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Oulunkylä 1920-luvulla 

 

1920-luvun alkaessa Oulunkylä oli vielä yksi Helsingin maalaiskunnan taajaväkisistä 

yhdyskunnista, joka kuului myös Helsingin pitäjän seurakuntaan. Päätös Oulunkylän 

seurakunnan perustamisesta astui voimaan 1.1.1920. Rinnan oman seurakunnan 

aikaansaamisen kanssa kypsyi myös pyrkimys oman kunnan perustamiseen. Kun 

seurakunnan perustaminen oli saatu ratkaistua, maalaiskunnan valtuusto päätti 

erottaa Oulunkylän taajaväkisen yhdyskunnan omaksi kunnakseen ja Oulunkylän 

kunta aloitti toimintansa vuoden 1921 alusta tuolloin vielä nimellä Åggelby. Kunnan 

itsenäistyminen oli yleisesti hyväksytyn, luonnollisen kehityksen lopputulos (Harmo 

1987, 65-72). Uuden kunnan aloittaessa toimintansa väkiluku oli 2 600. 

Oulunkylän ensimmäisessä kunnanvaltuustossa oli 18 jäsentä, joista yhdeksän 

suomen- ja saman verran ruotsinkielisiä. Porvarillisen enemmistön muodostivat 13 

jäsentä, sosiaalidemokraatteja oli viisi. Kunnanvaltuustossa oli kaksi miestä, jotka 

olivat sen jäseninä yhtämittaisesti neljännesvuosisadan eli siihen saakka, kun 

Oulunkylän kunta 1946 liitettiin Helsinkiin. Toinen näistä miehistä oli sittemmin 

komisario Ape Laitio ja toinen rautatievirkamies Toivo Launia.  

Kunnallislautakuntaan (vastaa nykyistä kunnanhallitusta) kuului kuusi jäsentä, Ape 

Laitio toimi myös tässä elimessä 1922-40, koko sen ajan varapuheenjohtajana. 

Tärkeimpiä uuden kunnallislautakunnan hoidettavia asioita oli kunnan hallinnon 

perustaminen, kouluolojen järjestäminen, tieverkoston kunnostaminen, sosiaaliset 

kysymykset, kuten köyhäinhoito sekä rakennusjärjestys- ja kaava-asiat.   ( Harmo 

1987, 166, 197-999).  

Sisäasiainministeriön toimeksiantona aloitettiin jo 1928 selvitystyö Helsingin 

ympäristön tiheästi asuttujen yhdyskuntien liittämiseksi pääkaupunkiin.  

Selvitysmies Yrjö Harvia päätyi kahdeksan vuotta kestäneessä selvityksessään 

ehdottamaan Oulunkylän kunnan liittämistä kokonaisuudessaan Helsinkiin. 

Kunnanvaltuusto antoi ehdotuksesta yksimielisesti puoltavan lausunnon syksyllä 

1936 (Harmo 1987 177-194) .Kesti vielä kymmenen vuotta siihen, kun Helsingin 

suuri alueliitos toteutui ja Oulunkylästäkin tuli osa Helsinkiä 1946 alusta.  

Kunnan toiminnan 25-vuotisjuhla ja samalla päätöstilaisuus pidettiin 28.12 1945. 

Tilaisuudessa Ape Laitio piti katsauksen kunnan historiaan ja totesi mm: 



”Valtuuston toiminta koko kunnan olemassaolon ajan on ollut verrattain 

yksimielistä. Suurempia erimielisyyksiä ei vuosien kuluessa ole esiintynyt ja on eri 

ryhmien suhtautuminen toisiinsa ollut, vallitsevista eri katsantokannoista 

huolimatta, hyvä. Kun Oulunkylän kunta nyt lopettaa toimintansa, on tämä 

mielihyvällä merkillepantavaa” (Harmo 1987, 195-97). 

 

Yhdistystoiminta Oulunkylän kunnassa 

 

Oulunkylän VPK oli perustettu 1900 suuren sahapalon jälkeen. Se oli varsinaisen 

kaupungin ulkopuolella Helsingin seudun vanhin vapaapalokunta. Oulunkylä oli 

1900-luvun alussa lähes kokonaan ruotsinkielinen, mutta voimakas muuttoliike toi 

runsaasti suomenkielistä väestöä. Niinpä kantaväestö näki asemansa ja kielensä 

uhattuna ja perusti 1908 seuran nimeltä Svensk förening i Åggelby rf tarkoituksena 

ruotsinkielisen väestön kielellisen aseman turvaaminen ja sen sivistyksellisten 

tarpeiden tyydyttäminen. Oulunkylässä oli 1900-luvun alkuvuosikymmeninä 

runsasta ja monipuolista urheilutoimintaa, useita urheiluseuroja perustettiin ja 

niissä toimi monia maineikkaita urheilijoita.  

Kun Oulunkylästä tuli itsenäinen kunta, vauhditti tämä asukkaiden järjestäytymistä 

myös poliittiseen toimintaan. Kieliristiriidat eivät tulleet kovin agressiivisesti esiin,  

mutta kielipolitiikka oli jo synnyttänyt ruotsinkielisen yhdistyksen.  Oulunkylän 

suomenkieliset, lähinnä porvaristoon lukeutuvat, ryhtyivät valmistelemaan 

suomenkielisten esiintymistä lähestyvissä kunnallisvaaleissa. Tämän tuloksena 

perustettiin helmikuussa 1919 Oulunkylän Suomalainen Seura ry  ( OSS ). Seuran 

merkittävimpiä saavutuksia oli suomenkielisen kansakoulun aikaan saaminen 1919 

ja 1924 toimintansa aloittaneen Oulunkylän Yhteiskoulun perustaminen sekä mm. 

Oulunkylän aseman ja postitoimipaikan saaminen virallisesti suomenkielisiksi. 

Seuran ensimmäinen puheenjohtaja oli Toivo Launia ja johtokunnan yhtenä 

jäsenenä ja sihteerinä Ape Laitio, molemmat edellä mainittuja kunnallismiehiä. 

Seuran toiminta hiipui sodan aikana ja viimeinen juhla lienee ollut 20-vuotisjuhla.  

Maunu Harmo toteaa seuraavaa:  

”Eräänlaisena Suomalaisen Seuran paikallisen perinteen jatkajana on kuitenkin 

pidettävä Oulunkylän Kansallisseuraa, Kokoomuspuolueen paikallisosastoa, koska se 



itse pitää OSS:aa edeltäjänään, vaikka suomalainen seura ei ollutkaan poliittinen 

puoluejärjestö” (Harmo 1987,130) 

Kuka on tämä ”se itse”? Lausuma perustuu ilmeisesti Jorma Warosen esittämään 

historiatietoon; Waronen oli Maunu Harmon laatiman Vihreä idylli-historiateoksen 

toimituskunnan pj. 

Myös työväestön puolella nousi tarve valmistautua tuleviin kunnallisvaaleihin. 

Elannon myymäläneuvoston jäsenet kutsuivat koolle kokouksen, jossa päätettiin 

osallistua sosialidemokraattisin tunnuksin vaaleihin. Valtuustoryhmä sitten päätti 

vaikuttaa paikallisyhdistyksen aikaan saamiseen .Maaliskuussa 1922 perustettiin 

Oulunkylän Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys, ensimmäisenä 

puheenjohtajanaan Hugo Vuorinen, hänkin ensimmäisen kunnallisvaltuuston jäsen, 

kuten Ape Laitio (Harmo1987, 224). Oulunkylän sosiaalidemokraatit viettivät 90-

vuotisjuhliaan 2012 Käpylän Työväentalolla, missä esitettiin myös yhdistyksen 

historiikki. 

 

Suomalais-kansallinen kokoomus 

 

Suomalaisuus poliittisena kansanliikkeenä organisoitui Suomalaisen Puolueen 

perustamiseen 1905. Tämä siis edelsi Kansallisen Kokoomus-puolueen perustamista 

1918. 

Perustamisen tapahduttua Suomalaisen puolueen johtoelimissä pohdittiin, miten 

puoluetoiminnan tehostamista eri puolilla maata pitäisi vauhdittaa. Ryhdyttiin 

hahmottelemaan järjestöorganisaatiota ja laatimaan paikallisjärjestöille yhtenäisiä 

sääntöjä. Luotiin kolmiportainen hierarkia siten, että paikallisyhdistysten ja 

keskusjohdon välille muodostettiin vielä piiritaso. Keskusjohdon muodosti 

puoluevaltuuskunta, laajennettu puoluevaltuuskunta ja puoluekokous. Jokaiseen 

pitäjään piti perustaa asukkaiden aloitteesta Suomalainen Seura.  Piiritasoksi 

muodostui 16 vaalipiiriä, joista yksi oli siis Uudenmaan vaalipiiri. Uudenmaan 

piiritoimikunta perustettiin 19.1.1919, sen ensimmäisenä puheenjohtajana oli 

Artturi Hiidenheimo, vihtiläinen maanviljelijä, kunnallisneuvos ja kansanedustaja.  



Puolueessa ei pidetty tarkkaa rekisteriä jäsenjärjestöistä, siksi tieto on vajavaista. 

Seuroja alettiin perustaa vilkkaasti muualla maassa, mutta Uudellamaalla liikkeelle 

lähtö oli hitaampaa. Maantieteellisesti puolueosastot sijoittuivat neljälle alueelle 

Hämeeseen, Satakuntaan, Varsinais-Suomeen ja Etelä-Pohjanmaalle. Uudenmaan 

läänissä sen koilliskulma (Askola, Pukkila, Mäntsälä ja Orimattila) oli voimissaan . 

Muualla oli hiljaista tai perustetut seurat hiipuivat. (Leino-Kaukianen, Uino 1994, 27-

48)  

Kansallinen Kokoomuspuolue perustettiin 1918 Suomalaisen puolueen perillisenä. 

Toimivan organisaation luomisella oli kiire tulevia vaaleja silmälläpitäen. Puolueen 

sääntöehdotusta laatiessaan puoluehallinto piti esikuvana mm. entisen Suomalaisen 

puolueen hallintoa ja hahmotteli kolmiportaisen järjestelmän: paikallisyhdistys joka 

kuntaan, vaalipiireittäin paikallisyhdistysten muodostama piiritaso sekä 

valtakunnallisen tason keskusjohto ja  –toimisto.  Hyväksyttyjen sääntöjen mukaan   

puolueen jäseniä olivat paikallisyhdistykset, joihin jäseniksi saattoi liittyä 18 vuotta 

täyttänyt Suomen kansalainen. Paikallisyhdistysten yhdyssiteenä olivat 

piiritoimikunnat, jotka olivat rekisteröimättömiä ja puolueesta irrallaan. Ylimmän 

johdon muodostivat lisätty valtuuskunta, valtuuskunta ja puoluekokous. (Leino-

Kaukiainen, Uino 1994, 262, 277-278) 

Helmikuun 22.pvnä 1919 pidettiin Ruotsalaisella valmistavalla koululla Oulunkylän 

Suomalaisen Seuran perustava kokous. Läsnä oli n. 40 henkilöä. Seuralle hyväksyttiin 

säännöt, joiden mukaan seuran tarkoituksena oli ”työskennellä suomalaisen väestön 

sivistyksellisten, kunnallisten y.m. edistysharrastusten elvyttämiseksi Oulunkylässä ja 

sen ympäristöllä, herättää siinä harrastusta yleisiin asioihin sekä valvoa sen etuja, 

milloin se on tarpeellista. Yhdistyksen kotipaikka on Oulunkylä, Helsingin pitäjää”. 

Jäseneksi pääsi jokainen sen toiminta-alueella oleskeleva hyvämaineinen Suomen 

kansalainen, jonka johtokunta hyväksyy ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitusperät. 

Sääntöjen mukaan vuosikokous valitsi puheenjohtajan ja johtokuntaan lisäksi 7 

varsinaista ja 3 varajäsentä , tilintarkastajat ja jäsenet huvi- ym. toimikuntiin. Niin 

ikään sääntöjen mukaan yhdistyksen kokouksia tuli pitää vähintään kerran 

kuukaudessa ja muuten tarpeen vaatiessa.  

Tarkoitusperänsä edistämiseksi ja rahastonsa kartuttamiseksi yhdistyksellä voi olla 

iltamia ja huvitilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.  Se saattoi ottaa vastaan 

lahjoituksia ja testamentteja. 



Oulunkylän Suomalainen Seura merkittiin yhdistysrekisteriin 30.5.1919.  Se on 

poistettu sieltä 1950-luvulla.  Arkistossa on johtokunnan kokoonpano vuosilta 1919, 

1923 ja 1924. Näinä vuosina puheenjohtajana toimi Toivo Launia ja sihteerinä Ape 

Laitio. (Yhdistysrekisteri / Kansallisarkisto). Oulunkylän Suomalaista Seuraa on 

pidettävä Kansallisseuran edeltäjänä. 

Oulunkylän Kansallisseuran perustaminen 

 

”Me allekirjoittaneet Oulunkylän kunnassa asuvat Suomen kansalaiset olemme 

tänään perustaneet Kansallisen Kokoomuspuolueen paikallisyhdistyksen nimeltä 

Oulunkylän Kansallisseura ja hyväksyneet sille näin kuuluvat säännöt: ” 

Sääntöjen 1§:n mukaan: 

 ” Oulunkylän kansallisseuran toimialueena ja kotipaikkana on Oulunkylän kunta. 

Yhdistys toimii kaikin luvallisin keinoin kansallisen kokoomusaatteen hyväksi ja 

niitten päämäärien saavuttamiseksi, jotka Kansallinen Kokoomuspuolue 

ohjelmassaan itselleen on asettanut.” 

….. 

Oulunkylässä huhtikuun 19 p:nä 1925 

Ape Laitio, kanslisti, Helsinki 

V.H.  Lahonen, hovioik.ausk 

V. Koivistoinen, toimitusjohtaja” 

 

Säännöissä on 11 pykälää, pohjana on selvästikin painettu mallisääntöformaatti. 

Jäseneksi voi päästä toimialueella asuva 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen, 

jonka johtokunta jäseneksi hyväksyy.  Yhdistyksen hallituksena toimii 

vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema johtokunta, johon kuuluu viisi jäsentä 

ja kaksi varajäsentä. Vuosikokous valitsee johtokunnan jäsenet. Johtokunta sitten 

valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä rahastonhoitajan 

ja ottaa sihteerin ynnä muut tarvittavat toimihenkilöt. Yhdistyksen toimintatavoista 

ei ole pykälää. 



Säännöissä on leima: Kansallisen Kokoomuspuolueen Valtuuskunnan hyväksymä 

paikallisyhdistykseksi N:o 270 Helsingissä toukokuun 28 p:nä 1925 ja allekirjoitukset: 

H. Suolahti ja A. A. Niskala. (PTA)  

Helsingin yliopiston rehtori Hugo Suolahti oli 1925 puolueen puheenjohtaja ja A. A. 

Niskala puoluesihteeri. 

Tietoa siitä missä perustava kokous pidettiin ja keitä mahdollisesti muita oli läsnä, 

kuin perustamiskirjan allekirjoittaneet Laitio, Lahonen ja Koivistoinen ei jälkipolville 

ole jäänyt. 

Perustajajäsenistä Ape (Alfred Rudolf) Laitio oli ollut myös Oulunkylän Suomalaisen 

Seuran perustajajäseniä, joka seura vielä myös ilmeisesti oli olemassa, mahdollisesti 

hiipuneena. Merkillepantavaa on, että Ape Laitio käyttää allekirjoituksessaan 

Helsinkiä, vaikka oli oulunkyläläinen kunnallispoliitikko eikä Oulunkylä tuolloin 

kuulunut vielä Helsinkiin. 

Todettakoon, että samaan aikaan 28.5.1925 hyväksyttiin myös Käpylän 

Kansallisseuran (per.8.4. 1925) säännöt. Tämä kansallisseura ei tiettävästi enää 

toimi. 

Oulunkylän Kansallisseura kuului perustamisestaan lähtien Uudenmaan piiriin, johon 

siis Helsinkikin kuului.  Arkistosta ilmenee, että piirin alueella oli puolueen 

paikallisyhdistyksiä perustettu seuraavasti: 1919: 13; 1920:3; 1921:4; 1924:1  ja 

1925: 4. Toisin sanoen 1925 lopussa paikallisia kansallisseuroja oli tässä piirissä 

yhteensä 25. 

Piiritoimikunnan harvoista ja vähäisistä toimintakertomuksista käy ilmi, että 1920-

30-luvuilla piirin vuosikokouksiin ei Oulunkylän Kansallisseurasta osallistuttu. 

Yleensä osallistujat olivat vuodesta toiseen samoista kansallisseuroista.  

Toimintakertomuksissa valitetaan yleensä piirin alueen seurojen toimimattomuutta, 

ei edes vuosikokouksia oltu saatu pidettyä. Helsingissä toiminta oli vilkasta, 

maaseudulla sen sijaan valitettavan hiljaista. Vuonna 1944 todetaan jokaisen seuran 

olleen vuosikokouksessa edustettuna. 

Uudenmaan vaalipiiri jaettiin Uudenmaan ja Helsingin vaalipiireiksi 1952 ja 25.5. 

Helsingin Kansallisseura (per. 1919), Helsingin Pohjoinen Kansallisseura ja Helsingin 

Uusi Kansallisseura perustivat Helsingin Kansallisliitto ry:n, joka sittemmin 



muutettiin Helsingin Kokoomus ry:ksi. Tähän myös Oulunkylän Kansallisseura sitten 

tuli kuulumaan. 

Arkistojen puutteellisuus 

 

Erilaisen kansalaistoiminnan, varsinkin alueellisten ja paikallisten yhdistysten 

valitettava piirre on, että niiden toiminnasta kertyvä arkistomateriaali ei yleensä 

kerry ja tallennu mihinkään yhteen paikkaan. Kun ei ole omaa pysyvää toimistoa 

ovat paperit puheenjohtajien ja sihteereiden kotona ja toimihenkilöiden vaihtuessa 

jäävät sille tielleen. Harvoin niitä säilyy vuosikymmeniä systemaattisesti kenenkään 

kotikomeroissa. 

Näin on käynyt Oulunkylän Kansallisseurallekin. Mutta niin on käynyt piiritason 

toiminnassakin. Uudenmaan piirin ja sittemmin Helsingin piirin arkistoista ei liioin 

löydy juuri mitään alueiden paikallisyhdistysten toimintaa koskevaa. Muutamalta 

vuodelta on esim. Helsingin kansallisseurojen vuosi-ilmoitukset sisältäen niiden 

hallituksen kokoonpanon ja muutaman luvun toiminnasta. 

Porvarillisen työn arkisto on 1975 perustettu keskusarkisto, johon tallennetaan 1906 

jälkeen syntynyttä puolueen arkistoa sekä porvarillisissa järjestöissä syntynyttä 

arkistoa. Mutta kuten sanottu, tämän historiikin näkökulmasta anti on perin 

vähäinen. 

Vesa Vares toteaa seuraavaa: ”Nykytutkimusta kiinnostaa poliittisen huipun lisäksi 

entistä enemmän niin sanottu ruohonjuuritaso.  Mitä tietyt valtakunnalliset ilmiöt 

merkitsivät tavallisten ihmisten kokemusmaailmalle ja arjelle…. Yksi nykyajan 

historiankirjoituksen muotisuuntauksista onkin niin sanottu mikrotaso” (Vesa Vares, 

Ari Uino 2007,337). Kansallisen Kokoomuksen historiateoksessaan otsikon 

”Paikallisuus – tavallinen kokoomuslainen” alla Vares tarkastelee toimintaa 

paikallismateriaalin kautta. Mutta hän toteaa heti, että ei tarkastele kaikkia piirejä 

eikä se olisi mahdollistakaan sillä aineistoa on säästynyt hyvin epätasaisesti eri 

piireistä, joistakin ei juuri mitään. Niinpä esim. Uudenmaan äänet ( 1929-1944) 

jäävät tuskastuttavan vaimeaksi. Hänkin on pannut merkille siis saman arkiston 

puutteellisuuden (Vares, Uino 2007,337).   



Edellä mainituista syistä on pidetty tärkeänä, kansallisseuran saavuttaessa 90 

vuoden rajapyykin  laatia sen historiasta sellainen yhtenäinen esitys, jonka lähteet 

vielä mahdollistavat. 

Käytetty lähdeaineisto 

 

Oulunkylän Kansallisseurasta ei ole laadittu kokonaista historiikkia. Lyhyet 

katsaukset on esitetty seuraavissa vuosijuhlapuheissa: 

50-vuotisjuhlassa Oulunkylän kansakoululla 19.4.1975: Jarmo Kojonen ”Oulunkylän 

kansallisseura 50 vuotta” (päivätty 18.3.1975, 2 sivua, PTA) 

60-vuotisjuhlassa Oulunkylän Yhteiskoululla 19.4.1985 juhlapuhujana oli Ritva 

Laurila.  Laurila kertoi, että hänellä ei ole puhetta kirjallisena arkistossa. Puhe ei  

ilmeisesti käsitellytkään seuran historiaa. Painetussa juhlaohjelmassa on 

puheenjohtaja Juha Mäntyvaaran historiikki (päivätty 11.3.1985, 3 sivua, seuran 

arkisto) 

70-vuotisjuhlassa Keuhkovammaliitto ry:n monitoimitalo Oltermannissa 28.11.1995: 

Esa Enroth: ”Oulunkylän Kansallisseura 70 vuotta” (päivätty 15.11.1995, 2 sivua, 

seuran arkisto) 

75-vuotisjuhlassa Oulunkylän ala-asteen koululla 7.10.2000, ohjelma muodostui 

vaalipaneelista, ei historiakatsausta  

80-vuotisjuhlassa Ravintola Nyyrikissä 15.10.2005: Kai Hagelberg : ”Juhlapuhe” , 3 

sivua, seuran arkisto) 

Ennen 1980-lukua on olemassa hajanaista arkistoa PTA:ssa, Yhdistysrekisterissä sekä 

Kansallisarkistossa. 

1960-luvusta on vähäistä arkistoa saatu Pirkko Alholta ja 1980-luvulta alkaen Ritva 

Kankaiselta, Veikko Miettiseltä ja Maija Ryynäseltä. Myös Kalevi Tuulenmäki on 

antanut kirjallisena muistelmansa. Osa Kansallisseuran arkistosta 1990- luvulla 

lienee jäänyt sihteerin haltuun. Häntä ei ole voitu tavoittaa. 

Entisiin hallituksen puheenjohtajiin, sihteereihin ja jäseniin sekä joidenkin lapsiin on 

oltu kevään 2013 aikana puhelin- tai sähköpostiyhteydessä, yhteensä 20 henkilöön.  



Todettakoon tässä pieni historian kukkanen, jollainen voi kasvaa esim. 

kirjoitusvirheestä ja elää, mikäli alkuperäisaineistoon ei tutustuta. Kun Oulunkylän 

Kansallisseura perustettiin, sen säännöt hyväksyttiin Kansallisen Kokoomuksen 

Valtuuskunnassa 1925. Tästä on leima allekirjoituksineen arkistokappaleessa. Jarmo 

Kojonen aloittaa 50-vuotisjuhlahistoriikin seuraavasti: ” Kansallisen 

kokoomuspuolueen Valtakunnan hyväksymä ……” ja  Kai Hagelberg  kertoo 80-

vuotisjuhlapuheensa alussa, että "Oulunkylän Kansallisseura hyväksyttiin juhlallisesti 

”Kansallisen Kokoomuksen Valtakuntaan ” 28.päivänä toukokuuta 1925. 

Kokoomuspuolueen Valtuuskunnasta oli tullut valtakunta.  

Vielä eräs havainto: Etsittäessä lisätietoja seuran varhaisemmista toimijoista, kuten 

esim. Olli V Alhosta ja Jorma Warosesta, on pantava merkille, että heidän 

yhteiskunnallisesta toiminnastaan, harrastuksistaan jne. on kyllä kirjoitettu ( mm. 

kirjassa Vireä idylli ja eräissä muistokirjoituksissa), mutta ei ole mainittu heidän 

jäsenyyttään  ja toimintaansa Oulunkylän Kansallisseurassa. Ilmeisesti omaa 

kokoomuslaisuutta ei noihin aikoihin tahdottu tuoda esiin, sitä pidettiin 

pikemminkin dismeriittinä ja siitä vaiettiin. 

 

Toiminta perustamisesta 1950-luvun lopulle 

 

Jarmo Kojonen toteaa Oulunkylän Kansallisseuran 50-vuotisjuhlahistoriikissa 

(19.4.1975) seuraavaa (PTA):  

”Mitä perustamista seuranneiden 25 vuoden aikana on tapahtunut, jää arvailujen 

varaan. Onko  30-luvun pulakausi yhdessä sitä seuranneiden sotien kanssa 

lopullisesti hävittänyt tiedot silloisten kansallisseuralaisten työstä, jää nähtäväksi.” 

Tähän voi vain todeta, että ensikäden arkistoa ei löydy eikä suullistakaan 

perimätietoa ole enää tuolta ajalta saatavissa. Kuten aikaisemmin kävi ilmi, ainakin 

alussa Oulunkylän kansallisseura osallistui huonosti edes piirin vuosikokouksiin. 

Oliko tämä kansallisseura niitä toimimattomia, joissa ei edes omaa vuosikokousta 

saatu aikaiseksi. 1944 todetaan piirin vuosikokouksessa jokaisen paikallisyhdistyksen 

olleen edustettuina, joten siis myös Oulunkylän Kansallisseura on ollut mukana. 



”Oulunkylän kunnan ja sen poliittisten ryhmien toiminta oli sotien aikana 

vaatimatonta, mutta vuodesta 1944 alkaen varauduttiin jo aikaisemmin 

valmisteltuun liittymiseen Helsinkiin”, todetaan Oulunkylän Sosialidemokraatit ry:n 

lyhyessä 90-vuotishistoriikissa( Karila-Salmela-Tynkkynen).  Oulunkylän kunnan 

valtuusto oli syksyllä 1936 antanut liitosasiasta nopeasti yksimielisen puoltavan 

lausuntonsa ja vielä toivonut kiireellistä erillispäätöstä liitoksesta, mutta sai odottaa 

kokonaisratkaisua aina vuoteen 1946, jolloin suuri alueliitos toteutettiin. Oltiinko siis 

oltu vain odottavalla kannalla? 

Kojonen käsittelee kaksisivuisessa historiikissaan, 50-vuotisjuhlassa, toimintaa 1950-

luvulla; seuraava katsaus perustuu tähän tekstiin. 

Oliko tarkoitus ottaa uutta vauhtia ja vahvistaa toimintaedellytyksiä, kun elokuun 

23. päivänä 1950 allekirjoitettiin Oulunkylä – Pakilan Kansallisseuran sopimuskirja. 

Oulunkylän ja Pakilan kansallisseurat liittyivät yhdeksi kansallisseuraksi. Hagelberg 

toteaa, että tämä tapahtui Uudenmaan piirin suosituksen mukaan (Hagelberg  80-

vuvuotisjuhlassa). Silloin kuuluttiin jo Helsingin kaupunkiin ja toimialueeksi on 

määritetty Oulunkylän ja Pakilan asutusalueet. Sopimuskirjan yhtenä 

allekirjoittajana on jälleen Ape Laitio, nyt komisario ja muina Gisela Paasonen, 

toimistoapulainen ja Matti Laaksonen, esimies.  

 Nyt lähti toiminta käyntiin.  Johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Ape Laitio, 

varapuheenjohtajaksi Taneli Ilvesoksa, rahastonhoitajaksi Irja Laaksonen, muiksi 

jäseniksi Matti Laaksonen, Gisela Paasonen ja Johan Richard Seitu sekä varajäseniksi 

Ulla Mannonen ja Saimi Taube. Jäsenmaksun määräksi vahvistettiin 100 mk. 

Yleinen kokous saatiin aikaan jo 24. 9.1950. Kokouksen ohjelmasta mainittakoon 

kansanedustaja Jussi Saukkosen juhlapuhe sekä lauluesitys ym., kuten kutsuun oli 

merkitty. Hyvästä alusta huolimatta esiintyi myös tällä kertaa vaikeuksia ja niinpä 

merkintä yhdistysrekisteriin tapahtui vasta 8.3.1952. (Yhdistysrekisterissä ei tällaista 

merkintää kuitenkaan ole, mahdollisesti tarkoitetaan puoluevaltuuston 

hyväksymistä). 

Helmikuulta 1953 on vuosikokouksen pöytäkirjassa maininta poliittisesta 

tilannekatsauksesta esittäjänä Eero Sauramo. Yhteistoimintaa saman vuoden 

syksyllä pidettävien kunnallisvaalien vuoksi oli Oulunkylä – Pakilan kansallisseuralta 

pyytänyt Helsingin Kansallisseura ry ja yhteistyöhön ryhdyttiin. Keskustoimisto oli 

pyytänyt kansallisseurojen kannanilmaisuja kunnallisvaalilain muuttamisesta sekä 



lapsilisien maksamiseen liittyvistä muutoksista. Kannanilmaisut annettiin. Vastaus oli 

siinäkin mielessä mielenkiintoinen, toteaa Kojonen, että siihen sisältyi tunnustus 

Kokoomuksen eduskuntaryhmän työlle. Kiittäviä sanoja seuraa kuitenkin toivomus 

”todellisen talonpoikaisuuden etujen ja elämän turvaamisesta, koska 

asfalttimaalaisliittolainen johto ei siihen pysty eikä ehkä tahdo”. 

Puhtia siis oli ja vaikka postisiirtotiliä ei katsottukaan tarpeelliseksi vielä avata, niin 

puolueen järjestämiin suurarpajaisiin osallistuttiin arpoja myymällä. Päätettiin tilata 

”Pääkaupungin kirje”  –nimistä lehteä ja jaettiin ”Kansallinen pohja” –nimistä 

aikakauslehteä. Toiminnasta huolimatta esitetään vuosikertomuksen lopussa 

valittelut kunnollisen kokoustilan puuttumisesta. Samoin valitetaan Pakilan puolella 

asuvien vähäistä liittymistä jäseniksi. 

Eduskunnan hajottaminen ja uudet vaalit aloittivat vuoden 1954 tapahtumat ja 

osansa hoiti kunnialla myös Oulunkylä-Pakilan Kansallisseura. Vaalikiireiden ohessa 

jäi aikaa kuitenkin myös jäsenhankintakilpailuun osallistumiselle. Mainittuna vuonna 

jäsenmäärä oli 40 henkeä. Lokakuussa kansallisseura vastasi presidenttiehdokkaita 

koskeneeseen tiedusteluun ja nimesi ehdokkaikseen seuraavat: pääministeri Sakari 

Tuomioja, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, entinen pääministeri Urho 

Castrén sekä siviilioikeuden professori, entinen pääministeri, Toivo M. Kivimäki.  

Tammikuussa 1955 Oulunkylän ja Pakilan kokoomusjäsenet muodostivat jälleen 

omat yhdistyksensä. Viiden vuoden yhteiselo päättyi. Nimi päätettiin muuttaa 

takaisin Oulunkylän Kansallisseuraksi ja jatkaa uusien sääntöjen mukaisesti. 

Voidaankin ajatella, että Kokoomuksen Helsingin piirin perustaminen joitakin vuosia 

aikaisemmin ( 1952 ) vauhditti seuran uudelleen itsenäistymistä, Hagelberg toteaa. 

(Arkistossa on  maininta ”Rekisteröimättömänä olleen Oulunkylä-Pakilan 

Kansallisseuran toimintaa on päätetty jatkaa rekisteröitynä yhdistyksenä Oulunkylän 

Kansallisseurana ja hyväksytty seuraavat säännöt. 31.5.1955 ;  eli tässä on ristiriita 

Kojosen maininnan kanssa, että rekisteröinti olisi tapahtunut 1952 . Mahdollisesti 

tarkoitettiin Kokoomuspuolueen valtuuskunnan hyväksymistä ). Sääntöjen 

hyväksymisen jälkeen tehtiin ilmoitus yhdistysrekisteriin. Oikeusministeriö hyväksyi 

säännöt 7.9.1955 ja seura sai rekisterinumeron 68054. Vastaavat toimenpiteet 

tehtiin Pakilassa, mutta siellä nimeksi otettiin Pakilan Kokoomus ry. Uudet säännöt 

hyväksyttiin joulukuussa.  



Uudet säännöt oli laadittu jälleen mallisääntöjen formaattiin. Nyt tarkoituspykälä 

(2§) oli saanut seuraavan muodon: 

”Yhdistyksen tarkoituksena on toimia seuraavien puolueen omaksumien aatteiden ja 

pyrkimysten toteuttamiseksi paikkakunnalla :  Puolue pitää valtiollisen ja 

yhteiskunnallisen toiminnan tärkeimpänä päämääränä maan itsenäisyyden ja 

vapaan valtiojärjestyksen turvaamista. Kaiken toiminnan ylimpänä ohjeena on oleva 

isänmaallisen yhteistunnon ja suomalaisen kansallishengen kohottaminen sekä 

pyrkimys valtion ja yhteiskunnan lujittamiseen. 

Puolue tahtoo säilyttää sen, mitä kansamme on aikaisemmilta sukupolvilta 

arvokasta perinyt, niin kuin vapaudenrakkauden ja siihen perustuvan 

maanpuolustustahdon, kansan uskonnon, kansallisen sivistyksen, tervehenkisen 

perhe-elämän ja säästäväisyyden. 

Oikeusjärjestystä on voimakkaasti suojeltava. Vapaan valtio- ja 

yhteiskuntajärjestyksen kumoamiseen tähtäävää yllytystä on kaikin keinoin 

vastustettava. On työskenneltävä vakavan siveellisen hengen, lain kunnioituksen ja 

kansalaissovun vahvistamiseksi. 

Maan varallisuutta ja taloudellista itsenäisyyttä on kaikin keinoin edistettävä. 

Yritteliäisyyttä on kannustettava, kaikkea hyödyllistä työtä, niin henkistä kuin 

ruumiillista on tuettava. 

Tarmokkaasti on tehtävä sellaista sosiaalista uudistustyötä, joka kohottaa kansan 

hyvinvointia.” 

Nyt oli sääntöihin tullut myös pykälä ”Toiminnan laatu”, jossa sanottiin, miten 

yhdistys pyrkimystensä toteuttamiseksi toimii: Se tekee jäsenistönsä keskuudessa 

sekä sen ulkopuolella tarkoitusperiään edistävää valistustyötä, järjestää kursseja, 

neuvottelutilaisuuksia, kokouksia ja juhlia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Yhdistys 

kantaa jäseniltään jäsenmaksuja, järjestää yleisiä varainkeräyksiä, ottaa vastaan 

testamentteja ja lahjoituksia sekä harjoittaa ravitsemusliikettä ja elokuvatoimintaa. 

Näitä varten se hankkii asianomaisen luvan. 

Vuonna 1955 tuli hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Ape Laitio, 

varapuheenjohtajaksi Matti Laaksonen, sihteeriksi Tatu Tuohikorpi ja muiksi 

jäseniksi: Tauno Järvinen, Eino Konstsas, Aili Lamppu ja Anna-Liisa Saares. 

Seuraavien vuosien hallituskokoonpanoista ei ole arkistoa. On kuitenkin todettava, 



että jo vuoteen 1955 mennessä Ape Laitio oli ollut mukana ja ilmeisesti 

yhtäjaksoisesti puheenjohtajana vuoden 1919 Suomalaisen seuran perustamisesta 

alkaen, eli yhteensä 36 vuotta. 

Kunnallispolitiikkaan osallistumisesta voidaan mainita vuodelta 1956 tehty aloite 

Oulunkylän alueen kadunnimistön muuttamisesta. Vuosina 1957 -59 

kuukausikokoukset, yleisötilaisuudet, itsenäisyyspäivän juhlat ja vaalijuhlien 

järjestäminen työllistivät toimihenkilöt ja kansallisseuralaiset. (Jarmo Kojonen, PTA). 

Pienestä alusta kasvoi jäsenmäärä vuoteen 1954 mennessä 40 henkilöön. Tämän 

jälkeen alkanut laskukausi jatkui aina vuoteen 1961 asti, jolloin jäsenmäärä oli vain 

27, toteaa Kojonen. 

 

1960-luku 

 

Myöskään 1960-luvulta ei ole juuri arkistoa olemassa. Kojonen toteaa em. 

katsauksessaan, että : ”jos 60-luvulta halutaan mainita henkilönimi, on se eittämättä 

Olli V. Alho, joka sekä sihteerinä että puheenjohtajana on tehnyt merkittävän työn 

sekä aatetta, kansallisseuraamme, että vastaista historiankirjoitustakin ajatellen”. 

Ekonomi Olli Alho (1919- 2005) oli liittynyt Oulunkylän Kansallisseuraan 1953. Hänen 

jäämistöstään löytyi 1960-luvun joiltakin vuosilta pöytäkirjoja ja pari 

toimintakertomusta. Niistä ilmenee, että Olli V. Alho (kuten hän itse allekirjoitti) 

toimi kansallisseuran sihteerinä ainakin vuodet 1961- 62 ja 1964-66, todennäköisesti 

myös 1963. Puheenjohtajana oli vastaavana aikana Olli Heinonen (Olli Heinonen oli 

kauppatieteiden maisteri ja Maalaiskuntien Liiton kunnallistaloudellisen osaston 

pitkäaikainen päällikkö). Syyskokouksessa 1966 pöytäkirjaluonnoksen mukaan 

valittiin seuraavalle toimintakaudelle 1967 uudeksi puheenjohtajaksi Jaakko 

Laaksonen. Olli Heinonen ja Olli V. Alho valittiin kyllä vielä hallitukseen, ei 

kuitenkaan enää puheenjohtajaksi ja sihteeriksi, sillä vuoden 1966 

toimintakertomuksen mukaan valittiin seuraavaksi vuodeksi sekä uusi 

puheenjohtaja että sihteeri entisten tilalle, mutta nimiä ei mainita. Olli V. Alhon 

puoliso, rouva Sirkka Alho muistelee, että miehensä olisi toiminut seuran 

puheenjohtajana viitisen vuotta, mutta vuosia hän ei pysty sanomaan. Näin ollen jää 

toistaiseksi selvittämättä, milloin Olli V. Alho toimi puheenjohtajana. Onko se aika 



ollut 1950-ja 1960-lukujen taitteessa vaikka epätavallista lienee siirtyä 

puheenjohtajasta sihteeriksi. Seuran kunniapuheenjohtajaksi Olli V. Alho nimitettiin 

1976. Hän toimi vielä tilintarkastajana vuodesta 1990 vuoteen 2001. 

Kansallisseuran jäsenmäärä oli laskenut alle kolmenkymmenen. Niinpä 1961 

huhtikuun kokouksessaan  johtokunta keskusteli erilaisista jäsenmäärän 

lisäämismahdollisuuksista ja päätti lähettää jäsenten tuntemille henkilöille kirjeen 

kansallisseuraan liittymisestä ja syyskokoukseen osallistumisesta. Johtokunta päätti 

myös pyytää Uuden Suomen konttorista Oulunkylän alueella asuvien lehden tilaajien 

nimiluettelon jäseneksikutsukirjeen lähettämiseksi heille. Päätettiin myös avata 

seuralle postisiirtotili. Kevätkokouksessa pitämässään katsauksessa edellisen vuoden 

(1960) toiminnasta puheenjohtaja Olli Heinonen totesi sen olleen lähinnä hiljaiseloa 

johtokunnan jäsenten keskuudessa tapahtuneiden poismuuton ja 

kuolemantapauksen johdosta. Puheenjohtaja selosti johtokunnan suunnitelmia 

seuran toiminnan vireyttämiseksi. Helsingin Kansallisliiton (siis piirin) 

toiminnanjohtaja Eero Saurama  ilmaisi tyytyväisyytensä, jos toiminta saadaan 

suunnitellusti piristymään. Hän ehdotti seuran varsinaisten kokousten lisäämistä 

kahdesta neljään kokoukseen vuodessa. 

Tilinpäätöstä käsiteltäessä J. Alho (Jalmari Alho, Olli V. Alhon isä, josta kokouksessa 

tuli varatilintarkastaja) tiedusteli oliko seuralle tehty kuluvalle vuodelle tulo- ja 

menoarvio. Puheenjohtaja ja sihteeri vastasivat, että tarkkaa arvioita ei ole laadittu, 

koska ”piiriliiton jäsenmaksujen lisäksi ei ole voitu muita menoja etukäteen 

määritellä” eikä ”tulopuolta kokoon saatavien jäsenmaksujen lisäksi ole voitu 

etukäteen tarkkaan määritellä”. Tuohon aikaan oli yhdistyksissä vasta yleistymässä  

toimintasuunnitelmien  ja talousarvioiden laadinta.  

Toiminnanjohtaja Saurama piti kokouksen jälkeen katsauksen lähestyviin presidentin 

valitsijamiesvaaleihin ja käynnissä oleviin, niitä edeltäviin toimintoihin. 

Saman vuoden syyskokousta valmistelevassa johtokunnan kokouksessa 

puheenjohtaja esitteli laatimansa kirjeen oulunkyläläisille saapua syyskokoukseen 

Oulunkylän Yhteiskoululle 6.10.1961 ja liittyä jäseneksi. Kirjeessä kerrottiin, että 

”tässä kokouksessa esittää katsauksen nykyiseen vakavaan poliittiseen tilanteeseen 

kouluneuvos Jussi Saukkonen. Toivomuksemme on, että kaikki oulunkyläläiset, joilla 

on huoli maamme asioiden kehityksestä saapuisivat tähän kokoukseen. Samalla 



toivomme Teidän liittyvään Oulunkylän Kansallisseuraan, mikäli ette jo ole 

seuramme jäsen”. Jussi Saukkonen oli tuolloin Kokoomuksen puheenjohtaja.  

Sihteeri valtuutettiin hoitamaan kirjeen lähetys ja tiedustelemaan keskustoimistosta 

jäsenkeräyslistoja ja  –kortteja. 

Syyskokouksen pöytäkirjan mukaan läsnä oli 11 seuran jäsentä sekä esitelmöitsijöinä 

kouluneuvos J. Saukkonen ja toiminnanjohtaja Eero Saurama. Aloiteasioina 

käsiteltiin yhteistä Honka-juhlaa ja seuran naisjaoston perustamisajatusta, joista 

varsinkin jälkimmäinen aikaansai vilkasta keskustelua. Vielä marraskuun 

ylimääräisessä kokouksessa ”keskusteltiin naisten toiminnasta Oulunkylän 

Kansallisseuran piirissä”. Samoin keskusteltiin kokousten pitämisestä 

kuukausikokouksina ja suunniteltiin kevätkaudella 1962 kokousten pitoa kerran 

kuussa alkaen maanantaina 2. päivänä tammikuuta. 

Seuraavana vuonna 1962 oli sekä presidentin valitsijamiesvaalit (15.- 16.1.) että 

eduskunnan ns. hajotusvaalit (4.-5.2.).  Kansallisseuran johtokunnan kokouksessa 

17.1. päätettiin, että järjestetään vaalikokous pidettäväksi tammikuun 31.päivänä ja 

ohjelmansuorittajiksi päätettiin tiedustella: puhujiksi toiminnanjohtaja Eero 

Sauramaa ja kansanedustaja, varatuomari Erkki Haraa, huumorin esittäjiksi taiteilija 

Haapasta, kanteleensoittoa esittämään taiteilija Aapo Similää ja viulunsoittoa 

esittämään veljekset Kamu. Kahvitarjoilu päätettiin myös järjestää. 

Helmikuussa johtokunta keskusteli kevään toiminnasta ja erilaisista 

varojenhankinnan mahdollisuuksista ja päätettiin tilata Kansallisen Kokoomuksen 

kevätarpoja. Kokouksen lopuksi todettiin mielihyvällä, että Kokoomuksen 

puheenjohtaja Jussi Saukkonen oli tullut valituksi eduskunnan toiseksi 

varapuhemieheksi. 

Kevätkokouksessa oli läsnä kahdeksan seuran jäsentä. Poliittisen tilannekatsauksen 

piti kansanedustaja U. Saariaho. Muutoin käsiteltiin sääntömääräiset kokousasiat. 

Toimintakertomus vuodelta 1965 kertoo, että kevät- ja syyskokouksen lisäksi 

johtokunta piti neljä kokousta, joissa käsiteltiin mm. puoluetoimiston ja 

Kansallisliiton kirjelmät, kevätretki- ja eduskuntaehdokasasioita sekä jäsenmäärän 

lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 25. Niinikään 

todetaan, että  Seuran monivuotinen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, 

työnjohtaja Väinö Tuohikorpi kuoli alkuvuodesta (milloin hän oli puheenjohtajana, ei 



arkistosta selviä). Nyt oli otettu käytäntö valita syyskokouksessa johtokunnan lisäksi 

ns. kahviemännät, joita kertomusvuonna oli kolme. 

Kevättalvella 1965 aloitti toimintansa Helsingin Kansallisliiton kunnallistoimikunta, 

jonka avuksi oli perustettu komiteat huolto-, koulu-, liikenne-, sekä nuoriso- ja 

urheilukysymyksiä varten. Oulunkylän Kansallisseuran johtokunta päätti maaliskuun 

alun kokouksessaan ehdottaa jäsenistään huoltokomiteaan maisteri Tuomo Keroa ja 

liikennekomiteaan dipl.ins. Juhani Junnilaa, jotka molemmat sitten tulivatkin 

valituiksi. Kevään aikana ensimainittu komitea kokoontui kerran ja jälkimmäinen 3-4 

kertaa, mutta ei enää kevään 1965 jälkeen lainkaan. 

Kevätkaudella johtokunta suunnitteli jäsenten yhteistä perheretkeä Hämeenlinnaan 

ja Aulangolle. Valmiiksi suunniteltu ja järjestetty retki jouduttiin kuitenkin 

yhteensattumien vuoksi peruuttamaan 

Kansallisseura hoiti keväällä osuutensa puolueen Voitto-arpojen myynnistä, kuten 

edellisinäkin vuosina. Nämä arpajaiset olivat usean vuoden ajan Kansallisliiton 

merkittävä taloudellinen tuki ja paikallisseuratkin saivat niistä apua 

käyttövaroihinsa. Jäsenmaksu oli ko. vuonna 2 mk, mutta korotettiin seuraavalle 

vuodelle 5 mk:aan.  

Puolueen johdossa oli vahvistunut aavistus, että eduskuntavaalit joudutaan 

pitämään lakimääräistä ajankohtaa aikaisemmin ja Helsingin Kansallisliiton 

vaalitoimikunta halusi paikallisyhdistysten kansanedustajaehdokkaiden nimet 

syyskuun alkupäivinä. Oulunkylän Kansallisseura nimesi ehdokkaakseen 

puheenjohtajansa, maisteri Olli Heinosen ja hänen asiamiehekseen Jaakko 

Laaksosen. (Eduskuntavaalit pidettiin kuitenkin normaalisti 20. -21.3.1966 ) 

Kevätkokouksessa puhui Kaarlo Pettinen Helsingin liikennesuunnitelmista ja 

Helsingin Kansallisliiton vastavalittu toiminnanjohtaja Hans Wasastjerna alusti 

aiheesta ” Tunnustautukaamme kokoomuslaisiksi”.  Syyskokouksessa 

kansanedustaja, valtiot.tri Raimo Ilaskivi puhui budjetin sekä asunto- ja 

nuorisosäästämisen näköaloista sekä talousopettaja Sirkka Kero aiheesta ”Miten 

ruokin terveet ja sairaat perheenjäsenet”. Kokoukset pidettiin Oulunkylän 

Yhteiskoulun tiloissa ja kutsut julkaistiin mm. Uudessa Suomessa, jossa tilaisuuksiin 

kutsuttiin vanhat ja uudet jäsenet sekä muutkin asiasta kiinnostuneet 



Vuosi 1966 oli sitten eduskuntavaalivuosi. Niinpä toiminnan ensimmäistä 

neljännestä sävyttivät kevään vaalit. Helsingin piirin ehdokkaat nimettiin tammikuun 

13.pvnä. Oulunkylän kansallisseuran omaa ehdokasta ei nimetty lopullisten 

ehdokkaiden joukkoon ja kansallisseura lähti kannattamaan varatuomari, dipl.ins. 

Kaarlo Pettistä. Hän piti lukuisia puhetilaisuuksia Helsingin pohjoisilla liitosalueilla, 

mm. Oulunkylän vanhalla kansakoululla 17.2., mutta tilaisuuden yleisömäärä oli 

valitettavan vähäinen. ”Valitun uuden eduskunnan vasemmistovoimaisia päätöksiä 

olemmekin sitten saaneet tuta”, todetaan toimintakertomuksessa. 

Tavanomaiset Voitto-arpajaiset vietiin taas seuran osalta läpi maalis- toukokuussa. 

Kevätkokouksessa kertoi kansanedustaja, varatuomari Erkki Hara  ”ajankohtaista 

politiikasta”. 

Syyskaudella, marraskuussa, seura järjesti Oulunkylän yhteiskoululla 

erikoistilaisuutena kirjallisen matinean, jonka sanottiin osoittautuneen hyvin 

antoisaksi tilaisuudeksi. Aihepiirin rajoittuneisuuden johdosta yleisön lukumäärä ei 

noussut kovin suureksi, todetaan toimintakertomuksessa. Kirjaesittelyjen lisäksi 

saatiin kuulla pianonsoittoa ja lausuntaa. Väliajalla kahviemännät tarjosivat kahvia. 

Matinean antama vaikutelma oli kuitenkin rohkaiseva ja samanlaisia tilaisuuksia 

toivottiin jatkossakin. Syyskokous pidettiin joulukuussa, Johtokunta kokoontui ko. 

vuonna kuusi kertaa ja kokouksissa oli edelleen esillä toiminnan tehostaminen ja 

jäsenmäärän lisääminen. Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 24, jäsenmaksu 5 mk . 

Vuoden 1966 syyskauden alkaessa kutsuttiin Olli V. Alho osallistumaan Helsingin 

Kunnallisliiton 1965 perustaman kunnallistoimikunnan urheilu- ja nuorisokysymyksiä 

käsittelevän komitea työskentelyyn. Komitea kokoontui syksyn kuluessa kolme 

kertaa. 

Yhteenvetona 1960- luvusta voidaan todeta, että Oulunkylän Kansallisseuralla oli 

sama puheenjohtaja Olli Heinonen, sihteeri Olli V. Alho ja rahastonhoitaja Tuomo 

Kero miltei koko vuosikymmenen ajan. Myös johtokunnassa oli vähän vaihtuvuutta. 

Vuosikymmenen lopulla valittiin johtokunnan avuksi kahviemännät,  3-4 naista, jotka 

yleensä olivat hallitusjäsenten puolisoita. Johtokunnassa keskusteltiinkin 

muutamaan otteeseen naisten asemasta kansallisseurassa. Johtokunnan kokoukset 

pidettiin usein Olli V. ja Sirkka Alhon kotona, Kotoniityntie 13:ssa, jopa jokin kevät- 

tai syyskokouskin. Vuosikymmenen lopulla kokouspaikaksi saatiin Oulunkylän 

Yhteiskoulu, josta muistettiin kiittää Oulunkylän Yhteiskoulun Kiinteistö Oy:tä. Mutta 



tilavuokrat myös rasittivat vaatimatonta budjettia. Tilaisuuksista ilmoitettiin 

Uudessa Suomessa.  

Tämä vuosikymmen oli poliittisesti vaikeata aikaa. Oli noottikriisi ja hajotusvaalit, 

Honka-liitto jne. Vaikeata toiminnan voimistaminen näkyi olleen kansallisseurallekin. 

Jäsenmäärä pysytteli 20-25 paikkeilla ja johtokunnan asialistalla oli toistamiseen 

pyrkimys jäsenmäärän kohottamiseen ja toiminnan vireyttämiseen. 

Huomattavatkaan puhujat eivät tuoneet väkeä kokouksiin eikä taloudellisia 

mahdollisuuksia ollut mihinkään merkittävään, tulot kertyivät vähäisistä 

jäsenmaksuista ja Voitto-arpajaisten provisiosta. 

1960-luvulla pidettiin yhteensä seitsemät vaalit: kolmet kunnallisvaalit (1960, 1964, 

1968), kahdet eduskuntavaalit (1962, 1966) ja kahdet presidentin valitsijamiesvaalit 

(1962,1968), joten arvatenkin näissä riitti jäsenille vaalityötä, vaikka se ei vähäisessä 

arkistomateriaalissa juuri näykään. Eero Waronen muistelee, että isänsä Jorma 

Waronen olisi yhdessä Ritva Kaivolan (Heikki Kaivolan puoliso) kanssa ollut 1968 

Kansallisseuran asettamina kunnallisvaaliehdokkaina ilman mainittavaa menestystä. 

Vaalimainontaan kuuluivat mm. auton katolle tavaratelineelle pingotetut julisteet ja 

myös heitä jälkikasvua käytettiin apuna mainoslehtisten jakamiseen oulunkyläläisiin 

koteihin.  

Puolueen ja piirin kokouksissa kansallisseuraa edustivat yleensä puheenjohtaja ja 

sihteeri. 

1970-luku 

 

Edellisen vuosikymmenen loppupuolella oli kansallisseurassa ilmeisesti panostettu 

voimalla jäsenhankintaan, koskapa seuran jäsenluettelon 1.1.1970 mukaan 

jäsenmäärä oli 47. 

Tältä vuosikymmeneltä ei liioin ole säilynyttä arkistoa, muutamaa 

konekirjoitusarkkia, piiritoimistoon muutamalta vuodelta lähetettyä 

jäsentiedustelulomaketta ja yhdistysrekisteriin tehtyä kahta sääntömuutosta lukuun 

ottamatta. Seuran 50-vuotisjuhlia vietettiin 19.4.1975 Oulunkylän kansakoululla, 

johon hallituksen jäsen Jarmo Kojonen oli laatinut 50-vuotiskatsauksen. Siinä ei ole 

kulumassa olleen vuosikymmenen toiminnasta kuitenkaan muuta mainintaa, kuin 

puheenjohtajat ja senhetkinen jäsenmäärä, joka oli 86. Sen sijaan Kansallisseuran 



60-vuotisjuhlan ohjelmalehtisessä puheenjohtaja Juha Mäntyvaara on kuvaillut 

jonkin verran 1970-luvun toimintaa. Siitä muutama ote seuraavassa. 

1971 otti Jorma Waronen (1926-2012; liittynyt jäseneksi 1958)  puheenjohtajan 

ohjakset käsiinsä ja toimi tehtävässä kaksi vuotta. Hänen jälkeensä tuli vuodeksi 

Ritva Laurila ja sen jälkeen Heikki Kaivola. Sihteerinä toimi Inga Kangas-Korhonen. 

Waronen jatkoi hallituksessa vielä useamman vuoden. 

Sääntöjä ei ilmeisesti oltu uudistettu sen jälkeen, kun 1955 Oulunkylä-Pakilan 

Kansallisseura purettiin ja Oulunkylän Kansallisseuralle hyväksyttiin uudet säännöt. 

Puolue oli todennäköisesti antanut uudet mallisäännöt, joiden mukaan 

paikallisseurat uusivat sääntönsä. Oulunkylän Kansallisseuran ylimääräinen kokous 

27.10.1971 Oulunkylän kansakoululla hyväksyi yksimielisesti uudet säännöt, jotka 

Kansallisen Kokoomuksen hallitus hyväksyi 3.3.1972 puheenjohtaja Harri Holkerin ja 

puoluesihteeri Veikko Tavastilan allekirjoituksin. Päätös yhdistysrekisteriin merkittiin 

vielä samassa kuussa (21.3.1972)  

Toiminnan tarkoituspykälää oli mallisäännöissä muokattu tiivistämällä se 

ranskalaisiksi viivoiksi, jotka sisälsivät pitkälti samoja asioita, kuin aikaisemmin. 

Maanpuolustustahto oli muuttunut puolustustahdoksi. Uutena mainittiin 

yrittäjätoimintaan perustuvien teollisten, maataloudellisten, kaupallisten ja 

palveluelinkeinojen kehittäminen. Uutta oli myös koululaitoksen, 

ammattikasvatuksen ja korkeakoulujen sekä tieteen, taiteen, yleisen 

kansansivistyksen ja ruumiinkulttuurin kohottaminen.  Ensi kerran tuli mukaan 

kansainväliseen yhteistoimintaan osallistuminen. 

Toiminnan laatu –pykälään oli vasta nyt tullut toiminta, joka tänään tuntuu 

keskeiseltä: ” …valmistelee ja hoitaa puolueen valtiollista ja kunnallista 

vaalitoimintaa”, eli vaalityö. Uutena toimintamuotona mainitaan kerhotoiminta ja 

osastojen perustaminen. Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä, harjoittaa ravintola- ja 

kahvilaliikettä, elokuvatoimintaa, kustannustoimintaa, adressien myyntiä ja järjestää 

arpajaisia. 

1970-luvun lopulla oli sääntömuutos esillä toistamiseen. Puolue oli antanut 

uudenlaiset mallisäännöt sekä suosituksen yhdistyksen nimen muuttamisesta 

Kokoomus - runkoiseksi.  Sääntömääräisessä syyskokouksessa 16.11.1979 

Pakintalolla hyväksyttiin yksimielisesti sääntö- ja ”nimiuudistus” siten, että 

kansallisseura päätti käyttää edelleen nimeä Oulunkylän Kansallisseura. Ohjeissa 



korostettiin, että mallisääntöjen käyttöönotto niiden sisällöstä poikkeamatta on 

ainoa tae niiden hyväksymiselle. Mutta nimiasiassa Oulunkylä piti pintansa. 

Kansallisen Kokoomuksen hallitus hyväksyi säännöt 28.8.1981 puheenjohtaja Ilkka 

Suomisen ja puoluesihteeri Jussi Isotalon allekirjoituksin ja yhdistysrekisteriin päätös 

kirjattiin 27.1.1983. Tämän jälkeen ei sääntöjä olekaan tiettävästi muutettu. 

Tarkoituspykälää oli jonkin verran muutettu. Isänmaallisuus oli muuttunut 

isänmaahan kohdistuvaksi kiintymykseksi ja puolustustahto jäänyt kokonaan pois. 

Uusina käsitteinä tulivat markkinatalous ja kansainvälinen kilpailukyky, sosiaalinen 

turvallisuus ja uusina asioina myös elinympäristöstä huolehtiminen ja 

kansainvälisessä yhteistoiminnassa pyrkimys rauhan säilyttämiseen. Toiminnan laatu 

–pykälässä vaalitoiminta nousi ensimmäiseksi asiaksi: ”valmistelee ja hoitaa 

valtiollista, kunnallista ja muuta vaalitoimintaa. Muuten pykälä pysyi 

muuttumattomana, jopa elokuvatoiminta säilyi mukana. 

1970-luvulla pidettiin yhteensä seitsemät vaalit: kunnallisvaalit 1972 ja 1976, 

eduskuntavaalit 1970, 1972, 1975, 1979 ja presidentin valitsijamiesvaalit 1978.  

Vuoden 1972 kunnallisvaaleissa Ritva Laurila pääsi Oulunkylän Kansallisseuran 

tukemana ehdokkaana läpi ja oli valtuustossa vuodesta 1973 aina vuoteen 1996 

saakka. Ritva Laurila kertoo, että hänen innostuksensa poliittiseen vaikuttamiseen 

heräsi, kun hän 1968 osallistui Turun puoluekokoukseen. Kansallisseuran 

varapuheenjohtajaksi hänet valittiin 1972 ja puheenjohtajaksi 1973, jossa tehtävässä 

toimi vuoden. Piiriin annetut tiedot kertovat, että uusia jäseniä tuli vuoden aikana 

14 ja kokonaismäärä vuoden lopussa oli 70. Johtokunta piti kuusi kokousta ja 

sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten lisäksi oli kaksi muuta yhdistyksen 

tilaisuutta, kaikkiaan kokouksiin osallistuneitten määrä oli 110. 

Ritva Laurilasta tuli kansanedustaja syyskuussa 1978, kun Harri Holkeri siirtyi 

Suomen Pankin johtokuntaan. Kansanedustajana Laurila toimi vuoteen 1995. Hän 

kertoo, että hänen puolestaan erityisen aktiivista vaalityötä tehneet naiset vaativat 

hänen liittymistään Haagan Kansallisiin naisiin (nykyään Kluuvin Kokoomuksen 

naiset) ja näin hän oli pakotettu eroamaan Oulunkylän Kansallisseurasta, mutta kävi 

sen tilaisuuksissa puhumassa, mm. juhlapuheen pitäjänä 60-vuotisjuhlassa 1975. 

Juhlavuonna oli jäsenmäärä kohonnut jo 86:een. 

Ritva Kankainen (tuolloin Elolähde) liittyi Oulunkylän Kansallisseuraan 1976. Hän oli 

1975 saanut Karppisen pariskunnalta (Ilona Karppinen oli hallituksen jäsen) kirjeen, 



jota jakoi Haukilahti-Westendin kokoomusyhdistys. Yhdistys oli ostanut Ilmattarelta 

risteilyn, varannut koko laivan ja kutsui nyt muitakin kokoomusyhdistyksiä risteilylle. 

Laivan täyteinen kokoomusväki sai nauttia toistensa mukavasta seurasta sekä 

ohjelmasta, jota varten oli painettu laulukirjakin. Tämän innoittamana Ritva 

Kankainen liittyi Oulunkylän Kansallisseuraan. Toki aate oli hänellä kodin perintöä. 

Hänet valittiin varapuheenjohtajaksi 1979 (vai jo aikaisemmin), josta alkaen hän on 

pysynyt hallituksessa varapuheenjohtajana tai jäsenenä tähän mennessä yhteensä 

lähes 36 vuotta. 

Vuoden 1975 toimintasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä kirjattiin hallituksen 

toteutettavaksi lukuisia ponsia nuorten, varttuneempien ihmisten ja jo tuolloin 

varsinkin eläkeläisten harrastustoiminnan aktivoimiseksi, Juha Mäntyvaara toteaa. 

Hän jatkaa: ”Ihmisen lähelle suuntautuneessa toimintalinjassa ei varmastikaan 

noiden vuosien jälkeen ole tapahtunut teoriassa suuria muutoksia kokoomuksen ja 

oman kansallisseuramme piirissä. Käytännössä kuitenkin poliittisten yhdistysten 

tilalle kyseisten palvelujen tarjonnassa ovat siirtyneet yhä enemmän kaupungin 

viranomaiset, urheiluseurat, kaupunginosayhdistykset ja eläkeläisseurat. Omalta 

osaltaan myös tämän tyyppinen etääntyminen arjesta on saattanut olla 

vaikuttamassa poliittisen yhdistystoiminnan lievään laskuun viime vuosien aikana 

myös Oulunkylän alueella”. 

Vuoden merkittävä tapahtuma oli Oulunkylä - Seuran tapahtumarikas perustaminen. 

Perustamisen vaiheet kuvataan hyvin kirjassa Vireä idylli ( toim. Heikki J. Eskelinen 

2005, 160-162).  Vuoden 1975 alkutalvesta Jorma Waronen oli ehdottanut 

Oulunkylän Kansallisseurassa Oulunkylä - Seuran perustamista alueen 

kaupunginosa- ja kotiseutuyhdistykseksi. Ehdotusta kannatettiin ja Kansallisseura 

uskoi ajatuksen edelleen kehittämisen Warosen tehtäväksi. Waronen otti yhteyksiä 

eri puolille ja ilmeni, että myös vasemmistolaisilla oli vireillä 

kaupunginosayhdistyksen perustaminen, puuhamiehenään sosiaalidemokraatti Eero 

Rantala. Kummallakin puolella hanke oli vasta ajatuksen asteella ja niinpä Waronen 

ehdotti, että perustamispuuhiin ryhdytään yhdessä, johon Rantala suostui. 

Huhtikuussa miehet muodostivat työryhmän, johon kummankin taustajoukoista tuli 

lisäksi kaksi henkilöä, laatimaan sääntöjä ja järjestämään perustamiskokousta. 

Vaikka elettiin poliittisesti kiihkeätä aikaa, yhteistyö sujui ja tulevan hallituksen 

voimasuhteetkin pystyttiin sopimaan siten, että edellisten kunnallisvaalien pohjalta 



jako olisi kuusi paikkaa porvareille ja viisi vasemmistolle. Puheenjohtaja tulisi 

porvaripuolelta. 

Perustava kokous pidettiin 27. pnä lokakuuta 1975 kansakoulun juhlasalissa. Paikalle 

oli tullut n. 150 henkeä. Kokouksen alussa oli sähköinen tunnelma. Työryhmä oli 

sopinut, että perustavan kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Rantala. Mutta myös 

Warosta ehdotettiin ja käsiäänestyksellä häntä kannatti n. kaksi kolmasosaa. 

Waronen kuitenkin kieltäytyi. Rantala johti puhetta ja kokous eteni rauhallisesti, 

kunnes tuli hallituksen vaali. Vasemmisto ehdotti, kuten oli sovittu, viittä nimeä, 

mutta porvaripuoli kuuden sijasta kahdeksaa nimeä, jolloin vastapuoli suuttui ja 

aikoi poistua perustamaan omaa Oulunkylä - yhdistystä.  Waronen esti aikeet, 

ehdotti neuvottelutaukoa ja hoiti, että molemmat osapuolet pysyivät 

ehdotuksissaan aikaisemmin sovitussa suhteessa. Vajaan varttitunnin 

neuvottelutauon jälkeen saliin tuotiin sovittu nimilista. Näin saatiin seura 

perustettua eikä jatkossa enää tarkasti seurattu, mitä poliittista kantaa hallituksen 

jäsenet kulloinkin edustivat. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin professori Veli 

Krogerus. Myös Jorma Waronen toimi Oulunkylä - Seuran puheenjohtajana ja 

nimettiin sittemmin myös seuran kunniapuheenjohtajaksi. 

Kansallisseuran puheenjohtajana 1975 toimi Heikki Kaivola. Varapuheenjohtajana oli 

Inga Kangas-Korhonen (nykyään Guttorm). Hän oli liittynyt Kansallisseuraan 1970 ja 

jo seuraavana vuonna valittu sihteeriksi. Hän muistelee, kuinka 1975 seuran 

järjestämässä eduskuntavaalitilaisuudessa puhujana oli kansanedustaja Pertti 

Salolainen ja sali oli aivan täynnä väkeä. Inga Guttorm kaipaa myös  ”Ogelin Oskua”, 

säästöpossua, jonka oli tehnyt Auli-Raija Auvinen, jolle Inga oli nimikilpailussa 

keksinyt parhaan nimen. Siihen kerättiin rahaa aina kaikenlaisissa tilaisuuksissa. 

Kansallisseuran toiminta oli näihin aikoihin myös aktiivisesti ulospäin suuntautuvaa. 

”Ympärillä olevien paikallisyhdistysten kanssa on hakeuduttu epäviralliseen 

yhteistyöhön monissa yleishyödyllisissä asioissa. Tästä hyvänä esimerkkinä toiminee 

muun muassa 11.5.1976 Oulunkylän, Käpylän, Maunulan ja Pihlajamäen 

kansallisseurojen yhteistyössä järjestämä yleisötilaisuus Kaunialan 

sotavammasairaalan hyväksi Karjalatalolla”, Juha Mäntyvaara kirjoittaa. 

Toimintakertomus vuodelta 1977 kertoo toiminnan huikeasta voimistumisesta. 

Vetovastuussa oli naisnelikko: puheenjohtajana Inga Kangas-Korhonen, 

varapuheenjohtajana Ilona Karppinen, sihteerinä Auli-Raija Auvinen ja 



rahastonhoitajana Marita Rossander, hallituksessa lisäksi kuusi jäsentä. Johtokunta 

kokoontui 12 kertaa. Tammikuussa oli kuukausikokous Karjalatalolla ( 17 

osallistujaa), maaliskuussa televisioretki Pasilaan ( 27),  nuorisotilaisuus Veräjämäen 

kerhohuoneistossa (8), ja sääntömääräinen kevätkokous Pasilassa, puhujana 

apul.kaupunginjohtaja Pentti Pusa. Huhtikuun kuukausikokouksessa puolueen 

varapuheenjohtaja Tapani Mörttinen alusti aiheesta ”kohti puoluekokousta” ( 29) ja 

tehtiin vielä  teatteriretki Tampereelle (53). Toukokuussa pidettiin Karppisilla 

evästyskokous puoluekokoukseen lähtijöille opastajana kaupunginvaltuutettu Ritva 

Laurila (19). Kevätkaudella oli vielä huhti- ja toukokuun aikana tiistaisin 

keskusteluillat Veräjämäen kerhohuoneessa. Syksyllä pidettiin kuukausikokous 

Kangas-Korhosen kotona alustajana kansanedustaja Pertti Salolainen (19) ja 

sääntömääräinen syyskokous marraskuussa Oulunkylän Yhteiskoululla, puhujana 

kansanedustaja Pentti Sillantaus ( 23). Piirin kevät-, syys- ja ylimääräisessä 

kokouksessa oli kussakin kaksi edustajaa, valtuustossa seuraa edusti puheenjohtaja 

ja puoluekokoukseen osallistui kaksi seuran edustajaa. Jäsenkirjeitä lähetettiin 

vuoden aikana 10.  Toimintakertomuksen mukaan Jäseniä vuoden lopussa oli 102, 

näistä 87 oli suorittanut 35 mk:n suuruisen jäsenmaksunsa.   

Kuitenkin vuoden 1977 jäsenluettelon mukaan jäsenmäärä oli 95. Näistä 15 oli 

liittynyt seuraan ennen vuotta 1970. Uusia jäseniä oli siis 1970  –luvulla tullut 

runsaasti, eniten seuraavina vuosina; 1973: 11, 1974: 18, 1975: 11, 1976: 19 ja 

1977:6 , siis viiden  vuoden aikana lähes 65 uutta jäsentä.  Mutta siitä huolimatta 

pientä laskua oli jo olemassa eli vaihtuvuus oli melkoista. 

Juha Mäntyvaara toteaa, että kansallisseura on nimennyt kunnallisvaaleihin aina 

varsin aktiivisesti myös omat ehdokkaansa sekä tukenut lähinnä oman alueen tai 

muuten nimettyjä eduskuntavaaliehdokkaita. Muun muassa 1978 seura nimesi 

eduskuntavaaliehdokkaikseen Harri Holkerin, Ritva Laurilan, Tapani Mäntysaaren, 

Kosti Myllykosken, Harry Taxellin ja Tuula Öhmanin. 

Toimintasuunnitelma vuodelle 1979 sisälsi sekin melko runsaasti toimintaa. 

Puheenjohtajaksi oli valittu Heikki Simola, varapuheenjohtajaksi Ritva Elolähde ja 

sihteerinä jatkoi Auli-Raija Auvinen. Sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten 

lisäksi oli suunnitteilla jäsenillat joka toinen kuukausi. Niihin oli tarkoitus järjestää 

poliittisten katsausten lisäksi keskustelu- ja väittelytilaisuuksia toisiin poliittisiin 

ryhmiin kuuluvien kutsuttujen vieraiden kanssa. Lisäksi pyrittäisiin saamaan 

asiantuntijaesityksiä jäsenistöä kiinnostavista muista kuin poliittisista kysymyksistä. 



Yksi yhteinen retki tai teatterimatka oli suunnitelmassa sekä yhteinen 

pikkujoulutilaisuus. Toimintavuoden tärkein poliittinen tapahtuma tuli olemaan 

eduskuntavaalit 18.-19.3. 1979.  Niitä silmälläpitäen aiottiin vuoden alussa lähettää 

jäsenistölle kehotus henkilökohtaiseen vaalityöhön sekä järjestää yksi yleinen 

vaalitilaisuus helmi-maaliskuussa. Puoluekokoukseen aiottiin myös lähettää edustaja 

ja harkita puoluekokousaloitteen tekemistä. Toimintasuunnitelmassa oli myös jäsen- 

ja varainhankita tavoitteet. Talousarvion loppusumma oli 5 000 mk. 

Jäsenkirjeitä lähetettiin seitsemän. Niistä 5/79  ( päivätty 10.9.1979) kutsui jäseniä 

aloittamaan syyskautta ”taas repäisevästi yhteisellä tilaisuudella Pakintalolla 28.9. 

klo 20.00  riemukkaissa tunnelmissa, syöden, laulaen, tanssien ja muuten iloiten”. 

Osanottomaksu oli  35 mk. 

Samassa jäsenkirjeessä kerrottiin syyskauden suuresta yleisötilaisuudesta 

sunnuntaina 28.10. klo 16.00 Helsingin Sihteeriopistossa. Tästä oli oikein painettu 

ohjelma, jossa avajaismusiikkia, tervehdyssanat, viihdeyhtye  ” Essut”, ajankohtaista 

asiaa esittävät kansanedustajat Sinikka Karhuvaara ja Ben Zyskowicz, kahvit ja 

arpajaiset. Vapaa pääsy ja maksuton kahvitarjoilu. 

Viimeisessä jäsenkirjeessä 7/79 kutsuttiin kansallisseuran pikkujouluihin Pakintalolle  

16.11. klo 20.30. Mukaan oli otettava tonttulakki, nimetön lahja, ”omat limpsat” ja 

koppakaupalla iloista tonttumieltä. Juhla-aterian hinta oli 40 mk.  

Pakintalolla pidettiin ilmeisesti useita mieliin jääneitä jäsentilaisuuksia, joita 

haastatteluissa on vieläkin muisteltu vahvana yhteisöllisyyden tunteen 

muodostajana ja hauskojen elämysten antajana.  

 

Yhteenveto 1970 luvusta 

 

Tämä vuosikymmen oli Oulunkylän Kansallisseuran toiminnan voimakkaan kasvun 

aikaa. Jäsenmäärä kasvoi vuosi vuodelta, nousten vuosikymmenen lopulla sataan. 

Tilaisuuksien määrä lisääntyi ja niissä kävi nimekkäitä puhujia puolueesta. 

Pakintalolla pidettiin monia hauskoja juhlia, jotka täyttivät sosiaalisen 

kanssakäymisen tarpeita. Sääntömuutoksessa seura ei vaatimuksista huolimatta 

muuttanut nimeään Kokoomus-runkoiseksi, vaan pysyi Oulunkylän Kansallisseurana.  



Tälle vuosikymmenelle sijoittui kaikkiaan seitsemät vaalit. Vuoden 1972 

kunnallisvaaleissa seuran varapuheenjohtaja Ritva Laurila pääsi seuran tukemana 

ehdokkaana läpi ja toimi sitten kaupunginvaltuutettuna yli kaksi vuosikymmentä.   

Kansanedustaja hänestä tuli 1978 Harri Holkerin siirtyessä Suomen Pankin 

johtokuntaan. 

 Merkittävä oli Kansallisseuran osallisuus Oulunkylä-seuran tapahtumarikkaassa 

perustamisessa 1975 .  Jorma Waronen oli toiminut Kansallisseuran 

puheenjohtajana vuosikymmenen alkuvuodet. Hänen taitava menettelynsä esti 

Oulunkylä-seuran perustamiskokouksen hajaannuksen ja porvari- ja 

vasemmistopuoli pääsivät lopulta yhteisymmärrykseen hallituksen paikkajaosta. 

Kansallisseuran kunniapuheenjohtajaksi nimettiin Olli V. Alho ja kunniajäseneksi 

Taneli Ilvesoksa. 

 

 

1980-luku 

 

Tällä vuosikymmenellä pidettiin seitsemät vaalit: kolmet kunnallisvaalit (1980, 1984, 

1988) kahdet eduskuntavaalit (1983, 1987)  sekä kahdet presidentin 

valitsijamiesvaalit (1982,1988),  Tämän  jälkeen siirryttiin presidentinvaaleissa 

suoraan kansanvaaliin. 

Vuosikymmen alkoi toimeliaana. Puheenjohtajaksi oli valittu Kalevi Tuulenmäki ja 

sihteerinä jatkoi Auli-Raija Auvinen. Toimintasuunnitelma vuodelle 1980 noudatteli 

edellisvuoden kaava, paitsi, että nyt varauduttiin kunnallisvaaleihin. 

Sääntömääräisten kokousten lisäksi oli suunnitteilla jäsenkokouksia ja muutakin 

ohjelmaa. Niinpä Pakintalossa ja sen lähimaastossa järjestettiin 30.5. alkaen klo 17. 

liikunnallinen tempaus, johon kuului luontopolku Vantaan rannan maastoon tieto- ja 

taitotehtävineen, saappaan- ja tikanheittoa Pakintalon pihapiirissä ja päätteeksi 

illanvietto sisätiloissa. Tarjolla oli nakkeja ja perunasalaattia, pullo olutta, kahvia ja 

pipareita 30 mk:n hintaan. Ilta jatkui laulun, tanssin, ”huulenheiton” ja arpajaisten 

merkeissä. ”Omista eväistäkin” muistutettiin kutsussa. 



Kutsukirjeiden mukaan pikkujouluja oli tänä vuonna peräti kahdet. Toiset olivat 

Maunulan, Käpylän, Oulunkylän, Keski-Töölön ja Pohjois-Haagan yhteiset pikkujoulut 

ravintola Kaisaniemessä, yksityistilaisuutena lauantaina 15.11. klo 19.00 - 02.00. 

Juontajana toimi Urpo Vihervaara, puhujana Helsingin piirin puheenjohtaja Ilkka 

Arvola ja hauskuuttajana kansanedustaja Pertti Salolainen. Oulunkylän 

Kansallisseurallakin oli ohjelmanumero ja pääesiintyjäksi mainittiin Lasse 

Mårtensson. Tavoitteena oli myydä vähintään 150 illalliskorttia 75 mk:n hintaan, 

josta myyvälle seuralle jäisi 20 mk. Arpajaisilla oli tarkoitus maksaa esiintyjä. 

Tavoitteena oli saada myydyksi 600 arpaa á 5 mk. Jokaisen seuran piti tuoda 

tullessaan 12 arpajaisvoittoa. Miten hyvin juhla-hanke sitten onnistui, siitä ei arkisto 

kerro. 

Omat pikkujoulut olivat viikon kuluttua Pakintalossa sääntömääräisen 

syyskokouksen jälkeen. Kokouksessa poliittisen tilannekatsauksen piti 

kansanedustaja Ritva Laurila. 

Johtokunta käsitteli marraskuussa kunnallisvaaleista aiheutuneita kuluja. Oulunkylän 

kansallisseura oli ilmeisesti päättänyt tukea ehdokas Krogerusta ( ilmeisesti 

farmaseutti Maire Krogerus, joka oli jäsen), koska hänen henkilökohtaisia 

mainoskulujaan n. 1500 mk ehdotettiin avustettavaksi 500 mk:lla. Hänestä ei 

kuitenkaan tullut valtuutettua. 

Vuoden 1980 jäsenluettelosta ilmenee, että 1978-79 seuraan oli liittynyt 14 uutta 

jäsentä ja 1980 uusia tuli seitsemän. Nyt jäsenmäärä oli 80.  Jäsenmaksu oli 50 mk, 

josta puolueen osuus 30 mk.  

Seuraavankin vuoden (1981) toimintasuunnitelma noudatti edellisten sisältöä, paitsi 

nyt ei ollut vaalivuosi. Varainhankinnaksi suunniteltiin eri tilaisuuksissa järjestettäviä 

arpajaisia, säästöpossukeräyksiä ( ilmeisesti ”Okelin Oskulla”) sekä muuta sopivaa 

hankintatoimintaa. Sääntömääräisessä kevätkokouksessa 20.3.1981 oli jälleen 

puhujana kansanedustaja Pertti Salolainen kuten myös marraskuussa Oulunkylän 

Sihteeriopistossa pidetyssä ”Piristävässä sunnuntai-iltapäivässä”, johon oli painettu 

kutsu (jossa mainoksillaan tukijoita yksitoista). Tilaisuudessa oli paitsi Salolaisen 

puhe, Lenni ja Matti Reinikan hanurimusiikkia, muotinäytös, jossa Laura Elomaan 

suunnittelemaa mallistoa, kaupunginvaltuutettu Eva-Riitta Siitosen puhe ”Kaikessa 

mukana” ja kahvitarjoilu.  



Keväällä toukokuussa Karjala-talolla pidetyssä kuukausikokouksessa seuran 

puheenjohtaja Juhani Laine kertoi Kokoomuksen puoluekokouksessa (15.- 17. 5. -81) 

käsitellyistä asioista, erityisesti puolueen periaateohjelmasta. Lokakuussa oli 

hallituksen seuran jäsenille järjestämä ”Syysrieha” Pakintalossa. Ohjelmasta 

mainittiin, että se tulee olemaan yllätyksellistä, tarjoilu aloitettiin ”alkajaiscoctaililla” 

ja iltapala nautittiin valkoviinin kera. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Heikki ja 

Eila Simolan luona, jossa kansanedustaja Ritva Laurila esitti poliittisen katsauksen. 

Hän myös kutsui Kansallisseuran jäsenet seuraavan vuoden tammikuun 11. päivänä 

tutustumaan eduskuntaan, jossa lupasi kertoa ajankohtaisista asioista. 

1982 Juhani Laine jatkoi toisen vuoden puheenjohtajana. Hänen johtokuntansa 

kokoontui seitsemän kertaa. Kevätkokous pidettiin maaliskuussa Pakintalolla (läsnä 

16 jäsentä), jossa opiskelija Sem Schubak piti poliittisen tilannekatsauksen 

keskittyen koulupoliittisiin kysymyksiin. Tarjolla oli iltapala viinin kera hintaan 35 mk. 

Alustuksesta käytiin ”ennenkokemattoman vilkas keskustelu”. Syyskokouksen 

isäntinä olivat jälleen Heikki ja rva Simola ja heidän kotonaan kokouksessa 16 

jäsentä. Nyt tilannekatsauksen piti kansanedustaja Ritva Laurila. Hän oli myös 

järjestänyt tammikuussa seuran jäsenille tilaisuuden tutustua eduskuntaan. 

 Sosiaalista yhdessäoloa vietettiin elokuussa rapuillan merkeissä Pakintalolla. Tarjolla 

kaikki asiaankuuluvat tykötarpeet hintaan 25 mk + ravut.  Ilmoittautuessa piti 

kertoa, montako rapua aikoo syödä.  ”Jos rapuja ei ole saatavissa, tai niiden hinta 

hipoo pilviä, keksitään jotakin muuta tarjottavaa”, valaistiin jäsenkirjeessä. Hallitus 

ilmoitti myös siirtäneensä pikkujoulut seuraavan vuoden tammikuuhun. Park-

hotellista oli varattu ravintolan kabinetti ( 14.1.-83) ja tingitty pihvi-illallinen 60 

mk:aan. Salin puolella oli luvassa tanssia. Aikakirjat eivät kerro, pidettiinkö nämä 

pikkujoulut. Viimeisessä jäsenkirjeessä kerrottiin, että marraskuun 

seurakuntavaaleissa oli seurakuntaneuvostoon valittu kolme Kansallisseuran 

tukemaa ehdokasta: Pirjo-Liisa Apajalahti, Seikko Eskola ja Sirkku Kuusava, mutta 

yhteiseen kirkkovaltuustoon ei yhtään. 

Seuraavana vuonna 1983 oli eduskuntavaalit. Maaliskuun 6. pidettiin 

Sihteeriopistolla yleisötilaisuus, jossa esiintyi kolme kansanedustajaehdokasta: Ritva 

Laurila, Eva-Riitta Siitonen ja Pertti Salolainen. Tämä ”Virkistävä sunnuntai-iltapäivä” 

oli pari vuotta aikaisemmin pidetyn toisinto. Musiikkiesitysten lisäksi oli Round-

Shopin muotinäytös ja kahvitarjoilu. Tilaisuus oli menestys, läsnä n. 200 osallistujaa. 

Seuraavana iltana pidettiin Kustaankartanon vanhainkodissa keskustelutilaisuus 



Helsingin terveydenhuollosta ja sosiaalitoimesta puhujina Heikki S. von Hertzen ja 

Antti Kotiranta, Vappu Taipale ja Arja Alho. Kevätkokouksessa maaliskuun lopulla 

hallituksen jäsen Jorma  Ollikaisen kotona  vastavalittu kansanedustaja Eva-Riitta 

Siitonen piti poliittisen tilannekatsauksen käsitellen juuri pidettyjä eduskuntavaaleja. 

Samoin hän lokakuussa pidetyssä jäsenillassa kertoi eduskunnan työskentelystä, 

mm. budjetin teosta. Syyskokouksessa marraskuussa katsauksen piti Ben Zyskowicz 

käsitellen sitten tulevan vuoden 1984 budjettia. 

 Vielä oli, ilmeisesti uutuutena tapahtumana, vapun aatonaattona jäsentilaisuus 

tarjoiluineen Pakintalossa. Osallistumismaksu oli 40 mk, jonka mainittiin sisältävän 

myös  Pakintalon vuokran ( kuten asianlaita oli varmaankin  ollut  aikaisemmissakin 

seuran tilaisuuksien osanottomaksuissa). 

Puheenjohtajaksi oli tullut Juha Mäntyvaara, joka toimi tehtävässä kolme vuotta 

(1983-1985) ja sihteerinä jatkoi Irma Törnström. Johtokunta kokoontui viisi kertaa. 

Jäsenmäärä oli laskussa, vuoden lopussa 66. Jäsenmaksu sitä vastoin nousussa nyt 

60 mk. 

Uusi vuosi 1984 olikin taas kunnallisvaalivuosi (21.-22. 10.). Johtokunta oli nimennyt 

ehdokkaikseen puheenjohtaja Juha Mäntyvaaran ja taloudenhoitaja Heli 

Aamuruskon. Keväällä järjestettiin vaaleihin liittyen Oulunkylässä palvelutasokysely. 

Lomake sisälsi varsin kattavat kymmenen kysymystä vaihtoehtoineen ja 

asteikkoineen tyytyväisyydestä Oulunkylän alueen kunnalliseen, kaupalliseen ym. 

palvelutasoon, asuinalueen viihtyvyyteen sekä puutteisiin, joiden korjaamiseksi 

kokoomuksen tulisi vaikuttaa. Yhteenvedon tekivät valtuustoehdokkaat ja tuloksia 

käsiteltiin syksyn vaalitilaisuudessa ja paikallislehdessä. Vaikka oulunkyläläiset  

yleisesti ottaen pitivät olojaan ja palveluita keskimääräistä parempina, todettiin 

myös merkittäviä puutteita muun muassa terveyspalveluissa, nuorten ja eläkeläisten 

harrastus- ja vapaa-ajan tiloissa, katujen ja teiden kunnossapidossa, 

kauppapalveluissa sekä kirjasto- ja lukusalipalveluissa, kuten ilmenee  puheenjohtaja 

Juha Mäntyvaaran  sittemmin  60-vuotisjuhlassa pitämästä katsauksessa.  

Hyväksi koettu konsepti toistettiin jälleen. Lokakuun 7. järjestettiin Oulunkylän 

Sihteeriopistolla kunnallisvaalitilaisuus, jossa puhujina olivat kansanedustajat Eva-

Riitta Siitonen, Pertti Salolainen ja seuran puheenjohtaja, ehdokas Juha Mäntyvaara.  

Puheiden lisäksi oli haitarimusiikkia, Round-Shopin mannekiiniesitys ja kahvitarjoilu. 



Nytkin oli läsnä 100 henkeä. Vaalityötä tehtiin muutenkin runsaasti. Seuran 

ehdokkaat eivät kuitenkaan päässeet valtuustoon. 

Kevätkokouksessa maaliskuun lopulla Oulunkylän Yhteiskoululla puhui 

kansanedustaja Ritva Laurila valtakunnan politiikasta ja Helsingin 

kunnallispolitiikasta. Samoin syyskokouksessa marraskuun lopulla Pakintalolla puhui 

jälleen Ritva Laurila kertoen eduskunnan käsittelemistä asioista ja seuraavan vuoden 

budjetista. Ansioituneille jäsenille jaettiin II ja III luokan harrastusmerkkejä. 

Kansallisseura panosti myös pienimpiin. Huhtikuun 4. järjestettiin oulunkyläläisille 

lapsille teatteriesitys ”Uppo- Nallen seikkailut” Oulunkylän Yhteiskoululla. 

Esityksestä vastasi Lähiöteatteri, katsomossa oli n. 80 teatterivierasta. 

Toukokuun alussa seuran jäsen, Sairaalaliiton johtaja Heikki Simola esitteli 3.5. 

pidetyssä kuukausikokouksessa Kaupunkien taloa ja järjesti diaesityksen Kiinaan 

suuntautuneesta matkastaan.  

Jäsenmäärä pysyi ennallaan, samoin jäsenmaksu. Kertomusvuoden lopulla ryhdyttiin 

suunnittelemaan seuran 60-vuotisjuhlaa. Tämän toimintavuosi päättyi 

perinteikkäisiin pikkujouluihin Pakintalolla em. syyskokouksen jälkeen. 

1985 ei ollut mitään vaaleja. Seura ryhtyi järjestämään 60-vuotisjuhliaan.  Juhlien 

rahoittamiseksi järjestettiin kahdet myyjäiset: ensin 3.3. ja ”edellisen kirpputorin 

menestyksen huumaamina”  vielä toinen kirpputori 21.4. Oulunkylän Yhteiskoululla. 

Jäsentiedotteilla seuran jäseniä pyydettiin osallistumaan niihin lahjoittamalla 

vanhoja kirjoja, lehtiä, postimerkkejä, äänilevyjä, lasten leluja ja ruokatavaroita sekä 

kahvitarjoiluun leivonnaisia. Lisäksi oli arpajaiset. Tuotto oli yhteensä 2 629 mk. 

Juhlien rahoittamiseksi toimitettiin juhlajulkaisu, joka sisälsi Juha Mäntyvaaran 

kirjoittaman 3-sivuisen historiikin ja juhlaohjelman. Tukimainoksia oli etupäässä 

Veikko Miettisen kontakteilla hankittu 19 kpl. Jakelusta huolehdittiin talkoovoimin. 

Tilinpäätöksen mukaan tuottopuolella ”juhlat ja lahjoitukset” tekivät 12 091 mk ( 

nykyrahassa lähes 4 000 euroa) ja menopuolella ”juhlien järjestelyt” velottivat 6 284 

mk eli tuloksena 5 800 markan ylijäämä.  

Itse 60-vuotisjuhlat vietettiin 19.4.1985 Oulunkylän Yhteiskoululla. Tervehdyssanat 

esitti puheenjohtaja, juhlapuheen piti kansanedustaja Ritva Laurila. Helsingin 

Kokoomuksen tervehdyksen esitti Hannu Rautala. Juhlassa jaettiin 

harrastusmerkkejä ansioituneille jäsenille, kultaisen ansiomerkin sai Jorma 



Waronen. Oulunkylän Yhteiskoulun kuoro ja orkesteri esiintyivät. Iltakaronkka 

vietettiin Ravintola Kalastajatorpan Pyöreässä salissa, jossa pöytä oli katettu 14 

hengelle. 

Kevätkokous pidettiin maaliskuun alkupuolella Eila ja Heikki Simolan kotona, jossa oli 

läsnä 17 jäsentä. Seurakuntayhtymän johtaja, kaupunginvaltuutettu Mauri Larkio 

käsitteli poliittisessa tilannekatsauksessaan alkanutta valtuustokautta sekä Helsingin 

energiahuollon, kaavoituksen ja asuntotuotannon näkymiä. Syyskokous pidettiin 

marraskuussa Pakintalolla (15 jäsentä). Jäähallin johtaja, kaupunginvaltuutettu Harry 

Bogomoloff  piti poliittisen tilannekatsauksen, jossa käsitteli valtuuston eri 

ryhmittymien käyttäytymistä, erityisesti ryhmä-44:n muodostumista ( vasemmisto, 

vihreät, kulhialaiset ja SMP muodostivat ”uuden kansanrintaman” 44 äänellään 

85:stä ja mursivat perinteisen kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien 

yhteisrintaman). Kokouksessa jaettiin merkkejä ansioituneille seuran jäsenille, 

ansiomerkkejä kolme ja harrastusmerkkejä 17. Kokouksen jälkeen vietettiin 

perinteisiä pikkujouluja, jossa oli tarjolla ”palaa ja palan painiketta”. 

Hallitus kokoontui seitsemän kertaa. Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 64 ja 

jäsenmaksu kohonnut 80 mk:aan. Ko. vuode taloudessa tehtiin 5 850 mk:n ylijäämä 

Kaupungin palvelutoiminnassa tapahtui suuri muutos, kun terveydenhuollon, 

sosiaalitoimen ja sivistystoimen hallintokuntien tuli siirtyä yhtenäistettyyn 

piirijakojärjestelmään vuoden 1985 loppuun mennessä. Kaupunki oli jaettu 

seitsemään suurpiiriin ja nämä edelleen peruspiireihin ja kaupunginosiin ( Khs 

13.12.1982). Tavoitteena oli hyvä palvelutoiminta sektorirajat ylittäen, 

aluevastuuajattelun hengessä ja saada alueiden kaikki voimavarat käyttöön. 

Pohjoiseen suurpiiriin kuuluivat Oulunkylä, Maunula, Länsi-Pakila, Tuomarinkylä ja 

Itä-Pakila. 

Kokoomuksen Helsingin piiri edellytti, että toimintavuoden aikana perustetaan 

jokaiseen suurpiiriin toimikunnat, johon kuuluvat alueella toimivat 

kokoomusyhdistykset, kokoomuslaiset kaupungin virkamiehet, kokoomuslaiset 

luottamushenkilöt, myös kaupunginvaltuutetut ja kansanedustajat sekä 

kokoomuslaiset kaupunginosayhdistysaktiivit. Tarkoituksena oli saada käyttöön 

kaikki henkinen ja toiminnallinen kapasiteetti, joka kokoomuslaisesta 

kannattajakunnasta löytyi. Ensimmäisenä tällainen yhteistyötoimikunta perustettiin 

Koilliseen suurpiiriin valtuutettu Sirkka Lekmanin koolle kutsumana. Pohjoisen 



suurpiiri perustava kokous oli 19.3. Pakintalossa. Kullekin peruspiirille (ktso edellä) 

oli nimetty aluevastuussa oleva valtuutettu, Oulunkylässä Ritva Laurila. Tähän 

”Pohjoisen suurpiirin Kokoomusyhteisöjen yhteistyöelimen hallitukseen” Oulunkylän 

kansallisseurasta kuuluivat Ritva Elolähde, Matti Orpana ja Antti Töyrylä, varalla Heli 

Aamurusko. 

Näihin aikoihin oli kaupunginhallinnossa esillä ja keskustelun kohteena 

lähidemokratian kehittämisen tarve, mahdollisuudet ja vaihtoehdot Helsingissä. 

Vuosi 1986 alkoi uuden puheenjohtajan, Antti Töyrylän komennossa. Hän toimi 

sitten Kansallisseuran puheenjohtajana yhdeksän vuotta (1986 - 1994).  Sihteerinä 

jatkoi Matti Orpana, joka oli valittu myös vaalipäälliköksi. Toimintavuonna ei ollut 

valtakunnallisia vaaleja, mutta jo seuraavan vuoden (1987) eduskuntavaalien 

ehdokasasettelua varten seura nimesi puolueäänestykseen omaksi ehdokkaakseen 

puheenjohtaja Antti Töyrylän.  Toukokuun jäsenkirjeessä evästettiin 

jäsenäänestyksessä antamaan yksi kolmesta äänestä omalle ehdokkaalle.  

”Realismia on, ettei Antti pääse kansanedustajaehdokkaaksi, mutta tulevia 

kunnallisvaaleja ajatellen Antin saamalla äänimäärällä saattaa olla käytännön 

merkitystä. On jo aika saada Oulunkylästä oma ehdokas valtuustoon”, kirjeessä 

painotetaan. Syksyn seurakuntavaaleihin Kansallisseura nimesi myös ehdokkaitaan, 

sekä yhteiseen kirkkovaltuustoon että seurakuntaneuvostoon. Jälkimmäiseen tulivat 

valituiksi Jukka Apajalahti ja Sirkku Kuusava, varalle Arvi Vuorisalo. 

Kevätkokouksessa Oulunkylän Yhteiskoululla Kokoomuksen valtuustoryhmän 

puheenjohtaja Timo Honkala selosti valtuuston ja ryhmän toimintaa, vuoden 1986 

talousarviota, vuosien 1986-90 kuntasuunnitelman sekä saman kauden 

asuntotuotanto-ohjelman valmistelua. Läsnä oli kymmenen kiinnostunutta. 

Syyskokous pidettiin marraskuussa Oulunkylän Pop- Jazz- konservatoriossa, jonka 

rehtori Klaus Järvinen esitteli kokousväelle (20 osallistujaa). Poliittisessa 

tilannekatsauksessaan tiedotusjohtaja Pentti Kettunen käsitteli verotuskysymyksiä ja 

kaupungin luottamustilintarkastajien toimintaa. Kokouksessa päätettiin, että 

Joensuun ylimääräisessä puoluekokouksessa mahdollisessa äänestyksessä seuran 

kokousedustaja äänestää pankinjohtaja Harri Holkeria puolueen 

presidenttiehdokkaaksi ( vaalit 1988). 



Lokakuussa tehtiin tutustumisretki Uuden Suomen toimitukseen. Saatiin seurata, 

miten lehden toimitus työskentelee ja miten lehti painetaan. Mukana oli 

parikymmentä jäsentä. Tiedotusjohtaja Anssi Siukosaari isännöi kahvien kera. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta oli tehnyt kaupunginhallitukselle esitykseen 

esikaupunkialueiden nopeusrajoitussuunnitelmaksi. Siinä Mäkitorpantien ja 

Norrtäljentien nopeusrajoitus oli tarkoitus pysyttää 50 km/h :ssa ja risteävien  

katujen nopeus rajoittaa 40 km/h :iin. Kansallisseura teki kaupunginhallitukselle 

muutosesityksen, jossa vaadittiin kaikkien em. katujen muuttamista ns. 40-kaduiksi. 

Vaatimus ei johtanut tuolloin tuloksiin. 

Seura teki piirikokoukselle aloitteen ylimääräisen piirikokouksen kutsumisesta koolle 

sääntöjen edellyttämällä tavalla ( mutta mitä varten, ei ilmene arkistosta). 

Piirikokous hyväksyi aloitteen. 

Pohjoisen suurpiirin Kokoomusyhteisökin toimi vielä. Sen hallituksessa olivat Antti 

Töyrylä varapuheenjohtajana ja Heli Aamurusko sihteerinä sekä Ritva Elolähde ja 

Matti Orpana. Välttämättöminä tavoitteina Oulunkylän osalta pidettiin 

terveysaseman rakentamisen aikaistamista kuntasuunnitelmassa suunnitellusta, 

liikennejärjestelyjä Mäkitorpantiellä ja Norrtäljentiellä sekä kokoontumistilojen 

saamista Oulunkylään. 

Piiri oli julistanut toimintavuoden jäsenhankintavuodeksi oikein kilpailun kera. 

Tavoitteena oli jäsenmäärän kohottaminen 15 %:lla, mikä Oulunkylän 

Kansallisseuran osalta merkitsi yhdeksän uuden jäsenen hankkimista.  Palkintoja oli 

luvassa seuraavasti: Kokoomukselle vähintään viisi jäsentä hankkineelle 100 mk:n 

lahjakortti, 10 - 20 jäsenestä 400 mk:n lahjakortti ja yli 20 jäsentä hankkinut sai 

kahden hengen täysristeilyn Tukholmaan. Lisäksi kaikkien kesken tultiin arpomaan 

kolmivaihteinen polkupyörä. Kilpailun tuloksesta ei ole tarkempaa tietoa. mutta 

Kansallisseuran jäsenmäärä nousi vuoden loppuun mennessä 70:ään. 

Hallituksen viimeisessä kokouksessa valittiin uusi taloudenhoitaja. Veikko Miettinen 

aloitti 1987 alusta seuran talouden hoidon ja vastasi siitä sitten tasan 

neljännesvuosisadan ajan (1987-2011). 

Kevään jäsenkirjeessä hallitus moitti itseään: ”viimeisen vuoden aikana yhdistyksen 

toiminta on ollut melkoisen vaimeata sääntömääräisiä kokouksia lukuun ottamatta. 

Johtokunta aikoo järjestää toimintaa joko kuukausikokouksen tai jonkun retken 



muodossa kesän loppupuolella tai heti syksyn alussa. Yhteistoiminnasta Maunulan 

Kokoomuksen kanssa on myös käyty keskusteluja, joiden aikana on väläytelty esim. 

retkeä Paasikiviopistoon”. Ei kulunutta vuotta kuitenkaan kovin vaatimattomana voi 

pitää. 

Vuonna 1987 oli jälleen eduskuntavaalit. Toimintasuunnitelmasta poiketen seura ei 

järjestänyt omaa vaalitilaisuutta, mutta osallistui aktiivisesti vaalityöhön. 

Helmikuussa (7.-8.2.) oli Pääkaupunkihiihto, jossa Oulunkylän Kansallisseura ainoana 

Pohjoisen suurpiirin yhdistyksenä järjesti mehuaseman kilpailijoille ja sen ansiosta 

Kokoomus oli näyttävästi esillä tapahtumassa. Seura organisoi Kokoomuksen 

vaaliauton kierron Pohjoisen suurpiirin alueella ja jakoi vaalimateriaalia ja oli siten 

alueen yhdistyksistä jälleen aktiivisin.  Seuran jäsenet toimivat myös 

vaalilautakuntatyössä.  

Nyt vallitsi oikea kouluttautumisbuumi. Ensinnäkin osallistuttiin Helsingin 

Kokoomuksen järjestämään vaalikoulutukseen, jossa mm. seuran sihteeri Matti 

Orpana luennoi vaalilautakuntien työstä. Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat 

suurpiiritoimintaa koskeneeseen alueseminaariin, samoin molemmat 

kunnallispoliittiseen seminaariin. Sihteeri osallistui vielä kolmiosaiseen 

puoluekouluun, jossa puheenjohtaja oli ollut edellisvuonna. Heli Aamurusko kävi 

opinto-ohjaajien jatkokurssin. Hallitus totesikin lokakuun kokouksessaan, että 

vuoden koulutuskiintiö alkoi olla täynnä, joten muuhun koulutukseen haluavien 

täytyy kustantaa osallistumisensa itse. Aktiivisesta toiminnastaan 

ympäristöpoliittisen seminaarin järjestäjänä Matti Orpana sai palkinnoksi 

vapaapaikan seminaariin. Nyt aloitettiin myös Kansion  opintokerhotoiminta. 

Hallituksen kokouksessa 21.10 ”merkittiin tiedoksi, että hallituksen kokoukset ovat 

samalla opintokerhona aiheesta Kokoustekniikka”.  Heli Aamurusko toimikin sitten 

Kansallisseuran koulutusvastaavana tästä lähtien aina kesään 2004 saakka, jolloin 

tehtävä siirtyi Ritva Kankaiselle. Vuosittain on valittu Kansion tarjoamista teemoista 

mielenkiintoisin. Opintokerhotuki on tuloutettu Kansallisseuran tilille. 

Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa eri paikoissa mm. Invalidisäätiön Työklinikalla ja 

Park-hotellin kabinetissa. Seuran kevätkokous pidettiin huhtikuun alussa Suomen 

Puhallintehdas Oy:n tiloissa isäntänä projektipäällikkö Kauko Salmi. Kansanedustaja 

Pirjo Antvuori piti katsauksen vaalien jälkeisen eduskuntatyön alkuvaiheista ja 

hallitusneuvottelujen etenemisestä. Läsnä 12 jäsentä.  Syyskokous marraskuun 

puolivälissä saatiin pitää Keskusosuusliike Hankkijan tiloissa Oulunkylässä. Paikalla 



oli 16 jäsentä kuuntelemassa Helsingin Kokoomuksen puheenjohtaja Lauri J. Särkän 

selostusta uuden hallituksen ja erityisesti kokoomusministerien toiminnasta. 

Marraskuun alussa oli vielä järjestetty tutustumiskäynti Kolmostelevisioon. 

Lähetystoiminnan päällikkö Jyrki Lahtinen valotti Kolmostelevision 

toimintaperiaatteita, ohjelmatarjontaa ja tulevaisuuden näkymiä parillekymmenelle 

kiinnostuneelle vieraalle. 

Hallitusta huolestutti jäsenhankinta. Kokouksessaan lokakuussa se totesi, että 

yhdistys ei tule suorittamaan jäsenhankintaa ”tyrkyttämällä” esim. ovelta ovelle. 

Jäsenhuoltoa päätettiin parantaa jakamalla hallituksen jäsenille soittolistat, joita tuli 

käyttää jokaisen tilaisuuden yhteydessä. Todettiin, etteivät jäsenetkään olleet 

millään tavoin lähestyneet hallitusta kyselyin tai ehdotuksin. ”Hallitus merkitsi 

itselleen kuitenkin vähän sapiskaa jäsenhuollon tähänastisista toimenpiteistä”, 

sanotaan pöytäkirjassa. 

Seuraavan vuoden kunnallisvaaleihin hallituksen ehdokkaana nimettiin 

puheenjohtaja Antti Töyrylä. Matti Orpana ilmoitti, että häneen kohdistetun ”lievää 

törkeämmän painostuksen” vuoksi hänkin asettuu ehdolle. Hän sai vapautuksen 

seuran vaalipäällikön tehtävästä.   

Vuonna 1987 valmistuivat Ogelin kauppakeskus sekä kirjasto. 

Vuoden 1988 aikana oli kahdet vaalit: presidentin ja presidentin valitsijamiesten 

vaalit tammi-helmikuun vaihteessa ja kunnallisvaalit lokakuussa. 

Toimintasuunnitelmassa todettiin, että presidentinvaalien kampanja tullaan 

käymään pitkälti Kokoomuksen presidenttiehdokkaan, pääministeri Harri Holkerin ja 

hänen vaalitoimistonsa kehittelemien ideoiden ja toteuttamissuunnitelman 

asettamin ehdoin. Koska seuralla ei ollut omaa valitsijamiesehdokasta, seura ei 

ajatellut järjestää erityistä vaalitilaisuutta. Mutta koska menestymisen 

presidentinvaaleissa arveltiin vaikuttavan seuraaviin  kunnallisvaaleihin, seura aikoi 

osallistua vaalikampanjaan Helsingin Kokoomuksen toivomalla tavalla. Toiminta 

keskittyikin sitten vaalimainosten jakamiseen ja päivystykseen vaalimökissä. 

Kunnallisvaaleihin oli nimetty oma ehdokas Antti Töyrylä, jonka hyväksi tuli 

määrätietoisesti työskennellä. Tavoitteena oli saada oma oulunkyläläinen 

kokoomusvaltuutettu kaupunginvaltuustoon vaikuttamaan alueen kehittämiseen. 

Mm. Terveysasemaa ja nuorisotaloa olisi siellä kiirehdittävä. Vaalipäällikkönä toimi 



Aarne Parvikoski ja tukiryhmään kutsuttiin jäsenkirjeellä aktiiveja ja myös 

taloudellisen tuen puolesta vedottiin. 

Todettiin, että ehdokkaita voi toki olla useampiakin, mutta parhaaseen tulokseen 

pääsemiseksi resurssit tulee keskittää yhden ehdokkaan kampanjaan. 

Toimintakertomuksen mukaan muina ehdokkaina yhdistyksestä olivat Rauno 

Heikkilä ja Ilkka Lähteenmäki, mutta Matti Orpanaa ei mainita, hän ilmeisesti 

vetäytyi.  Molemmissa vaaleissa seuran jäsenet olivat erittäin aktiivisesti sekä 

vaalilautakunta- että vaalitoimikuntatyössä. Matti Orpana oli jäsenenä 

keskusvaalilautakunnassa. 

Jäsenhuoltoa suunniteltiin jatkettavan edellisvuoden uuden yhteydenpitokäytännön 

mukaisesti. Lisäksi Helsingin Kokoomus oli korostanut tiedotuksen merkitystä ja 

jäsenkirjeiden määrää oltiin lisäämässä. Niissä ei tiedotettaisi vain seuran omista 

tilaisuuksista, vaan laajemmin muistakin tapahtumista, joita eri 

kokoomusyhdistykset järjestävät Helsingissä. 

Kevätkokous pidettiin Ilona ja Veikko Karppisen kotona, läsnä 24 jäsentä. 

Veronmaksajain Keskusliiton tiedotussihteeri Pentti Kettunen selosti vuoden 1989 

alusta voimaan tullutta verouudistusta. Syyskokouksen paikkana oli perinteinen 

Pakintalo. Kansanedustaja Anssi Rauramon poliittinen tilannekatsaus kirvoitti 

vilkkaan keskustelun. Kokouksen jälkeen vietettiin pikkujoulut tarjoiluineen hintaan 

50 mk. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana jälleen kahdeksan kertaa. 

Jäsenistölle järjestettiin toukokuussa vierailu Tamminiemeen. Mukana oli 12 jäsentä. 

Seura huolehti Kokoomuksen ”näkymisestä katukuvassa”  järjestämällä 

mehuasemat sekä pääkaupunkihiihtoon että –juoksuun. 

Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 81. Mutta hallitus ei ollut tyytyväinen päättämänsä 

jäsenhuollon hoitoon, koska 15 jäsentä oli jättänyt jäsenmaksunsa ( 80 mk) 

maksamatta. Olivatko jäsenet vieraantumassa yhdistyksestään, hallitus pohti. 

Helsingin Kokoomukselle valmisteltiin kunnallispoliittinen ohjelma 1989 - 1992. 

Osittain tätä valmistelemaan oli perustettu kymmenen toimikuntaa. 

Järjestöpoliittisessa toimikunnassa pohjoista suurpiiriä edusti Antti Töyrylä, sosiaali- 

ja terveyspoliittisessa toimikunnassa oli seuran jäsen, sosiaalikeskusjohtaja Irja 

Eskola. 



Vuosikymmenen viimeinen vuosi 1989 oli välivuosi, ei mitään vaaleja. 

Toimintakertomuksessa todetaan, että toiminta oli vilkkaan ja toimeliaan 

vaalivuoden jälkeen järjestäytymistä uusiin luottamustoimiin. Niitä olikin runsaasti: 

Valtuustokaudella 1989 - 1992 Heli Aamurusko oli kaupunginorkesterin johtokunnan 

jäsen, Antti Töyrylä Poliisipiirin neuvottelukunnan jäsen, Rauno Heikkilä 

terveyslautakunnan varajäsen ja koillisen ja eteläisen terveysjaoston sekä 

valvontajaoston jäsen, Juhani Reen oli YTV:n teknisessä lautakunnassa ja kuului 

myös Kokoomuksen asuntopoliittiseen toimikuntaan. 

Jäsenistölle tarjottiin vierailuja.  Ensin käytiin huhtikuussa Helsingin kaupungintalolla 

ja valtuuston istunnossa ja heti toukokuussa seuraamassa Eduskunnan kyselytuntia 

ja valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja Kimmo Sasin opastuksella 

tutustumassa itse taloon ja kuuntelemassa selontekoa verojärjestelmästä ja 

uudistustarpeesta. Syksyllä oli kulttuurin vuoro, kun seuran 20 jäsentä osallistui 

Finlandia-talossa järjestettyyn arkkiatri Arvo Ylpön hyväntekeväisyyskonserttiin. 

Lipun hinta oli 100 mk. 

Kevätkokous oli maaliskuun lopulla ravintola Park - hotellissa, läsnä yhdeksän 

jäsentä. Nykypäivän vastaava toimittaja Lauri Kaira puhui poliittisen tiedottamisen 

teorioista ja käytännöistä. Syyskokouksessa Pakintalolla marraskuun lopulla 

kansanedustaja Pirjo Antvuori käsitteli tilannekatsauksessaan Kansallisen 

Kokoomuksen tilaa tuoreimpien mielipidetutkimusten, kannatuslukemien sekä 

hallituksen merkittävimpien ratkaisujen valossa. Katsaus kirvoitti vilkkaan 

keskustelun, joka jatkui vielä kokouksen jälkeen vietetyssä pikkujoulussa. 

Hallitus kokoontui tänäkin vuonna kahdeksan kertaa. Se erotti toimintavuoden 

ensimmäisessä kokouksessa 13 jäsenmaksunsa maksamatta jättänyttä jäsentä ja 

poisti heidät jäsenrekisteristä. Jäsenluku laski 65:een. Syyskokouksessa seuraavan 

vuoden jäsenmaksu nostettiin 110 mk:aan. 

 

Yhteenveto 1980-luvusta 

 

Edellisellä vuosikymmenellä alkanut aktiivinen toiminta jatkui vilkkaana myös 1980-

luvun ajan.  Hallitus kokoontui edelleen yleensä kodeissa. Jäsenistön sosiaalista 

kanssakäymistä pidettiin yllä lukuisilla tilaisuuksilla Pakin talossa, joista esimerkkinä 



liikunnallinen tempaus, rapujuhlat, pikkujoulut ja Vapun aatonaattojuhlat. Tällä 

vuosikymmenellä pidettiin kolmet kunnallisvaalit ja kahdet eduskuntavaalit. Isoja  

vaalitilaisuuksia pidettiin lähes vuosittain Sihteeriopistolla. Tilaisuuksissa oli 

vaalipaneelien ja nimekkäiden kokoomuslaisten lisäksi muotiesityksiä, musiikkia, ja 

buffetit runsaine leipomuksineen. Osallistujia oli parhaimmillaan n. 200.  Pidettiin 

myös tuottoisia myyjäisiä ja järjestettiin lasten teatterinäytös. Jäsenkokouksissa 

puhujina esiintyivät mm. Pertti Salolainen, Ritva Laurila ja Eva-Riitta Siitonen. 

Vuoden 1984 kunnallisvaaleihin liittyen seura toimeenpani Oulunkylässä 

palvelutasokyselyn asukkaiden tyytyväisyydestä palveluihin, näkemyksiä puutteista 

ja kehittämistarpeista. Kunnallisvaaliehdokkaat tekivät yhteenvedot, joita käsiteltiin 

syksyn vaalitilaisuuksissa ja paikallislehdissä. 

Vuosikymmenen puolivälissä käynnistyi Helsingin piirin kehotuksesta 

suurpiiritasoinen paikallisyhdistysten sekä kokoomuslaisten luottamushenkilöiden ja 

virkamiesten yhteistyö. Niin myös pohjoisessa suurpiirissä, johon Oulunkylä kuului. 

Tarkoituksena oli saada käyttöön kaikki henkinen ja toiminnallinen kapasiteetti, joka 

kokoomuslaisesta kannattajakunnasta löytyi. Pohjoisen suurpiirin 

Kokoomusyhteisöjen  yhteistyötoimikunta  perustettiin maaliskuussa 1985, 

Oulunkylän aluevastaavaksi oli nimetty valtuutettu Ritva Laurila ja toimikuntaan 

Kansallisseurasta valittiin kolme henkilöä. Tätä kautta ajettiin voimallisesti mm. 

Oulunkylän terveysaseman rakentamisen aikaistamista ja eräitä liikennejärjestelyjä. 

Kaikkiin kunnallisvaaleihin Kansallisseura nimesi omat ehdokkaat, mutta ei saanut 

”omia valtuutettuja”. Seurakuntavaaleissa kolme ehdokasta tuli valituksi Oulunkylän 

seurakuntaneuvostoon. Monet Kansallisseuran hallituksen jäsenet toimivat 

kaupungin ja muissa luottamuselimissä. 

Seura vietti 60-vuotisjuhliaan huhtikuussa 1985 Oulunkylän Yhteiskoululla ja piti 

iltakaronkan Ravintola Kalastajatorpan Pyöreässä salissa. Rahoitus oli kerätty kaksilla 

myyjäisillä ja juhlaohjelman mainoksilla, kokonaistuotto n. 12 000 mk (nykyrahassa 

lähes 4 000 euroa).  Juhlakustannustenkin jälkeen talous saatiin hyvälle tolalle.  

Jäsenmäärä vaihteli vuosittain 65 - 80 jäsenen välillä. Kansion opintokerhotoiminta 

aloitettiin 1987 ja on jatkunut tähän päivään asti. Mainittuna vuonna oli muutenkin 

oikea koulutusbuumi ja hallitus totesi lokakuussa, että koulutuskiintiö oli budjetin 

osalta täynnä .  



 

1990-luku  

 

Tällä vuosikymmenellä oli kahdeksat vaalit: kunnallisvaalit 1992 ja 1996, 

eduskuntavaalit 1991, 1995 ja 1999, presidentinvaalit 1994, jolloin siis ensimmäisen 

kerran suora kansanvaali sekä vielä kokonaan uutena EU-vaalit 1996 ja 1999. 

Toimintasuunnitelma vuodelle 1990 lupaili hiljaista vuotta varsinkin, kun kyseessä ei 

ollut vaalivuosi. Vuoden aikana oli tulossa toki jäsenäänestys vuoden 1991 

eduskuntavaaliehdokkaista, mutta se ei vaatinut samanlaista ponnistelua, kuin 

sitten itse vaalit. Jäsenhankintakampanjaa aiottiin jatkaa. Oulunkylän kansallisseura 

kuului jäsenmäärältään Helsingin piirin suurimpiin, mutta haluttiin varmistaa 

jäsenmäärän pysyminen saavutetulla tasolla, jottei seuran painoarvo Helsingin 

piirissä laskisi. Jäsenhuoltoa hallitus aikoi jatkaa puhelinyhteyksillä ja jäsenkirjeillä. 

Toiminnan painopiste ko. vuonna olisi tutustumiskäynneillä ja aatteellisen 

keskustelun virittämisessä. 

Sihteerin jäsenkirje kesäkuun alussa sisälsi katsauksen kuluneeseen puoleen 

vuoteen. Kevätkokouksessa Bertta Vyhtisen luona oli ollut parikymmentä jäsentä ja 

muutama vierailijakin. Ympäristölautakunnan puheenjohtaja ja 

kaupunginhallituksen jäsen Suvi Rihtniemi oli käsitellyt laajasti ympäristöasioita, 

ympäristösuojelun historiaa, kaupungin 1971 perustamaa ympäristösuojelun 

neuvottelukunnan ja sittemmin 1984 vapaaehtoisesti perustaman 

ympäristölautakunnan toimintaa. Pakolliseksi lautakunta tuli 1.10.1986. 

Ympäristösuojelutoimiston tehtävien osa-alueita olivat ilman- ,vesien- ja 

luonnonsuojelu, meluntorjunta ja jätehuolto. Puhujan mukaan kaupungin tavoitteet 

olivat hyvin korkealla. Rihtniemi kertoi myös, että kaupungin ylimmässä johdossa oli 

menossa mittava nimityskierros, jota valmisteli ylipormestari Raimo Ilaskiven 

johtama poliittinen neuvottelukunta. 

Huhtikuun 17. oli Sihteeriopistolla ministerivierailu. Kansallisseura järjesti asia- ja 

viihdepitoisen illan, jossa kauppa- ja teollisuusministeri Ilkka Suominen käsitteli 

”ajankohtaista asiaa päivänpolitiikasta”. Lisäksi oli puheenjohtaja Antti Töyrylän 

puhe ja pelimannimusiikkia sekä arpajaiset ja kahvitarjoilua. Ministeriä 

kuuntelemaan oli saapunut noin sata kokoomuksen ystävää. 



Esimerkkinä kansallisseuran ripeästä toiminnasta jäsenkirjeessä kerrottiin seuraava 

tapaus. Koululautakunta oli hiljaisuudessa valmistellut kaupunginhallitukselle 

esityksen koulupiirijaon muutoksesta, jonka mukaan Länsi-Patolan lapset eivät 

syksystä alkaen pääsisikään yläasteelle vieressä olevaan Oulunkylän Yhteiskouluun 

vaan joutuisivat Maunulan Yhteiskouluun. Hätääntyneet vanhemmat ottivat 

yhteyttä alueen kokoomusaktiiveihin. Hallituksen pikaisesti organisoima 

kansalaisliike keräsi kahdessa päivässä adressiin 721 allekirjoitusta Patolan 

vanhemmilta ja neuvottelut käytiin myös muiden puolueiden kansaa. Tällä 

perusteella kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Ritva Laurila ajoi siellä läpi 

yksimielisen päätöksen koululautakunnan esityksen kumoamiseksi. Valtuusto 

vahvisti 16.5.1990 kaupunginhallituksen päätöksen, että peruskoulun on tarjottava 

opetus oman alueen lapsille. Ilmeisesti Oulunkylän Yhteiskoulussa oli tilanahtaus ja 

nyt laajennukseenkin toivottiin vauhtia. Tämän operaation toivottiin nostavan 

kokoomuksen kannatusta Oulunkylässä ”uusiin huippulukemiin”; 1987 se oli ollut 33 

%, todettiin jäsenkirjeessä. 

Syksyn ensimmäisessä jäsenkirjeessä kerrottiin, että seuraavan vuoden 

eduskuntavaalien ehdokkaat valitaan jäsenäänestyksen perusteella. Neuvottiin 

miten se tapahtuu ja kehotettiin kaikkia äänestämään kolmea ehdokasta. 

Seuraavassa jäsenkirjeessä kiitettiinkin suuresta aktiivisuudesta, sillä 63 % jäsenistä 

oli osallistunut postiäänestykseen.  

 Kerrottiin myös, että Oulunkylän Kansallisseura lähtee 11.- 16. 11. 1990 pidettäviin 

seurakuntavaaleihin jälleen omalla listallaan, mutta nyt ehdokaslista muodostetaan 

vain omista jäsenistä, sitoutumattomat jätetään pois. Listalla olikin sitten 12 nimeä 

(joista vain kolme naisia!). Ehdokkaista peräti viisi oli istuvasta hallituksesta. 

Ehdokkaista seura teki vaalimainoksen ja kehotti kaikkia äänestämään tavoitteena 

nostaa edellisissä seurakuntavaaleissa saatua äänimäärää (171) runsaasti. ”Me 

olemme mitä ilmeisimmin ainoita, jotka uskaltavat näyttää mitä aatesuuntaa ME 

edustamme Oulunkylässä! Eli vaikuta ja äänestä!” Samassa kirjeessä kehotettiin 

äänestämään myös HOK:n edustajiston vaalissa, jossa ehdokkaina olivat 

Oulunkylästä Antti Töyrylä ja Jorma Waronen. 

Seurakuntaneuvostoon tuli ”omalta listalta” valituksi Jorma Waronen ja 

varajäseniksi Arvi Vuorisalo, Antti Töyrylä ja Esa Enroth, yhteiseen kirkkovaltuustoon  

ei ketään. HOK:in edustajistoon varajäseneksi tuli Jorma Waronen. Oulunkylä-seuran 



johtokuntaan valittiin Kansallisseuran jäsenistä Antti Töyrylä, Esa Enroth ja Arvi 

Vuorisalo.   

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin ravintola Vegassa . Poliittisen 

tilannekatsauksen piti jälleen Ritva Laurila. Syyskokouksen jälkeen pidettiin 

pikkujoulut, jossa mm. 50 markan hintainen iltapala. 

Hallitus piti kokouksiaan jäsenten kotona ja mm. Invalidisäätiön työklinikalla, 

Sörnäisissä. Työklinikan johtaja Rauno Heikkilä oli hallituksen jäsen. 

Seuran tilintarkastajat Olli V. Alho ja Veikko Karppinen olivat laatineet 25.3.1990 

päivätyn kuuden kohdan muistion Kansallisseuran tilinpidon tarkastuksesta. Siinä he 

vaativat mm. erillisen tasekirjan perustamista tilinpäätöksiä varten, johon tulee 

seuran hallituksen jäsenten allekirjoitukset ja tilintarkastajien merkinnät. 

Tilinpäätöksen tuli olla kirjanpitoasetuksen mukainen. Seuran hallituksen ja 

vuosikokouksen pöytäkirjat tuli myös olla tilintarkastajien luettavissa.  

Vuosi 1991 oli jälleen vaalivuosi, eduskuntavaalit pidettiin 17.3.1991, ensi kertaa 

yksipäiväisinä. Ennakkoäänestysmahdollisuus oli nyt myös viikonloppuna. 

Kansallisseuran toimintasuunnitelman mukaan vuoden tärkein tavoite oli turvata 

Kokoomuksen menestys eduskuntavaaleissa ja saavuttaa Helsingissä yksi lisäpaikka. 

” Vaalityössä korostetaan puolueen luonnetta porvarillisena yleispuolueena sekä 

aate-, kansalais- ja tulevaisuuspuolueena. Painopiste asetetaan erityisesti nuorison 

ja nuorten lapsiperheiden tarpeiden turvaamiseen unohtamatta muuta 

kannattajakuntaa.” Teksti oli peräisin Helsingin Kokoomuksen 

toimintasuunnitelmasta. Lisäksi korostettiin ”roolia maltillisena ja 

yhteistyökykyisenä tulevaisuus- ja aatepuolueena, joka suhtautuu myönteisesti 

kansainvälisyyteen ja joka tuntee vastuun ympäristön tilasta”. 

Eduskuntavaalien valmisteluun Porvariparlamentissa tammikuussa osallistuivat 

puheenjohtaja Antti Töyrylä ja sihteeri Esa Enroth. Seuraavaksi Kansallisseura järjesti 

helmikuussa (5.2. -91) Sihteeriopistolla Suuren Vaalipaneelin, jossa paneelin 

osanottajina olivat kansanedustajaehdokkaat Ritva Laurila, Jukka Mäkelä, Kirsi Piha 

ja Pertti Salolainen. ”Asia- ja viihdepitoiseen iltaan” kuului vielä puheenjohtaja 

Töyrylän avauspuhe, Oulunkylän Yhteiskoulun Pelimanniorkesterin viihdytystä, 

arpajaiset ja kahvitarjoilu. Läsnä oli 120 politiikasta kiinnostunutta, jotka olivat 

viihtyneet hyvin. Myös ehdokkaat olivat olleet tyytyväisiä. Seuran jäsenet tekivät 

ahkerasti vaalityötä ehdokkaittensa tukiryhmissä.  Vielä jäsenkirjeellä 7.3. sihteeri 



kehotti jäseniä viimeisiin ponnisteluihin: ”kaikki ottavat puhelimet käteen ja 

soittavat lähipiirin läpi ja varmistavat, että Kokoomus saavuttaa vaalivoiton.” Hän 

muistutti, että edellisissä vaaleissa Kokoomuksen kannatus Oulunkylässä oli ollut 33 

%, mutta ”parantamisen varaa on porvareilla aina!” Hän esitti piirin ideoimia 

kysymyksiä, joilla puhelun voi aloittaa, esim.: ” Haluatko korjausta 

asuntopolitiikkaan?” tai ”Haluatko, että verouudistus jatkuu?” Kuten muistetaan, 

tuloksena oli Keskustapuolueen ”veret seisauttava vaalivoitto” ja 15 lisäpaikkaa 

eduskuntaan. Kokoomus menetti 13. Panelisteista tulivat valituiksi Ritva Laurila ja 

Pertti Salolainen. 

Mutta elämää oli vaalien jälkeenkin. Seuraavan vuoden kunnallisvaaleihin 

valmistautuminen aloitettiin osallistumalla Helsingin piirin kunnallisvaaliseminaariin. 

Jo kesän kynnyksellä seuran hallitus nimesi ehdokkaakseen puheenjohtaja Antti 

Töyrylän ja hänen vaalipäällikökseen Esa Enrothin. Tukiryhmän perustaminen 

siirrettiin seuraavan vuoden puolelle. Maaliskuun jäsentiedotteessa sihteeri 

kirjoittaa painokkaasti oman valtuutetun tärkeydestä: ” Pohjoisen suurpiirin alueella 

(Oulunkylä, Maunula, Pakilat ja Torpparinmäki) ovat julkisen sektorin palvelut 

kaupungissamme huonoimmat. Erityisesti Oulunkylä on jäänyt käytännöllisesti 

katsoen ilman mitään kaupungin tarjoamia palveluja. Vuoden 1992 lopulla 

valmistuva Oulunkylän palvelutalo on ensimmäinen meitä varten tarjottu 

palvelumuoto (terveyskeskus, sosiaalikeskus, nuorisotalo ja työväenopistotilat). On 

tärkeää, ettei ko. hanke taas kerran siirry hamaan tulevaisuuteen. Kansallisseura 

seuraa aktiivisesti hankkeen kulkua ja pyrkii osaltaan raivaamaan esteitä 

toteutuksen tieltä. Tämä on tyypillinen esimerkki, mihin tarvittaisiin omaa 

kaupunginvaltuutettua. Oulunkylällähän ei millään poliittisella ryhmällä ole omaa 

edustajaa Kaupunginvaltuustossa. Oulunkylän Kansallisseura tulee olemaan 

ensimmäinen alueen järjestöistä, mikä saa oman ehdokkaansa valtuustoon.” 

Kansallisseura toimi aktiivisesti paikallisen Sosialidemokraattisen 

Työväenyhdistyksen kanssa ehkäistessään yhdessä toistamiseen koululautakunnan 

aikomuksen siirtää yläasteen koulupiiriraja niin, että Länsi-Patola Oulunkylän 

Yhteiskoulun vierestä olisi siirretty Maunulan Yhteiskoulun koulupiiriin. 

Kokoomuksen Helsingin piirin kanssa pyrittiin aktivoimaan naapuria Maunulan 

Kokoomusta yhteiseen toimintaan. Seuran jäsenkirjeet lähetettiin myös 

maunulalaisille jäsenille kutsuna tilaisuuksiin ja mukaan toimintaan. ”Me Oulunkylän 

Kansallisseurassa haluamme auttaa teitä yhteisen suurpiirin puitteissa ja 



toivotammekin teidät tervetulleiksi meidän tilaisuuksiin..”, kirjeessä perusteltiin. 

Näissä merkeissä muutama aktiivinen kokoomuslainen siirtyi Oulunkylän 

Kansallisseuran riveihin. 

Sääntömääräisessä kevätkokouksessa Ravintola Vegassa oli läsnä 12 jäsentä. 

Poliittisessa tilannekatsauksessa valtuustoryhmän puheenjohtaja Erkki Heikkonen 

selosti huonosti menneiden vaalien taustoja ja hallituksen muodostamisen 

senhetkistä vaihetta. Hän kertoi myös kaupunginjohtaja Kari Rahkamon nimitystä 

edeltäneistä värikkäistä vaiheista. 

Syyskokous pidettiin perinteisesti Pakin talolla marraskuun lopussa. Poliittisessa 

katsauksessaan kansanedustaja Ben Zyskowicz esitteli käsityksiään valtion 

talousarviosta ja kertoi Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ennustettavista 

tapahtumista. Hän kertoi myös käsityksiään Kokoomuksen Helsingin piirin 

taloudellisesta tilanteesta. Alustuksista kahdeksan kuulijaa kävi vilkasta keskustelua. 

Kokous päättyi pikkujoulun viettoon. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa, näistä kolme se järjesti ns. 

avoimena tilaisuutta kaikille jäsenille: kesällä keskusteltiin puoluekokouksesta ja 

EY:stä Ravintola Parkissa.  Syyskuussa vierailtiin kunnallisvaalien merkeissä Helsingin 

piirin vieraina Pasilassa, jossa järjestösihteeri Pirjo-Liisa Kangasniemi kertoi piirin 

toiminnasta ja raportoi kunnallisvaaleihin valmistautumisesta. Lokakuussa tehtiin 

tutustumisretki kaupungintalolle ryhmäpuheenjohtaja Harry Bogomoloffin 

ohjauksessa ja seurattiin Helsingin kaupungin budjetin käsittelyä yleisölehteriltä. 

Hallituksen tavoitteena oli saada Oulunkylä-seuraan porvarillinen puheenjohtaja ja 

tässä tarkoituksessa jäsenkirjeessä kehotettiin osallistumaan joukolla 

vuosikokoukseen puheenjohtajaa valitsemaan. Arkisto ei kerro, oliko  ”pedattua” 

ehdokasta ja kuinka kävi. Kansallisseuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 81 ja 

jäsenmaksu 120 mk. 

Vuonna 1992 oli sitten kunnallisvaalit 18.10, ensi kertaa yksipäiväisinä (kuten 

edellisvuonna eduskuntavaalit). Koko toimintavuoden aikana seuran toiminta oli 

vilkasta valmistautumista syksyn vaaleihin. Jäsenet osallistuivat vilkkaasti 

vaalityöhön eri tilaisuuksissa ja oman ehdokkaan Antti Töyrylän tukiryhmän 

toimintaan vaalipäällikkö Esa Enrothin johdolla. Seuran järjestämä asia- ja 

viihdepitoinen Kunnallisvaalipaneeli pidettiin jälleen Sihteeriopistolla 8.9. -92 klo 

18.30 alkaen. Sihteeri Esa Enroth piti avauspuheen, vaalipaneelissa esiintyivät Ritva 



Laurila, Kirsi Piha ja Antti Töyrylä. Lisäksi olivat arpajaiset ja kahvitarjoilu. 

Tilaisuuteen oli saapunut 70 politiikasta kiinnostunutta ihmistä. Vaalitunnuksena 

kutsussa oli ”Päättäväisten ihmisten Kokoomus”.  Pakilan, Oulunkylän, Maunulan ja 

Paloheinän alueilla oli 30.9 – 10.10. välisenä aikana vielä seitsemän vaalitilaisuutta, 

joissa Kansallisseura oli paikalla, ainakin Töyrylä ja Enroth sekä muita jäseniä. Lisäksi 

vielä Kolmen Sepän Patsaan vaalimökillä 12.-17. 10 oltiin mukana. Helsingin 

Kokoomuksen vaalilauseet olivat: ”Sinä päätät kuka Helsingissä säästää”, ”Sinä 

päätät mistä Helsingissä säästetään” ja ”Verot kuriin säästämällä: julkisissa 

menoissa, päällekkäisissä toiminnoissa ja ’ilmaispalveluissa’.”  Töyrylän 

vaalipäällikkö ja tukiryhmä tekivät kovasti töitä vaaliesitteiden jakelussa, kilpailun 

ideoinnissa ( pahvisen ” Törtsilä – kiekon” paras käyttötarkoitus; palkintona illallinen 

ehdokkaan kanssa) ja muistuttamalla jäseniä äänestämään itse ja hankkimaan 

kaveritkin numeron 826 taakse. 

 Kunnallisvaalien tulos Helsingissä oli Kokoomukselle tappiollinen, valtuustoryhmä 

pieneni kuudella paikalla ( 27 paikasta 21:een).Vihreät lisäsivät kahdeksan paikkaa ja  

vaalien ääniharava oli Liisa Kulhia. Sihteeriopiston panelisteista Ritva Laurilasta ja 

Kirsi Pihasta tuli kaupunginvaltuutettuja, Antti Töyrylästä varavaltuutettu (270 

äänellä). Varapuheenjohtaja Rauno Heikkilä oli ollut myös ehdokkaana ja keräsi 

ääniä Kokoomuksen pottiin.  

Kevätkokous pidettiin maaliskuun loppupuolella Ravintola Läkkisepässä, jossa oli 

läsnä 17 jäsentä. Kaupunginhallituksen jäsen Pekka Kouri puhui luonnollisestikin 

tuolloin tärkeimmästä ajankohtaisesta asiasta eli valmistautumisesta syksyn 

kunnallisvaaleihin. Hän puhui myös kokoomusryhmän huolestuneisuudesta koskien 

kaupungin taloutta. 

Syyskokous pidettiin Ravintola Vegassa. Helsingin piirin puheenjohtaja Hannu 

Leikola selvitteli nyt syitä vaalitappioon ja piirin mahdollisuuksia käydyissä 

ryhmäneuvotteluissa muiden puolueiden kanssa. 

Hallitus kokoontui seitsemän kertaa ja jatkoi myös opintopiirinä teemalla ”Yksilöstä 

aatteeksi”. Puheenjohtaja jatkoi edelleen piirivaltuustossa ja monet jäsenet toimivat 

erilaisissa luottamustehtävissä. Maunulan Kokoomusta oli saatu aktivoitua yhteiseen 

toimintaan. Sen sijaan jo edellisvuodelta siirtynyt suunnitelma kevätretkestä 

Paasikiviopistolle Turkuun ei toteutunut. Kustannusten jakamiseksi lähtijöitä olisi 



tarvittu vähintään 15, mutta ilmoittautumisia ei ilmeisesti tullut riittävästi. 

Jäsenmäärä vuoden lopussa oli pysynyt 80:ssa. 

Vuonna 1993 ei ollut valtakunnallisia vaaleja. Vuoden toiminta painottui jo 

seuraavan vuoden presidentinvaaleihin, sillä jäsenäänestys ehdokkaista suoritettiin 

keväällä ja puolueen ehdokas nimettiin kesäkuun puoluekokouksessa Kuopiossa, 

jonne osallistuivat myös puheenjohtaja Antti Töyrylä ja hallituksen jäsen Juhani 

Reen. Jäsentiedote 1/1993 kehottikin kaikkia: ” Muista äänestää jompaa  kumpaa, 

Salolaista tai Ilaskiveä. Oulunkylän Kansallisseura ei ota kantaa kumpaa äänestät, 

kunhan äänestät. Ohjeet ja äänestysliput tulevat jokaiselle kotiin! Muista lukea myös 

Nykypäivästä ohjeita aiheesta ja käy tilaisuuksissa”. Jäsentiedote 2/1993 jatkoi 

edellisestä: ”Kesä on saapunut Oulunkylään ja porvarihallitus edelleen hoitaa 

kunnialla rakasta maatamme eli kaikki hyvin? Vai onko? Suomi tarvitsee vielä 

porvaripresidentin! Siis kaikkien tehtävänä puoluekokouksen jälkeen, kun 

ylipormestari Raimo Ilaskivi on valittu puolueemme presidenttiehdokkaaksi, on 

tehdä työtä ehdokkaamme hyväksi. Ilaskiven tukiryhmä on perustanut yhdistyksen  

’Suomi ylös työllä ja yrittämisellä’, jonka puitteissa vaalikampanja vedetään.” 

Toukokuun puolivälissä osallistuttiin Oulunkylän seurakunnan alueen 

siivoustalkoisiin, jossa Kansallisseuralle oli nimetty oma alue Veräjämäestä; 

päätettiin tehdä ”Sillä Siisti Ympäristö!”  Viikko tämän jälkeen vierailtiin MTV 3:n  

tiloihin ja toimintaan tutustumassa. Viikko tämän jälkeen oli kevätkokous Ravintola 

Vegassa, läsnä 15 jäsentä. Poliittisen tilannekatsauksen piti tällä kertaa 

kaupunginvaltuutettu Sirkka Lekman, joka kertoi tärkeistä kokoomuslaisista 

linjauksista uudessa valtuustossa. Hän kertoi myös sosiaalilautakunnan tehtävistä ja 

totesi, että nyt oltiin vuoden 1987 tasolla, mutta eivät asiat kuusi vuotta 

aikaisemminkaan olleet huonosti eivätkä ihmiset nähneet nälkää.  

Syyskokous pidettiin marraskuun lopulla Oulunkylän Nuorisotalolla. Risto E.J. 

Penttilällä oli kymmenen kuulijaa, kun hän kertoi lanseeraamastaan ohjelmasta 

uudeksi poliittiseksi kulttuuriksi, uudesta ajattelutavasta tehdä politiikkaa. Hän 

peräänkuulutti uusia vaikuttajia poliittiseen kenttään ja esitti ajatuksiaan 

Kokoomuksen selviytymisestä tulevaisuudessa. 

Hallituksella oli toimintavuoden aikana seitsemän kokousta. Seuran jäseniä oli 

lukuisissa luottamustehtävissä lautakunnissa, niiden jaostoissa ja johtokunnissa, 

piirivaltuustossa ja Oulunkylä – Seuran Johtokunnassa.  Helsingin Käräjäoikeus 



perustettiin 1.12.1993.  Sen lautamiehet valitaan puolueiden voimasuhteiden 

mukaan nelivuotiskaudeksi, kuten muutkin kunnalliset luottamuspaikat. Valtuuston 

valitsemina lautamiehinä aloittivat Esa Enroth, Veikko Miettinen ja Antti Töyrylä. 

Lautamiesten tulee olla 25 – 63- ikävuoden välillä kuitenkin siten, että valittu voi 

toimia nelivuotiskautensa loppuun. Veikko Miettinen toimi lautamiehenä 

valinnastaan 1993 alkaen vuoden 2013 maaliskuun loppuun eli 20 vuotta.   

Jäsenmäärä oli laskusuunnassa, vuoden 1993 lopussa 73 jäsentä. 

Pitkäaikainen ponnistelu Oulunkylän palvelutason parantamiseksi kantoi 

erinomaisen tuloksen, kun 1993 valmistuivat sekä Oulunkylän terveysasema että 

Oulunkylätalo, johon sijoittuivat Oulunkylän nuorisotalo Nuotta ja Suomenkielisen 

Työväenopiston Pohjoinen alueopisto.  

Vuonna 1994 oli kolmet vaalit: Presidentin vaalit ensi kerran suorana kansanvaalina 

tammi – helmikuussa, EU- kansanäänestys lokakuussa ja seurakuntavaalit 

marraskuussa.  

Toimintavuoden alkupuoli painottui voimallisesti Kokoomuksen 

presidenttiehdokkaan Raimo Ilaskiven tukemiseen alkuvuoden presidentinvaaleissa. 

Ensimmäisellä kierroksella 16.1. hänen osuutensa äänistä oli 15,2 % eikä riittänyt 

toiselle kierrokselle 6.2., jossa Martti Ahtisaari päihitti 53,9 %:lla Elisabet Rhenin 

(46.1 %). 

Kesän ja syksyn aikana Kansallisseura osallistui alueellaan aktiivisesti EU –

kampanjointiin teemalla ”Parempi vaihtoehto eurooppalainen Suomi”. Pohjois-

Helsingin alueella Paloheinässä, Itä- ja Länsi-Pakilassa, Maunulassa ja Oulunkylässä 

järjestettiin 1.10. ja 15.10. ostoskeskuksilla sihteeri Esa Enrothin johdolla 

kampanjatilaisuudet, joissa oli jaossa EU - tietämystä ja EU - ilmapalloja.   Neuvoa 

antava kansanäänestys liittymisestä Euroopan unioniin toimeenpantiin 16.10. 

Kansasta 56.9 % kannatti liittymistä ja eduskunta noudatti tulosta. Suomen EU-

jäsenyys astui voimaan 1.1.1995. 

Seurakuntavaaleihin 13. – 17.11. Kansallisseura päätti lähteä tälläkin kertaa 

puoluetunnusten alla omalla listallaan ja teemalla ”Kirkko keskelle ihmisten arkea !”. 

Sekä seurakuntaneuvostoon että yhteiseen kirkkovaltuustoon oli ehdolla seitsemän 

jäsentä, joista yksi nainen ja kolme istuvasta hallituksesta. Seurakuntavaalit olivat 

menestykselliset, sillä omalta listalta neuvostoon valittiin kolme varsinaiseksi ja kaksi 



varajäseneksi ja valtuustoon varsinaiseksi yksi ja varajäseniksi kaksi. Lisäksi 

seurakuntaväen listalta valittiin yksi seuran jäsen kumpaankin elimeen. Vielä valittiin 

seuran varapuheenjohtaja Pakilan seurakuntaneuvostoon. Joten kaiken kaikkiaan 

menestystä pidettiin ”huumaavana”. 

Kevätkokouksessa Oulunkylän Nuorisotalolla poliittisen tilannekatsauksen piti tuore 

kansanedustaja Kirsi Piha ( hän tuli eduskuntaan Ilkka Suomisen tilalle, tämän 

siirryttyä  Alkon pääjohtajaksi 30.4. -94). Piha kertoi kaupunginvaltuuston 

budjettityöstä ja johtamansa nuorisolautakunnan toiminnasta ja määrärahojen 

niukkuudesta. Piha korosti järjestöjen työn tärkeyttä niukkenevan budjetin avuksi ja 

korosti kansalaisyhteistyötä nuorten keskuudessa. Syyskokouksessa niin ikään 

Nuorisotalolla tilannekatsauksen piti kaupunginvaltuutettu Katju Holkeri tulevasta 

eduskuntavaalikampanjasta. Hän arveli Kokoomuksella olevan hyvät mahdollisuudet 

säilyttää olemassa olevat paikkansa raskaista hallitusvuosista huolimatta. Kaupungin 

liikelaitoshankkeissa puhujan mukaan oli säilytettävä maltti. 

Edelleen oli varsinkin hallituksen jäseniä monissa luottamustehtävissä 

kaupunginhallinnossa, käräjäoikeudessa, Oulunkylä - Seuran hallituksessa, 

Oulunkylän kiinteistöyhdistyksessä, seurakunnassa, ja piirivaltuustossa. Elokuun 

puoluekokoukseen Dipolissa osallistui neljä jäsentä. 

Erityisen tärkeänä nähtiin huolehtiminen Maunulan Kokoomuksen jäsenistä, ”jottei 

siellä unohdettaisi puolueemme aatetta”, mutta myös omaa jäsenhuoltoa 

muistettiin murehtia hallituksessa puhelinrinkien ja jäsenkirjeiden avulla.  Hallitus 

kokoontui kahdeksan kertaa. Jäsenmäärä pysyi 73:ssa.  

Vuoden 1995 alusta vaihtui puheenjohtaja. Viisi vuotta sihteerinä ollut, mm. 

vaalipäällikkönä toiminut ja vaalikampanjoita johtanut sekä mainioita jäsenkirjeitä 

kirjaillut Esa Enroth asettui nyt Kansallisseuran johtoon. Siinä hän oli seitsemän 

vuotta, kuolemaansa saakka. Sihteeriksi valittiin Heikki Nieminen. 

Kyseisenä vuonna oli tiedossa paitsi eduskuntavaalit (19.3.) myös  Kansallisseuran 

70-vuotisjuhla, joka pidettiin yhdistettynä syyskokoukseen marraskuussa. Seuran 

kokoukset pidettiin nyt pääasiallisesti uudella Nuorisotalolla, Nutassa. Hallitus oli 

siirtynyt uuteen käytäntöön, jonka mukaan sen kokoukset olivat avoimia koko 

jäsenistölle. Niinpä ensimmäistä, järjestäytymiskokousta ja viimeistä lukuun 

ottamatta jäsenistö kutsuttiin kokouksiin, joissa varsinaisten kokousasioiden jälkeen 

oli keskustelua lyhyen alustuksen siivittämänä. Aiheita olivat: Kokoomuksen 



vaaliteemat (7.3.), Asuntopolitiikka (4.4.), Uusi luokaton lukio ja opetussuunnitelma 

(17.5.), Idänkauppa (20.9.) ja Kunnallisvaalien käynnistäminen (piirin 

kunnallisvaaliseminaarissa oli ollut neljä hallituksen jäsentä, joista jokainen käsitteli 

yhtä teemaa, 18.10). Hallitus pyrki näin ”elvyttämään ja aktivoimaan toimintaa 

kaikkien jäsenten suuntaan”. 

Toimintavuoden alku painottui eduskuntavaalitilaisuuksien järjestämiseen. 

Kansallisseuran perinteinen suuri vaalipaneeli pidettiin 14.2. Sihteeriopistolla, jossa 

ehdokkaista olivat läsnä kansanedustajat Ben Zyskowicz, ja Kirsi Piha sekä 

luokanopettaja Sirkka Lekman . Tilaisuudessa oli läsnä 115 kuulijaa, ” jotka 

vakuuttuivat omien ehdokkaidemme erinomaisuudesta”, toimintakertomuksessa 

todettiin. 

Toinen tilaisuus järjestettiin 5.3. yhdessä Pohjoisen suurpiirin kokoomuslaisten 

perusjärjestöjen kanssa Pakilan Yläasteella. Tilaisuudessa oli paikalla seitsemän 

ehdokasta ja kolmisenkymmentä kuulijaa. 

Kolmas vaalitilaisuus pidettiin 8.3. Oulunkylän Nuorisotalolla yhdessä 

Sosialidemokraattisen Työväenyhdistyksen, Vasemmistoliiton ja Ruotsalaisten 

kanssa. Puhujina oli kaksi ehdokasta kustakin järjestäjä- puolueesta. Kokoomuksen 

Kirsi Piha ja Harry Bogomoloff  ”menestyivät olosuhteisiin nähden erinomaisesti”. 

Paikalla oli 110 kuulijaa. 

Eduskuntavaaleissa Kokoomus menetti yhden paikan, sosiaalidemokraatit lisäsivät 

peräti 15. Kirsi Piha jatkoi mandaattiaan. 

Kevätkokous pidettiin huhtikuun alussa Nuorisotalolla, jossa hallituksen jäsen Juhani 

Reen piti asuntopoliittisen tilannekatsauksen ja viritti vilkkaan keskustelun asunto- 

ja kiinteistömarkkinoista. Läsnä oli kahdeksan jäsentä.  

Kansallisseuran 70-vuotisjuhla pidettiin 28.11. klo 18.30 alkaen Keuhkovammaliiton 

monitoimitalo Oltermannissa. Ohjelmassa oli puheenjohtaja Esa Enrothin 

tervehdyssanat ja kansanedustaja Pertti Salolaisen juhlapuhe. Musiikista vastasivat 

Annikki Lindqvist (harmonikka) ja Lauri Saari (sello). Vielä oli ansiomerkkien jako ja 

tervehdykset. Juhlaa varten oli painettu kutsuna julkaisu, jossa oli Esa Enrothin 

kaksisivuinen historiikki, juhlan ohjelma ja runsaasti tukimainoksia. Niinpä 

ilmoitustuotot ( 6 150 mk) kattoivat lähes täysin julkaisun painatuksen, jakelun ja 

juhlatilan vuokran ja tarjoilun ( kulut yhteensä 6 335 mk).  



Vuosijuhlan jälkeen välittömästi pidettiin sääntömääräinen syyskokous, jossa 

valittiin entinen hallitus lisättynä yhdellä uudella jäsenellä ja vahvistettiin seuraavan 

vuoden jäsenmaksuksi 130 mk.  Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 66. 

Yhdistyksen jäsenet olivat edelleen monissa luottamustoimissa. Puoluekokoukseen 

Vaasassa 9.-11.6. osallistuivat puheenjohtaja Esa Enroth virallisena edustajana ja 

tarkkailijoina sihteeri Heikki Nieminen ja hallituksen jäsen Juhani Reen. 

”Puoluekokouksessa saimme läpi ehdokkaamme varapuheenjohtajaksi, Kirsi Pihan. 

Onnea Kirsille varmasti kaikkien meidän puolesta”, osanottajat tervehtivät 

jäsentiedotteessa. 

Katseet oli käännettävä jo seuraavan vuoden vaalitaistoon. 

1996 vuorossa olivat kunnallisvaalit (20.10. ) ja samana päivänä Suomen 

ensimmäiset europarlamenttivaalit. Toimintavuosi painottuikin voimakkaasti 

kunnallisvaalitilaisuuksien järjestämiseen. Hallitus nimesi jo helmikuussa omaksi 

kunnallisvaaliehdokkaakseen hallituksen jäsenen, oik.yo Anni-Kaisa Mäen ja 

elokuussa toiseksi ehdokkaaksi saatiin LuK. Matti Kivinen. 

Lokakuun alussa 5.10. oli Ogelin kauppakeskuksessa Pohjoisen suurpiirin 

paikallisyhdistysten ehdokkaiden yhteistilaisuus ja sama 6.10. Pakilan yläasteella. 

Pohjoisen suurpiirin alueella toimivien eri puolueiden yhteiset vaali-iltamat pidettiin 

9.10. Oulunkylän Nuorisotalolla.  Kansallisseuran oma kunnallisvaalipaneeli oli 

perinteiseen tapaan Sihteeriopistolla 15.10. Tilaisuuden avasi puheenjohtaja Esa 

Enroth. Paneelissa olivat mukana paitsi omat ehdokkaat Anni-Kaisa Mäki ja Matti 

Kivinen myös Harry Bogomoloff ja Sirkka Lekman.  ”Asiapitoista iltaa” kevennettiin 

kahvitarjoilulla ja arpajaisilla.  

Koko maassa kunnallisvaalien äänestysprosentti oli alhaisin toisen maailmansodan 

jälkeen. Arveltiin, että kansa ei innostunut kaksoisvaaleista ja arveltiin, että 

puolueiden toiminta oli näivettymässä jäsenmäärän laskun myötä. Helsingissä 

Kokoomuksen valtuustoryhmä kasvoi kuitenkin kolmella paikalla. Anni-Kaisa Mäen 

äänisaalis oli 160 ja Matti Kivisen 141, niillä ei valtuustoon päässyt. EU-parlamenttiin 

Kokoomus sai neljä meppiä (Raimo Ilaskivi, Marjo Matikainen-Kallström, Jyrki Otila 

ja Kirsi Piha). Kirsi Piha kokosi kolmanneksi suurimman äänimäärän koko maassa 

(147 066), mutta EU-vaalikampanjaa ei Kansallisseuran toimesta ilmeisesti tehty, 

vaikka Kirsi Piha alueella asuikin. 



Hallitus jatkoi edellisvuoden käytäntöä, jossa osa sen kahdeksasta kokouksesta oli 

avoimia kaikille jäsenille.  Kevätkokouksessa Oulunkylän Nuorisotalolla poliittisen 

katsauksen piti Olli Rytkönen ja syyskokouksessa niin ikään Nuorisotalolla piirin uusi 

toiminnanjohtaja Timo Jaatinen. Osanotto kokouksiin oli 7-8 jäsentä. Taloudellisen 

tilanteen vuoksi ei ollut kahvitarjoilua.  Jäsenmäärä oli yhä laskussa, vuoden lopussa 

se oli 51.  

Seuraava vuosi 1997 oli paitsi valtakunnallisissa vaaleissa välivuosi, 

kansallisseurassakin melko hiljainen vuosi. Nyt varmaankin vedettiin henkeä 

jatkuvan vaalityöskentelyn jälkeen. Tavoitteena oli saada vaalikauden (1997 – 2000) 

tuleviin lauta- ja johtokuntiin riittävä määrä edustajia. ”Tällöin vuorovaikutus 

luottamushenkilöiden ja äänestäjien välillä on omissa erityiskysymyksissä saumaton. 

Tällöin myös kansallisseuramme tiedottaminen ulospäin äänestäjille onnistuu 

mutkattomasti”, todettiin toimintasuunnitelmassa. Paikkoja tulikin: Heli Aamurusko 

jatkoi kaupunginorkesterin johtokunnassa, Anni-Kaisa Mäki tuli nuorisolautakunnan 

varajäseneksi samoin poliisipiirin neuvottelukunnan varajäseneksi, Veikko Miettinen 

nimettiin pohjoisen sosiaali- ja terveysjaoston varajäseneksi ja Juhani Reen YTV:n 

tarkastuslautakunnan jäseneksi. Uusia lautamiehiä ei valittu, vaan Esa Enroth, 

Veikko Miettinen ja Antti Töyrylä jatkoivat. 

Piiri oli nimennyt vuoden järjestötyövuodeksi, mutta mitään erityistä ei seurassa 

tapahtunut.  Jäsenmaksukäytännössä siirryttiin puolueen hoitamaan perintään sekä 

uudelleen karhuamisineen. Jäsenten oli mahdollisuus saada jäsenkortti, jolla oli 

luvassa huomattavia alennuksia tietyissä liikkeissä. Myöhemmin hallitus totesi, että 

piirin hoitama karhuaminen ei toiminut ja se otettiin takaisin seuralle. 

Hallituksella oli seitsemän kokousta, joista osa samoin kuin kevätkokous pidettiin 

Heli Aamuruskolla, osaksi hallitus kokoontui Nuorisotalolla, jossa myös syyskokous 

pidettiin. Kevätkokouksessa Juhani Reen kertoi ajankohtaista tietoa rakentamisesta 

ja rakennusten kunnossapidosta. Syyskokouksessa kommodori Seppo Kanerva 

valotti rajavalvontaa ja hallitsemattoman maahanmuuton vaikutuksia maallemme. 

Muita tilaisuuksia ei vuoden aikana ollut. 

Vuonna 1998 ei myöskään ollut valtakunnallisia vaaleja, mutta seurakuntavaalit 

olivat marraskuussa  ( 8.-9.11.). Niitä varten perustettiin oma valitsijayhdistys, jonka 

nimi oli ” Oulunkylän kansallisseura ry:n ehdokaslista”. Jäsenkirjeessä  ( 2.9.) 

kerrottiin, että hallitus kokoontuu 15.9. käsittelemään seurakuntavaalien 



ehdokasasettelua ja sen vuoksi ehdokkaiksi haluavien tulisi ottaa yhteys sihteeriin 

ennen sitä. Kerrottiin myös, että Helsingin piiri järjestää tiedotustilaisuuden 

seurakuntavaaleista kiinnostuneille 23.9. Ehdokkaina oli sitten Esa Enroth, Matti 

Kivinen, Veikko Miettinen ja Kotitalouspoliittisesta kansallisseurasta oulunkyläläinen 

Pirkko  Fihlman. Valituksi tuli Esa Enroth. 

Seuran sääntömääräisessä kevätkokouksessa vieraili kaupunginvaltuutettu Sirkka 

Lekman ja syyskokouksessa kaupunginvaltuutettu Sari Sarkomaa. Seura järjesti myös 

tempauksen YK:n päivänä 21.10.  Ogelin kauppakeskuksessa, jossa yleisölle tarjoiltiin 

mehua ja keksejä sekä poliittista materiaalia. Tilaisuus oli menestys, sillä mehua 

kului lähes 100 lasillista parin tunnin aikana. 

Hallitus kokoontui tänäkin vuonna seitsemän kertaa Heli Aamuruskon kotona, jossa 

myös kevät- ja syyskokoukset pidettiin. Syyskokouksessa 19.11. n. klo 19 alkaen  

kaupunginvaltuutettu ja eduskuntavaaliehdokas Sari Sarkomaa piti tilannekatsausta 

kaupungin budjetista ja ympäristöasioista samaan aikaan, kun perheen esikoinen 

nukkui lastenvaunuissa Aamuruskojen pihalla kirpeässä talvisäässä.  

Syyspuolella alkoivat ajatukset kääntyä seuraavan kevään eduskuntavaaleihin. 

Vuosikymmenen viimeisenä vuonna (1999) oli jälleen vuorossa eduskuntavaalit 

maaliskuussa ( 21.3. ) ja europarlamentin vaalit  kesäkuussa ( 13.6 ), jotka nyt käytiin 

ensi kertaa kaikissa EU-maissa yhtä aikaa.  Oulunkylän kansallisseura järjesti 

helmikuussa (2.2.) ”Asiapitoisen illan” Sihteeriopistolla. Ilta aloitettiin kahvituksella 

ja puheenjohtaja Esa Enrothin avauksella. Eduskuntavaalipaneelissa olivat 

kaupunginvaltuutetut Harry Bogomoloff, Sirkka Lekman ja Sari Sarkomaa. Osanotto 

ei ollut aikaisempien vuosien luokkaa. Vaikka mainostaminen oli hoidettu Elävä-

Helsinki –lehdessä ja  6 000 mainoksen kotijakelulla, paikalle tuli 30 aktiivista 

kuulijaa. Itse tilaisuus oli kyllä onnistunut.  Kansallisseura osallistui myös Helsingin 

Kokoomuksen ”Ogelin tempauksen” järjestämiseen maaliskuussa ja lisäksi 

yhteistyössä muiden puolueiden paikallisyhdistysten kanssa yhteiseen 

vaalitilaisuuteen Nuorisotalolla niin ikään maaliskuussa. Näissä vaaleissa Kokoomus 

oli suuri voittaja 7 lisäpaikalla (paikkaluku oli siten 46) ja panelisti Sari Sarkomaasta 

tuli kansanedustaja. 

Europarlamenttivaalityötä tehtiin mainoksia jakamalla, mm. Ilkka Suomisen ja Aira 

Samulinin. Äänestysprosentti jäi alhaiseksi, Helsingissäkin, maan korkeimpana se oli 

37,8. Ilkka Suomisesta tuli parlamentin jäsen (muut kokoomuslaiset olivat Piia-Noora 



Kauppi, Marjo Matikainen- Karlsström ja Ari Vatanen). Heinäkuun alussa käynnistyi 

Suomen puheenjohtajakausi. 

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa. Ne ja kevätkokous pidettiin 

Heli Aamuruskon kotona, jossa omin väin puitiin eduskuntavaalien tulosta. 

Syyskokous joulukuun puolivälissä oli Comp-Aid oy:n toimitiloissa Oulunkylässä.  

Varsinaisten asioiden jälkeen glögin äärellä keskusteltiin Riitta Uosukaisen 

presidentinvaalikampanjasta seuraavana vuonna. 

Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa oli 50. 

(Arkistossa Kalevi Tuulenmäen puhe:  ”Katsaus koulupolitiikkaan peruskoulussa 

1960- 70- luvulta 1990 –luvulle lähinnä pääkaupungin näkökulmasta”  päivätty 

26.9.1999) 

Yhteenveto 1990-luvusta 

 

Tällä vuosikymmenellä pidettiin jälleen lukuisat vaalit, joissa tapahtui huomattavia 

muutoksia. Ensimmäiset yksipäiväiset eduskuntavaalit olivat 1991 sekä sitten 1995 

ja 1999. Samoin ensimmäiset yksipäiväiset kunnallisvaalit pidettiin 1992, toiset 

1996. Presidentin vaalit pidettiin 1994, ensimmäistä kertaa suorana kansanvaalina. 

Neuvoa antava kansanäänestys Suomen liittymisestä EU:hun oli 1994 ja sen jälkeen 

kokonaan uutena EU:n parlamenttivaalit 1996 sekä 1999. Vielä on syytä mainita 

seurakuntavaalit 1990 ja 1994, joihin Kansallisseura lähti omalla listallaan 

puoluetunnuksin. Näin monissa vaaleissa riitti työtä myös Oulunkylän 

Kansallisseuran piirissä. 

Lähes vuosittain järjestettiin Sihteeriopistolla suuri vaalipaneeli oheisohjelmineen, 

arpajaisineen ja buffetteineen. Tilaisuuksissa esiintyi useita nimekkäitä 

kokoomuslaisia, useimmat heistä kulloinkin itse ehdokkaina, kuten Ritva Laurila, 

Pertti Salolainen, Kirsi Piha, Ben Zyskowics, Sirkka Lekman ja Sari Sarkomaa. 

Tilaisuudet vetivät väkeä, useimmiten yli sata kuulijaa. Seuran muissa, kuin 

vaalitilaisuuksissa kävivät puhumassa mm. ministeri Ilkka Suominen ja 

kaupunginhallituksen jäsen Suvi Rihtniemi.  

Sihteeriopiston tilaisuuksien lisäksi oli muitakin vaalitilaisuuksia ja tehtiin 

jalkautuvaa vaalityötä. Edellä mainitut nimekkäät ehdokkaat tulivat yleensä 



valituiksi. Mutta Kansallisseuralla oli vakava pyrkimys saada omasta piiristä 

Oulunkylän kaupunginvaltuutettu vauhdittamaan kunnallisten palvelujen saamista 

alueelle. Mutta siinä ei onnistuttu varasijoja paremmin.  

Vaikuttamistyön tuloksia silti saatiin. Mm. koululautakunnan valmistelema 

patolalaisille perin hankala koulupiirin muutos saatiin torjuttua. Ja 1993 voitiin 

vihdoin todeta, että pitkäaikainen ponnistelu Oulunkylän palvelutason 

parantamiseksi oli tuottanut tuloksen, kun tuolloin valmistuivat sekä Oulunkylän 

terveysasema että Oulunkylätalo, johon sijoittuivat nuorisotalo ja työväenopisto. 

Kansallisseuran hallituksen jäseniä toimi kaupungin luottamustehtävissä lauta- ja 

johtokunnissa. Kun Helsingin Käräjäoikeus 1933 perustettiin hallituksen piiristä tuli 

kolme lautamiestä, joista Veikko Miettinen toimi lautamiehenä 20 vuotta.  

Oulunkylän Kansallisseura kuului vuosikymmenen alussa Helsingin piirin suurimpiin.  

Piirin kanssa pyrittiin aktivoimaan Maunulan Kokoomusta yhteiseen toimintaan ja 

jäsenkirjeet lähetettiin myös maunulalaisille kutsuina tilaisuuksiin. Muutama 

aktiivinen kokoomuslainen siirtyikin Oulunkylän Kansallisseuraan. Jäsenmäärä laski 

kuitenkin tasaisesti 80:sta n. 50:een (1999).  Jäsenmaksun perinnässä tapahtui 

muutos 1997, jolloin puolue ryhtyi hoitamaan perinnän tulouttamalla 

paikallisyhdistyksille niiden päättämän oman osuuden. Siihen, miten puolue hoiti 

maksamattomien karhuamisen, ei oltu tyytyväisiä, vaan se otettiin itse 

hoidettavaksi. 

 

Vuodet 2000 – 2010 

 

Uusi vuosituhat alkoi Esa Enrothin toimiessa edelleen puheenjohtajana ( v. 1995 – 

2001, hän kuoli 21.12.2001). Sihteerinä aloitti Anni-Kaisa Mäki. 

Tällä vuosikymmenellä pidettiin yhdeksät vaalit: kunnallisvaalit 2000, 2004, 2008, 

eduskuntavaalit 2003, 2007, presidentinvaalit 2000, 2006 sekä EU-vaalit 2004 ja 

2009. 

Vuosi 2000 oli siten sekä vaalivuosi että Kansallisseuran 75-vuotisjuhlavuosi. 

Presidentinvaalit olivat keväällä ja kunnallisvaalit sekä vuosijuhla syksyllä. Niinpä 

syksyn kaksi tilaisuutta yhdistettiin. Oulunkylän ala-asteen koulun ruokalassa 



pidettiin torstaina 12.10. seuran 75-vuotisjuhla ja vaalitilaisuus. Helsingin 

Kokoomuksen toiminnanjohtaja Timo Jaatinen esitti piirin tervehdyksen. 

Juhlavieraina olivat lisäksi puolueen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sari 

Sarkomaa ja kaupunginvaltuutettu Harry Bogomoloff, jotka osallistuivat 

vaalipaneeliin yhdessä seuran omien kunnallisvaaliehdokkaiden. Martti Linnoaron ja 

Anni-Kaisa Mäen kanssa. Iltaan sisältyi vielä arpajaiset ja kahvitarjoilu. Ilta oli 

toimintakertomuksen mukaan yleisömenestys. Käsiohjelmaan oli saatu kuusi 

tukimainosta. 

Syyskokouksessa Heli Aamuruskon kotona sääntömääräisten asioiden (jäsenmaksu 

korotettiin 140 mk:aan, jäsenmäärä 51) jälkeen Veikko Miettiselle ojennettiin 

kokoomuksen kultainen ansiomerkki. Vierailijoita ei ollut, vaan keskustelua käytiin 

”omassa piirissä”, etenkin voitokkaiden kunnallisvaalien vaikutuksesta Helsingin 

kunnalliselämään.  Kansallisseuran jäseniä oli edelleen nimettyinä 

luottamushenkilöinä useassa eri elimessä, mm. Esa Enroth seurakuntaneuvostossa.  

Vuoden 2001 sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset ja ilmeisesti johtokunnankin 

kokoukset pidettiin Heli Aamuruskon kotona. Ko. vuoden jäsenluettelossa oli 49 

nimeä ja jäsenmaksu 140 mk. Tilinpäätös osoitti 4 715,20 mk:n ylijäämää. (muuta ei 

arkistosta ilmene) 

Puheenjohtaja vaihtui 2002, kun edellisessä syyskokouksessa edelleen 

puheenjohtajaksi valittu Esa Enroth kuoli 21.12.2001. Varapuheenjohtaja Kalevi 

Tuulenmäki luotsasi seuraa kevätkokoukseen, jossa hänet valittiin puheenjohtajaksi 

ja Ritva Kankainen siirtyi varapuheenjohtajaksi. Seuran sihteeri ei enää osallistunut 

hallituksen työskentelyyn joten uudeksi sihteeriksi valittiin Heli Aamurusko. Seuran 

kevät ja syyskokous sekä kaikki hallituksen seitsemän kokousta pidettiin Heli 

Aamuruskon kotona Lukkarinmäentie 12, jossa jo aikaisemminkin oli pidetty lukuisia 

kokouksia. Toimintakertomuksessa lausuttiinkin Heli ja Arimo Aamuruskolle suuret 

kiitokset kokouspaikasta kahvitarjoiluineen, toteamuksella, että isäntäpari hoiti aina 

vielä kaikki kustannukset itse.  

Vuosi oli vaalien suhteen välivuosi, ainoastaan seurakuntavaalit pidettiin. Seuran 

taloudenhoitaja Veikko Miettinen tuli nyt Oulunkylän seurakuntaneuvoston 

varsinaiseksi jäseneksi oltuaan edellisen kauden varajäsen. 

Hallitus päätti, että Turun puoluekokoukseen osallistuu Kalevi Tuulenmäki. Hän oli 

Oulunkylän Kansallisseuran nimissä tehnyt puoluekokoukselle ehdotuksen ponneksi, 



jonka mukaan valtion budjetista oululaisen golfkentän lisärakentamiseen myönnetty 

170 000 euron avustus peruutetaan ja että hyväksyessään ponnen puoluekokous 

edellyttää, että ko. summa käytetään muutaman vanhainkodin laitehankintoihin tai 

muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen. Puoluekokous ei ollut kuitenkaan ottanut 

ehdotusta käsittelyyn.   

Puheenjohtaja oli lähettänyt omissa nimissään ministeri ja puolueen puheenjohtaja 

Ville Itälälle Oulunkylän Kansallisseuran ja oman onnittelun jatkopestistä puolueen 

puheenjohtajana.  

Puoluekokouksessa Kokoomuksen varapuheenjohtajaksi valittu Sari Sarkomaa oli 

lähettänyt kokoomusyhdistysten puheenjohtajille kiitoskirjeen saamastaan Helsingin 

piirin tuesta vaalissa. Hänen mielestään varapuheenjohtajan tehtävä on ennen 

kaikkea järjestöllinen luottamustehtävä, hän on viestinviejä kentälle ja kentältä. 

Kirjeessään hän lupautui olemaan käytettävissä yhdistysten erilaisissa tilaisuuksissa, 

jäsenilloissa, syyskokouksissa ja vaikkapa toritapahtumissa. 

Seuran syyskokouksessa kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen sekä 

2003 eduskuntavaaleihin ehdokkaaksi valittu Sirkka Lekman piti poliittisen 

katsauksen, jossa hän puhui mm. Vuosaaren satamahankkeesta ja 

ulkomaalaisasioista sekä talousarvion tiimoilta Stadionin kattamisesta, Helsingin 

keskustan saattamisesta viihtyisämmäksi liikkua myös huonolla säällä, Eduskunnan 

edessä sijaitsevista makasiineista sekä koululaisten ilmaisista matkalipuista. 

 Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 44. Suomi siirtyi euroaikaan ja jäsenmaksu oli nyt  

24 euroa. Syyskokouksen kokouskutsussa puheenjohtaja Kalevi Tuulenmäki selosti 

jäsenille Kokoomuksen puoluevaltuuston tekemää päätöstä, jonka mukaan jokaiselle 

Kokoomuksen jäsenelle tilataan Nykypäivä – lehti 1.1.2003 alkaen. Jos 

ruokataloudessa on useampia kokoomuksen jäseniä, talouteen tulee vain yksi lehti. 

Kokonaismaksu ilman seuralle tulevaa osuutta on 30 euroa, josta puolueelle menee 

17 euroa ja lehden osuudeksi jää 13 euroa. Puoluevaltuuston suositus on, että 

yhdistyksen oma osuus olisi 5 – 10 euroa.  Hallitus esittää syyskokoukselle, että 

perusjäsenmaksu on 35 euroa ja samassa taloudessa asuvien muiden jäsenten 

maksu on 23 euroa ilman lehteä. Puolue tilaa siis vuoden 2003 alusta kaikkiin ns. 

Kokoomustalouksiin Nykypäivän, jonka tilaus kuitenkin lopetetaan maaliskuun 

lopussa niiltä jäseniltä, jotka eivät maksa jäsenmaksuaan. 

Syyskokous päätti sitten jäsenmaksun korottamisesta 35 euroon. 



Vuosi 2003 oli taas vaalivuosi. Eduskuntavaalit pidettiin maaliskuussa. (Jostakin 

syystä toimintakertomuksessa todetaan, että ” vuosi oli vaalien kannalta ns. 

välivuosi, jolloin ei ollut mitään valtakunnallisesti merkittäviä vaaleja” ( liekö 

toimintakertomusta laadittaessa käytetty edellisen vuoden pohjaa, jolloin ko. kohta 

jäi poistamatta). Oulunkylässä ei ollut omaa ehdokasta. Puheenjohtaja ja sihteeri 

olivat sopineet Pakilan Kokoomuksen puheenjohtaja Matti Enrothin kanssa yhteisen 

vaalitilaisuuden järjestämisestä Sihteeriopistossa. Enroth oli itsekin piirin 

syyskokouksessa äänestyksessä valittu ehdokkaaksi. Sopimuksessa oulunkyläläiset 

hoitavat kahvituksen, kolmanneksen vuokrasta ja arpojen myynnin Pakilalaiset 

hoitavat Enrothin lisäksi muut esiintyjät, 2/3 vuokrasta, esitteen painatuksen ja 

jakelun. Arpajaisiin molemmat seurat tuovat voittoja. Arkistossa ei ole mitään 

mainintaa, pidettiinkö näin tarkkaan sovittu tilaisuus.  

Puheenjohtaja Tuulenmäki kertoi kevätkokouksen kutsukirjeessä ( 6.3.2003), että 

kun Oulunkylästä ei ole omaa ehdokasta käynnissä olevissa eduskuntavaaleissa, hän 

on tälläkin kertaa ollut Siltamäen Kokoomuksessa toimivan Sirkka Lekmanin 

tukiryhmässä. Hän toteaa, että Kokoomuksella on Helsingistä hyvät ehdokkaat, 

joista Lekman on yksi vaihtoehto. Hän on ollut mm. usean kerran yhdistyksen 

kokouksissa puhumassa. Jäsenkirjeen ohessa hän lähetti vaaliesitteen ja kamman, 

hallituksen luvalla (tosin tästä on pöytäkirjamerkintä jälkikäteen 12.3.).  Lekman tuli 

kuudennelle varasijalle. (Hänhän oli ollut kansanedustaja syyskuusta 1998 

maaliskuuhun 1999 noustuaan varasijalta eduskuntaan Anssi Rauramonsiirryttyä 

urheilujohtajaksi, mutta oli sitten 1999 vaaleissa pudonnut toiselle varasijalle).   

Johtokunta kokoontui kuusi kertaa. Kolme ensimmäistä kokousta ja kevätkokous 

pidettiin vielä sihteeri Heli Aamuruskon kotona. seuraava johtokunnan kokous 

puheenjohtaja Tuulenmäen kotona ja seuraava ravintola Vegassa. Viimeinen 

hallituksen kokous ja syyskokous pidettiin sitten Oulunkylän Seurahuoneella, jonka 

entisöinti oli saatu valmiiksi ja joka oli nyt avattu ”kaikkien Oulunkylän asukkaiden, 

yhdistysten ja seurojen käyttöön”. Ulkopuolisia puhujia ei kevät- eikä 

syyskokouksissa ollut. Omin väin purettiin syyskokouksessa mm. huonoa 

vaalimenestystä  (Kokoomus menetti lähes 46 000 ääntä ja 6 edustajapaikkaa ). 

Jäsentapahtumana järjestettiin 27.9. retki Tuusulaan Lottamuseoon.  Seura lupasi 

maksaa jäsenten, myös perheenjäsenten edestakaisen kuljetuksen, tarvittaessa 

bussilla, pääsyliput ja pullakahvit museossa. Retkeen osallistui viisi jäsentä.  



Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 42.  Vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä 

puheenjohtaja kirjoittaa: ” Jälleen on yksi vuosi lähestymässä loppuaan. 

Yhdistyksemme toiminnassa ei ole tapahtunut mitään repäisevää. Tarvitsemme 

joukkoomme aktiivisia puuhaihmisiä, joilla on aikaa ja jotka jaksavat järjestää 

erilaisia tapahtumia. Varmaankin työssäkäyvien pitäisi olla melkoisia superihmisiä, 

mikäli he vielä vapaa-aikanaan jaksaisivat puuhastella järjestötoiminnassa. Me 

ikääntyneet ja ikääntyvät olemme vuosien saatossa pumpanneet itsemme niin 

tyhjiin, ettei oikein jaksa järjestää mitään, ainakaan kovin mittavia tapahtumia.” 

Jäsenluettelosta voi laskea, että hallituksen jäsenten keski-ikä oli 56 v (vaihdellen 

27v – 68v, ei siis niin kovin iäkästä ). Jonkinlaista turhautumista oli aistittavissa. 

Sama hallitus valittiin seuraavallekin vuodelle 2004 lisättynä yhdellä uudella 

jäsenellä, Martti Linnoarolla, josta sitten seuraavana vuonna (2005) tuli 

puheenjohtaja viideksi vuodeksi.  

Vuosi 2004 oli taas vaalivuosi, kesäkuussa oli EU-vaalit ja kunnallisvaalit lokakuussa. 

 Toimintasuunnitelmassa yhdeksi tavoitteeksi asetettiin jäsenmäärän nostaminen 

42:sta ja aktiivisten nuorten ja keski-ikäisten saaminen riveihin. Todettiin, että 

seuran kautta aktiivisilla jäsenillä on mahdollisuus päästä vaikuttamaan oman 

alueen ja koko kaupungin asioihin eriasteisissa elimissä. Oliko esimerkiksi 

jäsenhankinnassa aikaisemmin todellakaan riittävästi painotettu, että tie 

kokoomuslaiseen kunnallispolitiikkaan kulkee juuri kansallisseuran kautta . 

Nyt kaikki kokoukset ja tilaisuudet voitiin pitää Oulunkylän seurahuoneella.  

 Helsingin Kokoomus oli lähettänyt paikallisyhdistysten puheenjohtajille helmikuussa 

kyselyn vaali- ym. asioista. Hallitus päätti ensimmäisessä kokouksessaan hyväksyä 

puheenjohtajan seuraavat vastaukset kyselyyn. Kesäkuun EU-vaaleihin Helsingin 

piirin ehdokkaiksi oli nimetty: Seppo Huhta, Eija-Riitta Korhola, Jukka Kuoppamäki, 

Lea Saukkonen ja Alexander Stubb. Nyt kysyttiin, ketä tai keitä paikallisyhdistys 

tukee ja miten se aikoo osallistua vaalikampanjaan. Oulunkylän Kansallisseura päätti 

tukea Alexander Stubbia ja ilmoitti voivansa jakaa alueellaan hänen 

vaalimainoksiaan. Edelleen piirin kyselyssä tiedusteltiin onko yhdistyksen jäseniä 

ehdolla kunnallisvaaliehdokkaiksi ja miten yhdistys aikoo osallistua vaalikampanjaan.  

Martti Linnoaro ilmoitettiin ehdolle ja omaa ehdokasta tuetaan ja vaalikampanjat 

järjestetään mahdollisesti yhteistyössä naapuriyhdistysten kanssa. Vielä kysyttiin, 



mitkä ovat kolme keskeisintä asiaa, jotka Helsingin Kokoomuksen tulisi nostaa 

kunnallisvaaliteemoiksi. Vastaus kuului: 1) Kansalaisten turvallisuuden lisääminen ja 

tehostaminen  2) Terveydenhuollon ja vanhushuollon järkevä turvaaminen  3) 

Koululaitoksen toiminnan turvaaminen mm. hallinnosta leikkaamalla  4) Ehdoton ei 

huumeille ja elintasopakolaisille. Lopuksi pyydettiin puheenjohtajan kommentti 

poliittisesta tilanteesta. Kalevi Tuulenmäki oli kirjoittanut kokonaisen sivun mittaisen 

näkemyksensä otsikolla ”Kokoomuksen alamäki”. 

 Arvostelun kohteena olivat eräät nimeltä mainitsemattomat liian 

vasemmistomyönteiset kokoomusnaispoliitikot, Oulun golfratasekoilu (josta hän oli 

tehnyt ponnen puoluekokoukseen, mutta sitä otettu käsittelyyn), HUSin 

luottamuselimen seminaarimatka Ranskaan, josta kokoomuslaiset eivät 

kieltäytyneet, kuten monet muut, Musiikkitalo – hanke (josta hän oli kirjoittanut NP: 

ssä ja Alueuutisissa) sekä kohtuuttoman kalliit pankkipalvelut, joita Kokoomus ei  

ollut vastustanut. 

Ilmeisesti myös Kansallisseuran jäsen Matti Halme nimettiin myöhemmin ehdolle 

kunnallisvaaliehdokkaaksi. Piirikokous päätti 20.4. Kokoomuksen listan 102 

kunnallisvaaliehdokkaasta, Linnoaro oli listalla, Halme ei. Silmään pistää, että 

ehdokaslistalla oli kaksi muuta oulunkyläläistä, jotka eivät olleet Oulunkylän 

Kansallisseuran jäseniä, Martti Linnoaro asui Etelä-Kaarelassa, Matti Halme sekä asui 

alueella että oli jäsen.  

Kansallisseura järjesti 12.5. yleisötilaisuuden Oulunkylän Seurahuoneella. 

Tilaisuudessa puhuivat EU-parlamenttiehdokas Alexander Stubb ja 

kunnallisvaaliehdokas Martti Linnoaro. Kutsu oli lähetetty seuran jäsenille. 

Puheenjohtaja korosti siinä, että menestyminen EU -vaaleissa on Kokoomukselle 

tärkeätä ja että hyvä tulos poikii osaltaan menestyksen myös kunnallisvaaleissa. 

Kutsu oli myös mm. NP:ssä ja tilaisuus oli kaikille avoin. Paikalla oli kymmenen 

henkeä, jotka saivat aikaan kyllä vilkkaan keskustelun.  

Stubbin omaperäisen vaalimainoksen kannessa lukee: ”Kukapa nyt Euroopan 

Unioniin hurahtaisi? Paitsi asiantuntija”. Hänen neljä teesiään kuuluivat: 1) 

Suomalainen EU-asiantuntija parlamenttiin 2) Suomi takaisin Euroopan ytimeen 3) 

Euroopasta turvallinen paikka elää ja 4) Suomen ja Euroopan kilpailukyky 

pelastettava. Stubb sai eniten ääniä koko maassa ( 114 652 ja Helsingissä  30 717). 

Martti Linnoaro ei kunnallisvaaleissa yltänyt valtuustoon.   



Kevätkokouksessa maaliskuun lopulla ei ollut ulkopuolista esiintyjää. 

Tilannekatsauksen piti oma puheenjohtaja paikalla olleelle kahdeksalle  

osallistujalle. Teemoina olivat juuri tulevat EU- ja kunnallisvaalit sekä 

 kesän puoluekokous 4.-6.6. Seinäjoella, jossa ennakoitiin mielenkiintoista kokousta. 

Hallitus ei evästänyt Kalevi Tuulenmäkeä millään tavalla kokoukseen.  

 

Syyskokouksessa ei liioin ollut ulkopuolista puhujaa. Kokouskutsussa (päiv. 24.10) 

puheenjohtaja tervehti jäseniä seuraavasti: ” Saamme onnitella itseämme, 

kokoomuslaisia, äänestäjiä, Kansallista Kokoomusta ja erityisesti erinomaista uutta 

puheenjohtajaamme Jyrki Kataista mainiosta voittotuloksesta kuntavaaleissa. 

Kokoomus on Suomen neljässä suurimmassa kaupungissa, Helsingissä, Espoossa, 

Turussa ja Tampereella suurin, johtava puolue. Lisäksi Vantaallakin saimme 

vaalivoiton kahdella lisäpaikalla. Tästä on hieno jatkaa kohti tulevia koitoksia ja uusia 

vaaleja. Jokaisen ehdokkaan tekemä vaalityö ja hänen saamansa äänet auttoivat 

Kokoomuksen valtakunnallisesti merkittävään voittoon. Tietysti Helsingissä 

saavutettu menestys on meille tärkeä. Olkaamme siitä ylpeitä! ”  

Kalevi Tuulenmäki jätti puheenjohtajuuden vuoden lopussa, mutta jäi vielä 

hallitukseen. Hän oli ollut leimallisesti myös aatteellinen johtaja, joka  

jäsenkirjeissään  esitti näkemyksensä maan ja kaupungin asioista, osallistui ahkerasti 

puoluekokouksiin, teki vaalityötä ja vetosi jäsenistöön ns. kenttätyön puolesta.  

Vuoden lopussa seurassa oli 42 jäsentä, jäsenmaksu 35 euroa ja tilipäätös osoitti 

167, 74 euron alijäämää, mutta talous oli silti vankalla pohjalla, pankissa 2 655 

euroa.  

Vuosi 2005 käynnistyi uuden puheenjohtajan, Martti Linnoaron komennossa ( 2005 

– 2009). Myös sihteeri vaihtui, kun Maija Ryynänen jatkoi Heli Aamuruskon jälkeen. 

Vuosi oli vaalien kannalta jälleen ns. välivuosi. Sen sijaan Kansallisseuran kannalta oli 

tulossa juhlavuosi. Toimintasuunnitelmassa tosin ei juhlavuotta muistettu mainita 

lainkaan. Vuodelle suunniteltiin virkistys- ja tutustumiskäyntejä 

pääkaupunkiseudulla esim. joihinkin museoihin ja Eduskunnan lisärakennukseen. 

Aktiivista jäsenhankintaa korostettiin jälleen ja jäsenkirjeitä luvattiin lähettää 3-4.   

Kokoukset pidettiin pääsääntöisesti Oulunkylän Seurahuoneella, pari kertaa Palmian 

tiloissa Käpylässä ja  kerran johtokunta kokoontui puheenjohtajan kotona.  



Ensimmäisessä hallituksen kokouksessa todettiin, että entisen käytännön mukaan 

yhdistyksen hallitus haluaa muistaa niitä, jotka ko. vuonna viettävät merkkipäiviään. 

Nyt kirjattiin kuusi nimeä, joilla tuli täyteen ns. pyöreitä vuosia. Taloudenhoitaja 

velvoitettiin huolehtimaan muistamisesta. Keskeisinä teemoina kuluvan vuoden 

toiminnassa todettiin jäsenhankinta, 2006 presidentinvaalit ja seuran 80-vuotisjuhla. 

Päätettiin yhdistää seuran profiilin nosto 80-vuotisjuhliin syksyllä. Ideoitiin info- ja 

kahvitilaisuutta esim. kauppakeskus Ogelissa ja sponsorihankintaa.  

Seuran syyskokouksissa ja vuosijuhlissa on ollut tapana myöntää Kokoomuksen 

leijonamerkkejä tunnustuksena pitkäaikaisesta jäsenyydestä ja ansiokkaasta 

toiminnasta. Merkit voidaan myöntää vain arvojärjestyksessä: vihreä (3 vuoden), 

sininen (5 vuoden), valkoinen (10 vuoden) ja kultainen leijona (15 vuoden 

jäsenyydestä puolueessa ja lisäksi eri vaativuustason ansioita ja muita ehtoja) Kaksi 

ensimmäistä myöntää piirihallitus, kaksi jälkimmäistä puoluehallitus. 80-vuotisjuhlaa 

silmälläpitäen hallitus listasi toukokuun kokouksessaan saajaehdokkaat. 

Kevätkokouksessa keskusteltiin tulevasta vuosijuhlasta. Päätettiin, että juhlaa varten 

laaditaan historiikki. Juhlapaikaksi kaavailtiin ravintola Nyyrikkiä ja puhujaksi joko 

Alexander Stubbia tai Sari Sarkomaata. Kevätkokouksen päätteeksi Palmian catering-

palvelujen johtaja Maija Lanne esitteli Palmian organisaatiota ja toimintaa. 

Kansallisseuran 80-vuotisjuhlat pidettiin lauantaina 15.10. 2005 alkaen klo 15.00 

Ravintola Nyyrikissä. Puheenjohtaja esitti tervetuliaissanat. Musiikista vastasivat 

Anja Hinkkanen (hanuri) ja Johanna Riikonen (kantele). Juhlapuheen piti piirin 

puheenjohtaja Kai Hagelberg. Hän käsitteli ensin lyhyesti puolueen ja sitten 

muutamin välähdyksin Oulunkylän Kansallisseuran vaiheita. Toisessa osassa puhetta 

hän totesi, että ”jäsenyhdistysten toiminta on ollut se perusvoima, jolla Kokoomus 

on saavuttanut asemansa Helsingin suurimpana puolueena. Aktiivinen näkyminen 

kaupunginosatapahtumissa on tärkeätä. Yhdistyksen perustoiminnan rinnalla on 

myös tuettava sen jäsenten tavoitteita poliittisella uralla”. Puhuja painotti 

jäsenrekrytoinnin tärkeyttä. Hän totesi, että ”meneillään oleva Niinistön 

presidenttikampanja tarjoaa hyvän väylän”.  Hän kehotti hankkimaan joukolla uusia 

ihmisiä Niinistön tukiryhmään. ”Tukiryhmän jäsenenä on vapaampaa kannattaa 

kokoomus-aatetta,  kuin sitoutuminen suoraan puolueen jäseneksi. 

Presidentinvaalin jälkeen tältä tukijoukolta on helpompi kysyä halukkuutta puolueen 

jäsenyyteen”.  Hän muistutti, että Kokoomuksen jäsenet eivät automaattisesti kuulu 

tukiryhmään, vaan jokaisen tulee siihen henkilökohtaisesti liittyä. ”Tehtävä teille 



arvoisa juhlaväki: jokainen teistä varmistaa, että on Niinistön tukiryhmässä ja hankkii 

viisi uutta jäsentä tuttavapiiristään tekemään Saulista presidenttiä”, puhuja päätti ja 

onnitteli juhlivaa Kansallisseuraa. Pakilan Kokoomuksen puheenjohtaja Matti Enroth 

toi juhlaan naapuriyhdistyksen tervehdyksen. Seuran varapuheenjohtaja Ritva 

Kankaiselle annettiin Kokoomuksen kultainen Leijona –ansiomerkki. 

Maammelaulun jälkeen seurasi juhlalounas. Nyyrikin tarjous 60 hengelle oli 25 

eur/hlö. Seura oli päättänyt periä 5 euroa jäseniltä. Kustannuksiin oli varattu 1 500 

euroa. Arkisto ei kerro, paljonko oli osanottajia. 

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Oulunkylän Seurahuoneella ilman 

ulkopuolisia puhujia.  Jäsenmäärä oli nyt 38  ja seuraavan vuoden jäsenmaksuksi 

päätettiin 38 euroa, josta yhdistykselle tulee 5 euroa. Samassa taloudessa asuvilta 

toisilta jäseniltä suuruudeksi päätettiin 25 euroa. 

Toimintakertomuksen mukaan syksyllä tehtiin aktiivista työtä Sauli Niinistön 

presidenttiehdokkuuden puolesta (vaikkei mitään mainintoja hallituksen 

kokousmuistioissa olekaan). 

Vuonna 2006 oli presidentinvaalit. Kansallisseuran hallitus kokoontui vuoden aikana 

viisi kertaa. Osa pidettiin Palmian tiloissa, samoin kuin kevätkokous, jossa oli läsnä 

kuusi jäsentä. Osaksi hallitus kokoontui Oulunkylän Seurahuoneella, jossa myös 

syyskokous pidettiin, läsnä oli seitsemän jäsentä. Vuosi oli perin hiljainen. 

Toimintasuunnitelman mukaan oli päätetty olla ulospäin aktiivisia. Siihen ajateltiin 

presidentinvaalien antavan hyvät mahdollisuudet. Tarkoitus oli järjestää Ogelin 

kauppakeskuksessa oma kampanja jäsenten hankkimiseksi ja tehdä samalla 

vaalityötä Niinistön puolesta. Ei kuitenkaan ilmeisesti ehditty liikkeelle. Presidentin 

vaalien ensimmäisen kierroksen äänestyspäivä oli 15.1. ja toisen 29.1. Hallitus piti 

ensimmäisen kokouksensa vasta 30.1. 

Seuran arkistossa on Kalevi Tuulenmäen 16.1. päiväämä kirje ” Presidenttiehdokas 

Sauli Niinistölle”( kirjoittanut vain omissa nimissä, mutta kertoo olevansa 

Oulunkylän Kansallisseuran jäsen). Hän onnittelee Niinistöä upeasta vaalituloksesta 

ensimmäisellä kierroksella ja kertoo jutelleensa ajatuksistaan myös ”Jyrkin kanssa 

kahviossasi linja-autoasemalla”.  Kirjeessä hän esittää yhdeksän kriittistä näkemystä 

Tarja Halosesta, jotka seikat olisi tuotava esiin vaalitaistelussa.  



Hallituksen jäsen Lauri Turja kuoli 16.9. Seuraavan vuoden hallitukseen ei hänen 

tilalleen valittu ketään, muuten sama hallitus valittiin jatkamaan vuonna 2007. 

Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 36, jäsenmaksu ennallaan 38 euroa. 

Vuonna 2007 pidettiin eduskuntavaalit. Mutta vaalivuosi ei nytkään näkynyt 

mitenkään seuran toiminnassa. Toimintasuunnitelmassa tosin jälleen painotettiin, 

että aktiivisten jäsenten saaminen hallitukseen olisi hyvin toivottavaa. ”Olemme 

päättäneet olla ulospäin aktiivisia. Tähän antaa hyvän mahdollisuuden tulevat 

eduskuntavaalit. Olisi vihdoin järjestettävä kauppakeskus Ogelissa yhdistyksen oma 

kampanja jäsenten hankkimiseksi. Samalla voisimme tehdä työtä 

eduskuntaehdokkaidemme puolesta”.  Mutta ilmeisesti tekemättä jäi, koska sen 

paremmin toimintakertomuksessa kuin hallituksen kokousmuistioissakaan ei 

tällaisesta näy mitään merkintää. 

Helmikuun kokouksessa hallitus päätti esittää kevätkokoukselle, että 30 vuotta 

yhdistyksen jäseninä olleet kutsutaan kunniajäseniksi. Tätä esitystä ei 

kevätkokoukselle kuitenkaan tehty. Samoin hallitus päätti entiseen tapaan muistaa 

jäseniä merkkipäivinä sekä tarkistaa ansiomerkkitilanteen yhdistyksen jäsenten 

osalta. 

Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 35 maksanutta jäsentä. 

Hiljaiselo jatkui. Vaikka 2008 oli jälleen vaalivuosi, nyt vuorossa kunnallisvaalit, ei 

Oulunkylän Kansallisseurassa tuntunut tapahtuvan juuri mitään siitä huolimatta, 

että toimintasuunnitelmassa oli sama aikomus, kuin jo vuosia, olla ulospäin 

aktiivinen ja järjestää vihdoin yhdistyksen oma kampanja kauppakeskus Ogelissa ja 

samalla tehdä työtä omien kunnallisvaaliehdokkaiden puolesta. 

Ehdokkuushalukkuutensakin olivat ilmaisseet puheenjohtaja Martti Linnoaro ja 

hallituksen jäsen Jari Nikula-Blomqvist. Hallitus suunnitteli järjestävänsä ennen 

26.10 pidettäviä kunnallisvaaleja Pakilan yhdistyksen kanssa jäsentilaisuuden 

Oulunkylän Seurahuoneella, jossa yhdistysten kunnallisvaaliehdokkaat esittäytyvät. 

Samassa kokouksessa päätettiin vielä, että Oulunkylän Kansallisseura maksaa 

kahden kunnallisvaaliehdokkaan osallistumismaksut 140 euroa / ehdokas  Sen 

enempää ei vaaleista aikakirjoissa ole merkintöjä.  Kunnallisvaaleissa oli sitten 

varsinaisina ehdokkaina Johanna Krabbe ja Aaro Väyrynen, jotka molemmat olivat 

liittyneet Oulunkylän Kansallisseuran jäseniksi 2008. Seuran nimissä ei ilmeisesti 

tehty mitään vaalityötä. 



Kevätkokoukselle 25.3. informoitiin kirjeestä, jonka Kalevi Tuulenmäki oli 11.3. 

lähettänyt Kokoomuksen palauteinfoon ja puheenjohtaja Jyrki Kataiselle ja 

hallituksen toimenpiteestä kirjeen suhteen. 

Kirjeessään Tuulenmäki kiitti ensin siitä, että yksi hallituksen lupaamista asioista oli 

toteutunut, kun työeläkkeet olivat nousseet. Mutta sitten tuli risuja. Kirjoittaja 

paheksui ankarasti ministeri Ilkka Kanervan moraalisesti sopimattomia  

tekstiviestejä. Niitä ei voinut kuitata sillä, että Kanerva oli yksityishenkilö, sillä hän oli 

myös yksi Suomen johtavista poliitikoista, joka oli kyllä hoitanut ministeripestinsä 

hyvin, mutta Kokoomuksen uskottavuus oli saanut kovan kolauksen. Kirjoittajan 

mielestä Kokoomus olisi tehnyt viisaasti vaihtamalla ministeriksi esim. Pertti 

Salolaisen ja puolueen nopea, päättäväinen toiminta olisi voinut pelastaa puolueen 

mahdolliselta alamäeltä.  

Kansallisseuran hallitus oli käsitellyt kirjeen kokouksessaan 25.3. ja ilmoittanut 

puolueelle yhtyvänsä kirjeen sisältöön ja vahvistavansa sen Kansallisseuran 

hallituksen päätöksellä. Kansallisseuran hallitus pani vielä paremmaksi. Se totesi 

kannanotossaan, että ”mikäli ministeri Kanerva ei puhu totta tekstiviestien 

sisällöstä, vaan niissä kerrotaan esim. alapään juttuja tai seksiin viittaavia viestejä, 

erottaminen on pantava toimeen välittömästi..”  Pyydettiinpä vielä lähettämään 

Kokoomuksen kannanotto tähän asiaan joko seuran puheenjohtajalle tai 

Tuulenmäelle. Mahtoiko vastausta koskaan tulla, arkistosta ei ilmene.  

Joulukuun hallituksen kokouksessa todettiin pöytäkirjaan, että Kalevi Tuulenmäki oli 

27.10.2008 lähettänyt puheenjohtaja Jyrki Kataiselle kiitoskirjeen 

vaalimenestyksestä. Kirjeessään Tuulenmäki paitsi onnittelee vaalimenestyksestä, 

toivoi, että Katainen jatkaa samaan malliin sekä antoi tunnustusta Kataisen 

toiminnasta puheenjohtajana ja ministerinä. ”On kiva asua kokoomuksen 

johtamassa sinivalkoisessa Suomessa”, Tuulenmäki päättää onnittelunsa. 

Allekirjoituksessa nimen perässä oli Oulunkylän Kansallisseura. 

Jyrki Katainen vastasi neljän päivän sisällä kiittämällä lämpimästi sähköpostista ja 

viestistä. ”Positiivista palautetta on aina mukava saada. Suuremmat kiitokset 

kuitenkin siitä, että olit mukana Kokoomuksen vaalityössä. Kuten vaalivalvojaisissa 

sanoin, on historiallisen upea tulos loistavan kenttäväen ja hyvän talkoohengen 

ansiota. Yritimme vain Tarun kanssa olla sössimättä tekemäänne työtä esim. 



vaaliväittelyissä. Nöyrimmät kiitokset siis tähänastisesta työstä. Työ kuitenkin 

jatkuu!” 

Jos toimintavuosi olikin vähän hiljainen, kirjeenvaihtoa oli Oulunkylän 

Kansallisseuran nimissä tapahtunut. 

Vuonna 2009 oli taas aika valita EU-parlamenttiin uudet jäsenet. Eurovaalit pidettiin 

7.6. Nyt ei asetuttu ilmeisesti kenenkään nimenomaisen ehdokkaan taakse, kuten 

edellisissä vaaleissa 2004 Alexander Stubbin.  

Toimintasuunnitelma tällekin vuodelle toisti edellisvuosien tapaan toteamuksen, 

että ”jäsenmäärämme on polkenut paikallaan. Yhdistystoiminta pyörii muutaman 

aktiivijäsenen toimesta. Suuri haaste on saada edes omat jäsenemme aktivoitua ”.  

Oli toistamiseen päätetty olla ulospäin aktiivisia ja jälleen suunniteltiin kampanjaa 

Ogelin kauppakeskukseen.  Myös suunniteltiin yhteistyön käynnistämistä 

naapurijärjestöjen kanssa. Yhteistä tilaisuutta ilmeisesti valmisteltiinkin, mutta 

lokakuun kokouksessa hallitus joutui toteamaan, että ” yhteistyö 3 .11.  2009  

Haagan, Keski- Helsingin ja Pakilan Kokoomusten kanssa ei nyt onnistunut 

kokoustilan puutteen vuoksi. Uusi yhteistyö aloitetaan Keski-Helsingin Kokoomuksen 

kanssa.  Lisäksi kaavaillaan yhteistyötä Pukinmäen Kokoomuksen kanssa ”.  

Joulukuussa sitten pidettiinkin yhdessä Keski-Helsingin kanssa jäsenilta ravintola 

Helsingessä Vanhankaupungin lahdella. Tilaisuudessa kokoomuslainen ravintoloitsija 

Jarmo Salonen kertoi alueesta, yrittäjyydestä ja omista luottamustehtävistään.  

Seura osallistui yhdessä Oulunkylä-seuran kanssa Oulunkylä-päivän suunnitteluun. 

Toukokuussa Oulunkylä-päivässä oli lähes koko hallitus aktiivisesti mukana. Neljä 

hallitusjäsentä jakoi ilmapalloja, vaalilehtiä ja kokoomusmateriaalia, mehua ja 

makeisia sekä kuunteli ja keskusteli ihmisten kanssa. Myös Eurovaaliehdokkaista 

olivat paikalla Eva-Riitta Siitonen, Nina Suomalainen ja Pia Kauma.  Kokoomuksen 

eurovaalimateriaalia jaettiin toukokuussa myös alueen postiluukkuihin ja  

postilaatikoihin. 

Hallitus piti vuoden aikana neljä kokousta, jotka yhtä lukuun ottamatta pidettiin 

Oulunkylän Seurahuoneella (yksi Ravintola Nyyrikissä) samoin kuin kevät- ja  

syyskokoukset, joissa ei ollut tänä vuonna  mitään tilannekatsauksia. Martti Linnoaro 

oli toiminut viisi vuotta puheenjohtajana ja jätti nyt paikkansa. Samoin sihteeri Maija 

Ryynänen , joka  hoiti sihteerin tehtävät syksyyn asti. 



Vuoden lopussa jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 38, taseen loppusumma 1 268 

euroa ja tilikauden tappio 8,27 euroa. 

Yhteenveto 2000 - luvun ensi vuosikymmenestä 

 

Uuden vuosituhannen ensimmäinen kymmenluku oli pääosin hiljaiselon aikaa. 

Alakuloa aiheutti puheenjohtaja Esa Enrothin kuolema 2001 sekä hallituksen jäsen 

Lauri Turjan kuolema 2006. Sihteerin tehtävien hoidossa oli kauden alussa ongelmia. 

Tälle vuosikymmenelle osuivat jälleen kolmet kunnallisvaalit, kahdet 

eduskuntavaalit, kahdet presidentinvaalit, kahdet EU-vaalit sekä kahdet 

seurakuntavaalit. Mutta Kansalliseuran vaalityöskentely oli huomattavasti 

vähäisempää, kuin edellisellä vuosikymmenellä. Sihteeriopistolle kaavailtiin vielä 

2003 eduskuntavaalitilaisuutta yhdessä Pakilan yhdistyksen kanssa, mutta jäi 

ilmeisesti suunnittelun asteelle. Sen sijaan 2004 EU-vaaleissa Kansallisseura lähti 

innolla tukemaan Helsingin piirin ehdokasta Alexander Stubbia, järjesti Oulunkylän 

Seurahuoneella vaalitilaisuuden ja jakoi Stubbin vaalimainosta ”Kukapa nyt 

Euroopan Unioniin hurahtaisi? Paitsi asiantuntija”.  Stubb saikin eniten ääniä koko 

maassa (114 652). 

Kansallisseuran 80-vuotisjuhlassa lokakuussa 2005 ravintola Nyyrikissä juhlapuhuja 

Kai Hagelberg  vetosi voimallisesti kuulijoihin, jotta nämä liittyisivät Sauli Niinistön 

tukiryhmään ja hankkivat siihen kukin vielä viisi uutta jäsentä ystäväpiiristään 

”tekemään Saulista presidenttiä”. Mutta ei ollut vielä Sauli Niinistön aika. 

Kunnallisvaaleihin Kansallisseura oli saanut omat ehdokkaansa, mutta valtuutettuja 

heistä ei tullut. 

Oulunkylän Seurahuoneen entisöinti valmistui 2003 ja tilat avattiin asukkaiden, 

yhdistysten ja järjestöjen käyttöön. Nyt myös Kansallisseuran kokousten pito siirtyi 

kodeista sinne. Kevät- ja syyskokouksissa ei kuitenkaan vieraillut mainittavasti 

puolueen tai muita ulkopuolisia esiintyjiä. Tietynlaista hallituksen turhautumista on 

asiakirjoista luettavissa. Vuosi vuodelta kirjattiin toimintasuunnitelmiin tavoite 

jäsenmäärän nostamisesta ja sitä varten kampanjoiden järjestäminen Ogelin 

kauppakeskuksessa, esim. vaalityön merkeissä, mutta toteutus jäi. 



Kokoomuksen puoluevaltuuston päätöksellä alkoi 2003 alusta jäsenille tulla 

Nykypäivä-lehti. Tällöin 30 euron jäsenmaksusta puolueelle tuli 17 ja lehdelle 13 

euroa. Jäsenmaksua lisäsi sitten se, mitä paikallisyhdistys päätti periä omaan 

toimintaansa. Puoluevaltuuston suositus oli 5-10 euroa. Niinpä Oulunkylän 

Kansallisseuran jäsenmaksuksi tuli 35 euroa. 

Yhteistyötä lähialueiden kokoomusyhdistysten kanssa suunniteltiin, mm. Haagan, 

Keski-Helsingin, Pakilan sekä Pukinmäen Kokoomusten kanssa, mutta yritykset 

kariutuivat kokoustilojen puutteeseen. Vain Keski-Helsingin yhdistyksen kanssa 

saatiin aikaan yhteinen jäsenilta 2009. Samana vuonna Kansallisseura osallistui 

yhdessä Oulunkylä-seuran kanssa Oulunkylä-päivän suunnitteluun ja toteutukseen. 

Tilaisuus toimi samalla puolueen EU-vaaliehdokkaiden näyttäytymisenä. Oulunkylä-

päivän, sittemmin Kyläjuhlan järjestämisestä tuli uusi yhteistyömuoto alueen 

toimijoiden kanssa. 

Jäsenmäärä oli hitaassa laskussa ja vakiintui vuosikymmenen lopulla 30-40 jäsenen 

tasolle. Pientä vaihtuvuutta oli vuosi vuodelta. 

 

2010-luku 

 

Tämän vuosikymmenen ensimmäisellä puoliskolla on ollut jo seuraavat vaalit: 

seurakuntavaalit 2010, eduskuntavaalit 2011 ja 2015, presidentinvaalit 2012 ja EU-

vaalit 2014. 

Kansallisseuran uutena puheenjohtajana  2010 aloitti Johanna Krabbe. Aikaisemmin 

seuralla oli ollut naispuolinen puheenjohtaja 1970- luvulla: 1973 Ritva Laurila ja 

1977 Inga Kangas-Korhonen  (joka mahdollisesti myös 1976 ja 1978, tiedot 

puuttuvat ). Edellinen puheenjohtaja Martti Linnoaro valittiin vielä hallitukseen, 

mutta erosi seurasta heti toimintavuoden alussa (7.1.2010), mikä toi haastetta mm. 

kokousten päätösvaltaisuuden suhteen. Toinen kolaus oli, että kokouspaikaksi 

vakiintuneen Oulunkylän Seurahuoneen käytöstä jouduttiin luopumaan, kun 

kaupunki epäsi poliittisilta järjestöiltä tilojen käytön. Uusi kokouspaikka hallitukselle 

löytyi taloudenhoitajan myötävaikutuksella Maunulasta Metsäpurontieltä, erään 

yhdistyksen toimistosta. Kaupunki perui päätöksensä parin vuoden päästä ja 



Seurahuoneella on jälleen voitu pitää sekä hallituksen kokouksia että 

jäsentilaisuuksia.  

Seurakuntavaalit pidettiin marraskuun puolivälissä. Helsingissä 

seurakuntarakennetta muutettiin osittain ja mm. Käpylän ja Oulunkylän 

seurakunnat yhdistyivät vuoden 2011 alusta. Uuteen seurakuntaneuvostoon olivat 

kansallisseuran piiristä ehdolla Veikko Miettinen ja Irja Eskola, joskaan 

kokoomuslaista listaa ei vaaleissa ollut. Eskola tuli valituksi sekä 

seurakuntaneuvostoon että yhteiseen kirkkovaltuustoon. 

Toimintasuunnitelma oli vielä tällekin vuodelle tehty entisellä kaavalla, vanhoja 

sananvalintoja käyttäen. Toiminnassa oli kuitenkin uudistumisen ja virkistymisen 

merkkejä. Aiemmista vuosista poiketen osallistuttiin vuoden Toivotalkoisiin teemalla 

Vihreät Toivotalkoot. Kansallisseuran organisoimana toukokuussa oli leikkipuisto 

Mäkitorpassa Toivotalkoot lasten lelu- ja vaatekeräyksen merkeissä, mukana 

puheenjohtaja ja kaksi hallituksen jäsentä. Paikalla vieraili kansanedustaja Ben 

Zyskowicz. Syksyn Vihreissä Toivotalkoissa 18.9 kerättiin käytettyjä silmälaseja 

Ogelin liikekeskuksessa. Saaliina oli 85 kpl silmälaseja, mitkä silmälasiliikkeen kautta 

toimitettiin tarvitseville. Molemmista talkoista oli artikkeli Oulunkyläinen-lehdessä. 

Tempauksissa jaettiin seuran mainoslehtistä, jossa myös jäsenhakemuslomake. 

Seura osallistui myös Oulunkylä - päivän suunnitteluun ja viettoon 16.5. 

Seurahuoneella. 

Hallitus kokoontui kuusi kertaa. Kevätkokous pidettiin maaliskuun lopussa ravintola 

Pohjan Akassa, jossa kaupunginvaltuutettu Kauko Koskinen piti tilannekatsauksen: 

”Kaupungin talous ja lähipalveluverkon kehittäminen”. Syyskokous pidettiin 

marraskuun puolivälissä Martelan tiloissa Pitäjänmäessä yhteistyössä viiden 

paikallisyhdistyksen kanssa. Tällöin kuultiin esitys Martelan toimisto- ja julkisten 

tilojen kalusteiden kierrätyksestä ja korjaustoiminnasta uustuotannon ohella. 

Poliittisen katsauksen piti kansanedustaja Sari Sarkomaa. 

Seura lisäsi näkyvyyttään keväällä aloittamalla nettisivut 

http://oulunkylänkansallisseura.kokoomus.net/. Helsingin Kokoomuksen ja 

Oulunkylän kaupunginosa   -sivuilta tehtiin suorat linkitykset Kansallisseuran sivuille, 

mikä lisäsi sivujen lukijoita. Vuoden aikana kävijöitä oli lähes 2 000. Seuran 

tapahtumista tiedotettiin Nykypäivä- , Oulunkyläinen- ja Käpylä -lehdissä sekä 



nettisivuilla. Uutena aloitettiin tapahtumista tiedottaminen sähköpostin välityksellä 

jäsenistölle, josta noin 2/3 oli antanut sähköpostiosoitteensa.  

Hallitus merkitsi tiedoksi, että Kalevi Tuulenmäki oli 2011 eduskuntavaaleja varten 

Laura Rädyn tukiryhmässä. Hän oli myös kirjoittanut opetusministeri Henna 

Virkkuselle kriittisiä näkemyksiään vasemmistolaisesta koulupolitiikasta menneiltä 

vuosikymmeniltä. Kimmokkeina olivat Ulf Sundqvistin ja Erkki Ahon kirjoitukset 

Helsingin Sanomien yleisönosastossa.  

Puolue oli nostanut jäsenmaksun 36 euroon (ja alennettu jäsenmaksu, johon ei 

sisälly NP:ää, 23 euroon). Seuran osuus säilyi 5 eurossa, joten jäsenmaksu oli 41 

euroa ( 28 euroa). Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 34 maksanutta. 

Vuonna 2011 olivat vuorossa eduskuntavaalit ( 17.4.). Kalevi Tuulenmäki toimi 

aktiivisesti Laura Rädyn tukiryhmässä ja Johanna Krabbe Sari Sarkomaan 

tukiryhmässä. Mitään varsinaista vaalitilaisuutta ei kansallisseura Oulunkylässä 

järjestänyt, mutta hallituksen toimesta jaettiin ehdokkaiden Räty, Sarkomaa, Perkiö 

ja Sarvamaa esitteitä Oulunkylässä ja lähialueilla. 

Vuoden aikana virisi keskustelu siitä, että useiden paikallisyhdistysten 

jäsentapahtumiin ei löydy osanottajia eikä uusia jäseniä. Voimistui huoli yhdistysten 

jäsenmäärän pienenemisestä ja toiminnan näivettymisestä. Pohdittiin, pitäisikö 

esim. paikallisyhdistysten liittyä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Piiritoimistoon 

viestittiin, että sen johdolla pitäisi vakavasti keskustella mitä useiden pienten 

paikallisyhdistysten toiminnan vahvistamiseksi ja mahdolliseksi uudelleen 

järjestelyksi olisi tehtävissä. Pohdittiin mahdollisia kumppaneita. Kevätkokouksessa 

keskusteltiin jo vakavammin  Oulunkylän kansallisseuran osalta yhdistymisestä 

Keski-Helsingin Kokoomuksen kanssa, jos kohta korostettiin Kansallisseuramme 

omaa pitkää ansiokasta historiaa. Yhdistymisasiasta oli tarkoitus sopia 

syyskokouksessa, mutta piiritoimiston järjestelyt Keski-Helsingin Kokoomuksen 

suhteen keskeyttivät suunnitelman. 

Hallituksen syyskuun ensimmäisessä kokouksessa (1.9.) oli esillä Oulunkyläpäivä, 

josta pöytäkirjassa todetaan, että ” Oulunkyläpäivää ei enää järjestetä ko. nimellä, 

vaan tapahtuma on Oulunkylän kyläjuhla. Yhteydenotoista huolimatta 

puheenjohtaja ei ole saanut tietoa ohjelmasta tai järjestäjästä. Informaation 

puutteen vuoksi yhdistys ei osallistu tapahtumaan tänä vuonna”. 



Samassa kokouksessa oli esillä myös tapahtuma ”Järjestötori” Oulunkylän kirjastossa 

12.-16.9, jossa yhdistykset voivat esitellä toimintaansa. Mutta tämänkin tapahtuman 

osalta todetaan, ” että lisätietoa tapahtuman järjestelyistä ei ole saatu. Jos 

tapahtuma toteutuu, puheenjohtaja tekee yhdistyksestä pienen esitteen ja vie sen 

tapahtumaan esille”. Tiedonkulussa oli siis ongelmia. Niistä johtuen Kansallisseuran 

alueellinen yhteistyö ja näkyvyys jäivät vähäiseksi. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana kolme kertaa (Metsäpurontiellä) ja piti lisäksi 

syksyllä sähköpostikokouksen, Sääntömääräinen kevätkokous 6.4. pidettiin ravintola 

Pohjan Akassa Käpylässä ja syyskokous (21.11.) samoissa tiloissa, molemmat 

yhteistyössä Keski-Helsingin Kokoomuksen kanssa. Kevätkokouksessa poliittisen 

tilannekatsauksen piti kaupunginvaltuutettu Laura Räty ja syyskokouksessa puhuivat 

piirin toiminnanjohtaja Janne Pesonen, puheenjohtaja Sirkka Lekman sekä 

kansanedustaja Lasse Männistö. 

Seuran hallituksen jäseniä toimi tänäkin vuonna erilaisissa luottamustehtävissä: 

Johanna Krabbe Yleisten töiden lautakunnan varajäsenenä, Veikko Miettinen 

Käräjäoikeuden lautamiehenä, Irja Eskola seurakuntaneuvostossa ja yhteisessä 

kirkkovaltuustossa. Opintokerhoasiaa hoiti edelleen Ritva Kankainen.  Aktiivisesti 

osallistuttiin myös piirin kevät- ja syyskokouksiin (Krabbe, Tuulenmäki, Malinen), 

lokakuun ylimääräiseen puoluekokoukseen Finlandiatalossa (Tuulenmäki) sekä 

paikallisyhdistysjohdon tapaamiseen (Krabbe, Kankainen ja Malinen). 

Yhdistyksen internetsivuilla vieraili vuoden aikana 1357 kävijää. Vuoden lopussa 

jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli 32, joista kolme uutta. 

Syyskokouksessa valittiin vuoden 2012 hallitus, puheenjohtajaksi edelleen Johanna 

Krabbe. Seuran taloudenhoitajana 22 vuotta toiminut Veikko Miettinen ilmoitti 

vetäytyvänsä tehtävästä. Uuteen hallitukseen tulivat Ritva Kankainen 

(varapuheenjohtaja), Jarkko Malinen ( sihteeri ja taloudenhoitaja) ja muut jäsenet 

Irja Eskola, Kaija Maijala ja Kalevi Tuulenmäki 

Vuonna 2012 olikin sitten kahdet vaalit: presidentinvaalit keväällä ja kunnallisvaalit  

syksyllä. Presidentti Tarja Halosen ei uuden perustuslain perusteella ollut enää 

mahdollista asettua ehdolle jatkokaudelle. Sosiaalidemokraattinen puolue nimesi 

ehdokkaakseen Paavo Lipposen, Kokoomus Sauli Niinistön, Keskustapuolue Paavo 

Väyrysen ja Vihreät Heikki Haaviston. Ensimmäisellä kierroksella (22.1.2012) eniten 

ääniä saivat Niinistö (36,96 %) ja Haavisto (18,76 %). Äänestysprosentti oli 72,8. 



Toisella kierroksella (5.2. 2012) Niinistö (62,59%) voitti selvästi Haaviston (37,41 %), 

mutta äänestysprosentti (68,9) oli  näin alhainen viimeksi 1950-luvulla. Niinistön 

kampanjatunnus oli ”Suomella töissä”. Maa saikin kokoomustaustaisen presidentin 

sitten vuoden 1956, jolloin Paasikiven kausi päättyi. 

Kalevi Tuulenmäki toimi erittäin aktiivisesti Sauli Niinistön tukijoukoissa laajalla 

kentällä Helsingissä. Oulunkylän kansallisseuran hallitus tempaisi myös Pulpahdus 

Cafe Niinistön torstaina 2.2. kauppakeskus Ogelin, Oulunkylän aseman ja torin 

lähistöllä kiertäen alueella paukkupakkasessa ”pahvisaulin” kanssa tarjoten kahvia, 

Niinistö-esitteitä ja presidenttitietoutta. 

Syksyn kunnallisvaaleja (28.10.2012) silmällä pitäen hallitus toimi erittäin aktiivisesti 

jo kesäkuun Helsinki-päivän tempauksesta vaalipäivää edeltäneisiin päiviin saakka.  

Oulunkylän kyläjuhlien suunnitteluun ja järjestelyihin osallistuttiin aktiivisesti ja 

juhlapäivänä 15.9. Ogelin pihalla kokoomuksen teltassa oli paikalla koko hallitus ja 

Helsingin kunnallisvaaliehdokkaita. Oma ehdokas Johanna Krabbe esiintyi myös 

lavapaneelissa. Teemailta Helsingin ajankohtaisista ilmastoasioista järjestettiin 3.10 

kaupungin keskustassa, Annantalossa, puhujana mm. Lea Saukkonen. Oulunkylän 

ympäriajot polkupyörillä järjestettiin 13.10 ja maalikahvit juotiin Seurahuoneen 

terassilla. Vielä 25.10.  kahvila-auto Korvakärry tarjoili kauppakeskus Ogelin edessä 

kahvia ja ”kuuntelevia korvia”.  Helsingissä eniten ääniä sai Kokoomus. Johanna 

Krabben tulos ensikertalaisena oli 373 ääntä. 

Helsingin Kokoomuksen piirikokoukseen keväällä (16.4.) osallistuivat Johanna 

Krabbe ja Kaija Maijala, kesän puoluekokoukseen Rovaniemellä Kalevi Tuulenmäki ja 

Irja Eskola ja syksyn piirikokoukseen  3.12  puolestaan Johanna Krabbe, Kaija Maijala 

ja Jarkko Malinen. Puheenjohtajapäiville osallistuivat Johanna Krabbe ja Jarkko 

Malinen. Järjestöakatemian koulutusviikonloppuihin osallistui Jarkko Malinen. 

Kevätkokous pidettiin Oulunkylän kirkon takkahuoneessa. Poliittisen katsauksen 

esitti kaupunginvaltuutettu Arja Karhuvaara. Syyskokous puolestaan pidettiin 

Pohjois-Haagan Yhteiskoululla (19.11.). Poliittinen tilannekatsaus toteutettiin 

yhdessä Haagan ja Pitäjänmäen Kokoomusten kanssa ja puoluesihteeri Taru Tujusen  

erinomaista esitystä olikin kuuntelemassa auditoriontäyteinen yleisö.  

Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa.  



Markkinointiviestintään panostettiin tiedottamalla tapahtumista kansallisseuran 

internetsivuilla ja facebookissa. Helsingin Kokoomuksen, Liity Kokoomukseen ja 

Oulunkylän kaupunginosa – sivuilta oli suorat linkitykset, mikä lisäsi sivujen lukijoita. 

Vuoden 2012 aikana sivuilla vieraili noin 1500 kävijää. Puheenjohtaja kirjoitti omaa 

kolumniaan Oulunkyläinen-lehteen. Lisäksi puheenjohtajan bloggaukset  ja 

twiitaukset näkyivät Kokoomuksen nettisivuilla.  

Vuoden aikana Jarkko Malinen osallistui yhdistyksen edustajana Kansion 

yhdistyskoulutukseen, jossa hän arvioi yhdistyksen viestinnän nykytilaa ja laati 

erillisen viestintäohjelman  

Vuoden aikana liittyi seitsemän uutta jäsentä. Vuoden lopussa oli 37 jäsenmaksunsa 

maksanutta jäsentä.  

Vuoden 2013 puheenjohtajaksi oli syyskokouksessa valittu edelleen Johanna Krabbe 

ja hallitukseen Frank Ryhänen (varapuheenjohtaja) Jarkko Malinen (sihteeri ja 

taloudenhoitaja) sekä muiksi jäseniksi Irja Eskola, Ritva Kankainen ja Kaija Maijala. 

Kalevi Tuulenmäki ei asettunut enää ehdolle. Hän oli toiminut kansallisseuran 

hallituksessa kaikkiaan 16 vuotta, joista neljä vuotta puheenjohtajana. Ansioistaan 

hän sai kultaisen Leijonamerkin.  

Vuonna 2013 ei ollut mitään vaaleja. Helsingin Kokoomus keskittyi 

perusjärjestötoiminnan kehittämiseen. Piirihallitus oli päättänyt varata 10 000 euroa 

paikallisyhdistysten toiminnan tukemiseen. Tuen piiriin otettiin ne yhdistykset, 

joiden maksavien jäsenten määrä oli vuoden vaihteessa ollut 30 tai enemmän ja 

kunkin yhdistyksen suhteellinen osuus oli laskettu vähimmäismäärän yli menevien 

jäsenten osalta. Toisena kriteerinä oli riittävä aktiivisuus pidettyjen presidentin- ja 

kuntavaalien sekä Helsinki-päivän toiminnassa. Oulunkylän Kansallisseuran osuus oli 

tarkalleen 98,83 euroa.  Avustuksen saaminen jatkossa edellytti vähintään kolmen 

tapahtuman järjestämistä yhteistyössä piirin kanssa. 

Toimintavuosi olikin tapahtumarikas. Helsinki-päivänä (12.6.) tempaistiin taas 

pienesti Oulunkylän ostoskeskuksen edessä. Oulunkylän kyläjuhlat pidettiin 

kaksipäiväisinä 21-22.9., joista edellinen päivä oli Työväenopiston juhla omissa 

tiloissaan ja jälkimmäinen, sunnuntai, asukastapahtuma Kustaankartanon 

palvelukeskuksen  laajalla piha-alueella. Siellä Kansallisseuralla oli oma 

Kokoomusteltta, jaettavaa materiaalia, makeisia sekä kartonkikortteja, joihin 

tapahtumavieraat kirjoittivat hyviä asioita (sinisille) ja huonoja ( punaisille). Kortit 



ripustettiin telttakatoksen reunaan nähtäville. Saatiin monenlaista palautetta. Hyvää 

oli ylipäätään aktiivinen kansalaistoiminta, erityisesti Seurahuoneella. Toivomuksissa 

oli mm. puistonpenkkejä kävelyteiden varteen ikäihmisten istuttavaksi. Viestit vietiin 

eteenpäin.  Paikalla oli koko hallitus ja mm. Ben Zyskowicz, Sari Sarkomaa, Arja 

Karhuvaara ja Sirkka Lekman vierailivat teltalla, jossa väki tuli halukkaasti heidän 

kanssaan keskustelemaan. Puheenjohtaja kirjoitti tapahtumasta Oulunkyläinen-

lehteen 

Kaikille avoin ”Suuri terveystoimikeskustelu” Helsingin terveydenhuollosta, 

terveysasemista ja sosiaalitoimesta toteutettiin Oulunkylän Seurahuoneella 3.9. 

Teemasta olivat alustamassa sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja 

Laura Räty sekä terveyslautakunnan jäsen Sirpa Asko-Seljavaara.  Seurahuoneen 

suuri sali oli täynnä ja innokkaaseen keskusteluun osallistuivat lähes kaikki n. 50 

asiasta kiinnostunutta osallistujaa. Myös koko hallitus oli läsnä. Tilaisuus sai kiitosta 

vielä jälkikäteen ja vastaavaa tapahtumaa toivottiin uudelleen. 

Oulunkylän kuntoutussairaalaan saatiin tutustua glögitilaisuuden merkeissä 17.12.  

Toimitusjohtaja Katja Iivonen esitteli talon toimintaa, mm. mahdollisuutta käydä 

testauttamassa oma kuntonsa ja saada ohjeita sen ylläpitämiseen. 

Erikoisfysioterapeutti Arja Karhuvaara kertoi, miten liikutaan turvallisesti talvikeleillä 

ja ehkäistään tapaturmia.  Kaupunginvaltuutetun ominaisuudessa hän kuunteli myös 

parinkymmenen osallistujan ajatuksia, miten kaupungin tulisi edistää asukkaiden 

terveyttä. Koko hallituskin oli taas paikalla  

Uutena tapahtumana aloitettiin 7.8.  Kesätreffit.  Tarkoituksena oli tavata leppoisissa 

merkeissä kesäterassilla (ravintola O´Gelis Bar) ja lempeässä illassa jutella 

vapaamuotoisesti politiikasta. Paikalla oli kymmenkunta keskustelijaa. 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 19.3. Pohjois-Haagan Yhteiskoululla, 

entiseen tapaan yhteistyössä Haagan ja Pitäjänmäen Kokoomusten kanssa. 

Poliittisen tilannekatsauksen piti kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan 

puheenjohtaja Raija Vahasalo. Kouluarjesta ja lakien soveltamisongelmista kertoi  

Sastamalan Sylvään koulun rehtori ja kaupunginvaltuutettu Jari Andersson otsikolla 

”Koulurauha – kenen ehdoilla”. Suuresti hänen aloitteestaan lainsäädäntöön tuli 

sittemmin täsmennyksiä. 

Syyskokous  pidettiin 2.12. kansanedustaja Sari Sarkomaan vieraana eduskunnassa. 

Oulunkylän Kansallisseuran järjestämään  tapaamiseen osallistui neljä muuta 



paikallisyhdistystä. Ennen syyskokouksia Sari Sarkomaa kertoi mm. valtakunnan 

budjetin haasteista ja mahdollisuuksista. Sääntömääräisten asioiden lisäksi 

käsiteltiin kansallisseuran sääntöjen muutos puolueen mallisääntöjen mukaisesti, 

jotka osoittautuivat kuitenkin ongelmallisiksi.  

Hallitus kokoontui vuoden 2013 aikana seitsemän kertaa, useimmiten Oulunkylän 

Seurahuoneella. Seurahuoneen tulevaisuus oli edelleen uhattuna.  Kansallisseurakin 

oli 7.3. mukana Pro  Oulunkylän seurahuone- liikkeen perustavassa illassa 

pohtimassa miten seurahuoneen säilymistä asukastalona voidaan edistää. Toinen 

hallituksen kokous (25.2.) pidettiin Helsingin Kokoomuksen toimistotiloissa, jossa  

Janne Pesonen piti tilannekatsauksen paikallisyhdistysten toiminnan kehittämisestä. 

Hallituksen edustajat osallistuivat kevään ja syksyn piirikokouksiin, 

puheenjohtajapäiville sekä Kansion koulutuksiin. Tiedotusta tehostettiin entisestään, 

kun mm. valmistui Kansallisseuran esite, jäseneksi ilmoittautumisosioineen. Sitä on 

ollut esillä eri tapahtumissa ja tuonutkin uusia jäseniä. Puheenjohtaja laati seuran 

esittelyn ” Käpykylän Infoon”, johon sitä ei kuitenkaan otettu, vaan poistettiin 

muutkin poliittiset paikallisyhdistykset. 

Edellisenä vuonna alkanut Oulunkylän Kansallisseuran historiikin kokoaminen jatkui 

tähtäimenä 90-vuotisjuhlat 2015. 

Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 36 jäsentä, joista jäsenmaksunsa maksaneita 32. 

Jäsenmaksun suuruus oli edelleen 45 euroa, josta yhdistykselle jäi 5 euroa. 

Vuosi 2014 oli jälleen vaalivuosi. Europarlamenttivaalit pidettiin 25.5. Koko maa oli 

yhtenä vaalipiirinä, josta valittiin 13 parlamentaarikkoa. Seurakuntavaalit oli 

vuorossa  9.11. 

Vuoden 2014 hallitus sai kaksi uutta jäsentä: Puheenjohtajaksi valittiin edelleen 

Johana Krabbe, ja muiksi jäseniksi Frank Ryhänen (varapuheenjohtaja) Jarkko 

Malinen (sihteeri ja taloudenhoitaja) ,Irja Eskola, Ritva Kankainen, Kaija Maijala, 

Helena Matikainen ja Heikki Ylipekkala. 

Kevätkautta sävyttivät siis EU-vaalit. Maaliskuussa osa hallituksesta osallistui 

kokopäiväiseen Eurooppa-seminaariin. Oulunkylän seurahuoneella järjestettiin 5.5. 

”Eurovaalit median murroksessa” –tilaisuus, jonka mainiona, hyvin 

valmistautuneena juontajana toimi Kokoomuksen viestintäpäällikkö Lasse Pipinen. 

Paneeliin osallistuivat mediapersoona ja provosoivia otsikoita tuottanut Henri 



Heikkinen, joka kertoi, miten voi päästä nollabudjetilla esiin mediassa. 

Mainoskriittinen Thomas Wallgren (sd) esitti, miten rahalla voi ostaa valtaa. Meppi 

ja eurovaaliehdokas Petri Sarvamaa valotti mediakolikon kumpaakin puolta, kun 

haastattelijasta tulee haastateltava. Eurovaaliehdokas, kansanedustaja ja entinen 

toimittaja Maria Tolppanen (PS) kertoi kokemuksiaan  eurovaalien käsittelystä 

mediassa. Paikalla oli runsaat parikymmentä, kiinnostunutta kuulijaa ja 

keskustelijaa, 

Toinen eurovaalitapahtuma järjestettiin Ogelin edessä lauantai-iltapäivänä 17.5. 

Kokoomusteltalla oli paikalla jälleen koko hallitus jakamassa ilmapalloja, makeisia ja 

ehdokkaiden mainoksia. Paikalla vierailivat EU-ehdokas, ministeri Henna Virkkunen 

sekä muita ehdokkaita, kuten Marjatta Rasi, Aura Salla ja Carolina Nysten. 

Vaaleissa  äänestysprosentti oli 39,1. Ehdoton ääniharava oli  Alexander Stubb 

(148 190 ääntä). Muina kokoomuslaisina valittiin Henna Virkkunen ja Sirpa 

Pietikäinen. Kun Stubb valittiin kesän puoluekokouksessa Kokoomuksen 

puheenjohtajaksi ja hänestä tuli pääministeri, hän ei ottanut parlamentaarikon 

paikkaa vastaan. Siten neljänneksi eniten ääniä saanut kokoomuslainen Petri 

Sarvamaa nousi toisen kerran varasijalta EU-edustajaksi. 

Puoluekokous oli tänä vuonna Lahden musiikkitalossa. Olunkylän kansallisseurasta 

osallistuivat puheenjohtaja Johanna Krabbe valtakirjalla, Irja Eskola, Jarkko Malinen 

ja Kalevi Tuulenmäki tarkkailijoina. Kalevi Tuulenmäki 12.kerran. Kevään ajan oli 

hallituksessa pohdittu aloitteen tekoa ja vaihtoehtojakin työstetty. Kansallisseuran 

aloite käsiteltiin ja hyväksyttiin kokouksessa. Aloite kuului perusteluosan jälkeen 

seuraavasti:  

”Edellä esitetyn perusteella Oulunkylän Kansallisseura ry esittää, että hyväksyessään 

tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta ja kehottaa Kokoomuksen 

eduskunta- ja ministeriryhmiä toimimaan siten, että EU:n ja Euroopan talousalueen 

ulkopuolelta tulevilta korkeakouluopiskelijoilta aletaan periä lukukausimaksuja ja 

opintoihin lisätään myös suomen kielen opintoja pakollisena osana.” 

Kansallisseura oli tehnyt osaltaan historiaa. Yhdistys lähti allekirjoittajana mukaan 

myös Helsingin Kansallisseuran aloitteisiin ”Perintö- ja lahjaverosta luopuminen” ja 

”Suomi Natoon 2017”. 



Sateisena Helsinki-päivänä (12.6.) tempaistiin Oululunkylän asemantunnelissa 

jakaen työmatkalaisille  Elävä Helsinki-lehteä ja makeisia. Kesätreffeille 6.8. Ogelin 

kauppakeskuksen ravintolan terassille oli saapunut kymmenkunta keskustelijaa.  

Syksyn seurakuntavaaleja ajatellen olisi voitu perustaa Oulunkylän seurakunnan  

kokoomuslainen ehdokaslista, kuten 1990-luvulla. Piiritoimisto oli antanut 

ymmärtää ohjeistavansa menettelyn, mutta riittäviä ohjeita ei ajoissa saatu, joten 

pyrkimyksestä luovuttiin. Irja Eskola ja Jarkko Malinen olivat ehdolla Tulkaa kaikki –

listalta. Irja Eskola tuli valituksi toiselle kaudelle sekä seurakuntaneuvostoon että 

yhteiseen kirkkovaltuustoon. 

Yhdistetty glögi- ja  turvallisuusilta teemalla ”Suomen kokonaisturvallisuus ja kuinka 

uhkiin varaudutaan” järjestettiin 3.12. Käpylässä  Onnentien Laboratorio-

oppilaitoksessa. Turvallisuuskomitean sihteeristön yleissihteeri Tatu Mikkola kertoi 

kokonaisturvallisuudesta ja ylikomisario Juha Hakola Helsingin poliisista puhui arjen 

turvallisuudesta. Lisäksi paikalla oli esillä turvateknologiaa, jota esittelivät 

projektipäällikkö Frank Ryhänen ja projektityöntekijä Irma Savolainen Laurea 

ammattikorkeakoulusta.  

Kaupungin taholta oli edelleen selvitettävänä asukastalojen tulevaisuus. Kaupungin 

pyrkimyksenä on ollut siirtää talojen ylläpito esim. asukasjärjestöille tai näiden 

yhteenliittymille. Oulunkylän seurahuoneen osalta ei tällaista mahdollisuutta ole 

ollut näköpiirissä. Kansallisseuran hallitusjäseniä osallistui kahteen Pro Oulunkylän 

Seurahuone – keskustelutilaisuuteen. Yhdistyksen kantana ilmaistiin, että 

Seurahuoneen nykyinen toiminta on kannatettavaa, mutta yhdistys on huolissaan 

siitä, miten Seurahuoneen tilat ja niistä aiheutuvat kulut hoidetaan. Kiinteistö vaatii 

mittavan remontin lähitulevaisuudessa. Kysymys on sikälikin erittäin tärkeä, että 

Oulunkylässä ei juuri ole tiloja järjestötoiminnalle. 

Sääntömääräinen kevätkokous (26.3.) ja syyskokous (17.11.) pidettiin Pohjois-

Haagan yhteiskoululla yhdessä Länsi-Helsingin, Pitäjänmäen ja Tilkan seudun 

Kokoomusten kanssa. Kevätkokouksessa tilannekatsauksen esitti kansanedustaja ja 

eurovaaliehdokas Pia Kauma. Syyskokouksessa puhui kaupunginvaltuutettu, 

eduskuntavaaliehdokas Arja Karhuvaara.  

Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa, useimmiten Seurahuoneella. 

Vuoden aikana yhdistykseen liittyi yhdeksän jäsentä ja vuoden lopussa jäsenmäärä 

oli 42, joista 37 oli maksanut jäsenmaksunsa. Yleensä puheenjohtaja ottaa yhteyden 



maksamattomiin tiedustellen heidän aikomuksiaan. Kaksi vuotta maksamatta 

olleiden kohdalla hallitus harkitsee jäsenyydestä erottamisen. 

Sääntöuudistus oli vielä piirin valmistelussa. 

Pankkitilin saldo oli 788 euroa. Hallitus anoi Snellman-Säätiöltä 3 000 euron 

apurahaa tulevan historiikin painatukseen, mutta sai kielteisen päätöksen. 

Vuoden aikana hallituksen toimesta hoidettiin myös tavanomaiset edustukset piirin 

kokouksissa, puheenjohtajapäivillä, vaikuttajatapaamisessa (ministeri Jan 

Vapaavuoren kanssa), Kokoomuksen tulevaisuusseminaarissa ja Kansion 

tilaisuuksissa. Niinpä vuoden toimintakertomuksen liitteessä oli kirjattuna 

päivämäärineen yhteensä 26 tapahtumaa, joista yksinomaan puheenjohtaja oli 

osallistunut 21:een. 

Oulunkylän kansallisseura saikin täysin ansaitusti piiriltä Vuoden 

Paikallisyhdistyksen kunniamaininnan seuraavin perustein: 

” Yhdistys on toiminut oman alueensa ja lähialueidensa Kokoomustoiminnan 

vahvana puolestapuhujana jo vuodesta 1925 alkaen. Yhdistys on osallistunut 

vuosien ajan tunnollisesti niin puolueen kuin piirijärjestönkin puheenjohtajapäiville 

ja muihin tilaisuuksiin. Yhdistys on järjestänyt kunnioitettavan määrän operatiivista 

Kokoomustoimintaa alueellaan niin Helsinki-päivän kuin muidenkin yhteisten 

toimintapäivien puitteissa. Yhdistyksen itse alueellaan järjestämät sisältötilaisuudet 

tunnetaan korkeasta tasostaan. Yhdistyksen aktiivit osallistuvat kiitettävästi piirin 

järjestämään koulutustoimintaan”. 

Vuoden 2015 toimintasuunnitelma alkaa tavoitteilla: ”Vuoden aikana pyritään 

toimintaan ja näkyvyyteen Oulunkylän alueella ja lähialueilla uusien jäsenten 

mukaan saamiseksi ja seuran toiminnan vahvistamiseksi”. Toisin sanoen 

pyrkimyksenä on jatkaa entistä vireää toimintaa. 

Syyskokous 2014 valitsi seuran puheenjohtajaksi edelleen Johanna Krabben sekä 

muiksi hallituksen jäseniksi: Frank Ryhänen (varapuheenjohtaja), Jarkko Malinen 

(sihteeri ja taloudenhoitaja), Irja Eskola, Ritva Kankainen, Janet Laakso, Kaija Maijala, 

Helena Matilainen, Eija (Eve) Vaasmaa. 

Syyskokous päätti myös, että Kansallisseuran 90-vuotisjuhla pidetään syksyllä  ( 19.9. 

klo 14-16 Oulunkylän Seurahuoneella) ja antoi hallitukselle valtuudet suunnitella 



juhlan ohjelma. Puhujaksi toivottiin Alexander Stubbia, jonka ensimmäisen EU-

vaaliehdokkuuden kummisetänä yhdistyksen konkarit kokivat olleensa. 

Vuosi 2015 alkoi jälleen vaalivuotena, eduskuntavaalit pidettiin 19.4.  Kansallisseura 

oli vaalien merkeissä 22.2. Pro Tuomarikylä-tapahtumassa  tuulessa ja räntäsateessa 

telttoineen. Paikalla kävi myös vaaliehdokkaita. Toisen kerran oli kokoomusteltta 

ilmapalloineen ja makeisineen pystyssä Ogelin kauppakeskuksesen edessä 18.4, 

jolloin myös ehdokkaita kävi paikalla keskustelemassa ihmisten kanssa. Kolmessa 

Oulunkylän seurahuoneen vaalipaneelissa olivat myös kokoomuslaiset ehdokkaat 

edustettuina. 

Kevätkokous (19.3.) pidettiin jälleen Pohjois-Haagan yhteiskoululla. Kansanedustaja  

(ja myös vaaliehdokas) Pertti Salolainen piti auditoriontäyteiselle 

kokoomusyhdistysväelle katsauksen Suomen turvallisuustilanteeseen. Esitystä 

seurasi vilkas keskustelu. 

Ikäihmisten asiat oli yksi kevään vaaliteemoista. Kansallisseura järjesti  

25.3.Oulunkylän kuntoutussairaalan tiloissa teemaillan ”Ikäihmisten asuminen ja 

hyvinvointi”. Ministeri Laura Räty valotti valtiovallan suunnitelmia ja 

terveyslautakunnan varapuheenjohtaja Seija Muurinen Helsingin 

kehittämissuunnitelmia ikäihmisten hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi. Esillä oli 

jälleen myös turvallisuus- ja hyvinvointiteknologiaa kokeiltavana. Keskustelussa 

ilmeni, että paljon on kiistanalaisia näkemyksiä valtakunnan tasolle (SOTE)  sekä 

resurssiongelmia kaupungin tasolla (mm. kotihoidon riittämättömyys). 

Tietojärjestelmien hajanaisuus vaikeuttaa kokonaisvaltaista kotihoitoa ja niiden 

kehittäminen vaikeata, hidasta ja kallista.  

Kokoomusristeilylle 7.-8.3 osallistui muutamia hallituksen jäseniä. 

Yhteenveto 2010-luvun alkupuoliskosta 

 

Edellisen vuosikymmenen hiljaiselon jälkeen Kansallisseuran toiminnassa oli 

virkistymisen merkkejä. Jäsenmäärä on tosin vakiintunut 30-40 väliin ja 2011 

viriteltiin ihan vakavasti keskustelua siitä, pitäisikö näin pieniksi käyneiden 

paikallisyhdistysten liittyä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Tilaisuuksiin ei riittänyt 

väkeä ja syntyi huoli toiminnan näivettymisestä. Kun ajatukset yhdistymisestä Keski-



Helsingin kokoomuksen kanssa raukesivat piiritoimiston muihin järjestelyihin, 

loppuivat myös yhdistymisaikeet. 

Hallitus lähti määrätietoisesti suunnittelemaan ja järjestämään toimintaa. Seura 

lisäsi näkyvyyttään aloittamalla 2010 keväällä nettisivut. Markkinointiviestintään 

panostettiinkin sitten tiedottamalla kaikista tapahtumista internetsivuilla ja 

facebookissa, Nykypäivässä ja paikallislehdissä. Valmistui myös uusi esite, johon 

sisältyi jäseneksi ilmoittautumislomake. Sitä jaettiin kaikissa tilaisuuksissa ja toikin 

muutamia uusia jäseniä. 

Tälläkin vuosikymmenellä on ollut jo seitsemät vaalit.  Kun Käpylän ja Oulunkylän 

seurakunnat yhdistettiin 2011 alusta, valittiin 2010 seurakuntavaaleissa uuden 

Oulunkylän seurakunnan neuvosto . Kansallisseuralla ei ole ollut omia listoja, mutta 

hallituksesta tuli seurakuntaneuvostoon ja yhteiseen kirkkovaltuustoon valituksi Irja 

Eskola, samoin vaaleissa 2014. 

Eduskuntavaaleissa 2011 toimivat Kalevi Tuulenmäki Laura Rädyn ja Johanna Krabbe 

Sari Sarkomaan tukiryhmissä aktiivisesti. Varsinaisia vaalitilaisuuksia ei järjestetty, 

mutta ehdokkaiden mainoksia jaettiin Oulunkylässä ja lähialueella. Sarkomaa jatkoi 

mandaattiaan. Toiset eduskuntavaalit pidettiin 19.4.2015 .Ikäihmisten asiat oli yksi  

vaaliteemoista. Kansallisseura järjestikin jäsenillan teemalla ”Ikäihmisten asuminen 

ja hyvinvointi”, puhujana mm. ministeri Laura Räty. 

 2012 panostettiin voimalla kaksiin vaaleihin: presidentin vaaleihin keväällä ja 

kunnallisvaaleihin syksyllä. Kalevi Tuulenmäki toimi erittäin aktiivisesti Sauli 

Niinistön tukijoukoissa ja hallituskin tempaisi Pulpahdus Cafe Niinistön ja 

”pahvisaulin” kanssa paukkupakkasessa ympäri Oulunkylän keskustaa. Maa saikin 

kokoomustaustaisen presidentin. Syksyn kunnallisvaaleja silmällä pitäen hallitus 

aloitti toiminnan jo kesäkuun Helsinki-päivän tempauksella ja jatkoi erilaisin 

tilaisuuksin syksyn ajan aina vaaleihin asti. Oma ehdokas Johanna Krabbe  sai 

ensikertalaisena 373 ääntä. 

2014 EU-vaalityötä tehtiin järjestämällä Oulunkylän Seurahuoneella onnistunut 

ehdokaspaneeli ” Eurovaalit median murroksessa”.  Vielä kokoomusteltalla Ogelin 

edessä juuri ennen vaaleja vierailivat monet ehdokkaat, mm. ministeri Henna 

Virkkunen, joka myös valittiin EU-parlamenttiin. Samoin em. panelisti Petri 

Sarvamaa nousi sinne ensimmäiseltä varasijalta, kun puolueen puheenjohtajaksi 

valittu Alexander Stubb ei ottanut paikkaa vastaan. 



Vaalityön lisäksi Kansallisseura on järjestänyt jäseniltoja sekä uusina muotoina 

vuosittain jouluglögit ja vapaamuotoisemmat kesätreffit. Teemat, kuten Suuri 

terveystoimikeskustelu, Suomen kokonaisturvallisuus ja kuinka uhkiin varaudutaan 

Ikäihmisten asuminen ja hyvinvointi jne, ovat vetäneet ihan merkittävästi väkeä. 

Hallitus on yleensä ollut paikalla kokonaisuudessaan. 

Kansallisseura teki kesän 2014 Lahden puoluekokoukseen aloitteen, jossa esitettiin, 

että EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolilta tulevilta korkeakouluopiskelijoilta 

aletaan periä lukukausimaksuja ja opintoihin lisätään suomen kielen opintoja 

pakollisena osana. Aloite hyväksyttiin.  

Oulunkylän Kansallisseuran aktiivinen, voimistunut toiminta oli pantu merkille 

laajemminkin.  Seura sai 2014 Helsingin piiriltä Vuoden Paikallisyhdistyksen 

kunniamaininnan. 

 

Historiallisia kerrostumia 

 

Oulunkylä oli Kansallisseuran perustamisen aikoihin 1925 Helsingin pitäjästä 

hiljattain itsenäistynyt kunta nimeltä Åggelby. Siihen kuuluivat Oulunkylä, Metsälä, 

ja Pirkkolan ja Maunulan alueet. Asukkaita oli runsas 3000, etupäässä 

keskiluokkaista väestöä. Lähes puolet hankki toimeentulonsa käymällä töissä 

Helsingissä. Helsingin kaupunki omisti suuren osan maista ja edellytti, että täälläkin 

rakentaminen noudattaisi kaupunkimaista sääntelyä.  

Oulunkylä ehti olla omana kuntanaan 25 vuotta, kun se 1946 suuressa 

alueliitoksessa liitettiin Helsinkiin. Siitä tulee ensi vuonna 70 vuotta. Asukasluku oli 

tuolloin n. 3 900. Väestö kasvoikin voimakkaasti, 1950 asukasluku oli 7 300 ja 

kymmenen vuotta myöhemmin jo 17 000. 

Oulunkylä oli vanha huvilakaupunkiyhdyskunta, joka vasta 1953 sai ensimmäisen 

asemakaavansa. Kaava käsitti 28.kaupunginosan eteläisen ja itäisen osan (nykyisin 

Patolan, Veräjämäen ja Veräjälaakson alue), kun taas länsiosa eli Maunula ja Pirkkola 

olivat peltoa ja niittyä. Kun 1960 luvulla Tuusulantie muuttui moottoritieksi, se erotti 

Maunulan alueen selvemmin Oulunkylästä. 



Tänä päivänä Oulunkylä eli 28.kaupunginosa jakautuu kahteen peruspiiriin: 

Maunulan peruspiiri ( 401), johon kuuluvat Maunula, Metsälä, Pirkkola ja 

Maunulanpuisto (asukkaita yht. 8661) sekä Oulunkylän peruspiiriin (404), johon 

kuuluvat Patola, Veräjämäki ja Veräjälaakso ( asukkaita yht-13 675). 

1960- luvun asuntotuotanto-ohjelma ja 1970-luvun tehostamiskaava  toivat 

runsaasti uutta kerrostalorakentamista Oulunkylään. Vanhaa on purettu alta pois. 

Mutta historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaita kohteita on myös pyritty 

säilyttämään, esimerkkinä huvilayhdyskunnan tunnusmerkki 1897 rakennettu 

Oulunkylän Seurahuone.  

Uudet julkiset rakennukset, kuten kansakoulu, yhteiskoulu ja kirkko muuttivat 

huvilakaupungin kuvaa ja julkiset palvelut, kuten kirjasto ja terveysasema sekä 

Ogelin kauppakeskus siirsivät painopistettä asema-aukiolta ja Oulunkylän torilta 

etelään. Mäkitorpantiestä tuli uusi kerrostalojen reunustama pääkatu. Kasvu jatkuu. 

Oulunkylän monikerroksinen identiteetti on muotoutunut pitkän ajan kuluessa. 

Kaupunginosan rakentamishistorian tuntemus vahvistaa ymmärrystämme 

ympäristön muutoksesta. Asukkailla ja heidän yhteisöillään on ollut merkittävä osa 

siinä kehityksessä (Kervanto Nevanlinna 2014,.213-17) 

Samalla tavalla on 90 v täyttävällä Oulunkylän Kansallisseuralla omat 

aikakerrostumansa, vaikka aivan alkuajoista ei ole juuri tietoa säilynyt. Oulunkylä on 

ollut leimallisesti oma yhdyskuntansa ja siten luonut selkeät puitteet myös 

paikallisyhdistyksen toiminnalle. Identiteettiä ilmentää sekin, että Oulunkylän 

Kansallisseura on pitänyt alkuperäisen nimensä koko historiansa ajan.  

Perustamiskirjassa olevat säännöt velvoittivat yhdistystä toimimaan kaikin luvallisin 

keinoin kansallisen kokoomusaatteen hyväksi ja niitten päämäärien saavuttamiseksi, 

jotka Kansallinen Kokoomuspuolue ohjelmassaan itselleen on asettanut. Sääntöjä 

sittemmin uusittaessa tarkoituspykälä on periaatteessa pysynyt samana, 

sananmuodot vain vaihtuvat: paikallisyhdistykset toimivat puolueen omaksumien 

aatteiden ja pyrkimysten toteuttamiseksi. Vielä 1950 ja 1960- luvulla toiminnan 

laatu oli jäsenistön keskuudessa ja ulkopuolellakin tehtävää valistustoimintaa ja 

erilaisten tilaisuuksien järjestämistä. Vasta 1970- luvun alussa toiminnan laatu-

pykälään tuli se, joka tänään tuntuu keskeiseltä: yhdistys valmistelee ja hoitaa 

puolueen valtiollista ja kunnallista vaalitoimintaa, eli vaalityö. 



Kansallisseuramme toiminnassa on erotettavissa erilaisia juonteita: Usean 

vuosikymmenen ajan, 1970, -80 ja -90 –luvuilla, toiminnalle oli leimallista runsas 

sosiaalinen kanssakäyminen ja yhdessäolo. Kokoukset pidettiin jäsenten kodeissa ja 

niissä sekä Pakintalolla järjestettiin lukemattomia jäsentilaisuuksia, kuten 

pikkujouluja, rapujuhlia, ulkoilupäiviä, tanssikursseja, naamiaisia, vappujuhlia jne. 

Toisena juonteena on ollut voimallinen vaalityö. 1990- luvun mittaan lähes 

vuosittaiset vaalitilaisuudet oheisohjelmineen Sihteeriopistolla vetivät paikalle 

satapäisiä yleisöjä. Näillä vuosikymmenillä toiminta oli vilkasta ja jäsenmäärä kasvoi, 

yltäen 1980-luvulla lähes sataan. Kansallisseuramme kuului Helsingin suurimpiin. 

Tilaisuuksissa oli väkeä kuuntelemassa puolueen nimekkäiden edustajien poliittisia 

ajankohtaiskatsauksia. 

Uuden vuosituhannen alussa seurasi hiljaisempi vuosikymmen. Oulunkylän 

seurahuoneen entisöinti valmistui 2003 ja tilat avattiin asukkaiden ja yhdistysten 

käyttöön. Niin Kansallisseurankin toiminta siirtyi pääosin sinne. Siellä järjestettiin 

mm 2004 EU-vaalipaneeli, jossa mm. Kansallisseuran tukema ehdokas Alexander 

Stubb esiintyi. Hän saikin sitten koko maan suurimman äänisaaliin. 2012 tehtiin 

puolestaan vaalityötä Kokoomuksen presidenttiehdokkaan Sauli Niinistön puolesta. 

Maa saikin kokoomustaustaisen presidentin sitten Paasikiven. 

Toiminta voimistui jälleen 2010- luvun alusta. Jäsenmäärä on tosin vakiintunut 30-40 

jäsenen tasolle, mutta tilaisuuksia on ollut runsaasti. ja hallitus paikalla useimmiten 

sataprosenttisesti. Niinpä Oulunkylän Kansallisseura sai vuoden Paikallisyhdistyksen 

kunniamaininnan 2014. 

Vuosien saatossa jäsenhankinta on puhuttanut miltei jokaista hallitusta ja 

kaikenlaisia keinoja on mietitty. Tiedotus on aina ollut tärkeä asia. Voi vain kuvitella 

työn määrää, kun kiertokirjeitä lähetettiin useita vuodessa (esim. 1979 seitsemän 

kirjettä) ja jäsenmäärä hipoi sataa. Sen aikaisin vahamonistus- ja kirjeiden positus-

menetelmin sihteerillä on riittänyt hommaa. Seuralle avattiin omat nettisivut 2011 

ja enemmistö jäsenistä on sähköpostin päässä. 

Kokoomuksen paikallisyhdistysten toiminta on arvatenkin yhteydessä puolueen 

menestykseen. Voi ajatella, että innostus ja aktiivisuus ruohonjuuritasolla riippuvat 

siitä, miten puolueella menee. Oulunkylässä kokoomuksen kannatus 

kunnallisvaaleissa on ollut vahva, vuodesta 1972 korkeampi, kuin koko Helsingissä 

keskimäärin ja vuodesta 1976 alkaen puolueista korkein. Joka kolmas äänestäjä on 



antanut kunnallisvaaleissa äänensä kokoomukselle. Viime vaaleissa osuus hieman 

laski. Oulunkylän Kansallisseuralla on ollut lähes kaikissa kunnallisvaaleissa yksi tai 

useampi oma ehdokas, joiden eteen on tehty vaalityötä. Aivan omaa valtuutettua ei 

ole kuitenkaan saatu. Ritva Laurilaa voidaan pitää miltei omana, vaikka vaihtoikin 

yhdistystä. Vaikka kaupunginvaltuustoon ei ole ylletty, useat jäsenistä ovat 

toimineet luottamustehtävissä lauta- ja johtokunnissa, yhtymien hallituksissa, 

edustajistoissa, käräjäoikeudessa, seurakuntaneuvostossa, kirkkovaltuustossa jne. 

Silmäys Kansallisseuran talouteen vuosien varrella on myös mielenkiintoinen. 

Markka-aikana 1980- ja 1990 luvuilla tehtiin vuodesta riippuen suuriakin yli- tai 

alijäämiä (enimmillään yli  9 000 markan alijäämä  ja jo seuraavana vuonna lähes  

6 000 markan ylijäämää). Jäsenmäärät ja -maksut selittävät vain osan tuloista, sillä 

suurin osa jäsenmaksusta menee puolueelle. 1960- ja 70-luvuilla lähes vuosittain 

myytiin puolueen arpoja (Kookomusarpoja ja Voittoarpoja), joista seurakin sai 

osansa. Myös itse järjestettiin tilaisuuksissa arpajaisia ja pidettiin buffetteja ja 

järjestettiin myyjäisiä. Varsinkin vuosijuhlien ohjelmalehtisiin kerättiin tuki-

ilmoituksia. Oma osuutensa oli ”Ogelin Oskulla”,  säästöpossulla, joka kiersi 

hallituksenkin kokouksissa. Onpa jonkun vuoden talousarviossa tulopuolelle 

merkitty säästöpossukeräys. Kaikkiin jäsenten omiin juhliin Pakintalolla oli 

osanottomaksut. 

Jos oli tuloja, oli menojakin. Suuret tilaisuudet Sihteeriopistolla, lasten 

teatterinäytös, vuosijuhlat karonkoineen jne. merkitsivät myös menoja. Euroajasta 

2002 alkaen pankkitilin saldo on hiljalleen pienentynyt. Mitään erityisiä 

tulonhankintaoperaatioita ei ole ollut. Mahdollisuus kokoontua Seurahuoneella 

veloituksetta on ollut ensiarvoisen tärkeätä ja muutkin tilaisuudet on täytynyt 

arvioida siitä näkökulmasta, mihin on varaa. 

Ogelin Oskukin on mukana 90-vuotisjuhlassa! 

 

Lähteet: 

 

Eskelinen Heikki J. (toim.): Vireä idylli. Oulunkylää ja oulunkyläläisiä.  2005 

Harmo Maunu:  Vihreä idylli. Oulunkylä – Åggelby, Vihreä idylli. 1987 



Karila Antti, Salmela Arto, Tynkkynen Ilkka: Oulunkylän Sosialidemokraatit ry, lyhyt 

historiakatsaus (moniste 2012, 4 s.) 

Kervanto Nevanlinna, Anja. Oulunkylä Åggelby, Vanhan huvilakaupungin 

aikakerrostumat.  2014 

Leino - Kaukiainen Pirkko, Uino Ari: Suomalaiskansallinen Kokoomus. Suomalaisen 

Puolueen ja Kansallisen Kokoomuspuolueen historia vuoteen 1929. 1994 

Vares Vesa, Uino Ari: Suomalaiskansallinen Kokoomus. Kansallisen 

Kokoomuspuolueen historia 1929-1944. 2007 

Porvarillisen Työn Arkistossa (PTA) olevat asiakirjat: Helsingin Kokoomuksen 

asiakirjat (joiltakin vuosilta): jäsentiedustelulomakkeet, kuukausiselostukset ja 

toimintaselostukset.  

Yhdistysrekisteri-ilmoitukset vuosilta 1955, 1972 ja 1983 

Historiikkia varten eri henkilöiltä kerätty aineisto:  

Toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset, vuosikokousten, sittemmin kevät- ja 

syyskokousten pöytäkirjat, hallituksen kokouskutsut ja pöytäkirjat, kiertokirjeet, 

jäsenluettelot, kirjelmät, talousarviot ja taseet, tilikirjat, lehtileikkeet. Kaikki 

materiaali toimitetaan historiikin valmistuttua Porvarillisen Työn Arkistoon. 

Seuraaviin henkilöihin on oltu yhteydessä aineiston keruun merkeissä 

Aamuruskoa, Arimo   Miettinen, Veikko 

Alho, Pirkko   Mäntyvaara, Juha 

Auvinen, Auli-Raija   Nieminen, Heikki 

Guttorm, (ent. Kangas-Korhonen) Inga Reen, Juhani 

Harmo, Maunu   Rossander, Juhani 

Järvinen, Liisa   Ryynänen, Maija 

Kaivola, Ritva   Tuulenmäki, Kalevi 

Kankainen, Ritva   Törnström, Irma 

Kojonen, Jarmo   Töyrylä, Antti 

Laurila, Ritva   Waronen, E 

 

 

 



Liite 1 Kalevi Tuulenmäki Muistelmia Oulunkylän Kansallisseurasta, 

puoluekokouksista ja vaalityöstä 

(laadittu 2013) 
 
 
Liityin Oulunkylän Kansallisseuraan virallisesti v. 1978.  Sitä ennen olin ollut kokoomuslaisena 
viimeinen opettajiston edustaja Helsingin Kansakoulujen Johtokunnassa 1.1.1973 – 31.7.1977 
välisen ajan, siis persuskoulun tuloon saakka. Tuohon aikaan opettajisto sai itse valita edustajan ko. 
elimeen omassa kokouksessaan. Vastaehdokkaana tuossa kokouksessa oli demarien Raimo Pälviä, 
joka toimi Mäkelän koulussa. Olin äänestyksessä selkeän ylivoimainen ja kykenin johtokunnassa  
tekemään yhteistyötä lähinnä  muiden oikeistolaisten kanssa, sillä mielestäni demareiden ja 
vasemmiston edustajat ajoivat vain omia ideologioitaan. 
Olin alkuun rivijäsen, mutta tultuani valituksi Maunulan peruskoulun rehtorin virkaan, halusin olla  
aktiivisempi puolueen asioissa. Heikki Simolan luovuttua puheenjohtajan paikalta minut valittiin 
syyskokouksessa 1979 Pakin talossa  vuodeksi 1980 puheenjohtajaksi. Ainakin vuodesta 1977 
lähtien sihteerinä ollut Auli-Raija Auvinen valittiin nytkin vuoden 1980 sihteeriksi.. Monet 
hallituksen kokoukset pidettiin hänen kotonaan Metsälässä. Hänen sihteerikaudellaan meillä oli 
kokouksissa käytössä isohko säästöpossu, johon jokainen sai laittaa rahaa yhteisten kulujen 
kattamiseksi. Minulla ei ole tietoa, paljonko possu tuotti vuosien varrella. Ritva Elolähde  
(Kankainen ) jatkoi  jo vuonna 1979 alkanutta varapuheenjohtajan pestiä.. Hän on aina ollut hyvin 
aktiivinen, osaava ja toimeen tarttuva ihminen. Aktiivisuus on jatkunut näihin päiviin saakka. 
Rahastonhoitajana toimi Heli Aamurusko. Hän oli myös koko ajan erittäin ahkera ja tunnollinen. 
Vuoden 1980 hallitukseen kuuluivat  edellisten toimihenkilöiden lisäksi jäseninä Heikki Kaivola, 
Eila Laine, Jorma Ollikainen ja Irma Törnström. 
 
Vuonna 1979 pidettiin Ilona ja Veikko Karppisen kotona Oulunkylässä, eli ns. Vanhassa Käpylässä 
radan varrella sijaitsevassa omakotitalossa naamiaiset, josta tilaisuudesta pukuloistoineen on 
muutama kuva. Karppisten kotona pidettiin myös hallituksen ja vuosikokouksia, joita pidettiin 
vuosien varrella useita myös Karppisen maansiirtofirman tiloissa Metsälässä. 
Muistini mukaan Oulunkylän Sihteeriopistolla pidettiin ainakin kaksi suurta yleisötilaisuutta 
vuosina 1980 ja 1981. Ainakin toisessa oli pääpuhujana Pertti Salolainen ja Ben Zyskowicz esitteli 
uusia kokoomuskykyjä mm. Kirsi Pihan. Tilaisuuksissa oli kahvitarjoilu pientä maksua vastaan ja 
runsaat palkinnot käsittävät arpajaiset. Muistini mukaan mainittuina vuosina pidettiin Pakin Talossa 
yhdistyksemme pikkujoulut. Vuonna 1982 pidettiin Karppisten kotona jonkinlaiset tanssikurssit, 
jossa vaimoni Anjan kanssa opetimme porukalle tiputanssin. Tästäkin on kuva tallella. 
 
Omalta osaltani toimin vuodet 1981 – 1996 enimmäkseen rivijäsenenä, sillä suuren ja 
oppilasainekseltaan osittain hankalan koulun rehtorin tehtävät  vaativat runsaasti aikaa ja töihin 
paneutumista. Jäätyäni eläkkeelle 1995 minulle jäi taas aikaa kokoomuslaiseen järjestötyöhön. 
Vuodesta 1997, jolloin olin varapuheenjohtaja, alkaen olin yhtäjaksoisesti hallituksen jäsen vuoden 
2012 loppuun saakka. Vuodesta 1995 alkaen puheenjohtajana toiminut Esa Enroth kuoli 
21.12.2001. Hänet oli valittu tuon vuoden syyskokouksessa vuoden 2002 puheenjohtajaksi, mutta 
ikävän poismenon vuoksi minä toimin puheenjohtaja sen vuoden loppuun ja sitten vuodet 2002, 
2003  ja 2004. Vuodesta 2005 alkaen olin hallituksen jäsen vuoden 2012 loppuun saakka. 
 
 
 
 
 
 



Puoluekokoukset 
 
Muistaakseni olen ollut vuodesta 1996 lähtien kymmenessä puoluekokouksessa yhdistyksemme 
virallisena edustajan. Turun kokouksessa 2002  Kokoomuksen puheenjohtajaksi valittiin Ville Itälä. 
V. 2004 Seinäjoen kokouksessa puolueen puheenjohtajaksi valittiin ensimmäistä kertaa Jyrki 
Katainen. Vastaehdokkaana oli mm. Ilkka Kanerva. Tampereen puoluekokouksessa 2006 Katainen 
valittiin yksimielisesti jatkamaan, kuten myös  Joensuussa 2008, Jyväskylässä 2010 sekä vielä 
Rovaniemellä 2012. Jyväskylän kokouksessa olin Laura Rädyn puoluevaltuuston puheenjohtajaksi 
työtä tekevässä tiimissä  ja samoin Rovaniemen kokouksessa, joissa molemmissa onnistuimme 
tavoitteessamme. Rovaniemen kokouksessa tiimissä oli mukana myös yhdistyksemme Irja Eskola. 
Ylimääräisessä puoluekokouksessa Finlandia- talossa 2011 olin mukana, kun Niinistö valittiin 
puolueen presidenttiehdokkaaksi. 
 
Presidentin vaalit 2012 
Haluan kirjoittaa näistä vaaleista ihan henkilökohtaisella tasolla, sillä tästä työstä Cafe- Niinistön 
näkökulmasta ei liene kirjoitettua dokumenttia missään muualla luettavissa. Olin tässä työssä 
mukana hyvin tiiviisti 13.1 – 4.2. välisen ajan Oulunkylän Kansallisseuran edustajana.  Minun 
tehtävänä oli kuljettaa Espan kahviosta siellä muiden tiimiläisten keittämää kahvia Rautatieaseman 
pääoven edessä olevaan kahvilatelttaan. Samalla oli tietysti huolehdittava, että ko. teltassa oli aina 
riittävästi maitoa, mukeja, lusikoita, sokeria, mainosmateriaalia, roskapusseja ja tietysti Niinistön 
isot julisteet piti olla näkyvillä. Oma lukunsa oli joka-aamuinen teltan pystytys klo 7.00 maissa  ja 
illalla klo 18 tai klo 19  sen purkaminen. Heti alkuun sovimme, että emme palauta telttaa joka ilta 
piirin toimistoon, vaan joko minä tai hyvä ystäväni, koko ajan apunani toiminut Iiro Geselle 
pidämme kootun teltan auton tavaratilassa tai Iiron autotallissa. 
 
Koko tuon ajan oli Helsingin oloissa hyvin harvinaisen kova talvi kovine pakkasineen, ankarine 
lumisateineen ja – pyryineen sekä ajoittain oli kylmästi puhaltava tuuli. Liikenne oli koko ajan 
keskustassa aivan kaaosmainen enimmäkseen suuresta lumimäärästä johtuen. Reitti oli koko ajan 
sama: Pohjois- Espa, Mannerheimintie, Postikadun kulma, Mannerheimin aukio Pääpostin edessä, 
Postikuja, Töölönlahden katu, Elielin aukio, Rautatieaseman Kaivokadun puoleinen pääovi ja 
toiseen suuntaan : Töölönlahden katu, Mannerheimintie, Etelä- Espa, Fabianinkatu, Pohjois-Espa. 
Voin sanoa suoraan, että tuossa kelissä ja aina pahimpaan ruuhka-aikaan, non-stoppina ajaminen ei 
olisi onnistunut kovinkaan monelta. Minulla on pakettiautoksi muuntuva,  etuvetoinen painava auto, 
jolla pääsin vaivattomasti liikkumaan vaativasta kelistä huolimatta. Lisäksi olen liikkunut  
vuosikymmenet myös keskustassa, joten reittien tuntemus on takaraivossa. Espan kahvion ja 
telttakahvion työntekijöillä oli minun puhelinnumero, joten tarvikepuutteen sattuessa olin heti 
saatavilla. Tuolla alueella lailliset parkkipaikat ovat kuitenkin hyvin rajalliset ja enimmäkseen aina 
täynnä, joten paikan saaminen oli oma seikkailunsa. 
 
Espan kahvion lähellä, aivan oven edessä on taksiasema, siitä torille päin on kaksi paikkaa 
diplomaateille ja niiden jälkeen vielä kaksi maksullista paikkaa lyhytaikaiseen pysäköintiin. Ei ollut 
useinkaan muuta mahdollisuutta, kuin yrittää jostakin kohdalta puikata jopa lumipenkkojen yli 
hätävilkut päällä jalkakäytävälle lähelle kahvion ovea. Sain neuvoteltua parkkipirkkojen ja poliisin 
kanssa, että voin parkkeerata autoni tilapäisesti laittomasti. Muutoin kahvin kuljetus olisi ollut lähes 
mahdoton, sillä 30 litran ja yli 30 kiloa painavan säiliön kantaminen jonnekin pitkälle olisi ollut 
ainakin minulle tekemätön paikka. Pelkästään sen nostaminen useita kertoja päivässä peräpenkille, 
ja jos niitä oli joskus kaksikin, toisen nostaminen lattialle, vaativat ahtaassa paikassa oman 
urheilusuosituksensa. Kun lumisateen jäljiltä oli yön aikana aurattu katuja, jouduin useaan otteeseen 
luomaan lumet jalkakäytävän reunasta, jotta kykenin ajamaan auton jalkakäytävälle. Joskus kahvion 
kohta oli niin täynnä autoja, että oli tultava vilkut päällä Fabianinkadun kulmasta saakka oven 



eteen. Piti tietysti olla tosi varovainen ja kohtelias, ettei ärsyttänyt jalankulkijoita. Autoni 
vasemman oven ikkunassa oli Niinistön kuvalla ja numerolla varustettu tarra, joka lienee jossain 
tilanteessa auttanut liikkumista, mutta kyllä se aiheutti myös vihan purkauksia. Tosin auto kyllä 
säästyi ilkivallan vaurioilta. 
 
Asemalla tilanne oli ajoittain tosi hankala runsaan lumen vuoksi. Onneksi kykenimme joka aamu 
pysyttämään teltan pienten lumitöiden jälkeen. Täälläkin jouduin neuvottelemaan parkkeerauksesta 
viranomaisten kanssa. Paikalle tulo ainakin pahimpina ruuhka-aikoina ja sieltä pois lähteminen 
vaati erityistä tarkkaavaisuutta. Kiireiset ihmiset törmäilivät kuin köyhät jouluna. Myös oli 
varottava, etten aiheuttanut bussien kulkemiselle vaikeuksia, sillä Elielen aukio on muutenkin  jopa 
hengenvaarallinen kovan bussiliikenteen vuoksi. Missään tapauksessa ei voinut tukkia väyliä, vaan 
oli luovittava joustavasti. Juttelin usean bussikuskin kanssa, että olen häiritsemättä heidän työtään. 
Suurin pelko minulla oli mahdollinen ihmisten liukastuminen auton kylkeen tai eteen. Yksi 
haastava vaihe oli se, missä pidän auton sen aikaa, kun odotan seuraavaa soittoa kuljetustarpeesta. 
Aseman lähellä , Postikujan ja Eero Erkon kujan välissä  Töölönlahden kadulla on kuuden auton 
tunnin maksullinen parkkipaikka, johon sain melko usein autoni. Kuitenkin oli niin paljon lunta, 
että jouduin useaan kertaan tekemään itselleni autopaikan lapioimalla. Tietysti tämä paikka oli 
seuraavan kuljetuksen aikana taas vallattu, joten jouduin taas lumitöihin. Lopulta koko parkkipaikka 
oli minun luomana puhdistettu lumesta ainakin kahteen otteeseen. Pakkanen ja jatkuva lumisade 
saattoivat  tuulilasin pyyhkijät kovalle koetukselle, kun lyhyehkön ajon aikana ei lämmitys 
ennättänyt kunnolla sulattaa ikkunaa ja sulkia. Yhden kerran oli tarkoitus vaihtaa apumiehen puolen 
sulka kuskin puolelle, mutta kova pakkanen ja kohmeiset kädet aiheuttivat sen, että poistettuani 
pyyhkimen sulan kuskin puolelta, rautainen sulkavarsi kolahti tuulilasiin, joka vaurioitui 
vaihtamiskuntoon. Hinnaksi tuli 430 euroa minun piikkiin. Ajokilometrejä kertyi kaikkineen noin 
650 km, joten bensaakin paloi tuossa haastavassa kelissä melkoisesti. Parkkilappujakin kertyi 
kaikesta  ” laittomasta ” pysäköinnistä huolimatta melkoinen nippu. En kerro tätä siksi, että jonkun 
olisi pitänyt korvata kulut, olinhan itse ilmoittautunut vapaaehtoiseen työhön. Ei silti, ei kukaan 
kyllä ollut kiinnostunutkaan mahdollisista kuluista. 
Voin tässä yhteydessä mainita, että varsinkin japanilaiset olivat hyvin innokkaita valokuvaamaan, 
kun näkivät minut lumitöissä Niinistön mainostarra auton ikkunassa. 
 
Muutama erikoisuus vaalikampanjassa 
 
1.) Yhtenä päivänä keskipäivän aikaan oli Simonkadulla kaasuvuoto. Se aiheutti todellisen 
liikennekaaoksen jo muutenkin hankalissa olosuhteissa. Tässä tilanteessa piti käyttää luovaa 
ratkaisua liikenneväylän valinnassa, jotta homma olisi sujunut kuljetusten osalta keskeytymättä. 
2.) Asemalla oli Vihreiden kahviteltta noin 30-40 metrin päässä meidän teltasta keskustaan päin. 
Sieltä tuli yhtenä päivänä meidän teltalle mies, jolla oli kauluksessa rauhan merkki, samanlainen, 
jota Tuomioja käyttää. Mies nappasi pöydältä täyden litran maitotölkin ja käveli paikalta Pääpostin 
suuntaan. Minä olin juuri siirtämässä täynnä olevaa kahvisäiliötä autosta telttaan, joten en kerinnyt 
tehdä mitään. Eipä toisaalta kannattanut sen takia provosoituakaan, sillä Vihreillä näkyi olevan 
koko ajan valokuvaaja paikalla. 3.) Yhtenä aamuna tuli asemalta mies, joka ohi mennessään 
potkaisi ja löi nyrkillään Niinistön isokokoista, lyhtytolppaan nojaavaa kuvaa. Varmaan helpotti. 
Emme provosoituneet. 4. ) Yksi,  jotakin Vihreiden merkkiä rinnassaan pitävä mies räki myöskin 
asemalla autoni tuulilasiin, mikä vaati pienimuotoisen siivoushomman. 4) Yhtenä päivänä jonkin 
aikaa Suomessa asunut ja myös auttavasta suomea puhunut thaimaalainen nainen osoitti aseman 
teltan luona  sormellaan autoni sivulasissa olevaa Niinistön mainostarraa ja kysyi, että onko hän 
sinun poika. Selvitin tietysti asian. 5.) Espan kahvion oven lähelle oli yhtenä päivänä istahtanut 
kaksi suomalaista miestä muka kerjäläisiksi pukeutuneina. Kasvot oli osittain peitetty ja heillä oli 
kummallakin rahan keruuseen tarkoitettu kippo, jossa luki: ” Suomella töissä.” Päätimme, että 



koska he olivat julkisella paikalla, eivätkä varsinaisesti häirinneet liikkumista, annoimme heidän 
olla,  edelleenkin provosoitumatta tilanteesta. Tässäkin tapauksessa valokuvaaja näytti seuraavan 
tilannetta, varmaankin vastustajan masinoimana. Porukka veti vesiperän. Kun seuraavalta keikalta 
palasin, miehet olivat siirtyneet kahvion lämpimään nauttimaan ilmaiset kahvit. Että sillä lailla.  
6.) Tullessani taas kerran hakemaan kahvia ja muita tarvikkeita, kahviossa ollut rehtorikollegani 
Sirkka Lekman lauloi minulle: ” Työn orjat sorron yöstä nouskaa jne ”. Samalla kerralla lauloimme 
kaksistaan Uusmaalaisten laulun kaksi ekaa säkeistöä, ja lähes täynnä oleva kahvion asiakaskunta 
antoi hyvät aplodit pyytäen lisää laulua. Ei ollut aikaa enempään, sillä kuljetus odotti. 
 
Vaalipäivät ja valvojaiset 
 
Ensimmäisen kierroksen ennakkoäänestys oli 11.1 – 17.1.2012. Varsinainen vaalipäivä oli 22.1. 
Vaalipäivän iltana olivat vaalivalvojaiset Hotelli Presidentin tiloissa. Ravintola oli täynnä väkeä. 
Tuloshan oli se, että Niinistö ja Haavisto jatkoivat toiselle kierrokselle. Pöydässäni istui eräs 
kotkalainen merikapteeni, joka ihmetteli vaalitulosta lähinnä siksi, että Haavisto pääsi toiselle 
kierrokselle. Hän totesi, että ihminen on eläinkunnan alinta kastia. Hänen mukaansa missään 
muussa eläinkunnan lajissa eivät urokset nai keskenään. Se lienee totuus. No tämä tulos aiheutti 
sen, että vaalityö jatkui entistä kiivaampana. 
Toisen kierroksen ennakkoäänestys oli 25.1 – 31.1. Toisen kierroksen varsinainen vaalipäivä oli 
5.2.2012. Historiallisen vaalin valvojaiset olivat Finlandia talossa. Väkeä oli paljon. Niinistöhän oli 
lopulta murskaavan ylivoimainen. Kummassakin tilaisuudessa juontajana toimi Marko Bjurström, 
joka oli ollut edellisessä vaaleissa Halosen kampanjaa vetämässä.  
Tämäkin vaalitulos osoittaa selkeästi, että vastakkain asettelu jatkuu voimakkaana. Äänestyksen 
tulos osoitti, että Haaviston kannatus oli suurin piirtein sama, kuin kolmen vasemmistopuolueen: 
demarit, vasemmisto, vihreät yhteiskannatus on tälläkin hetkellä eli 36 prosentin pinnassa. 
 
Vielä muutama poiminta 
 
1.)Seinäjoen puoluekokoukseen  v. 2004 Oulunkylän Kansallisseura toimitti mukanani 
ponsialoitteen, jossa vaadittiin ministeri Suvi Lindenin, sukulaistensa Oulussa sijaitsevan Golf- 
kentän rahoitukseen myöntämän summan peruuttamista. Ponnessa esitettiin, että summa on 
osoitettava jonkin vanhainkodin laitehankintaan. Helsingin ja Uudenmaan piirit eivät ottaneet 
asiaan mitään kantaa, ja minä en päässyt itse kokouksessa puhumaan asiasta muka ajan puutteen 
vuoksi. Ponsi on varmaan liitteenä kokouksen asiakirjoissa, sillä jätin sen sihteeristölle. Linden otti 
ns. poliittisen vastuun eroamalla ministerin paikalta, mutta rahat menivät sen siliän tien. Tämä ei 
ollut vaikuttamatta kokoomuksen kannatukseen alentavasti. 
2.) Vuoden 2000 presidentin vaaleissa ainakin kolme kokoomusvaikuttajaa, Sirpa Pietikäinen, Kirsi 
Piha ja Suvi Rihtniemi kertoivat äänestäneensä Halosta. Se siitä isänmaallisesta kokoomusaatteesta. 
Kirjoitin asiasta jäsentiedotteessa, samoin kuin myöhemmin Lindenin tapauksesta. 
3.) Oulunkylän Kansallisseura oli ensimmäinen paikallisyhdistys, joka asettui Aleksander Stubbin 
kummiksi EU- parlamenttivaaleissa 10.6-13.6.2004. Stubb oli ennen vaaleja maaliskuussa  meidän  
jäsenkokouksessa Seurahuoneella. Kokoomus oli suurin puolue ja Stubb toiseksi suurin ääniharava 
115 224 äänellä.  
4.) Syksyn 2012 kunnallisvaaleissa olin mukana ensisijaisesti Laura Simikin tiimissä, mutta myös 
oman yhdistyksemme puheenjohtajan Johanna Krabben tiimissä. Piiritoimistolle tein vaaleihin 
liittyvää työtä niin, että kävin korjaamassa ja vaihtamassa rikottuja vaalimainoksia Pohjois-
Helsingin ja Vallilan alueilla. Tauluja rikottiin ympäri kaupunkia ihan jatkuvasti. Ainakin 
kokoomuksen mainokset pysyivät kohtuullisesti luettavina tämän toimenpiteen ansiosta. 
 

 



Liite 2 Puheenjohtajat ja hallitukset tiedossa olevilta vuosilta 

 

 Oulunkylän Suomalainen Seura 

perustamiskokous 22.2.1919, jolloin hyväksyttiin myös säännöt; 
hallitukset tiedossa olevilta vuosilta: 

 
1919 pj. Toivo Launia 

 siht. Ape Laitio 

jäs.: Sylvi Aalto, Kaarlo Haltia, Armas Lindstedt, Heikki Paasonen, Esa Turppa, Fredrik 
G. Ålander 

varajäs.: Eero Nelimarkka, K. Virtanen, Aukusti Pakkala 

 

1923   pj. Toivo Launia 

 vpj. Kaarlo Haltia  

 siht. Ape Laitio 

 rahast.hoit. Hilja Laitio 

 jäs.: J. Mantsas,  Aarne Rainio, Fredrik G. Ålander,  Jussi Ålander 

 varajäs.: Erkki Laitakari,   K. Virtanen, Lahja Pälve 

 

1925 pj. Toivo Launia 

 vpj. J.N. Mikkola 

 siht. Ape Laitio 

 rahast.hoit. V. Lahonen,  

 jäs.: Kaarlo Haltia, E. Koljonen, Einari Saraste, Fredrik G. Ålander 

 varajäs.: Jussi  Ålander , J. Suanto,  J. Mantsas 

 

 

 

 



 

Oulunkylän Kansallisseuran puheenjohtajat ja hallitukset 

tiedossa olevilta vuosilta 

 

19.4.1925 Sopimuskirja , jossa myös säännöt. Allekirjoittajat: 

Ape (Alfred Rudolf) Laitio, kanslisti Helsinki 

V.H. Lahonen,  hovioik. ausk. 

V.Koivistoinen, toimitusjohtaja 

……………… 

Oulunkylän-Pakilan Kansallisseura (1950-1955) 

23.7.1950  Sopimuskirja, allekirjoittajat: 

 Ape Laitio,komissaario 

 Gisela Paasonen, toimistoapulainen 

 Matti Laaksonen,esimies 

1950 pj. Ape Laitio 

 vpj. Taneli Ilvesoksa 

 rahast.hoit. Irja Laaksonen 

 jäs. Matti Laaksonen, Gisela Paasonen, Johan Richrad Seitu, 

 varajäs. Ulla Mannonen, Saimi Taube 

Ero tammikuussa 1955,  nimi muutettiin takaisin Oulunkylän Kansallisseuraksi ;  uudet säännöt 
31.5.1955. Ensimmäisen kerran yhdistysrekisteriin 7.9.1955, reknro 68054 

1955 pj. Ape Laitio 

 vp.j Matti Laaksonen 

 siht. Tatu Tuohikorpi 

 jäs. Aili Lamppu, Anna-Liisa Saares, Eino Kontsas, Tauno Järvinen 

………………… 

1961 pj Olli Heinonen 

 siht. Olli V. Alho 

 rahast.hoit. Tuomo Kero 

 jäs. Väinö Tuohikorpi 



 

1962 pj. Olli Heinonen 

 siht. Olli V. Alho 

 rahast.hoit. Tuomo Kero 

 jäs.: Rakel Laitakari, Arvo Suckman, Väinö Tuohikorpi 

1963 

1964 pj. Olli Heinonen 

 vpj. Arvo Suckman 

 siht. Olli V. Alho 

 rahast.hoit. Tuomo Kero 

 jäs.: Juhani Junnila, Jaakko Laaksonen, Rakel Laitakari 

1965 pj. Olli Heinonen 

 vpj. Arvo Suckman 

 siht. Olli V. Alho 

 rahast. hoit. Tuomo Kero 

 jäs.: Juhani Junnila, Jaakko Laaksonen, Rakel Laitakari  

1966 pj. Olli Heinonen 

 siht. Olli V. Alho 

 rahast.hoit. Tuomo Kero 

 jäs.: Juhani Junnila, Jaakko Laaksonen, Rakel Laitakari 

1967 pj .Jaakko Laaksonen 

rahast.hoit.  Tuomo Kero 

jäs.: Olli V. Alho, Olli Heinonen, Juhani Junnila, Ritva Kaivola, Rakel Laitakari, Juhani 
Rossander 

……………… 

1971 pj. Jorma Waronen 

 siht. Inga Kangas-Korhonen 

1972 pj. Jorma Waronen 

 vpj. Ritva Laurila 



 siht. Inga Kangas-Korhonen 

1973 pj. Ritva Laurila 

vpj. Heikki Kaivola 

siht . Annikki Wilenius 

rahast.hoit. Marita Rossander 

jäs.: Jorma Waronen, Olli Alho, Ilona Karppinen, Paavo Karhamo , Inga Kangas-
Korhonen 

1974 pj. Heikki Kaivola 

1975 pj. Heikki Kaivola 

vpj. Inga Kangas-Korhonen 

siht. Riitta Sinkko 

rahast.hoit. Marita Rossander 

jäs.: Paavo Karhamo, Ilona Karppinen, Jarmo Kojonen, Pekka Mellavuo, Pentti 
Savolainen 

1976 

1977 pj. Inga Kangas-Korhonen 

 vpj. Ilona Karppinen 

 siht. Auli-Raija Auvinen 

 rahast.hoit. Marita Rossander 

jäs.: Heli Aamurusko, Heikki Kaivola, Paavo Karhamo, Erkki Laurila, Jorma Waronen, 
Kaisa Vuorisalo  

1978 pj. Heikki Simola 

 siht. Auli-Raija Auvinen 

 rahast.h. Heli Aamuruskoa 

 jäs.:Jorma Ollikainen, Jorma Waronen, Kaisa Vuorisalo 

1979 pj .Heikki Simola 

vpj. Ritva Elolähde 

siht. Auli-Raija Auvinen 

rahast.hoit.. Heli Aamurusko 

jäs.: Heikki Kaivola, Eila Laine, Jorma Ollikainen, Terttu Varhee 



 

1980 pj. Kalevi Tuulenmäki 

vpj. Ritva Elolähde , Sakari Mykkänen 

siht. Auli-Raija Auvinen 

rahast.hoit. Heli Aamurusko 

jäs.: Heikki Kaivola, Eila Laine, Jorma Ollikainen, Irma Törnström 

1981  pj. Juhani Laine 

 vpj. Ritva Elolähde 

 siht. Irma Törnström 

 rahast.hoit. Heli Aamurusko 

 jäs.: Heikki Kaivola, Jorma Ollikainen, Anja Tuulenmäki 

1982 pj. Juhani Laine 

 vpj. Ritva Elolähde 

 siht. Irma Törnström 

 tal.hoit. Heli Aamurusko 

jäs.: Heikki Kaivola, Jorma Ollikainen, Eila Simola, Anja Tuulenmäki 

1983 pj. Juha Mäntyvaara 

 vpj. Ritva Elolähde  

 siht. Irma Törnström 

 tal.hoit. Heli Aamurusko 

 jäs.: Heikki Kaivola, Veikko Miettinen, Jorma Ollikainen, Eila Simola 

1984 pj. Juha Mäntyvaara 

 vpj. Ritva Elolähde 

 siht. Irma Törnström 

 tal.hoit. Heli Aamurusko 

 jäs.: Hilppa Eklund, Rea Huovinen, Veikko Miettinen, Matti Orpana 

 

 



 

1985 pj. Juha Mäntyvaara 

 vpj. Ritva Elolähde 

 siht. Matti Orpana 

 tal.hoit. Heli Aamurusko 

jäs.: Rauno Heikkilä, Rea Huovinen ( 11.3.-85 asti), Veikko Miettinen, Irma Törnström, 
Antti Töyrylä 

1986 pj. Antti Töyrylä 

 vpj. Ritva Elolähde 

 siht. Matti Orpana 

 tal.hoit. Heli Aamurusko 

jäs. :Rauno Heikkilä, Veikko Miettinen, Irma Törnström 

1987 pj. Antti Töyrylä 

 vpj. Ritva Elolähde 

 siht. Matti Orpana 

 tal.hoit. Veikko Miettinen 

 jäs.: Heli Aamurusko, Rauno Heikkilä, Kaija Maijala, Hannu Saarinen 

1988 pj. Antti Töyrylä 

 vpj. Matti Orpana 

 siht. Tiina Jousmäki 

 tal.hoit. Veikko Miettinen 

 jäs.: Heli Aamurusko, Ritva Elolähde, Rauno Heikkilä, Hannu Saarinen 

1989 pj. Antti Töyrylä 

 vpj. Rauno Heikkilä 

 siht. Matti Orpana 

 tal.hoit. Veikko Miettinen 

 jäs.: Heli Aamurusko, Ritva Elolähde, Aarne Parvikoski, Juhani Reen 

 

 



 

1990  pj. Antti Töyrylä 

 vpj. Rauno Heikkilä  

 siht. Esa Enroth 

 tal.hoit. Veikko Miettinen 

jäs.: Heli Aamurusko, Ritva Elolähde, Mauri Isotalo, Juhani Reen 

1991 pj. Antti Töyrylä 

 vpj. Rauno Heikkilä 

 siht. Esa Enroth 

 tal.hoit. Veikko Miettinen 

 jäs.: Heli Aamurusko, Ritva Elolähde, Mauri Isotalo, Juhani Reen 

1992 pj. Antti Töyrylä 

 vpj. Rauno Heikkilä 

 siht. Esa Enroth 

 tal.hoit. Veikko Miettinen 

jäs.: Heli Aamurusko, Ritva Elolähde, Pirkko Louhimies, Pekka Nurmi, Juhani Reen 

1993 pj. Antti Töyrylä 

 vpj. Heli Aamurusko 

 siht. Esa Enroth 

 tal.hoit. Veikko Miettinen 

jäs.: Ritva Elolähde, Anja Haatanen, Raija Järvi, Pekka Nurmi, Juhani Reen 

1994 pj. Antti Töyrylä 

 vpj. Heli Aamurusko 

 siht. Esa Enroth 

 tal.hoit. Veikko Miettinen 

 jäs.: Ritva Elolähde, Anja Haatanen, Pekka Nurmi, Juhani Reen 

 

 



 

1995 pj. Esa Enroth 

 vpj. Heli Aamurusko 

 siht. Heikki Nieminen 

 tal.hoit. Veikko Miettinen 

 jäs.: Ritva Elolähde, Pekka Nurmi, Juhani Reen, Antti Töyrylä 

1996 pj. Esa Enroth 

 vpj. Heli Aamurusko 

 siht. Heikki Nieminen 

 tal.hoit. Veikko Miettinen 

jäs.: Ritva Elolähde, Anni-Kaisa Mäki, Pekka Nurmi, Juhani Reen, Antti Töyrylä 

1997 pj. Esa Enroth  

 vpj. Heli Aamurusko 

 siht. Heikki Nieminen 

 tal.hoit. Veikko Miettinen 

jäs.: Ritva Kankainen, Anni-Kaisa Mäki, Juhani Reen, Kalevi Tuulenmäki, Antti Töyrylä 

1998 pj. Esa Enroth 

 vpj. Heli Aamurusko 

 siht. Anni-Kaisa Mäki 

 tal.hoit.Veikko Miettinen 

jäs.: Ritva Kankainen, Heikki Nieminen, Juhani Reen, Kalevi Tuulenmäki, Antti Töyrylä 

1999 pj. Esa Enroth 

 vpj. Heli Aamurusko 

 siht. Anni Kaisa Mäki 

 tal.hoit. Veikko Miettinen 

jäs.: Mauri Isotalo, Ritva Kankainen, Heikki Nieminen, Juhani Reen, Kalevi Tuulenmäki 

 

 



 

2000 pj. Esa Enroth 

vpj .Heli Aamurusko 

siht. Anni-Kaisa Mäki 

tal.hoit. Veikko Miettinen 

jäs.: Mauri Isotalo, Ritva Kankainen, Matti Kivinen, Heikki Nieminen,  

Kalevi Tuulenmäki 

2001 Pj. Esa Enroth 

 vpj. Heli Aamurusko  

 siht. Anni-Kaisa Mäki 

 tal.hoit. Veikko Miettinen 

jäs.: Ritva Kankainen, Matti Kivinen, Heikki Nieminen, Kalevi Tuulenmäki 

2002 pj:ksi valittu Esa Enroth kuoli 21.12.2001,  

 vpj. Kalevi Tuulenmäki toimi pj:na; valittiin pj:ksi kevätkokouksessa 26.3. 

 siht. Anni-Kaisa Mäki, jonka tilalle valittiin Heli Aamurusko 26.3. 

 tal.hoit. Veikko Miettinen 

 jäs.: Ritva Kankainen toimi vpj:na, Eila Soikkeli 

2003 pj. Kalevi Tuulenmäki 

 vpj. Ritva Kankainen 

 siht. Heli Aamurusko 

 tal.hoit. Veikko Miettinen 

 jäs.: Heikki Nieminen, Esa Sorri 

2004 pj. Kalevi Tuulenmäki 

 vpj. Ritva Kankainen 

 siht. Heli Aamurusko 

 tal.hoit. Veikko Miettinen 

 jäs.: Martti Linnoaro, Heikki Nieminen, Esa Sorri 

 



 

2005 pj. Martti Linnoaro 

 vpj. Ritva Kankainen 

 siht. Maija Ryynänen 

 tal.hoit. Veikko miettinen 

jäs.: Heikki Nieminen, Tarja Riikonen, Lauri Turja ( k. 16.9. 2006), Kalevi Tuulenmäki 

2006 pj. Martti Linnoaro 

 vpj. Ritva Kankainen 

 siht. Maija Ryynänen 

tal.hoit. Veikko Miettinen 

jäs.: Heikki Nieminen, Tarja Riikonen, Lauri Turja ( k.16.9.2006) 

 Kalevi Tuulenmäki 

2007 pj. Martti Linnoaro 

 vpj. Ritva Kankainen 

 siht. Maija Ryynänen 

 tal.hoit. Veikko Miettinen 

 jäs.: Heikki Nieminen, Tarja Riikonen, Kalevi Tuulenmäki 

2008 pj. Martti Linnoaro 

 vpj. Ritva Kankainen 

 siht. Maija Ryynänen 

 tal.hoit- Veikko Miettinen 

jäs.: Heikki Nieminen, Jari Nikula-Blomqvist , Kalevi Tuulenmäki 

2009 pj. Martti Linnoaro 

 vpj . Ritva Kankainen 

 siht. Maija Ryynänen  (syksyyn asti) 

tal.hoit. Veikko Miettinen 

 jäs.: Johanna Krabbe, Heikki Nieminen, Harri Surola, Kalevi Tuulenmäki 

 



 

2010 pj. Johanna Krabbe 

 vpj. Ritva Kankainen 

 siht. Heikki Nieminen 

 tal.hoit. Veikko Miettinen 

jäs.: Martti Linnoaro (erosi seurasta 7.1. 2010), Harri Surola, Kalevi Tuulenmäki 

2011 pj. Johanna Krabbe 

 vpj. Ritva Kankainen 

 siht.: Jarkko Malinen 

 tal.hoit. Veikko Miettinen 

 jäs.: Irja Eskola, Ritva Kankainen, Kalevi Tuulenmäki 

2012 pj. Johanna Krabbe 

 vpj. Ritva Kankainen 

 siht. ja tal.hoit. Jarkko Malinen 

 jäs.: Irja Eskola, Kaija Maijala, Kalevi Tuulenmäki 

2013 pj. Johanna Krabbe 

 vpj. Frank Ryhänen 

 siht. ja tal.hoit. Jarkko Malinen 

 jäs.: Irja Eskola, Ritva Kankainen, Kaija Maijala  

2014 pj. Johanna Krabbe 

 vpj. Frank Ryhänen 

 siht. ja tal.hoit. Jarkko Malinen 

jäs. Irja Eskola, Ritva Kankainen, Kaija Maijala, Helena Matilainen, Heikki Ylipekkala 

2015 pj. Johanna Krabbe 

 vpj. Frank Ryhänen 

 siht.ja tal.hoit. Jarkko Malinen  

jäs. Irja Eskola, Ritva Kankainen, Janet Laakso, Kaija Maijala, Helena Matilainen, Eve 
Vaasmaa 

 



 

Tilintarkastajat 

1980 - 1983  

varsinaiset tilintarkastajat:  Ilkka Huovinen ja Pentti Sinkko 

varatilintarkastajat:   Veikko Karppinen ja Tauno Kurri 
 
1984 - 1986 

varsinaiset tilintarkastajat: Heikki Kaivola ja Pentti Sinkko 

varatilintarkastajat:  Veikko Karppinen ja Tauno Kurri 

 

1987-2004 varsinaiset tilintarkastajat 

1987 – 1989  Heikki Kaivola ja Juhani Laine 

1990 – 1993  Olli Alho ja Veikko Karppinen 

1994  Olli Alho ja Bror Eklund 

1995 – 2002  Olli Alho ja Risto Vyhtinen 

2003 – 2004  Anssi Voitila ja Risto Vyhtinen 

2005-2015Varsinainen ja varatilintarkastaja  

2005 – 2012  Risto Vyhtinen,  varatilintark. Anssi Voitila 

2013  Risto Vyhtinen,  varatilintark. Veikko Miettinen 

2014  Kimmo Ihatsu, ei varatilintarkastajaa 

2015  Kimmo Ihatsu, varatilintark. Veli Hynninen 
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Kuvio 3 

Kokoomuksen kannatus kunnallisvaaleissa 1947 – 2012 Helsingissä ja Oulunkylässä 

 

 
 

Kuvio 4 
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