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Päätoimittajalta

Helsingissä säästöjä
ketunhäntä kainalossa
Helsingin virkamiehet ja
lautakunnat ovat etsineet
säästökohteita. Säästöehdotukset ovat olleet aika rajuja. Kaupungin imagokampanjaan riittää rahaa, vaikka vanhukset, sairaat, lapset, vammaiset, omaishoitajat ja muut toisen avun
tarpeessa olevat pistetään
tiukoille.
Kirjastoja ja päiväkoteja
haluttaisiin sulkea ja terveyskeskuksia lakkauttaa ja samaan aikaan kerrotaan
kymmenen uuden tekojääradan rakentamisesta tulevien neljän vuoden aikana.
Stadionin katon suunnittelemiseen valtio varasi jo
oman rahoitusosuutensa ensimmäiseen lisäbudjettiin,
vaikka Helsingin päättäjät
ja virkamiehet vannovat, että mitään lupauksia Stadionin katon rakentamisesta ei
ole annettu.

Virkamiehillä on ollut
ketunhäntä kainalossa painettaessa säästöesityksiä läpi. Pohjoisen sosiaali- ja
terveyskeskuksen kielteinen päätös esitettyyn Oulunkylän ja Paloheinän terveyskeskuksen kesäsulkemiseen muutettiin terveyslautakunnassa. Alppiharjun
terveyskeskuksen lopettamista perusteltiin rakennuksen vesi- ja homevaurioilla. Ylen Aikaisessa kiinteistön isännöitsijä tosin
ihmetteli moista väitettä,
kun hänen mukaansa rakennuksessa ei vaurioita ole.
- Ei ihme, että kaikenlaiset ääriliikkeet nostavat päätään.
***
Olen seurannut vierestä uuden talon rakentamista ja
siinä yhteydessä miettinyt,
miten paljon erilaisia kansalaistaitoja nyky-yhteiskunnassa tarvitaan. Esimerkiksi kaupunkialueelle rakentamisesta on paljon erilaisia

Kun ajat pyörällä
- katso, että jarrut, heijastimet ja valot
ovat kunnossa
- opettele liikenne- ja väistämissäännöt
- käytä kunnon CE-merkittyä kypärää
- älä aja ostoskassi tangossa riippuen, käytä
sivulaukkuja
- näytä esimerkkiä nuoremmille

säädöksiä, joiden tunteminen olisi kaikille tarpeen,
ettei onnettomia tilanteita
pääsisi syntymään.
Mistä näitä kansalaistaitoja saa? Mitä koulut, oppilaitokset ja yliopistot tekevät asian suhteen? Muistan
joskus 70-luvulla kokemani
paniikin, kun minut yllättäen määrättiin taloyhtiön
kevätkokouksen sihteeriksi.
Kirjastosta piti hakea kokoustekniikan opas ja opetella pöytäkirjan tekemistä, vaikka siihen mennessä
takana oli pitkä koulutusputki. Sen paremmin
koulussa kuin yliopistossakaan ei ollut päivääkään
opetusta näistä aiheista.
Tilanne ei ole muuttunut uudelle vuosituhannelle
tultaessa. Olemme yhdessä
nuorten, juuri ammattiinsa
valmistuneiden sosionomien kanssa ihmetelleet, miksi ammattikorkeakoulussa
ei opeteta asioita, joita tarvitaan joka päivä työpaikalla

niin kuin esimerkiksi järjestökentän tuntemusta, Rahaautomaattiyhdistyksen toimintaa, henkilöstöhallintoa, taloushallintoa, kirjanpitoa...
Missä syyllinen? Pitääkö ihmisen kantapään kautta hankkia tarpeelliset taidot? Miksi meille elinikäisen oppimisen ja tietoyhteiskunnan jäsenille ei
jo perusopetusvaiheessa
anneta tietoja ja taitoja,
jotka ovat välttämättömiä
kansalaisyhteiskunnassa?
Vai halutaanko meidät tieten
tahtoen pitää tietämättöminä
ja passiivisina, niin että asiat
voidaan sitten hoitaa kansalaisten pään yli virkatyönä?
***
Siinä Teille miettimistä kesäksi. Seuraava lehti ilmestyy elokuun lopulla. Hyvää
ja aurinkoista kesää kaikille!
Kaija-Leena Sinkko

SÄÄSTÄ PÄÄTÄ KESÄLLÄ
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Tapahtuu Kulmilla
Kesäjuhla Vuorilahden kesäkodissa
SPR Kallio-Käpylän osaston maahanmuuttajien ystäväkerho järjestää sunnuntaina 16.6. klo 13-18. kesäjuhlan kaikelle kansalle. Bussi 86 Herttoniemestä, Hevossalmentien pysäkki. Pieni kävelymatka.
Tiedustelut: Petra Jääskeläinen, p. 050 574 1868.
Oulunkyläläisen taitelija K J Tolosen
taidenäyttely Oulunkylän kirjastossa 11.-24.6. Avajaiset 11.6. klo 17-20 Reiska Laine kumppaneineen
soittaa avajaisissa jazzia.
Seikkailujen saari
Leiri
10-12
–vuotiaille
29.7.-2.8.2002
Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Oulunkylän-,
Torpparinmäen-, Maunulan ja Pakilan nuorisotalojen yhteinen kesäleiri, pidetään Bengtsårin leirisaarella, lähellä Hankoa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset
Maunulan nuorisotalo puh. 7245311
Oulunkylän nuorisotalo Nuotta
on kesälomilla 10.6 - 11.8.
Nuottavisan voittaja
Oulunkylä-päivillä lauantaina 18.5. asukastalo Seurahuoneella Nuotan järjestämässä Nuottavisassa
voittaja oli Ismo Hammer. Hän sai palkinnoksi
Finnkinon leffalipun. Onnittelut voittajalle!
Ikäihmiset: Syksyllä vesijumppaan
Kustaankartanon palvelukeskuksen syksyn vesijumppiin ilmoittautuminen on maanantaina 19.8.
klo 9.00, K-talon aula. Numerolappuja aletaan jakaa aulassa jo klo 8.00.
Pysyvätkö puikot hyppysissä?
Oulunkylän Martat suunnittelevat joulumyyjäisiä
idyllisessä Oulunkylän Asukastalossa marras-joulukuun vaihteessa. Ajatuksena on, että tapahtumaan
myydään myyntipaikkoja käsityön ja askartelun
harrastajille.
Laitapa puikot heilumaan, virkkuukoukku tanssimaan ja liimapyssy paukkumaan! Tapahtumasta lisää informaatiota syksyn lehdissä.
Työväenopisto
Kevätlukukausi päättyi 26.4.2002. Syyslukukausi
alkaa 9.9.2002. Syyslukukauden ohjelma ilmestyy
elokuun alkupuolella. Se on noudettavissa mm. Pohjoisen työväenopiston toimipisteistä ja kirjastoista
maksutta. Syyslukukauden kurssi- ja luentotiedot
ovat luettavissa Työväenopiston kotisivuilta heinäkuun
puoliväliin
mennessä.
Opistojen toimistot ovat avoinna opetuskauden ulkopuolella ma-to klo 9-16.

Kun sukellat veteen
- älä hyppää veteen tutkimatta rantaa
- älä juokse uimaan, voit liukastua
- jos pitää hypätä, hyppää jalat edellä
- älä sukella, jos kielletään
- mene vesiselvänä veteen

Kesälomien jälkeen
Taiteiden yö to 29.8. Oulunkylän kirjasto järjestää
Oulunkylään oman Taiteiden yön perinteiseen tapaan. Ohjelmaa on kirjastossa lapsille ja aikuisille
ja lisäksi Oulunkylän kirkossa on konsertti.
Koulu alkaa elokuussa
Peruskoulujen ja lukioiden syyslukukausi alkaa ke
15.8.
Syyslukukausi ke 15.8.2001 - pe 21.12.2001
Syysloma ma 22.10.2001
Joululoma la 22.12.2001 - pe 4.1.2002
Kevätlukukausi ma 7.1.2002 - la 1.6.2002
Talviloma ma 18.2.2002 - la 23.2.2002

Etsin vaatimatonta työhuonetta tai
etätyöpistettä Oulunkylän/Itä-Pakilan alueelta.
Puhelinlinja on välttämätön.
Matti Penttilä /040-5529707

Seuraava lehti ilmestyy la 31.8.
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Vihreä idylli 15-vuotias

Jatko-osa tekeillä
Oulukylän historian ensimmäinen osa, Vihreä idylli, valmistui viisitoista vuotta sitten.
Maunu Harmon kirjoittama ja Oulunkylä-Seuran kustantama teos antaa kattavan, helposti
lähestyttävän kuvan Oulunkylän menneisyydestä 1960 -luvulle saakka. Kirjan 4 000
kappaleen painos on lähes loppuunmyyty. Muutaman vuoden kuluttua valmistuva jatko-osa
on seuran toimesta jo suunnitteilla.
Vihreän idyllin suunnittelu
lähti liikkeelle vuonna 1984,
jolloin Oulunkylä-Seura nimesi historiatoimikunnan,
puheenjohtajana Jorma Waronen ja yhtenä erityisen aktiivisena jäsenenä Thelma
Aro. Ruotsinkielisen asujamiston paikallishistorian
erinomainen tietäjä oli Britta Holmlund. Myös monet
muut oulunkyläläiset osallistuivat kirjan materiaalin
keräämiseen ja haastatteluihin. Käytettävissä oli niin
ikään Oulunkylän Lions lunkyläläisiä koskevat haasClubin toimesta 1960 -lu- tattelut ja monien paikallisvulla tehdyt, vanhoja ou- ten yhdistysten eritasoiset

arkistot.
- Vuonna 1970, siis jo ennen 1975 tapahtunutta Oulunkylä-Seuran perustamista, pyysin Helsingin kaupunginarkiston silloista johtajaa, Sirkka Impolaa, kirjoittamaan Entisaikain Helsinki VIII -teokseen Oulunkylän historiasta, jota siinä
onkin nelisenkymmentä sivua, kertoo Jorma Waronen. Kaupunginarkiston lisäksi tietoja etsittiin valtionarkistosta ja muun muassa
Yrjö Harvian Helsingin esikaupunkiliitos -teoksesta.
- Historian kirjoittajaksi
toimikunta pyysi nimekkäiden asiantuntijoiden suosituksesta Maunu Harmon.
Tarkoitus ei ollut tehdä
tarkkaa historiallista teosta, jossa kaikki alaviitteet ja
muut merkinnät olisi mainittu, vaan mahdollisimman
luettava, alueen historian
tosiasiohin perustuva kirja.
Ja sellainen siitä lukijoidenkin mielestä tuli. Alkuun
laadittu sisällysluettelo täydentyi matkan varrella etupäässä kirjoittajan toimesta, sillä historiatoimikunta
Jorma Waronen on Oulunkylä-Seuran perustajajäsen ja kunniapuheenjohtaja. Kuva: Arvi Vuorisalo

jätti hänelle verraten vapaa
kädet, käytyään ennen työn
aloittamista varsin perusteelliset asiaa koskevat keskustelut. Jälkikäteen arvioiden jotain tähdellistäkin
kirjasta toki jäi pois. Yleiset ottaen ovat kuitenkin sekä lukijoiden että arvostelijoiden kannanotot Vihreästi
idyllistä Oulunkylän menneisyyttä kuvaavana teoksena olleet kiittäviä.
Vireän idyllin graafisesta
asusta vastasivat Heljä Silvennoinen ja Pirkko Sipilä,
sen painotyön teki Forssan
Kirjapaino Oy ja kirja tuli
markkinoille joulumyyntiin
1987.
Jorma Warosen viesti
Oulunkylän historian jatko-osan tekijöille: - Kirja
kannattaa ehdottomasti tehdä, vaikka se tietyssä mielessä vaatii tekijöiltä kenties enemän työtä kuin Vihreä idylli. Uuden kirjan aineistoon perehtyminen on
toisenlaista kuin mitä se oli
Vihreän idyllin osalta. Varmaa ainakin on, että tietoa
siihen etsitään esimerkiksi
virastojen arkistoista aikaisempaa enemmän. (AV)

www.kaupunginosat.net

Kaupunginosien kotisivut
kehittyvät
Maunulalla, Oulunkylällä ja
Pakilalla on omat kaupunginosaa esittelevät verkkosivunsa Internetissä. Metsälällä,
Paloheinä-Torpparinmäellä ja
Koskelalla sivuja ei vielä ole.
Helsingin kaupunginosayhdistysten Liitto HELKAlla
on käytössään oma palvelin,
jonne rakennetaan kaupunginosien digitaalista verkostoa www.kaupunginosat.net
-portaaliin. Helka antaa jäsenyhdistystensä käyttöön ilmaista palvelintilaa.
Maunulan kotisivuja pidetään yllä kunnianhimoisesti. Sivustosta löytyy paljon asiaa. Sivut ovat mukavaa silmäiltävää. Niillä
on käytetty runsaasti väriä
ja kuvitus on esimerkillistä. Aineistoa on niin pal-

jon, että sivut vaikuttavat
kyllä vähän sekavilta. Selkiyttäminen tekisi sivuista
nopeampikäyttöiset.
Oulunkylän ja Pakilan
sivut ovat vielä keskentekoisia. Pakilan sivut on tehty kuivakkaaseen asiakirjamuotoon. Kaunis ruiskukan
sininen väri on ainoa sivujen kaunistus. Kuvitusta ja
uutisoivampaa otetta sivuilta vielä puuttuu.
Oulunkylän sivut antavat
mielikuvan, että tavoitteena
on päästä lähemmäs Maunulan sivuston tasoa. Lisää aineistoa ja kuvitusta sivuille on ilmestynyt pikkuhiljaa.

Osallistu kotisivujen tekemiseen
Nettisivut palvelevat kaikkia alueen asukkaita, nykyisiä ja tulevia. Verkkosivuilta alueelta asuntoa hankkiva saa tietoja alueesta ja sen
palveluista. Kotisivut ovat
tietoyhteiskunnan käyntikortti. Kaupunginosayhdistysten nettisivujen tekoon
tarvitaan lisävoimia ja sivuille lisää tietoja. Jos olet
kiinnostunut sivujen tekemisestä, ota yhteyttä omaan
kaupunginosayhdistykseesi.
Sivuille tarvitaan lisää
aineistoa alueen yrityksiltä, järjestöiltä ja asukkailta. Tiedot voi lähettää sähköpostilla, puhelimella tai
kirjeellä. Aineisto voi olla

tekstiä tai kuvia.
Verkko ei palvele vielä
kaikkia
Kotisivujen katsominen ei
onnistu vielä kaikilta. Pelkkä verkkoon kytketty tietokone ohjelmineen ei riitä. Pitää myös osata käyttää konetta. Kalliin laitteen
hankkiminen ei ole kaikille
mahdollista.
Yleisökoneita löytyy kirjastoista. Lyhytaikaista asiointia ja sähköpostin lähettämistä kirjaston koneilla
pääsee harjoittamaan yleensä lyhyen odotuksen jälkeen. Pidempiaikaista surffailua varten kirjastosta pitää varata etukäteen aika.

Maunu Harmolle tulivat Vihreän idyllin kirjoittamisen yhteydessä oulunkyläläiset ja Oulunkylä
tutuksi. Kuva: Arvi Vuorisalo

Maunu Harmo

Vihreän idyllin
kirjoittaja
- Kun Jorma Waronen pyysi minua Oulunkylän historian kirjoittajaksi en kovin pitkään harkinnut asiaa, vaikka Oulunkylä oli minulle vieras paikka
ja kynnys päätöksentekoon oli sen vuoksi vähän
korkea. Aloitin kohteeseen tutustumisen lukemalla
Entisaikain Helsinki VIII -teoksesta Sirkka Impolan artikkelin Oulunkylästä. Tito Collianderin kirja Lapsuuteni huvilat johdatti minut Veräjämäkeen,
johon eri puolille Oulunkylää suuntautuneilla kävelyretkilläni erityisesti viähätyin, muistelee Vihreän
idyllin kirjoittaja Maunu Harmo viidentoista vuoden takaista aikaa.
-Kun nyt katselee kirjan sisällysluetteloa voi todeta, että sen syntymiseksi oli koluttava monia paikkoja, haastateltava vanhoja oulunkyläläisiä, selvitettävä harrastuspiirejä ja monia muita kohteita.
Useimmista niistä kuitenkin sai kirjallista aineistoa,
toteaa Maunu Harmo. - Kirjoittamisen yhteydessä
kirjaan kumpusi uusia aihepiireillä muun muassa
sen vuoksi, että monet yksityishenkilöt ottivat minuun yhteyttä ja kiinnostavissa tapauksissa lainasivat aineistoaan käyttööni. Yksi heistä oli Olli Alho, jolta sain materiaalia Oulunkylän Suomalaisen
Seuran toiminnasta.
- Yhteistyö oulunkyläläisten kanssa oli mutkatonta. Kirjoittamisen aikana syntyneistä läheisistä
ihmissuhteista kertoo sekin, että pyysimme Heikki
Järvisen kastamaan silloin syntyneen poikamme.
Eniten yhteystietoja ja erilaista aineistoa sain Thelma Arolta, Britta Holmlundilta ja Jorma Waroselta.
Mieluisia aihepiireijä Harmolle olivat muun muassa oulunkyläläiset taiteilijat ja kirjailijat. LarinKyöstin talo oli kirjoitettaessa Veräjämäessä vielä
pystyssä, naapurina Kaarlo Haltian talo. Tapio Rautavaaralla oli oma tärkeä merkityksensä Oulunkylälle, hän tähdentää.
- Ogelin liikekeskus valmistui siten, että Vihreän
idyllin myynti joulun alla alkoi siellä. Se on ainoa
kerta, kun olen myyntipaikalla signeeranut kirjaani.
Maunu Harmo on itse edelleen kirjaansa tyytyväinen. - Vihreä idylli on toisenlainen kuin muiden kaupunginosien kirjat ovat. Mielestään kiittävimmän lausunnon siitä aikoinaan antoi silloinen
maaherra, oulunkyläläinen Jacob Söderman: - Se
on kohtalaisen hyvä, ottaen huomioon, että sä et ole
oulunkyläläinen. (AV)
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Saanko luvan?

Ikäihmisten kuntoutusneuvola aloitti Helsingissä
Kuntoutusneuvola parantaa ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden itsenäistäselviytymistä ja ylläpitää heidän toimintakykyään. Palvelut on tarkoitettu yli 65-vuotiaille helsinkiläisille.
Saanko luvan? -kuntoutusneuvolaprojekti ohjaa
ja kannustaa asiakkaita jo olemassa olevien palvelujen pariin. Kuntoutusneuvolan työntekijän tavoittaa Helsingin sosiaaliviraston Seniori-infon tiloista
Salomonkatu 21 B tiistaisin klo 10- 15. Vastaanotolle tulee varata aika etukäteen Seniori-infosta
puh. 310 44556 tai käymällä paikan päällä.
Helsingin kuntoutusneuvola kuuluu kuntoutusneuvolaverkostoon, jossa julkinen, yksityinen ja
kolmas sektori yhdessä suunnittelevat, toteuttavat
ja arvioivat ikäihmisten kuntoutuspalveluja. Tavoitteena on myös tehostaa järjestöjen ja kuntien yhteistyötä kuntoutuspalvelujen tarjoamisessa

1.6.2002

Pohjoiset terveysasemat kesälomalla
Pohjoisen terveyskeskuksen toimipisteiden aukioloajoissa on muutoksia kesällä 2002.
Terveysasemat
ovat avoinna 1.6.-31.8.2002 välisenä aikana arkipäivisin klo 8-16 seuraavasti:
- Maunulan terveysasema palvelee koko kesän ajan.
- Paloheinän ja Oulunkylän terveysasemat ovat koko
naan suljettuina 1.7.-20.7.2002 välisen ajan. Tällöin
terveyspalvelut haetaan Maunulan terveysasemalta.
- Oulunkylän terveysaseman fysioterapiatoimipiste
pidetään suljettuna 1.7.-11.8.2002. Välttämättömät
ja kiireelliset hoidot saa Suursuon sairaalasta.

Suursuon päiväsairaala
on suljettu 1.7.-4.8.2002. Sairaalan muut osastot toimivat normaalisti.
Hammashoito
- Maunulan terveysaseman hammashoitola palvelee
koko kesän.
- Maunulanmäen hammashoitola suljettu
27.5.-18.8.2002
- Paloheinän terveysaseman hammashoitola suljettu
1.7.-4.8.2002
- Oulunkylän terveysaseman hammashoitola suljettu
1.7.-28.7.2002

Tiedätkö, mitä löytyy Kustaankartanon palvelukeskuksesta?

Palvelukeskukset on syynätty

H

elsingin ikäihmisten käytössä on yhteensä seitsemän eri puolilla kaupunkia sijaitsevaa
palvelukeskusta ja lisäksi
kaksi
virkistyskeskusta.
Suurin ja eniten käytetty
on Kampin palvelukeskus.
Myös Kinaporin palvelukeskuksessa on paljon käyjiä. Vähemmälle käytölle
ovat jääneet mm. meidän
omalla pohjoisen suurpiirin alueella sijaitsevat Maunulan Saunabaari ja Oulunkylän Kustaankartanon palvelukeskus. Tämän lisäksi
palvelukeskuksia on Kontulassa, Munkkiniemessä ja
Töölössä sekä Malmin ja
Meilahden virkistyskeskukset.
Helsingin kaupungin tietokeskus on selvittänyt,
ketkä käyttävät Helsingin
palvelukeskuksia. TyypilliReilut 13 prosenttia Helsingin asukkaista eli lähes
nen palvelukeskuksen asi75.000 ihmistä on täyttänyt eläkeiän. Heistä puolet on
akas on 65-79-vuotias, ykyli 75-vuotiaita. Suurin osa ikäihmisistä asuu kotona.
sin asuva, keskituloiseksi itPohjoisen suurpiirin alueella on kaksi palvelukeskusta,
toinen Maunulassa ja toinen täällä Oulunkylän puolella,
sensä arvioinut nainen. PalKustaankartanon palvelukeskuksen johtava toiminnanvelukeskuksessa käymiseen
ohjaaja Jouni Peltomaa kertoo.
motivoi eläkkeelle jääminen ja lisääntynyt vapaaaika. Yksin asuminen akti- sulan palveluja. Päivätans- Kustankartanon kirjasto ja
voi palvelukeskusten käyt- seilla oli oma vakiintunut lukusali ovat avoinna ti, ke
töön.
harrastajakuntansa.
ja pe klo 12 – 15. KäsityöKäyntien määrää vähen- keskus on avoinna päivisin.
Erilaisia käyttäjiä
si eniten terveydentila, toi- Siellä voi harrastaa kanseksi eniten tiedon puute, kaankudontaa, erilaisia käPalvelukeskuksen käyttä- jonottaminen tai palvelujen dentaitoja kursseilla ja omjistä löytyi kolme erilaista äärelle pääsy, ajan puute mella.
ryhmää. ”Kanta-asiakkaat” esim. omaishoidon takia ja
Talossa on ohjattua liiolivat käyneet palvelukes- muut syyt. Ajan myötä mo- kuntaa. On liikuntaryhmiä,
kuksessa useita vuosia ja ni harventaa käyntejään ja kuntopiiri, matto-, niska-,
iän myötä käyntien määrä jää vähitellen pois, mutta ja tuolivoimistelua ja velisääntyi päivittäiseksi va- osa saattaa vielä ikäänty- sivoimistelua. On keskuskioasiakkuudeksi. Toinen neenäkin palata päiväkoti- telukerho ja bingo ja liryhmä olivat ”harrastajat”, toiminnan asiakkaana pal- säksi tehdään retkiä. Luenjotka myös olivat pitkän ai- velukeskukseen kuljetus- not, taidenäyttelyt, matkaikaa käyneet viikoittain pal- palveluiden turvin.
lupiiri ja ateriapalvelu kuuvelukeskuksessa. ”Pistäytyluvat myös Kustaankartajiksi” tutkimuksessa luoki- Tarjolla monipuolista
non ohjelmatarjontaan.
teltiin sellaiset, jotka olivat toimintaa
käyneet palvelukeskuksesKäy syömässä
sa vähemmän kuin kolme Kustaankartanolla kokoon- Kustaankartanossa
vuotta.
tuu mm. Ikäihmisten YliKäytetyin palvelu oli ruo- opisto Tähän yliopistoon Palvelukeskuksessa on tarkailu ja kahvila. Suhteelli- pääsevät kaikki halukkaat. jolla myös kohtuuhintaista
sesti vähiten käytettiin pe- Pohjakoulutusta ei tarvita ruokaa. Esimerkiksi lounas

maksaa 4.90 – 4.35 euroa.
Ruoka on hyvää ja monipuolista.
Esimerkiksi 10.5. palvelukeskuksessa oli tarjolla merimiespihviä, punajuuria, kurkkua, kaali-puolukkasalaattia, raejuustoa,
mandariini-kahvirahkaa ja
kevyempänä vaihtoehtona
juustokeitto ja salaattipöytä.
Leipä ja ruokajuoma kuuluvat aterian hintaan. Edellisenä keskiviikkona ruokalistalla oli nakkikeitto, sämpylä, juusto, vihreäsalaatti,
viinirypäle, maissia ja aprikoosivispipuuroa. Vaihtoehtoina Janssoninkiusaus ja
salaattipöytä

Retki Fiskarsiin ja Mustioon ma 3.6.
Palvelukeskus tekee kesäretken Fiskarsiin ja
Mustioon maanantaina 3.6. Retken hinta on 34
€ / hlö. Lähtö klo 8.00 Kustaankartanon edestä
(K-talo). Klo 9.30 - 10.30 Opastus Mustion linnassa, sitten lähtö Fiskarsiin. Siellä ruokaillaan
rav. Kuparipajassa, tehdään kiertoajelu oppaan
johdolla ja tutustutaan Fiskarsin museon näyttelyyn. Tunnin mittaisen vapaan aikana voi käydä vaikka ostoksilla tai tustua tarkemmin pajoihin. Paluu Kustaankartanoon on arviolta klo
17.15.
Sitovat ilmoittautumiset maksuineen palvelukeskuksen toimistoon ( K-talo hallintosiipi) arkisin klo 12.00 - 13.00 tai puhelimitse 310 54805
tai 310 15379. Retkeä on myyty toukokuussa,
mutta kysy myös peruutuspaikkoja!

Kursseja ja muuta mukavaa
Kustaankartanossa riittää
mielenkiintoista harrastamista. Toukokuun lopulla
järjestettiin esimerkiksi Kesäkasseja ja –hattuja kurssi. Maanantai-aamupäivisin
on venyttelyvoimistelua ja
tuolivoimistelua. Iltapäivisin on ohjelmaa. Esimerkiksi 20. toukokuuta esiintyi Laulu- ja soitinyhtye
Maijat ja Jussit. Esityksen
jälkeen oli tanssit. Tilaisuus
oli maksuton.
Kuntopiiri, niskavoimistelu, mattovoimistelu ja vesivoimistelu kuuluvat talon ohjelmatarjontaan. Keskustelukerhoon. posliininmaalaukseen ja Tiffany-lasitöihin on riittänyt tulijoita
Tammikuussa palvelukeskuksessa oli pöytälamppukurssi, on ollut mosaiikkikursseja jne. Kursseille
voivat osallistua eläkeläiset ja työttömät. Osallistujat maksavat käyttämänsä
materiaalit, muutoin kurssit
ovat maksuttomia.
Syksyn vesijumppiin ilmoittautuminen on maanantaina 19.8. klo 9.00, Ktalon aula. Numerolappuja
aletaan jakaa aulassa jo klo
8.00.

Kahden kanavan risteily ke 19.6.
Päivän aikana tutustutaan Vääksyn kanavaan
ja käydään viinitilalla, jossa on kolmen viinin
maistajaiset. Matkalle lähdetään klo 7.30 Kustaankartanosta. Parin tunnin päästä on kahvi- ja
voileipätarjoilu Mansikkapaviljongilla. Opastettu
kävelykierros Vääksyn kanavalla ja taidenäyttely edeltävät risteilyä Kalkkisten kylään. Sen
jälkeen tarjolla on lounasta ja viinimaistiaisia.
Vääksyn Myllyltä käydään ostamassa ryynit ja
jauhot kotiin viemisiksi ja Kustaankartanoon palataan klo 18.
Retken hinta 45 € / asiakas. Sitovat ilmoittautumiset maksuineen palvelukeskuksen toimistoon ( K-talo , hallintosiipi) arkisin klo 12.00 13.00 tai puhelimitse 310 54805 tai 310 15379.
Retken myyntiaika on 17.4.2002 - 10.6. 2002.
Kysy myös peruutuspaikkoja!

Retki su 18.8. Kivi-juhlille
Kivimyrsky Taaborinvuori, Palojoki
Kooste kiitetyintä Kiveä Aleksis Kiven näytelmien ja runojen pohjalta. Sovitus ja ohjaus Katriina Honkanen. Kesto n. 3 tuntia. Retken hinta 26 € / hlö. Retki-ilmoittautumisia vastaanotetaan maksuineen palvelukeskuksen toimistossa ( K-talo , hallintosiipi) arkisin klo 12.00 13.00 tai puhelimitse 310 54805 tai 310 15379.
Kysy peruutuspaikkoja!
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Paloheinäfestareilla
yleisömenestys

H

Tämän päivän Mona Liisat, Oulunkylän yhteiskoulun pk:n ja lukion ryhmätyö. Kuva: Arvi Vuorisalo

Kuvista! -näyttely
Y

ksityiskoulujen
Liitto ja kuvataideopettajat järjestivät yksityiskoulujen
kuvataiteen oppilastöiden
Kuvista! -näyttelyn Helsingissä 23.4. - 5.5. Näyttelyssä oli mukana 18
yksityiskoulua eri puolilta Suomea. Näyttelyn
työt edustivat peruskoulun 7.-9. luokkalaisten ja
lukiolaisten kuvataidetuntien monipuolista arkipäivää. Lehtemme levikkialueelta näyttelyyn osallistuivat Maunulan yhteiskoulu ja Oulunkylän
yhteiskoulu, jonka ku-

vataideopettaja Arja Holma toimi Kuvista! -toimikunnan puheenjohtajana. Näyttelyn suojelija oli
rouva Tellervo Koivisto.
Kuvista! -projektin lähtökohtana oli ottaa kantaa
viime keväänä tulleeseen
peruskoulun tuntijakoesitykseen, joka kyseenalaistaa taidekasvatuksen merkityksen osana yleissivistystä jättämällä taideaineet marginaaliin. Oppilastyöt olivat näyttävä
kannanotto tuntijakoesitykseen. Näyttelyn teema
oli ´Menneisyyden merkitys nykypäivälle ja tu-

levaisuudelle - Kuvataide
on perusmateriaalia ihmisyyteen`.
- Taide ja taidekasvatus ovat tärkeitä kulttuurin luojina sekä kulttuuriperinnön säilyttäjinä ja
välittäjinä. Kuvataideopetus Suomen kouluissa on
aina ollut osa yleissivistystä ja sen oppisisällöt
ovat vastanneet ajan haasteisiin. Kuvataideopetuksen tärkeys korostuu erityisesti nykypäivänä, sillä
meitä ympäröivästä kuvatulvasta selviäminen vaatii kuvan vastaanottamisen ja tulkinnan taitoja,

elatorstaina 9.5. Paloheinäfestarit keräsivät Paloheinän majalle n. 3000 ihmistä, kaikenikäisiä. Kirpputoripöytiä oli varattu parikymmentä. Basaarialueella myytiin kaikkea leluista ruokaan.
Pomppulinna houkutteli perheen pienimpiä. Samoin
rintanapin teko. Lapset saivat itse suunnitella ja piirtää oman rintanapin ja valmistaa sen sitten nuorisoohjaajan avulla nappikoneella. Yleisö loi mahtavia äitienpäivärintanappeja valkovuokoista. Pelle Kaija Pum
laulatti ja tanssitti satamäärin lapsia ja vähän vanhempiakin.
NMKY:n korikiipeilyyn jonotettiin. Korkeammalle
kivunneet saivat hurjat aplodit koko jonosta. VPK:n paloauto ja ambulanssi kiehtoivat myös lapsiyleisöä ja
vähän vanhempiakin.
Yleisöä kiinnosti myös nuorisotalojen jakama informaatio kesätoiminnoista. Nuorisosasiainkeskus järjestää monta leiriä kesän aikana ja useita erilaisia
kesäkurssja. Lisätietoja voi kysellä Kompassista p.
31080080.
Nuorison villitsi tanssimaan asti aurinko ja Damed,
Kaunis Lintu, Defuce, Royal Shakers, Yavis Superchrist ja Ezkimo.
Paloheinäfestareilla toimintaansa esittelevät Läntisen nuorisokeskuksen lisäksi seuraavat järjestöt: Pakilan Visa, Pakilan NMKY, Animalia, Elämä on parasta huumetta ry, Irti Huumeista ry sekä Non Fighting
Generation.
Festarit sujuivat aika siististi, sillä siivouksesta huolehti Tempun roskaryhmä, joka keräili ja lajitteli roskia.
Tuulia Saves

tähdensi Arja Holma näyttelyn avauspuheenvuorossaan.
Värikkään
Kuvista!
-näyttelyn avajaiset pidettiin 22.4. Sanomatalon
mediatorilla. Arja Holman lisäksi kuvaamataidon opetuksen merkityksestä kouluissa puhuivat muun muassa SYK:n
kuvataideopettaja Petteri
Rinne ja professori Riitta
Nelimarkka. Sanomatalosta näyttely siirtyi rautatieasemalle ja Kiasman
takaikkunaan. (AV)

Läntisen nuorisokeskuksen järjestämiä Paloheinäfestareita vietettiin jo 11. kerran Paloheinässä.

Oulunkylän muistot lämmittävät Norjan vuonoilla

V

iisivuotias Gun-Britt Pia Thorberg muutti Helsingin keskustasta sotaa pakoon maalle Oulunkylään yhdessä äitinsä ja veljensä kanssa. Isä
oli siellä missä muutkin suomalaiset miehet tuona kovana talvisodan pakkastalvena.
Asunto löytyi vanhan Seurahuoneen torniosasta.
Vuokrakin oli Oulunkylässä sopivasti huokeampi kuin
kaupungissa. Oulunkylähän liitettiin Helsinkiin vasta
sodan jälkeen. Lasiverannan ja pihan puolella olevan
keittiön lisäksi Thorbergien asuntoon kuului kadulle antava kamari, joka toimi pieneen perheen yhdistettynä
olo- ja makuuhuoneena. Keittiössä oli puuhella ja muutenkin asunto oli puulämmitteinen. Pyykit pestiin saunalla. Talossa oli oma kaivo, jonka vesi oli tunnetusti
hyvää. Ulkohuone oli tietysti pihalla.
Seurahuoneen kellari, jossa oli paksut kiviseinät, toimi talvisodan aikana pommisuojana. Kun hälytys tuli

öiseen aikaan, pienimmät lapset käärittiin täkkiin tai
vilttiin ja kiikutettiin nopeasti kellariin. Seurahuoneen
kellariin tultiin suojaan muistakin lähitaloista.
Tuohon aikaan Seurahuoneella asui seitsemän perhettä. Olipa pari perhettä majoitettu erilliseen saunarakennukseenkin pihan toiselle puolelle. Lapsia oli kaikilla muilla paitsi saunan yläkerrassa asuvalla puuseppä
Karumaalla.
Pialta ei leikkitovereita puuttunut. Gun-Britt Lisberg
muistelee Mäkiselläkin olleen neljä poikaa, jotka tosin
olivat jo vähän vanhempia. Pihaleikkejä oli monia. Keväisin hypättiin ruutua ja hyppynarua ja kaikkia niitä
tuttuja leikkejä, mitä lapset ovat kautta maailman sivun leikkineet. Kesällä mentiin joukolla uimaan Pikkukoskella. Veteen kahlattiin melkein nilkkoja myöten
mudassa. Mitään laitureita tai pukukoppeja ei ollut. Uimaan kuitenkin opittiin.

Gun-Britt Lisberg asuu nykyisin Norjassa, Oslon
vuonon länsirannalla pienessä idyllisessä kaupungissa.
Nuoren Pia-tytön suunnitelmiin kuuluivat opinnot Högvallan opistossa ja sitä varten oli mentävä harjoittelemaan maalaistaloon. Elettiin vuotta 1955. Harjoittelupaikka sattui löytymään Norjasta ja samalla kertaa löytyi myös tuleva aviomies. Siihen jäivät opinnot.
Gun-Britt Lisberg käy säännöllisesti entisessä kotimaassaan. Tällä kertaa matkan aiheena on sukukokous.
Suomen matkan perinteisiin kuuluu kierros Oulunkylän
tutuilla leikkipaikoilla ja uimarannalla. Aukeille pelloille on noussut kerrostaloja ja vanhat koristeelliset villat
kadonneet. Vaikka Oulunkylä onkin kovasti muuttunut,
lämpimät muistot heräävät, lapsuuden maisemia omilla
lapsille esitellessä.
M-K.S.
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Oulunkylä-Seura
Erwin Woitsch
-puheenjohtaja---

Hyvät oulunkyläläiset - Bästa åggelbybor!
Minulla oli ilo pari viikkoa sitten avata Oulunkylä-päivä, perinteinen kaupunginosajuhlamme. Erityisen ilon aiheen toi mahdollisuus avata tilaisuus
ensi kertaa Seurahuoneen eli oman asukastalomme parvekkeelta. Tosin viileä sää siirsi pääosan
ohjelmasta avauksineen Taiteilijapuistosta sisätiloihin, mutta sehän vaan tunnelmaa tiivisti!
Mistä syntyy Oulunkylän maine? Mikä tekee
kaupunginosastamme viihtyisän ja halutun, kivan
mestan? Rakennettu ja luonnon ympäristö ovat
olennaisia viihtyvyystekijöitä, Oulunkylässä on
vihreää idylliä ja vielä pääasialliseen rakennusaikakauteensa kuuluvaa väljyyttä. Myös monipuoliset palvelut, liikenneyhteydet kuin harrastusmahdollisuudet ovat viihtyvyyden kannalta tärkeitä. Oulunkylä Tapio Rautavaaran ja taiteilijoiden kaupunginosana korostaa alueen historiallista
ulottuvuutta ja omaleimaisuutta. Mutta kaupunginosan henki syntyy myös ihmisten kohtaamisista, siitä, että me täällä asuvat tunnemme toisiamme ja välitämme ympäristöstämme. Tämä hengen
voi aistia naapureitten tervehtimisissä, talojen kevättalkoissa tai ostoskeskuksen turinoissa ja toivottavasti piakkoin myös Oulunkylän kotisivujen
keskustelupalstalla.
Seurahuone vetää puoleensa
Oulunkylä-päivän osanottajamäärä yllätti järjestäjät, koleasta säästä huolimatta väkeä oli yli 300,
joista monet viihtyivät paikalla koko ajan. Ohjelma, jonka esittäjät tavalla tai toisella liittyvät Oulunkylään, kiinnosti kävijöitä. Seurahuone ja sitä
ympäröivä Taiteilijapuisto muodostaa oulunkyläläisten oman olohuoneen, joka taas kerran veti
puoleensa ja osoitti olemassaolon tarpeellisuutensa. Tänä kesänä on asukastalolla hiljaista, mutta
syksyllä alkaa taas tapahtua. Omia perhejuhlia voi
paikalla toki järjestää. Pidemmän illan vuokra vielä kesäkuussa 85 €, heinäkuussa 170 €. Tiedustelut sosiaalipalvelutoimistosta kesäkuussa p. 310
16 349, heinäkuussa 310 69 615.
Hyvästi vanhan kirkon miljöölle?
Helsingin seurakuntayhtymän kirkkovaltuusto on
ottanut äänin 69-5 myönteisen kannan vanhan kirkon tontille ehdotettuun Markus-keskuksen rakentamiseen. Rahat ovat jo valmiina. Ikävää, etteivät valtuutetut välittäneet Oulunkylä-Seuran kannasta, jossa korostettiin historiallisen rakennuskohteen tarvitsevan edelleen tilaa ympärilleen.
Vaihtoehtoisia rakennuspaikkojakaan ei ole selvitetty. Ainoa toivo on nyt museoväki, jonka toivoisin rohkeasti harkitsevan kantaansa vielä uudelleen.
Oulunkylä maailmankartalle
Välillä tuntuu, että Oulunkylällä on matala profiili, ulkopuolisillakaan ei ole tästä kulmakunnasta
aina oikein selvää kuvaa, vaikka alueemme mielletään lähinnä myönteisenä. Meistä ei paljon puhuta tai tehdä lehtijuttuja. No, eihän täällä kovin
suuria ongelmia olekaan, eikä suuria ihmeitä tapahdu, mutta ihan oman itsemme takia voisimme olla vähän enemmän kovaäänisiä Oulunkylästä ja ylpeitä kodistamme täällä. Voisimme yhdessä
nostaa Oulunkylän mainetta ”hiljaiselon” keskeltäkin. Silloin päättäjätkin muistaisivat paremmin
tämän pääkaupungin keskellä sijaitsevan mainion
kaupunginosan - eläköön Oulunkylä!
Mukavaa kesää vehreyden keskellä - Trevlig
sommar i vår gröna stadsdel!
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Oulunkylä-Seuran lausunto yleiskaavaluonnoksesta 2002:

Viheralueet säilytettävä,
keskustaa monipuolistettava

K

aavoitustyössä on
paikallaan miettiä
täydennysrakentamiseksi soveltuvia kohteita,
mutta tällainen suunnittelu
ei saa olla ristiriidassa jo
vakiintuneiden kaupunginosien viihtyisyyden ja omaleimaisuuden kanssa. Yleiskaavaluonnoksessa esitetään täydennysrakentamiseen Oulunkylässä ja sen lähiympäristössä useita kohteita, johon Oulunkylä-Seura suhtautuu kriittisesti. Oulunkylän rakenne on lähes
valmiiksi muotoutunut ”vihreä idylli”, eikä tätäkään
aluetta tule tiivistää viihtyvyyden kustannuksella. Oulunkylän luonteeseen tulee
jatkossakin kuulua kaupunginosan pääasialliselle rakentamisaikakaudelle ominainen väljyys.
Rakentamista Patolaan
ja Taivaskalliolle?
Patolaan Hirsipadontien ja
-kujan läheisyyteen ja myös
Pakilan suunnalta esitetään
täydennysrakentamista. Liikunta-ulkoilupuiston reuna-alueet kuuluvat kuitenkin toiminnallisesti merkittävään viheraluekokonaisuuteen, jota ei enää tule
lohkoa rakentamiseen. Patolan länsipuolelle Tuusulantien varteen voisi olla
mahdollista rakentaa pientalokortteli. Yleiskaavaluonnoksessa esitetään rakentamista myös Taivaskalliolle Käpylän aseman tuntumaan. Taivaskallion puistoalue on kuitenkin tärkeä
osa Oulunkylään ulottuvaa

vihersormea. Alue tulee
kaavoittaa kokonaisuutena
puistoksi eikä sinne tule
osoittaa mitään rakentamista.
Aseman ympäristöön lisäeloa
Oulunkylän keskustaa eli
ostoskeskus Ogelin ja rautatieaseman ympäristöä radan pohjoispuolella tulee
kehittää monipuolisena paikalliskeskuksena, jota Jokerin ja kehittyvän kaupunkiradan liikenne toivottavasti vilkastuttaa. Käpylä-Seuran esitystä Käpylän
ja Vallilan liikennejärjestelyistä Oulunkylä-Seura pitää mielenkiintoisena ja selvittämisen arvoisena.
Vantaanjoen maisema,
Helsinkipuistosta kansallinen kaupunkipuisto
Helsinkipuistoa ei tule jättää asemakaavoituksen varaan vaan sitä tulee suunnitella maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena kansallisena kaupunkipuistona
Hämeenlinnan esimerkkiä
noudattaen. Rajaukseen tulee ottaa mukaan Lauttasaaren eteläkärki luotoineen ja
Keskuspuisto kokonaisuudessaan. Viikinmäen länsiosan asemakaava on ristiriidassa Helsinkipuiston tavoitteiden kanssa. Viikinmäen länsiosan saastuneiden maiden loppusijoituksesta valmistuneessa ympäristövaikutusten arvioinnissa ollaan päätymässä
lyijystä saastuneiden maiden eristämiseen täyttömä-

keen Viikinmäen alueelle.
Toinen esitetyistä vaihtoehdoista edellyttää paikallisesti merkittävän kallioalueen osittaista louhimista, toinen taas tuhoaisi arvokkaan lehdon Vantaanjokilaaksossa. Erityisesti jälkimmäinen vaihtoehto olisi
huomattava menetys maisemalle ja jokilaakson luontoarvoille. Molemmissa vaihtoehdoissa on tarkoitus louhia huomattava määrä kalliota ja korvata se täyttömäellä, jota ei voida maisemoida esim. istutettavilla
puilla, koska puiden juuret
rikkoisivat eristekerrokset.
Maisemaan jäisi siis pysyvästi avoin kukkula, joka erottuisi räikeästi ympäröivästä luonnonmaisemasta.

lä maiden puhdistamista ja
sijoittamista maiseman ja
luonnon kannalta parempaan paikkaan. Viikinmäen länsiosassa on kyseessä
on syvää historiallista ulottuvuutta omaava kansallismaiseman arvoinen luontoja kulttuuriperintöalue, joka
muodostaa Vanhankaupunginlahdelta alkavan, Keskuspuiston pohjoisosien ohi
sisämaahan ulottuvan seudullisesti merkittävän viherväylän. Kyseiset kallioiden lakialueet länteen
viettävine rinteineen tulee
suojella osana maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kansallista kaupunkipuistoa, kuten ympäristö- ja
kaupunginosayhdistykset v.
2000 ehdottivat. Se turvaisi Vantaanjokilaakson korvaamattoman luonto- ja
kulttuurikokonaisuuden säiViikinmäen kaava ontuu lymisen paremmin kuin
kaavaluonnoksessa esitetty
Nyt Viikinmäen länsiosan Helsinki-puisto.
em. alueelle valmistellaan
pientalokaavaa. Merkittäviä Ei rakentamista Koskeluonto-, virkistys- ja kult- lan kalliometsiin
tuuriperintöarvoja sisältävän maiseman kannalta tä- Koskelaan Vantaanjoen, vemä ei ole ollenkaan riittä- silaitoksen ja kerrostaloaluvää. Oulunkylä-Seura pitää een väliselle alueelle ei tule
kaavaehdotusta ylimitoitet- rakentaa. Alue kallioineen
tuna ja kaava-aluetta väärin ja metsineen on tärkeä lähirajattuna: Viikinmäen länsi- virkistysalue ja liittyy olenosan rakentaminen tulee ra- naisesti Vantaajokilaakson
jata nykyiselle ampumara- maisema- ja viheraluekota-alueelle ja toteuttaa eh- konaisuuteen ja muodostaa
dotettua matalampana. Ra- sille suojavyöhykkeen. Lahkentamisesta Vantaanjoen dentien melu ja ilmansaaskallioiden lakialueille ja teet tekevät alueen muutenrinteisiin on luovuttava ja kin asumiselle kyseenalainiiden kuorimistarvetta vie- seksi.
lä tarkkaan harkittava. Lyijyisten maiden loppusijoituksessa olisi harkittava vie-

Oulunkylän vanhan kirkon
ympäristön tuhoaminen
voi alkaa
Helsingin seurakuntayhtymän Yhteinen kirkkovaltuusto antoi huhtikuun lopulla Yhteiselle kirkkoneuvostolle oikeuden tilata Markus Centerin luonnospiirustukset ehdotuksen ”Lyktan”
pohjalta.
Asiasta käytiin äänestys.
Valtuutettu Paavo J. Paavolan esitys selvittää Markus
Centerin rakentamista Oulunkylän uuden kirkon tontille hävisi äänin 69 - 5.
Yksi äänesti tyhjää. Paavolan esityksen puolesta

äänestivät hänen lisäkseen
mm. valtuutetut Otso Vilhunen Oulunkylästä ja Silja Siltanen-Muilu Pakilasta.
Esitystä vastaan äänesti mm.
Pakilalainen Kaija Nuorteva.
Mm. Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto ja Oulunkylä-seura ovat
suositelleet Markus Centerin rakentamista Oulunkylän uuden kirkon viereen.
Paavolan esittämä selvitystyö ei olisi vienyt paljon
aikaa. - Sitä olisi voitu teh-

dä virkatyönä eikä siitä olisi koitunut seurakuntayhtymälle lisäkustannuksia, Paavola toteaa.
Valtuutettujen enemmistö omaksui saman linjan,
jolla aikanaan päätettiin
arkkitehtikilpailun järjestämisestä. Kilpailu käynnistettiin selvittämättä hankesuunnitelmassa olevia muita vaihtoja eikä asiaa tuotu
edes Yhteisen kirkkovaltuuston arvioitavaksi. - Päätös merkitsee, että Vanhan
kirkon upea historiallinen

ympäristö tuhoutuu, Paavo.
J. Paavola valittelee.
Valtuutettu Paavola jätti
kirkkovaltuuston päytäkirjaan merkittäväksi päätökksestä eriävän mielipiteen.
Hän tuo siinä edellä olevan
lisäksi esille myös sen, että päätöksessä syrjäytettiin
täysin paikallinen asiantuntemus ja mitätöitiin ne edut,
mitä uuden kirkon tontille
rakentamisella olisi saavutettu.

Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit

1.6.2002

Vuokralaisena Helsingin
kaupungin aravakiinteistössä
Mitä kaikkea olenkaan kokenut niinä vuosina,
jotka olen asunut kaupungin omistamassa
vuokrakiinteistössä ja toimiessani asukkaiden
edustajana. Se on elämää, jossa kulkevat rinta
rinnan vuokralaisena olemisen hyvät ja huonot
hetket.

H

yviä hetkiä elin silloin, kun asiat sujuivat myötämäkeä
kummankin osapuolen mielestä. Valitettavasti myötämäki loppui ja alkoi vastamäki, kun alettiin keskustella asukkaiden osallistumisesta kiinteistöyhtiön päätöksentekoon, vuokran määritykseen, pisteytykseen ja hallintoon.
Kun kiinteistöyhtiön johdon kanssa keskusteltiin
asukkaiden osallistumisesta ja vaikutusmahdollisuuksista yleishallintolain ja
vuokralaisdemokratiasäännön soveltamiseen ja toteuttamiseen, johdon edustajien käytös ja käyttäytyminen muuttui usein vara-

ukselliseksi. Näin ei välttämättä ole käynyt kaikissa
kaupungin kiinteistöyhtiöissä. Hämmästystäni ja yleistä käsitystäni ajatellen tuntui omituiselta, että kiinteistöyhtiön toimiva johto
ei ymmärrä, mikä merkitys
ja voimavara on asukkaissa.
Kun kyseessä on pihaalueiden kunnossapito, piha-aitojen maalaus, talkoot
tai muu asukkaiden tekemä yhtiön arvostusta kohottava toimenpide, yhtiö on
varauksetta ollut mukana.
Mutta kun kysytään, mikä
on talkoiden tai tehdyn työn
merkitys vuokraan, on vastausta vaikea saada.

Asukkaiden edustus
Kuka tai ketkä sitten valvovat ja toimivat, että asukkaiden asioita ja asukkaiden tekemät esitykset viedään tiedoksi kiinteistöyhtiö työnjohdolle, isännöitsijöille tai kiinteistöyhtiön
hallitukselle? He ovat henkilöitä, joihin asukkaat luottavat ja joiden luottamusta
tulisi arvostaa myös yhtiön
hallinnossa.
Laki yhteishallinnosta ja
Helsingin kaupungin hyväksymä vuokralaisdemokratiasääntö antavat mahdollisuudet niin kiinteistöyhtiölle kuin asukkaillekin tehdä ja toimia yhdessä. Toteutuuko lain henki,
vuokralaisdemokratiasääntö, yhdessä tekeminen ja
yhteen sovittaminen, näiden välineiden avulla onkin
sitten asia erikseen.
Luottamushenkilö, talotoimikunta, vuokralaistoimikunta, vuokralaisneuvot-

telukunta, kiinteistöyhtiö ja
kaupungin yhteishallintolaista ja vuokralaisdemokratiasta vastaavat elimet
vastaavat vuokralaisdemokratian toteuttamisesta, kehittämisestä ja soveltamisesta.
Tiesitkö tämän?
Tiedämmekö vuokralaisina, mitä nämä elimet ovat
ja miten ne toimivat lain,
säännön ja yhteistyön kehittäjinä, yhteen sovittajina ja toteuttajina? Toteutuuko kiinteistöyhtiöissä laki yhteishallinnosta ja
vuokralaisdemokratiasta?
Palataan näihin asioihin
tarkemmin syksyllä. Hyvää kesää kaikille niille,
jotka arvostavat vuokralla
asumista ja ovat mukana
vuokralaisdemokratiassa.
Nimimerkki
Toimimme yhdessä

nuutin vuorovälit ruuhka- aikoina, muina aikoina enimmäkseen 10
• liikennettä kaikkina viikonpäivinä, aamusta iltaan asti
• linjalla on useita vaihtopysäkkejä, joista voi vaihtaa toiseen bussiin tai junaan. Oulunkylän kohdalla Jokeri-linja
risteää rautatien kanssa. Se lisää Oulunkylän keskustan
läpi kulkevien matkustajien määrää ja tuo lisää asiakkaita
alueen liikkeisiin
• linjaa ajetaan vähäpäästöisillä matalalattiabusseilla. Alkuun linjalle suunniteltiin pikaraitiotietä.
• linjan erottaa bussien ja pysäkkien yhtenäisestä tyylistä ja väristä. Jokeri-linjalla on helposti tunnistettavat
pysäkit
• Jokeri-reitin varrella on nopeutta lisääviä bussikaistoja
ja liikennevaloetuuksia.

Klaarilla työntäyteinen
alkuvuosi
- Lapsen hyväksi tehtävä
ehkäisevä työ on halpaa, tehokasta ja inhimillistä lapsen suojelua, totesi valiokuntaneuvos Pentti Arajärvi puheessaan Klaari-Helsingin järjestämässä Vanhemmat valtaavat Vanhan
–tapahtumassa huhtikuun
27. päivä.
Klaari-pohjoinen on
ahertanut
alkuvuoden.
Pohjoisen suurpiirin päihdetyötä tekevät tutustuivat alkuvuodesta Nuorten
Kriisipisteeseen Itäkeskuksessa. Maaliskuun alkupuolella Metsolan ala-asteella pidettiin Kyläilta. Illan aikana sai alkuunsa
kansalaisaloite, jossa kym-

menet itäpakilalaiset vanhemmat toteavat, että Etupellon puistoon 2003 valmistuvaa leikkipuistorakennusta voisi käyttää
esim. kolmena iltana viikossa varhaisnuorisotoimintaan. Näin asukaspuisto voisi tarjota eri ikäisille itäpakilalaisille mahdollisuuden yhdessä virkistäytyä, harrastaa ja toimia omassa lähiympäristössään.
Maaliskuussa järjestettiin myös Oulunkylän yhteiskoululla vanhempainilta päihdeasioista. Paikalle
saatiin Pysäkki ry:n huumetietobussi. Vanhemmat
saivat käydä tutustumassa

siellä huumeiden maailmaan. Mukana oli aluepoliisi ja Kalliolan klinikalta
kaksi nuorta, entistä narkomaania ja myös entinen
käyttäjä, joka toimii terapiatyössä klinikoilla. Ilta
oli antoisa ja keskustelu
oli vilkasta.
Myös Torpparinmäen
peruskoulun, Oulunkylän
ala-asteen ja yläasteen 6. ja
7. luokan oppilaat tutustuivat oppitunnilla huumetietobussiin.
Päihdekouluttaja Petri
Kylmänen piti Oulunkylän
yhteiskoulun 8. ja 9. luokan oppilaille tietoiskutunnit kannabiksesta. Oppilaiden vanhemmille lä-

Kampaamo - Parturi
- Kauneushoitola
- Hieroja
-naisille ja miehille
Käpyläntie 1, p. 798 940, 798 920

OULUNKYLÄN

APTEEKKI
Palvelemme
kesäaikana
ma-pe 8.30 - 18.00
la
9.00 - 14.00

Tervetuloa!

Terveydenasiantuntijat
lähelläsi
Liikekeskus Ogelissa
puh. 728 66 23

Mikä on Jokeri?
• kulkee pohjoisen suurpiirin läpi Veräjälaaksosta Oulunkylän keskustaan, sieltä Maunulaan ja Pirkkolaan - tai
toisin päin
• 27 kilometrin poikittaisreitti Itäkeskuksesta Westendinasemalle asti. Antaa linjan varrella asuville nopean ja
joustavan tavan liikkua Helsingin niemen halki Itä-Keskukseen tai Espoon Westendiin.
• liikenteen piti alkaa vuonna 2003. Säästöpäätösten
vuoksi linjan täysimittainen käyttöönotto uhkaa siirtyä
vuoteen 2005. Reitin valmistumisen ja kalustohankinnan
lisäksi aikaa vie linjan kilpailuttaminen.
• katureitistön valmiiksi rakennetut osat on aiottu ottaa
käyttöön väliaikaisin liikennejärjestelyin ensi vuoden
loppupuolella
• täysimittaisen Jokeri-liikenteen alettua linjalla on 5 mi-
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hetettiin 300 kirjettä päihdetietotunnista ja tietoa
huumeista
Kylmänen piti myös
Metsolan ala-asteen, ItäPakilan, Paloheinän ja Pakilan ala-asteen 6. luokkien oppilaille päihdetietotunnit. Myös oppilaiden
vanhemmille järjestettiin
päihdeilta.
Kiitos kuluneesta kevätkaudesta ja kaikille oikein
leppoisaa ja aurinkoista
kesää toivottaa Klaari pohjoinen-projektin aluekordinaattori Eija Krogerus.
Eija Krogerus
puh. 31069506, 050-3809617
eija.krogerus@hel.fi

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

KÄPYLÄN
JALKINEKORJAAMO

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

PAKILAN PUTKI OY

KYLPYHUONEKESKUS

Kirkkoherrantie 8, Hki 65
Puh. 720 6070

Runeberginkatu 4, Hki 10
Puh. 565 7310

• LVI-urakointi, tarjouslaskenta
• Huolto ja saneeraukset
• LVI-tarvikemyynti

• Kalustemyynti ja asennus
• Kylpyhuoneremontit

PULLAUKKOKIN
OTTAA KESÄLLÄ
VÄHÄN KEVYEMMIN

PULLAUKKO-myymälät

pidetään suljettuina
kesäviikonloppuisin
8. kesäkuuta alkaen
Mutta onhan muina päivinä
aikaa herkutella. Kupillinen
kahvia ja ihanan kermainen
mansikkaleivos maistuvat
juhlavalta arkipäivinäkin.
Tervetuloa!
LEIPOMO - KONDITORIA - KAHVIO

PULLAUKKO

Oulunkylä: Siltavoudintie 4 puh. 754 5906
Käpylä:
Pohjolankatu 1 puh. 726 1080

