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Päätoimittajalta

Otetaan valta

Y

stävänpäivää vietettiin helmikuun puolivälissä. Sain päivän kunniaksi kirjeen, joka
päättyi ajatukseen: jos jaksoit lukea loppuun asti tätä
epistolaa, olet tosi ystävä.
- Miten pienillä teoilla ihminen voikaan ilahduttaa läheistään! Kiitos Sinulle Salme kirjeistäsi, joita säännöllisin väliajoin lähettelet.
Sen lisäksi jaksat olla vielä
mukana vapaaehtoistyössä
ja läheistoiminnassa mm.
PULMU ry:n hallituksessa.
Kiitos, että saan olla ystäväsi! Sinun kaltaisiasi tarvitaan!
Helsingin Uutisten yhden
numeron palstoilla kerrottiin vastikään, miten nainen
oli ollut ryöstämässä kerhohuonetta. Samassa lehdessä kerrottiin naispuolisesta
yli kahden promillen rattijuoposta Oli myös juttu,
jossa kerrottiin, miten poliisia paenneet naiset pysähtyivät vasta piikkimattoon.
Lehdessä oli myös kuvaus
Naurissaaressa sulaan hiihtäneestä pariskunnasta. Tämän tapauksen yhteydessä
poliisi ihmetteli lähellä liikkuvia ihmisiä, jotka eivät
rientäneet hukkumisvaarassa olevien avuksi.

suttavat jo aurinkoisina
päivinä soidinlaulujaan.
Töistä tullessa taivas on
vielä vaalea. Sydäntalven
pimeys jää taakse.
Vuoteen pohjalta katsottuna monet asiat näyttävät synkiltä. Tämän apatian reunaa koristaa kuitenkin se valoinen tosiasia,
että Suomi on sellainen,
jonkalaiseksi annamme
sen tulla. Tarvitaan kansalaisrohkeutta ja välitöntä puuttumista, kun havaitsee ongelmia ympäristössään. Tarvitaan ystävän kättä.
Vanhoille ihmisille en tätä puuttumista suosittele.
Monet ikäihmiset tuntevat olonsa jo nyt niin turvattomaksi, että eivät uskalla liikkua ulkona pimeän tullen. Mutta me
työikäiset ja vielä kunnossa olevat. Meillä on
vastuu ympäristöstämme.
Muustakin kuin luonnosta.

Käytetään siis tänä vuonna ahkerasti äänioikeutta.
Ensin EU-vaaleissa kesäkuussa ja sitten kunnallisvaaleissa lokakuussa. Jo
nyt 60 prosenttia suomalaisesta lainsäädännöstä
on EU-peräistä. Uuden
perustuslain jälkeen jo
80 prosenttia. Helsingin
leikkausten kauhisteleminen ei riitä. Pitää vaikuttaa asioihin ja valita paMikä meihin suomalaisiin rempi valtuusto.
on mennyt? Naiset ja tytöt
syyllistyvät entistä useam- Päätettiinpä asioista lämin rikoksiin ja väkivaltaan hellä koti-Helsingissä tai
miehistä ja pojista puhu- kaukana Brysselissä, ne
mattakaan. Läheiselle aut- koskevat meidän jokaisen
tavan käden tarjoaminen on arkielämää. Otetaan siis
entistä harvinaisempaa.
valta käsiimme!
Kevätflunssa yllätti. Kevät,
mukava sana. Talitintit sirkOnnittelemme!
Pakila-Seuran Enroth
60 vuotta
Pakila-Seuran pj., kokoomuksen kaupunginvaltuutettu, Tullilaitoksen ylitarkastaja Matti Enroth vietti 60-vuotispäiviään maanantaina 16.2.
Enrothilla on useita
luottamustoimia mm. Tullivirkamiesliitossa, Uuden-

Kaija-Leena Sinkko

maan liitossa ja Pakilan
Kokoomuksessa. Hän oli
kansanedustajaehdokkaana viime eduskuntavaleissa.
Kahden pojan yksinhuoltajan harrastuksiin
kuuluu politiikan tekemisen lisäksi partio- ja kaupunginosayhdistystoiminta, kodinhoito, mökkeily ja
lehtiin kirjoittaminen.

Liikuntapäivä 8.3.
Maunulassa ja
Oulunkylässä
KävelyretKI Maunulasta Oulunkylään. Kokoontuminen klo 12.30
Maunulassa Suursuontien ja Suursuonlaidan
risteyksessä Helanderkodin edustalla kävelysauvojen kanssa tai ilman.
Aluksi tutustutaan
kaupungin rakennuttamaan uuteen, myös
heikkokuntoisille ja näkövammaisille soveltuvaan kuntopolkuun ja
osaan Maunulan luontopolkua Osmo Airon
johdolla ja poiketaan
Kustaankartanon palvelukeskuksessa noin klo
13.30. Sieltä matka jatkuu Oulunkylään Mäkitorpan puiston lasten
hiihtokilpailun kautta
Tapio Rautavaaran patsaalle, jonne saavutaan
klo 14 jälkeen.
Rautavaaran patsaalla
kävelijöitä odottaa
höyryävä soppatykki
klo 14–15.
Maksuttoman hernekeiton voimin vietetään samalla Tapio Rautavaaran 89-vuotissyntymäpäivää.
Illalla rusettiluistelu
Oulunkylän tekojääradalla klo 17.30–19. Rusettiluistelussa on myös
leikkimielisiä kilpailuja.
Lisätietoja Tapio Ojanen 0400-100996.
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Tapahtuu Kulmilla
SATUJUMPPA 5–6-vuotiaille samassa paikassa.
Kerho keskiviikkoisin klo
18.15–19.00. Hinta 35 €.
Ohjaajana Kaisa Korhonen.
Oulunkylän Eläkkeensaajat ry
Kevään jäsenkokouksia on
maanantaisin
1.3.,15.3.,29.3.,19.4. ja
10.5. klo 11.00. Kokouspaikka on Oulunkylän
nuorisotalo Nuotan kahvio
(Kylänvanhimmantie 25).
Kevään aikana tehdään
mm. kolmen päivän kylpyläretki Tallinnaan
22.–24.3. Tule mukaan.
Lisätietoja: Olavi Myhrberg, puh. 7245 833 tai
040-523 9348.

Nuottaan tekemään
pilkkivapoja
Kalastusseura Omeka järjestää yhdessä Helsingin
Kalamiespiirin nuorisojaoston kanssa nuorten kalastusvälineiden askarteluiltoja Oulunkylän nuorisotalo Nuotassa (Kylänvanhimmantie 25) kahtena
keskiviikkoiltana klo 18
alkaen.
Kaikki tarvikkeet tulevat järjestäjien puolesta.
Nuoret saavat pitää valmistamansa välineet. Askarteluillat on tarkoitettu
alle 18 -vuotiaille.
Ke 3.3. tehdään pilkkiPakilan kirkossa
vapoja Sami Kainulaisen,
urkukevät
Kim Blomqvistin ja JaakSu 22.2. klo 16 Pekka
ko Pakarisen opastuksella
Suikkanen. Espanjalais- Ke 17.3. jatketaan pilkkita ja ranskalaista urku- vapojen tekoa ja askarrelmusiikkia.
laan nostokoukkuja, jos aiSu 29.2. klo 16 Markku kaa jää. Vetäjinä toimivat
Hietaharju.
ainakin Sami Kainulainen,
Su 7.3. klo 16. Tapio
Kim Blomqvist ja Leo
Tiitu
Shemeikka.
Konserttiohjelma 5 €
Lisätietoja:
tapio.aitolahti@kolumbus.fi
Helsingin Minijellonat
ry Seurahuoneella
La 3.4. Marttojen tekstiiSATUJUMPPA
likeräys ja kahvio Nuo3–4-vuotiaille Ouluntassa lauantaina huhtikuun
kylän asukastalo (
3. päivänä klo 10-13 Ouvanha Seurahuone ),
lunkylän Nuorisotalo NuoLarin Kyöstin tie 7.
tassa, Kylänvanhimmantie
Kerho keskiviikkoisin
25.
klo 17.30–18.15. Hinta
Keräykseen voi tuoda
35 €. Ohjaajana Kaisa
esim. talvi- ja kesävaatKorhonen.
teita, lakanoita, pyyheliiEtsitään nopeasti kohtuuhintaista
yksiötä vuokralle Oulunkylästä.
Vastaukset puh. 040–593 8600
Reijo Moisander.

komaalaisia huippumelojia.
Melontaseurat esittäytyvät ja melontayrinoja, pöytäliinoja, kantykset esittelevät uusimkaita, jne., myös käyttöpia varusteita. Buffetti,
kelpoisia kenkiä ja laukmusiikkia, koskenlaskukuja. Uusiokäyttöön tule- kisa, kanoottipoolo-otvan materiaalin, ns. lumtelu, slalommelontakisa
pun, tulee sisältää vähinja ohjattua yleisömelontään puolet puuvillaa tai
taa.
villaa. Tekstiilien tulee olKajakkihyppyrikila ehdottomasti puhtaita ja sassa uskalikot kapuakuivia!
vat kajakki ja mela kaiKeräys- ja lajittelutyön
nalossa torniin ja liutekee Hämeenlinnan Sini- kuvat alas vauhtimäkeä.
nauha ry. Tekstiilit lajiIlmalennon aikana temtellaan käyttötarkoituksen paistaan voltteja tai kärmukaan seuraavasti: myy- rynpyöriä. Lopuksi räisdään Sininauha ry:n omal- kähdys jäähileiseen mela kirpputorilla päihdetyön reen.
hyväksi tai lahjoitetaan väIceBREAK FREEstyhävaraisille (n. 15 %), lah- len järjestävät
joitetaan Baltiaan ja Venä- talkootyönä pääkaupunjälle (n. 15 %), puuvillakiseudun melontaseurat.
ja villapitoisesta
Tilaisuuteen on vapaa
materiaalista valmistetaan pääsy. Kaikki tervetuesim. teollisuuspyyhkeitä loa!
ja toimitetaan raaka-aineeksi uusioteollisuuteen, MLL:n perhekahvila
(n. 60 %), käyttöön sopikokoontuu joka torstai
maton poistotekstiili murs- klo 10–12 Oulunkylän
kataan energiaksi polttoasukastalolla (Larin
laitokselle (n.10 %). TieKyöstin tie 7). Ohjeldustelut, p. 7282 647, 728 massa vapaamuotoista
1077.
yhdessäoloa, alustuksia,
keskustelua, leikkejä ja
Oulunkylän srk:n kuto- askartelua. Kahvia, teemakerhon kevätmyyjäi- tä ja pientä syötävää
set la 3.4. klo 11-15 Ou1 euro/perhe. Mahdollilunkylän vanhalla kansasuus tilata MLL:n tuotkoululla, Teinintie 8 B, 2. teita, luomupiiri.
krs.
26.2. Laskiaiskivaa;
Myytävänä kudonnaisia hernekeittoa ja pullaa
pellavaisista pöytä- ja pyy- 4.3. Yhdessäoloa, 11.3.
heliinoista mattoihin, huo- Muskari, muskariopetpiin ja kangaspukukantaja Kati Helenius, 18.3.
kaisiin. Painotöitä. LeiTietoa ja keskustelua
vonnaispöydässä myynnis- imetyksestä, th. Kirsi
sä karjalanpiirakoita, kak- Otronen, 25.3.
kua ja pullaa. Kahviossa
Yhdessäoloa, 1.4. Kyltarjolla ohrapuuroa lisuk- vetään pääsiäisruohoa,
keineen ja kahvia kotilei- 8.4. Yhdessäoloa, 15.4
vonnaisten kanssa. MyyEnsiapuluento I, opiskejäisten tuotto oman seulijat Marko Peltola ja
rakunnan kriisirahastoon. Timo Vainionpää, 22.4.
Lisätietoja: Anja TuulenEnsiapuluento II, 29.4.
mäki, 050 – 533 7427.
Vappunaamiaiset; nyyttärit, 6.5. Yhdessäoloa
Melontatapahtuma
13.5 Floranpäivä; sään
Su 18.4.2004 kello 12-17 salliessa kahvit ulkona
Helsingin Vanhankaupun- 20.5. Helatorstai; EI
ginkoskella järjestetään
perhekahvilaa
neljännen kerran vauhdi27.5. Kevätretki. Lisäkas ja monipuolinen metietoja: Mari Simola
lontatapahtuma. Jos vettä 09-777 3918 tai
riittää, kisa on samalla
040-513 6660,
freestyle SM-osakilpailu
mari.pikkarainen@koja EM-karsinta. Koskea
lumbus.fi
kesyttämässä on myös ul-

Ostetaan vanha OK-talo.
Remontoitavakin käy.
Riitta ja Ilpo Wallenius
puh. 040–566 26 13
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ELINA HAKOLA

Oulunkylän ala-aste kaipaa lisää kirjoja
Lukuharrastus on lapselle tärkeä. Oulunkylän
ala-asteella lapsia kannustetaan omatoimiseen
lukemiseen. Kirjoista on kuitenkin puutetta.

P

ienessä Veräjälaakson
koulussa on lämmin
ja vilkas tunnelma.
Ruokatauko on juuri päättymässä ja pikkuväki siirtymässä luokkahuoneisiin.
Yleinen hälinä laantuu pian, ja lapset hiljentyvät lukuhetkeen. Jokainen kaivaa
esiin itse valitseman pulpettikirjansa. Pulpettikirjakäytäntö tarkoittaa, ettei kirjoja
viedä kotiin, vaan niitä luetaan koulussa esimerkiksi
ruokailun jälkeen. Oppilaiden pulpeteista löytyy kaikkea aina sarjakuvista seikkailuihin.
Ronja Baitwanyele, 8
vuotta, on valinnut itselleen
Kolme Kaunotarta -kirjan.
– Tykkään paksuista kirjoista ja saduista, hän kertoo. Ronjan vieressä istuva
Simo Ollonen, 8 vuotta,
on puolestaan keskittynyt
Lucky Luke -sarjakuvaan.
Muutkin luokan oppilaat
ovat innokkaita lukijoita.
Viime vuonna he voittivat
Helsingin alueella järjestettävän Kova lukija -kilpailun.
Veräjälaaksossa vierailee kerran kuukaudessa kirjastoauto, josta oppilaat lainaavat innoissaan kirjoja.
Koululla on myös oma pieni kirjasto, mutta varsinainen kirjasto sijaitsee Oulunkylän ala-asteen pääkoululla. Matka sinne on kuitenkin 7-8-vuotiaille koululaisille liian pitkä.

tusmahdollisuuksia. Keräys järjestetään 1.–4.3.2004
Oulunkylän ala-asteen toimipisteissä. Kirjakeräykseen toivotaan kaikenlaisia
7–12-vuotiaille suunnattuja
kirjoja.
Veräjälaaksossa lukuhetki alkaa olla lopuillaan. Kun
lapsilta kysytään minkälaisia kirjoja he toivovat kirjastoon lisää, vastaukset tulevat empimättä. Ronja toivoo lisää hevoskirjoja, Simo puolestaan Lucky Lukeja ja Sami Poutiainen
kertoo haluavansa vitsikirjoja sekä lehtiä.

joihinsa. ”Kotona en lue paljon, mutta koulussa on kiva
lukea”, Ronja kertoo.”

Kotiäitijumppaa ja muuta hauskaa
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pakilan
paikallisyhdistyksen kevään toiminnan
vetonaulana on ”kotiäitijumppa”. Viime syksynä
NMKY:n kanssa aloitettu jumppa jatkaa
menestyksekkäästi joka tiistaiaamu Palosuontie
4:ssä Pakilan kirkon naapurissa.

M

Oulunkylän ala-aste,

Veräjälaakson koulun vaTeinintie 12
rarehtori Leila Terholehto(pääsisäänkäynti)
Säteri on pahoillaan kirjo• maanantai 1.3.–torstai
jen vähyydestä. – Oman kir4.3. klo 17-19
jastomme varastot ovat rajalliset, eivätkä vanhat kirjat
Veräjälaakson sivukoujuurikaan houkuttele laplu, Otto Brandtin tie 13
sia. Kirjahankintoihin liike• tiistaina 2.3. ja torstainee vain hyvin vähän rahaa
na 4.3. klo 17-18
koulun budjetista. Kirjasto
koetaan kuitenkin erittäin
Oulunkylän yhteiskoulu,
tärkeäksi, ja siihen sijoiteSiltavoudintie 24
taan kaikki ylimääräiset va• maanantai 1.3.–torstai
rat. – Kirja-alennusmyynnit
4.3. koulupäivän
ja muilta kouluilta sekä ykaikana.
sityishenkilöiltä saadut lahTiia Lappalainen ja
joitukset ovat olleet kullan
Hanna Miettinen Oppilaat voivat tuoda
arvoisia, Terholehto-Säteri
lahjoituksia myös koulukertoo.
päivän aikana.
Oulunkylän ala-asteen HANNA MIETTINEN
pääkoululla tilanne on hieman parempi, mutta sinnekin kaivataan lisää kirjoja. Kirjaston toiminnasta
vastaava opettaja Marko
Ainoa kertoo etenkin uutuuksien tekevän kauppansa. – Oppilaat lainaavat
kirjoja melko ennakkoluulottomasti. Poikiin vetoaa
etenkin jännitys ja jopa kauhu, tytöille tyypillisiä ovat
hevoskirjat, Ainoa kertoo.
– Lukutaito on tärkeää etenkin nykypäivänä, kun tietokoneet ja playstationit vievät nuorten ja lasten mielenkiinnon.”
Oulunkylän ala-asteen
vanhempainyhdistys järjestää maaliskuussa toista kertaa kirja- ja liikuntavälinekeräyksen. Tarkoituksena on tukea lasten harras- Ronja Baitwanyele ja Simo Ollonen ovat syventyneet kir-

MLL-Pakila

inna Kullströmin rivakassa ohjauksessa äidit
kohentavat kuntoaan. Erikoista jumpassa on se, että
samaan aikaan lapset ovat
Liisa-tädin hoivissa omassa
leikkihuoneessaan. Lapsia
on joskus jopa kahdeksan,
mutta leikit sujuvat vaikka
ikähaitari on 10 kuukaudesta 5 vuoteen. Ihan pienimmät nukkuvat vaunuissa ulkona tai jumppasalin nurkassa.
Vauhdikas musiikki näyttää miellyttävän niin lapsia
kuin äitejäkin. Tunnin jumpan jälkeen lapset pääsevät
juoksentelemaan isossa salissa ja vauhtia riittää, äitien pyyhkiessä hikeä ja
kehuessa upeaa oloaan.
Joukkoon mahtuu mukaan
ja tiedusteluihin vastaa
Katri Abrahamsson puh.

Kirja- ja liikuntavälinelahjoitukset voi tehdä:

045-6309920
Vanhat suosikit Maunulan ja Torppiksen Muskareista perhepeuhuun ja vauvajumppaan jatkavat. Koululaisten iltapäiväkerhot Paloheinässä, Pakilassa ja
Torpparinmäessä toimivat
tämän kevään kuten syksylläkin, tarjolla on kädentaitoja, luontokerhoa, musiikkia, teatterikerhoa ja vauhtiveikkoja.
Perhekahviloiden joukkoon on tullut uutena Maunulan leikkipuiston kahvila perjantaisin 9.30-11.30.
Pakilan ja Torpparinmäen
kahvilat jatkavat kahvihetkiään Pakilan Nuorisotalolla keskiviikkoaamuisin
10-11.30 ja Torpparinmäen leikkipuistossa maanantaisin ja perjantaisin 10-12.
Kahvittelun ja leikkien lisänä on tuote-esittelyjä ja

muuta mielenkiintoista ohjelmaa vanhemmille. Iloksemme ovat myös isät lapsineen löytäneet kahvilamme.
Kevään toiminnan kruununa on tänäkin vuonna
Lasten kesäkisat Paloheinän kentällä 30.5.
Silloin nähdään taas liikunnan riemua ja voiton
huumaa. Kisoissa on lajeina 60 metrin juoksu ja pituushyppy. Tytöille ja pojille on omat sarjansa 4-vuotiaista 12-vuotiaisiin ja kaikki
osallistujat saavat kunniakirjan ja sarjojensa kolme
parasta mitalit. Muuta ohjelmaa on myös luvassa arpajaisineen, onnenpyörineen
ja kahvi-pulla-makkarapuhvetteineen.
Kaikkeen toimintaamme
ovat tervetulleita ketkä vain
asuinpaikasta riippumatta.
Marja Jaakola
Kaikesta MLL:n Pakilan
paikallisyhdistyksen toiminnasta löytyy tietoja netistä
osoitteesta www.lapset.net/
yhdistykset/pakila

Kolmannen vuosiluokan musiikkiluokka harjoittelee Herra
Huu-biisiä maaliskuista kevätkonserttia varten.

Oulunkylän ala-asteen
konsertti kertoo tarinan

O

ulunkylän ala-asteen musiikkiluokissa viritetään soittimia ja luokassa kuuluu
iloinen puheensorina. Siellä
valmistaudutaan innolla kevätkonserttiin, jonne odotetaan salin täydeltä yleisöä.
Joka toinen vuosi järjestettävässä konsertissa esiintyvät musiikkiluokkien oppilaat ja konsertilla on jo pitkät perinteet.
– Konserteilla on aina ollut teema ja tänä vuonna se
on kirjallisuus. Konsertissa
on juoni ja lapsilla roolit.
Kappalevalinnat perustuvat
kirjoihin, musiikinopettaja
Liisa Ruuska kertoo.
Lapset kertovat innoissaan soittimista, rooliasuista ja lavasteista, jotka tukevat juonen kulkua. Lempikappaleet ovat tiedossa ja
konserttiin valmistautuminen on ollut hauskaa. Onhan konsertti musiikkiluokkien yhteinen iso projekti.
– Oulunkylän ala-asteella musiikkiluokat muodostavat kukin oman orkeste-

rinsa, ja oppilaiden täytyy
valita orkesterisoitin luokalle tullessaan. Konsertissa kukin luokka esiintyy
omana kokoonpanonaan”,
musiikinopettaja Tuuli Puhakka sanoo.
Opettajat Liisa Ruuska,
Tuuli Puhakka ja Hilkka
Hyttinen ovat alkaneet valmistella konserttia jo viime syksynä, sillä teema piti päättää ajoissa, että ehdittiin tilata nuotit ja suunnitella tarinaa. Lapset harjoittelevat konserttia varten
kaksi kuukautta.
Luvassa on ainakin mielenkiintoisia rytmejä, moniäänisiä kuorokappaleita
ja erilaisia soittimia. Kova
harjoittelu on tuottanut tulosta, sillä kappaleet sujuvat
jo kuukautta ennen esiintymistä hienosti.
Musiikkiluokkien kevätkonsertti Oulunkylän ala-asteella 28.3. klo 13.00 ja
15.30. Liput 5 ja 2 euroa.
Elina Hakola

Lukijapostia

Pohjoinen älyttömyys

Viime numerossa Pakila-Seuran puheenjohtaja
palstallaan epäili, että
esimerkiksi Välitalontietä
ei pitäisi käyttää autoiluun vaan pikemminkin
jättää valottomien fillarien ja mustiinpukeutuneiden koirantaluttajien väyläksi sekä autojen parkkipaikaksi.
Kun pohdiskelin syytä moiseen, tuli mieleeni
ajatus, että Matti Enroth, joka aiemminkin on
kunnostautunut veronikkaroinnissa, tällä kertaa
tähtäisi siihen että jopa
ajoratojen kunnossapito
tultaisiin tulevaisuudessa
maksattamaan kiinteistönomistajilla Rakennusviraston sanelemin ehdoin. Välitalontiehän voitaisiin muuttaa pihakaduksi kun siellä ei ole
kerran jalkakäytäviäkään
ja vaatia näin kiinteistöiltä maksu näidenkin neliöiden hoidosta (”taksan
mukaan tietenkin, you
know”).
Helmikuun alun lumimyräkkä viimeistään
osoitti, ettei Rakennusvirasto pysty hoitamaan

edes vastuulleen jo perinteisesti kuuluneiden ajoratojen talvikunnossapitoa, ainakaan silloin kun sitä kipeimmin kaivataan, puhumattakaan siitä, että virasto todella hoitaisi jalkakäytäväaluetta sellaiselta
neliömäärältä, jonka perusteella se lähettää laskun
kiinteistönomistajille..
Pakilassa auraamattomiin ajoratoihin yöllisten
lumisateiden jäljiltä on kuitenkin totuttu. Ensimmäisenä autollaan ajoradalle uskaltautuva tai joutuva auraa muille uran jota pitkin
myös jalankulkijat näillä
välitalonteillä tarpovat. Joskus sitten Rakennusvirastokin saapuu ylisuurilla koneillaan näyttävästi paikalle
kun luonto on jo ehtinyt sulattaa lumen vesilaitoksen
viemäreihin.
Tämä kaupungin vesiyhtiöhän on puolestaan onnistuneesti juuri viemäriveden
puutteeseen vedoten kopioinut Rakennusviraston kehittämän verotusmallin ja
muuttanut osan laskutuksestaan kiinteistöveropohjaiseksi. Tämä tehdään hyvässä yhteisymmärryksessä

selkärangattomien kunnanvaltuutettujen kanssa,
jotka uskovat näin välttyvänsä kiusallisilta veronkorotuksilta tai valtuutettuja keskimäärin älykkäämpien, virkamiesten
painostamisessa todellisiin säästöihin ja toiminnan rationalisointiin.
Virkamiesten kannalta
ikävää tosin on, kun harvinaisen itsenäinen Kilpailuvirasto seurailee tilannetta mikäli rajallisilta
resursseiltaan ehtii. Tästähän kollegat kaupungin energiayhtiössä ovat
jo sähkönsiirtoa hinnoitellessaan saaneet esimakua.
Sähkön siirron osalta
hinnoittelu tosin on suoraan verrannollinen myytävän hyödykkeen määrään ja on siten kaikkien
avoimesti arvioitavissa.
Energiayhtiön olisikin
syytä konsultoida rakennusvirastoa järjestelmästä, jossa asukkaita voidaan verottaa niin paljon
kuin vain kuluja saadaan
aikaiseksi.
Tuomo Sipilä, Pakila
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JACOB SÖDERMAN

Postimies
oli oikeassa

R

senä äidilleni, ”pojille on
kirje tasavallan presidentiltä.”
Kirjekuori oli pitkä ja
kapea. Siinä oli Mannerheihin suvun vaakuna.
Se avattiin varovaisesti.
Luin sen ääneen.
Kirjeessä Mannerheim kiitti meitä kirjeestämme ja toivomuksestamme hänen pikaisesta
parantumisestaan, joka
oli häntä suuresti ilahduttanut. Hän lähetti meille
parhaat terveisensä ja toivoi, että menestyisimme
elämässämme.
Jos olisimme ahkeria
työssämme ja kilttejä ja
tottelevaisia kotona niin
ilahduttaisimme äitiämme ja kunnioittasimme
hyvän isämme muistoa,
joka oli kaatunut sankarina taistelussa maamme puolesta, hän kirjoitti. Allekirjoituksena oli
vain käsin kirjoitettu sana ”Mannerheim”.
Käytännössä sihteerit
varmaan laativat tällaiset vastaukset. Kirjeessä
oli kuitenkin eräs sanonta, joka viittaa siihen että Mannerheim olisi lukenut kirjeemme. Hän
käytti meistä sanontaa
”mina duktiga gossar”
eli ”reippaat poikani”.
Postimies oli jäänyt
seuraamaan kirjeen avaamista ja lukemista. Näin
tärkeä toimitus vaati kyllä hänen läsnäoloaan.
Kun kirje oli luettu, hän
sanoi minulle ystävällisesti mutta vakavasti:
”Tuosta kirjeestä teillä
on isona paljon iloa.” Sitten hän lähti jatkamaan
kierrostaan.
Maaliskuun alussa
presidentti Mannerheim
anoi eroa virastaan terveyteensä viitaten. Paasikivi valittiin hänen tilalleen.
Talvi oli Oulunkylässä silloin kauneimmillaan. Pikkukosken maastossa oli hyvä hiihtää.
Norskissa saattoi rohkeampi hypätä kymmenisen metriä. Vantaanjoen jäällä luisteltiin ja
pelattiin jääpalloa.
Koulu, talviset harrastukset ja Aidasmäen laaja kaveripiiri vei kahden
reippaan pojan huomion
niin perusteellisesti, etten muista, että presidentinvaihdosta olisi enään
pohdittu.
Äiti laittoi kirjeen hyvään talteen. Löysin sen
sattumalta jokin aika sitten. Postimies oli ollut
oikeassa. Iloa siitä kirjeestä oli isonakin.

Edullisia lounaita Kustaankartanossa

M

oni eläkeläinen ja
työssäkäyväkin
syö
lounaansa
Kustaankartanossa, tarkemmin sanottuna sen K-talon
entisessä juhlasalissa.
Tilahan
on
upeaa
1950-luvun huippuarkkitehtuuria, mielenkiintoiset
ikkunaratkaisut ja aidot materiaalit. Rakennus sijaitsee Oulunkylässä Kivalterintien varrella, sisäänkäynti myös lännestä puiston
puolelta.
Lounaalla on tarjolla aina kolme ruokalajia:
- salaattipöytä, josta löytyy yleensä tomaattia, porkkanaraastetta, useimmiten
myös banaania, viinirypäleitä tai melonia
- pääruoka, joka on kokotai jauhelihaa eri muodoissa, joskus laatikkona, kerran viikossa kalaa, sama
ruoka toistuu kai kolmen
viikon välein
- jälkiruokana kiisseliä, pari
kertaa viikossa erityisherkkua, esimerkiksi 27.1. oli
mustikkakukkoa vaniljakastikkeessa.
Kevytlounaassa on keittoja, kerran viikossa erikoistakin. Mm. 26.1. oli lohipaellaa. Kevytlounaassa
pääruuan lisät ovat samat

Rati riti ralla,
tuli talvihalla!

kuin tavallisessa lounaassa.
Juomia voi ottaa kaksi lasillista, joko piimää, maitoa,
omenatuoremehua tai kaljaa. Leipäpalat voiteineen
kuuluvat asiaan.
Lounas maksaa 5 euroa
ja kevytlounas 4,35. Nämä
hinnat ovat eläkeläisille,
työttömille ja kaupungin
työntekijöille. Muut maksavat vajaan euron enemmän.
Aterian hinta-laatusuhde on
hyvä.
Meitä syöjiä käy kerrallaan pari sataa, viikonloppuna enemmänkin. Silloin samaan hintaan saadaan vielä kahvi kekseineen.
Lounasta tarjoillaan kello 10.50- 13.30. Joskus on
vähän jonoa klo11-12 välillä. Itsepalvelussa jokainen
voi ottaa itselleen sopivan
kokoiset annokset. Ravintolan päällikkönä on runsaan vuoden toiminut Marjut Huhtala.
Vakioporukoita istuu monessa pöydässä. Jotkut viihtyvät parhaiten yksinään,
kuten reipas noin 80-vuotias kaupungin virastopäällikkö. Hänenkin kanssaan
jutustellaan.
Moneen pöytään jäädään

OULUNKYLÄN

istuskelemaan vielä reilusti
ruokailun loputtuakin. Juttu luistaa. Muistellaan menneitä, kerrotaan tekemisistä ja vaihdetaan mielipiteitä. Monelle yksin asuvalle

lounas on todellinen kanssakäymisen ykköstapahtuma ja vakiolounastajia saapuu runsaan 10 km etäisyydeltäkin.
Arto Salmela

Asukasilta ma 15.3. klo 18.00
Seurahuoneella, Larin Kyöstin tie 7
OMAISHOITO
Miten järjestät vanhempiesi tulevaisuuden?
Mitä teet kun et enää selviä itsesi tai omaisesi
kanssa?
Tunnetko oikeutesi ja omaishoitajuuden
mahdollisuudet?
Millä perusteella kustannukset määräytyvät?
Alustajana mm. Harriet Finne-Soveri,
Kustaankartanon vanhustenkeskuksen johtaja
Tervetuloa kuuntelemaan ja pohtimaan asiaa
oman itsenne tai omaistenne kannalta.
Kahvitarjoilu

Oulunkylä-Seura ry:n
KEVÄTKOKOUS
asukasillan jälkeen n. klo 19.20
Käsitellään sääntömääräiset asiat ja kuullaan seuran toiminnasta.

näkökulmasta

NÄKÖKULMASTA

auhan tulo muutti
Oulunkylän arjen.
Miehet palasivat rintamalta. Koulut toimivat
taas ilman keskeytyksiä. Pimennysverhot jäivät historiaan. Kaikkialla rakennettiin. Teitä parannettiin. Junien lisäksi avattiin linjaautoyhteys Käpylän kautta
Helsingin rautatieasemalle.
Urheiluseurat ja vapaapalokunta järjestelivät erilaisia kilpailuja. Elokuvateatteri Biola avasi ovensa. Ilmassa oli taas toivoa.
Muiden poikien isien kotiinpalu sai aikaan sen, että ehdotimme veljeni kanssa äidille, että hän hankkisi meille uuden isän. Vaatimuksena oli, että hän osaisi
voidella sukset. Äiti torjui
ajatuksemme. Hän sanoi,
ettei yhtä hyvää isää mistään löytyisi.
Otin asian taas puheeksi,
kun olimme kerran matkalla kansanhuoltolautakunnan toimistoon, joka sijaitsi peltoaukeamalla Seurahuoneen edessä. Siinä taitaa nyt kulkea Oulunkyläntie.
”Kuules poika”, äitini sanoi, ”presidentti Mannerheim on kaikkien suomalaisten lasten isä. Sinä saat
nyt tyytyä siihen”.
Aivan vuoden 1946 tammikuun alussa luin lehdestä, että Mannerheim oli sairas ja luultavasti luopuisi
kohta virastaan. Uutinen sai
minut huolestumaan. Ehdotin äidille, että menisimme tapaamaan Mannerheimiä ja suostuttelemaan häntä jatkamaan.
”Tuskin hän ehtii meitä
tavata, mutta voisit tietysti
kirjoittaa hänelle”, äitini sanoi hajamielisesti ja uppoutui aamun lehteen.
Laadin siis kirjeen presidentti Mannerheimille. Kirjeessä kerroin, että isämme
oli menehtynyt, kun saksalaiset olivat pommittaneet hänen laivansa. Kerroin myös, miten äiti oli
todennut, että Mannerheim
on kaikkien suomalaislasten isä. Lopuksi toivoin, että hän pian tulisi terveeksi
ja jatkaisi presidenttinä.
Pyysin vanhimman veljeni nimen kirjeeseen. Hän
allekirjoitti sen, vaikka piti
hanketta melko lapsellisena. Äiti vei sitten kirjeen
Helsingin pääpostiin. Oulunkylän postineidit olisivat kyllä oudoksuneet kirjekuoren osoitetta.
Asia unohtui ja muutama
viikko kului. Eräänä tammikuun päivänä 1946 postimies tömisteli lunta kengistään verannallamme ja astui sisään. ”Hyvä rouva”,
hän sanoi juhlallisen näköi-

21.2.2004

Olemme saaneet kokea
taas kunnon talven vaihtelevine lämpötiloineen
ja lumisateineen. Olen
neljänä viime talvena
seurannut jalkakäytävien kunnossapitoa lähinnä kotikulmillani Veräjämäessä. Mielessä vuosien ruusut ja risut, annoin 9.2. palautetta kaupungin
rakennusvirastolle muutamista jatkuvasti huonosti hoidetuista ja jopa vaarallisista osuuksista. Päivä sähköpostiviestini jälkeen Kirkkoherrantie 5:n, vaan ei
3:n, edusta puhdistettiinkin täydeltä leveydeltään. Tällä
osuudella kun on ollut talvisin tapana kaventua vain
parin kengänmitan levyiseksi. Varsinkin bussipysäkin
tilanne on kinkkinen: eri suuntiin poistuvat matkustajat
eivät ole päässeet toistensa ohi, puhumattakaan lastenvaunujen siirtämisestä bussiin ja sieltä ulos. Lisäksi
ultrakapea väylä on aurattu ohimennen vinosti niin,
että se on muodostanut kaltevan ajoväylälle viettävän
vaarallisen pinnan. Varsinkin kevättalvesta se on yön
jäljiltä ollut jäinen, aurinko kun on sulatellut viereen
jätettyjä lumikinoksia päivisin.
Vaikka valtaosa väylistä hoidetaan melko hyvin, niin
em. tilanne toistuu valitettavan usein muuallakin Oulunkylässä. Ongelmia riittää: on bussipysäkkikatoksia, joitten alle ei lapiohommiin urakkakiireiltä ehditä,
auralla raapaistaan vierestä. Muutaman viikon takainen lumimyräkkä toi ennätysmäärän lunta ja ymmärrän täysin sen tuoman poikkeuksellisuuden työpaineen
lumitöitä tekeville. Mutta kun neljän päivän päästä
tuli suojasää eikä märkää nuoskalunta paikoin korjattu pois, vaan jätettiin jäätymään koviksi kinoksiksi ja
liukkaiksi pinnoiksi, on kyseessä käsittämätön välinpitämättömyys. Koska kiinteistöillä on velvoite poistaa
satanut lumi ja kertynyt jää sekä torjua liukkaus, tiedustelin em. viestissäni rakennusvirastolta mikä taho
muutamien katuosuuksien hoidosta vastaa ja miksi ei
kunnossapitoa valvota. No, enpä saanut vastausta, joten tiedoksi rakennusvirastolle: kaupunginosayhdistyksissä arvostamme suoraa tiedottamista enemmän
kuin saamiamme upeita joulukorttitervehdyksiä!
Paljon on siis terästämisen varaa vielä kaupungilla,
jonka haltuun kaikkien jalankulkuväylien talvikunnossapito siirtyy v. 2005. Vaikka lumen tulo parin kuu-

kauden sisällä loppuu, kannattaa antaa palautetta niin
kiinteistöille kuin rakennusvirastoonkin - kiitoksia
unohtamatta.
Asukasilta ja Oulunkylä-päivä Seurahuoneella
Oulunkylä-Seuran asukasiltaa vietetään maanantaina
15.3. klo 18.00 ja sen päälle pidämme kevätkokouksen. Aiheeksi olemme valinneet omaishoidon järjestämisen: Mitä itse teet jos tulevaisuudessa selviä
itsesi tai omaisesi kanssa? Tunnetko oikeutesi, mitkä
ovat omaishoitajuuden mahdollisuudet? Alustajana
mm. Harriet Finne, Kustaankartanon vanhustenkeskuksen johtaja. Tervetuloa kuuntelemaan ja pohtimaan asiaa oman itsenne tai omaistenne kannalta.
Tarjoamme kahvit ja kerromme myös seuran ajankohtaiset kuulumiset ja otamme palautetta vastaan.
Toukokuun 16. päivä vietetään jälleen Oulunkylän
omaa päivää Seurahuoneella ja viereisessä puistossa. Talkoolaisia peräänkuulutetaan jo nyt ja päivien
ohjelmaa suunnitellaan oulunkyläläisten yhdistysten
kanssa maanantaina 1.3. Seurahuoneella klo 17.00.
Tulkaapa paikalle!
Oulunkylän muistot ja tarinat esiin
Seuran toiminnan tämän vuoden pääkohde on Oulunkylän historian kakkososan julkaiseminen teemalla
Oulunkylää ja oulunkyläläisiä. Viimeiset ykkösosat
Vihreä idyllistä ovat nyt vielä kaupan Ogelissa. Artikkeleita rustataan paraikaa ja pian niitä muokataan,
sopivia kuvia etsitään kuumeisesti, kustannuslaskelmia ja markkinointia mietitään. Jos hyvin käy, päästään ennakkotilauksia keräämään jo keväällä ja kirja
ehtii tulevan joulun pukinkonttiin. Mutta paljon on
vielä tekemistä: erityisesti kaivataan valokuvia kotialbumeista viimeisten 50 vuoden ajalta täällä eletystä arjesta ja juhlasta. Ilmoitelkaapa minulle tai historiikkityöryhmän puheenjohtaja Heikki Järviselle,
jos teillä on kuvia tai tiedätte täällä asuneita, joilla
kuvia mahtaisi olla. Käsittelemme kuvia huolella, kopioimme ja palautamme ne.
Mukavia talvihetkiä, niin kotinurkissa kuin ulkoilumaastoissa! Itse aion nauttia vielä hiihdosta Vantaanjokivarren mieltä avartavissa maisemissa.
Erwin Woitsch
Oulunkylä-Seuran pj.
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Joel Lehtosen Krokelby

Oulunkylä pessimistin
silmin
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Pakila-Seuran
Puheenjohtajan palsta

OULUNKYLÄN

* Hokin ja Elannon yhtyminen näyttää ainakin aluksi
parantavan Pakiloiden, Paloheinän ja Torpparinmäen
palveluita. Paloheinän ja Maunulan Valintatalot on
muutettu S-marketeiksi ja niiden tavaravalikoima on
kasvanut.

Oulunkylä on kahden Joel Lehtosen (1882 – 1934)
romaanin fiktiivinen tapahtumapaikka. Lehtosen
Krokelby ei ole vihreä idylli , vaan pikkumaisten,
sydämettömien tai hullujen ihmisten asuttama
APTEEKKI
kummallinen huvilakaupunginosa, joka ei ole oikeaa Pakilantien varteen, Pakilan postin naapuriksi Valtameri
kiinteistöön on tulossa isohko S-market. Pakila-Seuran
kaupunkia eikä oikeaa maaseutuakaan.
puolesta osallistuin Tapio Suomen kanssa naapureille
ma-pe 8.30 - 19.00
ja muille osallisille järjestettyyn katselmustilaisuuteen.
la 9.00 - 15.00
eodor Dostojevskin neessä romaanissa HenkiLiikenneongelmat puhuttivat. Iso marketti lisää liikenPietarilla tai Aleksis en taistelu, Kertomus tunnettä ajoittain muutenkin ruuhkaisella Pakilantiellä. PyKiven Palojoella on netuista kansalaisistamsäköintialueeksi Valtameri-tontin piha vaikuttaa liian
vastineensa kartalla; Pieta- me, jonka Otava kustansi
pieneltä, mikä lisää kapeille sivukaduille pysäköimirin kaupunki todella sijait- 1933.
sen riskiä. Liikennesuunnittelijat vastustivat Pakilansee Nevan rannoilla ja PaKrokelby on kumpuitieltä tapahtuvaa suoraa ajoa tontille. Liikenteen tonTerveydenasiantuntijat
lojoki Nurmijärvellä. Toi- leva, Vantaaseen rajoittutille, myös tavaraliikenteen tulisi tapahtua sivukadulta
lähelläsi
sin kuin Seitsemän veljek- va Helsingin esikaupunpostin takaa. Positiivisena nähtiin palvelujen paranemiLiikekeskus Ogelissa
sen eteläisessä Hämeessä kialue, jonka korkeimnen ja kilpailun syntyminen, jospa vaikka hinnat laskipuh. 728 66 23
sijaitseva Palojoki, todelli- milta kohdilta näkyy mesivat.
sen maailman Palojoki on relle. Sinne ovat rakenwww.oulunkylanapteekki.fi
aina kuulunut Uuteenmaa- taneet huviloita ja mökItä-Pakilaan Yhdyskunnantien ja Tuusulanväylältä tuhan.
kejään niin herrat kuin
levan liittymän kainaloon on tulossa ABC-polttonesteiKaunokirjallisen todelli- rahvaskin – rikkaat asuden jakeluasema. Paikka on aika onnistunut. Ympäröisuuden, fiktion, tapahtuma- vat mäen päällä, köyhät
vät alueet ovat katu-tie- ja viheraluetta. Aseman eteläOULUNKYLÄN FYSIKAALINEN
paikat ovat olemassa vain alavilla paikoilla. Kylässä
puolella sijaitsee Helsingin energian varikko, lähimmät
HOITOLAITOS
VUODESTA -81
kuvitteellisessa fiktion maa- on pieni ja suippotorniasuinrakennukset ovat 150-200 metrin päässä. Asema
ilmassa. Jotkut kirjallisuu- nen kappelikirkko. Kauon aluksi kylmä, mutta sitä todennäköisesti laajenneden teoreetikot pitävät ret- punkiin kuljetaan raitiotaan liikennemyymälällä ja myöhemmin ehkä ravintoMäkitorpantie 37, Liikekeskus Ogeli, 2. kerros
kiä, joissa kuljetaan Raskol- vaunulla, jonka päätepylalla. Jakeluaseman tuloa on tervehdittävä tyydytykselFysikaalista hoitoa, hierontaa, vyöhyketerapiaa
nikovin jalanjälkiä Pietaris- säkki on jonkin matkan
lä. Alueemme on Helsingin autoistunein, silti edullista
P. 7281 225
sa tai Nurmijärvellä Hiiden- päässä.
menovettä on saanut hakea kaukaa.
kiveä etsimässä, loogisesti
Yhtenä kaikkein köymielettöminä. Raskolniko- himmistä Krokelbyssä
* Lauha ja pimeä alkutalvi on lopulta kääntynyt kunnon
PARTURI-KAMPAAMO
vin Pietari on olemassa vain elelee kyttyräselkäinen
talveksi. Vuoden alussa talvikunnossapito takkuili ja
Rikoksen ja rangaistuksen sekatyömies Sakris Kukolin vakavassa keskustelussa HKR:n ympäristötuotanAvoinna ti-pe 9-17
lukijan tajunnassa.
kelman, joka tosin pitää
non kanssa. Ja katso, katujen hoito on selvästi paranla 9-13
ma suljettu
Koskelantie 54 P. 757 1353
Realistisiin teoksiin tä- itseään rakennusmestaritunut, mistä kiitokset. Viimeisimmän poikkeuksellisen
mä toteamus pitääkin paik- na. Vastapainona taloulumimyrskyn jälkien korjaamisen kestämisen kyllä ymkansa. Halu erottaa fiktiivi- delliselle ahdingolleen ja
märrän.
nen ja fyysinen todellisuus ruumilliselle vajavaisuuTervetuloa opiskelemaan kouluumme!
joutuu hankaluuksiin, kun delleen Kukkelman ku* Katujen kunnossapitoa on syytä valvoa, mehän sen
MAUNULAN
tarkastellaan teoksia, joissa vittelee olevansa nietzmaksamme. Asukas Länsi-Pakilan Heinämiehentieltä
YHTEISKOULU
todellisuuden ja kirjallisuu- scheläinen yli-ihminen.
kertoi, että hänen poikkikatuaan ei aurattu viime talvena
Helsingin
den rajat sotketaan hävyttö- Kukkelman saa houkukertaakaan. Näistä on ilmoitettava HKR:n ympäristömatematiikkalukio
mästi.
telluksi Pelastusarmeijan
tuotannolle, puh. keskus 1661.
Kuusikkotie 3, 00630 Helsinki
Espanjalaisen
Julián turvakodista nuoren, tyhHelsingin matematiikkalukio 0182/811
Ríosin avantgarde-romaani mänpuoleisen Nelma-ty* Pakin talon käyttäjät ovat kovasti kiitelleet talon re- paljon matematiikkaa, seminaari ja tutkielma
Larva on ankkuroitu Lon- tön asuinkumppanikseen.
montin jälkeistä hienoa kuntoa. Varsinkin uusi valaistus
- matematiikkaa harrastuksena, yliopistokursseja
tooseen ja argentiinalaisen Kun yhteiseloon alkaa ilon hieno. Tosin se paljastaa kunnostettavia yksityiskoh- oma laajan fysiikan kokonaisuus
Jorge Luis Borgesin moni- maantua vaikeuksia, Kuktia; lattian lakkaus alkaa vaatia uusimista. Lämminvesi- luonnotieteiden työkursseja
en unenomaisten kertomus- kelman päättää noudattaa
varaaja on äksyillyt, mutta se saadaan korjatuksi takuun
- kesällä leirikoulut Lapissa ja Unkarissa
ten tapahtumapaikka voi- Nietzschen oppeja: kun
piikkiin. Tämän lehden takakannessa on ohjeet siitä,
Monipuolinen yleislukio 0182/000
daan löytää Buenos Aire- menet tapaamaan naista,
miten Pakin taloa vuokrataan pitopaikaksi.
- laaja kielitarjonta
sista osoitteen tarkkuudel- ota ruoska mukaasi. Ys- luonnontieteitä ja humanismia
la. Kirjailija asettaa maail- tävätär “pelastaa” Nel* Liikenne Paloheinän ulkoilualueelle on vilkasta. Sen
maan tarkan kiintopisteen, man prostituoiduksi kausijaan uusi harjoitusjääkiekkohalli ei näytä liikennettä
Kansainvälisiä yhteyksiä. Esittävää musiikkia ja
jonka ympärillä mahdoton punkiin, ja rakkaudessaan
lisänneen ollenkaan niin paljon, kuin perunsaasti muita taide- ja taitoaineita.
tapahtuu.
pettynyt Kukkelman hirtlättiin. Päivä pitenee pikku hiljaa ja aurinJoel Lehtosen Krokelby täytyy.
kokin on vieraillut talvitaivaalla, kevättä
Esittelytilaisuudet
Matematiikkalukion esittely ke 25.2. klo 19.00
kuuluu tähän jälkimmäiRakastuneen ramman
kohti mennään.
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