessa suurpiirissä kyllä aihetta myös tyytyväisyyteen.
Terveyskeskusten työssä on
päästy ennalta ehkäisevään
otteeseen ja toisaalta asiakasatyytyväisyysmittaukset
ovat antaneet hyviä tuloksia. Väestövastuu pelaa hyvin ja myös työntekijöiden
tyytyväisyys on ollut kaupungin sisällä keskimääräistä parempi, Lea Strengell muistuttaa.
KLS

Sielua riipoo

Hyvä Kirkkohallitus!
Huhtikuun alun aamuna
sai lehdestä vihdoin lukea,
että olette tehneet päätöksen Oulunkylän vanhan
kirkon tontin täydentämisestä Markus Centerillä.
Monen oulunkyläläisen sielua riipii rajusti.
Vanha kirkko on oleellinen osa Oulunkylän historiaa ja lajissaan harvoja jäljellä olevia rakennuksia. Keskellä kylää se
on palvellut monia asukkaita muistutuksena niistä arvoisa, joita kirkkokin
opettaa.
Kirkko on toiminut
rauhoittumisen ja pyhyyKirkkohallitus on ratkaissut
pitkään kiistellyn Markus
Centerin rakentamisen. Päätöksen mukaan ruotsinkielisen Markuksen seurakunnan
toimitilat rakennetaan Silta-

den paikkana asfaltin ja kivitalojen keskellä. Se on
houkutellut paikalle runsaasti ihmisiä, joita esimerkiksi Oulunkylän uusi
kirkko karkottaa luotaan
olemuksellaan. Päätöksenne muistuttaa ikävästi niistä
arvoisa ja asenteista, jotka
maailmaamme riivaavat.
Riviseurakuntalaisen on
mahdotonta uskoa, etteikö
Helsingistä olisi löytynyt
väljempiä ja parempiakin
tiloja uudisrakennukselle.
Laura Teräsvirta
Oulunkylän srk.neuvoston
jäsen

voudintielle, Oulunkylän vanhan kirkon, kellotapulin, Patolan vanhainkodin ja kerrostalon rajaamalle alueelle.
Hankkeen kustannusarvio
on 2, 7 miljoonaa euroa.
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Salaliitto ja Tuntsku
Seitsemänkymmentäseitsemän
vuotta Oulunkylässä asunut Pentti Aro täytti viime vuoden maaliskuussa 80 vuotta. Jo kansakoulun
yläluokilla Pentti meni kesälomilla ansiotöihin, sähkömiehen pojasta tuli aikanaan myös sähkömies. Sota katkaisi työuran, jatkosodassa Pentti Aro palveli Lentorykmentti 4:ssä pommituslentäjänä. Taakse jäi 48 sotalentoa,
viimeiset 11 Lapin sodassa syksyllä 1944.

Sodan jälkeen nuorukainen lähti opin tielle. Hänestä tuli sähköteknikko. Töitä löytyi osaavalle, viimeinen työpaikka oli Valtion Sähköpaja eli myöhempi Televa. Mutta jo tsuppariaikoihin, 13-vuotiaana Pentti oli päättänyt joskus perustaa oman
yrityksen. Vuonna 1954, kohta 50 vuotta sitten sellainen hanke sitten toteutuikin. Ensimmäinen yritys toimi omakotitalon kellarissa Etumetsässä. Sitten liike muutti Käpylään Koskelantielle. Nykyisin
Sähkö-Aron toiminta jatkuu huomattavasti laajentuneena Paavo Aron johdolla Malmilla.

M

atkan
varrella
Pentti Arolle on
kertynyt valtavasti muistoja värikkäältä uralta, joka on kuin tyyppiesimerkki sarjassa ”juoksupojasta kauppaneuvokseksi”,
vaikkei Pentistä nyt ”neuvosta” ole tullutkaan. Onpahan kuitenkin toimitusjohtaja evp. ja reservin vääpeli. Allekirjoittanut on järjestelmällisesti kuunnellut
Pentti Aron juttuja, jotka
alkavat lapsuudesta Vihdin
Vanjärveltä. Tarkoitus on
julkaista jonkinlainen muistelmateos, jonka on määrä
valmistua
Sähkö-Aron
50-vuotisjuhliin mennessä
2004. Muistelmissa ovat
keskeisessä osassa tarinat
lapsuuden Oulunkylästä,
nimenomaan Etumetsästä.
Seuraava katkelma kuvaa
1930-luvun alun pikkupoikien touhuja nykyisen
Kustaankartanon lähistöllä,
Metsälän ja Käpylän naapurustossa.
Kurvisen mummo
Niin kuin kaikkialla, Etumetsänkin pojilla oli omat
harrastuksensa ja kujeensa. Arojen naapurissa asui
Kurvisen mummo Allanpoikineen ja lukuisine lapsenlapsineen. Poikien mielestä mummo oli jotenkin
erikoinen tai ainakin häntä
päätettiin kiusata. Yön pimeydessä viritettiin pirunviulu mummon ikkunan alle, mutta tämäpä olikin mökistään seurannut poikien
touhuja. Yht´äkkiä kuului
liikettä ja Nissen fikkarin
kiilaan ilmestyi tumma hahmo. Mummo oli kiertänyt
nurkan takaa ja pääsi yllättämään pojat itse teossa.
Äkkilähtö siitä tuli.
Breiderin Nissellä oli
teltta, jonka pojat pystyttivät yhtenä iltana lähimaastoon. Yllättäen alkoi kuulua
mekastusta ja jopa laukauksia Kurvisen mökin suunnasta. Myöhemmin kävi ilmi, että asialla olivat la-

pualaiset, jotka muiluttivat
eli kyyditsivät Allan Kurvisen aina Neuvostoliittoon
asti. Asialla olivat kuulemma Oulunkylän omat pojat. Syynä vapaudenriistoon
ja Venäjälle kyyditykseen
oli se, että Allan Kurvinen
kuului Käpylän sos.dem.
nuorisoyhdistykseen. Kansalaissodan muistot kummittelivat vielä.
Allan Kurvinen jäi Neuvostoliittoon. Leningradista tuli myöhemmin joku
kirjekin, mutta sodan jälkeen yhteydet sinne katkesivat. Pentti Aro on hämärästi muistavinaan, että
muitakin Kurvisen mummon lapsia (Polsa?) olisi
muuttanut Venäjälle, josta
kuitenkin oli tultu takaisin.
Mutta tämä on epävarma,
huhuihin perustuva tieto.
(Sopinee tässä huomauttaa, että Nisse Breider, Pentti Aro ja muut Etumetsän
pikkupojat olivat tuolloin
30-luvulla aika lailla epäpoliittisia henkilöitä, jotka eivät varmastikaan ymmärtäneet lapuanliikkeen ja kommunismin välisiä yhteenottoja. E.R.)
Kurvisen
mummosta
Pentti Aro vielä kertoo, että tämä oli todellinen teräsmummo.
40 vuoden ajan hän kävi säännöllisesti torikaupalla. Ei ollut tavatonta nähdä
mummo kuokka kourassa
klo 4 aikaan aamulla multaamassa perunamaataan.
Torimatkat Kurviska teki
raitsikalla niin kuin monet
muutkin oulunkyläläiset.
Raitiovaunun päätepysäkki Käpylässä oli sama kuin
nykyisinkin. Tuohon aikaan
kaupunkiin vei vain yksi
raide: vastaantulijaa varten
oli ohittamispaikkoja.
Mummo hankki poltto- ja
tarvepuunsa lähinnä nykyisen Kustaankartanon alueelta, Nyströmin metsästä. Penaa ja Nisseä ihmetytti, miten mummo sai katkotuksi kuivat oksat männyistä monen metrin korkeu-

Aron Pentti, Breiderin Nisse ja Parviaisen Olli.

delta. Tämä jäi arvoitukseksi. Maanomistaja Nyström
ei oikein pitänyt Kurvisen
mummon puunkäytöstä ja
meni kerrankin tämän perään antaakseen moitteita.
Poikia nauratti, kun vähän
ajan päästä metsästä tuli
juosten äimistynyt Nyström
ja hänen perässään kauheasti vanha rouva Kurvinen.
Kurvisen mummon torimatkat loppuivat juuri kun
Oulunkylässä oli siirrytty
bussikantaan. Hän kompastui linja-autosta poistuessaan ja katkaisi jalkansa.
Salaliiton ”koitsu”
Nykyisen Kustaankartanon
alue oli 1930-luvulla pelkkää metsää ja kalliota. Sinne muutaman männyn tukeville oksille pojat rakensivat ”koitsun” eli lauta-alustaisen majan. Perustettiin
”Salaliitto”, puuhamiehinä
Nisse ja Pena. Liiton jäseneksi pääsi ja lavalle voi
nousta sellainen, joka majan juurella osasi lausua
Runebergin tunnetun runon ”Sven Dufva”. Sille,
joka tähän pystyi, heitettiin
ylhäältä naruportaat. (Kun
Pentti Aro tätä kertoi, valkeni haastattelijallekin, mistä Pentin runoharrastus oikein alkujaan juontaa juurensa. Harrastukseen lienee muuten vaikuttanut legendaarinen kansakoulunopettaja Samuli Vire.)
Joka tapauksessa ”Salaliitto” taisteli isänmaan puolesta kaikenlaista vääryyttä
vastaan. Kun Tuusulantietä rakennettiin 1930-luvulla, poikaporukka päätti estää sen. Tielle pystytettin
sulkapalloverkko, jolla yritettiin häiritä harvalukuista
liikennettä. Autoja liikkui
vain muutama tunnissa.
”Tuntsku”
Lähistöllä oli kalliomaastoa ja tunnelityömaa. Tämä nykyisen Kustaankartanon ja Tuusulantien välinen louhinta- ja sepelityömaa oli sama, jonka Oulunkylän kunta oli vuosina
1931-32 järjestänyt hätäaputyömaaksi ja jossa Tapio Rautavaarakin noina
vuosina hakkaili kiviä.
Etumetsän poikien hiihtolatu kulki lumen alle jääneen sepelikasan päältä. Lähimaasto antoikin retkeilyl-

le, hiihdolle ja muulle urheilulle monenlaisia mahdollisuuksia. Hiihtokilpailuja
järjesti Kristikan ja urheiluseurojen lisäksi myös koulu. Pentti Aro muistaa yhden Samuli Vireen järjestämän koululaiskilpailun, jossa suosikkeina olivat luokan
parhaat hiihtäjät, Pena itse,
Kääriön Taneli ja PikkuEikka. Kilpailussa Pena ottikin kiinni edellään lähteneen Tanelin, mutta tyytyi
hiihtelemään tämän perässä pilkkalaulua laulellen:
”Tinttan, tanttan Taneli, Tanelin pusseja paleli”.
Kilpailun voittikin Pikku-Eikka - mutta sen suksethan isä oli voidellut. Pentin isä totesikin kotona, ettei sitä laulamalla hiihtokilpailuja voiteta.
Nykyisen Kustaankartanon alueella oli myös kaksi tuntskua eli plottia. Kyseessä olivat venäläisten aikanaan rakennuttamat tykin
alustoiksi suunnitellut kaivannot, jotka kuitenkin olivat täyttyneet vedellä. Toinen tuntskuista oli uimapaikka, toinen matonpesupaikka.
Uimapaikkana käytetty
plotti oli halkaisijaltaan vajaat parikymmentä metriä
suuri, vettä oli ehkä kuusi
metriä. Syvempi ranta kuului miehille, matalampi vastaranta naisille. Kaivannon
rantamilla oli suuria kivenlohkareita, joilta ylsi sukeltamaan plottiin. Tasaisilla
kallioilla oli hyvä paistatella päivää.
Uintipaikalle oli rakennettu talkoilla kaksikerroksinen hyppytorni, jonka tasot olivat kolmessa ja kymmenessä metrissä. Lisäksi
oli ponnari eli ponnistuslauta. Pentti Aron mieleen
on jäänyt kaksi mestarihyppääjää. jotka uskalsivat hypätä ylimmästä kerroksesta. Toinen oli urheilukentän vahtimestarina toiminut Mykkä-Väinö ja toinen
Nikkarisen Paavo. Jälkimmäinen oli invalidi. Hänen
toinen jalkansa oli vammautunut junasta hypättäessä ja kutistunut olemattomaksi. Paavo ei ollut jaksanut odotella Helsingin asemalla kymmenen minuuttia
myöhemmin lähtevää paikallisjunaa, vaan oli noussut pikajunaan, josta oli
hypännyt pois Oulunkylän
kohdalla - edellä kerrotuin

Etumetsän elämää keväällä 1948. Lammasta keritsemässä Pentti Aron äiti. Vasemmalla Vera Aro ja Pentin sisar
Annikki, oikealla lankomies Kauko Salonen. Noihin aikoihin Aroilla oli vielä lehmäkin, jota silloin tällöin käytiin viemässä sonnivierailulle Malmille pitkin Oulunkylän raittia.

seurauksin. - Penan muistikuvissa on myös plotissa uiva pariskunta, jonka toinen
osapuoli kai hiukan pelkäsi vettä. Puolivälissä plottia (15 metriä) mies lohdutti
vaimoaan:
- Ei mitään hätää, ei mitään hätää, vastaranta näkyy jo!
Plotissa kävi uimamiehiä kaupungista asti. Onerva Salmela kertoi tämän
kirjoittajalle tulleensa Flemarilta Ogeliin mustikkaan
ja käyneensä Tunskussa uimassa. - Lähellä Panuntien
siltaa oli Haapalampi eli
Ankkalammikko, joka oli
hyvä luistelupaikka. Kun
se jäätyi aikaisin, tultiin
Helsingistä sinne talven ensi harjoituksiin. Maailmanmestari Juhani Järvinenkin kävi siellä luistelemassa 1950-luvulla.
Käpylän retkipiiri ja
Alfred Liukku
Kuulumisestaan Käpylän
NMKY:hyn eli Kristikaan
Pentti Aro kertoi, että se
oli ”hieno juttu”. Kristikan
Käpylän-toimintaa johti legendaarinen Alfred Liukku, ja Pentti kuului Kristikan retkipiiriin. Vanhemmat pojat olivat urheilussa
ja nimenomaan pallopeleissä aika pitkällä: pesäpallossa Käpylän Namika kolkutteli SM-sarjan portteja,
pelattiinpa Käpylässä oma
Itä-Länsi-ottelukin. Käpylän Kristikaan kuuluivalokuvista päätellen toista sataa
pikkupoikaa ynnä muutama ohjaaja. Piiri kokoontui
torstaisin Käpylän kansakoululla.
Ohjelmassa oli voimistelua ja muuta liikuntaa,
mutta se, mikä Penttiä ainakin tilaisuuteen veti, oli jokakertainen jatkokertomus,

jota Alfred Liukku eli Altsi omasta päästään tarjoili.
Penan muistaman mukaan
Altsin jutuista yritettiin tehdä kirjakin, mutta ei kai
se hanke oikein onnistunut.
Altsin jutuista Pentti Arolla
on vieläkin - lähes 70 vuoden takaa - muistissa jännittäviä kohtia:
”Olkihattu, konkkanenä
ja hieno oikea suora”, kuului erään gangsterin kuvaus.
Sunnuntaisin tehtiin retkiä lähiympäristöön: Taivaskallio, Pikkukoski, ja
Oulunkylän vallihaudat ja
bunkkerit olivat suosittuja
kohteita. Kristikan hiihtokilpailuissa käytiin Helsingin ulkopuolellakin, kerrankin Karhulassa asti.
Retkipiirissä oli mukana
useita Penan tuonaikaisia
ja myöhempiäkin kavereita.
Vieläkin tavatessaan kristikalaiset muistelevat entisiä
onnellisia aikoja. Tällaisia
Aron Pentin retkipiirituttuja ovat olleet muun muassa
lentäjäkaveri, Amerikkaan
muuttanut Osmo Lehtinen,
Esko ja Pentti Lehtonen
sekä Kuutamotiellä asunut
tuomari Laitinen.
13-vuotiaana Pentti Arosta tuli Kristikan nuoriso-ohjaajan sijainen. Kaikki tämä
ja NMKY:n kristillis-isänmaallinen kasvatustyö ovat
antaneet Pentti Aron myöhemmälle toiminnalle hyvät eväät.
Yllä oleva teksti on hieman lyhennetty luku tekeillä olevasta Pentti Aron
muistelmakirjasta. Oulunkylää tai oulunkyläläisiä
kuvaavia lukuja voitaneen
julkaista tässäkin lehdessä
muutama, jos lukijakuntaa
kiinnostaa.
Erik Relander
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Pakila-Seuran
Puheenjohtajan palsta

- Jouluaiheista kuoromusiikkia
- Pakila-Seuralle osoitettujen tervehdysten vastaanotto
- Pakila-Seura ry:n 40-vuotis-juhlakahvit
27.12. Julkistamistilaisuus kirjailija Kari Hotakaisen valitsemisesta vuoden pakilalaiseksi.

Lehden edellisessä numerossa selvittelin Pakila-Seuran
toimintaa organisaation ja työskentelytapojen kannalta.
Samoin kuvasin seuran antamissa lausunnoissa sovellettuja periaatteita. Nyt esitän seuran toimintaa viime
vuoden osalta kokonaisuutena tarkasteltuna.

Huomionosoitukset
Juhlavuoden kuluessa luovutettiin Pakila-Seuran viiri
n:o 52 ylipormestari Eva-Riitta Siitoselle seuran ja kaupungin järjestämässä asukasillassa 24.9.2002 , viiri n:o
53 pitkäaikaisille tilintarkastajille Harry Sjöbergille sekä viiri n:o 54 Juhani Aroselle.
Lisäksi esitettiin onnittelut Pakilan Musiikkikoululle
sekä seuran perustajiin kuuluvalle pitkäaikaiselle entiselle johtokunnan jäsenelle, kunniapakilalaiselle Kaarlo
Pettiselle 85-vuotispäivän johdosta.
Vuoden pakilalaiseksi nimitettiin Finlandia-palkinnon saanut kirjailija Kari Hotakainen Pakin talolla
27.12.2002 pidetyssä tilaisuudessa.

Kiireinen 40-vuotisjuhlavuosi
Vuonna 2002 Pakila-Seura täytti 40-vuotta. Merkkivuotta juhlistettiin tapahtumilla läpi koko vuoden, joka oli seuran historian toimeliain. Vuoden juhlaohjelma
suunniteltiin vastaamaan seuran toiminta-ajatusta ja se
ulotettiin kaikille seuran toimialueen asukkaille. Tiedotustoimintaa lisättiin ja aloitteiden määrässä tehtiin
uusia ennätyksiä
Toiminta-ajatus pohjana
Pakila-Seuran tarkoituksena on edistää toimialueensa
asukkaiden yhteisiä sivistyksellisiä, sosiaalisia ja yleisiä taloudellisia pyrkimyksiä sekä valvoa jäsentensä etuja kaupungin kunnallisasioiden hoidossa ja muissakin
asuntoaluetta koskevissa kysymyksissä. Seura ei puutu
kieli- eikä puoluepolitiikkaan.Tarkoitusperiensä saavuttamiseksi seura tekee esityksiä viranomaisille, järjestää keskustelu- ja valistustilaisuuksia, tukee lasten ja
nuorten urheilu- ja liikuntaharrastuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää juhlia ja huveja, arpajaisia ja
rahankeräyksiä. Seura toimii Itä- ja Länsi-Pakilan, Torpparinmäen ja Paloheinän kaupunginosien alueilla.
Pakila-Seura ry:n 40-vuotisjuhlavuoden ohjelman
toteutuminen
23. - 24.3. Pakilan Pelimannit, juhlasoitto: Samuelin poloneesi
- 23.3. La Kampin palvelukeskus
- 24.3. Su Valkoinen sali
7.4. Su klo 13.00 Pakilan Pelimannit, juhlasoitto: Suomen Omakotiliiton Helsingin Piiri ry:n 50-vuotisjuhla,
Hotelli Arthur, juhlasali, Vuorikatu 19
11.4. To Pakilan Pelimannit, juhlasoitto: Torpparinmäen
päiväkoti
14.4. Su klo 11.00 - Länsi- Pakilan yläasteen koulun
kirpputoritapahtuma, huutokauppa, pyöräpörssi, Pakilantie 67
- Pakila-Seuran omistaman Mansneruksen taulun huutokauppa, tuotto jaettiin alueen peruskouluille stipendeinä.
- Pakilan Pelimannit, juhlasoitto
23.4. Ti Pakilan Pelimannit, juhlasoitto:
Päiväkoti Valkea
28.5. Ti Pakilan Pelimannit, juhlasoitto:
Päiväkoti Tammi
28.5. Ti Pakilan Pelimannit, juhlasoitto:
Päiväkoti Haltia
29.5. Ke klo 10.00 Päiväkotien ja koulujen yhteinen
Pakila-päivä lapsille, Etupellonpuisto
- Pakilan pelimannit, juhlasoitto
- Paloautot
- Poliisi
- Puhvetti
- Koululaisilla omat eväät kouluista
- Pakila-Seura jakoi ilmapalloja
10.6. Ma Pakilan Pelimannit, juhlasoitto:
Suursuon sairaala
21.6. Pe Pakilan Pelimannit, juhlasoitto:
Suursuon sairaala
21.6. Pe Pakilan Pelimannit, juhlasoitto:
Helanderin vanhainkoti, Suursuonlaita
21.6. Pe Pakilan Pelimannit, juhlasoitto:
Helanderin vanhainkoti, Haaga
20.8. Pe Pakilan Pelimannit, juhlasoitto:
Helanderin vanhainkoti, Pakila
24.9. Ti klo 19.00 Ylipormestari Eva-Riitta Siitosen asukasilta Pakilassa, Länsi-Pakilan yläasteenkoulun juhlasali
6.10. Su klo 11.00 ja klo 12.30 Opastettu kiertoajelu
Pakilassa, lähtö Pakintalolta ja paluu Pakintalolle, kiertoajelu bussilla kesti noin tunnin, kaksi lähtöä
- Tapio Suomi esitteli Pakilan historiaa
19.10 La Pakila-Seuran 40-vuotis-juhlailtamat Pakilan
VPK:lla, Pakilantie 64
14.11. To Pakilan Pelimannit, juhlasoitto:
Päiväkoti Savotta
24.11. Su klo 12.00 Perinteinen joulukoristeiden askartelupäivä Pakintalolla
8.12. Su klo 15.00 Pakila-Seura ry:n 40-vuotis-juhlakonsertti Pakilan uudessa Hyvän paimenen kirkossa

Pakila-Seura joutui myös lukuisten huomionosoitusten
ja tervehdysten kohteeksi seuran 40-vuotisjuhlakonsertin päätteeksi Hyvän Paimenen kirkossa 8.12.2002. Seuraavat yritykset ja yhteisöt toivat tervehdyksensä:
Helsingin kaupunginosasyhdistysten liitto, HELKA
Helsingin suomenkielinen työväenopisto
Malmi-Seura ry
Maunula-Seura ry
Oulunkylä-Seura ry
Pirkkolan Omakotiyhdistys ry
Nordea-pankki
Pakilan Apteekki
Pakilan Kiinteistönomistajain yhdistys ry
Pakilan Lions Club
Pakinkylän Lions Club
Metsolan ala-asteen koulu, opettajat, oppilaat
ja henkilökunta
Itä-Pakilan ala-asteen koulu
Pakilan ala-asteen koulu
Pakilan ala-asteen koulun vanhempainyhdistys
Pakilan ylä-asteen koulu
Pakilan ylä-asteen koulun vanhempainyhdistys
Pakilan Naisvoimistelijat ry
Paloheinän terveysasema
Pakilan seurakunta
Myös seuran tavanomaisempi toiminta oli viime
vuonna poikkeuksellisen vilkasta:
Pakilan kaavoitustilannetta seurattiin aktiivisesti. Seura
on antanut lausuntoja yksittäisistä kaavamuutoksista.
Johtokunnan edustajana Eugen Novitsky on osallistunut
yleiskaava 2002 foorumeihin.
Liikenne, katujen rakennus ja hoito
Vuoden aikana oli esillä bussiliikenteen reittiehdotuksia,
katujen töyssykysymyksiä sekä runsaasti esitettyjä kysymyksiä sekä katujen talvikunnossapidosta että kesäpuhtaanapidosta. Asioiden johdosta lähetettiin kirjelmiä
kaupungin elimiin.
Tiedotustoiminta
Pakila-Seura kuuluu muiden kaupunginosayhdistysten
tavoin Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liittoon,
HELKA:aan. Liiton hallitukseen on kuulunut seurastamme Terttu Ertola. HELKAn kanssa yhteistyössä on
tehty Pakila-Seuran kotisivut internettiin. Kotisivujen
osoite on: http://www.kaupunginosat.net/pakila/
Seura on osallistunut yhdessä muiden pohjoisen
suurpiirin kaupunginosayhdistysten kanssa Pohjoiset
Esikaupungit/Oulunkyläinen-lehden toimittamiseen. Puheenjohtajalla on ollut lehdessä oma palsta, jossa on
tuotu säännöllisesti esille seuran vaikutusaluetta koskevia asioita ja seuran tapahtumia, kuten myös alueemme
epäkohtia. Lehti on tärkeä kanava tämän tiedon saattamiseksi sekä päättäjille että alueen asukkaille.
Historiaa
Pakila-Seuran tärkeimmistä tapahtumista ja aikaansaannoksista seuran toiminta-ajalta 1962-2002 ilmestyi vihkonen seuramme johtokunnan jäsenen Aki Paavolan näkökulmasta. Painoksen suuruus oli 400 kpl ja sitä jaettiin jäsenille.
Historiakirjanen lapsuusmuistoista Pakilassa 1930 50-luvuilla on eri syistä viivästynyt. Nyt kansantieteen
opiskelija Maria Laakso on työstänyt haastattelumateriaalin tekstiksi, jota ovat kommentoineet seuran työryhmä Terttu-Liisa Ertola, Aki Paavola ja Tapio Suomi. Parhaillaan etsitään kirjaselle sopivaa painoasua ja -paikkaa.
Pakilan Pelimannit
Pakilan Pelimanneja (perustettu 1974) johtaa Tauno
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Jokinen. Yhtyeeseen kuuluu parikymmentä harrastajasoittajaa, joille seura mahdollistaa harjoittelutilan Pakinkylän VPKn talolla. Pakilan Pelimannit on suosittu
esiintyjä Pakila-Seuran järjestämissä tilaisuuksissa ja
esiintynyt eri kokoonpanoissa mm. kouluissa ja vanhainkodeissa. Pakilan Pelimannit kuuluu Uudenmaan
kansanmusiikiyhdistykseen ja on perinteisesti esiintynyt useissa maakunnan musiikkitapahtumissa ja monissa valtakunnallisissa tilaisuuksissa, sekä lähiseudun
asukkaiden ja yhteisöjen tilaisuuksissa, kuten Pakilan
Lions-Club juhla 15.2, Tapio Rautavaara seuran iltajuhla 29.10, Pakilan VPK:n 80-v juhla, Sotilaspoikien
joulujuhla 23.11, Pakilan VPK:n Itsenäisyyspäivän juhla 6.12, 6.12. Suomen Kulttuuriliiton Itsenäisyyspäivän
juhla.
Pakilan Pelimannien toiminta painottui kuluneena
vuonna erityisesti seuran 40-v juhlavuoden tilaisuuksiin. Olihan päätetty järjestää juhlavuoden kunniaksi
vuoden 2002 aikana soittotilaisuuksia Pakilan seudun
päiväkotien lapsille, koulujen oppilaille, vanhainkotien
asukkaille, sairaaloiden potilaille yms. henkilöryhmille.
Soittotapahtumat otettiin erittäin myönteisesti vastaan.
Pelimannit esiintyivät eri kokoisissa ryhmissä, 2-3 soittajan ryhmistä aina 7-8 soittajan kokoonpanoihin asti.
Kappalevalintoihin vaikuttivat sekä tilaisuuden laatu,
että kuulijakunnan ikärakenne.
Pakin talo
Seuran käytössä ja huolehdittavana on ollut kaupungin
omistama Pakin talo, Etupellontie 2. Seura on käyttänyt
sitä omaan toimintaansa ja vuokrannut sitä erilaisiin tilaisuuksiin ja juhliin.
Seura on aktiivisesti pyrkinyt saamaan kaupunkia peruskorjaamaan ko. Pakin talo kokonaisuutta, onhan se
ollut 30 vuotta yhtäjaksoisessa käytössä ilman huomattavia korjauksia. Pienehköjä korjauksia on saatu suoritettua.
Hallinto
Pakila-Seuran säännöt edellyttävät vuosittain kahden jäsenille tarkoitetun virallisen kokouksen pitämistä. Kevätkokous pidettiin 29.4.2002 Länsi-Pakilan yläasteen
koululla. Puheenjohtajana toimi Tapio Suomi ja sihteerinä Pekka Vartiainen. Kokouksessa oli läsnä 29 henkilöä ja siinä käsiteltiin ja hyväksyttiin yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tase. .Kokouksen jälkeen
oli vapaata keskustelua alueen asukkaita koskettavista
kysymyksistä. Syyskokous pidettiin 21.11.2002 LänsiPakilan yläasteen koululla. Puheenjohtajana toimi Matti
Enroth ja sihteerinä Pekka Vartiainen. Kokouksessa oli
läsnä 17 henkilöä. Hyväksyttiin vuoden 2002 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Jäsenmaksuksi vahvistettiin
10 euroa. Johtokunnan erovuoroisista jäsenistä valittiin
uudelleen vuosiksi 2003-2005 Tapio Suomi, Anneli Repo, Sinikka Envalds ja Risto Tammiluoma, sekä varsinaiseksi jäseneksi Terttu-Liisa Ertolan tilalle Seppo Latvala. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Erkki Jatila
ja Harry Sjöberg ja varatilintarkastajiksi Uolevi Langinmaa ja Taavi Kivinen.
Johtokunta järjestäytyy syyskokousta seuraavan vuoden ensimmäisessä kokouksessa ja valitsee silloin keskeiset toimijansa. Vuoden 2002 järjestäytymiskokous
oli 7.1. jolloin valittiin puheenjohtajaksi Matti Enroth,
varapuheenjohtajaksi Anneli Repo, sihteeriksi Pekka Vartiainen ja taloudenhoitajaksi ja Pakintalon isännöitsijäksi
Tapio Suomi, kaikki yksimielisesti.
Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana 9 kertaa. Johtokuntatyöskentelyssä varsinaiset ja varajäsenet toimivat tasaveroisesti.
Matti Enroth
Pakila-Seuran pj.
kaupunginvaltuutettu
Pakila-Seuran sääntömääräinen
kevätkokous
pidetään maanantaina 28.4.2003
klo 19.00 alkaen Pakilan yläasteen koulun auditoriossa, Pakilantie 67. Käynti kokoustilaan tapahtuu koulun sisäpihan kautta.
Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja taseen
hyväksyminen kestänee puolisen tuntia, minkä
jälkeen seuran pj, kaupunginvaltuutettu Matti
Enroth pitää aluettamme käsittelevän ajankohtaiskatsauksen ja vastaa kysymyksiin.
Tilaisuudessa on mahdollisuus liittyä PakilaSeuran jäseneksi ja myös kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit

Salme Kurki tietää liikunnan merkityksen ja muistojen vaikutuksen
elämänlaatuun.

Muistoja tuoksuista
ja kuntoa kävelystä

V

uonna 1997 lunta
oli paljon ja vanhuksien oli vaikea
lähteä jaloittelemaan kotioveaan pidemmälle. Salme Kurki istui tuolloin ikkunansa vieressä ja sai idean: vanhuksille olisi saatava ympärivuotinen kun-

topolku, sillä pääseminen
ulkoilmaan, pois asunnosta,
on jokaiselle tärkeää. Salme tietää mistä puhuu, sillä
kymmenen vuotta aiemmin
hän vei päivittäin ulos pyörätuolissa istuvaa miestään,
joka oli sairastunut Als-tautiin. Kyseinen tauti vie tah-

M

Miten ”yhteistä hyvää” rakennetaan

aunulan Saunabaarin liikekeskusta tarjoaa esimerkin siitä, miten asuinalueiden palveluja voidaan
yhdessä kehittää. Viiden
vuoden aikana on kuihtumassa ollut keskusta noussut vilkkaaksi lähipalveluja tuottavaksi alueeksi, jossa toimivat päivittäistavaraliike, konditoriakahvila,
kukkakauppa, asiamiesposti, kampaamo, Mediapaja,
ottoautomaatti, maksuautomaatti ja Palvelukeskus
Saunabaari.
Lähipalvelut ovat muutosherkkä
kokonaisuus.
Maunulan Saunabaarin liikekeskusta joutui keväällä
1998 kriisiin, kun siellä lähes samaan aikaan lopettivat toimintansa Meritan
konttori, Elannon pullapuoti ja apteekki. Vetovoimaisten keskustatoimintojen lakattua, joutuivat myös valokuvausliike ja kirjakauppa
lopettamaan toimintansa.
Alueellisen yhteistyön
merkitys
Monet ns. asiantuntijat olivat sitä mieltä, että Saunabaarin liikekeskustassa ei
mikään päivittäistavaraliike menestyisi. Asukkaiden,
asukasjärjestöjen ja asunto-osakeyhtiöiden toiminnan ansiosta aloitti syksyllä 1998 Alepa toimintansa
entisissä Meritan ja apteekin tiloissa, kirjakaupan ja
valokuvausliikkeen tiloihin
muutti keväällä 1999 Viialan kotileipomon konditoriakahvila. Pitkällisen toiminnan seurauksena saatiin elokuussa 2000 myös

donalaiset toiminnot mennessään, jättäen näön, kuulon ja hajuaistin ennalleen.
Ennen sairautta aviopari oli
liikkunut päivittäin, kertoo
Salme Kurki ja lisää, että
vaikkei kunto pyörätuolissa istuen kohene, on ulkoilu
elämänlaadun kannalta rat-

tuttujen sekä läheisien ihmisten tapaamiseen, sillä
hoitokodin huonetta mukavampi vaihtoehto on istuskella käsinojallisilla penkeillä luonnon helmassa
kuulumisia vaihdellen ja rupatellen, rusakkoja ja oravia
seuraillen. Polku on suunniteltu myös huonompimuistisia varten, koska poikkeamia ei ole ja kulkureitti polulle toimii myös poistumistienä.

ovat omiaan aktivoimaan
muistoja ja Salme Kurki
kertoo voimakastuoksuisen
suopursun olevan useimpien lapsuutensa maalla viettäneen muistoissa voimakkaasti. Tavoitteena on pitää mahdollisemman vähällä rahalla polku ympäristöineen kunnossa.
Minkäänlaisia kukkaistutuksia ei myöskään polun
varrelle tarvita, sillä luonto
on aina kaunis. HarvenneSANNA VUORINEN

kaisevaa. Jo pelkästään se,
että näkee muitakin ihmisiä
ja luontoa, on tärkeää.
Ideansa Salmi Kurki laittoi kirjeeseen ja kirjeen hän
postitti Asukkaiden Helsinki- kilpailuun. Kun mitään
ei kuulunut ja luvatusta toteutuksesta ei ollut vilahdustakaan, opetteli Salme
Kurki kirjoittamaan sähköpostia. Hän hankki Liikuntaviraston silloisen päällikön ja kaupungin hallituksen jäsenten osoitteet ja
laittoi ideansa perustelluin
saatteineen eteenpäin. Vain
yksi kaupungin valtuutettu
otti yhteyttä ja kiitteli hienosta ideasta, kertoen isällään olevan samainen ongelma.
Kyseinen kuntopolku on
tarkoitus rakentaa kahden
vanhainkodin, Paanumäen
ja Helander-kodin läheisyyteen Maunulaan ja talvikunnossapidosta huolehtisi
Helander-kodin isännöitsijä, jonka palkan maksaisi
kaupunki. Aamuvarhaisella
isännöitsijä auraisi lumen
pois huolellisesti ja hiekoittaisi ylä- ja alamäettömäksi suunnitellun polun.
Huolellinen kunnossapito
on tärkeää etenkin rollaattorin kanssa liikkuvalle, sillä pienet pyörät eivät pyöri
töyssyisellä lumitiellä. Liikuntapolku on myös hyvä

26.4.2003

75-vuotias Matti Pulkkinen ulkoilee Aku-koiransa kanssa.
Hänen mielestään polun paikka on hyvä ja sopiva tarkoitukseen.

Kuntopolun varrelle aiotaan laittaa myös lintulautoja, joihin tuodaan ympärivuoden nokittavaa. Erilaisien lintujen näkeminen ja
niiden nimien muisteleminen antaa elämyksiä ja on
samalla myös sopivaa aivojumppaa. Erilaiset tuoksut

tussa sekametsässä kiertävällä polulla näkee kivasti
myös vuodenajan vaihtelut
ja sen kuinka puut valmistautuvat vaikkapa kevään
tuloon.
Sanna Vuorinen
SANNA VUORINEN

SANNA VUORINEN
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Maunulan Saunabaarin
liikekeskusta
ottoautomaatti Saunabaariin. Vuotta aiemmin olivat Maunulan asukasjärjestöt perustaneet Mediapajan entisen Liikuntapisteen tiloihin. Mediapaja lisäsi palvelutarjontaa
tuomalla asukkaille mahdollisuuden käyttää tietokonetta ja internetiä ilmaiseksi, ja omakustannushintaan käyttää printtereitä, kopiokonetta tai
faksia.
Kriisi opetti
Vuoden 1998 kriisi opetti,
että liikekeskustaan vaikuttavien toimijoiden, liiketilojen omistajien, asunto-osakeyhtiöiden, yrittäjien sekä asukasjärjestöjen, on tehtävä yhteistyötä. Palvelut, joissa käydään eniten, kannattaa sijoittaa lähekkäin. Lisäksi
on alueen palvelujen käytöstä kerättävä tietoa ja että ennen kaikkea on tiedotettava - asukkaille, yrittäjille ja liiketilojen omistajille.
Olutravintoloita ei lähiöissä kannata sijoittaa
liikekeskustan liiketiloihin, koska ne yleensä karkottavat muiden liikkeiden asiakkaita. Ravintolat
tulisi sijoittaa paikkaan,
jossa ne aiheuttavat mah-

dollisimman vähän häiriöitä.
Asiakasmäärät kertovat vetovoimasta. Liikekeskuksen asiakasmääriin
vaikuttavat liikekeskuksen vetovoima ja houkuttelevuus, liikennevirrat ja alueen asukaspohja. Vetovoimaan puolestaan vaikuttavat tarjottavat palvelut, sijainti/
saavutettavuus, siisteys ja
koettu turvallisuus.
Maunulan Saunabaarin alueelta on kartoitettu
seuraavia tietoja: Alepassa käy noin 1000-1300
asiakasta vuorokaudessa,
konditoriakahvilaa käyttää 400-600 asiakasta vuorokaudessa. Palvelukeskus Saunabaarissa käy
4000-6000 asiakasta ja
Mediapajalla noin 1000
asiakasta kuukaudessa.
Myös liikenneyhteyksillä on oma merkityksensä. Saunabaarin alueen läpi kulkevat bussilinjat 22, 62 ja 63. Bussista nousujen ja poistumisten määrä on noin 1500
matkustajaa/vrk.
Riskinottajat ja
sitoutujat
Ennen kuin Automatia
Oy:n omistama ottoautomaatti saatiin Sauna-

baarille, lupautui Pakilan
Nordea kantamaan automaatista koituvan riskin.
Jos nostojen määrä alittaa
9000 nostoa kuukaudessa, maksaa Pakilan Merita Automatia Oy:lle korvausta jokaisesta alittavasta nostosta 0,27 euroa.
Asukkaat puolestaan sitoutuivat käyttämään ottoautomaattia sekä suosimaan Pakilan Nordean
toimintaa. Nordean markkinaosuus onkin Maunulassa kasvanut muiden
pankkiryhmittymien
kustannuksella.
Ottoautomaatin nostoista tiedotetaan kuukausittain Maunulan kotisivuilla asukkaille ja nostojen määrä on kasvanut.
Maaliskuussa 2003 nostoja oli 9500.
Toiminta ei lopu
Saunabaarin liikekeskustan nykyisiä haasteita ovat
uuden konditoriakahvilan
hankkiminen toimintansa
lopettaneen Viialan kotileipomon tilalle. Lisäksi
Maunulan postipalvelujen jatkumisen varmistaminen on keskeistä alueen
asukkaiden hyvinvoinnin
ja yritystoiminnan edistämisen kannalta.
Lisätietoja:
www.maunula.net

SPR:n Maunulan osaston 50-vuotisjuhlia vietettiin Maunulan saunabaarissa osoitteessa Metsäpurontie 25.

SPR:n Maunulan osasto
juhli 50-vuotistaivaltaan

S

uomen Punaisen Ristin Maunulan osasto
perustettiin 18.3.1953
ja äskettäin kokoonnuttiin
juhlistamaan kunnioitettavaa viidenkymmenen vuoden ikää.
Maunulan osasto on osa
kansainvälistä Punaista Ristiä, jonka tärkein periaate on
inhimillisyys. SPR:n muita tärkeitä periaatteita ovat
tasapuolisuus, puolueettomuus, riippumattomuus, vapaaehtoisuus, yleismaailmallisuus sekä ykseys.
Maunulan osaston kehitys on kulkenut käsi kädessä alueen kehityksen kanssa. 1950-luvulla Maunulaan
rakennettiin lukuisia uusia
asuintaloja. Samoihin aikoihin tapahtui muutoksia
myös SPR:ssä, joka muuttui julkisoikeudelliseksi järjestöksi. Maunulan osasto
sai alkunsa, ensimmäisenä
puheenjohtajana toimi Aatto Soininen.
Historiaan mahtuu niin
paljon ensiapu- kuin ystä-

vätoimintaa. Ystävänä toimijoita on ollut noin 50 ja
vapaaehtoisia ystäviä tarvitaan aina lisää, sillä säännöllistä ystäväpalvelua saavia on ollut noin 60. Palvelun saajat asuvat yleensä
yksinäisinä laitoksissa tai
kotona. Avun antaminen voi
olla vaikkapa vain kävelemistä huonosti liikkuvan ihmisen kanssa. Erilaista kerho- ja ryhmätoimintaa mahtuu vuosien varrelle. On ollut niin monikulttuurinen
kuin nuorisoryhmä, sekä
tyttö-, poika- ja kultaisen
iän kerhojakin. Suomen Punianen Risti on myös järjestänyt monia keräyksiä,
joista moni varmaan muistaa kenkäkeräyksen vuonna
1997.
Paljon on siis tapahtunut
ja osaston toiminta on myös
laajentanut aluettaan, sillä
1990-luvun lopulla Maunulan osastoon liitettiin myös
Oulunkylä.
Sanna Vuorinen
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Oulunkylä-Seura
Erwin Woitsch
-puheenjohtaja-

Hyvät oulunkyläläiset – bästa åggelbybor!
Yleiskaava 2002 ehdotus loppusuoralla
Yleiskaava on kaupungin maankäytön ja liikenteen järjestämisen yleispiirteinen suunnitelma. Helsingissä laaditaan parhaillaan uutta yleiskaavaa, nykyinen koko
kaupunkia koskeva voimassa oleva yleiskaava on vuodelta 1992. Tavoitteena on, että valmisteilla oleva Yleiskaava 2002 voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa
vuoden 2003 aikana. Yleiskaavaehdotus on nyt viimeisellä lausuntokierroksellaan, mm. Oulunkylä-Seura
on ottanut siihen kantaa. Oulunkylään ei kaavassa suuria muutoksia esitetä, mutta muutama ehdotus herättää
huolta: Patolan ulkoilupuistoon rakentaminen ja Viikinmäen rakentamisen vaikutus Vantaanjoen kulttuuri- ja
luonnonmaisemaan.
Patolan ulkoilupuisto uhattuna?
Suurin muutos koskee Patolan ja Itä-Pakilan välistä ulkoilumetsän aluetta: Risupadontien pohjoispuolelle on
suunnitteilla kerrostalokortteli ja Hirsipadonkujan pohjoispuolelle on merkitty pientalojen alue. Samoin metsäalueelle Itä-Pakilan puolelle on pariin kohtaan merkitty uusi pientaloalue. Kaikki nämä kaventaisivat jälleen
kerran pala palalta olennaisesti urheilupuistoon kiinteästi kuuluvaa virkistys- ja luonnonympäristöä. Alueen keskellä oleva suoalue kuuluu pääkaupunkiseudulla
uhanalaisiin biotooppeihin ja on myös koulujen opetuskohde. Vaikka suota onkin kuivatettu, on sen tila palautettavissa. Suo puuttui myös ympäristölautakunnalle
tehdystä lausuntoehdotuksesta! Olen vaatinut lautakunnan jäsenenä sen lisäämistä mukaan ja rauhoitettavaksi luonnonsuojelulailla, muiden vastaavien kohteiden
lailla.
Yleiskaavaehdotus puutteellinen, ympäristöselvitykset huomiotta
Yleiskaavaehdotuksen karttaa on syystä yleisesti arvosteltu. Se on ylimalkainen, epähavainnollinen ja vaikealukuinen. Patolan kohdalla ei myöskään selviä tarkasti mihin rakentamista oikein ehdotetaan. Tätä eivät
suunnittelusta vastaavat virkamiehetkään osanneet tarkentaa, kun seura heiltä sitä kyseli. Kuitenkin yleiskaava sitoo myöhemmin tehtävää tarkempaa asemakaavoitusta. Kaavaselostuksessa ei myöskään käy ilmi, miten
lukuisia erilaisia ympäristövaikutusarviointien tuloksia,
kuten mm. ilmanlaatua, melua, ympäristöhäiriöitä ja
Natura-alueita koskevia, on hyödynnetty kaavaratkaisussa. Patolan kohdalla tulisi kertoa kuinka paljon nykyisestä viherpinta-alasta otetaan muuhun käyttöön.
Maunulan ja Patolan Tuusulantien varressa lisärakentamisalueet sijoittuvat vilkkaan liikenteen haitta-alueille. Ilmanlaatu- ja meluselvityksiä ei ole hyödynnetty,
vaikka asuinympäristön terveellisyys ja viihtyisyys tulisi turvata ja ilmanlaatua ja melua koskevia ohjearvoja
noudattaa.
Vantaanjoen maisema säilynee
Viikinmäen kohdalla Pikkukosken uimarantaa vastapäätä on kaavaehdotusta muutettu alkuperäisestä niin, että
ampumarata-alue on kerrostaloalueen sijaan merkitty
pientalovaltaiseksi alueeksi. Näin ollen talot eivät toivottavasti nousisi metsäalueen yläpuolelle ja pilaisi kansallismaisemaa, ehdotetaanhan Vantaanjokilaaksoa ja
Vanhankaupunkilahtea osaksi Helsinki-puistoa. Kantaamme on siis kuultu.
Yleiskaavaehdotuksessa Oulunkylä on nimetty paikalliskeskukseksi ja asemanseutu merkitty keskustatoimintojen alueeksi. Seuran ja oulunkyläläisten on syytä
tarkoin seurata alueensa suunnittelua ja siihen liittyvää
tarkentavaa asemakaavoitusta ja ottaa siihen jatkossakin
kantaa.
Liikenneturvallisuutta parantavia katutöitä
luvassa
Seura tapasi kevättalvella alueen liikennesuunnittelijan,
joka kertoi mm. alkusyksyyn mennessä toteutettavista
liikenneturvallisuutta lisäävistä muutostöistä Oulunkylässä. Norrtäljentie valmistuu poikittaisliikennettä varten syksyyn mennessä. Jokeri-liikenteen lykkääntyessä reitillä aloittaa 15.8. oma seutulinja 550, joka luo jo
pelkästään Oulunkylän sisälle uusia liikenneyhteyksiä
Patolan, aseman-kauppakeskuksen ja Veräjälaakson välille. Norrtäljentielle tehdään kavennuksia ja hidasteita,
jottei läpiajoliikenne kasvaisi. Siltavoudintielle liikkeiden ja Tapio Rautavaaran puiston välille tulee hidasteita
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sekä korotettu ja levennetty suojatie. Tietä myös kavennetaan tällä kohtaa. Pysäköintipaikat liikkeiden luona säilyvät, mutta jalkakäytävälle ajo mm. pankkiautomaatilla
tai postissa asioidessa tulee mahdottomaksi. Tavoitteena
on lisätä asukkaiden turvallisuutta, ei hankaloittaa asiointia. Kaupungin kiristynyt taloustilanne ei vaikuta näihin
hankkeisiin, määrärahat on jo myönnetty. Maaherrantien
avaaminen syksyyn mennessä tarjoaa suoran yhteyden
Veräjälaakson ja Oulunkyläntien välille. Tien avauduttua
seurataan Kirkkoherran-Jokiniementien liikenteen muutoksia päätöksentekoa varten. Liikennesuunnittelijat eivät
lämpene usein ratkaisuksi ehdotetuille nopeusrajoituksille, niitä kun ei hevin noudateta.

OULUNKYLÄN

APTEEKKI
Palvelemme
ma-pe 8.30 - 19
la 9 - 15

Oulunkylä-päiviä vietetään 23.-25.5.
Osana Stadin Kansanjuhlia päivät kokoavat taas perinteisesti asukkaita yhteen, nyt aiempaa myöhemmin keväällä.
Perjantaina on Ogelin kauppakeskuksessa Terveyspäivä,
lauantaina Seurahuoneella pidetään päivällä kirpputori
ja illalla Tanssilliset iltamat. Ohjelmaltaan monipuolinen
päätapahtuma on sunnuntaina Seurahuoneella ja Taiteilijapuistossa. Alustava ohjelma on sivulla 8, nuorisolle on
luvassa oma bändi-esiintyminen.

Terveydenasiantuntijat
lähelläsi
Liikekeskus Ogelissa
puh. 728 66 23

Hyvää kevättä alueen ja naapurikaupunginosien
asukkaille ja sydämellisesti tervetuloa Oulunkyläpäiville!

Aiheena asukasillassa ja kevätkokouksessa

KÄPYLÄN
JALKINEKORJAAMO

Bussilinja 64 ja
Oulunkylän logo

O

ulunkylä-Seuran
kevätkokousta
edeltävän asukasillan aiheena oli bussilinja 64:n supistukset. Osana kaupungin säästötoimia
ollaan useiden Helsingin
bussilinjojen vuorovälejä
pidentämässä ja muutamia
linjoja jopa lopettamassa.
Liikennelautakunnan yksimielisiä päätöksiä esitteli lautakunnan oulunkyläläinen puheenjohtaja Helena Kangas. Hän muistutti, että karsintaperiaatteet koskevat kaikkia linjoja ja päätösten tukena
on asiantuntevat selvitykset. Karsinta koskee kaikkia linjoja, joiden kuormitusaste on alle 57%. Kangas piti linjan 64 supistuksia valitettavina, mutta
korosti että lautakunnan
on noudatettava kaupungin säästöohjeita ja pahin
on vielä edessä vuonna
2004. Hän ei kuitenkaan
uskonut linjan 64 kohdalla mentävän enää radikaalimpaan ratkaisuun. Liikenteen kuluista puolet katetaan lipputuloin ja puolet

verovaroin. Linjan käyttäjien ja Oulunkylä-Seuran
mielipiteet painavat, kun
taloustilanne paranee (v.
2005?) ja vuoroja aletaan
lisätä. Kangas kehotti kuitenkin matkustajia olemaan aktiivisia ja antamaan palautetta.
Kevätkokouksessa käsiteltiin edellisvuoden toimintakertomus ja talous,
Arvi Vuorisalon toimiessa kokouksen puheenjohtajana. Toiminta todettiin
vilkkaaksi ja taloutta hoidetun hyvin. Kokouksen
jälkeen Annikki Piilonen
esitteli mielenkiintoisen
ja harkitun ehdotuksensa
seuran logoksi. Kolmikymmenpäinen yleisö kävi asiasta vilkasta keskustelua, tarvitseehan Oulunkylä oman tunnuksen, josta
kaupunginosamme toisaalta tunnettaisiin ja toisaalta
opittaisiin tunnistamaan.
Logo-asiaan ja mahdolliseen kilpailuun palataan
lehden seuraavassa numerossa.
Erwin Woitsch

30 v. kokemus, Koskelantie 46
Avoinna ark 9-17, Puh. 792 185
Autolla oven eteen!

METSÄLÄN AUTOHUOLTO OY
Asesepänkuja 2, 00620 HELSINKI
PUHELIN (09) 757 0441

OULUNKYLÄN FYSIKAALINEN
HOITOLAITOS
VUODESTA -81
Mäkitorpantie 37, Liikekeskus Ogeli, 2. kerros
Fysikaalista hoitoa, hierontaa, vyöhyketerapiaa
P.7281 225

PARTURI-KAMPAAMO
Avoinna

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

OLYMPIA

Koskelantie 54
p. 757 1353

PULLAUKKO
toivottaa kaikille
ystävilleen

HAUSKAA VAPPUA
PULLAUKON herkulliset
pikkumunkit ja tippaleivät
loppuivat viime Vappuna
kesken.
Pidä varasi, ettet jää ilman.
PULLAUKON myymälät
palvelevat Vapun aattona
klo 15.00 asti.
KAHVILA - KONDITORIA - MYYMÄLÄ

PULLAUKKO

Oulunkylä: Siltavoudintie 4 puh. 754 5906
Käpylä:
Pohjolankatu 1 puh. 726 1080
Oulunkylä-Seuran puheenjohtaja Erwin Woitsch kyseli
perusteluita bussilinja 64 vuorojen supistuksille liikennelautakunnan puheenjohtaja Helena Kankaalta seuran
asukasillassa 17.3. Seurahuoneella.

LEIPOMO

