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Päätoimittajalta

Mustia
ajatuksia
kaamosaikaan
Helsingissä ja myös Espoossa tehdään kovaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaa.
Jo 80-luvulta lähtien sosiaali- ja terveysministeriön
asiantuntijat ovat varoitelleet Helsinkiä ylisuuresta
yksityisten terveyspalvelujen kapasiteetista. Kun on
liikaa tarjontaa, asiakkaita
Kun tietää, että asiat voitai- ei riitä kaikille.
siin hoitaa toisinkin, hetkittäin on tuntunut niin pahal- Esimerkiksi Mehiläisessä
ta, että mielessä on käväis- on ollut yksi kerros tyhjilsyt; muutan pois Helsingis- lään. Onneksi apua on löytä. Tähän joku tokaisi: Ai tynyt Helsingin kaupungilta
Espooseenko? - Suo siellä, – veronmaksajien piikkiin.
vetelä täällä... Eivät ne asiat Kaupungin terveyskeskusavun tarpeessa oleville tai- ten ja HUS:n resursseja on
da sen paremmin monissa näverretty jatkuvasti, vaikmuissakaan kunnissa olla. ka tiedetään, että ongelman
ennalta ehkäiseminen tai
Mutta mikäs täällä elelles- nopea hoito kävisivät halsä, jos on hyvät tulot, ter- vemmaksi. Mutta kun joveyttä ja maallista mammo- noja voidaan sitten puratnaa. On teatteria ja ooppe- taa kaupungin kustannukraa, hienoja kauppagalleri- sella yksityisellä puolella ja
oita ja lämmitettyjä katuja, jonoihin kyllästyvät sairaat
Stadionin kattoja ja moot- joutuvat hakemaan apua
toriteitä. Joku esitti vaka- yksityiseltä sektorilta, bisvissaan jopa tunnelin vetä- ness pyörii ja tuottaa suumistä Tallinnaan. Sitä pit- rempia voittoja terveysyrikin varmasti viimeisetkin tysten osakkeenomistajilökyjohtajat roudaisivat yri- le.
tyksensä halvan työvoiman
maille.
Samaan aikaan samat päättäjät ihmettelevät, miksi
Vanhaksi tuleminen on mo- Helsingin terveys- tai sosinella tapaa kivulias tapahtu- aalimenot ovat muita kunma. Ryppyjen myötä tuntuu tia suuremmat. Ratkaisukin
kuin nahka suurenisi. Tie- löydettiin. Sosiaali- ja tertojen karttuessa alkaa ym- veystoimen suurpiirit lahmärtää monia asioita. Tie- dataan organisaatiomuutoktäminen lisää tuskaa. Nuo- sella maailman ennätysremmalle musta on mustaa vauhdissa.
ja valkoinen valkoista, vaikka ei ole ehdottomia to- Ennustettavissa on sekasortuuksia eikä itsestään sel- toa ja heikkeneviä palveluviä asioita. Kaiken takana ja. Ja potilaiden virta yksion yksittäisen ihmisen te- tyistä terveysbisnestä pyökemä päätös. Päätös, joka rittämään on taas taattu pitolisi voitu tehdä myös toi- käksi aikaa.
sella tavalla, jos niin olisi
haluttu.
Kaija-Leena Sinkko

K

uluneen vuoden aikana olen tavannut
monia ahdistavia tilanteita. Sairaat eivät pääse hoitoon, vanhukset jäävät heitteille, lähellä olevasta päiväkodista ei löydy
lapselle hoitopaikkaa...

Tapahtuu Kulmilla

Satutuokio Oulunkylän
kirjastossa joka toinen
lauantai klo 11-11.30.
Seuraavan kerran
15.11., 29.11. ja 13.12. huolehtia omista, naapurin
ja vieraiden lapsista?” RiitMLL:n Perhekahvila ta on monille oulunkyläläikokoontuu joka torstai
sille perheille tuttu puistoklo 10-12 Oulunkylän
täti jo 20 vuoden ajalta.
asukastalolla (Larin
Tilaisuuteen on järjestetty
Kyöstin tie 7). Ohjelmahdollisuus lastenhoitoon.
massa vapaamuotoista
Paikkoja löytyy 10 lapselle.
yhdessäoloa, alustuksia, Soita Pirjo Franckille maakeskustelua, leikkejä ja nantaihin 10.11. mennessä
askartelua. Kahvia,
puh. 040-570 9660. Ohessa
teetä ja pientä syötävää myös kahvitarjoilu.
1 euro/perhe. Mahdollisuus tilata MLL:n
Maunulan keskustan
tuotteita. Perhekahvilan suunnittelua ja ideakilyhteydessä toimii Oupailua esitellään
lunkylän luomupiiri.
tiistaina 4.11. klo 18.00
Maunulan kirkolla (MetsäSyyskauden ohjelmaka- purontie 15).
lenteri: 30.10.
Yhdessäoloa, 6.11. Yh- Mobiilin tietotekniikan
teisvastuullinen vanmahdollisuuksia esihemmuus; aluekoorditellään Maunulan aluefoonaattori Eija Mäkinen,
rumilla tiistaina 25.11. klo
MLL:n Uudenmaan pii- 18 Maunula kirkolla.
ri, 13.11. Koti, äitiys
ja eläke; pankinjohtaja Maunulan Aluefoorumi
Heidi Nieminen, Samtiistaina 28.11 klo 18-20.
po-pankki, 20.11. Ruo- Aiheena vanhusväestön
anlaitto sujuvaksi lapsi- tilanne: Miten kotona
perheessä; martta Tanja asumista voidaan ediRantanen, 27.11. Askar- stää?
rellaan joulukoristeita
4.12. Itsenäisyyspäivän Tilaisuudessa esitellään
vastaanotto, 11.12. Pik- Maunula-Avun
kujoulu; puuro ja glögi kotipalvelutoimintaa.
18.12. Yhdessäoloa
Lisäksi keskustellaan
myös kotona asumisen esTervetuloa mukaan tateistä sekä esitellään Maupaamaan alueen muita
nulan kolme viimeistä hislapsiperheitä ja jakamaan kokemuksia
Lukijapostia
vanhemmuudesta!
Lisätietoja: Mari Simola, 09-777 3918,
040-513 6660,
mari.pikkarainen@
helsinki.fi
Joustavasti ja juoheasti matOulunkylän MLL:n
kustettiin bussilla 617 lensyyskokous ja kestokentälle, tosin vain kerran
kustelutilaisuus
tunnissa. Olisi saanut men13.11. Asukastalo
nä useamminkin, samoin
Seurahuoneelle torkuin toiseen suuntaan Pasistaina 13.11. klo 18.
lan asemalle ja keskustaan.
Ennen varsinaista jä- Mihin ihmeeseen se linja
senkokousta klo 18-19 katosi, yhtenä päivänä sitä
tähtivieras Riitta Franck vaan ei ollut?
alustaa aiheesta: ”Miten voimme yhdessä
Harmistunut

Mihin joutui
bussi 617?

ILOISET KÄDET
joulumyyjäiset

Onnea!

lauantai 29.11.2003 klo 10-14
Oulunkylän Seurahuone
Larin Kyöstintie 7

PULMUn
toiminnan-ohjaaja
Laura Parviainen
avioitui 2.8. Utran
kirkossa Joensuussa
Ilkka Liikasen kanssa.
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Kädentaitoja harrastavat myyvät tekemiään
upeita töitä!
Marttojen arpajaiset ja puffetti (mm. riisipuuroa)
Tervetuloa!

pyyheliinoja, poppanaja ripsiliinoja, mattoja,
huopia, kansallispukukankaita, joulukoristeita
siprojektia (tekninen ratjne. Lauantaina
kaisu, prosessi, kustannu- karjalanpiirakoita, kakkset, rahoitus). Lopuksi
kuja ja pullaa. Kahvioskeskustellaan liikunnan
sa ohrapuuroa lisukkeimerkityksestä ikäihmisille neen, kahvia ja
ja esitellään Suursuon van- maistuvia kotileivonhusten kuntopolun tilanne. naisia. Arpajaiset ja
Paikka: Maunulan kirkko, kirpputori. Myyjäisten
Metsäpurontie 15.
tuotto oman srk:n kriisirahastolle. Tervetuloa!
Kansantanssia tarjolla.
Tule harrastamaan kansan- Marttojen Iloiset Kätanssia Karjala-talolle Kä- det -joulumyyjäiset
pylään, os. Käpylänkuja 1. lauantaina 29.11 klo
10-14 Oulunkylän AsuRyhmät: 1-2 v (vanhemkastalolla (ent.
man kanssa), 3-5 v, 6-8
Seurahuone), Larin Kyv, 8-10 v, 2-ja 3-kymppis- östin tie 7. Kättentaitoten ryhmät sekä aikuisten jen harrastajat myyvät
alkeiskurssi. Tarjolla myös upeita tuotteitaan, markantelen soiton yksityiso- toilla tarjolla arpoja sepetusta.
kä herkkuja puuroineen
puffetista. Tervetuloa!
Ilmoittautuminen oli jo al- Järj. Oulunkylän Martat
kusyksystä, mutta kysy
tilannetta puh.
Myyjäiset Pakilan Hy050-3446231. Lisätietoja
vän Paimenen Kirkolmyös netistä osoitteesta
la itsenäisyyspäivänä
www.pknry.net
la 6.12. la 12.00.
Oulunkylän srk:n kutomakerhon joulumyyjäiset la 22.11. klo 11-14 ja
su 23.11. klo 11-14 Oulunkylän vanhalla kansakoululla (2. krs, Teinintie 8 B
2). Myytävänä
erilaisia kangaspuissa kudottuja kudonnaisia: pellavaisia pöytäliinoja ja

Rauhanyhdistyksen
joulumyyjäiset 13.12.
Rauhanyhdistys ry:n
järjestämät joulumyyjäiset 13.12. klo 11 – 14
Rauhanyhdistyksellä,
Myrskyläntie 22. Tervetuloa ruokailemaan ja
ostamaan tuoreita leivonnaisia ym.

Hae influenssarokotus
Kansanterveyslaitos suosittaa
influenssarokotusta sydänvaivoista,
diabeteksesta ja munuaisen
vajaatoiminnasta kärsiville,
pitkäaikaishoidossa oleville potilaille ja sen
lisäksi kaikille terveille 65 vuotta täyttäneille
eläkeläisille.
Kaikki riskiryhmiin kuuluvat saavat
rokotuksen terveysasemalla maksutta.
Kun rokotteen antama suoja on
lyhytaikainen, rokotus pitäisi ottaa juuri
ennen epidemiakauden alkua.
Toivotun suojan kehittyminen influenssaa
vastaan kestää elimistössä kaksi viikkoa
rokotuksesta. Rokotus ei suojaa ns.
tavallisilta flunssilta.
Influenssarokotteen voi hakea pohjoisen
suurpiirin terveysasemilta rokotuspäivinä
ilman ajanvarausta.
Varaa aikaa rokotusta varten, koska
hetkittäin saattaa syntyä jonoja. Tiedon
rokotuspäivistä saat terveyskeskuksesta.

Järj. Oulunkylän Martat
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Kaupunginosayhdistykset huolissaan organisaatiouudistuksesta

Heikkenevätkö alueen palvelut?
aseman piirissä pitää olla
vähintään 20 000 henkilöä.
Jos tätä suunnitelmaa noudatetaan orjallisesti, se tietäisi ainakin Paloheinän terveysaseman loppua. Toissuurpiirikohtaiset sosiaali- taiseksi mitään lopettamisia
keskukset ja terveyskeskuk- ei ole tiedossa, terveysjohset lakkautetaan ja niiden taja lohdutteli.
tehtävät organisoidaan nykyistä keskitetymmin. Tar- Sosiaalitoimi uuteen
koitus on, että terveysviras- malliin 2005
to siirtyy toimintokohtaiseen organisaatioon ja sosi- - Sosiaalivirastossa toteuaalivirasto elämänkaareen tetaan elämänkaarimalliin
perustuvaan työnjakoon.
perustuva työnjako. Lasten
- Terveysvirastossa työn- päivähoito, lapsiperheiden
jako muodostuu palvelu- palvelut, aikuisten palvelut
tyypin mukaisesti siten, et- ja vanhusten palvelut muotä terveysasemien palvelut dostavat omat vastuualumuodostavat oman osaston- eensa, kertoi suurpiirin sosa, hammashuolto, psyki- siaalijohtaja Helinä Hulkatria, kotihoito, akuuttihoi- konen.
to ja pitkäaikaishoito kukin
Sosiaalitoimessa uudistus on tarkoitus toteuttaa
omansa.
Kotipalvelu ja kotisai- lasten päivähoidon osalta
raanhoito yhdistetään. Ko- elokuun alusta 2004 ja muiltipalvelu siirtyy kokonai- ta osin vuoden 2005 alusta
suudessaan terveystoimen lukien. Sosiaalilautakunta
puolelle. Tilanne kotipalve- on saanut aikaa valmistella
lujen keskittämisessä ter- esitys johtosääntöehdotukveysvirastoon on osoittau- sineen organisaatiokomitunut oletettua pulmallisem- tean esityksen mukaisesti
maksi ja sitä hankaloittaa 30.10.2003 mennessä.
Sosiaalivirastoon asetetmm. nykyinen lainsäädäntö. Tästä syystä uuteen ku- tiin kesäkuussa uudistusta
vioon kotipalveluissa pääs- valmistelemaan organisaatään siirtymään vasta vuo- tioryhmä ja kuusi valmisden 2005 alussa.
televaa työryhmää. MeiVaikka hallinto keskite- dän sosiaalijohtajamme Hetään, palvelut jäävät alueil- linä Hulkkonen vetää aile. Todennäköistä on, että kuispalvelujen alueen työihmiset käytännössä eivät ryhmää. Organisaatioryhmä
edes huomaa uutta toimin- muodostuu valmistelevien
ryhmien puheenjohtajista
tatapaa.
Tällä hetkellä näyttää sil- ja johdon tuen asiantuntitä, että alueemme terveys- joista. Kaikissa organisaakeskukset ja muut palvelut tiouudistusta valmistelevisjatkavat lähes entiseen mal- sa ryhmissä on henkilöstön
liin. Kaupunginhallitus on edustus. Uudistusta valmispäättänyt kuitenkin aiem- televien ryhmien työ on vaimin, että jokaisen terveys-

Oulunkylä-Seura kutsui Pohjois-Helsingin
kaupunginosayhdistykset pohtimaan yhdessä
kaupungin organisaatiouudistuksen vaikutuksia
alueemme palveluihin.

A

sukastalo Seurahuoneelle kokoontui 15.10. runsaasti
yhdistysväkeä kuuntelemaan, mitä alueemme nykyiset sosiaali- ja terveystoimen johtajat kertoivat kaupunginhallituksen suunnitelmista.
Pohjoisen terveyskeskuksen johtaja Päivi Koivuranta-Vaara kertoi, että kaupungin terveystoimen
osalta organisaatio pannaan
uuteen malliin jo vuodenvaihteessa.
Alueemme sosiaalijohtaja Helinä Hulkkosen virastossa vauhti ei ole yhtä hurja. Sosiaalitoimi siirtyy uuteen organisaatioonsa vasta
vuoden 2005 alusta päivähoitoa lukuun ottamatta. Se
toimii uudessa mallissa jo
ensi vuodesta lähtien.
Tavoite: pienemmät
hallintokulut
Komitean työn lähtökohtana on ollut kaupungin tiukentunut taloustilanne. Palvelujen tuottaminen on ollut Helsingissä muuta maata kalliimpaa. Hallintokulut ovat vieneet rahaa ja on
väitetty, että johtajia on paljon.
- Hallintoportaiden keventäminen on kuitenkin
osoittautunut hankalaksi,
kun terveystoimen puolella
hallinto onkin ollut melko
kevyttä, Koivuranta-Vaara
pohti.
Nykyiset hallinnolliset

Selviätkö joulusiivouksista?
Tilaa PULMU-apu nopeasti

J

oulu tuntuu vuosi vuodelta tulevan nopeammin. Selviätkö omin
voimin joulun valmisteluista ja siivouksesta? Pohjois-Helsingin lähimmäistyö PULMU ry on tehnyt
työtä jo kohta yhdeksän
vuotta alueemme ikäihmisten auttamiseksi.
- Joulun alla tilauksia
tulee aina viime tingassa
paljon. Jotta saisit toivomasi avun, tee tilaus ajoissa, kehottaa toiminnanjohtaja Laura Liikanen (ent.
Parviainen).
- Alueemme ongelma
ovat pitkät matkat. Kulkemiseen menee pitkä aika.
Kun teet tilauksen ajoissa,
voimme sovitella ja järjestää yhdessä kodinhoitajiemme kulkemisia niin,
että voimme tuoda apua
mahdollisimman monelle

kotisiivoukseen, ruuan laittoon, kylvetyksen tai muuhun avuntarpeeseen.
- Ensi vuonna suuntaamme toimintaamme edelleen
tehostettuun kotihoitoon.
Kauppaostosten kotiin kuljetus on lisääntynyt paljon
emmekä nykyresursseilla
pysty sitä enää paljoa laajentamaan. Jos tarve edelleen kasvaa, lisäämme sitten henkilökuntaa.
- Raha-automaattiyhdistyksen tukemista projekteista Ompas-projekti jatkuu vielä ensi vuonnakin.
Omaishoitajat voivat tämän
turvin saada kohtuuhintaan
apua läheisensä hoitamiseen.
- Omaishoitajien vertaistukiryhmän perustaminen on nyt tullut ajankohtaiseksi. Toiminta lähtee liikkeelle ensi vuonna.

Olemme hakeneet RAY:lta
kahta uutta projektia. Saa
nähdä, miten hakemuksemme käy, PULMUn toiminnanjohtaja Laura Liikanen pohtii.
PULMU ry auttaa kaikkia pohjoisen suurpiirin
alueella asuvia ikäihmisiä
Metsälässä, Maunulassa,
Pakilassa, Paloheinässä,
Torpparinmäessä, Oulunkylässä, Veräjämäessä ja
Itä-Pakilassa.
PULMU
tuottaa vanhusten kotipalveluja Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Sillä on
ostopalvelusopimus Helsingin kaupungin kanssa.
PULMUn puh. 754 3854,
Mäkitorpantie 21 A,
00650 Helsinki.
pulmu.ry@kolumbus.fi

heistettu kolmeen osaan.
Tilaisuudessa oli mukana myös Oulunkylän sosiaalipalvelutoimiston toimistopäällikkö Maaretta
Pukkio. Hän muisteli tilannetta, kun oulunkyläläisten
ja itä-pakilalaisten piti hakea palveluja muista kaupunginosista. Tähän toivottavasti ei jouduta takaisin
jatkossa, kokousväki tuumi.

”Ukkoin puoli”... Kun alueen palveluja koskeva päätöksenteko loittonee Helsingin ydinkeskustaan, alueellisten intressien ajamiseksi tarvitaan entistä aktiivisempaa yhteistoimintaa, kaupunginosayhdistystemme edustajat pohtivat.

Kireä aikataulu
Sosiaali- ja terveystointa
koskevat ehdotukset ovat
edenneet nopeasti lautakunnissa. Kiirettä täytyy pitääkin, sillä uudistukset on tarkoitus toteuttaa terveysviraston osalta jo tammikuun
alusta lukien.
Helsingin kaupunginhallitus asetti tämän vuoden
maaliskuun alussa komitean, jolle annettiin tehtäväksi
tehdä ehdotuksia kaupungin
menoja säästäviksi organi- ”Akkain puoli”.... Vaikka hallinto keskitetäänkin Kallion virastotaloon, alueen asukkaat eivät välttämättä edes huosaatioratkaisuiksi. Komitea maa tätä muutosta, kun palvelut säilyvät alueella.
työskenteli tehokkaasti. Jo
kesäkuun alkupuolella se
ehdotti seitsemään suurpiiriin perustuvasta aluehallinnosta luopumista sosiaaHeillä on vastuu
li- ja terveystoimessa.
Komitea jatkaa työtään.
Helsingin organisaatiokomitea:
Koko Helsingin organiJussi Pajunen, varalla Eeva-Liisa Moilanen
saatio pannaan uusiksi.
Minerva Krohn, varalla Otto Lehtipuu
Syyskuun puolivälissä koSirkka-Liisa Vehviläinen, varalla Rakel Hiltunen
mitea ehdotti opetustoimen
Pekka Saarnio, varalla Sirpa Puhakka
oppilasryhmäkokojen optiBirgitta Dahlberg, varalla Göran Åhman
moimista. Koulutus ja kePekka Reinikainen, varalla Ilmari Helimäki
hittämiskeskuksen koulutus- ja konsultointipalveluKomitean pysyvinä asiantuntijoina olivat
ja esitettiin maksullisiksi ja
kaupunginjohtaja Eva-Riitta Siitonen ja
yksiköstä pitäisi tehdä turahoitusjohtaja Tapio Korhonen.
losyksikkö. Kaupungin taApulaiskaupunginjohtajat ovat olleet mukana
loushallinto kokee mullisomaa toimialaansa koskevissa kysymyksissä.
tuksia. Mitä lie vielä tulossa?

Kauppaostosten kotiinkuljetusta selvitetty
Lähimmäistyönä tehty palvelu on edullisempaa
ja kodinhoitaja voi keskittyä varsinaiseen
avustustehtäväänsä

H

elsingin tietokeskus
on julkaissut tutkija
Päivi Laineen laatiman raportin ostosten kotiinkuljetuksista Mellunkylässä. Kuljetuksen on hoitanut Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry yhteistyössä Kontumarketin ja Seston
kanssa.
Ennen tätä projektia
kauppaostoksia ikäihmisille
tekivät kodinhoitajat. Kauppakassiprojektin ansiosta he
ovat nyt voineet keskittyä
varsinaiseen avustustehtäväänsä.
Kokeilussa luotu järjestelmä oli taloudellinen, 8,60
euroa/kauppakassi. Se tietysti nostaa ostoksen hintaa
usealla kymmenellä pro-

sentilla, mutta on kuitenkin
yli kolmanneksen halvempi kuin työ kodinhoitajien
tekemänä, 13,40 euroa.
Kun kodinhoitaja käy
asiakkaan luona, täytetään
kauppalista. Kodinhoitaja
vie tai faksaa kaupan postilaatikkoon vanhuksen tilauksen. Helyn kotipalveluhenkilö kerää kaupassa tilatut ostokset ennen klo 10
aamulla ja vie ne asiakkaille ennen klo 15. Helyn
toimistossa kirjataan kassakuitit ja vanhusta laskutetaan kerran kuukaudessa.
Pohjoisessa suurpiirissä
vastaavaa palvelua hoitaa
Pohjois-Helsingin lähimmäistyö Pulmu ry. Pulmu
on koko kauppakassihank-

keen alulle panija. Kotiinkuljetuksia kokeiltiin jo v.
2000 ja parin viime vuoden
ajan toiminta on ollut alueella vakiintunutta.
Pohjoisen suurpiirin lisäksi Pulmu hoitaa kaupungin kotihoidon piirissä olevien vanhusten kauppaostokset myös koillisen suurpiirin alueella.
PULMUlla on ostospalvelua hoitamassa vastaava työntekijä. Ruuhkaisina päivinä kauppakasseja on keräämässä useampia PULMUn työntekijöitä. Oulunkylän kauppakeskuksen Spar-kauppias Aki
Luomasen kanssa on tehty hyvää yhteistyötä. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ostosten laatuun.
Kaupungin kotipalveluasiakkaiden lisäksi PULMU voi hoitaa kenen tahansa eläkkeellä olevien kauppaostokset kotiin. Ottakaa
yhteyttä PULMUn toimistoon puh. 754 3854 ja tiedustelkaa asiasta. (AS)
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POHJOINEN
TYÖVÄENOPISTO
Pohjoisen työväenopiston marras-joulukuun
uudet kurssit ja luennot.
Tervetuloa mukaan!
UUSIA KURSSEJA
Varmuutta esiintymiseen, 27.10.-29.10. Tule mukaan
vahvistamaan omia puheviestinnän valmiuksiasi
ma-ke klo 17.30-19.45 pidettävälle intensiivikurssille,
jolla harjoitellaan erilaisia puhe- ja esiintymistilanteita!
Feresi-kurssi, 6.11.-4.12. Kurssilla valmistetaan
Raja-Karjalassa käytetty kansanpuku asusteineen ja
tutustutaan siitä tehtyihin uusintoihin.
Järjestelmäkameralla kuvaamisen alkeiskurssi B,
6.11.-27.11. Perustiedot järjestelmäkamerasta ja sen
käytöstä. Kurssi sopii myös kameran ostoa
suunnitteleville.
Valoa arkeen ja juhlaan, 8.11. Perustietoa sekä sisäettä ulkotilojen valaistuksesta juhlaan ja arkeen.
Kirjontaa koneella, 8.11.-16.11. Kirjotaan ja
nimikoidaan vaatteita ja kodin tekstiilejä ompelukoneen
kirjontalaitteella. Tutustumista kirjonnan suunnitteluohjelmaan.
Värivalokuvauksen alkeet, 18.11.-25.11.
Värivalokuvauksen perusteita lyhyesti ja
käytännönläheisesti. Miksi väri vaihtelee
värivalokuvissa?
Kalenteri tietokoneella, 24.11.-15.12. Voit tehdä
itse tietokoneella vuoden 2004 kuvitetun kalenterin
joululahjaksi tai omaan käyttöön. Hyödynnä omia
valokuvia, omia tai lasten piirustuksia!
Elvytyskurssi B, 25.11. Opimme auttamaan muita ja
itseämme tapaturma- ja onnettomuustilanteissa.
Mikrotuvat
Musiikin mikrotupa, 5.11.-3.12., Kielten itseopiskelu
mikroluokassa 4.11.-9.12., Mikrotuvat 4.11.-9.12.,
Ohjattua harjoittelua senioreille 5.11.-10.12.
Tiedustele ja kysy paikkoja puh. 310 88540.
LUENNOT
Lintuperspektiivi – harrastusta ja suojelua
Lapista Kazakstaniin
Oulunkylän kirjasto, Kylänvanhimmantie 27
To 6.11. klo 18.00-19.30 Kiljuhanhet ja WWF:n
suojeluprojekti. Luennoitsija Petteri Tolvanen
Ranskankielinen luento Promenade en Bretagne
La 8.11. klo 11.00-12.30 Oulunkylätalo,
Kylänvanhimmantie 25
Asiantuntijana ranskan kielen opettaja Jean-Luc Rossin
Luovuutta ja ristiriitoja – maanantailuennot
Paloheinän kirjastossa, Paloheinäntie 22
Ma 10.11. klo 18.00-19.30 Kirjailija Raakel Liehu
kertoo uusimmasta teoksestaan Helene Schjerfbeck.
Muutos aikaisemmin ilmoitettuun ohjelmaan.
Uskottavuuden tuolla puolen
Ke klo 18.00-19.30 Maunulan ala-aste, Maunulanmäki
12.11. Tieteen ja näennäistieteen keskeiset tuntomerkit,
19.11. Ihminen näkee mitä uskoo,
26.11. Uskomattomia, jännittäviä, jopa vaarallisia
hoitoja, 3.12. Määräävätkö taivaankappaleet
luonteemme? Asiantuntijana VTK, filosofi Pertti
Lehtonen
”Mun isäin oli sotamies” – Tietoa sotilaiden arjesta
Ruotsin vallan aikana
To klo 18.00-19.30 Oulunkylän kirjasto,
Kylänvanhimmantie 27
Historiallinen luentosarja sukututkijan näkökulmasta.
Asiantuntijana sukututkija Jukka Lång
13.11. Hakkapeliitat ja nihdit: 1600-luvun sotilaat
kaukana ja kotona. 20.11. Armeijan uudistuminen
1700-luvulla: Ruotusotamiehet, rakuunat ja varamiehet.
27.11. Esi-isinä miekan ja kuokan miehiä: Sotilaiden
arki ja ruotusotilasverkostot
Kaikille luennoille on vapaa pääsy.
TOIMISTOMME OSOITE:
Oulunkylätalo, Kylänvanhimmantie 25,
puh. 310 88540.
Toimisto avoinna opetuskaudella
ma-to klo 9.00-19.00, pe klo 9.00-12.00 ja
syyslomalla 27.10.-31.10. klo 9.00-16.00,
pe klo 9.00-12.00.
TERVETULOA!
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Kustaankartanon
lisärakennus valmis

M

onien vanhusten
hoitopaikkojen
ollessa suljettuna
korjausten vuoksi Kustaankartanon metsäalueen länsiosaan rakennettiin uusi yksikerroksinen uudisrakennus. Asukkaita taloihin tulee 60. He ovat lähinnä
dementiapotilaita.
Vanhukset
pääsivät
muuttamaan pohjoispuoliseen M-taloon lokakuun
alussa ja marraskuussa valmistuu L-talo.
Pääosa huoneista on kahden hengen huoneita, joukossa muutama yhden hen-

gen huone. Sekä työntekijät että asukkaat tulevat taloihin osin Kustaankartanon muista yksiköistä, osin
muualta.
Kustaankartanon lisärakennusten suurin etu muihin Kustaankartanonrakennuksiin nähden on aidattu
piha, jossa huonomuistiset
vanhukset voivat ulkoilla
turvallisesti.
Rakennusten ulkopinnoitteen ruskea vaakalaudoitus sopeutuu hyvin Kastaankartanon tiilenpunaiseen ympäristöön, eivätkä
loivat peltikatot juuri näy.

Kustaankartanon alueen Tuusulantien puoleiselle reunalle
valmistui uusi rakennus. Sisään päästiin muuttamaan lokakuun alussa.

Rakennuksen edessä on
pitkät ja loivat rampit
pyörätuolilaisille.
1700 kerrosneliömetrin
laajuiset tilat ovat kaupungin käynnistämä vuokra-

kohde. Ensimmäinen sopimusjakso kestää kuusi
vuotta. Tilamarkkinat Oy
on rakennuttaja ja päärakentaja.
Arto Salmela

Jokeri-linja

Uudet pysäkit Tuusulantielle

J

okeri eli bussilinja 550
kulkee arkisin tihein
vuorovälein. Linjaa kehitetään ja aikanaan se liikennöi myös viikonloppuisin. Suomen Rakennusinsinööriliitto valitsi hiljattaian
Jokerin vuoden 2003 rakennusinsinöörityöksi. Parhaillaan on käynnissä uusien
liityntäpysäkkien rakentaminen Tuusulantielle Oulunkylän ja Maunulan kohdalle.
Suunnittelu- ym. kustannuksineen Käskynhaltijantien ja Tuusulantien risteyksen parannushankkeen
kustannukset ovat 4 miljoonaa euroa. Työ valmistuu
vuoden päästä lokakuussa
2004. Edellisen kerran Käskynhaltijantiellä rakennettiin v. 1965, jolloin mm.

ylikulkusilta on rakennettu.
Sekä Tuusulantielle että
Käskynhaltijantielle tulee
uudet pysäkit risteämäkohdan viereen. Tuusulantiellä
olevat pysäkit siirretään ja
Käskynhaltijantielle raken- Tuusulantielle ja Käskynhaltijantielle tulee uudet Jokenetaan kokonaan uudet py- ri-pysäkit
säkit.
Linja 550 ei todennä- lunkylän puolella nykyinen kattu Tuusulantien ulkoköisesti enää pysähdy Kus- rinnakkaisväylä pitenee pa- puolella osa uusista ojista
taankartanon kohdalla. Uu- rista sadasta noin 700 met- näkyviin.
det pysäkit sen sijaan tu- riin.
Aikanaan Tuusulantien
levat ilmeisesti muidenkin
Pysäkeiltä rakennetaan moottoritielle tulee rakenlinjojen käyttöön.
sekä noin 20 metrin por- nustyömaan kohdalle 60
Sillan leveyttä joudutaan taat että 80-100 metrin pi- km:n rajoitus. Rakennuttahieman lisäämään jalkakäy- tuiset loivat, mm. pyöräi- ja on Uudenmaan tiepiiri
tävien ja pysäkkien osalta. lyä palvelevat rampit ylös ja urakoitsija Tieliikelaitos.
Maunulan puolella mootto- Käskynhaltijantielle.
Ne ovat nykyisin eri orgaritien lisärakentaminen jää
Lokakuun alussa on työ- nisaatioita. Kaupunki osalvähäiseksi, kun jo putkisiir- maalla merkitty uusien väy- listuu suurella panoksella
ron aikana tehdyt levennyk- lien paikat maastoon, kaa- pysäkeiden rakentamiskusset käytetään hyväksi. Ou- dettu pääosa puista ja lei- tannuksiin. (AV)

Jokerista
suosittu

Leikkipuisto Mäkitorpassa juhlittiin

- Kun lähtökohtana pidetään matkustajamääriä, on
elokuun 18. päivänä käynnistynyt bussilinja 550
Itäkeskuksesta Westendin
asemalle täyttänyt suunnittelijoiden sille asettamat odotukset. Aamuruuhkan aikaan linjalla on ollut jopa kapasiteettipulaa
ja tämän vuoksi matkustajia on yksittäisissä tapauksissa jäänyt pysäkeille, kertoo joukkoliikenneyksikön päällikkö Reijo Mäkinen YTV:stä. –
Autojen määrää on pyritty ruuhka-aikoina lisäämään. Lisäksi pohditaan,
voidaanko samalla kalustolla lyhentää vuorojen
välejä. Mäkisen mukaan
linjasta ei vielä ole riittävästi tietoa, jotta suurempiin muutoksiin voitaisiin
ryhtyä. Talvikauden kokemukset puuttuvat kokonaan.
Bussi-juna-vaihtomahdollisuus on Oulunkylän
asemalla varmistettu niin,
että bussinkuljettajan tulee
noudattaa pysäkillä olevaa aikataulua. Lisätietoja
www.ytv.fi/50.

SANNA VUORINEN

Taikuri Luttinen taikoi hyvän asian puolesta Mäkitorpan
leikkipuiston 25-vuotisjuhlissa syyskuussa.

T

erhi Rinne oli mukana yhdessä Tuire
Toivolan kanssa perustamassa Leikkipuisto
Mäkitorppaa 25 vuotta sitten. Silloin paikka oli aivan
erilainen, nykyisten asuintalojen paikalla oli peltoa ja
leikkipuiston rakennus oli
ajankuvaan nähden hieno
tyyppitalo. Ja myös nimi
oli eri, Patola.
- Ensimmäinen avajaispäivä oli hieno ja alueen
asukkaat ottivat puiston hyvin myönteisesti vastaan.
Monet puhuvat asukaspuistoista uutena juttuna, mutta
tämä Mäkitorpan puisto on

jänä aloittanut on päätynyt
puiston työntekijäksi, kertovat Minna Soininvaara
ja Linnea Sironen-Ening
hymyillen. He ovat Leikkipuisto Mäkitorpan ohjaajia. Mäkitorpan leikkipuisto
on heidän mielestään mukava paikka ja erittäin vilkas. Kävijöiden runsaus onkin havaittavissa niin juhlapaikalla kuin Oulunkylän ala-asteellakin, joka on
oppilasmäärältään Helsingin suurin. Ainoastaan säästötoimenpiteet varjostavat
juhlaa. Monessa kaupungin
virastossa ja laitoksessa tarkastetaan aukioloaikoja uudelleen ja henkilöstöä, samoin myös leikkipuistoissa. Ja kun lehtien otsikoista
saa lähes viikoittain lukea
rahojen riittämättömyydestä mielenterveyspotilaiden
hoitoon, rupeaa sitä itse kukin miettimään tulevaisuuden otsikoita. Siis jos ja kun
leikkipuistoilta supistetaan
lisää rahoja. Silloin lapset
jäävät ilman kehitystä tukevaa iltapäivätoimintaa, jossa saa harrastaa kun haluaa.
Tai paikkaa, josta voi soittaa äidille, kun avaimet ovat
jääneet kotiin…

ollut sitä perustamispäivästä lähtien. On tuntunut siltä,
että nämä ihmiset ovat meidän, tämä puisto on heidän,
kertoo Terhi Rinne. Leikkipuistotoiminta on muuttunut neljännesvuosisadassa. Aikaisemmin touhuttiin
hieman enemmän ulkona,
välipalaa ei ollut ja lapset
olivat koulun jälkeen yleensä päiväkodissa. Nykyään
myös vanhemmat, esimerkiksi pienten vauvojen äidit, tulevat puistoon tapaamaan toisiaan, keskustelemaan ja viettämään aikaa.
Ja itseasiassa eräs leikkipuistossa 3-vuotiaana kävi- Sanna Pauliina Vuorinen
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Maunulan Helander-koti 20 vuotta

Helander-kodin 20-vuotisjuhlassa syyskuussa asukkaiden
ja henkilökunnan pienoisnäytelmä ”Kreivittären kyyneleet”
kutkutti yleisön nauruhermoja.

Reija Peltonen ja Marjo Väisänen (kuvassa) olivat keräysjohtaja Hilja Laitakarin kanssa
Oulunkylän Liikekeskuksessa Nälkäpäiväkeräystä tekemässä.

SPR Nälkäpäiväkeräys 2003

Naiset ja lapset terveiksi

S

PR:n Nälkäpäiväkeräys oli taas Oulunkylässä ja Maunulassa 25.-27.9. Tänä vuonna
teemana oli naisten ja lasten terveys.
SPR:n Maunulan osaston keräyspaikkoina olivat
Ågeli, Musta-Pekka, Suursuon ostoskeskus, Palvelukeskus Saunabaari ja Maunulan Alepan edusta. Kerääjiä oli kaikkiaan 38. Li-

säksi Oulunkylän ja Maunulan yhteiskoulut osallistuivat keräykseen.
Rahaa tuli ja leipiä meni
ihan kiitettävästi. Lahjoittajat ovat tajunneet, miten
paljon juuri naiset ja lapset
joutuvat kärsimään. Lääkkeet, ruoka, puhdas vesi
ja siivo huussi ovat monien perheiden jokapäiväinen
unelma.
Kaikki rahat siirrettiin

katastrofirahastoon, josta ne käytetään kansainväliseen, mutta myös kotimaan apuun. Tulos oli
nyt 6 131,19 euroa. Kun
siihen lisätään maaliskuussa Irak-keräyksesta
saatu 2 492,66 euroa,
tänä vuonna Maunulan
osaston alueelta on saatu SPR:n katastrofirahastoon 8 623,85 euroa.
Lämpimät kiitokset
niin lahjoittajille kuin
kerääjillekin!

M

aunulan Helander-koti
juhlii
tänä
vuonna
20-vuotista toimintaansa.
Suursuontiellä sijaitseva
67-paikkainen palvelutalo
on suurin Ilmari Helanderin
Vanhusten Säätiön kolmesta Helander-kodista. Se sijaitsee Suursuon sairaalan,
terveysaseman ja pohjoisen sosiaalikeskuksen vieressä.
Maunulan Helander-koti
rakennutettiin v. 1983 kaupungin osoittamalle tontille

vastaamaan kasvavaan palveluasumistarpeeseen.
Alunperin 84-paikkaisessa
palvelutalossa on nykyisin
67
palveluasuntoa
ja
16-paikkainen dementiayksikkö.
Säätiön ensimmäinen tehostetun palveluasumisen
yksikkö aloitti Maunulassa
toimintansa v. 2000. Helsingin kaupunki ohjasi sinne asiakkaat. Vuonna 2002
Lehmuskoti muutettiin dementiakodiksi, jotta asukkaiden pääosa saisi sairau-

tensa mukaista hoitoa.
Helander-kodissa on tarjolla asumisen ja aterioiden lisäksi avustava viikkosiivous sekä sairaanhoito- ja hoivapalveluita tarpeen mukaan. Henkilökuntaa on palvelukodissa 12,
Lehmuskodissa 11 ja keittiössä seitsemän.
20 vuodessa palvelutalon asukkaiden keski-ikä on
noussut noin 80:sta 85 vuoteen. Talossa toimii asukkaiden kirjallisuuspiiri, raamattupiiri ja kuntojumpparyhmä. Aamuhartaus ja
ikäihmisten yliopisto pidetään myös säännöllisesti.
Lisäksi talossa käy esiintyjiä ja sieltä tehdään retkiä.
Nettimaunulan ja Kotikirkko-lähetysten myötä
muutama asukas on kiinnostunut myös tietokoneen
käytöstä.
Alkuaikoina asukkailla
oli kodin puutarhassa omat
viljelyspalstansa. Nykyisin
puutarhasta saadaan kukkia
koristamaan sisätiloja.

ARVI VUORISALO

Hilja Laitakari
keräysjohtaja

Torppiksen nuoret eduskunnassa

S

uomen ympäristökasvatuksen seura (Sykse) järjesti syyskuun
alussa eduskunnassa ympäristökasvatusseminaarin.
Eduskunnan sivistys- ja ympäristövaliokunnalle järjestetyssä keskustelutilaisuudessa käsiteltiin ympäristökasvatuksen tilaa ja tulevaisuutta Suomessa.
Torpparinmäen nuoriso-

talon diaesitys toi tilaisuuteen tuulahduksen käytännön ympäristökasvatuksesta. 50 dian esityksessä esiteltiin käytännön esimerkein Torpparinmäen peruskoulussa ja nuorisotalossa
toteutettua ympäristökasvatusta.
Kuvat leireiltä, retkiltä,
leirikouluista, Vihreä lippu
-toiminnasta ja nuorisotalon

arjesta tekivät katsojiin
vaikutuksen. Arkadianmäeltä esitys jatkaa eloaan Syksen ja yliopiston
ympäristökasvatuskoulutuksissa.

www.kaupunginosat.net/oulunkyla

vattomasti siirtyä pankkien Internet-maksusivuille.
Syksyn uutuutena on
myös tapahtumakalenteri, josta löytyy tietoa Oulunkylän tapahtumista.
Kotisivutyöryhmän
toiveena on saada kaikilta oulunkyläläisiltä yhdistyksiltä, talotoimikunnilta ja muilta toimijoilta mahdollisimman paljon tietoa kaikenlaisista
tapahtumista, tempauksista, kirppiksistä jne. sivuilla julkaistavaksi.
Tilaisuuksista ilmoittaminen käy helposti täyttämällä kotisivuilta löytyvä nettilomake sähköpostin välityksellä. Tapahtumailmoituksen jättäminen on ilmaista.
Käykää katsomassa
sivuja osoitteessa
www.kaupunginosat.net/
oulunkyla. Sieltä löytyvät myös tarpeelliset
yhteystiedot.

Oulunkylän kotisivuilla
ennätysmäärä käyntejä

O

ulunkylä oli Helsingin kotisivuilla käyntien vertailussa syyskuussa kakkossijalla (14.341sivulatausta) Maunulan kotisivujen ( 30.397) jälkeen.
Tapanila oli kaupunginosista kolmannella sijalla (8.496 käyntiä).
Oulunkylän kotisivuja päivittävä työryhmä
on ollut tiiviissä yhteistyössä paikallisten järjestöjen ja Oulunkyläinen-lehden kanssa. Työryhmä on tuottanut Oulunkylän kotisivuille runsaasti uutta materiaalia.
Ajankohtaisia aiheita luettiin syyskuussa yhteensä yli 1200 sivulatauksen
verran.
Suosiota on saanut

myös uusittu palveluhakemisto, jonka lisänä on kartta. Palveluhakemistoa käytiin katsomassa lähes 500
kertaa. Sinne on koottu kätevästi palveluittain aakkostettuna noin 150 alueen
yrittäjän yhteystiedot.
Tietonsa ja mahdolliset
kotisivulinkit yrittäjät saavat sivulle ilmaiseksi lähettämällä tiedot työryhmälle
palautelomakkeella, joka
löytyy kotisivulta. Vaikka
mainostilaa ei ole varsinaisesti tarjolla, sivu lisää
yrityksen paikallista näkyvyyttä ja tavoittaa juuri ne,
jotka yrittäjän palvelua nimenomaan ovat hakemassa.
Sivuilta löytyy myös julkisten palvelujen linkit ja
sieltä on mahdollisuus vai-

Esitys on selailtavissa
tästä linkistä:
www.torppk.edu.hel.
fi/torpisSykse/index.html

Etupellon asukaspuisto valmistuu ensi vuoden elokuussa, siihen liittyvä asukastalo on jo
ahkerassa käytössä.

Asukaspuisto Etupelto
Itä-Pakilaan, Yhdyskunnantien ja Etupellontien
kulmaan on kesän aikana valmistunut kookas
kiilanmuotoinen rakennus. Se on osa ensi
vuoden elokuussa valmistuvaa Etupellon
asukaspuistoa. Vaikka tuleva puistoalue on vasta
rakenteilla, on sen asukastalo jo ahkerassa
käytössä. Siinä toimii päivisin kolmen ohjaajan
vetämä leikkipuisto ja iltaisin sen tiloissa voivat
kokoontua alueen asukkaat.

A

amupäivisin leikkipuisto täyttyy 1-3
vuotiaista lapsista
ja äideistä ja yli 50 lapsen
aamupäivän ohjelma rakentuu heidän vanhempiensa
kanssa tehtyjen suunnitelmien pohjalta: maanantaina on avoin olohuone, jossa äidit tulevat lasten kanssa tapaamaan toisiaan. Silloin keskustellaan ja leikitään. Tiistaina ja torstaina
on puuhatuokioissa satuhetkiä, nukketeatteria, askartelua, musiikkia, piirtämistä ja askartelua. Perjantaisin on grillauspäivä.

Iltapäivällä ovat vuorossa 11-12 vuotiaat koululaiset. Heillä on maanantaina
leikkipäivä, tiistaina ja keskiviikkona harrastetaan kädentaitoja ja torstaina leivotaan. Perjantaina on liikuntapäivä ja silloin tehdään retkiä.
Leikkipuistossa on myös
lasten vanhemmille tarkoitettuja tilaisuuksia. Niitä
järjestetään erilaisten yhdistysten ja ja muiden asiantuntijatahojen kanssa. Ja
vanhempien kanssa mietitään myös, millaista toimintaa leikkipuistossa voitai-

siin järjestää iltaisin 10-15
vuotiaille.
- Talo on tarkoitettu kaikille alueen asukkaille vauvasta vaariin. Tiloja voi
vuokrata esimerkiksi kokouksia, syntymäpäiviä ja
vaikka kirpputoria varten,
viestittää leikkipuiston esimies Kalle Lindholm. Hänen lisäkseen leikkikoulutoimintaa ohjaavat Miisa Mutikainen ja Leena
Tuominen. Leikkipuiston
puhelinnumero on 310
69970.
Asukaspuiston, joka valmistuttuaan nostaa merkittävästi koko alueen ilmettä, urakoi HKR:n Ympäristötuotanto. Pohjoisen viheryksikön vastaavan mestarin, Matti Hiltusen, mukaan puistoon rakennetaan
kahluuallas ja leikkikenttä,
urheilukenttä ja liukumäki
kunnostetaan. Puiston ympärille istutetaan puita ja
pensaita ja koko alue muutetaan puistoalueeksi.
Arvi Vuorisalo
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Oulunkylän
näkökulmasta
Oulunkylän kulttuuriperintö kiinnosti
Euroopan rakennusperintöviikolla järjesti Oulunkylä-Seura 14.9. Seurahuoneelta alkaneen opastetun
kävelykierroksen. Esiteltäviin rakennuksiin kuuluivat myös Arttulan talo Veräjämäessä, asema, vanha
kirkko ja vanha kansakoulu. Päätteeksi juotiin kahvit
kirkolla. Tilaisuuteen osallistujia oli noin 40. Seuraava tilaisuus on luvassa ensi keväänä. Kierroksen
kuvat voi katsoa ja rakennusperinnöstä lukea lisää
kotisivuilta www.kaupunginosat.net/oulunkyla.
Oi syksyn turhuus – O tempora o mores!
Syksyn ruskasta on vielä viimeiset kauneudet esillä ja lämpötila siirtyy pakkasen puolelle myös päiväsajaksi. Pohdin taas miten tapoihin kangistuneita
me olemme, siis syyslehtien suhteen. Lehdet yritetään poistaa nurmikoilta nopeasti ja mieluiten meteliä tuottavilla puhaltimilla. Väitänpä tuota touhua
turhaksi ja luonnon kiertokulun vastaiseksi. Lehdet
voisi huoletta jättää nurmikoille talven yli maatumaan. Lehdet suojaavat ja ravitsevat maata pieneliöstöä myöten. Maatuvat lehdet ovat oivaa maanparannusainetta, sillä ne rikastavat maata ja lisäävät sen kuohkeutta. Lehdet voi pienentää eliöstölle
ajamalla ne ruohonleikkurilla ja antaa sitten niiden
hoitaa loput. Keväällä haravoitavaa olisi vähemmän. Kun syksyllä maata ei ole köyhdytetty viemällä luonnon omia ravinteita ja maanparannusaineita
pois, ei keväällä tarvitse keinotekoisesti palauttaa
sitä lannoitteiden ja mullan muodossa. Eivätkö toisaalta lehdet nurmikolla ole kauniita, ja pian lumen
peittämiä? Turha haaskata lehtiä muovisäkeissä kaatopaikalle mätänemään - eläköön elävä maaperä!
Kuvia historiikkia varten kaivataan
Oulunkylän historiikin jatko-osaa työstetään paraikaa. Nyt kaivataan kuvia ihan tavallisiltakin tuntuvista aiheista, kuten asukkaista arjen ja juhlan keskellä, rakennuksista ja muusta ympäristöstä. Myös
tietoa tällaisia kuvia omaavista henkilöistä tarvitaan,
monihan on täältä jo pois muuttanut. Pyydän että
kaivaisitte albumejanne, kenkälaatikoitanne ja tietoja täällä asuneista esille ja lähettäisitte allekirjoittaneelle kuvia tai valokopiot niistä. Kuvia tarvitaan

Oulunkylä-Seura ry.
KUTSU
maanantaina 24.11.
Seurahuone
Larin Kyöstintie 7

klo 18.00
ASUKASILTA
Esillä ajankohtaisia
Oulunkylän asioita
ja vuoden 2003
oulunkyläläisen
julkistaminen.
klo 19.00
SYYSKOKOUS
Hyväksytään vuoden
2004 toimintasuunnitelma ja talousarvio, valitaan
johtokunnan jäsenet
ja puheenjohtaja.
Kaikki tervetulleita!
Kahvitarjoilu

noin puolen vuoden ajan, mutta ne voidaan myös heti
kopioida ja palauttaa saman tien. Liittäkää mukaan henkilö- ja yhteystietonne ja mielellään tietoa kuvista. Kuvia käsitellään hyvin ja ne palautetaan varmasti. Myös
Oulunkylää koskevat vanhat piirrokset (myös lasten!),
painotuotteet ja kartat ovat tervetulleita päivänvaloon.
Sihteeriä ja lehdenjakajaa etsitään!
Kiinnostaako pieni mutta merkittävä luottamustehtävä
sinua? Seura etsii uutta sihteeriä johtokunnalle. Tehtäviin kuuluu ainakin tehdä pöytäkirjat kokouksista ja
huolehtia virallisista papereista. Muistakin tehtävistä
(esim. tiedotus, kahvinkeitto) voidaan sopia kiinnostuksen mukaan. Varsinaisen jäsenrekisterin hoitaa taloudenhoitaja. Sihteerin tehtävistä ei makseta korvausta,
mutta puhelin-, tietokone- ym. kuluja toki korvataan.
Ota yhteyttä!
Oulunkyläinen-lehti ilmestyy kuudesti vuodessa, jolloin se toimitetaan kotijakelun lisäksi n. 50:lle jakelupaikalle Pohjois-Helsingin liikkeisiin ja julkiskohteisiin
10-100 lehden nipussa. Etsimme autoilevaa henkilöä,
joka ottaisi tämän mukavan luottamustehtävän vastaan.
Lehti haetaan helsinkiläisestä painosta perjantaina ja
jaetaan kohteisiin saman lauantain ja/tai maanantain aikana. Tehtävästä maksetaan kilometrikorvaus.
Liikenneturvallisuudesta
Aihe puhuttaa Oulunkylässäkin aika ajoin. Seuralta
pyydettiin lausuntoa katuverkon nopeusrajoitusten tarkistamisehdotuksesta. Työryhmämme paneutui asiaan
huolellisesti. Uuden Maaherrantien avaaminen Veräjälaakson linjan 550 myötä on rauhoittanut läpiajoa Jokiniementien ja Kirkkoherrantien välillä. Norrtäljentien
uudet hidasteet eivät näytä houkuttelevan runsaaseen
läpiajoon ja linja 550 kulkee jouhevasti. Jotain suunnittelussa kuitenkin unohdimme: Teinintien uusi risteys
ei mahdollista tilausbussien pääsyä koululle eikä kirkolle – harmin paikka. Liikennesuunnittelijat seuraavat liikenteen kehittymistä em. osuuksilla. Toivottavasti
saamme kertoa tuloksista jo joulukuun numerossa. Mutta parhaiten turvallisuutta lisäisi ennakoiva ajotapa ja
maltti kaasupolkimen kanssa. Rajoitusten ja ajoesteiden
sijaan riittäisi pelkästään oma järki…
Sosiaali- ja terveystoimen hallinnonuudistus
herättää huolta
Muutoksella pyritään kustannussäästöihin lakkauttamalla suurpiirijako ja keskittämällä toimintoja. Oulunkylä-Seura kutsui kaikki pohjoisten kaupunginosien
johtokunnat sekä pohjoisen suurpiirin terveys- ja sosi-
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aunulan, Metsälän, Oulunkylän, Pakilan ja Paloheinän-Torpparinmäen
yhdistykset
- ottavat kantaa kaavoitukseen,
viheralueisiin, liikenneasioihin ja
palveluihin
- julkaisevat Oulunkyläinen–
Pohjoiset kaupunginosat -lehteä
- järjestävät asukastilaisuuksia
ajankohtaisista asioista
- tekevät tunnetuksi alueen
historiaa ja rakennusperintöä
- virittävät yhteistyötä alueen
julkistahojen ja yhdistysten
välillä
- ovat Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton HELKAn ja
Suomen kotiseutuliiton jäseniä
Syksyn jäsenhankintakampanjalla
halutaan uusia ihmisiä mukaan toimintaan tai vain tukemaan sitä.
Pyydä jäseneksi myös tuttusi, ystäväsi ja naapurisi. Jokainen uusi
jäsen nostaa yhdistyksen painoarvoa.
Postita oheinen lomake tai palauta
se Oulunkylän kirjaston palautelaatikkoon, niin se toimitetaan ao.
yhdistykselle. Osaan yhdistyksistä
voit liittyä myös kotisivun kautta
www.kaupunginosat.net
Tervetuloa!

25.10.2003
aalijohtajat keskustelemaan tilanteesta 15.10. Seurahuoneelle. Tähänastisten suunnitelmien mukaan
eivät asukkaat viimeistään vuoden 2005 alusta voimaan tulevaa muutosta juuri huomaisi, terveysasemakin säilyisi. Kun palveluverkoston tiheys kuitenkin harventuu, nostaa se monien asukkaiden kynnystä lähteä hoitamaan usein intiimejäkin asioitaan
kauemmas, esim. Suursuolle. Uudistuksessa ei tätä
kynnystä tule nostaa ihmisen hyvinvoinnin kustannuksella.
Vaikka johtajat ja päälliköt keskittyvät tulevaisuudessa ”keskuskonttoriin”, tarvitaan niin Oulunkylään kuin Maunulaankin jatkossa vähintään oma sosiaalitoimen palvelupiste. Tilaisuudessa oltiin huolestuneita siitä miten käy alueellisen tuntemuksen
ja yhteistyön. Kun nykyään johto- ja päällikköporras työskentelee ”kentällä” omassa piirissään, tuo
se mukanaan alueen tuntemusta ja paikallista yhteistyötä alueen vapaaehtoistahojen kanssa. Tämä yhteistyö on Oulunkylässä merkittävää. Tilaisuudessa
oltiinkin huolestuneita tämän yhteistyön jatkuvuudesta organisaatiouudistuksen jälkeen. Aiheesta lisää
erillisessä jutussa.
Asukasiltaan ja syyskokoukseen
Tervetuloa seuran syyskokoukseen ma 24.11., jossa tehdään toimintasuunnitelma ja valitaan seuralle
johtokunta ja puheenjohtaja vuodelle 2004. Nyt on
tilaisuus evästää ensi vuoden johtokuntaa ja kertoa
toiveistaan. Johtokunnan jäsenenä voi vaikuttaa paljon alueen asioihin joko yleisesti tai keskittyä johonkin tiettyyn aiheeseen omien voimavarojen ja
kiinnostuksen mukaan. Kokouksia on kerran kuussa
kesää lukuun ottamatta. Johtokunnan jäsenyys antaa mielenkiintoisen mahdollisuuden tarkastella kaupungin ja eritoten oman asuinalueen asioita sekä tavata ihmisiä. Toivon, että kynnys johtokunnan jäsenyyteen alentuisi, tulkaa rohkeasti mukaan – oma
paikkanikin on avoinna uudelle nuijanpitäjälle!
Ennen kokousta pidetään asukasilta Oulunkylän
ajankohtaisista asioista. Esillä mm. sosiaali- ja terveystoimen hallinnonuudistus, liikennekysymyksiä
ja vuoden 2003 oulunkyläläisen julkistaminen. Tapaamisiin!
Syksy on tullut, kesä on pois, talvea ootellaan! Låt oss tända våra ljus, den blommande sommarn är
slut!
Erwin Woitsch
Oulunkylä-Seuran puheenjohtaja
yhteystiedot takasivulla

Kehitä omaa kaupunginosaasi,
vaikuta ja ota kantaa alueesi asioihin.

Liity kaupunginosayhdistyksesi jäseneksi!
Haluan liittyä jäseneksi seuraavaan
yhdistykseen (jäsenmaksu 7-10 euroa),
rasti ruutuun:

Liitä tähän
postimerkki

Maunula-Seura ry.
Metsälä-Seura ry.
Oulunkylä-Seura ry.
Pakila-Seura ry
Paloheinä-Torpparinmäen
kaupunginosayhdistys ry.
Svensk Förening i Åggelby rf.
Nimi _____________________________________________
Osoite ____________________________________________
Postinro ja –toimipaikka ______________________________
Vapaaehtoistietoja:
Syntymävuosi ______________________________________
Puhelin ___________________________________________

Haluan mukaan toimintaan

Pohjoiset kaupunginosayhdistykset
c/o Oulunkylä-Seura
Larin Kyöstintie 7
00650 Helsinki

Oulunkyläinen - Pohjoiset esikaupungit

25.10.2003

mahdollisimman pitkään
ja tällä tavoin säästämään
kalliiden laitospaikkojen
määrässä, säästötavoitteeseen päästään kotonaoloa
ja kotihoitoa tukemalla,
esimerkiksi ottamalla Hakotisivuilla on Pakin talos- vukan vanhustilat käytta lyhyt esittely kuvineen: töön.
www.kaupunginosat.net
* Edellisellä palstallani ker* Pakin talossa järjeste- roin sähköjohdoissa roikkutään avoimien ovien tilai- vista lenkkitossuista, jotka
suus vuodenvaihteen jäl- ovat kansainvälinen merkkeen juhlakauden päätyt- ki huumekauppiaan läsnätyä, ajankohdasta ilmoite- olosta. Pyysin 22.8.2003
taan tällä palstalla lehden Helsingin kaupungin Siisti
seuraavassa numerossa. Stadi -projektia poistamaan
Paloheinäntien ja Miilutien
* Alkusyksyllä, taisi olla risteyksen tossut ja niin tajo elokuussa, senioriasu- pahtui jo muutaman päikas Länsi-Pakilasta ehdot- vän päästä. Kiitokset proti, että Pakila-Seura ottaisi jektin ripeille työntekijöiljärjestääkseen kylätalon- le. Helsingin kaupungin ramiehen alueelle. Pienta- kennusviraston projektiykloissa riittää isäntäväelle sikkö Siisti Stadi ottaa vaskaikenlaista puuhaa pen- taan ilmoituksia töhryistä
saiden leikkuusta nurtsin ja luvattomista kaatopaiajoon ja ikkunan pesuun, koista p. 166 5632 ja toimii,
jossa väliin olisi tarvetta kuten näkyy.
kohtuuhintaiselle apurillekin. Olen selvitellyt asiaa * Kaikki varmaan muistauseaan otteeseen kaupun- vat Saaren Auto OY:n eringin elimissä, mutta vielä ei omaiset bussikuskit, jotka
ole valmista näkyvissä. Pa- olivat pitkään Pakilan julkikila-Seuran johtokunnan sen liikenteen runko. Suujäsen Risto Tammiluoma rin osa näista ammattimietuo seuraavaan johtokun- histä jatkoi työtään samalla
nan kokoukseen oman sel- 67:n linjalla senkin jälkeen,
vityksensä asiasta; pala- kun Pohjolan Liikenne osti
Saaren Auton. Viime ketaan.
väänä linjasta käydyssä tar* Naapuri Länsi-Pakilasta jouskilpailussa HKL voitti
sähköviestitti, että vuosi Pohjolan liikenteen tarjouksitten Ripusuontien varren sen ja alkaa liikennöidä linpäiväkoti Havukkaan val- jaa vuodenvaihteesta. Linmistuneita vanhusten päi- jan 67 tutut ja erittäin pideväkotikäyttöön suunnitel- tyt täsmäkuljettajat, todellituja tiloja ei vieläkään ole set liikenteen herrasmiehet
otettu käyttöön ja pyysi ja joustavan turvallisen ajominua kiirehtimään tilojen tyylin mestarit ovat nyt vaikäyttöönottoa alkuperäi- kean valinnan edessä: jatseen tarkoitukseen. Kau- kaako Pohjolan liikenteen
punginvaltuuston koko- leivissä muilla linjoilla ja
uksen alussa keskiviikko- tehdä tasapuolisesti kaikenna 10.09.03 annoin vies- laisia ajovuoroja vai siirtyä
tin apulaiskaupunginjoh- uuden linjaisännän busseitaja Timo Honkalalle. hin 67:n linjaa ajamaan ja
Hän ilmoitti selvityttävän- saamaan uuden kuskin huosä Havukan vanhusosan not vuorot. Kilpailuttamikäyttöönottoa, mutta sa- nen pitää lippuhinnat kunoi myös, että uuden toi- rissa, mutta kilpailutuksen
mintayksikön avaaminen haittoja ei vieläkään ole
on vaikeaa, etenkin, kun saatu kaikilta osiltaan järsamaan aikaan joudutaan jestykseen.
sulkemaan vanhoja jo toimivia yksiköitä. Palaan * Pakila-Seuran pitkäaikaiasiaan, kun saan Honkalal- nen johtokunnan jäsen Irma Isrikki on täyttänyt
ta uutta selvitystä.
Vanhempieni jokin aika 80 vuotta. Merkkipäivä oli
sitten päättyneet viimeiset 2.10.2003. Irma on perusvuodet osoittivat minulle- pakilalaisia tai näkökulmaskin päiväsairaaloiden mer- ta riippuen peruspaloheikityksen sekä vanhusten näläisiä ja tunnetaan paitsi
että omaishoitajien voinnin aktiivisista harrastuksistaan
kannalta. Helsingin kau- myös pitkästä kauppiaan
pungin taloudellinen ah- urastaan omassa liikkeesdinko pakottaa vaikeisiin sään Pakilantien varressa.
ratkaisuihin. Väliin tuntuu Pakila-Seura onnittelee nessiltä, että säästötoimien toriaan.
Musta-Pekka-kortti jää niiden käsiin, jotka vähiten * Anneli Repo juhli 60-vuojaksavat pitää puoliansa - tispäiväänsä 28.9.2003. Anvanhukset, omaishoitajat, neli on Pakila-Seuran varapsyykkistä hoitoa tarvitse- puheenjohtaja ja johtokunnan jäsen jo monen vuovat.
den takaa sekä Itä-Pakilan
Säästötoimet antavat kui- ala-asteeenkoulun rehtori.
tenkin pienen mahdolli- Lämpimät onnittelut Pakisuuden Havukan vanhusti- la-Seurankin puolesta.
lojen käyttöönotolle. Kun
säästösyistä vanhuksia py- * Pakila-Seuran jäsenyyritään pitämään kotona

Pakila-Seuran
Puheenjohtajan palsta
* Pakila-Seuran johtokunnan kokouksessa 30.9.2003
päätettiin, että syyskokous pidetään VPK:n talossa
lauantaina15.11.2003 klo
15-16, minkä jälkeen tilaisuus jatkuu kaikille avoimena marrastapahtumana
klo 19 asti. Pankaapa merkintä kalenteriinne, kustannussyistä tapahtumasta
ei tällä kertaa jaeta mainosta kaikkiin alueen talouksiin. Seuran jäsenille toki
lähetetään syyskokouskutsu ja sen liitteenä syyskokouksessa käsiteltävä toimintasuunnitelmaehdotus.
Lisäksi kokouksessa käsitellään talousarvioehdotus ja valitaan uudet johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle. Kolmasosa
johtokunnasta on vuosittain erovuorossa eli pesti
kestää kolme vuotta.
* Syyskokoukseen saapumisen porkkanaksi kerron,
että siellä jaetaan jäsenille Pakila-Seuran julkaisema uusi kirjanen: Pakilan
pihoilla ja ploteilla. Terttu
Ertolalta on kirjasta erillinen juttu tällä sivulla.
* Pakin talon remontin
vuoksi Pakila-Seuran johtokunnan kokous pidettiin
melkein naapurissa Etupellontien ja Yhdyskunnantien kulmassa olevassa
vastavalmistuneessa asukaspuiston rakennuksessa.
Talo ja puisto on tarkoitettu kaikille vauvasta vaariin ja rakennusta voidaan
käyttää myös kokoustilana. Etupellon leikkipuisto on myllerryksessä - sinne rakennetaan kahluuallasta, joka pyritään saamaan valmiiksi ennen pakkasia. On upeaa, että lähes
olemattomien palveluiden
Itä-Pakilaan on saatu hieno asukaspuisto ja vielä
näin taloudellisesti vaikeina aikoina. Etupellonasukaspuiston johtajana toimii Kalle Lindholm ja hänen puhelinnumeronsa on
31069970. Hän ottaa vastaan vuokrauksia ja tietää
talon asioista. Tervetuloa
Pakilaan, Kalle!
* Pakin talon korjaustyöt
etenevät suunnitelmien
mukaan eli hyvin. Pakin
talon vuokraustoiminta jatkuu korjausten tultua päätökseen 28.11.2003. Vahtimestari ottaa vastaan varauksia myös remontin aikana p. 728 4275. Pakin
talon tuntivuokra on 40
euroa, järjestelyyn ja siivoukseen käytetystä ajasta ei veloiteta, eli taksa
koskee vain varsinaista tilaisuuteen käytettyä aikaa.
Pakin talossa on vuosittain
parisataa tilaisuutta, häitä, kokouksia, synttäreitä
jne. Netissä Pakila-Seuran
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Ekoenergiaa

destä on hyötyä. Yksi tapa liittyä seuran jäseneksi
on jättää tahdonilmaisu ja
yhteystiedot seuran puhelinvastaajaan p. 728 4275,
otamme yhteyttä.

S

ähköenergia on pian
kortilla. Näin lupaavat sähköyhtiöt. Varmuudeksi sähköt jo katkaistiinkin lähes kaikilta. Ja
hintakin nousee, jos ei ole
noussut jo. Samanaikaisesti
suomalaiset ovat kilpailuttaneet laiskasti sähköntoimittajiaan. Vain joka viides
on. Hinnoissa on kuitenkin
eroja.
Tein itse tarjouspyynnön www.ekoenergia.infosivujen kautta sertifioidusta ekoenergiasta ja yllätyin.
Halvimmat tarjoukset olivat
samaa luokkaa kuin nykyinen sähkönhintani, joten
eiköhän tässä siirrytä
ekosähköön!
Siirtyminen
kun on helpIsmo
poakin.

Koko syksyn ajan puutarhakaupungissamme leimunnut harvinaisen upea
ruska alkaa vähitellen
sammua pimenevään syksyyn. Vähäiset valon tunnit kuluvat
lehtien
haravoinnisa ja talven
tuloon valmistautumisessa. Lämpöä maisemaan
tulee kotiemme
valaistuista ikkunoista.
Meillä on
hyvä paikka asua.
Matti Enroth
Pakila-Seuran pj.
Kaupunginvaltuutettu

Viisastelijat tietysti toteavat, että miten sen vihreän sähkön erottaa tavallisesta - värinkö perusteella?
Näiden savolaisvitsien(kin)
vääntäjät tietävät kuitenkin,
että tilaamalla ekosähköä
sähköyhtiö varaa lisää ekosähkön tuotantokapasiteettia, eli tuulimyllyjä, biokaasua, haketta ja vanhaa
vesivoimaa - jos puhutaan
Norppa-merkitystä sähköstä.
Estetiikasta voidaan olla montaa mieltä, mutta
kyllä minusta tuulivoimala
päihittää atomi- tai kivihiilivoimalan mennen tullen. Ekologiasta puhumattakaan. Samalla jokainen
voi sanoa oman sanansa
energiapolitiikasta.
Joten, tuumasta toimeen.
Energisesti.
Ismo Pykäläinen
Maunulan
kierrätyspäällikkö

Pykäläinen

Marrastapahtuma lauantaina 15.11.03 klo 16.00-19.00
Pakilan VPK:n talolla, Pakilantie 64
Ohjelmassa:
Pelimannimusiikkia
Pakilan musiikkiopiston esiintyjät
Pakilan naisvoimistelijoiden Minni-ryhmä
Pihoilla ja ploteilla-kirjan esittely
Vuoden pakilalaisen julistaminen
Arpajaiset
Lopuksi tanssia
Puffetti

Pakila-Seuran syyskokous klo 15 – 16
Vapaa pääsy. Järjestää Pakila-Seura

Pakilan pihoilla ja ploteilla

P

akila-Seuralla on
ollut jo vuosia vireillä hanke oman
kylän historian tallentamisesta. Vaikka Pakilan
seudun historia-kirja on
julkaistu 1985, uutta kerrottavaa tuntuu riittävän.
Kolmisen vuotta sitten ilmestyi Sirkku Laineen
kirjanen Pakilan seudulla olevista ensimmäisen
maailmansodan aikaisista maalinnoituksen jäänteistä. Kesällä 2003 valmistui samaan sarjaan
kirja Pihoilla ja ploteilla,
Lapsuusmuistoja Pakilasta 1930–1950-luvuilta.
Kirjaa varten on haastateltu noin tusinaa miestä ja naista, jotka ovat
eläneen lapsuutensa Pakilassa noina vuosina.
Mukana on sekä miehiä
että naisia, joten tyttöjen ja poikien leikit tulevat kerrotuiksi. Lapset
retkeilivät myös ploteilla, siis vesilammikoilla
ja kaivannoilla, johon vesi oli jäänyt seisomaan.
Plotti oli lasten arkisanastoa ja halusimme ottaa sen mukaan otsikkoon, vaikka se tämän
päivän kielestä lieneekin
häipynyt plottien mukana.
Muistelmien koko-

ajaksi ja kirjan laatijaksi
saatiin Maria Laakso,
joka hyödyntää keräämäänsä materiaalia myös
kansatieteen opinnoissaan Helsingin yliopistossa. Itsekin paikkakuntalaisena hän kiinnostui
kotiseutunsa menneisyydestä. Koska haastattelut
ja ääninauhojen litterointi, kirjoittaminen jo sinänsä vie paljon aikaa,
tiesimme hankkeen aiheuttavan kustannuksia. Pakila-Seura on kiitollinen
sekä Lions Club Pakilan
että Lions Club Pakinkylän merkittävästä tuesta
tälle hankkeelle.
Kirjanen Pihoilla ja
ploteilla (66 sivua) perustuu nimenomaan lasten muistoihin. Tarinat on
kerrottu niin kuin nämä
sen aikaiset lapset muistavat asiat kokeneensa.
Se on lasten todellisuutta ja heijastaa sen aikaista yhteiskuntaa. Ajanjakso, jolta muistelmat ovat
peräisin, on historiallisestikin poikkeuksellisen
mielenkiintoinen. Käsittäähän se ajan ennen ”ennen sotia” ja sodan lapsen kokemana sekä sodan aikaisen ja sen jälkeisen puutteen ja siitä
selviämisen.
Kielen valinta aiheut-

ti pohdintaa. Haastateltujen puhuma kieli on sinänsä mehukasta ja ilmeikästä. Se tosin sisältää puhekielelle ominaisia vaillinaisia lauseita ja epäjohdonmukaisuutta, jotka kuulijaa
eivät häiritse. Kirjoitettuna
puhekieli on kuitenkin raskaslukuista. Niinpä tekstissä on tähdätty yleiskieleen,
mutta yritetty jättää tilaa
myös kertojan omalle äänelle. Kertojat ovat omasta
toivomuksestaan säilyneet
nimettöminä.
Maria Laakson tukena ja
palautteen antajana on toiminut Pakila-Seuran historiatoimikunta (Terttu-Liisa Ertola, Aki Paavola ja
Tapio Suomi). Kirjan kuvitukseksi on saatu käyttöön
Toivolan oppilaskodin arkiston valokuvia.
Hankipa kirjanen vaikka
joululahjaksi tai pikkuviemiseksi uusille ja vanhoille
pakilalaisille! Sen hinta on
5 euroa.
Pakila-seuran jäsenet, uudet ja vanhat, saavat kirjan
ilmaiseksi, jos noutavat sen
seuran tilaisuuksista. Muut
voivat ottaa yhteyttä seuran toimihenkilöihin tai
allekirjoittaneeseen.
Terttu-Liisa Ertola
Historiatoimikunnan pj.
09-7285435
terttu.ertola@kolumbus.fi

