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SANNA VUORINEN

hjaaja Mikko Rasila vaikuttaa tyytyväiseltä, sillä ensiilta on sujunut hyvin. ”Pikkusen kylmä ilma, mutta
onneksi ei tuu jääkalikoita
niskaan. Eikä ukkoja ja akkoja”, Mikko Rasila tuumaa ja jatkaa: ”Kyllä mä
oon oikein tyytyväinen”.
Koulutukseltaan Mikko Rasila itse on tanssija, näyttelijä sekä koreografi. Hän
kertoo siirtyneensä ohjaajaksi seitsemisen vuotta sitten. Kysyn ohjauksistaan
rakkainta ja kuulen, että:
”Rakkain lapsi on tällä hetkellä Laulu tulipunaisesta
kukasta, koska mä oon sen
juuri synnyttänyt.”
Vertaan elokuvaa ja teatteria. Kameran kanssa otokset voidaan ottaa uudelleen,
mutta teatteri on ainutlaatuinen, siellä tilanne elää.
Myös tiimityöskentely on
toista luokkaa, sillä se korostuu ja sen merkitys kasvaa. Mikko Rasila nyökkää
ja lisää: ”Kyllä. Semmoinen yksinkertainen asia on,
että me ei olla joutsenia,
yksiavioisia. Olavia laina-

takseni, vaikka Linnankoski ei niin kirjoittanut, mutta
mä oon sitä mieltä, että silloin kun ymmärretään ryhmätyöskentely, niin tulos
on hedelmällistä.”
Linnankosken tekstiä on
noudatettu kurinalaisesti,
mutta joitakin roolihahmoja on muutettu miehistä
naisiksi. Esimerkiksi Moision isäntä nähdään lavalla
emäntänä.
Mikko Rasila kertoo perustavansa musiikkiteatterin
rakentamisen hyvin pitkälle toimivaan koreografiaan:
”Mä alotan aina koreografiaharjoituksilla ja teen siitä liikekielenkaaren. Se on
mulle ominaista. Se on hirveän luontaista tehdä ekana kaikki isot numerot ja
sen jälkeen lähteä ohjaamaan tilanteita. Musiikkiteatterissahan on kyse siitä, että aina näytellään kohti musiikkinumeroita.”
Laulu tulipunaisesta kukasta on tarina elämänsisällön löytymisestä tyhjyyden
jälkeen. Näytelmän päähenkilö on Olavi, joka laskee
tukillaan kosken jos toisen-

kin vain tehdäksen vaikutuksen töllien tyttöihin. Vakuuttavat lemmenluritukset tekevät taikoja,
mutta valojen vannominen on Olavin mielestä
muiden mussutuksia. Hänethän on luotu liikkumaan.
Sutjakkasanaisen esityksen muassa kuulee
myös Antti Vauramon
uudelleen sovittamia Olavi Virran kappaleita.
”Musiikkivalinnat tulivat
sitten siitä, että päähenkilön nimi on Olavi. Mikä onkaan parempi kuin
Olavi Virta?” kysyy Rasila. ”Koko musiikki on
erittäin merkittävä osa tätä teosta. Pitkien palavereiden jälkeen musiikkidramaturgia sovitettiin tähän Antin kanssa yhdessä.”
Ulkomailta tulevat isot
musikaalit ovat hyvin
standardeja. Muun muassa Loyd Webberin teoksia ei saa muuttaa lainkaan. Vanhankaupungin
kesäteatterissa on toisin.
Nyt nähtävässä Laulu tulipunaisesta kukasta on musiikkidramaturgiaa tehtäessä leikitelty ajatuksilla. ”Koska se näyttelijätär on punatukkainen,
niin sen jälkeen pitää tulla Punatukkaiselle tytölleni. Luonnollisesti”, kertoo Mikko Rasila.
Sanna Vuorinen

Vanhankaupungin kesäteatteri sijaitsee
osoitteessa Hämeentie 159.
Ei-katetussa ulkoilmakatsomossa voi
kuulla myös lintujen laulua.
Näytökset 8.,11.,13.,14.,15.,18.,25.,27.,
28.,ja 29.6 klo 19, paitsi su klo 15.
Liput 10/5€
Tiedustelut p. 0931084242

Ohjaaja Mikko Rasilan mukaan musiikki on tärkeä osa näytelmää, jossa kuullaan Antti Vauramon uudelleensovituksia.
SANNA VUORINEN

Laulu tulipunaisesta kukasta -musiikkimäytelmän Olavit.

Tyylilyylit
Camilla Niemi ja Elina Seppänen perustivat Tyylilyylit nimisen Parturi-Kampaamon 13.6.1994.
Miten kaikki tapahtui?
- Se oli sitä syvintä lamaa.
Mäkitorpantie 23:n liiketila
oli ollut tyhjillään jo hetken
aikaa, ja se oli meille sopivan kokoinen. Kun päätös oli tehty, alkoi tapahtua.
Meni muutama kuukausi ja
oltiin täällä jo aloittamassa.
Minkälainen paikka Oulunkylä on yrittäjille?
-Hyvä. Ensin ajateltiin, että
tää on vähän liian sivussa.
Mutta Mäkitorpantietä pitkin ihmiset menevät. Vieläkin on ihmisiä, jotka ihmettelevät, että onko tässä Parturi-Kampaamo. Mutta tää
on näkyvä paikka.
Mikä on vaikeaa? Esimerkiksi miten raidoista saa
oranssit?
-Ei siihen ole ikinä mitään
selvää kaavaa, että se menee näin. Se ehkä onkin yksi tekijä, joka pitää tämän
ammatin mielenkiintoisena.
Tosin ei suuria katastrofeja-

”Hyvää kesää kaikille
ja tervetuloa”, toivottavat
parturi-kampaajat
Elina Seppänen ja
Camilla Niemi

kaan ole sattunut. Sen verran hyvin ollaan osattu.
Mitä mieltä te olette
hiustaiteilijoista?
-Mehän olemme. Tosi hyviä tyyppejä.
Tulevan kesän trendit hiuksissa?
-Vähän pidemmät linjat,
mutta edelleen hyvin rikkonaiset. Väreissä voi oikeastaan olla ihan mitä vaan.
Vanhoissa tauluissa voi nähdä paljon hienoja kampauksia. Oletteko te loihtineet
niitä esimerkiksi vanhojen
tansseihin?
-Siinä on ikävä kyllä käynyt vähän niin, että niistä
on tullut enemmänkin iltapukujuhlat. Niissä ei enää,
meidän kannalta, voi sanoa,
että kyseessä on vanhojen
tanssit. Joskus kymmenen
vuotta sitten niissä yritettiin
jäljitellä näitä. Nyt kun monella on iltapuvut, tehdään
myös moderneja nutturoita.
Minkälainen kampaus on
sellainen unelmien täyttymys, jota haaveilette tekevänne?

-Kyllä se on lähinnä sellainen, että kun asiakas istuu alas tuohon tuoliin, niin
tehdä juuri hänelle sopiva
ja hyvä kampaus. Että hän
on tyytyväinen. Eikä tässä
ammatissa ole mitään yhtä
ainoaa juttua, muotia, haavetta. Kaikki lähtee siitä
ihmisestä, joka istuu siinä
suun edessä. On tosi kivaa,
kun silloin tällöin pääsee tekemään juhlakampauksia.
Minkälaisia hiustenhoitovinkkejä annatte vaikkapa
kuiville latvoille?
-Kaikki lähtee kotihoidosta. Kenelläkään ei ole aikaa
käydä Kampaajalla kahtakolmea kertaa viikossa, joten hyviä tuotteita kannattaa hankkia kotiin.
Miten hiuksia kannattaa
suojata auringolta?
-Aika monessa tuotesarjassa löytyy UV-suoja. Ihan
shampoissa, hoitoaineissa,
muotoilutuotteissa. Niitä
vaan päähän. Myös säännöllinen hiusten leikkaus
tekee hyvää.
Sanna Vuorinen

30 vuotta lasten
vastaanottotoimintaa

SANNA VUORINEN

Stadian esittävän taiteen koulutusohjelma on
perustanut oman kesäteatterin
Vanhaankaupunkiin. Kesäteatterissa voi käydä
tänä kesänä katsomassa vuoden viimeisen
työpajan oppilaiden valmistaman esityksen, joka
on tekstiltään Johannes Linnankosken, mutta
musiikkinäytelmäsovituksena ohjaaja Mikko
Rasilan.

SANNA VUORINEN

Laulu tulipunaisesta
kukasta
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uonna 1973 toimintansa aloittanut Oulunkylän perhetukikeskus (ent. Oulunkylän erityislastenkoti) viettää tänä
keväänä 30-vuotisjuhlaansa. Vuosikymmenien aikana
on suuri joukko lapsia saanut tilapäisensijoituspaikan.
Tuo perustehtävä oli varsin huolella pohdittu, koska
se on pääpiirteiltään käyttökelpoinen edelleenkin.
Vuosikymmenten kuluessa ihmisten elämän edellytykset ovat suuresti muuttuneet ja kehittyneet. Laitoksemme palveluja tarvitsevien lasten ja perheiden osalta muutokset eivät
ole aina olleet yksinomaan
myönteisiä. Oman piirin ulkopuolelta on perheenjäsenille tullut uusia velvoitteita ja paineita, joiden edessä
kaikkien voimavarat eivät
ole riittäneet. Selviytymisen paineet ja taloudelliset
ongelmat ovat saattaneet romahduttaa perheen hyvinvoinnin ja tasapainon, äärimmillään ne ovat saatta-

Oulunkylän perhetukikeskus täytti 30 vuotta.

neet olla vakava uhka perheenjäsenten terveydelle.
Jo laitoksen toiminnan
varhaisina vuosina ymmärrettiin, että laitokseen sijoitetun lapsen omaisia, lapsen perhettä, ei saa jättää
huomiotta. Myös laitoksen
henkilökunnan velvollisuudeksi katsottiin sijoitetun
lapsen vanhempien tukeminen. Kun lapsen vanhemmat ja muut omaiset saivat
laitoksen työntekijöiltä tukea vaikeuksissaan, autettiin samalla lasta. Onhan
tosiasia, että jokainen lapsi
haluaa, että hänen vanhempien perusasiat, toimeentulo, terveys ja keskinäinen
vuorovaikutus, ovat kunnossa. Jokaiselle lapselle on tär-

keätä, että hänen vanhempiaan arvostetaan ja kunnioitetaan. Laitoksen työssä
nähtiin, että perheen mukana pitäminen lapsen elämän
kaikissa vaiheissa on juuri
sitä kokonaisvaltaista tukea ja kunnioittamista, joita lapsi tarvitsee tasapainoiseen kasvuunsa ja kehitykseensä.
Yksi merkittävimmistä
laitoksen työn kehittämisen vaiheista on ollut useita
vuosia kestänyt perhekeskeisen työskentelyn kehittäminen, “perhekeskeinen
lastensuojelutyö“. Tuon kehittämis- ja koulutusjakson
aikana laitoksen työtekijät
saivat hyvät valmiudet perheneuvottelujen ja muun
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Oulunkylä-Seuran lausunto Yleiskaava 2002ehdotuksesta Helsingin kaupunginhallitukselle
Patolan metsäalue / Oulunkylän urheilupuisto:
Risupadontien pohjoispuolelle esitetään kerrostalokorttelia. Hirsipadonkujan ja suon välillä on pientalovaraus,
samoin Patolan metsän pohjoisreunassa Itä-Pakilan puolella. Alueet ovat ulkoiluteineen kuitenkin olennainen osa
Oulunkylän urheilupuistoa ja ehdotetut rakentamisalueet
pienentäisivät viheraluetta merkittävästi. Monipuolisten
liikunta- ja muiden virkistysmahdollisuuksien sekä luontoarvojen säilyttämiseksi Oulunkylän urheilupuiston ympäristössä ei Patolan metsäaluetta tule enää kaventaa yhtään. Alue tulee jättää kokonaisuudessaan eli nykyisessä
laajuudessaan virkistyskäyttöön. Tästä tulee päättää jo
yleiskaavassa, eikä jättää asiaa asemakaavoituksen varaan. Alueen keskellä oleva suo (Patolan neva) kuuluu
uhanalaisiin biotooppeihin ja on myös koulujen opetuskohde. Se tulee rauhoittaa luonnonsuojelulailla.
Käskynhaltijantien eteläpuolinen viherkaista tulee
säilyttää. Tuusulantien ja Patolan välinen viherkaista tulee säilyttää ja sinne tarvitaan myös kevyen liikenteen
yhteys.
Viikinmäki, Helsinki-puisto: Oulunkylä-Seura on tyytyväinen Helsinki-puistoesityksestä, tosin se kannattaa
edelleen puistolle kansallisen kaupunkipuiston statusta.
Viikinmäen kohdalla seura on ollut huolestunut rakentamisen vaikutuksista Vantaanjoen kansallismaisemaan.
Kaavaehdotuksessa Viikinmäen kerrostaloalue on onnistuneesti merkitty pientalovaltaiseksi alueeksi, mikä toivottavasti takaa sen, etteivät talot nouse metsäalueen yläpuolelle. Viikinmäen kaava-alueen rajaa tulee kaventaa
niin, että Vantaanjoen viherkaista jää esitettyä leveämmäksi.
Pukinmäessä Vantaanjoen varteen osoitetun lisärakentamisalueen ei tule kaventaa Helsinki-puiston toimivuutta
ja siten estää viherkäytävän toimivuutta.
Yleiskaavan puutteena on huonon ja puutteellisen karttaesityksen lisäksi mm. se, ettei esityksestä selviä kuinka
paljon nykyisestä viherpinta-alasta ehdotetaan otettavan
muuhun käyttöön. Tämä olisi ollut mm. Patolan metsän
kohdalla tärkeä tieto.
Yleiskaavassa ei ilmanlaatu- ja meluselvityksiä ole
hyödynnetty, vaikka asuinympäristön terveellisyys ja
viihtyisyys tulisi turvata ja ilmanlaatua ja melua koskevia
ohjearvoja noudattaa. Lisärakentamisalueet Tuusulantien
varressa Maunulan ja Patolan kohdalla sijoittuvat vilkkaan liikenteen haitta-alueille.
Oulunkylä-Seura ry.
Erwin Woitsch, puheenjohtaja
Vesa Hongisto, varapuheenjohtaja
perhetyön ohjaamiseen.
Perhetyön kehittämisen
tuloksena syntyi Oulunkylän perheasema. Laitoksemme yksi osasto rakennettiin
uuteen käyttötarkoitukseen,
palvelemaan lapsiperheitä
tehostetuin perheneuvotteluin. Tässä työskentelyssä
on tavoitteena, että lasta ei
tarvitsisi sijoittaa laitoksen
osastolle. Lisäksi perheasemalla on kaksi kokoperhehoidon asuntoa, joihin lapsi voi tulla lyhytaikaiseen
intensiivihoitoon yhdessä
vanhempiensa kanssa.
Nyt laitoksen henkilökunta on aloittanut uuden
pitkäkestoisen koulutusjakson ”lapsikeskeinen perhetyö”. Kaikessa kehittämistyössä on lähtökohtana lapsen etu, lapsen saama hyöty
omalle terveydelleen ja kehitykselleen. Lapsikeskeisen perhetyön koulutusohjelmassa näkökulmaa on
entistä terävämmin suunnattu lapsen tarpeisiin. Lapsen vanhemmat ovat tietenkin edelleen tärkeimmät yhteistyökumppanimme. Työn laadun parantimiseen liittyvää pohdintaa
käydään erityisesti lapsen

ja perheen asiakastyöprosessin osalta.
Viime vuosien lisäys toimintaamme on nuorisoikäisten vastaanottoyksikön,
Pihkapuiston perhetukikeskuksen hallinnon liittäminen laitokseemme. Nyt siis
kauttamme tarjotaan vastaanotto- ja arviointipalveluja 7-18 -vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Lisänä ovat vielä
perheasemamme avopalvelut sekä kokoperhehoito.
Toimintamme alkuvuosina laitoksen neljällä osastolla oli sijoitettuina yhteensä 32 lasta. Jokaisella
osastolla oli kolme työntekijää. Toiminta tuon ajan
niukahkoilla resursseilla oli
paljolti joukkojen hallintaa.
Vuosien mittaan henkilökunnan määrää on saatu lisättyä. Tänä päivänä jokaisen asiakkaan työprosessi
on mahdollista suunnitella
hyvin yksilöllisesti. Tällä
tavoin voidaan taata jokaiselle laitokseen sijoitetulle lapselle perusteellisesti laadittu arviointi pohjaksi
jatkosijoitukselle.
Riku Juntunen

Terveyskeskukseen
16 kilometriä?
Oulunkylä-päivää vietettiin sunnuntaina 25.5. hyvissä tunnelmissa: vapaaehtoisvoimin oli alueen asukkaille koottu kulttuuripitoista ohjelmaa. Tavoitteena
oli nojautua lähinnä kaupunginosan omien osaajien
varaan. Myös nuorisolle haluttiin tarjota tällä kertaa
viihtymistä lähikulmilla: tyttöbändi Indica sai paljon kuuntelijoita ja heidän musiikkinsa maistui vähän varttuneemmillekin. Seurahuoneella ja viereisessä Taiteilijapuistossa vieraili arviolta noin 400 henkeä. Tunnelma oli leppoisa ja kesän odotusta täynnä,
siitä vielä kiitos kaikille kävijöille ja järjestelyihin
osallistuneille. Onnistuminen kannustaa jatkamaan
ja parantamaan puitteita ensi vuonna, varsinkin jos
järjestelyihin saadaan vähän lisää väkeä.
Pohjoisten kaupunginosien terveys- ja
sosiaalipalvelut uhattuna?
Helsingin taloudellinen ahdinko jatkuu ja pahenee.
Syynä eivät ole ylisuuret menot vaan se, ettei Stadi
saa pitää riittävästi omia verotulojaan vaan joutuu
siirtämään niitä liiaksi muiden kuntien käyttöön.
Kaupungin yhteisövero-osuus on laskenut parhaimmasta 13 prosentista alle viiteen prosenttiin. Ylipormestarimme Eeva-Riitta Siitonen pitää tilannetta
kohtuuttomana ja sanoo maan tuoreen hallituksen
pettäneen kaikki lupauksensa Helsingille. Olen samaa mieltä ja ihmettelen mikä sai niin monet helsinkiläiset äänestämään Anneli Jäätteenmäkeä eduskuntaan ja sitä kautta pääministeriksi. Vaikka nykypääministeri ennen vaaleja lupasi kuntien yhteisöveron kuntaosuuden nostamista, ei hallitusohjelmassa
luvata kuntien yhteisövero-osuuden lisäämistä vaan
niille ennakoidaan aivan päinvastaista kohtelua. Eipä
näytä olevan juuri Helsingin puolesta puhujia muidenkaan ministerien joukossa.
Pakisen ”politiikkaa” tästä asiasta, sillä tilanne
koskee niin Oulunkylää kuin muitakin pohjoisen piirin kaupunginosia. Esillä on nimittäin ollut ”verhojen
takana” pohjoisen sosiaali- ja terveyspiirin jakaminen
naapuripiirien kesken. Tämä merkitsisi selvää palvelujen huonontumista, esim. terveyskeskuspalveluihin
matkattaisiin pitemmän matkan päähän. Ällistyttää,
kun Helsingin Sanomissa 27.5. terveyslautakunnan
jäsen Birgitta Dahlberg (rkp) toteaa, ”Helsingissä
me liian paljon painotamme sitä, että terveysaseman
pitäisi olla kävelyreitin varrella.”Esimerkiksi hän ottaa Pernajan, missä kukaan ei ihmettele, että terveysasemalle on matkaa 16 km. Hän osuu suhteellisuudentajun puutteessaan hyvin olennaiseen seikkaan:
Pernajalla on asukkaita vajaa 4.000, mutta pohjoisessa piirissämme 40.000 eli lähes Mikkelin verran!
Oman piirin sulauttamisessa häviäisi myös paikallistuntemus, jota piirin oma sosiaali- ja terveysjaos
edustaa, ei mikään vähäinen asia suurkaupungissa,
jossa päätöksenteko on asukkaista etäällä. Siis järkeä
käteen säästötoimissakin: pohjoista sosiaali- ja terveyspiiriä ei tule sulauttaa tai lakkauttaa. Helsingin
säästöjä työstävältä kaupungin hallituksen pj. Jussi
Pajusen johtamalta komitealta toivon salaseuran sijaan avointa ja vuorovaikutteista työtä kansalaisten
kanssa.
Lapset mukaan lähiluontoon nauttimaan kesästä
Varmaksi kevään merkiksi on kotipihallamme muodostunut sepelkyyhkyn paluu pesimään männikön
suojaan. Tuon huhuilevan kyyhkyn erottaa kesypulusta kaulan valkoisesta kauluksesta. Oulunkylän kesähelmiä ovat minulle mieleisimpien Pikkukosken
uimarannan, Patolan metsän ja Vantaanjokivarren
ohella monet pienet vihreät lähikohteet, jossa kasvien kasvua ja kukintaa, lintujen laulua ja pörriäisten hyörinää voi aistia. Vihreästä idyllistämme kantoi
Oulunkylä-Seura myös huolta, kun se jätti vapun alla muistutuksensa Helsingin yleiskaavaehdotuksesta
2002. Kannanotto luettavissa vieressä.
Nautinnollista kesää vaikka
pinnaa voivat koetella säästötoimista aiheutuvat heikentyvät palvelut, jonottamiset ja harvenevat bussivuorot . Ei unohdeta naapuriapua kesälläkään!
Erwin Woitsch,
Oulunkylä-Seuran puheenjohtaja
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Käy taloon, siellä on tekemisen meininki!

Se on siinä!
Puutavaran erikoisliike

Meiltä saat puuta pitkänä tai
pätkänä tarpeesi mukaan.
Ja paljon muita rakentamisen
laatutuotteita.

VALLILAN
PUUTAVARA
Kyläsaarenkatu 10, puh.731 340
arkisin 7-17, la 9-13

www.sahakonttori.fi

Mustapekka
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Pakila-Seuran
Puheenjohtajan palsta
* Pakila-Seuran 40-vuotisohjelmaan
kuuluneessa ylipormestarin asukasillassa viime syksynä kaupunginjohtaja
Eva-Riitta Siitonen leikkasi siivet Paloheinän terveysaseman lopettamista
koskevilta huhuilta. Siitonen totesi Paloheinän terveysaseman toiminnan siirtämisen Maunulan terveysaseman yhteyteen tulevan ajankohtaiseksi aikaisintaan vuosikymmenen lopulla, jos silloinkaan.
Kevään kuluessa on kuitenkin kuulunut huhuja Paloheinän terveysaseman
siirtämisestä Suursuon sairaalan tiloihin. Pakila-Seuran kevätkokous päätti
28.4. lähettää ylipormestarille jyrkkäsävyisen avoimen vastustuskirjeen. Pari
viikkoa kokouksen jälkeen osuin yhteen
terveysviraston toimitusjohtaja Matti
Toivolan kanssa Paloheinän K-kaupalla, ja hän kertoi esittelevänsä terveyslautakunnalle virastonsa budjetin ensi
vuodelle muutaman viikon päästä, eikä tässä esityksessä puututa Paloheinän
terveysasemaan.
Tätä tekstiä naputellessani asia on
pöydällä terveyslautakunnassa. Lopullisesti ensi vuoden osalta asian ratkaisee kaupunginvaltuusto budjettiäänestyksissään joulun alla. Vastustuskirjeen
on nyt odotettava ainakin lautakunnan
kannan selviämiseen.
* Kevätkokouksessa oltiin huolestuneita myös siitä, että pelastusajoneuvojen
saapuminen kestää Pohjois-Helsingissä pitempään kuin muissa kaupunginosissa. Ambulanssin tulo Käpylästä Pakilaan kestää seitsemän minuuttia, kun
muualla saapumisaika oli viisi minuuttia. Lisäminuuteilla on usein ratkaiseva merkitys. Tätäkin asiaa on käsiteltävä em. vastustuskirjeessä tai sitten erikseen.
* Kevätkokous päätti pysyttää ennallaan
seuran 10 Euron määräisen jäsenmaksun.
* Pakila-Seuran jäsen moitti kevätkokouskutsun yhteydessä lähetettyä jäsenmaksulaskua kömpelöksi. Asiassa on
perää, lasku on atk-ohjelman vakiopohja, jossa on kaikenlaista Pakila-Seuran
kannalta tarpeetonta ja muutakin mokaa oli. Maksut ovat kuitenkin löytäneet
seuran tilille entiseen tapaan, mistä kiitokset. Ensi vuonna lähetämme fiksumman jäsenmaksulaskun.
* Itä-Pakilaan Etupellontien puistoon
rakennettu uusi leikkipuistorakennus on
suljettu ennen käyttöön ottamista. Kaupungin rahat eivät riitä rakennuksen viimeistelyyn ja toiminnan aloittamiseen.
Tehdyt investoinnit ovat käyttämättöminä - on kallista olla köyhä.
* Tein alkuvuonna kaupunginvaltuustolle aloitteen Kuusmiehentien, Pakilantien ja Yhdyskunnantien nopeusrajoitusten laskemisesta 50 kilometristä
40 kilometriin tunnissa.
Vastauksessaan kaupunkisuunnitteluvirasto ilmoitti selvittävänsä asiaa
touko-kesäkuun aikana kokonaisvaltaisesti aluettain ja yksittäisten kokoojaväylien osalta. Jään odottamaan. Vaikutti vähän siltä, että virastolta oli loppunut
vastaamiseen varattu aika ja tällä tavoin
saatiin aikalisä.
* Asukas Torpparinmäestä oli huolissaan Paloheinän golf-kentän suoja-aidan mataluudesta. Palloja lentää yli ai-

dan ja niillä on kova iskuvoima. Asia on
tehtävien-töiden-listallani, mutta en ole
muutamasta yrityksestä huolimatta vielä tavoittanut asian vastuuhenkilöä.
* Elontien varressa asuva pakilalainen oli huolissaan koirien jätöksien korjaamisesta. Kaksi-sivuisessa kirjeessä
esitetään ratkaisuehdotuksia ympäristön
siistinäpitämiseen. Pakilassa on pitkät
etäisyydet, paljon koiria mutta koirapuistoja harvassa, niinpä koirat varsin
usein tekevät tarpeensa kadunvarren viheriöille tai tonttien reunaan. Omistajien on kerättävä jätökset pois. Tätä
voitaisiin kampanjoida koiraverolaskun
yhteydessä lähettämällä laskun liitteenä esim. 25 itsestään maatuvaaa jätöspussia. Asiassa on ideaa. Monet koiranomistajat valittavat, etteivät saa mitään
koiraveron vastineeksi. Puistojen ja katujen siisteydestä vastaavalla rakennusvirastolla on erinomainen organisaatiokyky: Täti Vihreä, jonka johdolla varmaan järjestyisi yhteistyö koiranomistajien, kenneljärjestöjen, koiraveron kerääjän kaupunginkanslian ja rakennusviraston välillä.
* Ripusuontien tuttava kysyi neuvoa
kissaongelmaan. Hänen naapurinsa pitää kissojaan pihallaan vapaana. Niitä
ei piha-aita pitele, kissat ovat merkinneet reviirikseen myös tuttavani pihan
ja harventavat viimeiseen asti linnunja oravanpojat. Tuntemani kissaekspertti sanoi kissojen pysyvän poissa sellaiselta pihalta, jonka reunamaat on käsitelty hajuvesillä. Varmaankin hyvä käyttö vanhoille pullonpohjille. Tiedättekö
muita konsteja? Voisin julkaista niitä
tällä palstalla.
* Leijonilla oli 11.5. perinteinen äitienpäivätempauksensa. Väkeä oli Paloheinän majan ympäristö mustanaan ja
sää oli tilauksen mukainen. Leijonien
järjestelyt toimivat erinomaisesti jopa
säänkin osalta. Olin tilaisuudessa opintomatkalla taas kerran ja tuin toimintaa
valitsemalla viisi sellaista yhden euron
arpaa, jotka eivät voittaneet.
* Osittain edellisestä johtuen PakilaSeuran johtokunnan kokouksessa päätettiin järjestää Pakila-päivä tänä vuonna syystapahtumana.
* Helsingin kaupungin stop-töhryille
projekti on onnistunut tavoitteissaan.
Töhrytilanne on kartoitettu vuonna 1998
ja siihen verrattuna töhryjen määrä on
vähentynyt 75 prosenttia. Kevään kuluessa kymmenkunta tuttua on käynyt
hakemassa HKR:n toimittamia maalipurkkeja maalatakseen töhryt peittoon omista kaapelikaapeistaan ja kadun kalusteista. Muutama väripurkki on
vielä jäljellä, tarvitsijat voivat soittaa
kotinumerooni 7541052, niin sovitaan
luovutusyksityiskohdista.
Asuinalueemme on jo
pitkään valmistautunut
kesän tuloon. Puutarhakaupunginosamme on
ihan kohta uhkean vihreä ja täynnä alkukesän
kukkia. Toivotan hyvää
kesää ja loma-aikaa.
Matti Enroth,
Pakila-Seura ry:n puheenjohtaja,
kaupunginvaltuutettu

Golfpalvelut paranevat
Paloheinässä

P

aloheinän golfkenttä
on ollut muutosten
kourissa. Helsingin
kaupunki teki talvella Paloheinä Golf Oy:n kanssa pitkäaikaisen vuokrasopimuksen, joka ulottuu vuoden
2022 loppuun saakka. Yhdeksänreikäisen golfkentän
vaatima maa-alue on lähes
16 hehtaaria.
Pitkäaikainen vuokrasopimus mahdollisti uuden
klubitalon rakentamisen.
Rakennus on jo valmistumassa ja otetaan käyttöön
heinäkuun alkupäivinä.
Tämä Paloheinän niin
sanottu jokamieskenttä on
perustettu kaupungin liikuntaviraston aloitteesta ja
kaupunki on myös mukana
rahoittamassa.
Kenttä on pääkaupunki-

seudulla ainoa jokamieskenttä, jonne pääsee pelaamaan kuka tahansa ilman
seurajäsenyyttä.
Harjoituslyöntejä varten
on 85 uusittua lyöntipaikkaa, jotka kauniina kesäiltoina ovat jatkuvasti käytössä. Myöskin varsinainen golfkenttä on ahkerassa käytössä. Paloheinä
Golf Oy:n toimitusjohtaja
Hanna Teerijärvi kertoo
kävijöitä olevan päivittäin
500-1000 henkeä.
Pian valmistuvaan klubitaloon tulee ympärivuotiseen käyttöön Big Horne
-pihviravintola, jossa on 80
asiakaspaikkaa sisällä ja kesällä lisäksi 100 terassipaikkaa.
Golfkenttä on merkittävä
kesätyöllistäjä. Golfin pa-

Pyöräile varovasti!

P

ena-pupu
kiertää Tiedä-kesäkampanjan maskottina erilaisissa
kesätapahtumissa
Invalidiliiton edustajien kanssa. Alkukeväästä Tiedäkampanjan tarkoituksena on muistuttaa varomattoman pyöräilyn aiheuttamista vammoista ja estää
vakavien onnettomuuksien syntyminen. Invalidiliitto kuuluu myös
Suomi pyöräilee -toimikuntaan, jonka tarkoituksena
on edistää pyöräilyä liikuntamuotona ja edistää pyöräilyn turvallisuutta. Invalidiliitto kerää tärkeään
valistuskampanjaan varoja
myymällä kahden kappaleen julistesarjaa sekä Suvi Leukumavaaran suunnittelemaa kirjeensulkijamerkkisarjaa numerossa?
(09)-613191?

rissa työskenteleviä on 25
henkeä ja ravintola tulee
tarvitsemaan 6-8 henkeä.
Hanna Teerijärvi kiteyttää kentän luonteen: sinne
on helppo tulla jopa bussilla, se on lapsiystävällinen,
sopii kaikenikäisille ja kaikentasoisille harrastajille.
Hän kiittelee kaupungin
viranomaisten positiivista
asennetta, mutta esittää toivomuksen saada vielä hiukan lisämaata, jotta eräiden peliväylien lyöntisuuntia voitaisiin muuttaa. Nykyisellään golfpallot saattavat harhautua läheiselle
ulkoilutielle ja olla vaaraksi
siellä liikkuville.
Hanna Teerijärvi toivottaa golfista kiinnostuneet
tutustumaan paikan päälle.
(MH)

Avantouintia Pikkukoskelle?

I

lkka Taipale jätti maaliskuun alkupuolella kaupunginhallitukselle esityksen, että Vantaanjoen
Pikkukosken suvantoon järjestettäisiin avantouintipaikka.
Hanke näyttää etenevän, mutta aikataulu tulee
varmaan virumaan kaupungin taloudellisen kurjuuden
vuoksi. Pikkukosken uimarannasta tehdyssä yleissuunnitelmassa on varauduttu avantouintimahdollisuuteen.
Onnistuneen
Paikalle on suunniteltu
pyöräretken eväät:
myös uutta huoltorakennus1. Huollettu pyörä
ta. Siihen tulee pukusuojat,
2. Sopiva kypärä
sauna, koski ja kahvio. Ra3. Liikennesäännöt
kennuksesta tulee talviläm4. Kiireettömyys
min.
5. Hands free kännykkään
Liikuntavirasto oli osoit6. Iloista mieltä ja yhdessä tanut hankkeelle rakentaoloa!
misrahaa v. 2003-2004. Taloudellisen kurjuuden valSanna Vuorinen litessa hanke uhkaa siirtyä
tuonnemmaksi.

7.6.2003

Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit

Liikanen ja Paasilinna Maunulaan
Maunulan VII kesäseminaari ”Syntyikö asuinalueen tietoyhteiskuntamalli? - Kokemuksia
Sitran 2001-2003 rahoittamasta Oppivat seutukunnat hankkeesta” pidetään perjantaina
13.6. klo 9.00-17.00 Maunulan kirkolla (Metsäpurontie 15). Seminaarin avaa EU-parlamentin jäsen Reino Paasilinna. Hän alustaa aiheesta Digitaaliset kuilut – toteutuuko tasa-arvo
tietoyhteiskunnassa.
Seminaarissa kuullaan komissaari Erkki Liikasen alustus Euroopan unionin tietoyhteiskuntalinjauksista otsikolla ”eEurope 2005”. Projektipäällikkö Heli Rantanen pitää esityksen ”Nettimaunula - innovaatioita asuinalueelta - koulutusta, laajakaistaa, intranetejä ja uutta yhteisöllisyyttä”. Nettimaunulan arviointia Helsingin
yliopistolla tekevä tutkija Pasi Mäenpää kertoo
Nettimaunulan vaikutuksista asuinalueella..

Seminaari on Oppivat seutukunnat -hankeohjelman Maunulan projektin eli Nettimaunulan päätös- ja arviointitilaisuus. Projekti päättyi toukokuun lopussa. Seminaarissa selviää myös, miten Nettimaunulassa tuotetut toiminnot jatkuvat
tästä eteenpäin. Jatkon kiinnostavia ajatuksia
edustaa tutkija Jani Päiväsen esitys kollektiivisesta älystä.
Paikka: Paikka: Maunulan kirkko, Metsäpurontie
15. Seminaari on maksuton, mutta kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme seminaari-ilmoittautumiset maanantaihin 10.6.2003 mennessä
Hannu Kurjelle, puh. 050-413 0889 tai e-mail
hannu.kurki@1posti.net. Kaikki aihealueesta
kiinnostuneet, tervetuloa.
Seminaarin ohjelma:
www.kaupunginosat.net/maunula
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PULMU-uutisia

Kesälläkin saa apua

K

esälomat eivät hiljennä PULMUn toimintaa.
Olemme palkanneet kesäksi kaksi reipasta kesätyöntekijää tuuraamaan lomalla olijoita, toiminnanohjaaja Laura Parviainen Pohjois-Helsingin
lähimmäistyö PULMU ry:stä kertoo.
- Molemmat kesätyöntekijämme opiskelevat ammattikorkeakoulussa sosionomiksi. Heillä riittää ammattitaitoa kaikenlaisen kotiavun antamiseen siivouksesta ja
ikkunanpesusta lähtien. Jos Teille tulee avun tarvetta,
soittakaa PULMUun ja tilatkaa apua, Parviainen jatkaa.
Painaako ostoskassi?
PULMU on jo parin vuoden ajan kuljettanut kauppakasseja avun tarpeessa olevien ikäihmisten kotiin.
PULMU huolehtii kaupungin kotipalvelun piirissä olevien kauppa-asioinnista.
- Tämän lisäksi kuka tahansa eläkkeellä oleva voi
tilata meiltä kaupassakäyntiapua. Tilaukset tehdään puhelimella. PULMUn työntekijä ottaa tilauksen vastaan,
käy noutamassa kaupasta ostokset, kuljettaa ne tilaajalle kotiin ja huolehtii ostosten rahastamisen., Parviainen
selvittää
PULMU huolehtii myös koillisessa suurpiirissä kaupungin kotipalveluasiakkaiden ostospalveluista. Siellä asiakasmäärä on kasvanut niin suureksi, että kaksi
asiointipäivää ei enää riittänyt. Niinpä kauppaostosten
välityspäivät täällä pohjoisessa suurpiirissä supistuvat
kesäkuun alussa maanantaihin ja perjantaihin.
Näin tilaat PULMUsta kauppaostospalveluja

Vaihtoehto C, jonka pohjalta kehitetään lopullinen kaava

Komissaari Erkki Liikanen tulee alustamaan Maunulan Kesäseminaariin
perjantaina 13.6.

Suursuon
ostoskeskus puretaan
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 15.5.
torstaina, että Maunulan keskustaa kehitetään
kaupunkisuunnitteluviraston C-vaihtoehdon
pohjalta. C-vaihtoehdossa uusi keskusta syntyy
Pakilantien länsipuolelle (eli nykyisen Valintatalon
puolelle), jonne tulee 2000 kerrosneliömetrin
supermarket ja muuta liiketilaa sekä tiloja julkisille
toiminnoille kuten mahdollisesti kirjastolle ja
työväenopistolle. Pakilantien itäpuolelle tulee
asuinkerrostaloja 6500 kerrosneliömetriä. Vanha
ostoskeskus puretaan asuintalojen tieltä.
Asuintalojen katutasoon tulee liiketilaa.

M

aunulan keskustaa on suunniteltu kaupunkisuunnitteluviraston yhteistyöryhmässä, jossa ovat olleet
mukana alueen kaupalliset
yksiköt, asukkaat asukasyhdistysten edustamana sekä
kaupunkisuunnitteluvirasto,
kaupunginkanslia, kiinteistövirasto, rakennusvirasto
ja sosiaalivirasto. Lisäksi
Maunulassa on toiminut
asukkaiden oma suunnitteluryhmä, joka on tehnyt selvityksiä ja tuottanut suunnitelmia.
Uuden keskustan rakentaminen parantaa merkittävästi kaupallisia palveluita ja lisää Maunulan kes-

kustan vetovoimaa. Uuden
keskustan ja uusien pientaloalueiden rakentaminen
Maunulaan kasvattaa lisää
huomattavasti koko alueen
vetovoimaa. Uusi keskusta
hyödyntää käynnistyvää
länsi-itä-suuntaista Jokerilinjaa, joka kytkee Maunulan paikalliskeskuksen pääkaupunkiseudun teknologiakeskittymiin kuten Keilaniemeen, Otaniemeen,
Leppävaaraan, Pitäjämäkeen ja Viikkiin.
Konditoriakahvila Saunabaarin liikekeskustaan
Uusi konditoria-alan yrittäjä aloitti maanantaina 19.5.

Viialan Kotileipomon tiloissa Metsäpurontie 20:ssä.
Toimintaa jatkaa perheyritys, joka toimii toistaiseksi
vain Maunulassa. Yrittäjät
ovat toimineet alalla jo useamman vuoden, myös Viialan Kotileipomon jälleenmyyjinä. Uusi pullapuoti
myy Viialan kotileipomon
tuotteita, mutta myös muidenkin leipomoiden tuotteita on kaupan.
Uudet omistajat haluavat
kehittää myymälästä alueen asukkaita mahdollisimman hyvin palvelevan kokonaisuuden ja ovat ilmoittaneet ottavansa mielihyvin vastaan asukkaiden toiveita. Tavoitteena on saada
alueelle omaleimainen ja
juuri Maunulaan sopiva ja
aluetta elävöittävä konditoria-alan palvelupiste.

jille, jotka haluavat jatkaa
toimintaansa Maunulassa.
Metsäpurontien liiketilojen
vuokrat ovat olleet samaa
luokkaa kuin vanhan ostoskeskuksen pelkkä vastike
eli n. 7-9 euroa/kk/hum2.
Hankkeen tavoitteena on
kartoittaa Maunulan toimitilakanta ja viedä se internetiin sekä parantaa alueellisten toimitilamarkkinoiden toimivuutta.
Hankkeen tarkoituksena
on myös kehittää Metsäpurontien liikekatua, joka
yhdistää Saunabaarin liikekeskustan ja Suursuon uuden keskustan. Projektiin
pyritään saamaan mukaan
kiinteistövirasto, Helsingin
elinkeinotoimisto
ja
rakennusvirasto. Hankkeesta on vastuussa MaunulaSeuran Paavo Kaipainen
(paavo.kaipainen@1posti.net,
Suursuon yrittäjien
puh. 050-401 4049). Yritsijoitus
täjät, jotka ovat kiinnostuneet Metsäpurontie liiketiMaunula-Seura ja Maunu- loista, voivat ottaa yhteyttä
lan Asukasyhdistys ovat liiketila-asiassa Paavo Kaikäynnistämässä projektia, paiseen.
jossa etsitään Maunulan
nykyisestä liiketilakannas- Lisää tietoja:
ta toimitiloja niille Suur- www.kaupunginosat.net/
suon ostoskeskuksen yrittä- maunula

Oulunkylässä, Maunulassa, Metsälässä, Pakilassa, Paloheinässä tai Torpparinmäessä asuvat saavat kauppaostosten kotiinkuljetusta kesäkuun alusta lukien siis
maanantaina ja perjantaina.
- Jos tarvitsette kaupassa käyntiapua maanantaina,
tilaukset pitäisi tehdä PULMUun viimeistään maanantaina klo 7.30 – 10 välisenä aikana. Parasta tietysti olisi,
jos tilauksen tehtäisiin jo edellisellä viikolla torstaina.
- Jos kauppaostokset haluaa saada kotiin perjantaina, tilaukset pitää tehdä entiseen tapaan torstaina klo
7.30-15 välisenä aikana.
Valitettavasti joudumme pitämään kiinni näistä aikarajoista. Jos puhelinlinja on varattuna, kun olette jättämässä kauppatilausta, soittakaa hetken päästä uudelleen. Jos kaikki työntekijämme ovat asiakaskäynneillä,
kun haluatte jättää ostostilauksen, jättäkää viesti puhelinvastaajaan, niin otamme teihin yhteyttä, kun olemme
paikalla. Riittää, kun kerrotte vastaajaan nimenne ja
puhelinnumeronne.
PULMUn puhelinnumero on 754 3854.
Tilauksen voi lähettää myös faksilla.
Sen numero on 754 2151.

Ajattelemisen aihetta

Moraalin puute
ei ole rikos
- Juuri näin, kuulin itseäni vanhemmalta ja viisaammalta.
Ainakin olin pitänyt
häntä jotakuinkin viisaana, mutta tämän tokaisun
jälkeen totesin, että näin
ei ole. Mutta tilanne, jossa tämä lausuttiin aiheutti
syvän hiljaisuuden. Niin
syvän, että vasaran putoamista ei kukaan olisi huomannut.
Jäin miettimään ensin,
kuinka joku uskaltaa lausua ääneen jotain näin pahaa… Ehkä hän oli oikeassa, mutta kannattaa
miettiä, miksi näin on?
Pitäisikö tätä puutetta
pohtia oikein tosissaan ja
ainakin pyrkiä etsimään
siihen apua? Se voi olla

liian vaikeaa, koska tässä tapauksessa ainakin se
kuulosti melkein oikeutetulta, niin vakuuttavasti se esitettiin. Ja ainakin
minusta tuntui, että moraalittomuutta voi käyttää
aina silloin, kun halutaan
loukata, alistaa tai hämätä muita ihmisiä.
Se on itse asiassa ase,
mutta laillinen ilman
aseenkäyttölupaa. Erittäin
vaarallinen sellainen, koska sillä ei ole kasvoja ei
silmiä, sydäntä eikä mitään ihmiselle kuuluvaa.
Yksi asia on varmaa.
Ensimmäistä kertaa asia
sai kasvot, jotka tunnistan aina.

Leila Toivonen

