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Oulunkylä-Seura
Erwin Woitsch
-puheenjohtaja-

Hyvät oulunkyläläiset - bästa åggelbybor!

26.10.2002

Vihdoinkin
Oulunkylän seurahuone
saadaan arvoiseensa käyttöön Talolla tanssitaan taas!

Syksyn viimeinen väriloisto ja vieno ensilumi yhdessä kaunistavat vielä hetken kaupunginosaamme.
Komeat istutukset ja luonnon maisemat, joista nyt
nautimme, ovat vuosikymmenten aikoina niin ihmiskäden kuin luonnon oman kulun muovaamaa
perintöä. Eri aikakausien rakennukset asukkaineen
kertovat meille myös ajan tarinaa. Kun Tapio Rautavaaran kotitalo Teinintiellä kesällä luvatta purettiin, lohkaistiin Oulunkylän kulttuuriperinnöstä jotakin hyvin tähdellistä pois. Kansallislaulajamme ja
-urheilijamme koti säilyy toki muistoissa ja valokuvissa, mutta Oulunkylän maisema ei hänen elämänjäljistään enää kerro, se on olennaisesti ja ”Tapsan”
osalta lopullisesti köyhtynyt.
Rakennusperintöilta ja syyskokous

Historiikkiteokselle jatkoa
Oulunkylän historiateos Vihreä idylli ilmestyi 25 v.
sitten. Kannessa komeilee enteellisesti Seurahuoneen arvorakennus, joka nyt on toiminut vajaan
vuoden asukastalonamme. Historiateoksen kakkososa on saanut tuulta alleen: kartoittavia kokouksia
on pidetty, aineistoa ryhdytty keräämään, toimikuntaa on koottu ja sille on löytynyt vetäjäksi seuran entinen puheenjohtaja kirkkoherranakin tunnettu Heikki Järvinen. Henkilöhistoria tulee olemaan
kakkososan tärkeä elementti. Tässä työssä tarvitaan
myös lehden lukijoiden apua, josta enemmän joulukuun lehdessä.
Liike-elämän tapaaminen
Seura järjesti alkusyksyllä tapaamisen alueen keskeisten yrittäjien kanssa. Haluamme vaikuttaa siihen, että palvelut Oulunkylässä säilyvät ja kehittyvät. Keskustelimme mm. seuran ja lehden merkityksestä Oulunkylälle, yrittäjäfoorumin tai ”Oulunkylän kauppakamarin” tarpeesta ja viikottaisen
kauppakeskustapahtuman järjestämisestä. Ilmi tuli
myös, että pysäköintialue Mäkitorpantien kulmassa
on kauppakeskukselle elintärkeä. Yhteistyö alkoi
hyvin, päätimme kokoontua säännöllisesti kerran
kaksi vuodessa vähän laajemmalla porukalla. Yhteinen vetoomuksemme asukkaille: jos haluat hyviä
palveluja Oulunkylässä, niin käytä niitä usein!
Valoa pimeään vuodenaikaan
Ensi viikon tistainan 29.10. voi karistaa syksyn pimeyden mielestään, unohtaa television, lähteä tapaamaan toisia ja suunnata Seurahuoneelle, jossa
Oulunkylä-Seura ja Tapio Rautavaara -seura virittävät asukastalon tanssit. Mikäli väkeä tulee tarpeeksi, tansseja on luvassa jatkossakin. Seurahuoneelle
suunnitellaan juhlaviikkoa 1.-8.12., järjestelyihin
tarvitaan talkooväkeä, tullos mukaan.
Hyvää syksyä ja tapaamisiin seuran tilaisuuksissa!
Erwin Woitsch
Oulunkylä-Seuran puheenjohtaja

www.kaupunginosat.net/oulunkyla

Tule tanssimaan historialliseen miljööseen
Oulunkylän Asukastalo Seurahuoneelle
Larin Kyöstintielle

ti 29.10. klo 19 - 22
Tanssimusiikista vastaa Pakilan Pelimannit.
Väliajoilla esiintyvät trubaduuri Leo Silolahti ja
Hildur Höpö välipalarunoineen.
Puffetissa tarjolla raikasta boolia.
Piletin hinta 8 euroa sisältää narikan.
Tanssit järjestää
Tapio Rautavaara -seura yhteistyössä
Oulunkylä-Seuran kanssa.

OULUNKYLÄN RAKENNUSPERINTÖ
JA SEN SUOJELU
maanantaina 11.11. klo 18.00
Seurahuoneella Oulunkylän asukastalolla
Larin Kyöstin tie 7
Tapio Rautavaaran kotitalo purettiin luvatta,
mutta mikä on jäljellä olevien arvorakennusten kohtalo?
Mitkä vanhat rakennukset on suojeltu?
Miten vaalia rakennettua kulttuuriperintöä?
Vastauksia antavat
- oman taloprojektin vetäjä Raimo Lång
- aluearkkitehti Markku Hietala
kaupunkisuunnitteluvirastosta
- museoalan edustaja

Vain se on jotain.
Se tuhottiin,
villat
ja painettiin villaisella.
Isäni näki
kerrostalon seinän
nousevan
uudessa asemakaavassa
keittiönsä halki.
Jo alkoi tapahtua,
edes osa
Juhannusmäkeä ja Arttulaa
säästyi.
Juuret Ogelissa,
parin sadan metrin säteellä.
Kummallista katsoa
kotinsa ikkunasta,
ja nähdä.
Kaakkoon posti,
etelään sociksen talli,
lounaaseen Salosen kanat
ja Karumaan tärpätti
allamme oma kanala
ja länteen oma paskahuusi
takanansa sociksen tunkio.
Luoteeseen kunnan kirjasto,
allansa kunnan putkat,
pohjoiseen pommisuoja,
Pillilupi, pilsneri, pikkupojat.
Elämä,
Eero Rantala
Hampuri-Helsinki 26.8.1999

Tervetuloa!

Oulunkylä-Seura järjestää asukasillan

Juuri tässä on juuri
jonka juuri tajusin.
Ripaus Mäntsälää,
ripaus Pietaria,
ripaus Rööperiä,
ripaus jotain,
josta en tiedä.
Juuret ovat
täten blandaten
Ogelissa.

Taiteiden yö

Seuran johtokunta on pahoillaan tapahtuneesta ja
siitä ettei se ehtinyt ajoissa anoa talolle suojelua,
mikä tosin ei olisi välttämättä vandalismia estänyt.
Tapahtuneesta terästäytyneenä seura järjestää Oulunkylän rakennusperinnöstä ja sen varjelemisesta
asukasillan 11.11. Esittelemme alueen vanhojen rakennusten tilannetta ja kerromme myönteisen esimerkin rakennusperinnön vaalimisesta. Tervetuloa
iltaan ja samalla evästämään asiassa seuran johtokuntaa.
Asukasillan jälkeen jatkamme seuran syyskokouksella, jossa päätämme toimintasuunnitelman vuodelle 2003, valitsemme sitä toteuttamaan puheenjohtajan ja johtokunnan. Kutsu kuuluu niin seuran
jäsenille kuin kaikille muillekin alueen asukkaille,
jotka pitävät tärkeänä että Oulunkylän puolesta toimii vahva ja vaikuttava kaupunginosa- ja kotiseutuyhdistys.

Juuret

Oulunkylän
vanhassa
kirkossa
Luontomessun osanottajille jaettiin
lähtiessä
elävä oksa.

Asukasillan ja kahvitarjoilun myötä n. klo 19.15

Oulunkylä-Seuran SYYSKOKOUS
Aiheena toimintasuunnitelman hyväksyminen,
puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten valitseminen
vuodelle 2003.
Tervetuloa!

Torpparinmäen Hunajatalon Taiteiden yössä oli monella mukana oma eväskori ja lyhty, joka valaisi
nurmikkotanssia omenapuiden katveessa.
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MIKÄ ALUEFOORUMI?
Aluefoorumitoiminta syntyi Saksassa 1990-luvun
alkupuolella. Helsingissä
aluefoorumitoiminta alkoi
ensimmäisenä Maunulassa
vuonna 1996. Maunulan lisäksi aluefoorumi on Kruunuhaassa, Etelä-Haagassa
ja Malminkartanossa. Aluefoorumit kokoontuvat 4-8
kertaa vuodessa.
Aluefoorumi, joka voitaisiin varmaan korvata myös
sanalla asuinaluekokous, on
toimintaa, jossa tavoitteena on vaikuttaa asuinalueen
kehittämiseen. Perinteisistä asuinalueen kokouksista,
joita esimerkiksi kaupunginosayhdistykset tai eri järjestöt kutsuvat koolle kes-

kustelemaan ja ottamaan
kantaa johonkin aluetta koskevaan asiaan, aluefoorumikokoukset poikkeavat ennenkaikkea siinä, että ne
kokoontuvat säännöllisesti
useamman kerran vuodessa. Säännöllisissä tapaamisissa alueen 1)eri toimijat
(asukkaat, yrittäjät, taloyhtiöiden edustajat, viranomaiset) oppivat vähitellen
tuntemaan toisensa eli tapahtuu eri osapuolten verkottumista, 2) alueesta saadaan myös parempaa tietoa, 3) tiedonkulku eri toimijoiden välillä helpottuu
ja 4) syntyy yhteisymmärrystä alueesta ja parhaimmillaan yhteinen näkemys

alueen kehittämisestä.
Foorumikokouksella on
aina ennalta sovittu aihe.
Aiheesta sovitaan esimerkiksi edellisessä foorumikokouksessa. Aluefoorumitoimintaa aloitettaessa saattaa oman näkemykseni mukaan olla hyvä käydä kokous kokoukselta läpi esimerkiksi alueen kaikki keskeiset palvelut. Sovitusta
teemasta foorumivetäjä kutsuu paikalle yleensä asiantuntijan, esimerkiksi jonkun viranomaisen, alustamaan aiheesta. Merkittävintä on kuitenkin itse aiheesta
käytävä keskustelu. Foorumeissa ei tehdä mitään varsinaisia päätöksiä ja mitenkä tämä edes olisi mahdollistakaan. Monen eri toimijan kokous ei voi mennä

päättämään esimerkiksi jonkun taloyhtiön asioista tai
vaikka sosiaalipalvelutoimiston toiminnasta. Tällainen toiminta saattaa joidenkin mielestä olla turhauttavaakin, miksi mennä keskustelemaan asioista, jos
niistä ei voida tehdä päätöksiä ja näin voida vaikuttaa asioiden kulkuun.
Todellisuudessa keskustelun kautta kuitenkin vaikutetaan, asia jää niin sanotusti muhimaan mukanaolijoiden mieliin ja vaikuttaa heidän toimintaansa. Vähitellen pienten askelten kautta
alueella tapahtuu parannuksia ja tunnetusti pienistä puroistahan aina lopulta tulee
iso valtavuo.
Maaretta Pukkio
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TERVETULOA
TYÖVÄENOPISTOON!
OMASSA KAUPUNGINOSASSA
TAPAHTUU
Yleisluennot
Yleisluennoille on vapaa pääsy.
Kiivikorsetti ja rusinaessu
La 9.11. klo 11.00-12.30
Oulunkylätalo, Kylänvanhimmantie 25
Miten valmistan korumaisia vaatetustekstiilejä syötävistä materiaaleista?
Tekstiilisuunnittelija Johanna Paloviita
kertoo kehittämästään työtavasta ja
esittelee töitään.
Verona, Romeon ja Julian sekä
oopperajuhlien kaupunki
La klo 11.00-12.30
Pakilan yläaste, Pakilantie 67
La 9.11. Veronan upeita kirkkoja,
palatseja, puistoja
La 16.11. Adige-joen rantoja
Asiantuntijana FM Anja Sarvas
Matkoilla Itä-Aasiassa,
työssä Thaimaassa
To klo 18.00-19.30
Oulunkylän kirjasto, Kylänvanhimmantie 27
To 7.11. Opettaja Seija Björklund kertoo
matkastaan jeepillä halki Himalajan
To 21.11. Terveydenhoitaja Sari Isohanni
kertoo työstään Thaimaassa

Oulunkylän Yhteiskoulun 9 C-luokan puput ja enkelit nuorisotalo Nuotan pihalla ennen esitystä.

Vaikka muutkin esikaupungit ovat aktivoituneet, Oulunkylän
Taiteiden yö on edelleen
ykkönen: monipuolinen,
taiteellinen ja perinteinen. Kirjaston useat
pikkutilaisuudet, seurakunnan korkeatasoiset
tapahtumat ja
Yhteiskoulun musiikkiluokkien iloinen lastenkonsertti Nuotassa.
Kirjastossa kuultiin sarjassa
”Taiteilija työnsä ääressä”
taiteilija KJ Tolosta. Kirjailija Katri Tapolaa haastatteli Kaarina Vattula. Kaupungin tiedotuspäällikkö,
alueen ”oma poika” Eero
Waronen kertoi Helsingis-

tä, kirjailija Juhani Mäkelä
viisasteli ja oli muutenkin
huumorimielellä ja tapahtuma huipentui kirjastotanssiaisiin Haavekuva-orkesterin säestyksellä.
Oulunkylän seurakunta
järjesti Jaakko Löytyn konsertin, Kreikkalaisen laulun ja tanssin illan ja Arodamus-lauluyhtyeen säestyksellä suoritetun Luontomessun.
Torpparinmäen Taiteiden
yöstä on tulossa haastaja
Oulunkylän Taiteiden yölle. Hunajatalolla vietetty
Taiteiden yö onnistui erinomaisesti. Jos viime kesäisiä säitä riittää tulevinakin
vuosina, Torpparinmäen romanttisista nurmikkotansseista tulee varma menestystuote.

Taiteiden yötä
juhlittiin

Muisti ja mielenmaisemat
kaunokirjallisuudessa
Ma klo 18.00-19.30
Paloheinän kirjasto, Paloheinäntie 22
Ma 4.11. Vierailijana runoilija Ilpo Tiihonen
Torpparinmäen yhteislauluillat –
lauluja työstä ja elämästä
To klo 18.00-19.00
Torpparinmäen koulu, Ylä-Fallintie 54
To 14.11. Laulamme yhdessä Marja-Leena
Oikarin johdolla lauluja työstä ja elämästä!
Saksankielinen yleisluento –
Eine Wanderung durch MecklenburgVorpommern
La 16.11. klo 11.00-12.30
Oulunkylätalo, Kylänvanhimmantie 25.
Asiantuntija saksan kielen opettaja
Michael Möbius.

Taiteiden yö alkoi Oulunkylän kirjastossa lasten
kasvomaalauksella.

Kurssit
Kokataan kotoisasti miehiseen malliin,
aamupäiväkurssi
20.11.-4.11. (Rajametsäntie 32)
Lapset ja vanhemmat yhdessä! Kaikkea
kivaa piparkakkutaikinasta – piparkakun
tuoksua, makua ja näköä la 14.12.
klo 14.30-18.15 (Rajametsäntie 32)
Tietotekniikkakurssi PowerPointin perusteet
25.11.-2.12. (Kylänvanhimmantie 25)
ILMOITTAUTUMINEN
MA-TO KLO 9.00-19.00
PUH. 310 88540.
Toimisto: Kylänvanhimmantie 25,
avoinna ma-to klo 9.00-19.00.

Kirjastonjohtaja Arja Soljanlahti ja
lehden erikoistoimittaja Arvi Vuorisalo tanssin pyörteissä.

Askel nousi koreasti myös Oulunkylä-Seuran entiseltä pj. Arto Salmelalta.

Alkuillasta oli ”Aika laulaa” yhdessä
alueen oman taiteilijan Vieno Kekkosen kanssa.

TERVETULOA MUKAAN!

