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Päätoimittajalta

Tapahtuu Kulmilla

Maailmassa monta on
ihmeellistä asiaa….
Euroviisuturistia ei
jätetä yksin, kertoi maan
suurin päivälehti viisujen
alla. Miten on meidän kaupunkilaisten laita, jäin
miettimään? Moni jätetään
ypöyksin kotiin vaille apua,
vaikka säädösten mukaan
inhimillisyydestä
puhumattakaan apua pitäisi järjestää. Ainakaan minä en
voi hyväksyä sitä, että juhliin, huvituksiin ja muuhun
turhanpäiväiseen yhteistä
rahaa riittää tuhlattavaksi asti, mutta ei heikkojen
auttamiseen ja epäkohtien
korjaamiseen. Hyväksytkö
sinä?
Tietysti arjen keskelle juhla
tuo virkistystä ja mielihyvää. Hyvin hoidetut tapahtumat maalle mainetta ja
markkinoita. Ylpeänä katselin suomalaisten Euroviisujen näytteilleasettelua
sumuseinineen ja valoefekteineen. Kyllä me suomalaiset osataan! Helsingin sadat
tapahtumat sen sijaan pistivät miettimään. Verovaroilla toimittaessa vähempikin
ja halvempi olisi riittänyt.
***
Työpaikalle ollaan tuomassa uusia kulunvalvontajärjestelmiä. Olemme täällä

Kiitos!
Lämmin kiitokseni Oulunkylän ala-asteen koulun vahtimestareille ja
Helsingin työväenopiston Pohjoisen osaston
henkilökunnalle avusta ja
ripeästä toiminnasta kulkuesteiden poistamiseksi
Osallistuin 6.3.–24.4.07.
lehtikirjoituskurssille,
jossa opettajana oli Tiina
Hukkie. Minulla oli kurssin aikana vaikeuksia
varata murtuman jäljiltä
heikossa kunnossa olevaan jalkaan. Niinpä kuljin
koululle ja luokkaan pyörätuolilla.

suomessa kuulemma ajastamme jäljessä. Ihme, kun
ei ole tapahtunut mitään,
kun ihmiset pääsevät kulkemaan täällä niin vapaasti, totesi systeemejä esitellyt
konsultti syyttäen.
Ei minun mielestäni ole
mitenkään
tavoittelemisen arvoista tai hienoa,
että meidän jokaista askeltamme seurataan tai valvontakamerat tallentavat
jokaisen liikkeen. Maailma
muuttuu. Kaikki teknistyy.
Valvontasysteemien puute
ei ole epäkohta tai puutetta
vaan suomalaista rikkautta,
jonka suhteen olemme nyt
nopeasti köyhtymässä.
Muistan vielä ajan, kun
tekniikka palveli ihmistä.
Nyt on niin päin, että ihminen palvelee tekniikkaa.
Järjestelmät kun ovat niin
ehdottomia, että systeemit
eivät hyväksy pienintäkään
poikkeusta – elämän pieniä
yllätyksiä, jotka evoluutiossa sysäävät kehitystä eteenpäine.
***
90-luvun lamasta taisi tulla
Suomeen pysyvä henkinen
olotila. Täällä Helsingissä
koululaisten määrä vähe-

nee tulevina vuosina. Sen
sijaan, että tilannetta käytettäisiin hyväksi opetuksen laadun nostamiseen ja
luokkakoon
pienentämiseen, kouluverkkoa halutaan harventaa. Perusteluna
on, että seinistä ei kannata
maksaa. Miksei sanota niin
kuin asia on: opetuksen laadun nostosta ei haluta maksaa.
Yksi lakkautusuhan alaisista kouluista on Käpylässä
sijaitseva Yhtenäiskoulu. Se
on tehnyt hienoa ja uraauurtavaa työtä, jonka tulokset
säteilevät koko suomalaiseen koulumaailmaan. Toivottavasti järki voittaa ja
Yhtenäiskoulu saa jatkaa
entisellä mallillaan.
***
Taas on yksi vuodenkierto eletty. Tuntuu, että vasta
eilenhän – viime keväänä
– istuttelin salaattia ja kehäkukkia kasvimaahan. Tänä
kesänä kasvimaa on perustettu uudestaan ja multasormea jo kutittaa.
Toivon Sinulle hyvä lukija,
kaunista ja leppoisaa kesää.
Nauti kesästä ja elämästä!
Kaija-Leena Sinkko

Koulun ulko-oven rapuissa ei ollut liuskaa
pyörätuolia varten, mutta
vahtimestari teki pienen
liuskan. Koulun käytävillä oli pieniä portaita
pyörätuolini kulkuesteinä.
Tämäkin ongelma ratkesi
välittömästi, kun kurssin
opetus siirrettiin luokkaan,
jonne pääsi ajamaan
käytävän portaattomasta
osasta opetustiloihin.

Su 20.5. klo 11 lähdetään
lenkkeillen Oulunkyläpäiville. Kokoonnutaan
klo 11 Tapio Rautavaaran puiston eli Teinintien ja Kivalterinpolun
risteyksessä ja lähdetään Rautiontien kautta
Kuntoutussairaalan ohi
Itsenäisyyden puistoon
ja Vantaan rantapolkua Veräjänlaakson läpi
Seurahuoneelle. Mukaan on luvannut tulla
Leena Rautavaara, joka
alkumatkalla kertoo
lapsuutensa muistoista.
Myös muita perusogelilaisia oppaita on tulossa
mukaan. Järjestäjänä
Oulunkylän kävelyklubi.
Lisätietoja Tapio Ojanen,
puh. 0400-100996
Ti 22.5. klo 16 alkaen
siivoustalkoot Teininpuistossa ja Rautavaaran
puistossa Teinintien ja
Kivalterinpolun risteyksessä Talkookahvit ja lapsille mehua klo 17 tarjoaa
Spar-Ågelin kauppias
Aki Luomanen. Kahvien
jälkeen jälkeen sauvakävelyretki Oulunkylässä yhdessä sovittavalla
reitillä. Järj. Oulunkylän
kävelyklubi. Lisätietoja
Tapio Ojanen, puh.0400100996
Ke to 24.5. klo9 Tule
jännittämään, kun harrastajat kohtaavat ammattilaiset. Gnistan/2
kohtaa Veikkausliigajoukkue FC Lahden Oulunkylän uudella Fair
Play areenalla.

Pe 25.5. klo 9–13 Kaikki
Pelissä -jalkapalloturnaus Itä-Pakilan ja Metsolan
ala-asteen koulujen 3.-6.
luokkalaisille Oulunkylän
uudella keinonurmikentällä. Jokainen on riittävän
hyvä osallistuakseen. Joukkueissa pelaa vähintään
5 tyttöä ja 5 poikaa, tytöt
ovat kentällä tyttöjä ja pojat
poikia vastaan. Sarjataulukoita ei tehdä eikä pisteitä
lasketa. Järj. IF Gnistan ja
Palloliiton Helsingin Piiri.
Pe 25.5. klo 13–17 Maunulan Helander-kodin
avointen ovien päivä ja
minikirpputori, osoite:
Suursuontie 29.
Ke 30.5.07 klo 19.00 Käpylän musiikkiopiston
50-vuotisjuhlakonsertti
Kulttuuritalolla (Sturenkatu 4) . Lavan täydeltä
pieniä ja suuria soittajia,
tervetuloa! Liput: 20/10/
perhelippu 40 e, sis. väliaikatarjoilun. www.kmo.fi.
Lisätietoja puh. 720 6610
La 2.6. klo 19–23 Tule mukaan Vanhemmat pihalla

Ti 5.6. klo 18–20 Intialaisen laulun kurssi.
Opettaja kalkuttalaissyntyinen Peali Mitra, joka
asuu ja työskentelee tällä
hetkellä Suomessa. Kurssilla tutustutaan intialaiseen äänenkäyttötapaan,
tekniikkaan ja asteikkoihin. Sopii kaikille laulua
harrastaville ja sitä opiskeleville. Mukaan otetaan max 10 kurssilaista
ilmoittautumisjärjestyksessä. Uudet ja vanhat
kurssilaiset tervetuloa!
Kurssin hinta 20 euroa.
Tiedustelut Kansanmusiikkiopisto, Käpylänkuja
1, puh. 726 3306, sähköposti: posti@kansanmusiikkiopisto.fi Lisätietoa
myös kotisivuilta: www.
kansanmusiikkiopisto.fi
La 1.9. ilmestyy seuraava lehti. Siihen tarkoitettu aineisto toimitukseen
la 11.8. ja ilmoitusaineisto pe 17.8. mennessä.
Yhteystiedot löytyvät
viereisen sivun alareunasta.

Haluaisitko tulla mukaan tekemään juttuja lehteen?
Oulunkyläinen – Pohjoiset Esikaupungit -lehteä
toimitetaan vapaaehtoisvoimin.
Haluaisitko tulla mukaan tekemään juttuja lehteen?
Mitä useampi on mukana ideoimassa ja kirjoittamassa
juttuja, sitä monipuolisempi lehti saadaan aikaan.
Lähetä juttujasi lehden toimitukseen.
Yhteystiedot löytyvät tämän sivun alareunasta.

Olen iloinen huomavaisuudestanne ja siitä, että
sain apunne ansiosta
osallistua lehtikirjoituskursseille!
Anja Soininen

/
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lmoitukset

Ke 23.5. klo 19 Suomalaisen Klubin kuoron kevätkonsertti Ritarihuoneella,
Ritarikatu 1. Konsertissa
esitetään tunnelmapaloja tunnetuista oopperoista
kuten Carmen, Taikahuilu, Faust, Taika-ampuja,
Nabucco, Tammhäuser,
Trubaduuri ja tuhkimo.
Kuoroa johtaa Henrik Lamberg. 10 euron hintaisia
lippuja saa ovelta tuntia
ennen konserttia.

-kävelylle Pohjois-Helsingissä. Lähtö tapahtuu
Tuomarinkylän ABC:ltä
kello 19.00. Matka jatkuu
kävellen nuorten suosimalta juhlapaikalta toiselle. Mukana on alueen
lasten ja nuorten kanssa
työskenteleviä toimijoita sekä muita vanhempia joiden kanssa voit
keskustella päihteisiin
liittyvistä kysymyksistä ja vertailla kokemuksia. Kävelijöille tarjotaan
myös kahvia ja purtavaa.
Lisätietoja Klaari Helsingin Tomi Tossavainen,
puh. 050-380 9617.

Sinäkin voit tulla lehden tekoon
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Oulunkylässä palvelut ovat kävelyetäisyydellä toisistaan

Terveysaseman siirto romuttaisi kaiken
Helsingin Jätkäsaareen rakennettavan uuden kaupunginosan etuja tulee suunnittelijoiden
mukaan olemaan palvelujen sijoittuminen kävelyetäisyydelle eri kohteista.
Kaupunginsuunnittelu lähtee siellä asukkaiden tarpeista ja sijoittaa palvelupisteet sen
mukaan. Oulunkylässä näin on ollut jo lähes15 vuoden ajan ja sen säilyttäminen on koko
kaupunginosan tulevaisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää.
MAUNO HARI

Oulunkylän
keskustassa
sijaitsevassa
palvelukeskuksessa on samassa ryppäässä, muutaman kymmenen metrin
etäisyydellä toisistaan, terveysasema, kirjasto, työväenopisto-nuorisotalo ja yli
20 liikettä ja palvelupistettä
käsittävä Liikekeskus Ogeli sekä Suomen Partioliikkeen keskus. Keskuksessa
liikkuu päivittäin tuhansia
ihmisiä.
Palvelukeskus
syntyi
Oulunkylä-Seuran
vankan taustatyön tuloksena
15 vuotta sitten. Se sijaitsee liikenteen solmukohdassa, jossa päivittäin on
tuhansille ihmisille tarjolla
kaupungin bussiliikenne,
Jokeri-linja ja rautatie. Palvelukeskuksen käyttäjien
kannalta sillä on sekä taloudellisesti että ajankäytön kannalta todella suuri
merkitys. Kaikki liikennemuodot ovat kävelyetäisyydellä palvelukeskuksesta
ja toisistaan. Entistä tärkeämmäksi muodostuvat
julkisen liikenteen käyttömahdollisuudet ovat täällä jo pitkälle kehitettyjä, ja
palvelukeskuksen alueella
on paikoitustilaa sitä tarvitseville.
Oulunkylän terveysasema muodostaa palvelukeskuksen sydämen. Sen 30
terveydenhuollon ammattilaista palvelee alueen 17
000 asukasta. Terveysasemalla asioi päivittäin 300–
400 asiakasta.
Oulunkylän kirjasto on
Helsingin
kuudenneksi
suurin ja sen monipuolisia
palveluja käyttää päivittäin 600–1000 kansalaista.

Pohjoisen työväenopiston
päätoimipiste on palvelukeskuksessa ja se on
avoinna aamusta iltaan.
Nuorisotalo Nuotta on
varhaisnuorisolle mieluisa
kohtaamispaikka.
Päivittäisten toimintojen
kannalta on suuriarvoista
se, että ihmisillä on mahdollisuus samalla kertaa asioida lukuisissa kohteissa:
terveysasemalla, apteekissa,
pankeissa, päivittäistavarakaupoissa, optikolla, parturissa,
kelloliikkeessä,
kirjakaupassa,
lahjatavaraostoksilla ja pistäytyä
kahvilla ja harrastusten parissa. Liikekeskuksessa on
myös baareja ja ravintoloita, kioskeja, hammaslääkäri,
fysioterapia, autokoulu ja
isännöintiä.
Yhteistä koko palvelukeskuksella ja siihen liittyvällä julkisella liikenteellä
on, että ne kaikki sijaitsevat vain kävelyetäisyydellä
toisistaan ja niihin pääsee
esteettömästi myös rollaattorila ja pyörätuolilla.
Terveysaseman
Koskela-vaihtoehto
Terveyslautakunnan suunnitelmissa on Oulunkylän
terveysaseman
siirtäminen Koskelan sairaalan Ntaloon. Siirtosuunnitelma
liittyy koko Helsingin terveydenhuollon
kehittämiseen ja tulevaisuuden
suunnitelmiin. Asiaa esiteltiin terveyslautakunnan
toimesta
Oulunkylä-Seuran syyskokouksen yhteydessä pidetyssä yleisessä
infotilaisuudessa. Siellä asiaa tarkasteltiin lautakunnan taholta yksinomaan

Oulunkylän terveysasemalla palvelee 30 terveydenhuollon
ammattilaista alueen 17 000 asukasta.

Helsingin terveydenhuollon kokonaissuunnittelun
näkökulmasta.
Asiaa on kuitenkin yhtä
painokkaasti
tarkasteltava myös Oulunkylän terveysaseman
käyttäjien
kannalta. Heitä vartenhan
terveysasema on. Nyt tehtävät,
vuosikymmeniksi
eteenpäin vaikuttavat ratkaisut joko säilyttävät Oulunkylän palvelukeskuksen
elinvoimaisena, asukkaita
palvelevana keskuksena tai
aloittavat koko kaupunginosan taantumisen.
Koskelan sairaalan kiinteistöt sijaitsevat kilometrien päässä Oulunkylän
terveysaseman
toiminta-alueelta. Siellä sijaitsevalle terveysasemalle olisi
jokaisen oulunkyläläisen ja

itä-pakilalaisen tehtävä erillinen matka. Oulunkylästä
sinne on huonot bussiyhteydet ja Itä-Pakilasta Koskelaan ei ole yhtenäistä
bussilinjaa lainkaan. Kaupunkibussien, Jokeri-linjan
ja rautatien tärkeää liikenteellistä etua ei Koskelassa
asioiva voi millään tavoin
hyödyntää.
Koska
Oulunkylästä
pääsee Koskelaan vain jollakin kulkuneuvolla, tapahtuisivat matkat sinne
suurelta osin takseilla ja
muilla pikkuautoilla. On
selvää, että terveysasemalla käynti olisi tämän vuoksi
monelle vanhukselle ja vähävaraiselle myös taloudellinen este.
Koskelan N-kiinteistö
sijaitsee mäellä, johon lä-

Itä-pakilalainen
reseptinuusija
Itä-Pakila kuuluu Oulunkylän
terveysaseman
alueeseen. Koskela-vaihtoehdossa itä-pakilalaisen reseptinuusijan täytyy varata
terveysasemalla käyntiin
aikaa ja hänellä tulee olla
pitkä pinna.
Itä-pakilalainen matkaa
bussilla 64 Oulunkylään,
odottaa Siltavoudintien pysäkillä autoa 52, jolla hän
pääsee Käpylään, Koskelan
pysäkille. Koskelan sairaalan N-talo on mäellä, 300
metrin päässä pysäkiltä.
Sinne hän vie reseptinsä.
Jätettyään sen uusittavaksi, hän aloittaa kotimatkan, nyt vastakkaiseen
suuntaan, busseja samoin
odottaen ja niitä vaihtaen.
Resepti on viikon kulut-

tua noudettavissa Koskelasta. Sen nouto tapahtuu
edellisen viikon tapaan, aikaa ja hermoja kuluttaen.
Omalla autolla, tai taksilla Koskelassa käynnit tosin sujuisivat nopeammin,
mutta kun kaikilla ei siihen ole mahdollisuutta ja
kun se on kuitenkin bussimatkaa kalliimpikin ja kun
yleisiä kulkuneuvoja kehotetaan kaikissa mahdollisissa tapauksissa käyttämään.
Oulunkylän
terveysasemalla
itä-pakilalaisen
reseptin uusimiseen tarvitaan vain kyyti bussilla 64
ja terveysasemalla pistäytyminen Ogelin liikekeskuksessa asioinnin yhteydessä.
Arvi Vuorisalo

Capoeira Forca Natural-ryhmä,
Vieno Kekkonen, Ogeli Big Band,
Stadin juhlaorkesteri, kirjailija
Katri Tapola, Ogelin VPK,
Marttojen puffetti etc...

su 20.5. klo 12-18
Asukastalo Seurahuoneella, Larin Kyöstin tie 7.

Ohjelmaa koko perheelle! Vapaa pääsy
Tapahtuman järjestää Oulunkylä-Seura, alueen yhdistykset,
Nuorisoasiainkeskus, Työväenopisto sekä
Kaupunkikulttuuriyksikkö

himmältä bussipysäkiltä on
matkaa 300 metriä. Mäelle
nouseminen on rollaattorilla ja pyörätuolilla liikkuvalle todella vaivalloista, jopa
mahdotonta.
Pysäköintipaikat Koskelassa ovat olemattomat. Miten terveysaseman 300–400
päivittäisen asiakkaan autoralli ylipäätään on mahdollista toteuttaa Koskelan
N-talon tuntumassa?
Koskela-vaihtoehdossa pikkuautojen käytön lisääntyminen on räikeässä
ristiriidassa
tavoitteeksi
asetetun julkisen liikenteen
lisäämisen kanssa. Viime
aikoina keskeiseksi puheenaiheeksi muodostunut
ilmastonmuutoksen hillitseminen on siinä tyystin
unohdettu. Kuitenkin nyt
tehtävillä ratkaisuilla sitoudutaan vuosikymmeniksi
eteenpäin.
Lääkereseptin
uusiminen on terveysaseman
käyttäjän kannalta esimerkki
Koskela-vaihtoehdon
mielettömyydestä: Oulunkylästä on matkattava edestakaisin bussilla, taksilla tai
omalla autolla Koskelaan
ja viikon kuluttua tehtävä sama matka uudelleen.
Oulunkylässä asia hoituu
muiden palvelukeskuksessa käyntien yhteydessä. Ja
kävellen.
Terveyslautakunnan infotilaisuudessa painotettiin
suurten yksiköiden paremmuutta terveyspalveluiden
antamisessa.
Oulunkylän asema palvelee 17 000
asukasta ja lienee siten jo
sellaisena riittävän suuri. Sen kiinteistö on uusi ja

KLO
12.00 		
12.10 - 12.20
12.20 - 12.40
12.40 – 13.00
		
13.00 - 13.45
13.45 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 15.45
15.45 - 16.00
16.00 - 16.15
16.15 - 16.30
16.30 - 16.50
17.00 - 17.30
17.30 - 18.00
		

kokonaan terveysaseman
käyttöön otettuna siinä on
riittävästi tiloja laajemmallekin toiminnalle.
Kun Oulunkylään suunniteltu
hammashuolto
ja mahdolliset muut toiminnot ovat päivittäiseltä potilasmäärältään vain
murto-osa terveysaseman
käyttäjistä, olisi niiden oikeampi paikka Koskelassa
kuin Oulunkylässä.
Oulunkylän alasajo
Jos Oulunkylän terveysasema siirretään Koskelaan, on
kysymyksessä koko Oulunkylän kaupunginosan tulevaisuutta koskeva ratkaisu.
Siitä alkaa Oulunkylän palvelukeskuksen alasajo. Kun
nyt elinvoimaisen liikekeskuksen merkitys hiipuu,
loppuvat siellä ja samalla
koko Oulunkylässä monet
palvelut.
Jokaisen Helsingin kaupungin
terveysaseman
sijainnin merkitys kaupunginosan
kokonaispalveluihin on erilainen.
Oulunkylässä sen sijainti
on avainasemassa aseman
käyttäjien, liikenteen etujen
hyväksikäytön ja kaupunginosan tulevan kehityksen
kannalta. Terveysaseman
säilyttämiselle Oulunkylässä on siten päätöksenteossa
annettava myös sen mukainen painoarvo.
Todellisen kuvan Oulunkylän palvelukeskuksen
ja bussiliikenteen, Jokerilinjan ja rautatien eduista
käyttäjien kannalta saa, kun
niihin tutustuu kävellen.
Arvi Vuorisalo

OHJELMANUMEROT
Oulunkylä-päivien avaus
Britta Holmlund -rahaston stipendien jako
Guit Arte-yhtye/Työväenopisto
Silver Moon Quartet -mieskvartetti
laulaa barbershop-musiikkia
Ogeli Big Band & Klaus Järvinen
Rappia/Nuotta
Satu Sallamaa, laulu ja trio
Tinkerbells, ala-aste
Kirjailija Katri Tapola
Veli-Pekka Väisänen, laulu ja kitara
Capoeira Forca Natural- ryhmä, esitys 1
Ville-Veikko ja Kalle-Eemeli, viulu & sello
Capoeira Forca Natural -ryhmä, esitys 2
Pulmu esittelee uuden alkavan projektinsa
Vieno Kekkonen & säestäjä
Stadin juhlaorkesteri laulusolistina
Marja Hänninen			

PIHALLA
- neulahuovutuksen ja metallilankatyön esittelyä/Riitta Larne
- paloauto/Oulunkylän VPK
- erilaisia paikallisia järjestöjä esittelemässä toimintaansa ja
myymässä herkkujaan
- Pulmun järjestämät arpajaiset, petankki- ja
mölkkypeliturnaus

KELLARIKERROKSESSA (käynti tornin juuresta)
- Oulunkylän Kiekkokerho
- Gnistan
- Bridge- turnaus, Svensk Förening i Åggelby
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Oikeustaistelu
terveysasemista hävittiin
Yhdeksän
kaupunginosayhdistystä ja neljä
yksityishenkilöä jätti terveyskeskusten lopettamisesta
viime syyskuussa kanteen
Helsingin
hallinto-oikeudelle. Kanteen allekirjoittajien joukossa olivat sekä
Oulunkylä-Seura että Paloheinä-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys.
Helsingin
hallinto-oikeus antoi päätöksen 16.4.
Oikeus hylkäsi valitukset
ja vaatimukset oikeudenkäyntikulujen
korvaamisesta.
Helsingissä on oltu vähentämässä terveysasemien lukumäärää. Vuoteen
2020 mennessä nykyisistä
asemista kolmasosa suljetaan. Helsinkiin jäisi vain
20
terveysasemaa
vastaamaan kaupungin yli
560 000 asukkaan terveyspalveluista.
Terveyskeskusverkoston
uudistaminen veisi alueeltamme kaksi terveysasemaa,

Oulunkylän ja Paloheinän
terveysasemat.
Oulunkylän terveysaseman palvelut siirrettäisiin Koskelan
sairaalan tiloihin perustettavalle terveysasemalle.
Paloheinän terveysaseman
palvelut
järjestettäisiin
Maunulan terveysasemalle.
Asiaa käsiteltiin mm. Oulunkylä-Seuran syyskokouksessa.
Suunnitelman toimeenpano aloitettiin jo viime
vuonna.
Vironniemen
terveyspalvelut
siirrettiin Viiskulmaan, Viikin
terveyspalvelut
Pihlajamäkeen, Myllypuron terveydenhoito Itäkeskukseen
ja
Pukinmäen
terveysasema
Malmille.
Ensi
vuoden aikana terveysasemansa menettävät Kannelmäki, Malminkartano,
Pitäjänmäki ja Paloheinä.
Oulunkylän
terveyskeskukselta päivät loppuvat v.
2009, jos suunnitelmat viedään loppuun.

Hallinto-oikeuden mukaan terveyslautakunnan
päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä.
Terveyslautakunta
ei
ole
ylittänyt
toimivaltaansa eikä päätös ole
muutenkaan
lainvastainen. Hallinto-oikeus perusti kielteisen kantansa
kuntalain pykäliin. Lain
mukaan
viranomaisen
päätökseen
tyytymätön
voi tehdä vain kirjallisen
oikaisuvaatimuksen. Toisen kuntalain pykälän
mukaan päätöksestä, joka
koskee vain valmistelua
tai täytäntöönpanoa, ei saa
tehdä oikaisuvaatimusta
eikä kunnallisvalitusta.
Kun
terveysasemien
lakkauttaminen puetaan
monipolvisen ja monivuotisen suunnitelman sisälle, meidän kuntalaisten
mahdollisuudet vaikuttaa
päätökseen näyttävät käytännössä olemattomilta.

Katuja myllätään
Pohjois-Helsingissä
Kesän
aikana
katutöitä tehdään eri puolilla kaupunkia. Täällä
Pohjois-Helsingissä ei ole
käynnissä
suurimittaisia
liikennehankkeita,
vaan
painopiste on alueemme
liikennesuunnittelija Jari
Laaksosen mukaan risteysjärjestelyissä.
Oulunkylään
kiertoliittymiä
Käskynhaltijantien ja Siltavoudintien kiertoliittymää
aletaan rakentaa tänä kesänä pallokentän ja Nesteen
huoltoaseman tuntumassa.
Uusi pyörätie Käskynhaltijantien eteläreunalle välillä
Siltavoudintie-Liukumäentie (K-raudan risteys) rakennetaan v. 2008–2009.
Oulunkylän ja Käpyläntien risteyksen muuttaminen
oikeaksi
ja
tasa-arvoiseksi kiertoliittymäksi tehdään tänä vuonna. Työt ovat jo käynnissä.
Oulunkylän keskuksen
eli Mäkitorpantien ja Oulunkyläntien
risteyksen
kiertoliittymä on tarkoitus
rakentaa ensi vuonna. Tavoitteena on lisätä nykyisen
valo-ohjatun risteyksen tur-

vallisuutta ja lyhentää odotusaikoja.
Panuntien ja Mäkitorpantien
kiertoliittymän
rakentaminen siirtyy. Suunnitelma on tehty, mutta sitä
ei ole hallinnollisesti hyväksytty. Aluevaatimukset
on kyllä huomioitu asemakaavassa, mutta rahoitus
on toistaiseksi auki.
Itä-Pakilaan ajoesteitä
ja uudet valot
Yhdyskunnantien uudet
jalankulkuvalot ja hidastejärjestelyt Manttaalitien
ja Etupellonpuiston kohdalla toteutetaan vuonna
2008. Samalla poistuvat
valot Kansantien kohdalta
ja risteysalue korotetaan.
Itä-Pakilan liikenteen ns.
ohjaussuunnitelma
toteutetaan v. 2008-2010. Se
sisältää paljon pieniä parannuksia. Mm. Yhdyskunnantien poikkikatujen
suojatiet korotetaan.
Maunulan päätökset
kesälomien jälkeen
Maunulan keskustan liikennesuunnitelma menee
kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn kesä-

Uusi apulinja Jokerille
ruuhkaa helpottamaan
Jokeri-linjan 550 Itäkeskus–Oulunkylä–Westend suosio on ylittänyt
ennusteet erityisesti Helsingin osuudella. Jokeria
käytetään Helsingin alueella huomattavasti enemmän
kuin Espoossa
Syysliikenteen
alussa

12.8. aloittaa linja 52V. Sen
avulla tasataan Jokerin
ruuhkahuippuja
Helsingissä Linja 52V ajaa reittiä
Viikki–Oulunkylä–Munkkiniemi vain arkisin ruuhka-aikaan. Kesällä linja ei
liikennöi.

lomien jälkeen.
Suunnitelma
sisältää
kiertoliittymän Pakilantien
ja Pirjontien risteykseen.
Suunnitelmassa
varaudutaan raide-Jokerin toteutumiseen.
Maunulan
keskustan rakentaminen
alkanee aikaisintaan vuonna 2009.
Tuusulantien sillat
ja Hakamäentie
hidastuttavat
liikennettä
Tielaitos korjaa Tuusulantien siltaa pääradan
kohdalta. Työn aikana Tuusulantien alkupään ajokaistoja suljetaan. Normaalisti
kahdeksan kympin nopeusrajoituksia alennetaan
50 kilometriin tunnissa.
Pohjois-Helsingin
liikenteeseen
vaikuttaa
ehkä eniten Hakamäentien leventäminen Munkkivuoresta
Käpylään
eritasoristeyksineen. Hanke on kaupungin ja tielaitoksen yhteinen. Meidän
kannattaa valita kiertoreittejä, mutta käynnissä oleva
laajamittainen rakennusvaihe heijastuu väkisinkin
alueellemme. Tosin työmaan ohi pyritään pitämään auki Hakamäentiellä
suunnilleen samat kaistat
kuin
lähtötilanteessakin
oli.
Nykyisen bussi-Jokerin
(reitti 550) muuttaminen
pikaraitiotieksi käynnistyy
yleissuunnitteluna
kuluvan vuoden aikana yhdessä YTV:n ja Espoon kanssa.
Hankkeen toteutus on periaatteessa
kymmenen
vuoden päässä.
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Suomen Kulttuurirahasto
tukee Oulunkylän
kaupunkipolkua
Oulunkylä-Seuran pj.
Keijo Tanner kävi 10.5.2007
pokkaamassa Järvenpäässä
pidetyssä juhlallisessa apurahojen jakotilaisuudessa
Oulunkylä-seuran avustuskuoren. Työ käynnistyy vielä ennen kesätaukoa.
– Toivon projektin menestyvän ja valmistuvan
aikataulussa. Toivon myös
suopeaa suhtautumista alueemme yrityksiltä. Tämä on
Oulunkylän suuri yhteinen
asia, Keijo Tanner muistuttaa.
Suomen Kulttuurirahasto myönsi kaupunkipolku- hankkeelle 3000 euroa.
Tällä rahalla hanke voidaan käynnistää. Tarvitaan
myös lisärahoitusta. Tässä

hyvä vinkki alueen yrityksille. Saadun alkupääoman
lisäksi rahoitusta tarvitaan
lisää toinen mokoma.
Oulunkylän
kaupunkipolkuhanke on ensimmäinen,
jota
Suomen
kulttuurirahasto on lähtenyt tukemaan. Hakijoista
yleensä vain noin 6–7 prosenttia saa jotain. Oulunkylä
oli nyt niiden 6-7 prosentin
joukossa!
Oulunkylän kaupunkipolku-hankkeessa kootaan
aluksi tietoa alueesta. Kartoituksen pohjalta suunnitellaan
kävelyreitti
kohdekuvauksineen. Se sisältää n. 30 tärkeää paikkaa ja tutustumiskohdetta
Oulunkylässä. Kaupunki-

polusta laaditaan opas. Tiedot
kaupunkipolusta
ladataan myös Oulunkylän
kotisivuille ja julkaistaan
Oulunkyläisessä.
Kaupunkipolku- hankkeelle haettiin alkuvuodesta
rahoitusta Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan
aluerahastolta.
HELKA
eli Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto ja opetushallitus olivat hankkeen
suosittelijoina. Kotipolkua
työstäneessä ryhmässä ovat
olleet mukana Oulunkyläseuran pj. Keijo Tannerin
lisäksi kotisivuryhmän jäsenet Kari Sundvall, Harri
Nygrén, Annikki Piilonen
ja Juhani Vierimaa. Projektipäällikkönä toimi Pauli
Saloranta.

Helsingin kouluterveydenhoito
terveysministeriön laatusuoretuperällä
situksen. Helsingin kau-

Jokainen koulun terveydenhoitajan tai koululääkärin apua hakenut tietää,
miten vaikea apua on saada,
kun hätä on suurin. Myös
valtakunnan apulaisoikeuskansleri on kiinnittänyt
asiaan huomiota. Apulaisoikeuskansleri velvoittaa
kaupunkia pistämään kouluterveyspalvelut kuntoon.
Hänen mielestään on oikein,
että sosiaali- ja terveysministeriö suunnittelee asetuksen antamista, jolla
kunnat velvoitetaan riittävien palvelujen järjestämiseen. Onhan saatu näyttöä
siitä, että nykyisellä suosituspohjalla asioita ei saada
kuntoon.

Kaupunginhallitus käsitteli toukokuun alussa
apulaisoikeuskanslerin
päätöstä. Kouluterveydenhoitajien ja koululääkäreiden määrän nostaminen
on talousarviokysymys ja
ratkaistaan
talousarvion
käsittelyn yhteydessä. Yhteistyötä kaupungin hallintokuntien välillä sen sijaan
voidaan aina tiivistää, kaupunginhallitus totesi ykskantaan.
Apulaisoikeuskansleri
tutustui vuosi sitten Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Hän huomautti, että
Helsingin kouluterveydenhuollon mitoitukset alittavat merkittävästi sosiaali- ja

School’s Out!

Vanhemmat pihalla
Koulujen päättyminen
ja kesäloman alku on lähes kaikille koululaisille
pitkään odotettu ja tunnepitoinen tapahtuma, johon
liittyy osalla nuorista myös
päihteiden käyttöä.
Pääkaupunkiseudun
8.–9.-luokkalaisista 38 % ilmoittaa, etteivät vanhemmat aina tiedä missä he
viettävät viikonloppunsa ja
36 % ilmoittaa käyttävänsä
alkoholia vähintään kerran
kuukaudessa. Ne jotka kokeilevat alkoholia ensim-

mäisen kerran, tekevät sen
yleensä isompien juhlien
yhteydessä kaverien kanssa.
Kysyttäessä mistä lapset ja nuoret juomansa saavat, 75 % ilmoitti saavansa
juomat kavereiltaan ja 62 %
ilmoitti myös keskioluen
ostamisen
lähikaupoista,
kioskeista tai huoltoasemilta melko helpoksi tai erittäin helpoksi.
Koska alkoholin saaminen ei ole nuorelle ongelma,
tehokkaaksi
suojaavaksi

Torpparinmäen pientalokaavaa muutetaan
Torpparinmäen
alueella, noin 100–300 metriä
Tuusulantien länsipuolella,
muutetaan kuuden tontin
kaavaa.
Pientalokaavaluonnos
on parhaillaan nähtävillä.
Sen mukaan rakennusoikeus nousee 39 prosenttia eli

tehokkuusluku 0,18 kasvaa
0,25:een. Nykyrakennukset
suojellaan ja tonteilta etsitään tarkat paikat lisärakentamiselle. Asiaa käsittelee
virastossa Päivi Sarmaja,
jolta saa tietoja virka-aikaan
puh. 310 37279

pungilla oli viime vuonna
kouluterveydenhoitajia
vain yksi hoitaja 720 oppilasta kohti ja vain yksi lääkäri 6050 oppilasta kohti.
STM:n
laatusuosituksen mukaan yhtä kokopäiväistä
terveydenhoitajaa
kohden saisi olla vain 600
peruskoululaista ja yhdellä
lääkärillä 500 oppilasta kohden yksi työpäivä viikossa
tai kokopäiväisellä koululääkärillä korkeintaan 2100
koululaista. Helsingin kouluterveydenhuollon omana
mitoitussuosituksena
on
ollut yksi terveydenhoitaja
800 peruskoululaista kohden ja yksi lääkäri 6000 peruskoululaista kohti.
tekijäksi päihteiden aiheuttamilta ongelmilta nousee vanhempien kiinnostus
oman lapsen elämästä ja
tietoisuus siitä missä tämä
liikkuu. Tänä kesänä koulujen päättyessä sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus
päästä näkemään kuinka
lapset ja nuoret juhlivat
koulujen päättymistä.

Tule mukaan
Vanhemmat pihalla kävelylle 2.6.2007
klo 19-23
Lähtö tapahtuu Tuomarinkylän ABC:ltä kello 19.00.
Matka jatkuu kävellen
nuorten suosimalta juhlapaikalta toiselle. Mukanasi
on alueen lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä
toimijoita, sekä muita vanhempia joiden kanssa voit
keskustella päihteisiin liittyvistä kysymyksistä ja
vertailla kokemuksia. Kävelijöille tarjotaan myös
kahvia ja purtavaa.
Lisätietoja:
Tommi Tossavainen,
Klaari Helsinki
gsm 050 380 9617,
tommi.tossavainen@hel.fi
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Oulunkyläinen • Pohjoiset esikaupungit

V
ihreän idyllin 		
			 varjosta
Keväästä kesään Vihreässä idyllissä
Kevät, melkein kesä, on jo tullut. Oulunkylä on nyt sananmukaisesti Vihreä idylli. Se on myös Vireä idylli,
paikka täynnä oulunkyläläisiä. Lukekaa toki kirjaa itsestänne, kirjan voi ostaa paikallisista kaupoista ja myös
Oulunkylä-päiviltä sunnuntaina 20.5. Ja nauttikaa luonnostamme!
Asukastalo Seurahuone on idyllinen paikka myös kulttuuritapahtumille
Olin sunnuntaina 6.5. kirjailija Liisa Marjatta Järvisen,
entisen pappimme, 35- taitelijajuhlassa. Liisa Järvisen runoja lausui Annikki Piilonen, romaanitekstejä luki Paula
Latva-Äijö. Kreikkalaisia lauluja ja yhden Liisa Järvisen
runoon sävelletyn runon, Meri, lauloi Seppo S. Kosonen.
Kirjailija itse kertoi urastaan ja kirjojensa synnystä lämpimästi ja sympaattisesti. Seurahuoneen idyllisessä salissa oli muutama kymmenen henkeä kuuntelemassa ja
onnittelemassa Liisaa. Minä tahdon vielä esittää Oulunkylä-seuran ja Oulunkyläinen-lehden onnittelut tuotteliaalle ja sympaattiselle ”omalle”kirjailijallemme Liisa
Marjatta Järviselle. Elokuussa Oulunkylän vanhassa kirkossa on uudenlainen kirjallinen tilaisuus, joten seuratkaa ilmoituksia.
Melkein puolivälissä kautta mennään jo
ja tuloksia on saavutettu
Seuran toiminta on ollut aktiivista ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tammikuussa käynnistetty kaupunkipolkuhanke sai toukokuussa Kulttuurirahastolta tukea.
Olemme jättäneet tukihakemuksia lisää, ja toivomme
alueemme yrittäjiltä myönteistä asennetta hankkeeseen. Kaikki oulunkyläläiset ja alueestamme muuten
kiinnostuneet, miettikää, mitkä paikat mielestänne tulisi olla mukana Oulunkylän tulevassa kaupunkipolkuhankkeessa. Mitkä alueemme rakennukset, mitkä paikat,
mitkä maisemat, mitkä luontoilmiöt, ketkä taiteilijat, vaikuttajat? Lähettäkää ehdotukset minulle! Kaatouhan alla
ollut metsikkö Värjärintiellä alkaa olla kauneimmillaan.
Nyt keväällä tajuaa syvästi, mitä metsän kaatamisessa
olisi menetetty: kappale kauneinta luontoa. Metsikkö
vihertää, ja jo huhtikuun alussa valkovuokot kukkivat
metsässä. Kohta on kukassa tuomi, ja linnut lentelevät
rehottavassa metsässä.

Kaikessa ei ole onnistuttu, ja terveysaseman siirtouhka on edelleen avainongelmamme
Hallinto-oikeus hylkäsi terveysaseman siirrosta tehdyn
valituksen. Valituksen tehneet kaupunginosayhdistykset
pohtivat prosessin jatkamista korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Jos sinne mennään, Seura on mukana edelleen.
Lisäksi olen ajatellut kutsua koolle muutamia lähialueen
asukasyhdistysten puheenjohtajia valmistelemaan ennen kesää käyntiä kaupungin johdon luona vaatimassa
terveyskeskuksen säilyttämistä Oulunkylässä.. Taistelu
terveysasemastamme jatkuu, me emme anna periksi!



OULUNKYLÄN FYSIKAALINEN
HOITOLAITOS
VUODESTA -81
Mäkitorpantie 37, Liikekeskus Ogeli, 2. kerros
Fysikaalista hoitoa, hierontaa, vyöhyketerapiaa
P. 7281 225
MITTATILAUS- JA
KORJAUSOMPELU

Veräjälaakson asukkaat kuuluvat Oulunkylään
Kun näin on, toivoisinkin palautetta veräjälaaksolaisilta.
Millaisia ongelmia teillä on? Miten ajattelisitte Oulunkylä-Seuran voivan paremmin ajaa myös teidän asioitanne?
Ottakaa yhteyttä kotisivun kautta tai suoraan minuun
emaililla tai soittamalla. Toimimme mielellämme kanssanne.
Kotisivutyöryhmä tekee mainiota työtä,
tutustukaa Oulunkylän kotisivuihin
Kotisivuilla on julkaistu luettelo alueemme rakennuksista. Käykää katsomassa oman talonne tiedot Annikki
Piilosen kokoamasta luettelosta ja ilmoittakaa, mikäli luettelossa on vääriä tietoja tai jos voitte antaa lisätietoja
omasta talostanne. Oulunkylän kotisivuille pääsee linkillä http://www.kaupunginosat.net/oulunkyla/. Tarkistakaapa siis talonne tiedot!
Välkommen till Åggelby-dagen!
Den här traditionella händelsedagen för Åggelbyborna
firas söndagen den 20. maj kl. 12–18. Genast efter ordförande Keijo Tanner har öppnat Åggelby-dagen kl.12
fortsätter programmet med en ny händelse. Svensk föreningen i Åggelby har grundat en stipendiumfond som
har utnämnts enligt Britta Holmlund. Fonden beviljar 3
stipendium till elever i svenskspråkiga lågstadiumskolor i Kottby, Månsby och Staffansby. Den här ceremonin
börjar ca kl.12.10 med Britta Holmlund som hedersgäst.
Bridgeturneringen börjar kl.13
som tidigare. Programmet av Åggelby-dagen är mångsidigt och innehåller musik och underhållning
liksom capoeira och mycket annat.
Kom med och trivs tillsammans
med oss åggelbyborna. Ni är hjärtligt välkomna.
Keijo Tanner
Oulunkylä- Seuran puheenjohtaja
email keijo.tanner@sci.fi
tel. 045 677 3421

Avoinna ma-to 9.00 - 17.00
pe suljettu
TERVETULOA!
Torivoudintie 3, Oulunkylä
Puh/Fax 757 3793

PARTURI-KAMPAAMO

OLYMPIA

suuri.
Ennen projektin käynnistymistä sosiaalitoimisto lähetti Länsi-Pakilaan,
Itä-Pakilaan, Paloheinään
ja Torpparinmäkeen sekä
Maunulaan ja Oulunkylään koteihin kirjeen, jossa
kerrottiin ilmiöstä ja viranomaisten
toimenpiteistä.
Tavoitteena oli saada myös
nuorten vanhemmat sitoutumaan asiaan ja sosiaaliviraston saaman palautteen
mukaan he ovat olleet erityisen tyytyväisiä siihen,
että asiaan on näin tehokkaasti paneuduttu.
Kevään aikana on Helsingissä toteutettu myös
tehostettua partiointia ja
valvontaa kaupungin häiriökohteissa, joita ovat
eräät rautatieasemat ja ostoskeskukset. Poliisi on ollut niissä näkyvästi esillä,
toteaa Taponen ja muistuttaa, että kaikissa hätätapauksissa tulee soittaa
hätänumeroon 112.

TERTUN TAIMI JA KUKKA
Vietämme valtakunnallista puutarhapäivää
26.5. teemana lapset.

Paljon kesäkukka- ja amppelitarjouksia.
Meiltä ruukku- ja leikkokukat, taimet,
tomaatintaimet, yrtit, pensaat ja perennat.
Suoritamme viherrakennusta ja muita
puutarhan hoitotöitä. Tervetuloa!
Avoinna
ma-pe		9-20
la		9-16
su
10-16

Pirkkolantie 20
puh. 877 522 10
050 3411 687
www.tertuntaimijakukka.tk
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a
n
e
e
l
r
Ma
Kysy myös ilta-aikoja!

Parturi-kampaamo • kauneushoitola
• jalkahoitoja • naisille ja miehille
Pohjolankatu 1 Puh. 09-791187/040-572 1238

Isä opastaa poikaa. Tuomo Viikilä ja Markku Saarinen Työväenopiston Runoteatterin esityksessä ”Tässä katsoo sua lapsi”.

Oivaltavaa runoteatteria
Menin lauantaina 12.5.
hakemaan uusia elämyksiä, menin Nuotan salille
katsomaan Työväenopiston
Runoteatterin uusinta runonäytelmää ”Tässä katsoo
sua lapsi -aikamatkoja unihuoneessa”.
Ohjaajana on monia runonäytelmiä aiemminkin
ohjannut voimakastahtoinen mies, Martti Mäkelä, ilmaisutaidon ohjaaja. Martti
Mäkelä kysyy runonäytelmässään, kuinka käy, kun
aikuisen viileä logiikka törmää lapsen villiin luovuu-

ti-pe 9-17
la 9-13
ma suljettu

Koskelantie 54 P. 757 1353

Viranomaiset tekevät työtä nuorten
päihteiden käytön hillitsemiseksi
Malmin poliisi käynnis- puuttumaan nuorten päihti kevättalvella nuorten
teiden käyttöön.
päihteiden käytön hillitseProjektilla on varsinaimiseksi tähtäävän laajan
sesti kaksi kohderyhmää:
satunnaiprojektin. – Sysäyksen sii- ensikertalaiset,
hen antoi poliisin useiden
sesti päihteitä käyttävät
kuukausien aikana tekemä
nuoret. Toisen ryhmän
havainto, että viikonlop- muodostavat nuoret, jotka
puisin koulujen pihoihin
käyttävät päihteitä toistuja puistoihin kokoontuu vasti.
jopa parinsadan nuoren
– Tarkoituksena on, että
joukkoja, joista vähintään
poliisi yhdessä sosiaajoka toisella on mukana
lityöntekijöiden
kanssa
kahdentoista
olutpullon
kiertää nuorten kokoon‘’mäyräkoira’’.
Puhutaan
tumispaikoissa, puuttuu
siis isoista määristä päih- tarvittaessa heti asiaan, puteitä, tähdentää komisario
huu nuoren kanssa päihteiJari Taponen Malmin polii- den käytöstä ja ottaa oluet
sipiiristä.
haltuunsa. Sen jälkeen ol– Projektin
käynnistä- laan yhteydessä nuorten
mistä edelsi laaja yhteistyö vanhempiin.
Malmin poliisipiirin, sosiKomisario Taponen toaaliviraston sekä nuorten
teaa, ettei mistään uudesparissa toimivan pohjoi- ta teemasta ole kysymys.
sen Klaarin, Perhekeskuk- – Olemme
käynnistäneet
sen lastensuojeluosaston ja
tämän tiiviin yhteistyön eri
Pohjois-Helsingin nuoriso- tahojen kanssa ja ryhtyneet
työyksiköiden kanssa. Tällä konkreettisiin toimenpiteiedelleen jatkuvalla projek- siin siksi, että ilmiö alueeltilla pyritään mahdollisim- lamme on koko Helsingin
man aikaisessa vaiheessa
mittakaavassa hälyttävän

Avoinna

teen? Entä kun muutumme
yhtäkkiä lapsiksi jälleen?
Matka käy lastenkammarista parivuoteen kautta viimeiseen bussiin.
Teksteinä on runoja Walt
Whitmanista ja Dylan
Thomasista Arto Melleriin,
Arvo Turtiaiseen ja Lauri
Viitaan. ”Tässä katsoo sua
lapsi” oli minulle ensimmäinen runonäytelmä, joten esitys oli kokemuksena
jännittävä. Yllätyin siitä,
miten juohevasti ryhmän
yhdessä koostamat tekstit
muodostivat aikakaarta ja

elivät, herättivät mielikuvia
ja saivat seuraamaan esitystä intensiivisesti.
Ohjaaja Martti Mäkelä
on luonut tiiviin, koskettavan esityksen. Ryhmä toimii näyttämöllä luontevasti
ja sen yhteenkuuluvuuden,
yhteisen luomisprosessin
luoman
tunneyhteyden,
aistii vahvasti. Esityksen
olennaisena osana ovat hyvin suunniteltu musiikki,
valojen käyttö sekä lavastus,
jotka kaikki tukevat kokonaisuutta. Odotan mielenkiinnolla
Runoteatterin
seuraavia esityksiä!
Kaiken viihdetarjonnan
joukossa runoteatteri ei
ole vielä tavoittanut katsojia ansaitsemallaan tavalla.
Runonäytelmän
esittivät
Inkeri Ahvenisto, Jonna
Isaksson, Paula Latva-Äijö,
Marjatta Milliard, Anja
Pöllänen,
Markku
Saarinen, Marjatta Viikilä,
Tuomo
Viikilä,
Gia
Virkkunen, ryhmä ammattitaitoisia, kokeneita esiintyjiä. Runoteatteria tehdään
vahvasti Oulunkylän Työväenopistossa.
Keijo Tanner

