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Kansainvälinen taiteilija kotiutui lähelle
Kuvataiteilija Vladimir Kopteff, 71 vuotta, on asunut asti, taide on ollut aina
Oulunkylän ateljeetaloissa vuodesta 1976. Kopteffin läsnä elämässäni.
mukaan tämän tyyppiset yhteisöt ovat tarpeellisia.
Koulutusta Kopteff on
hankkinut ensin
Suomen Taideakatemian koulussa
ja sen jälkeen Yhdysvalloissa New
Yorkissa,
Pels
School of Artissa.
Kopteffin töitä on
ollut esillä ympäri
Eurooppaa.
Matemaattista
taidetta
Mikä sitten on
merkittävin saavutus taitelijalle
itselleen?
Lukutoukka Vladimir Kopteff taiteilee niin marmorilla kuin maalauksinkin. –Yleensä viimeisin
työ on se paras, eli
–Ateljeerakennuksia tar- ovat lähellä, Kopteff sanoo tässä tapauksessa kilpailuvitaan, lisäksi edullinen painokkaasti.
työni viime joulukuulta.
asunto ateljeen yhteydessä Kopteff on kuvanveistäjä, Kopteff osallistui Firenzen
tukee osaltaan taiteen teke- taidegraafikko ja taide- kansainväliseen nykytaimistä. Erilaisia tapahtumia maalari. Kiinnostus alaan teen biennaaliin Italiassa
on myös helppo järjestää, alkoi jo lapsuudessa.
teoksellaan Construction
kun tarvittavat ihmiset –Olen piirrellyt pienestä 76.Teos sijoittui viiden-

Taide ja koti
saman katon alla
Taiteilijoiden työn ja
asumisen yhdistäminen
on nykyään vaikeaa.
Oulunkylän
ateljeetalojen 18
kuvataiteilijalla työtilat
ovat järjestyksessä.
Suomen Taiteilijaseuran
ateljeesäätiön omistamia
taiteilijataloja on pääkaupunkiseudulla
Oulunkylässä, Tapiolassa ja
Vallilassa.
Henrik Sohlbergintiellä
sijaitsee Oulunkylän neljä
ateljeetaloa. Kaksikerroksisten talojen 16 asuntoa
vaihtelevat pinta-alaltaan
88 m2 ja 118,5 m2 välillä. Pienemmät C-talot on
suunniteltu yksinasuville,
A- ja B-taloissa asuu
perheellisiä taiteilijoita.
D-talo toimii huoltorakennuksena.
Ateljeehuoneen korkeus
vaihtelee viidestä seitsemään metriin. Suurten
ikkunoiden antama luonnonvalo on tärkeää taiteilijan työlle.
Vanhasta koulusta ateljeetaloihin
Neljän rakennuksen ryhmän ovat suunnitelleet
arkkitehti, taiteilijaprofessori Kimmo Mikkola ja
professori Esko Lehti.
Kolme 16 ateljeeasunnon
rivitaloa
rakennettiin
kaupungin vuokraamalle
tontille vuonna 1976. Sitä
ennen taiteilijat asuivat
Oulunkylän
vanhassa
koulurakennuksessa Mikkolantiellä, missä suurikokoiset koululuokat oli
muutettu ateljeiksi. Oulunkylän uusien ateljeetalojen
valmistuttua suurin osa
Mikkolantiellä asuneista

taiteilijoista muutti Henrik
Sohlbergintielle.

neksi kuvanveistosarjassa.
Mukana oli noin 800 taiteilijaa eri maista.
Kopteff edustaa taidesuuntaa, jota kutsutaan
systemaattiseksi konstruktivismiksi. Suuntaus ei
vaadi tekijältään erikoista
inspiraatiota, vaan pikemminkin kovaa työtä, Kopteff sanoo.
–Matematiikka ja geometria ovat olennaisia asioita,
estetiikkaa
kuitenkaan
unohtamatta.
Eri asioita käsittelevää
tietoa joutuu Kopteffin
mukaan etsimään teosta
valmisteltaessa. Toisaalta
juuri tieto saattaa antaa
sysäyksen uudelle teokselle.
–Monesti jokin lukemani
asia jää hautumaan ja putkahtaa esiin vasta paljon
myöhemmin, kun olen
valmistelemassa
uutta
työtä. Mitä enemmän luen,
sitä enemmän materiaalia
saan, kertoo Kopteff ja

osoittaa samalla kirjahyllynsä sisältöä.
Näyttelyistä saa lisää
innostusta

juurikaan ole tehnyt, muttei toisaalta ole joutunut
hakemaan muitakaan töitä
henkensä pitimiksi.
–Minulla on asiat hyvin,

Näyttelyt ovat taiteilijalle tärkeitä
muutenkin kuin
omien töiden esittelyn takia.
–Näyttelyissä on
aina oma tunnelmansa, saa tavata
samanhenkisiä
ihmisiä ja vaihtaa
ajatuksia. Kukapa
Kuvassa Firenzen biennaalissa
ymmärtäisikään taipalkittu teos Construction 76
teilijaa paremmin
kuin toinen taiteilija.
sanoo Kopteff naurahtaen
Kopteffille oman taiteen samalla.–On katto pään
eri osa-alueet ovat saman- päällä ja pitkä, kapea leipä
arvoisia.
syötävänä.
–Joskus saatan tehdä vuoden pelkästään maalauksia,
joskus grafiikkaa. Kuvanveistoa ja maalauksia olen
tehnyt enemmän viime Teksti: Elina Lampila,
vuosina, kertoo taiteilija.
kuvat: Anna Kopteff
Tilaustöitä kuvataiteilija ei

Melu ja päästöt Pohjois-Helsingin riesana

Kaupunkisuunnitteluvirasto
satsaa joukkoliikenteeseen

Pääkaupunkiseudulla
300 työhuoneen vajaus
Helsingin liikenne kasvaa etenkin esikaupunkialueiden pääkaduilla, mikä näkyy pohjoishelsinkiläisSuomen Taiteilijaseuran tenkin arjessa. Länsi- ja lounaistuulet puhaltavat
ateljeesäätiö hankkii ja alueelle sekä keskustan melua että päästöjä. Kehä I
vuokraa kuvataiteilijoille on Suomen vilkkaimmin liikennöityjä väyliä. Tuukohtuuhintaisia työtiloja sulantie ja lentokenttä lisäävät haittoja. Liikenteen
ja ateljee-huoneistoja. Se päästöt ovat tärkein ilmanlaatuun vaikuttava tekiosallistuu kuvataiteilijoi- jä purkautuessaan suoraan hengityskorkeudelle
den
työskentelyedelly- – keväisin katupöly lisää ärsytystä.
tysten parantamiseen ja
tukee myös Suomen Tai- Oulunkylässäkin toimiva –Siltavoudintien rajoitus
teilijaseuran aatteellista Hengitysliitto Heli antoi 40 km/t jatkuu vastaisuutoimintaa.
ilmansuojelupalkintonsa dessa Käskynhaltijantieltä
Ateljeesäätiön arvion mu- tänä vuonna Helsingin pohjoiseen nykyisen 50
kaan pääkaupunkiseudulla kaupungille monipuolisesta km:n tuntinopeuden sijaan,
on 300 taiteilijaa vailla py- joukkoliikenteestä. Liiken- kertoo Jaakonaho.
syvää työhuonetta tai tekee ne kuuluu kaupungin ra- Hänen mukaansa mm.
taiteellista työtä ilman eril- kennusvirastoa luotsaavan Oulunkylä-Seura on ollut
listä työtilaa. Osalle syynä apulaiskaupunginjohtaja aktiivinen alueen liikennetilanteeseen on soveltuvien Pekka Saurin toimenku- kysymyksissä. Asukkaiden
tilojen puute, osalla ei ole vaan. Vaikka joukkolii- evästykset suunnittelutyöstaloudellisia mahdollisuuk- kenteen matkustajamäärät sä poikivat myös tulosta.
sia vuokrata käyttöönsä putosivat raideliikennettä –Jokeri-linja sekä hidasteet
ateljeeta. Koska taiteilijoi- lukuunottamatta
viime ja kavennukset Norrtäljenden työ- ja asumistiloja on vuonna, uskoo Sauri yhä tiellä ja Siltavoudintiellä
nykyään vaikea yhdistää, julkisiin kulkuvälineisiin. Oulunkyläntorin kohdalla
on tämän hetken suosittu –Tavoitteena on yhä moni- ovat tuloksia hyvästä kanratkaisu pitää työhuone ja puolisempi joukkoliikenne salaiskeskustelusta, nimeää
asunto erillään.
koko kaupungin alueella. Jaakonaho.
Vapautuvista työhuoneista Siitä ei aiheudu yhtä pal- Kun joukkoliikenne on
ja ateljeeasunnoista tie- jon ympäristöhaittoja kuin vaihtoehto,
rajoitetaan
dotetaan Taiteilijaseuran yksityisautoilusta, Sauri muualla maailmassa yksijäsenille jäsenkirjeissä, ja toteaa.
tyisautoilua mm. tietulli- ja
säätiön hallitus valitsee Liikenteen melua voi ruuhkamaksujärjestelmillä.
asukkaat hakemusten pe- vähentää myös nopeus- Niitä on käytössä esimerrusteella.
rajoituksilla. Saurin mu- kiksi Torontossa, Oslossa
Pääkaupunkiseudun noin kaan Lahden moottoritien ja Lontoossa. Maksut ovat
tuhannesta kuvataiteilijasta remontissa kaupunki piti parantaneet liikenteen suseitsemälläsadalla työhuo- pintansa. Tielaitos esitti juvuutta, ja melu ja päästöt
netilanne on jokseenkin kaupungin
sisääntulo- ovat vähentyneet. Tukholjärjestyksessä. Uusia ja väylän nopeudeksi 100 massa ruuhkamaksuihin
pysyviä
taiteilijatiloja km/t, sen sijaan Helsinki siirrytään ensi vuoden
tarvitaan kuitenkin jatku- halusi 80 km/t. Nopeudet alusta. Pekka Sauri puoltaa
vasti.
alenevat myös keskustan maksuja ruuhkahuippuaipääväylillä sekä kanta- kana.
Teksti: Anna Kopteff
kaupungin ja lähiöiden –Ruuhkamaksut on ideana
asuinalueilla. Oulunkylän ihan hyvä, mutta ajatukseen
liikennesuunnittelusta vas- pitää sisältyä se, että myös
taava Seppo Jaakonaho joukkoliikenne on yhä touskoo rajoituksiin.
dellinen vaihtoehto.

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri suosii
joukkoliikennettä.

Saurin mielestä niiden,
jotka eivät halua maksaa
tietulleja on pystyttävä
joustavasti
siirtymään
joukkoliikenteeseen.
–Joukkoliikenteen on oltava todella houkuttelevaa
niille ihmisille, jotka tietullit saisivat luopumaan
yksityisautoilusta kaupungissa, linjaa apulaiskaupunginjohtaja.

Teksti ja kuva Jaana
Hannulabacka

joukkoliikenneasia jatkuu
seuraavalla sivulla

Taustaa
- Yksityisautoilu on viime
vuosina kasvanut 65 %,
joukkoliikenteen määrä on
pysynyt ennallaan.
- Kaupunkiliikenteen haitoista kärsivät eniten lapset,
vanhukset ja sairaat.
- Autoilusta kerättävät verot
eivät kata teiden kunnossapidosta ja rakentamisesta,
ruuhkista, ympäristöhaitoista ja onnettomuuksista
aiheutuvia kustannuksia.
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Kaupunkilaiset Vega haluaa olla ravintola
moneen makuun
tyytyväisiä
(jatkoa ed. sivulta)
Oulunkylän kansalaisia liikenteen saasta ja
meteli eivät kiusaa. Joukkoliikenne kulkee
moitteettomasti, mutta ruuhkamaksut eivät
nauti kannatusta. Jalkauduimme kansan pariin
kysellen niin liikennetyytyväisyydestä kuin
nopeusrajoituksistakin.
–Käytän joukkoliikennettä. Bussit kulkevat
tarpeeksi usein, ja istumaankin pääsee. Tietullejakaan en vastusta. Tosin
jos yksityisautoilijat siirtyisivät siksi käyttämään
joukkoliikennettä, ei istumatilaa enää löytyisi niin
helposti.
Eino Eimovaara
koneenhoitaja
–Tulen Oulunkylään töihin
omalla autolla Keravalta.
Alueen liikenteessä ei ole
sitten mitään valittamista!
Ei vaikka Tuusulantien
nopeusrajoituksia laskettaisiinkin. Mutta ruuhkamaksut eivät innosta.
Tosin en silti siirtyisi
joukkoliikenteen käyttäjäksi, koska minulla ei ole
sellaiseen varaa.
Arja Lehtikangas
kilpailijakoordinaattori
–Käytän joukkoliikennettä. Junat tosin kulkevat
harmillisen harvoin näin
päiväsaikaan. Muutenhan
Oulunkylän joukkoliikenne toimii hyvin. Mutta
tietullit ovat huono idea,
vaikka sopivatkin joihinkin suurempiin kaupunkeihin. Helsingissä tilanne
ei ole niin paha.
Marjukka Kiuru
opiskelija
Teksti ja kuvat Laura
Halminen

OULUNKYLÄN

APTEEKKI
ma-pe 8.30 - 19.00
la 9.00 - 15.00

Terveydenasiantuntijat
lähelläsi
Liikekeskus Ogelissa
puh. 728 66 23
www.oulunkylanapteekki.fi

K

un tulimme sisään Vegan avajaisissa, vuonna
ravintola Vegaan, 1987, ja on siitä lähtien
edessä näkyi baa- kuulunut paikan vakituiritiski ja hämyinen tupa- siin asiakkaisiin.
kointipuoli. Peremmältä Jouko kehuu ruuan olevan
kuitenkin paljastui siisti erinomaista ja hinnatkin
ruokailutila. Vaikka oli ovat kohdallaan. Ralounasaika, ei ravintolassa vintolan elämää sivusta
ollut tungosta.
seuranneena Jouko tietää,
Muutamassa
pöydässä että vaikka aika kuluu, niin
istui pukumiehiä, ja sisään jotkut asiat eivät muutu.
astui työmiehiä sinisissä Hänen mielestään hyvään
työhaalareissaan.
ruokaan ja viihtyisään
Jari Kemppainen Pik- ilmapiiriin ei kyllästy 16
kuhuopalahdesta ja Matti vuodessakaan.
Patoluoto
Lassilasta
tulivat lounastamaan. He Ruokalista on kattava
kertovat syövänsä Vegas- sekamelska
sa monta kertaa viikossa.
Iltaisin ja viikonloppui- Ravintolan ruokalistalta
sin heitä ei paikalla näy. löytyy vaihtoehtoja niin
Miehet viihtyvät Vegassa, pieneen kuin suureenkin
koska ruoka on
nälkään. Pikheidän mieles- Ravintola Vega on k u p u r t a v i s t a
tään hyvää.
nimetty Lyyran m a i n i t t a k o o n
–Hinnat
tietähtikuvion
erilaiset nachot
tysti
voisivat kirkkaimman ja leivät. Listalta
aina olla hiukan tähden mukaan. löytyy myös saedullisempia,
laatteja, keittoja,
Kemppainen sanoo pilke pastaa ja erilaisia pizzoja.
silmäkulmassaan.
Edullisimpia vaihtoehtoja
Oulunkylässä jo vuodesta ovat keitot, alkaen 4,50 €,
1965 asti asunut Jouko ja kalleimpia pihviruoat,
Siitonen viettää iltapäi- joista hintavin on noin
väänsä Vegassa. Jouko on 15 €.
seurannut oulunkyläläistä Ravintolapäällikkö Wilelämän menoa muun mu- liam Welander kertoo
assa toimittajan ammatis- asiakkaiden
tilaavan
sa. Hän olikin paikalla jo listalta eniten pihvian-

noksia. Hänen mukaansa
erityisen suosittu on härän
ulkofileestä valmistettu
venäläinen
sipulipihvi,
joka tarjoillaan sipulin,
suolakurkkujen, kapriksen
ja hunajasmetanan kera.
Ravintolan erikoisuuksiin
kuuluu Welanderin mukaan muun muassa isoon
nälkään tarkoitetut annokset, kuten pyttipannu ja
mummon lihapullat. Ruokalistalta erottuvat myös
intialaiset vaihtoehdot.
Vegan keittiössä käytetään
vain kotimaisia raakaaineita ja kaikki ruoat
valmistetaan alusta alkaen
itse.
Menù on todellinen sekamelska, koska sinne on
laitettu kaikkea laidasta
laitaan. Toisaalta on hyvä,
että vaihtoehtoja on riittävästi, mutta yhtenäinen
kokonaisuus olisi tyylikkäämpää.
Vegassa myös yöelämää
Vega ei ole pelkästään
ruokaravintola,
vaan
myös illanviettopaikka.
Perjantaisin paikalla viihtyy vanhempi väki. Silloin
lauletaan karaokea ja kuunnellaan iskelmämusiikkia.
Lauantaisin tanssilattian

valtaa nuorempi sukupolvi. Silloin paikalla on dj,
joka soittaa suomipoppia
sekä listahittejä.
Yleensä ravintolat ovat
suunnattu tietyn ikäiselle
kohderyhmälle. Vega kuitenkin pyrkii houkuttelemaan asiakkaita puoleensa
kohderyhmään katsomatta.
Ehkä syynä on se, että Oulunkylässä ei juuri muita
ravintoloita ole.
Vegassa esiintyy myös
bändejä. Freud Marx Engels & Jung esiintyi 27.3.
ja seuraava bändi soittaa
15. toukokuuta. Silloin
nähdään
paikallinen
Daltons, joka viihdyttää
yleisöä 70- ja 80-luvun
rokilla. CCR:n, ZZ Top:n
ja Hurriganesin tuotannon
lisäksi, bändi soittaa myös
omaa musiikkia.
Vaikka Vega saattaa joidenkin mielestä kuulostaa
kasvisravintolalta,
niin
kasviksilla ei todellisuudessa kuitenkaan ole mitään yhteyttä ravintolan
nimen kanssa. Ravintola
Vega on nimetty Lyyran
tähtikuvion kirkkaimman
tähden mukaan.
Vilja Hirvonen, Tanja
Hyvämäki

Yrteistä tuoksua ikkunalle
ja parvekkeelle
Tuoreiden yrttien käyttö ruoanlaitossa on nyt trendikästä. Keittiön ikkunalla
kasvavat sitruunamelissa, rosmariini ja basilika luovat kotiin myös ihanalta
tuoksuvia tunnelmia.
Ruukkuyrttejä on nykyään
hyvin saatavilla kaupoista
ympäri vuoden, ja tuoreiden yrttien suosio onkin
kasvanut viime vuosina
huomattavasti. Suosituimpia yrttejä ovat tilli, basilika, ruohosipuli, timjami,
sitruunamelissa ja persilja.
Näiden perinteisten yrttien
lisäksi kaupoissa on tarjolla
hieman eksoottisempiakin
yrttejä kuten esimerkiksi
mizuna ja korianteri, jotka
ovat itämäisen keittiön perusraaka-aineita.
Tuoreiden yrttien myynti
on ollut nousussa jo jonkin
aikaa, vaikka tuoreiden
ruukkuyrttien hinta on
reilun euron ja kahden
välillä. Oma yrttitarha on
oiva ja edullinen ratkaisu
jokaiselle, joka haluaa lumoavia tuoksuja kotiinsa
sekä makuja ja näyttävyyttä
ruokiinsa. Kasvattamiseen
ei tarvita puutarhaa, vaan
yttitarhan voi perustaa
vaikkapa valoisalle keittiön
ikkunalle ja hallojen mentyä myös parvekkeelle.
Suurin osa yrteistä viihtyy
parhaiten lämpimässä ja

valoisassa, mutta ei liian
paahteisessa
paikassa. Länsi- ja itäsuuntaan olevat ikkunat
ovat näin ollen parhaimpia
vaihtoehtoja.
Taimet saa ruokakaupasta
Vaivattomimmin uuden
harrastuksen pariin pääsee
ostamalla
lähikaupasta
ruukkuyrttejä, joista saa
helposti ja nopeasti luotua
pienen yrttitarhan. Ensimmäiseen ruukkuyrttitarhaansa kannattaa kokeilla
esimerkiksi ruohosipulia,
timjamia ja basilikaa.
Nämä menestyvät ikkunalaudalla, eivätkä tarvitse
välttämättä edes parvekekasvatusta. Kannattaa etsiä
vasta kauppaan tulleita
yrttejä, joiden taimet ovat
mahdollisimman pieniä.
Kotona yrtit siirretään pienestä muoviruukusta uuteen
tilavampaan saviruukkuun.
Taimet viihtyvät parhaiten
ilmavassa kalkkipitoisessa
mullassa, johon on sekoitettu hiekkaa. Ruukun poh-

jalle laitetaan lekasoraa tai ovat mm. persilja, kynteli
ruukun sirpaleita, jottei juu- ja tilli.
risto pääse mätänemään.
Siemenet istutetaan hieSisällä kasvatetut yrtit kansekaiseen
multaan
voi siirtää ulos säiden ja peitetään ohuella
lämmettyä, jotteivät yö- multakerroksella. Aivan
pakkaset pääse palellut- pienimpiä siemeniä ei
tamaan kylmälle herkkiä tarvitse peittää laisinyrttejä. Parvekkeelle tai kaan. Kylvös kostutetaan
pihalle siiresimerkiksi
retty yrtti Oma yrttitarha on oiva ja s u m u t t a on parasta edullinen ratkaisu jokai- malla
ja
s i j o i t t a a selle, joka haluaa lumoa- p i d e t ä ä n
p u o l i v a r- via tuoksuja kotiinsa sekä k o s t e a n a .
joon, sillä makuja ja näyttävyyttä Multa
ei
kuumina ja ruokiinsa.
saisi päästä
paahteisina
kuivumaan
kesäpäivieikä se saisi
nä ne saattavat hyvinkin olla aivan märkääkään.
nopeasti kuivua liikaa Siemeniä idätetään paahaurinkoisessa paikassa.
tettomassa paikaassa ja
itävyyden nopeuttamisekSiemenviljelyllä on jo si kylvös voidaan peittää
kiire
esimerkiksi muovikalvolla. Taimien noustessa
Jos yrttiharrastuksen ha- muovikalvo poistetaan ja
luaa aloittaa siemenien taimi siirretään valoon.
viljelystä lähtien, on syytä kaivaa ruukut ja mullat Marja Kyllästinen
esiin pikaisesti. Suurin
osa yrttien siemenistä
nimittäin istutetaan huhti-toukuussa. Helpoimpia
yrttejä siemenviljelyyn
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Saunabaarin epävarmuus jatkuu
Sosiaalivirasto esitti sosiaalilautakunnan
kokouksessa helmikuussa, että vanhusten palveluja virkistystoiminta siirrettäisiin pois kaupungin
niskoilta. Kokoomus ja vihreät pistivät esityksen
uudelleen valmisteltavaksi kuudella äänellä. Viisi
lautakunnan jäsentä halusi säilyttää palvelut
ennallaan.
Yksi ulkoistamisuhan alla olevista toimipisteistä on
Saunabaari.
Säästötalkoot kohdistuvat vanhusten palvelu- ja
virkistystoimintaan, koska kunnalla ei ole lain
määräämää velvollisuutta
niiden
ylläpitämiseen.
Rahaa puuttuu lakisääteisten vanhuspalvelujen
järjestämisestä. Näitä ovat
esimerkiksi vanhainkotien
ja palveluasumisen kehittäminen.
Kari Lehtola (sd), oulunkyläläinen kaupunginvaltuutettu ja sosiaalilautakunnan jäsen, kertoo, että
kokouksessa ei pystytty
esittämään minkäänlaisia
säästöjä, joita tämä ulkoistaminen toisi mukanaan.
–Tilat säilyisivät ilmeisesti
kaupungilla ja työsuhteetkin on turvattu. Vapaaehtoistyön arvoa ei ole laskelmissa huomioitu lainkaan. Kaupunki ilmeisesti
jakaisi yksityisille tahoille
avustuksia, jotta ne pystyisivät palvelun hoitamaan,
Lehtola ihmettelee.
Mihin suuntaan uutta esitystä lähdetään valmistelemaan, on vielä epäselvää.
–Palvelu- ja virkistyskeskusten nykyisiä asiakasmaksuja ja niiden yhdenmukaisuutta selvitetään
kuluvan kevään aikana,
suunnittelija Marjo Hautamäki Helsingin kaupungin sosiaalivirastosta
selventää.
Maunulan Saunabaarin
toiminta on muotoutunut
seitsenvuotisen historian
tuloksena.
Palvelukeskuksen johtaja Marja
Nurmi-Köngäs pelkää,
että suunnitellut muutokset lamauttaisivat keskuk-

sen toiminnan pitkäksikin
aikaa.
–Lisäksi Saunabaarin palveluista kaksi kolmasosaa
järjestetään talkoovoimin.
Vapaaehtoistyöntekijät
ovat selkeästi ilmaisseet,
että he työskentelevät
kaupungille, eivät muille.
Kaupunki on luvannut
säilyttää palvelun samanlaisena. Tämä tulee ilman
vapaaehtoistyötä kalliiksi.
Palvelujen hinnat tulevaisuudessa todennäköisesti
nousevat, Nurmi-Köngäs
toteaa.
Toiminta jatkuu vielä
ennallaan, mutta kuinka
kauan. Lehtola ja NurmiKöngäs epäilevät kumpikin, että asia otetaan
sosiaalilautakunnassa
uudelleen esille vasta kunnallisvaalien jälkeen.
–Mikään puolue ei halua
tehdä tällä asialla poliittista itsemurhaa, Lehtola
toteaa.
Taustaa:
Kaupunki ylläpitää kahdeksaa vanhusten palvelukeskusta ja kolmea virkistyskeskusta.
Ulkoistettavaksi ehdotettiin
keskuksia, jotka eivät ole
palvelutalojen yhteydessä.
Yhteisöjen vetoomuksia
kokoukseen oli lähetetty 15,
näistä kaksi Maunulan Saunabaarin puolesta.
Sosiaaliviraston tilaama
selvitys ja esitys löytyvät nettiosoitteesta: http:
//www.hel.fi/sosv/soslk/
kokous.htm

Tämän runon haluaisin lausua
Maunulan
Saunabaarin salissa
on tiivis tunnelma.
Runomaratonin
parikymmeninen yleisö
keskittyy kuuntelemaan
seuraavaa esitystä.
–Toisien mielestä lienen
kurja kulkuri vain, tulkitsee 66-vuotias Unto
Saastamoinen
Saukin
suomentamaa iskelmäsanoitusta. –Elän, pelaan,
kuljen ja laulu soi, mies
vakuuttaa tavoitellen välillä lausuntaansa tutun
sävelmän melodiaa.
Kuuntelija elää tunnelmassa mukana. Lausuntakonkari ottaa yleisönsä
varmoin ottein.
”Suuret setelit” on kunnianosoitus Unton maallista
mammonaa kaihtaneelle
ystävälle, jonka hautajaisiin mies ei ehtinyt.
–Jäi tunne, että tämän
runon haluaisin vielä
jossakin lausua kaverini
muistoksi. Nyt siihen tuli
tilaisuus.
Saastamoinen, eläkkeellä
oleva autonkuljettaja, käy
Saunabaarissa päivittäin.
Hän tunnustaa, että kokisi
itsensä yksinäiseksi ilman
palvelukeskusta, koska
kotona ei ole edes koiraa
odottamassa.
–Saunabaari on eläkeläiselle tärkeä paikka. Täällä
tapaan muita ihmisiä, eikä

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy
suljettu 8.7.-1.8.04

Helsingin Urheilutalo
suljettu 25.6.-1.8.04

Töölön Urheilutalo
suljettu 25.6.-1.8.04

Kontulan Uimahalli
suljettu 25.6.-11.7.04

Malmin Uimahalli

suljettu 2.8.-15.8.04

Siltamäen Uimahalli
suljettu 25.6.-1.8.04

www.urheiluhallit.fi

mökkihöperyys pääse yllättämään.
Palvelujen
edullisuus
on Saastamoiselle tärkeää. Hän epäilee, että
käyntikerrat harvenevat
huomattavasti, jos hintoja
joudutaan nostamaan.
Runomaraton järjestetään

ensimmäistä kertaa. Lausuntaryhmää ei Saunabaarissa Unton mielipahaksi
ole, mutta viihdekerhossa
tuotetaan
ohjelmistoa
oman talon tarpeisiin.
Sketsejä kysellään myös
talon ulkopuolelle, esimerkiksi vanhainkoteihin.

–Minulle oli esiintyminen
nuorempana niin kovin
vaikeaa. On hienoa, kun
voi toteuttaa asioita, jotka
ovat aikaisemmin jääneet
tekemättä, Saastamoinen
kertoo.
Teksti ja kuva:
Arja Krank

Karl Fredrik Bergman, rukoushuoneen rakentaja

Arja Krank

UIMAHALLIEN
KIINNIOLOAJAT
KESÄLLÄ 2004

Esa Pakarinen (oik) kuuntelee ihmeissään, kun Unto Saastamoinen lausuu iskelmää
Maunulan Saunabaarin salissa.

M

aaliskuussa 1904,
siis sata vuotta
sitten, räätälimestari Fredrik Ålanderin, rakennusmestari Karl Fredrik
Bergmanin sekä maanviljelijöiden Axel Lönngrenin ja
Emil Nyströmin muodostama toimikunta kääntyi Suomen Evankeliayhdistyksen
hallituksen puoleen anoen
taloudellista avustusta rukoushuoneen saamiseksi
Oulunkylään. Emme tiedä,
saatiinko avustusta, mutta
Oulunkylään
päätettiin
pystyttää kirkko.
Maanviljelijä Axel Lönngren ja hänen vaimonsa
Emilia lahjoittivat rukoushuonetta varten tontin. Rakennusmestari Karl Fredrik
Bergman laati piirustukset
ja vastasi rakennustöistä,
jotka enimmäkseen tehtiin

talkootyönä. Kuka oikeastaan oli tämä kelpo rakennusmestari?
Karl Fredrik Bergman oli
syntynyt Artjärvellä vuonna 1841. Hän tuli Oulunkylään vuosisadan vaihteessa
ja pystytti tänne komean
kolmikerroksisen huvilan
paikalle, joka nykyisin on
Jokiniementie 27. Vuonna
1905 perhe Bergman asui
vielä Jokiniementiellä, mutta vähän myöhemmin huvila myytiin sisaruksille Siska
ja Gerda Winstén, jotka jo
omistivat samalla tontillaolevan toisen talon pitäen
siinä Veräjämäen lepokotia. Karl Bergman rakensi
uuden huvilan vastapäätä
Kåttbygårdia,
nykyisen
Teinitien varteen. Siinä hän
asui laatiessaan piirustukset
ja kustantaessaan alttarin ja
saarnastuolin, jotka vielä
puuttuivat kirkosta.
Uuden huvilan asukkaisiin
kuului Anna Eskelinen, joka oli syntynyt Karjalassa
1892. Hän tuli Oulunkylään1911 ja hänestä tuli
Bergmanin perheen kaikki
kaikessa. Karl Bergmanin
kuoltua1921
Anna hoiti monet vuodet
apteekin ruokataloutta. Hän
kertoi hauskan tarinan kummipojalleen Kaj:lle. 1910luvun keskivälin levotto-

muuksien aikaan ei saanut
matkustaa Helsinkiin ilman
erikoislupaa. Karl Bergmanin tyttären piti saada pässi
Oulunkylästä Eiraan, jossa
hän asusti.
Oli huomattavasti yksinkertaisempaa kuljettaa se
kaupunkiin elävänä kuin
lihapakettina. Niinpä Annan tehtäväksi tuli kuljettaa
pässi narussa kaikkien vartiopaikkojen ohi ja kulkea
koko matka Eiraan niskoittelevan elikon kanssa.
Karl Fredrik Bergmanilla
ja hänen vaimollaan Vilhelmiinalla oli tytär Johanna
Fredrika, syntynyt 1869
Helsingissä. Hän avioitui
1906 vuonna 1861 syntyneen kauppias Henrik Uno
Staudingerin kanssa. Hän
oli kelpo liikemies, jolla
meni taloudellisestikin hyvin. Staudinger rakennutti
Laivurinkatu
23-25:een
komean talon, jota kutsui
villa Johannaksi vaimonsa
nimen mukaan. Myöskin
heidän ainoa lapsensa
vuonna 1909 syntynyt
tytär Ensi sai talon, joka
nimettiin hänen mukaan.
Villa Ensi Merikadulla oli
monet vuodet yksityisenä
synnytyssairaalana. Nykyisin talo palvelee muita
tarkoituksia.
Uno Staudinger jakoi hy-

väntahtoisesti varallisuuttaan. Erityisesti tuki hän
taiteilijoita. Siitä seurasi,
että Oulunkylän kirkko sai
häneltä lahjana kuvanveistäjä Harald Sörensen Ringin
(1872-1912) tekemän alttaritaulun. Villa Ensin ulkopuolella on saman taiteilijan
tekemä lapsiveistos.
Rouva Staudinger lahjoitti
rakennustyön alkuvaiheessa kirkolle 5.000,- markkaa.
Hän kustansi urkuharmonin
hankinnan ja vuonna 1916
ollessaan jo leski lahjoitti
lasimaalaukset kirkon lehteri-ikkunoihin. Myöskin
katon kristallikruunu on
Hanna Staudingerin lahjoittama.
Rukoushuone, joka nykyisin on Oulunkylän vanha
kirkko, täyttää 100 vuotta
helluntaina 2005.
Suurella kiitollisuudella
muistamme Karl Fredrik
Bergmania, joka itse oli
uskovainen ja sellaisena
halusi palvella Herraansa
antamalla hänelle pyhäkön
kotikylässään. On helppo
ymmärtää, että hänen tyttärensä Johanna Staudinger
arvosti isänsä työtä ja siksi
hän halusi kaunistaa isänsä
pystyttämää kirkkosalia.
Britta Holmlundin jutun vapaasti
suomentanut MH
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Leikkipuisto Mäkitorpassa iltapäiväkerhon lapset aukovat kevätpuroja.

Ogelin koululainen ei vietä iltapäiväänsä yksin
Suomessa koululaisten perusturvallisuutta on jo pitkään uhannut useiden
tuntien päivittäinen yksinolo iltapäivisin ilman aikuista. Ensi syksynä astuu
voimaan laki, joka antaa kunnille mahdollisuuden hakea valtiolta tukea
iltapäivätoimintansa järjestämiseen.
Millainen on tilanne Oulunkylässä?

tuumii ja kääntää katseensa kohti puistossa leikkiviä
koululaisia.
Seurakunnan tuki tärkeää

kerhoa noin 20 lapselle
viime syksystä lähtien. He
tarjosivat riittävät tilat ja
palkatut ohjaajat toiminnan pyörittämiseen.

Leikkipuistosta tukea
arkeen

Oulunkylän
ala-asteen
iltapäiväkerhotoiminnan
koordinaattori, luokanopettaja Anja Suominen
kertoo, että taloustilanne
on melko hyvä. Hän korostaa erityisesti seurakunnan
merkitystä.
–Ennen meitä auttoi
Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Sittemmin
seurakunta tuli mukaan
järjestämään iltapäivätoimintaa.
Seurakunta on järjestänyt
Oulunkylässä iltapäivä-

Laki takaa jatkuvuutta

Oulunkylässä iltapäivätoimintaa järjestää kaupungin
päivähoitovirasto
sekä
seurakunta yhdessä koulun kanssa. Leikkipuisto
Mäkitorpassa on vilskettä, kun miltei sata pientä
koululaista
temmeltää
pihamaalla ja kerhon sisätiloissa.
–Täältä on tämän alueen
iltapäivätoiminta lähtenyt
liikkeelle, kertoo leikki-

puiston vastaava ohjaaja
Maija-Leena Halttunen.
Leikkipuistotoimintaa
pyöritetään
kaupungin
päivähoitoviraston alaisuudessa. Päivittäin mukana on jopa sata lasta,
puoli kymmenestä viiteen
saakka iltapäivällä.
Pihalla 7-vuotias Patrik
lapioi kevätpuroja auki.
–Täällä on kivaa, Patrik
toteaa hymyillen.
Jo parikymmentä vuotta
mukana leikkipuistotoiminnassa ollut Halttunen

tunnustaa iltapäiväkerhon
merkityksen.
–Jos lapsella on ollut hätää
niin meidän puoleemme
on ollut helppo kääntyä,
hän tietää.
Leikkipuiston
ohjaajat
ovat tärkeitä ihmisiä arjessa. Mutta riittävätkö
resurssit toiminnan pyörittämiseen?
–Nyt kun on tiukka talous
niin hieman joutuu kiristämään, mutta kyllähän
me on totuttu venymään
vaikka mihin, Halttunen

Siisti Stadi

L

umien sulaminen on
tuonut jälleen esille
töhryjä ja luvattomia
kaatopaikkoja.
Vuosien
määrätietoisen puhdistustyön ansiosta niiden määrä
on kuitenkin selvästi vähentynyt ja yli 70 prosenttia
entisistä tihutyön kohteista
on nyt pysyvästi puhtaita
ja se näkyy tasapainoisena
kaupunkikuvana.
Töhryjen ja kaatopaikkojen
puhdistaminen välittömästi
niiden ilmestymisen jälkeen
on paikkojen puhtaana pysymisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Muutoin uusi
töhry syntyy entisen viereen ja pian koko kohde on
harmittavan, usein jopa siivottoman näköinen. Välitön
puhdistaminen koskee sekä
yleisiä paikkoja että yksityisten kiinteistöjen kohteita. Siisti Stadi -projektin
puhdistusautot kiertävät
ohjelmoidusti eri puolilla
kaupunkia,
puhdistaen
yleisiä kohteita. Yksityisten kiinteistöjen kannattaa
tarvittaessa käynnistää vas-

Oulunkylässä uutta lainsäädäntöä odotetaan mietteliäänä.
–Onhan laki hyvä asia,
mutta mitäköhän se meille
käytännössä merkitsee,
aprikoi Maija-Leena Halttunen.
–Asiat toivottavasti selkeytyvät ja lapset ovat
tasa-arvoisessa asemassa
iltapäivähoidon suhteen,
selvittää luokanopettaja
Anja Suominen. Hänestä

on tärkeää luoda pysyvä
systeemi ja rahoitusjärjestelmä, jonka mukaan
toimintaa järjestetään.
Uusi laki mahdollistanee
nykyistä suunnitelmallisemman, laadukkaamman
ja turvallisemman oppimis- ja kasvuympäristön
kehittämisen lapsille. Helsingin kaupunki päättää
kevään aikana, hakeeko
se valtionosuutta iltapäivätoimintaansa. Oulunkylässä ei olla asian tiimoilta
huolissaan.
–Kyllä kaikki halukkaat
kuitenkin mahtuvat mukaan, Suominen vakuuttaa.
Teksti ja kuva:
Ville Liikanen

Jokainen asuinalue ja kotikatu on osa Siistiä Stadia

taavat
työt hetimiten.
Koska
tuhansien kohteiden
jatkuva
t a r k a s - Siisti Stadi –projektin toimesta puhdistetaan
t a m i n e n jokainen tietoon tullut laiton kaatopaikka.
ei
ole
mahdollista, on tärkeää töhrinnän kohteena. Niiettä myös kaupunkilaiset den puhdistamiseen voi
tekevät havaintoja oman jokainen asukas kuitenkin
asuinalueensa ilmeestä ja il- omalta osaltaan vaikuttaa,
moittavat tarvittaessa niistä sillä kotikadun kaappien
projektin toimistoon (puh. töhryjen peittämiseen Siisti
166 5632), jolloin puhdis- Stadi -projektin toimistosta
tustyöt voidaan toteuttaa on saatavissa maalia. Tämä,
parhaalla
mahdollisella jo useita vuosia käytetty
tavalla. Merkille pantavaa asukkaiden omatoimisuuon, että asukkaiden ilmoi- den tukeminen, on ollut
tusaktiivisuus on jatkuvasti tuloksellista. Sen ansiosta
lisääntynyt ja sen ansiosta monien alueiden sähköpaikkojen puhdistaminen jakokaapit ovat pysyneet
on usein voitu suorittaa töhryistä täysin puhtaina.
lähes välittömästi.
Ongelmajätteiden keräysSähköjakokaapit, joita leh- auto on liikkeellä ja sen
temme levikkialueellakin aikataulu selviää lehtien lion yli tuhat, ovat ilmojen säksi osoitteista www.ytv.fi
lämmettyä taas helposti ja ytv@ytv.fi.

Tärkeää on töhryjen välitön puhdistaminen
• Jos töhryjä ei poisteta, syntyy uusia toisten viereen.
• Töhryt tuovat alueelle myös muuta ilkivaltaa ja kohteen yleisilme rapistuu.
Luvattomat kaatopaikat hävitettävä
• Siisti Stadi -projekti siivoaa kaupungin yleisille alueille syntyneet
luvattomat kaatopaikat. Ilmoita havannoistasi.
Alueellinen yhteistyö tuo tehokkuutta
• Naapureiden keskinäinen yhteistyö tuo tehokkuutta ja säästää kustannuksia.
Yhteistyö Siisti Stadi -projektin kanssa
• HKR-Tekniikan projektiyksikkö on kilpailuttamisen kautta valinnut kaupungin kohteita puhdistavat alan yritykset, joiden palveluista saa tietoja Siisti Stadi -projektilta.
Ympäristön turmelemista ei saa vähätellä
• Ympäristön turmeleminen on rikos. (Jätelaki 1072/93, 19 §).
HKR-Tekniikka Projektiyksikkö, Siisti Stadi, Vihdintie 19, 00320 Helsinki.
Ilmoitukset luvattomista kaatopaikoista ja töhryistä puh. 166 5632
Fax (09) 166 5644.

Jätteiden vastaanottopaikkoja
Aluekeräyspaikat: astiat lasillle, paperille, kartongille,
paristoille ja pienelle metalliromulle.
YTV:n Kivikon jätepalvelukeskus, Kivikonlaita 5,
(karttalehti 67, ruutu 82/92) puh. 1561 433.
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Kyläsaarenkatu 8,
(karttalehti 52, ruutu 77/87) puh. 584 00 160.
Kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaitteet.
Lisäneuvoja: YTV:n asiakaspalvelu puh. 1561 611 ja kotisivut www.ytv.fi.
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”Oi Liisa kerrohan…”

Verkkokirkko
On
mielenkiintoista
pyydystää ihmisiä verkkoon.
Tämän lehden
päätoimittajakin on sinne
joutunut ja toimittaja.
Vapaaehtoisesti
ovat
tulleet. Onhan kysymys
ihan uudenlaisesta verkosta,
verkkokirkosta,
jota myös kotikirkoksi tai
nettikirkoksi kutsutaan.
Tehtävänäni on ollut mm
Viikon henkilön etsiminen
tähän mediaan ja haastatteleminenkin, niin että
muutkin kuulevat hänen
tärkeän sanottavansa.
Moderni nettikirkko ei
ole suinkaan ainoa verkko, jota kirkko heittelee
ihmismereen. Vanhastaan
kirkkovuoden pääjuhlat,
joulu ja pääsiäinen, ovat
keränneet ihmisiä runsain
määrin kokoon. Nyt on
pääsiäinen taas ajankohtainen. Millaisia täkyjä
löytyy tästä verkosta?
Tärkeä houkutin on
perinne. Kun tulin Oulunkylään alkuvuodesta 1965,
olivat kaikki mustissaan
kiirastorstain ehtoolliskirkossa, minä itsekin. Se
oli vahva kokemus, yhdistäväkin. Kiirastorstain

ehtoolliskirkko
kuuluu
edelleen pääsiäisviikon
tärkeisiin hetkiin, vaikka
pukeutuminen on jo vuosia
sitten väljentynyt. Kelloaika on perinteisesti 19,
niin että työssä käyvätkin
ehtisivät mukaan.
Uudet perinteet ovat
alkaneet myös vetää kirkossa kävijää puoleensa.
Näin esimerkiksi yömessu
pääsiäislauantaina kello
23.
Kun kiirastorstaina ehtoollisen jälkeen
tyhjäksi riisuttu alttari
pääsiäislauantaina puolen
yön aikaan puetaan juhlaasuun, se on vaikuttava
kokemus. Pääsiäisaamun
ylösnousemusodotus todellistuu. Ehkä ihminen
vasta päivän puuhien jo
mentyä pystyy paremmin
hiljentymään
kaikkein
tärkeimmän edessä.
Pääsiäisen evankeliumiteksteissä enkelit ja naiset
saavat ykkössijat ylösnousemuksen sanoman
ensimmäisinä todistajina.
Miehet pääsevät hyvälle
pronssille. Kun taas juhla-ajan alla lueskelin noita
tuttuja tekstejä, pysähdyin
jostakin syystä erityisesti
enkelien kohdalle. Missä

muodossa enkelit ilmestyvät?
Evankelista Matteus
kirjoittaa ”Herran enkelistä”, Markus nuorukaisesta
valkoisissa
vaatteissa,
Luukas miehistä sädehtivän kirkkaissa vaatteissa.
Enkelien monimuotoisuus
puhuttelee. Ehkä minäkin
olen tavannut enkeleitä
enemmän kuin olen huomannut. Ihmisen muotoisiakin. Ehkä itsekin olen
tietämättäni ollut enkeli
jollekulle. Enkelit Jumalan viestinviejinä tarvitsevat monta muotoa.
Pääsiäisen juhla-ajan
jälkeen kirkon verkkopyydyksen silmät taas
väljentyvät. Mutta yllättäen saattaa verkko kiristyä
yksilön kohdalla milloin
vain: rippijuhlat, kaste,
häät, hautajaiset. Tai jokin muu henkilökohtainen
asia, joka tekee kirkon
suojaverkon näkyväiseksi.
Verkostuminen kirkkoon
ja kotiseurakuntaan on
muutakin kuin omien hautajaisten varmistamista.
Läksin liikkeelle seurakuntamme modernista
verkkokirkosta. Näyttöruutu ei korvaa yhteistä
osallistumista, mahdotonta
se on esimerkiksi ehtoollisen sakramentin suhteen.
Mutta verkkokirkko tulee
avuksi silloin, kun on

vaikea päästä fyysisesti
liikkeelle. Tai kun liikkeelle lähdön kitkakerroin
on liian korkea vaikkapa
mukavuuden
halusta.
Silloin voi työntää avaimen verkkokirkon oveen
omassa
tietokoneessa:
www.kotikirkko.com (jatkossa www.verkkokirkko.fi).
Tulevista ohjelmista
löytyvät suorat lähetykset,
ohjelma-arkistosta messut,
aamunavaukset, viikon
henkilöt ja monet muut,
on mistä valita.
”Jeesus sanoi: - Heittäkää verkko… He heittivät
verkon, ja kalaa tuli niin
paljon, etteivät he jaksaneet vetää verkkoa ylös.”
Tästä
tapauksesta
kirkoissa luetaan kohta
pääsiäisen jälkeen. Verkkoihmeestä keskellä arkea.
Liisa Järvinen

Matteus-passio Hyvän Paimenen kirkossa

P

akilan kirkon Vox
Sonora
-kuoron,
soitinyhtyeen, poikakuoron ja nimekkäiden solistien esittämänä
kuultiin pitkäperjantaina
Pakilan Hyvän Paimenen kirkossa J.S. Bachin
vuonna 1729 valmistunut
Matteus-passio. Kanttori
Rauno Myllylän työstämä
ja johtama passion tiivistetty versio oli 25 –vuotiaan kuoron kymmenes
esitys. Hyvän Paimenen
kirkossa se esitettiin nyt
toisen kerran.
Kirkko täyttyi ääriään
myöten kuulijoista, jotka
saivat nauttia yli kahden
tunnin mittaisesta korkeatasoisesta esityksestä. Erityisen mielenkiintoiseksi
sen jo ennakkoon teki
upea solistikaarti. Jeesuksen osan lauloi Jorma
Hynninen, evankelistan ja
tenoriaariat Heikki Rainio,

Matteus-passion solisteja: evankelistan ja tenoriaariat Heikki Rainio, Jeesus Jorma Hynninen, bassoaariat Elja Puukko, alttoaariat Kristina Haartti ja sopraanoaariat Mia Huhta.

bassoaariat Elja Puukko,
sopraanoaariat Mia Huhta ja alttoaariat Kristina
Haartti. Juudaksen ja Pietarin osat lauloi Riku Pelo.
Lapsikuoro-osuudesta vastasi Olarin poikakuoro.
Matteus-passion esitys oli
huipentuma Hyvän Pai-

menen kirkon mahtavalle
talvikauden konserttisarjalle, jonka aloitti urkujen
vihkiminen 23.11.2003
ja päätti pääsiäisyön urkumessu. Tänä aikana
erilaisia konsertteja oli yli
kaksikymmentä. Rauno
Myllylän mukaan kiinnos-

tus kirkon urkuja kohtaan
on maamme urkureiden
piirissä ollut suuri, jonka
ansiosta konserttien määrä
nousi näin mittavaksi.
Arvi Vuorisalo

Paimenen kirkon rakentaminen on ollut eräs hänen
mielenkiintoisimmista
projekteista.
Aikaisemmin Leo Norja
toimi 11 vuoden ajan merimiespappina Lontoossa.

Pakila-Seuran
Puheenjohtajan palsta
* Pakila-Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään
tiistaina 27.4.2004 klo 19 alkaen Pakilan yläasteenkoulun auditoriossa, Pakilantie 67. Kevätkokous on
luonteeltaan edellisen vuoden toimintaa tarkasteleva,
jossa käsitellään vuoden 2003 toimintakertomus ja taloudenpito. Kokouksen jälkeen selvitetään ajankohtaisia
asioita: Paloheinä-Golfin laajentumishanke, Kuusmiehentien, Pakilantien ja Yhdyskunnantien nopeusrajoitusten alentaminen, katujen talvikunnossapidon laatu,
Pakilanpuiston rakentamishankkeet. Tilaisuus päättyy
noin kello 21.
Tervetuloa kevätkokoukseen ja pullakahville.
* Pakilan seurakunnan kirkkoherra Leo Norja vietti 50vuotispäiviään sunnuntaina 21.3.2004. Pakila-Seuralla
ja kirkkoherra Norjan luotsaamalla seurakunnalla on
ollut monenlaista yhteistyötä kirkolla ja Pakin talolla.
Vielä kerran lämpimät onnittelut.
* Pakila-Seura ylläpitää ja vuokraa kokous- ja juhlatilaksi
Helsingin kaupungin omistamaa 1700-luvulta peräisin
olevaa Pakin taloa. Talosta on lyhyt esittely kuvineen
myös netissä Pakila-Seuran kotisivuilla osoitteessa:
www.kaupunginosat.net
* Pakila-Seura järjestää Pakila-päivän keskiviikkona 2.6.
Pakin talolla klo 18-21.
*Pakin talon avoimien ovien päivä toteutetaan 2.6. Pakilapäivän yhteydessä. Viime syksynä Pakin talossa tehtiin
mittava perusparannusremontti, sisällä uusittiin mm.
sähköt ja valaistus, ulkona tulo- ja menovesien putkia
ja lämmöneristystä, valaistusta ja valvontaa. Tulkaapa
tutustumaan uudistuneeseen juhlapaikkaan.
* Paloheinän K-kauppa muuttuu Pikkoloksi ja samalla
kauppias ja osa henkilökuntaa vaihtuvat. Kaupasta on jo
poistunut palveleva liha- ja kalatiski. Tilalle on luvassa
valmiiksi pakattuja elintarvikkeita. Paloheinän K-kauppa oli mukava lähikauppa asioida. Kiitokset kaupan
väelle hyvästä palvelusta ja menestystä jatkossa!
* Paloheinän ala-asteen koulun yhteydessä toimiva leikkipuisto Soihtu uhkaa lopettaa lasten vastaanoton aamulla ja avata ovensa vasta kymmeneltä. Syyksi mainitaan
yhden työntekijän eläköityminen ja säästämistarpeet.
Tilanne on vakava kymmenille vanhemmille ja tietysti
lapsille, kun korvaavia järjestelyjä ei ole. Asiasta on
jätetty kirjelmä sosiaaliviraston toimitusjohtaja Aulikki
Kananojalle, joka on luvannut selvittää asiaa. Ongelma
on tuotu esille myös valtuuston kokouksessa 14.4. Asia
on selvittelyvaiheessa.
* Helsingin nopeusrajoitukset ovat olleet tiedotusvälineissä jatkuvasti esillä. Kesän aikana Yhdyskunnantie,
Pakilantie ja Kuusmiehenkaari muuttuvat nelikymppisiksi. Kuusmiehentien osalta ei ole luvassa muutosta.
Tällä Sexmannavägenillä on vilkas läpiajoliikenne ja
Paloheinän ulkoilu- ja urheilualueiden runsas liikenne
aiheuttaa jatkuvia vaaratilanteita autojen pyrkiessä paikoitusalueilta Kuusmiehentien liikennevirtaan. Pakilantien liikenne on myös vilkastunut niin, että ruuhka-aikoina ja usein muulloinkin on vaikeaa päästä sivukaduilta
tai tonteilta Pakilantielle. Tähän ongelmaan auttaa vain
liikennevalojen lisääminen.
Täytin viime helmikuussa 60 vuotta.
Lämpimät kiitokset kaikille tervehdyksistä ja käynneistä!
Matti Enroth, Pakila-Seuran pj.
kaupunginvaltuutettu

Pakila-päivä
ke 2.6. klo 18 - 21
Pakin talolla
Pakin talossa avoimet ovet
os. Etupellontie 2
Pakilan Pelimannien musiikkia ja
yhteislaulua

Leo Norja 50 vuotta
Pakilan kirkkoherra Leo
Norja vietti 21.3. kuorojen
ja solistien Yhteisvastuu
–konsertin
yhteydessä
50 –vuotis juhliaan. Hän
on työskennellyt Pakilan kirkkoherrana lähes
kahdeksan vuotta. Hyvän
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Lontoon
suomalainen
kirkko työskentelee Britanniassa asuvien suomalaisten keskuudessa ovat
he sitten merenkulkijoita,
pysyvästi maassa asuvia
tai väliaikaisesti sinne
asettuneita.

Ennen Lontoota Norja
toimi seurakuntapappina
Malmin ja Taivallahden
seurakunnissa.

kasvomaalausta - poniratsastusta
pelle esiintyy
kesäkukkataimien ja mausteiden myyntiä
puffetti - arpajaiset

Tervetuloa

Pakila-Seura ry
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OULUNKYLÄN SEURAKUNTA

Kolumni

Messu sunnuntaina
klo 10 Oulunkylän kirkossa, Teinintie 10, klo 12 Maunulan kirkossa, Metsäpurontie 15, www.verkkokirkko.fi,
sekä iltaehtoollinen Oulunkylän vanhassa kirkossa, Siltavoudintie 12, kuukauden 1. keskiviikkona klo 19.
Lasten pyhäkoulu sunnuntaisin klo 10 Oulunkylän
kirkon yläkerrassa ja klo 11 Veräjälaakson kerhohuoneessa, E J Nyströminpolku 3 B.
Erityismessut
Oulunkylän kirkko: Mukulamessu su 9.5. klo 16, Etiopiapyhä su 16.5. klo 10, konfirmaatiot kesäkuussa la
12.6., su 13.6., la 19.6. ja su 20.6.
Maunulan kirkko: Armon lähteellä -messu ja rippikouluisoisten siunaaminen su 23.5. klo 12, Josef Rheinbergerin messu helluntaina 30.5. klo 12.
Oulunkylän vanha kirkko: Viikkomessu helatorstaina
20.5. klo 19.30.
Kotikirkon keskiviikko-ohjelmat, aamunavaus klo
9 ja viikon henkilön haastattelu klo 10, toimitetaan
viikolle 21 saakka, jonka jälkeen kesätauko.
Kevätkauden päättyminen toimintapiireissä
Lasten pyhäkoulut 16.5.
Perhekerhot
- Oulunkylän kirkolla 26.4.
- Maunulan kirkolla 30.4.
- Veräjälaakson korttelitalolla 27.4.
- Oulunkylän asukastalon perhekahvila 5.5.
- perhekerhojen yhteiset kevätretket 4.5. ja 11.5.
Keskiviikkokerhot
- Oulunkylässä ja Maunulassa kevätjuhla 5.5., retki
Vihtiin 12.5. Kerhot jatkuvat kesäpiireinä vuoroin
Oulunkylän ja Maunulan kirkoilla, alkamispäivä ilm.
myöhemmin.
Lasten päiväkerhot
- n. viikolla 22.
- vapaita kerhopaikkoja voi tiedustella Liisa Hilamaalta, puh. 050 308 0274.
Lasten musiikkiryhmät
- Maunulan kirkossa 29.4.
Koululaisten iltapäiväkerhot
- koulujen päättyessä.
- vapaita kerhopaikkoja voi tiedustella Tuula UusiSimolalta, puh. 050 468 8336 tai Sirpa Reinekoskelta,
puh. 050 465 9090.
Lasten ja nuorten harrastekerhot
- nuortenillat 13.5.
- IsKe-koulutus 12.5.
- muut päättymisajat ilmoitetaan ao. kerhoissa
Lähetyspiirit
- Bangladesh-piiri 2.5.
- Etiopiapiiri 10.5.
- Oulunkylän päivälähetyspiiri 29.4.
- Israel-piiri 27.4.
- Senegal-piiri 27.4.
Raamattupiirit (ma)
- Oulunkylän kirkko 3.5.
- Oulunkylän vanha kirkko 10.5.
Avoin sururyhmä 19.5.
+/-3kymppiset 17.4.
Kutomakerho 28.5.
Kevään ja alkukesän tilaisuuksia:
”KEVÄÄN ÄÄNIÄ” -konsertti ma 26.4. klo 19 Oulunkylän kirkossa, Pakilan musiikkiopiston oppilaat
esittävät mm. huilu-, cembalo- ja pianomusiikkia.
Vapaa pääsy.
LÄHETYKSEN KEVÄTMYYJÄISET pe 30.4. klo
10-13 Maunulan kirkolla, Metsäpurontie 15, tarjolla
mm. leivonnaisia, käsitöitä, arpoja, siskonmakkarakeittoa, kahvia, simaa ym.
”PYHÄAAMUN RAUHAA” konsertti su 2.5. klo 18
Oulunkylän kirkossa, Veli-Pekka Väisänen, basso, Katja
Kivelä, urut ja piano. Merikanto, Nyberg, Luzzi, Kokkonen, negro spirituaaleja. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
HÄÄMUSIIKKI-ILTA ke 5.5. klo 19 Oulunkylän
vanhassa kirkossa. Häämusiikkia perinteiseen ja uudempaan makuun esittävät Tuukka Toivonen, urut ja
Jaana Mäntynen, sopraano. Illan isäntänä kirkkoherra

Heikki K. Järvinen. Vapaa pääsy.
SIIONINVIRSISEURAT su 9.5. klo 18 Maunulan kirkossa, puhujina Heikki K. Järvinen ja Paavo Untamala
ja Susanna Airola-Topi.
HILJENTYMISEN ILTA to 20.5. klo 18.30 Oulunkylän vanhassa kirkossa, aikaa hiljaiselle rukoukselle
ja mietiskelylle. Viikkomessu klo 19.30, Timo-Matti
Haapiainen.
”OMENAPUIDEN KUKKIESSA” -konsertti ke
26.5. klo 19 Maunulan kirkossa, kanttori Maija Pesonen-Kareisen 50 v-syntymäpäiväkonsertti. Mukana
Oulunkylän srk:n kaikki kuorot ja vaskiyhtye, Exultate-kuoro, laulajia, soittajia, työntekijöitä, Tarjoilua
ennen konserttia klo 18.
Kesäretkiä ja leirejä
Oulunkylän ja Veräjälaakson perhekerhojen kevätretki
Kotieläintila Fallkullaan Malmille 4.5.2004. Retkellä
mukana Pirkko Naakka ja Hannes Wallin. Lähtö Veräjälaakson korttelitalolta klo 11 ja Oulunkylän kirkolta
klo 11.10., paluu klo 14 mennessä. Omat eväät mukaan,
grilli käytettävissä. Srk maksaa matkat.
IsKe-leiri (isois- ja kerhonohjaaja-) 21.-23.5., ilmoitt.
viimeistään 12.5. Mari Nurmelle, puh. 050 590 5137.
Varhaisnuorten telttaleiri 8 - 13 v. pojille ja tytöille
29.6. - 1.7.04 Korpirauhassa Siuntiossa. Hinta 25 €,
kuljetus järjestetty. Tiedustelut ja ilmoittautumiset
19.5. mennessä Retu Kiviselle puh. 040 741 1577,
mika.kivinen@evl.fi tai Mirja Juvonen-Usvolalle,
puh. 050 302 4808, mirja.ju@evl.fi. Ilmoittautuneille
lähetetään leirikirje, jossa tarkemmat ohjeet.
Isien ja poikien telttaleiri 5. - 8.8.2004 Korpirauhassa
Siuntiossa. Majoittuminen omissa teltoissa, ei yhteiskuljetusta. Leirimaksu 19 €/vrk/aikuinen, 14 €/vrk/518-vuot., veljesalennus 50 %, alle 5-vuotiaat maksutta.
Voi osallistua koko leiriin tai lyhyempään jaksoon.
Ilmoittautumiset 19.5. mennessä Retu Kiviselle, puh.
040 741 1577, mika.kivinen@evl.fi. Ilmoittautumistiedot: isän nimi, osoite ja puh., pojan nimi ja ikä, leirille
tulo- ja lähtöpv. Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje,
jossa tarkemmat ohjeet.
Diakonialeiri eläkeläisille: Oulunkylän, Käpylän ja
Pakilan seurakuntien yhteinen diakonialeiri eläkeläisille Kirkkonummella Sipulin leirikeskuksessa 10.
- 13.8.2004. Hinta 120 €. Hakulomakkeita diakoniatyöntekijöiltä ja kirkkoherranvirastoista, hakuaika
päättyy 31.5.04. Tiedustelut Elisa Hapuli puh. 724
8599 (ti 12.30-13.30, pe 9-10).
OULUNKYLÄN SEURAKUNNAN KOTISIVUT
www.kirkkohelsinki.net/oulunkyla
KOTIKIRKKO, suorat lähetykset, ohjelma-arkisto
ym. www.kotikirkko.com ja www.verkkokirkko.fi
KIRKKOHERRANVIRASTO, osoite: Teinintie 10,
puh. 728 2233, email: oulunkyla.srk@evl.fi, avoinna: ma, ti, to ja pe klo 9-14 ja ke klo 12-16, kesä
- elokuussa maanantaisin suljettu.

Pyhäaamun
rauha
Veli-Pekka Väisäsen ja Katja Kivelän
konsertissa kuullaan
hengellistä oopperamusiikkia.

Hengellisen oopperamusiikin solistikonsertti Oulunkylän kirkossa sunnuntaina 2.5. kello 18.
Oopperalaulaja Veli-Pekka Väisäsen ja kanttori Katja Kivelän hengellisen oopperamusiikin konsertissa
kuullaan Hannikaisen, Nybergin, Merikannon, Luzzin,
Haydnin, Verdin ja Kokkosen sävellyksiä. Aaria Verdin
Nabuccosta, Paavon monologi ja virsi Kokkosen

Esterin Serkku

24.4.-5.6.2004 tapahtumat

Melko tarkkaan kaksikymmentä vuotta
sitten Esterin Serkku toimitti radio-ohjelman suomalaisesta asumisesta. Useimpien
ohjelmien tapaan se sekä ihastutti että
vihastutti. Tässä ei ole sinänsä mitään merkillistä. Merkillistä sen sijaan on se, että jos
nyt toimittaisin ohjelman samasta aiheesta,
tulisi siitä melkein samanlainen.

Edelleen ovat asuntojen hinnat pöyristyttävän korkeita etenkin täällä pääkaupunkiseudulla. Edelleen valitetaan hidasta
kaavoitusta ja tonttimaan puutetta. Tosin
toimintaympäristö on muuttunut. Suomi
on EU:n jäsen ja vakaana valuuttana on
euro. Inflaatio on hillittyä, eikä suomalaiselle rahapolitiikalle ennen niin tyypillistä
devalvaation mahdollisuutta enää ole. Nyt
asuntokauppa käy vilkkaana osin muuttoliikkeestä
osin matalista koroista johtuen. Se taas on seurausta rahaliittoon kuulumisestamme. Tällä hetkellä on
myös tavallista, että koko asuntokauppa rahoitetaan
lainalla. Aikaisemmin edellytettiin lainanottajalta
jonkinlaista pesämunaa.
Eurooppalaisten tilastojen mukaan asuntojen hinnat eivät kuulemma ole nousseet meillä yhtä nopeasti kuin esimerkiksi Britanniassa, Espanjassa,
Irlannissa tai Hollannissa. Laiha lohtu sille, joka
asuu Suomessa ja ansaitsee suomalaisen, eurooppalaisittain matalan palkkatason mukaan, mutta
maksaa korkeita veroja. Ensimmäiseen asuntoon
kiinni pääseminen Helsingissä tai sen ympäristössä
on kyllä työn takana kenelle tahansa.
Hallitus on hyväksynyt laajan asuntopoliittisen
ohjelman vuosiksi 2004-2007, jonka optimistisen
arvion mukaan asunto-ongelmien hoitoon on lukuisia keinoja. Jään uteliaana odottamaan ohjelman
vaikutuksia. Epäilen ettei nykyinenkään hallitus
ole löytänyt sitä viisasten kiveä, jonka perään on
vuosikymmenen haikailtu. Suomalaisen asuntopolitiikan aikaisemmat saavutukset eivät juuri
uskoa lisää. Asuntoministeri Hannes Mannisen
mukaan ”Asuntopolitiikan haasteena on vastata
asumistarpeiden lisäksi yhä enemmän ihmisten
toiveisiin. Ne on huomioitava nykyistä paremmin
niin kaavoituksessa kuin asuntotuotannossakin”.
(Hesa 17.02.04.)
Niinpä. Pilvet on pilviä, vaikka ne kullalle ruskottaa, toiveet on toiveita, vaikka ne onnea uskottaa……
Sillä ei nyt vain voi mitään, että raaka todellisuus
panee tinkimään toiveista. Ratkaiseva tekijä on
edelleen hinta. On muuten mielenkiintoista verrata
asuntojen neliöhintoja pääkaupunkiseudulla. Eri rakentajilla ne näyttävät olevan hyvin samantasoisia,
aivan huolimatta siitä minkälaiselle tontille, minkälaisilla teknisillä tai arkkitehtonisilla ratkaisuilla
hintoihin päädytään. Jotenkin tässä haiskahtaa kartellin käry, tai sitten Esterin Serkulla on vain herkkä
nenä. Kilpailuvirastoa tai kuluttajavirastoa asia ei
näytä kiinnostavan. Ne tutkivat kyllä tarmokkaasti
leludirektiivien toteutumista, joulukinkun muutaman sentin kylkiäisiä tai torimyyjien hintalappuja,
mutta asuntoasioista eivät nämä virastot kovin
paljon rumpua lyö.

Loppukevennyksenä kerron yhden itävaltalaisen
asuntopoliittisen hienouden. Aikoinaan keisarillista perhettä Schönbrunnin linnassa palvelleilla
oli elinikäinen asumisoikeus linnan alueella.
Eikä tässä kaikki. Asumisoikeus siirtyy suoraan
alenevassa polvessa perheen jäsenille. Niinpä
Schönbrunnin voi osoitteekseen edelleen merkitä
sata vuotta sitten vaikkapa keisarillisen perheen
kyökkipiikana palvelleen jälkeläinen. Meikäläisittäin sovellettuna se merkitsisi tungosta tiettyyn
Mariankadun osoitteeseen.
Viimeisistä kiusauksista, Merikannon ja Luzzin Ave
Maria, oratoriomusiikkia Haydnin Luomisesta ja urkusoolo Joonas Kokkonen: Lux aeterna. Osasto negro
spiritual -musiikkia. Oulunkylän seurakunnan järjestämään konserttiin on vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
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PAKILAN SEURAKUNTA KUTSUU

HYVÄN PAIMENEN KIRKKO,
PALOSUONTIE 1

Paloheinän kirkko, Repovuorentie 12

Kirkkokahvit messun jälkeen Paimensalissa!
su 25.4. klo 11 Piispanmessu, toinen sunnuntai pääsiäisestä
Piispa Eero Huovinen toimittaa messun yhdessä seurakunnan
työntekijöiden ja seurakuntalaisten
kanssa. Mukana Pakilan kirkon kuoro Vox Sonora. Messun
jälkeen lääninrovasti Pertti Simola,
asessori Jaakko Simojoki ja piispa Huovinen antavat lausunnot Pakilan seurakunnasta.
Kirkkokahvit.
su 2.5. klo 11 MESSU, kolmas sunnuntai pääsiäisestä
Antti Kylliäinen, Anita Ahtiainen ja Rauno Myllylä. Mukana
rippikoululaisia.
su 9.5. klo 11 MESSU, neljäs sunnuntai pääsiäisestä
Perhemessu. Anna-Kaisa Inkala, Sini Mäkelä ja Marja Vainikka. Pakilan seurakunnan
lapsikuoro. Pyhäkoulun kevätjuhla.
su 16.5. klo 11 MESSU, viides sunnuntai pääsiäisestä
Anita Ahtiainen, Elias Muilu ja Rauno Myllylä. Mukana
rippikoululaisia.
to 20.5. klo 11 Helatorstain jumalanpalvelus. Sini Mäkelä.
su 23.5. klo 11 MESSU, kuudes sunnuntai pääsiäisestä
Taru Matikainen ja Antti Kylliäinen.
su 23.5. klo 18 Ulkoilmamessu.
Antti Kylliäinen ja nuorten musiikkiryhmä. Mukana rippikoululaisia.
su 30.5. klo 11 MESSU, helluntaipäivä
Sini Mäkelä, Antti Kylliäinen ja Rauno Myllylä.
su 30.5. klo 18 Metsäkirkko (tarkempi paikkainfo Kirkko ja
Kaupunki -lehdessä),
Anita Ahtiainen ja Sini Mäkelä.

Muuta toimintaa Hyvän Paimenen kirkolla:
Yhteislaulutilaisuus ”Laulun siivin” joka toinen tiistai
(parittomat viikot) klo 13. Tilaisuuden johtaa kanttori Rauno Myllylä. Kahvihetki Paimensalissa tilaisuuden jälkeen.
Mukana myös seurakunnan diakoniatyöntekijät.
4.5.04 ”Äideistä parhaimman sain”
Lauluja äideistä
18.5.04 ”Taas leivoset ilmassa leikkiä lyö”
Keväinen yhteislaulutilaisuus.
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy!
Ke 28.4. klo 18 ”Koti kasvun paikka” Kaikille avoin vanhempainilta. Paneelissa kasvatuksen ammattilaiset alustavat
ja keskustelevat siitä, mikä tekee kodista lapsille hyvän kasvun paikan. Emäntänä Anita Ahtiainen.
Pe 7.5. klo 19 Naisten ilta Hyvän Paimenen kirkolla klo
19. Kastehelmen päivän keväinen ja sointuisa naistenilta. Illan aikana voit tehdä rukoushelminauhan. Kaikki naiset ovat
lämpimästi tervetulleita! Emäntinä Satu Laakso ja Anita
Ahtiainen.
Nuorten illat keskiviikkoisin klo 19.30 Pirtissä.
Pakilan Martat kokoontuvat parittomien viikkojen tiistaina klo 17.30.
Tervetuloa mukaan!
Miestenpiiri
na klo 15

kokoontuu
parillisina
Hyvän Paimenen kirkon

viikkoiyläsalissa.

2.5. klo 18 Paloheinämessu Jumalanpalvelus nuorille ja nuorenmielisille. Musiikista vastaa seurakunnan nuoret. Antti Kylliäinen.
Lähetyspiiri Ulpu Leinon työtä Kansanlähetyksen kautta tukee joka toisena parillisen viikon tiistaina klo 15 kokoontuva
piiri. Yhteyshenkilönä on Kerttu Tamminen p. 724 8279.
ILON LÄHDE -lauluryhmän harjoitukset maanantaisin klo
18.30.
Ilta Raamatun äärellä parittomien viikkojen tiistai-iltaisin
klo 19.
Aamurukouspiiri kokoontuu perjantaisin klo 8.
Peittopiiri kokoontuu joka toinen maanantai parittomilla
viikoilla klo 13.
MUUTA:
Su 18.4. sekä 2.5. klo 16.30 Raamattupiiri Pakilan NMKY:n
takkahuoneessa. Tervetuloa mukaan nuoret ja nuorekkaat. Anita
Ahtiainen ja Tapio Hietalahti.
Maanantaikerho Torpparinmäen korttelitalolla,
keskiviikkokerho Hyvän Paimenen kirkolla sekä
torstaikerho Itä-Pakilan seurakuntakodilla.
Kaikissa pisteissä klo 13. Kerhossa on alkuhartaus ja
kahvikupin äärellä jutustelua ajankohtaisista ja arkipäivän asioista.
Tied. Helena Sipilä tai Anna-Kaisa Honkanen p. 2727 3324.
Kutomakerho
kokoontuu
keskiviikkoisin
klo
19
Torpparinmäen
seurakuntakodilla,
Lainlukijantie 10. Tiedustelut Irma Koskinen p. 724 9364.
KEVÄÄN PYHÄKOULUT:
Pyhäkoulu sunnuntaisin klo 11 Hyvän Paimenen kirkon Lasten
kappelissa, Itä-Pakilan seurakuntakodilla ja Torpparinmäen korttelitalolla. Paloheinän kirkolla klo 15. Tervetuloa!
Kirkkoherranvirasto avoinna ma, ti, to ja pe klo 10-14 ja ke klo
12-18. p. 2727 330,
osoite Palosuontie 1, (Hyvän Paimenen kirkolla).
Kotisivut www.kirkkohelsinki.net/pakila.
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HIUSATELJEE Oulunkylä puh. 720 6700 - Maunula puh. 724 0565 - www.hiusateljee.fi
Valokuvia Oulunkylästä?

KAHVIPAIKKA - HERKKUPAIKKA - LEIPÄPAIKKA

PULLAUKKO OY

Löytyykö sinulta vanhoja valokuvia, jotka kertovat Oulunkylään liittyvistä ihmisistä ja tapahtumista?

Aukioloaikamme ovat

Tule ja tuo valokuvat mukanasi
lauantaina 22.5. klo 15 – 18
Oulunkylätaloon työväenopiston
atk-luokkaan
Kylänvanhimmantie 25

Oulunkylä
Siltavoudintie 4
Puh: 754 5906
Avoinna:
Ark. 7.00-17.30
La suljettu

Skannaamme niitä kanssasi ja tallennamme Oulunkylän historian jatko-osaa varten ja / tai kotisivuillemme. Saat kuvat takaisin mukaasi.
Olemme kiinnostuneita ennen kaikkea elämää kuvaavista aiheista,
mutta myös vanhojen rakennusten
kuvat olisi hyvä saada muidenkin
ihmisten nähtäväksi.
Historiakirjan jatko-osan työryhmän
puheenjohtaja on kirkkoherra Heikki
Järvinen.
Skannaustilaisuudessa ovat mukana
kotisivutyöryhmästä mm. Kari Sundvall ja Annikki Piilonen.
Tilaisuuden järjestää Oulunkylä-Seura ry ja työväenopiston pohjoinen
alueopisto

Käpylä
Pohjolankatu 1
Puh: 726 1080
Avoinna:
Ark. 9.00-17.30
La suljetu

Perjantaina 21.5. myymälämme ovat kiinni.
Meillä käy lounasseteli.
Käy sinäkin!
Leipomo

Kesä tulee, uimakoulut alkavat
Nemoa etsimässä -uimakoulut on suunniteltu innostamaan 5-6 -vuotiaita lapsia
uimaan liittämällä opetukseen mukavia
tarinoita. Uimakoulun tehtävärata seuraa
Nemoa etsimässä -tarinaa.
Nemo-uimakouluja järjestetään eri puolilla
maata kevään aikana toukokuun loppuun
asti. Helsingissä seuraavissa uimahalleissa: Mäkelänrinteen uintikeskus, Helsingin
Urheilutalo, Pirkkolan uimahalli ja Siltamäen uimahalli, joista saa lisätietoja.

Oivallista toimintaa Oulunkylässä
Oulunkylän ala-asteen
vanhempainyhdistys OIVA järjestää ma. 26.4. klo
18.30 keskustelutilaisuuden
Oulunkylän ala-asteella
Teinintiellä ennalta ehkäise-

västä päihdetyöstä.
Tilaisuudessa kuullaan sosiaaliohjaaja Stig Lindholmin alustus vanhemmuudesta. Klaari-toiminnasta
kertoo Eija Krogerus ja

Koskela-Forsby-seura ry

Maunula-Seura

Oulunkylä-Seura

Pakila-Seura

Puh.joht.Pertti Mattila
puh. 0500-412025

Puheenjohtaja Raimo Puronen
Liesipolku 3 A
00630 Helsinki
puh. 724 0933, 040-716 5987

Puheenjohtaja Erwin Woitsch
Jokiniementie 4 C 21
00650 Helsinki
puh. 757 0501
erwin.woitsch@edu.espoo.fi

Puheenjohtaja Matti Enroth
Palosuontie 16, 00660 HKI
Puh. ilt. 754 1052

Siht. Anna-Maija Räty
puh. 09-7570631
Jäseneksi voit liittyä maksamalla jäsenmaksun 5 Euroa
seuran tilille Aktia
405542-299285.

Metsälä-Seura
Puheenjohtaja Jyri Suvanto
Henkivartijantie 14
00620 Helsinki
puh. 777 2046
Metsälä-Seuran hallitus kokoontuu n. 1,5 kk:n välein.
Lisätietoja puheenjohtajalta.

Sihteeri Juhani Kuronen
puh. 724 8416
juhani.kuronen@kolumbus.fi
Tietoa yhdistyksen toiminnasta
löydät Maunulan kotisivuilta
www.kaupunginosat.net/
maunula.
Jäseneksi voit liittyä Maunulan
Mediapajassa
(Metsäpurontie 19-21), josta saat
liittymiskaavakkeita.
Jäsenmaksu on 7 euroa

Johtokunnan jäsenet v. 2003:
Vesa Hongisto vpj.,Orvokki
Jokinen, Eija Krogerus, Eija
Kärnä, Kari Lehtola, Marja
Leppisaari, Harri Nygren,
Matti Perttilä, Maija-Kaarina
Saloranta, Juhani Vierimaa.
Sihteeri Tuula Kuuluvainen
Liity jäseneksi ilmoittamalla
tiedot: Päivi Wieser, Tunnelitie 9 G 51, 00320 Helsinki,
xiwi@welho.com.
Jäsenmaksu 10 euroa.
www.kaupunginosat.net/
oulunkyla

Sihteeri Seppo Latvala
p. 050-538 2846
seppo.latvala@luukku.com
Pakila-Seura vuokraa
Pakintaloa, Etupellontie 2,
00680 Helsinki (Itä-Pakila)
kokous-, juhla- ja pitopaikaksi.
Vahtimestari ja tilavaraukset
p. 728 4275.
Jätä viesti vastaajaan, otamme
yhteyttä.
Lisätietoa netistä: Pakila-Seura ry:n kotisivut:
www.kaupunginosat.ne

päihteiden käytöstä alueellamme kertoo vanh.konst.
Mia Lundan. Paikalla ovat
keskustelemassa myös
rehtori Eija Säilä ja OIVAn
pj. Tiina Laino-Asikainen.

Paloheinän-Torpparinmäen
kaupunginosayhdistys ry
Puheenjohtaja
Veli-Pekka Kantanen
puh. 724 9978
Paloheinän-Torpparinmäen
kaupunginosayhdistys toimii
alueen asukkaiden edunvalvojana viihtyvyyden lisäämiseksi aluellisen omaleimaisuuden
pohjalta.
Asukkaille avoimet kokoukset
ovat syys- ja kevätkokous,
joista tiedotetaan yhdistyksen
vihreällä tiedotteella. Toivotamme kaikki alueen asukkaat
tervetulleiksi yhdistyksen toimintaan.
Myös yritykset voivat liittyä
yhdistyksen kannatusjäseniksi.

