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Haavisto kertoi muis-
tavansa käyneensä Mau-
nulassa osana 90-luvun 
alussa järjestettyjä vas-
taavia koulutuksia. Tuo-
hon aikaan puhuttiin 
paljon ympäristöjourna-
lismista ja ekologisesta 
toiminnasta. Muillakin 
alueilla käytiin puhu-
massa kaupunginosa-ak-
tiiveille lähiympäristöön 
vaikuttamisesta. 

Haavisto puhui myös 
kansalais-, asukas- ja ko-
tiseutuaktiivien työstä ja 
paikallisesta vaikuttami-
sesta. Suomessa on tapah-
tunut suuri muutos siinä, 
että kansalaiset voivat 

vaikuttaa kaavoituspro-
sesseissa. Kuulemispro-
sessit ovat nykyään osa 
kaupungin toimintaa. 

Haastattelun aikana 
puhuttiin myös kaupun-
ginosayhdistysten roo-
lista. Haaviston mukaan 
useilla kaupunginosilla 
on selkeä paikallisiden-
titeetti. Haavisto koros-
ti yhteisöllisyyden ar-
voa ajassamme ja näkee 
kaupunginosatoimin-
nan Helsingin suurena 
rikkautena. Kaupun-
ginosatoiminnasta on 
noussut myös Vihreiden 
aktiiveja. 
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Oulunkylän seura-
kuntaneuvosto päätti 
12.6.2017 kokoukses-
saan, että se suhtautuu 
myönteisesti selvityk-
sen tekoon, jossa tut-
kitaan Oulunkylän ja 
Pakilan seurakuntien 
yhdistämistä tai yh-
teistyön syventämistä. 
Seurakuntaneuvosto 
kävi keskustelun Paki-
lan seurakuntaneuvos-
ton aloitteen pohjalta. 
Pakilan seurakunta-
neuvosto käsitteli 6.6. 
selvitysasiaa.

Rakenneselvitys-

tä varten on perustettu 
työryhmä, joka koostuu 
molempien seurakun-
tien luottamushenkilöis-
tä ja työntekijöistä. Pää-
tökset jatkotoimenpiteis-
tä tehdään kartoituksen 
pohjalta syksyn 2017 
aikana.

Impulssi selvityksen 
teolle tuli Meilahden ja 
Töölön seurakunnista, 
koska nämä ovat päättä-
neet aloittaa selvityksen 
seurakuntien yhdistymi-
sestä vuoden 2019 alus-
ta. Seurakuntaneuvostot 
päättävät syyskuussa 

siitä, ryhdytäänkö Töö-
lön ja Meilahden seu-
rakuntien yhdistymis-
hankkeessa tositoimiin.

Oulunkylän ja Käpy-
län seurakunnat yhdis-
tyivät vuonna 2011 ja 
tällöin Oulunkylän kir-
kosta tuli myös yhdis-
tettyjen seurakuntien 
pääkirkko. Uudessa 
selvityksessä olennai-
nen osa seurakuntalais-
ten kannalta on pää-
kirkkojen kohtalo.
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Oulunkylän ja Pakilan 
seurakuntien yhdistämistä 
selvitetään Maunulan Sanomat 

haastatteli perjantaina 
1.9. Vihreiden president-
tiehdokas Pekka Haavis-
toa, joka liittyy Maunu-
lan Sanomien perustami-
seen. Kun Maunulan Sa-
nomia vuonna 1990 syn-
nytettiin, Pekka Haavisto 
tuli Maunulaan koulut-
tamaan lehden tekijöitä. 
Koulutus liittyi Pekka 
Haaviston toimittaja-
taustaan. Haavisto toimi 
1980-luvulla Suomi-leh-
den päätoimittajana ja oli 
yksi Vihreän Langan pe-
rustajista ja toimi lehden 
ensimmäisenä päätoimit-
tajana 1983.

Pekka Haavisto ja Maunulan 
Sanomien synty 


