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P Haluamme tarjota
teille osaamistamme

– Ammattitaitoiset kukkasitojat
– Laadukkaat ruukkukukat ja perennat
– Kuljetus- ja välityspalvelu
Pakilantie 69, Hki 66
puh. 09 754 4255 fax 09 754 5254
flos.edelweiss@elisanet.fi

TERVETULOA
ma-la
9.00–18.00
su
10.00–16.00

Sesonkeina pidennetyt aukioloajat

Monta tapaa
tehdä Hyvää

K

ädessäsi on jo perinteinen Leijonien Joululehti. Lehti on hyvä osoitus alueellamme toimivien lionsklubien tavasta tehdä hyvää yhdessä. Hyvää Leijonat ovat tehneet lähes 100 vuotta, sillä lions-toiminnan satavuotissyntymäpäivää vietetään
vuonna 2017. Lionsklubit järjestävät yhdessä ja erikseen lukuisia tapahtumia vuoden aikana, mm. myyjäisiä, konsertteja ja tempauksia. Näistä tapahtumista me
Leijonat olemme tunnettuja ja ylpeitä toiminnassamme.
Tarjoamalla tapahtumia alueen asukkaille rakennamme
yhteisöllisyyttä ja samalla verkostumme alueen muiden
toimijoiden kanssa.
Tapahtumat ovat avain teemaan: Monta tapaa tehdä
hyvää. Tapahtumista saamamme tuotot kohdennetaan
lyhentämättöminä alueellemme. Me leijonat tuemme
niin lapsia, nuorisoa, vanhuksia kuin alueemme vähäosaisiakin. Avustusten jakaminen on vain yksi osa toimintaamme ja ehkä myös se kaikkein näkyvin.
Palvelemme yhdessä ja ilolla, on alueemme klubeja
yhdistävä teema tänä vuonna. Tämä valottaa myös leijonatyön toista puolta, palvelua. Kaikkea tekemistäm-

Lions Club Helsinki/Pakila
Presidentti Risto SInkko
puh. 050-622 82
helsinki.pakila@lions.fi
www.verkkoviestin.fi/lionshkipakila/

me ei voi mitata rahalla, vaan iso osa leijonatoimintaa
on palvelua hymyssä suin. Olemme mukana auttamassa Kustaankartanossa ja Ilmari Helanderin vanhusten
säätiössä. Näissä kohteissa palvelemme esimerkiksi lukemalla lehtiä, keskustelemalla ja ulkoiluttamalla vanhuksia.
Alueen partiolaiset Vuorenhaltiat ja Kaskipartio ovat
vakituisia tuettaviamme. Autamme Kaskipartiota heidän uudessa Siuntion Korpirauhaan tulevan partiokämpän rakentamisessa. Talkoina tehty leijonatyö jää hyvin
usein huomaamatta, mutta meille Leijonille se on erittäin tärkeää tekemistä.
Kiinnostuitko? Miten täällä Pakilassa, Paloheinässä
tai Torpparinmäessä sitten pääsee lions-toimintaan mukaan? Mielikuva lions-toiminnasta on, että se on suljettu herra/rouvaseura, jopa elitistinen, jota on vaikea
lähestyä. Tämä ei pidä paikkansa. Klubimme jäsenet
ovat tavallisia perheen isiä ja äitejä tältä alueelta. Meidän kanssamme on helppo jutella ja meitä on helppo
lähestyä. Toiminnastamme kerrotaan laajasti klubiemme verkkosivuilla (sivujen osoitteet sivun alalaidassa).
Myös paikallislehdistä on mahdollisuus lukea toiminnastamme. Vetoammekin Sinuun, jota palvelutyö kiinnostaa, olemaan rohkeasti yhteydessä Leijoniin ja liittymään toimintaan mukaan. Näin saamme vielä lisää palveluvoimaa alueellemme.
Itsenäisyyspäivänä muistamme veteraaneja Lionien
”Kiitos veteraanit!” -kampanjan merkeissä ja kuljetamme heitä yhteiseen Itsenäisyyspäivän juhlaamme Hyvän
Paimenen kirkkoon.
Upea vuosi lähestyy vääjäämättä loppuaan ja Joulun
aikaan meillä kaikilla on mahdollisuus hiljentyä ja antaa aikaa läheisillemme. Sitä ennen kannattaa kuitenkin hankkia Leijona-kuusi ja auttaa klubejamme tekemään hyvää.
Toivotamme kaikille lukijoillemme Rauhallista
Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta! v

Lions Club Helsinki/Pakinkylä
Presidentti Markku Vesikallio
puh. 050-357 7678
helsinki.pakinkyla@lions.fi
www.verkkoviestin.fi/lionshkipakinkyla/

Lions Club Helsinki/Aurora
Presidentti Eija Lumme
puh. 050-364 7358
helsinki.aurora@lions.fi
www.verkkoviestin.fi/lionshkiaurora/
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eilin voi kuvitella puhuvan totta. Se toistaa
esittämämme ilmeet ja hymyilee kanssamme, kun elämä tanssii kadun aurinkoisen
reunan rytmissä. Usein huomio kiinnittyy niihin
yksityiskohtiin, joita emme haluaisi nähdä. Rypyt syvenevät, vatsa pullottaa ja näppy korvan nipukassa harmittaa aina, kun katse siirtyy riittävän lähelle. On helppoa unohtaa, että peili toistaa kaiken nurinpäin. Kaikki ympärillämme näkevät meidät toisin perin kuin itse ymmärrämme.
Siinä lainalaisuus on.
Eteisen peilin lisäksi me arvioimme itsemme
jatkuvasti suhteessa toisiin ihmisiin, ympäristöömme ja mielikuvamme todellisuudesta. Ihanteet, rakkaus, odotukset ja unelmat heijastuvat
pettymysten, katumuksen, häpeän ja epäonnistumisten varjoihin. Jos tyydymme katselemaan
omaa elämäämme vain suppeista näkökulmista, kuva piirtyy vääristyneenä ja yksipuolisuuden
houkutukselle on helppo antautua. Oman erinomaisuuden ihannointi kuljettaa maailmaan, jossa oma mahtailu kutistaa ympärille elävät ihmiset vääristyneisiin mittasuhteisiin ja heidän merkityksen kutistuu olemattomiin. Yhtälailla suppeus sokaisee vastakkaiselta puolelta. Häpeä himmentää maiseman ja tuiki tavalliset tilanteet muodostuvat ylitsepääsemättömiksi esteiksi, kun pelot
päästävät sisäisen maailmamme uhat valtaamaan
mielemme sopukat.
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Joulun peili
Meillä ihmisillä näyttää olevan taipumus kaventaa käsityksemme ympärillämme olevasta maailmasta. On houkuttelevaa ajatella, että ympärillämme asuu voittopuolisesti samanlaisia ihmisiä kuin itse olemme. Itsensä peilaaminen heihin muuttuu yhdenmukaisuuksien vertailuksi tai kilpailuksi niistä tekijöistä,
jotka kuvittelemme yhteisiksi. Erilaisuuden rikkaus ympärillämme on kuitenkin hämmästyttävän suurta. Meidän etuoikeudeksemme muodostuu yhä enemmän monimuotoisuuden kirjo. Erilaisuus muuttuu uhkakuvasta rikkaudeksi. Toisenlaisuuden vaara muuntuu mahdollisuudeksi.
Joulun kokonaisuus koostuu monista tututuista tavoista ja vuosittaisista samojen yksityiskohtien kertautumisista. Ymmärrämme usein vain itse lähellämme elävien ihmisten kanssa tekemistemme syvällisen merkityksen. Joulu haastaa meidät merkitysten maailmaan, jonka rikkaus tarjoaa erinomaisen elämän peilin. Me saamme peilata
joulun yksityiskohtien äärellä omaa elämäämme
niin unelmien viehkeyteen ja epäonnistumisten
varjoihin. Seimi on Jumalan todellisuuden peili.
Aito Jumalan läsnäolo tämän elämän keskellä luo
arvokkaan ja mitättömän, rikkauden ja köyhyyden piirteille Jumalan mittasuhteet.
Armon rikkautta joulun aikaan toivottaa
Leo Norja, Pakilan kirkkoherra

Joulunajan tapahtumat Pakilan seurakunnassa 2014
Hyvän Paimenen kirkko
Palosuontie 1

Torpparinmäen korttelitalo
Käräjätuvantie 3

La 6.12. klo 11
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus
Norja ja Hirvonen. Jumalanpalve
luksen päätyttyä Kaskipartion ja
Vuorenhaltijoiden partiolaiset antavat
partiolupauksensa.

Ke 17.12. klo 12
Vanhemman väen joulujuhla

La 6.12. klo 16
Itsenäisyyspäivän juhla
Esa Härmälä, Seppo Leveelahti ja
Sara Toivanen

Su 21.12. klo 11
Kauneimmat joululaulut messu
Norja, Kylliäinen ja Häyrinen.
Musiikissa mukana Finnairin seniori
laulajat Hannu Bisterin johdolla.

Ke 24.12. klo 13
Jouluaaton hartaus
Ansas ja Häyrinen.

Su 21.12. klo 18
Hyvä Tuomas joulun tuopi
-konsertti
Solisteina Sisko Jortikka, sopraano,
Marja Sollo-kauppinen, altto,
Jussi Hirvonen, tenori ja Hannu
Holma, baritoni. Vox Sonora -kuoro
ja soitinyhtye, johtaa Ari Häyrinen.
Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.

VälKe
Välitalontie 71

Su 7.12. klo 11
Perhemessu
Pirttijärvi, Toivanen ja Hirvonen.
Su 7.12. klo 12–15
Adventtihyörinät
Ohjelmaa kaikenikäisille. Musiikkia,
makeita ja suolaisia herkkuja ja
myyjäiset. Tule valmistautumaan
yhdessä jouluun. Tilaisuus päättyy
klo 15 alkavaan Kauneimmat joulu
laulut -tilaisuuteen
Su 7.12. klo klo 15
Kauneimmat joululaulut
To 11.12. klo 19
Finnairin seniorilaulajien konsertti
Johtaa Hannu Bister.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa.
La 13.12. klo 17
Lasten kauneimmat joululaulut
Hirvonen ja Pirttijärvi.
Su 14.12. klo 11
Messu
Toivanen, Pirttijärvi ja Häyrinen.
Messussa mukana Pakilan
voimistelijat ja Vox Sonora -kuoro.
Su 14.12. klo 18
Kauneimmat joululaulut
Laulattamassa Häyrinen ja
Vox Sonora -kuoro.
Ti 16.12. klo 13
Laulun siivin -yhteislaulutilaisuus

Ke 17.12. klo 20
Nuorten messu
Sara, Saija ja Ari.

Ma 22.12. klo 17
Joululaulukiertue
Kiertelemme laulamassa joululauluja seurakunnan alueella.
Mukana Ari Häyrinen ja Vox
sonora -kuoro. Tervetuloa mukaan
laulamaan.
Ke 24.12. klo 14
Jouluaaton hartaus perheille
Pirttijärvi ja Hirvonen.
Ke 24.12. klo 16
Jouluaaton hartaus
Kylliäinen ja Hirvonen.
Ke 24.12. klo 23
Jouluyön messu
Norja, Pirttijärvi ja Saarinen.

La 13.12. klo 15
Lasten kauneimmat joululaulut
Hirvonen ja Pirttijärvi.
Ma 15.12. klo 9.30–11.30
Perhekerhojen yhteinen joulujuhla

To 18.12. klo 18
Taivaassa on reikä –
Keskusteluillat kristinuskosta ja
luonnosta
Onko eläin Jumalan kuva?

Toiminta muualla
Su 14.12. klo 12–17
Haltialan joulutapahtuma
Joulukuvaelma Lampolassa
tasatunnein.
Su14.12. klo 17
Metsäkirkko
Tapaamme bussin 66 päätepysäkin
läheisyydessä Paloheinässä.
Kävelemme Haltiavuorelle kävely
tietä pitkin, matkaa sinne on reilu
kilometri. Helsingin ladun kanssa.

To 25.12. klo 8
Joulukirkko
Kylliäinen ja Häyrinen.
Pe 26.12. klo 11
Tapaninpäivän jumalanpalvelus
Kylliäinen ja Hirvonen.

Rauhallista
jouluaikaa.

Kesällä kämppä saatiin
harjakorkeuteen.

sin suuri. Kämppään mahtuu yöpymään hyvin 30 henkeä. Kämppään tulee sähkölämmitys ja takka. Rakennuksen muodostaa suuri tupa, nukkumaparvi, keittiö ja pieni makuuhuone.
Hirsitoimitukset tulivat tänä vuonna kesäkuun alussa. Koko alkukesä tehtiin talkootyötä partiolaisten, heidän
vanhempiensa ja leijonien voimin. Kesän loppuessa kämppä oli saatu harjakorkeuteen ja sellaiseen kuntoon että
se ei enää voi vahingoittua sään vuoksi. Hirsityöt saatiin tehtyä ja vesikatto
on paikoillaan. Syksyllä on tehty sisätöitä ja asennettu ikkunoita ja ovia ja
talo on kyllästetty.
TEKSTI JA KUVA Olli Aulio

Rahoitusta tarvitaan vielä

Jättiprojekti
Kaskipartiolla

K

askipartio on lähinnä Paloheinän, Pakilan ja Torpparinmäen alueella toimiva partiolippukunta. Lippukunnassa on 230 aktiivista viikoittain kokoontuvaa lasta ja
nuorta. Tuolla jäsenmäärällä se on Helsingin Ylivoimaisesti suurin lippukunta.
Lippukunta syntyi 1975 kun tyttölippukunta Metsäkastikat ja poikalippukunta Kaskenviertäjät yhdistyi uudeksi yhteislippukunnaksi. Kaskipartion taustayhteisönä toimii Pakilan seurakunta.

Kämppä
Kaskipartiolaiset rakensivat Helsingin
seurakuntayhtymän maille Siuntioon
kämpän vuonna 1976. Kämppäemäntä Heidi Vihavainen kertoo, että alusta alkaen kämppä on ollut jatkuvassa
käytössä viikonloppuisin. Vaikka sitä oli vuosien aikana kunnostettu, alkoi sen kunto olla niin huono, että se
olisi vaatinut huomattavat korjaukset.
6 Pakilan Pakinat

Kämppähankkeen kokonaisbudjetti on
245 000 euroa ja siitä on laskettu talkootyönä tehtäväksi 85 000 euroa, joten rahan tarvetta on vielä, kertoo Niklas. Lippukunnan tukiyhdistys on organisoinut pari kertaa WC- ja talouspaperimyynnin Viime myynnissä myytiin lähes 1 000 isoa paperipakettia ja
sillä saatiin kokoon runsaat 6 000 euroa. Alueemme muutamat yritykset ja
yksityiset ihmiset ovat tukeneet hanketta merkittävästi. Esimerkiksi villat
saatiin lahjoituksena. Suuri määrä rahaa ja tavaraa tarvitaan kuitenkin vielä
ennen kuin kämppä on valmis. Lippukunta kääntyykin vielä alueen toimijoiden puoleen. Kämppä on tarkoitus
saada täyteen käyttöön vuonna 2015.

Niinpä lippukunta alkoi tutkia mahdollisuuksia uuden kämpän rakentamiseksi. Ennen kaikkea tutkittiin rahoitusmahdollisuuksia. Vuonna 2013
päätettiin uuden kämpän rakentamisesta. Sen mahdollisti Pakinkylän leijonien 20 000 euron avustus. Lisäksi
leijonien valtakunnallinen ARS-säätiö
lahjoitti toiset 20 000 euroa. Myöhemmin kämpän rakentamista ovat huomattavilla summilla tukeneet Pakilan Leijonat keräävät rahaa
joulukuusilla
ja Auroran leijonaklubit
Pakinkylän leijonaklubin puolesta hanHanke eteni
ketta vetävä Esko Leppänen kertoo etSyyskesällä purettiin vanha kämppä tä leijonat myyvät alueella vuosittain
partiolaisten ja leijonien yhteistyönä. 1 000 joulukuusta ja näin keräävät raSamalla kunnostettiin tietä, jotta uusi haa. Leijonilla heräsi jo vuosia sitten
kämppä voitaisiin saada rakennuspai- ajatus että rahoilla haluttaisiin tehdä
kalle. Talvella 2014 tilattiin Honkara- joku iso projekti. Sellainen josta olisi
kenteelta uusi hirsikämppä. Hankkeen alueen lapsille ja nuorille iloa ja hyövetäjä Niklas Lidström Kaskipartios- tyä vuosikymmeniksi. Näin päädyttiin
ta kertoo uuden kämpän olevan ker- kämpän tekoon yhdessä partiolaisten
rosalaltaan 153 neliömetriä, siis var- kanssa. v

Ala golfata kotikulmillasi
kun kevät koittaa!!
Green Card-kurssit
l Lasten golfkurssit
l Jokamieskenttä, range
l

PAKILAN PUTKI OY
- LVI-urakointi ja kaasuputkistojen asennukset.
- Kaukolämpö- ja ilmalämpöpumppu asennukset.
- Huolto- ja korjaustyöt.
Olemme panostaneet hyvään laatuun,
toimitusvarmuuteen ja lyhyeen toimitusaikaan.
P. (09) 7206070
Päivystys 0400803492
www.pakilanputki.fi

www.paloheinagolf.fi

Osaamista vuodesta 1954

Econel Oy
Pakilantie 40, 00630 HELSINKI
Puh: 09-777 4270
Fax: 09-777 4277
www.econel.fi

sähkö- ja tietoverkkoasennukset

Kaksi kirjaa Pakila-seuralta
Tutustu kotiseutuun
näistä kirjoista:

Hinta

30 €

Pakila – asuinalue teiden
risteyksessä on arkkitehdin
näkemys alueen kehityksestä.
Hinta 25 €
Pakilan seudun historia kertoo
alueen vaiheista 1980-luvulle
saakka. Kirja on näköispainos
vuonna 1985 julkaistusta kirjasta.
Hinta 30 €

Tilaukset/tiedustelut:
Urpo Oksanen
puh. 0400-311092
Matti Enroth
puh. 044-0454015

Hyvinvointipalvelut Helter Paloheinä
Ulla Kinnunen
050-536 3904
info@ullastiina.fi

Länsi-Pakila
Rapparintie 6
(09) 752 2668

Munkkiniemi
Perustie 19
(09) 488 404

Itäkeskus
Itäkatu, 4.krs, Anttilan aula
(09) 343 3009

www.ullastiina.fi, info@ullastiina.fi

Fysioterapia
Hieronta
Osteopatia
Lymfaterapia
Kuntoilu - ja
kuntoutussali
040 762 78 03

Kasvohoidot
Jalkahoidot
Ripsien-ja kulmien värjäykset
Meikkauspalvelu
Hampaiden valkaisut
Sokeroinnit
Air-tanning
050 554 3835

www.helter.fi

Sysimiehentie 39, 00670 Helsinki, sähköposti: helter@helter.fi
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TEKSTI Olli Aulio KUVA Dimitrij Mayer

Erotiikkaa
Hyvän Paimenen kirkossa
P

akilan kirkossa on yli kymmenen vuoden ajan järjestetty ystävänpäivän konsertti. Sen on järjestänyt Pakinkylän leijonaklubi yhdessä Aurora-klubin kanssa. Vuonna 2013
toteutettiin lapsille suunnattu Mörköooppera. Se keräsi kirkkoon neljään
esitykseen yhteensä 2000 kuulijaa.
Vuoden 2015 ystävänpäivän konsertti pidetään 12.2.2015 Hyvän Paimenen kirkossa klo 19. Toteutettava
esitys Laulujen Laulu (entinen Korkea
Veisu) on Vanhan testamentin aistillisin ja eroottisin rakkausrunoelma. Siihen sisältyy juutalaisia häälauluja, jotka
osittain liittyvät kuningas Salomoon.
Kirjan sisältöä on tulkittu myös symbolisesti Jumalan rakkauden kuvaukseksi. Teos ei ole pelkkä konsertti, vaan
on uutta kirkollista musiikkia esittävä
musiikki-draama-tanssiteos.
Teksti on suoraan Raamatun tekstiä, joka on dramatisoitu. Tekstinä on
Raamatun Laulujen Laulu ja sen on säveltänyt Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kanttori Pentti Ingerö. Ystävänpäivän konsertissa esitettävän teok8 Pakilan Pakinat

sen ohjaa pakilalainen musiikin maisteri ja diplomilaulaja Hannele Soljander-Halme. Hannele kertoi, että esityksen valmistelut on aloitettu jo vuosi sitten, koska esiintyjiä, jotka sopivat tähän suurteokseen sekä työskentelemään yhdessä, ei ollut helppo löytää. Esittäjiä tulee olemaan viitisenkymmentä. Esityksen oleellisen osan
muodostavat Pakilan Voimistelijoiden
naisryhmän ja miehen esittämät tanssit. Tanssijoita on noin kaksikymmentä. Koreografian suunnittelee Emilia
Peuronen. Petri Kytön johtama nelihenkinen yhtye vastaa esityksen säestyksestä, kuorona on kolmikymmenhenkinen Pro Cantus -kuoro johtajanaan Mimmu (Mirjam) Kyrönseppä. Lausunta- ja laulusolisteina ovat
Hannele Soljander-Halme ja Markus Bäckman. Markus on ääninäyttelijä, jonka ääntä voi kuulla lukuisissa piirretyissä elokuvissa, viimeisimpänä elokuvassa Rio 2. Hänellä on takanaan myös teologian opintoja.
Laulujen Laulua voitaisiin luonnehtia häärunoksi, jonka jokaisen avioon

Tule, kuule, näe ja koe;
kuka tanssii kenelle.

aikovan olisi syytä huolellisesti lukea.
Sen johtavana ideana on rakkauden
ylistys. Esityksen kokonaisuus on dramatisoitu kuvaamaan rakastuneiden
matkaa ihastumisen ja epätietoisuuden kautta kohti syvää rakkauden kokemusta, jota kuvataan erotiikkaa tihkuvin sanoin. Aina välillä teoksessa kuvataan Salomon loistoa ja mainetta, joka oli hurmannut niin monet naiset.
Mikään ulkoinen ei kuitenkaan vedä
vertoja todelliselle rakkaudelle. Jerusalemin naisia varoitetaan herättämästä
ja häiritsemästä rakkautta ennen kuin
aika on sopiva.
Laulujen Laulussa löydetään hehkuvan inhimillisen rakkauden ylistys. Siinä on monia eroottisia ilmauksia. Juutalaisilla on määräys, että sitä ei kukaan saanut lukea alle 30-vuotiaana. Modernin raamatunselityksen
mukaan kyse on maallisesta rakkauslaulusta, perinteisen kristillisen käsityksen mukaan Kristuksen ja hänen
seurakuntansa suhteesta. Uuden testamentin kirjoittajat eivät viittaa Laulujen Lauluun. v

Herkulliset kotileipomotuotteet
Pakilasta
Täytekakut • voileipäkakut • ym. leipomotuotteet
Tilauksesta nopeasti, joustavasti ja edullisesti
niin pieniin kuin suuriinkin tilaisuuksiin

Kotileipomo

AJAN-HERKKU OY
Taulutie 33, Itä-Pakila p. 728 1220

TERVETULOA KANTA-ASIAKKAAKSEMME!

TÄYDENPALVELUN
PALVELUN
TÄYDEN
TÄYDEN
PALVELUN
KELLO-JA
JAKULTASEPÄNLIIKE
KULTASEPÄNLIIKE
KELLOKELLOJA
KULTASEPÄNLIIKE

Kultanäppi Oy
Oy
Kultanäppi
Kultanäppi
Oy
Meillä tapaat kultasepät-kaivertajat-kellosepät

Meillätapaat
tapaatkultasepät-kaivertajat-kellosepät
kultasepät-kaivertajat-kellosepät
Meillä

Autolla oven eteen!

Autolla oven
oven eteen!
eteen!
Autolla

PAKILANTIE 18
KOSKELANTIE
52
18
PAKILANTIE 18 Pakilantie
KOSKELANTIE
52
Puh. 724 2356
Puh./Fax. 757 0205
PAKILANTIE
18
KOSKELANTIE
52
Puh. 724 2356 Puh. 4242 8333
Puh./Fax. 757 0205
Puh. 724 2356
Puh./Fax. 757 0205
AVOINNA:
AVOINNA:
AVOINNAMa-Pe
Ma ja Pe 9-18, Ti-To 9-17
AVOINNA:
Ma ja Pe 9-18, Ti-To 9-17
Ma-Pe
La
9-14
La
Ma
MaLaja Pe 9-18,
Ma-Pe
9-14 Ti-To 9-17 9 – 18
La

La
OULUNKYLÄN APTEEKKI

palvelee luotettavasti ja nopeasti.
Ystävällinen ja ammattitaitoinen
henkilökuntamme opastaa kaikissa
niin hyvinvointiin, kuin lääkkeisiin ja
niiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

9-14

Ti-Pe 9 – 17
La

9.30-17
9.30-17
9.30-13
9.30-17
9.30-13

9.30-13

JOULUNA 7.-24.12.2004:
La 9 – 14
JOULUNA 7.-24.12.2004:
Ma-Pe
9-18
Ma-Pe
9.30-18
JOULUNA
Ma-Pe 7.-24.12.2004:
9-18
Ma-Pe
9.30-18
La
9-15
La
9.30-13
www.kultanappi.com
La
9-15
La
9.30-13
Ma-Pe
9-18
Ma-Pe
9.30-18
Su 12. ja 19.12. 12-16
Su 19.12.
12-15
12. ja 19.12. 12-16
Su
19.12.
12-15
LaSu
La
Aattona 24.12. 9-15
9-12
Aattona 24.12.9.30-13
9-12
24.12. 12-16
9-12
Aattona
24.12. 12-15
9-12
SuAattona
12. ja 19.12.
Su 19.12.

Aattona 24.12.

9-12

Aattona 24.12. 9-12

Liikekeskus OGELI
Kylävanhimmantie 29
Puh. 09-756 2990
Aukioloajat:
www.oulunkylanapteekki.fi
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AIRAM

Kodin
valaistus
I

llan tultua sytytetään kodeissa valot.
Ihminen on kautta aikain valaissut kotinsa ja elinpiirinsä; nuotio, pärevalo,
kynttilä, öljylamppu, kaasuvalo, sähkövalo
ja uusimpana elektroninen valo LED.
Valaistuksen ensisijainen tehtävä on ollut parantaa näkemistä ja lisätä turvallisuutta. Nykyään kiinnitetään yhä enemmän huomiota valaistuksen suunnitteluun
kodeissa ja sen tuomiin mahdollisuuksiin
sisustuksessa. Valolla voi korostaa, kohdistaa, luoda tunnelmia ja valaisin voi itsessään olla sisustuselementti.
Valaistuksessa on neljä perusryhmää:
yleis-, työskentely-, kohde- ja koristevalaistus.

Yleisvalaistus
Yleisvalaistuksen perusmuoto on päivänvalo (auringonvalo pilvisenä päivänä).
Kotona yleisvalaistus tarkoittaa tilan perusvalaistusta, joka saadaan aikaan yhdellä tai usealla valaisimella. Yleisvalaistus toimii taustavalaistuksena ja on pohjana tilan
muille valaistusratkaisuille.
Yleisvalaistusta suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota seuraaviin asioihin:
kuinka paljon tilaan tulee päivänvaloa ikkunoiden kautta. Mistä ilmansuunnas10 Pakilan Pakinat

ta valo tulee; etelän puolella päivänvalo
on sävyltään keltaista kun taas pohjoisesta tuleva valo on sinertävää. Tilan pintojen väritys vaikuttaa, vaaleat sävyt heijastavat enemmän valoa takaisin kuin tummat sävyt.
Yleisvalaistuksen säätömahdollisuus
(himmentäminen) tuo valaistukseen vielä enemmän vaihtoehtoja. Yleisvalaistuksessa voidaan käyttää myös epäsuoraa valaistusta.
Esimerkiksi kattolipan tai seinälistan
taakse on asennettu valonauha.

Työskentelyvalaistus
Työpisteessä tarvitaan hyvä valo, joka on
kohdennettu työskentelyalueelle.
Työvalaisimen sijoittaminen on tärkeää. Valo ei saa häikäistä. Ota huomioon
esim. keittiön työpöydän materiaali. Yläkaapin alapinnassa olevat valot voivat aiheuttaa ikävää häikäisyä peilaavasta pinnasta.
Kotona muita kohteita ovat atk-työpiste,
kirjoituspöydät ja lukuvalaisimien sijoitus.

Kohdevalaistus
Kohdevalaistuksella korostetaan yksityiskohtia. Valaisimen sijoituksessa on tärkeää ettei se häikäise, vaan on mahdollisim-

Mitä valo on
Valo tulee auringosta.
Se on sähkömagneettista
säteilyä, joka etenee aalto
liikkeenä. Tässä aaltoliik
keessä jokaista värisävyä
vastaa oma aallonpituu
tensa. Punainen on pisin
(lämmin) ja violetti lyhyin
(kylmä). Näkyvän valon
aaltopituus on välillä 380 ja
720 nm. Sen ulkopuolelle
jäävät ultravioletti- ja infra
punavalo.
Näemme päivänvalon
”valkoisena”, mutta tosi
asiassa se sisältää kaikki
spektrin värit. Värit ovat
valoa ja valo on värien
”leikki”. Kun valo taittuu
miljoonien sadepisaroiden
pinnassa, näemme tai
vaalla sateenkaaren. Ikku
naan ripustetun kristallin
(prisman) läpi valo hajoaa
spektreiksi huoneen seinil
le ja kattoon. Päivänvalon
värintoistokyky on hyvä,
värisävyt toistuvat luon
nollisia.

man huomaamaton ja nostaa valaistavan yksityiskohdan esille.
Niitä voivat olla esimerkiksi suunnattavat kohdevalaisimet, tauluvalaisimet, kasvivalaisimet, kalusteissa olevat
valaisimet.

Koristevalaistus
Koristevalo on valoa katsomiseen. Esimerkkeinä ovat hieno sisustusvalaisin,
erilaiset valosarjat, laava-valaisin sekä
led-valojen tuomat valaisinmuotojen
uudet mahdollisuudet.

Lamput (valonlähteet)
Tänä päivänä olemme keskellä valaistuksen suurta muutosta. Perinteiset
hehkulamput ovat poistumassa markkinoilta ja halogeenilamppuja on saatavilla vuoden 2016 loppuun asti. Tilalle ovat tulleet säästö- ja led-lamput.
Kuinka valitaan oikea vaihtoehto
entisen tilalle? Valinnassa auttavat uudet lamppujen pakkausmerkinnät. Te-

hon (W) lisäksi on merkitty lampun
energiatehokkuus, valon määrä (lm),
valon värilämpötila (K), himmennettävyys ja käyttölämpötila.
Teho (W) kertoo lampun sähkönkulutuksen. Lampun tuottaman valon
määrän mittari on lumen (lm). Esim.
60 W hehkulampun valon määrä on
noin 710 lumenia.
Hyvän led-lampun energiatehokkuus on A+ ja käyttöikä 25 000 tuntia sekä sytytys- ja sammutuskertojen
määrä vähintään 25 000. Lämpimän
valkoista valoa tuottaa lamppu, jonka värilämpötila on 2700 -3200 kelviniä (K), korkeampi arvo merkitsee viileämpää värisävyä. Työskentelytiloissa
kuten koululuokissa käytetään yleensä
4000 kelviniä (K). Esim. hehkulampun värilämpötila on 2700 kelviniä.
Lisäksi kannattaa tarkistaa värintoistokyky eli Ra-indeksi, jonka tulee olla
vähintään 80. Päivänvalon värintoistokyky on 100 (paras).

Lamppujen valinnassa auttaa netistä löytyvä Lampputieto.fi-palvelu, joka tarjoaa tietoa lampuista ja valaistuksesta.

Tee itsellesi sopiva valaistus
Minkälaisen valaistuksen sinä haluat? Tärkeintä on, että löydät kotisi eri
huoneisiin valaistuksen, joka palvelee
kyseisessä tilassa tapahtuvia toimintoja, tuo viihtyisyyttä sekä miellyttää sinua ja perhettäsi. Vaihtoehtoja on paljon ja suurin tehtävä onkin kartoittaa
sekä karsia eri ratkaisuista juuri itselleen sopivimmat.
Kodinvalaistus.fi sivustolta löydät
vinkkejä valaistuksen suunnitteluun ja
toteutukseen.
Anna valon tuoda tunnelmaa ja iloa
kotiin.
Marica Hämäläinen
sähkö- ja valaistussuunnittelija,
Insinööritoimisto Stacon Oy
LC Helsinki/Aurora

KUKAAN EI VÄLITÄ NIIN KUIN ME

Kukaan ei välitä niin kuin me.

PAKILAN, PALOHEINÄN, MAUNULAN
alueen paikallinen kiinteistönvälittäjä yli 30 vuotta.
• tunnemme alueen ja sen hintatekijät kortteli korttelilta
• yksityisyrittäjän ripeys ja valtakunnallisen
Kiinteistömaailma-yhteismyyntiketjun voimavarat
yhdistyvät, eniten asuntoja myynnissä pääkaupunkiseudulla
• jatkuva ajantasakoulutus ja asiakkaiden
tyytyväisyys takaavat onnistuneet asuntokaupat

RAIVIONTIE 1, 00670 HELSINKI
0500-405 824
TELEFAX 09-724 4400

Ota yhteyttä asuntoasioissa alan ammattilaisiin.

Nico
Anne-Maria
Autero
Liukkonen
KTM, LKV
Myyntip.,LKV
050 521 4810 050 364 4557

Weli
Maksimainen
KiAT
0400 854 878

Juha
Frans
Kim Autero
Hyvönen
Salmi
Ekon, LKV,
Myyntineuv.
Myyntineuv.
yrittäjä
040 828 2081 0400 407 743 0400 505 743

Kiinteistömaailma | LKV Autero Oy
Pakilantie 61, 00660 Hki, puh. 010 239 7770
pakila@kiinteistomaailma.fi

www.kiinteistomaailma.fi
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TEKSTI Arja Ahlajoki KUVA Dimitrij Mayer

Kansainvälisiä tuulia

Musiikkiopistolla

P

akilan musiikkiopiston edustusjoukkueet Baggböle Big Band ja
Kamariorkesteri tekivät molemmat kesän aikana konserttimatkan kapellimestariensa William Suvanteen ja
Mika Seppäsen johdolla. Big Bandilla oli tiivis harjoitusperiodi Pisassa 6.11. kesäkuuta. Ohjelmisto oli tietenkin suomalaista ja päätteeksi konsertoitiin keskellä Firenzeä paraatipaikalla Piazza della Signorialla Palazzo Vecchion edessä. Konsertissa esiintyivät
BB:n lisäksi paikallisen Verdi-Rossini
Scuolan puhallinyhtyeet. Vaikka firenzeläiset isäntämme eivät juuri nyt ole
tulossa vastavierailulle, niin yhteistyökontakti on lämmin ja avoin jatkolle.
Pakilan Kamariorkesterilla puolestaan oli yhteinen harjoitusleiri Stuttgartissa Die Telemänner -barokkiorkesterin kanssa 3.-10.elokuuta. Ohjelmisto oli pääasiassa barokkia, mutta mukana oli myös viemisinä suomalaista musiikkia. Oppilaat asuivat saksalaisten isäntien perheissä ja näin syntyi kontakteja monella tasolla.
Orkestereilla oli kaksi yhteistä konserttia: Esslingenin Johanneksen kirkossa ja Solituden linnassa. Soiva
näyte viime mainitusta löytyy linkistä http://youtu.be/DlSd7iVnJnE
Die Telemänner -orkesteri kävi vastavierailulla marraskuussa musiikkiopiston konserttiviikolla. Yhteinen
konsertti oli Pyhän Laurin kirkossa. Saksalais-suomalaiselle yhteistyölle
suunnitellaan jatkoa.

Baggböle Big Band (BbBB)
harjoituksissa Pakilan
musiikkiopistolla, johtajana
William Suvanne.

opistolle kansainvälisiä näkökulmia ja
Italiaan ja LC Pakinkylä Kamariorkes- mahdollisuuksia yhteistyöhön.
Musiikkiopiston toiminnan vakiinterin matkaa Saksaan. Myös Die Telemänner -orkesteri sai tukea sikäläisil- tuminen, juurtuminen ja verkostoitutä lioneilta. Näin Lions-tuet ovat avan- minen paikallistasolla ovat hyvä kivijalneet uuden ulottuvuuden musiikki- ka, jolta ponnistaa kohti uusia haasteita
opiston elämään. Ne tarjoavat meille ja kansainvälistä yhteistyötä. Kansain”herkkuja” perustyön lisäksi.
välinen kanssakäyminen auttaa hahPakilan musiikkiopistolla on me- mottamaan omaa toimintaa laajemneillään 33. toimintavuosi. Monipuo- missa puitteissa, vahvistaa itsetuntoa ja
linen toimintakonseptimme on vakiin- antaa mahdollisuuden hyvien käytäntunut ja kehityskykyinen. Meneillään teiden vaihtoon. Kaikki tämä tuo uusia
oleva vuosi 2014
on avannut musiikki- 11/7/14
tuulia4:29
myös
paikallistasolle.
v
ILMOITUS_95x68MM:ILMOITUS
PM Page
1

Lionit tukevat
Pakilan alueen Lions-klubit ovat tukeneet musiikkiopistoa koko sen toiminnan ajan: aluksi perustoiminnan ylläpitämisessä ja sittemmin pääasiassa tasokkaiden soitinten ja työvälineiden
hankkimisessa.
LC Pakila tuki Big Bandin matkaa
12 Pakilan Pakinat

Erikoiskuljetukset
ja nostot
Puh. 09 3508 300 • www.mantylaee.fi

LASITYÖ RANTANEN OY
PAKILA Lepolantie 23, 00660 Hki
puh. 724 8928, fax 724 3425
www.lasityorantanen.fi

LASIT • PEILIT • MUOVIT
TAULUJEN KEHYSTYKSET

Parkettilattiat tekee Parkettilattiat

Parkettilattiat Oy
Alan erikoisliike vuodesta 1958
Elontie 71, 00660 Helsinki
09-7568120
parkettilattiat.fi

MEILLÄ TEHDÄÄN UUSIA IHMISIÄ!
Sijoita elämäsi tärkeimpään kohteeseen - ITSEESI

Salus Pakila on hyvän olon kuntokeskus aikuiseen makuun.
Ota Personal Trainerin avulla esimmäinen askel kuntoiluun,
hyvinvointiin ja hauskanpitoon.
Pakilantie 61 (S-marketin
(S-marketin talo),
talo),
00660
Helsinki
00660 HELSINKI
Puh.
Puh. 050-5939
050-5939 707,
707, pakila@saluspakila.fi
pakila@saluspakila.fi

www.saluspakila.fi
www.saluspakila.fi

Avoinna
Avoinna ma-to
ma-to 14-20,
15-20, pe
pe 14-19
15-18
avainkortilla
5-23
joka
avainkortilla 5-23 joka päivä
päivä
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Yritystoiminta

Kultanäppi
P

akilantien ja Pirjontien kulmassa olevan talon alakerrassa on liike nimeltään Kultanäppi. Se on,
kuten nimestäkin voi päätellä, kultasepänliike. Liikkeen omistaa ja sitä johtaa
kultaseppäkoulutuksen saanut Tuomo
Näppilä. Kyseessä on perheyritys, jonka aloitti Tuomon isä. Yritys on perustettu jo 1960-luvulla tukkukaupaksi.
Seuraavan kymmenluvun lopulla se toimi pakilalaisia palvelevana kultasepänliikkeenä Lepolantiellä, silloisen viinakaupan seinänaapurina. Nykyiselle paikalleen yritys siirtyi vuonna 1983 kun
Lepolantien kauppakeskittymä purkautui. Tuomo itse aloitti yrityksessä kesätöissä 12-vuotiaana nelisenkymmentä
vuotta sitten. Kymmenisen vuotta sitten yrityksessä tapahtui sukupolvenvaihdos kun Tuomo otti ohjat käsiinsä. Nyt puolestaan liikkeessä työskentelee jo kolmas polvi, Tuomon lapset.

TEKSTI Olli Aulio KUVAT Dimitrij Mayer

jat. Sieltä voi saada apua mitä moninaisimpiin alan töihin. Huomattavan osan
liikevaihdosta muodostaa kellojen ja korujen myynti. Niitä tuotetaan lähinnä
Keski-Euroopasta: Italiasta, Saksasta ja
Englannista. Koska yritys haluaa pitää
kaupan laatutuotteita, se ei tuota tuotteita maahan ns. halpamaista. Myynnin
ohella yrityksessä korjataan paljon kelloja ja koruja. Heillä on siihen ammattitaitoa. Usein kannattaa korjata vanha koru
tai kello sen sijaan, että ostettaisiin uusi.
Kultanäpin toiminta käsittää kahdella tavalla koko maan. Tukkuliikkeenä se
toimittaa kelloja ja koruja koko maahan. Varsin merkittävää on koko maahan ulottuva korjaustoiminta. Monilla nykyisillä kulta- ja kellosepänliikkeillä ei ole riittävää asiantuntemusta ja sen
vuoksi liikkeet ympäri maan lähettävät Kultanäppiin tuotteita korjattavaksi. Yrityksen verstaalla sekä korjataan että tehdään uusia koruja vanhoista. EsiMenestys perustuu
merkiksi perintösormuksesta tai vanhasasiantuntemukseen
ta vihkisormuksesta voidaan tehdä uusi
Yrityksen menestys on aina perustunut sopivilla muunnoksilla. Tällaiset tilausasiantuntemukseen. Kultanäpissä on työt ovat asiakkaille edullisia, koska heilomat kultasepät, kellosepät ja kaiverta- lä on olemassa jo korumateriaali, joka
14 Pakilan Pakinat

Tuomo Näppilä istuttaa
timanttia sormukseen.

vain muokataan uuteen uskoon.
Kysyttäessä ovatko kännykät tappamassa kellojen myyntiä, Tuomo kertoo
trendin olevan pikemminkin päinvastoin. Vaikka kaikilla on kännykät, on
ajan tarkistaminen kellosta nopeampaa
ja vaivattomampaa. Se näkyy siinä, että kellojen myynti on pikemminkin lisääntymään päin. Jopa herätyskellojen
myynti on lisääntynyt. Nettikaupan lisääntyminen ei myöskään pelota. Netistä ostettuun kelloon ei saa varaosia
tai ostetut sormukset saattavat olla väärän kokoisia.
Kultanäppi ei myöskään ole mennyt
kauppakeskuksiin kuten monet ovat
tehneet. Kauppakeskukset soveltuvat
yrityksille, jotka vain myyvät kelloja
tai koruja. Kultanäpillä on laajaa verstas- ja korjaustoimintaa, jota varten se
tarvitsee tilaa ja kauppakeskuksissa on
korkeat vuokrat. Lisäksi Kultanäpissä
tehdään korjauksissa tulitöitä ja siihen
vaaditaan hyvä ilmanvaihto.
Tulevaisuuteen yritys suhtautuu valoisasti. Aina ostetaan lahjoja ja aina on
korjattavaa, kunhan yrityksen ammattitaidosta pidetään huolta. v

STUDIO PETTERI KITTI
- YLIOPPILAS- JA HÄÄKUVAT
- MERKKIPÄIVÄ- JA MUISTOTILAISUUSKUVAUKSET
- PASSI- JA VIISUMIKUVAT
(kaikkien maiden kuvakoot)

Kaikki kuvaukset aikavarauksella!
Välitalontie 19, 00660 Helsinki
puh. 0500-404 254
www.kitti.fi, kitti@kolumbus.fi

KaiKKi
paKKauKseen
arkisin
9.00-19.00
lauantaisin 9.00-16.00

www.pakkausohman.com

Pakilantie 56, 00660 Helsinki
puh. 724 7146 tai 724 8479

Tule laatimaan säästämisen
kunto-ohjelma

Nordea Pankki Suomi Oyj

www.pakilanapteekki.fi

Hyvä suunnitelma antaa ryhtiä säästämiseen,
olipa tavoitteesi mikä tahansa. Tule tutustumaan
kolmiportaiseen kunto-ohjelmaan.
1. Säästä vararahastoon pahan tai
hyvän päivän varalle.
2. Tee vaurastumissuunnitelma ja sijoita
tai säästä kuukausittain.
3. Varmista eläkepäivien elintaso ja nauti
elämästäsi.
Varaa aika tapaamiseen konttorille saman tien.
Soita 0200 3000 (pvm/mpm) ma–su 24h/vrk
tai pyydä yhteydenottoa osoitteessa
nordea.fi.

Teemme sen mahdolliseksi

Hki-Oulunkylä, Kylänvanhimmantie 29
Hki-Pakila, Pakilantie 56
0200-3000
nordea.fi
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TEKSTI Olli Aulio KUVA Timo Honkanen

Runkolinja 560

valmistuu ensi vuonna

E

nsi syksynä otetaan käyttöön
poikittaisliikennettä huomattavasti parantava runkolinja 560.
Bussireitti alkaa Vuosaaresta. Sieltä se
tulee Malmin kautta Paloheinään ja
edelleen uudelle Kuninkaantammen
asuntoalueelle. Sieltä bussi ajaa Myyrmäen asemalle. Suunnitelmissa on jatkaa bussireittiä myöhemmin aina Matinkylään saakka. Reitti on suunniteltu siten, että bussilinja on myöhemmin mahdollista muuttaa pikaraitiotieksi. Samanlaiset suunnitelmat koskevat myös bussialinjaa 550.

Liikenne alkaa elokuussa
Bussiliikenne linjalla alkaa elokuussa
2015. Bussireitin varrelle tulee noin 30
pysäkkiparia Rastilan ja Myyrmäen välille. Linjalla on matka-ajan nopeuttamiseksi tavallista pidemmät pysäkkivälit. Runkolinjalle tulevat oranssit
bussit erottuvat katukuvassa helposti.

Paloheinäntien ja Kuusmiehentien
kiertoliittymä valmistui lokakuussa.
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Matkanteon luotettavuutta varmistavat tiheä vuoroväli, liikennevaloetuudet ja sähköinen matkustajainformaatio. Bussi tulee liikennöimään ruuhkaaikana 7-8 minuutin välein, päivisin
12 minuutin vuorovälein ja viikonloppuisin 10-15 minuutin välein ja vuorokauden hiljaisimpina aikoina 20-30
minuutin välein. Liikennöinti arkisin
on klo 4.45-23.30 ja viikonloppuisin
klo 5.30-23.30. Tämä linja tuo uuden
yhteyden Paloheinän ulkoilualueelle
ja vaihtoyhteyden myös kehäradalle
ja lentokentälle. Linjalle ennustetaan
päivittäin 20 000 käyttäjää.

Tunnelia on tehty yli vuosi
Bussi 560 kulkee Paloheinän ja Kuninkaantammen välillä joukkoliikennetunnelissa, jonne yksityisautoilla ei
ole asiaa. Tunnelin on rakentanut Kalliorakennus-Yhtiöt Oy. Sen viimeisimpiä hankkeita ovat Länsimetron Laut-

tasaaren osuuden louhinta- ja lujitustyöt sekä mm. Tapiolan keskuspysäköinti, joka on tilavuudeltaan suurin
siviilikäyttöön kerralla louhittu tila.
Antti Matikainen Kalliorakennuksesta kertoo, että tunneli valmistuu elokuussa 2015. Tunnelilouhinnat saatiin
valmiiksi heinäkuussa 2014. Tunnelin
rakennustekniset työt jatkuvat joulukuuhun 2014. Tämän jälkeen tunnelin työt jatkuvat maisema- ja katutöiden sekä liikkeenhallintatöiden osalta
projektin loppuun saakka.
Tunnelin louhintatyöt onnistuivat
hyvin. Kalliotekniset olosuhteet olivat
normaalit lukuun ottamatta voimakasta vaakarakoilua ja muutamaa heikkousvyöhykettä, jotka hidastivat etenemistä kolmella viikolla. Hankkeessa
louhittiin yhteensä n. 120 000 kiintokuutiota, joka vastaa 324 00 tonnia kiveä. Hankkeen kaikki maa- ja kalliomassat käytettiin paikalla mm. Kunin-

kaantammen esirakentamiseen ja Paloheinän alueen maisemointiin. Näin
vältyttiin louheen ajon ympäristövaikutuksilta. Paloheinätunneliin on rakennettu erillinen palo-osastoitu ja
törmäyksen kestävä betonitunneli varsinaisen kalliotunnelin sisään. Se palvelee onnettomuustilanteessa pelastautumistunnelina, jota pitkin matkustajat voivat kulkea turvallisesti ulos. Kaiken kaikkiaan tunnelin louhintaan
käytettiin 240 000 kiloa räjähdysainetta, lujittamiseen 94 300 kg terästä
ja noin 2 700 kuutiota ruiskubetonia
lujittamaan kalliomassaa.

Bussi 66
Kuusmiehentien ja Pakilantien risteykseen on rakennettu uusi kiertoliittymä. Kiertoliittymä otettiin käyttöön lokakuussa. Samalla bussin päätepysäkki siirrettiin jäähallin kohdalle Pakilantielle. Kiertoliittymän rakentaminen kesti 3,5 kuukautta. Sen urakan toteutti Kalliorakennus. Sama yritys aloittaa pysäköintipaikan rakenta-

misen tunnelityömaan viereen. Talvipysäköintipaikka on tarkoitus ottaa
käyttöön ennen hiihtokauden alkua.
Suunnitelmissa on jatkaa bussin 66
reittiä Kuninkaantammeen.

Joukkoliikennekatua
tehdään
Bussia 560 varten tehdään nykyisen Kuusmiehentien pohjoispuolelle joukkoliikennekatu, koska nykyinen Kuusmiehentie ei kestäisi bussiliikennettä. Joukkoliikennekadun teko
alkoi elokuussa kun sen varrella olevat puut kaadettiin. Asukkaat ehkä kokevat maiseman autioksi. Tulevaisuudessa tilalle on kuitenkin tulossa hoidetun vaikutelman antava puistokatu
istutettuine puineen. HSL:n mukaan
Kuusmiehentietä parannetaan (lue kavennetaan 6 metriin nykyisestä 8,5-7
metristä) ja sen molemmille puolille
tehdään kävelytiet. Joukkoliikennekatua rakennettaessa Kuusmiehentie suljetaan työalueittain ja liikennejärjestelyt muuttuvat moneen kertaan. Kevyt-

tä liikennettä ohjataan vaiheittain kulkemaan sekä golfkentän puoleiselle että Kuusmiehentien eteläpuoliselle jalkakäytävälle. v

Paloheinän ulkoilumaja
Paloheinän ulkoilumaja on ollut
hiihtäjien suosiossa. Maja valmistui
1980-luvun alussa. Se on ollut sul
jettuna peruskorjauksen vuoksi ja sik
si että tunnelityömaan vuoksi majalle
ei ole ollut pääsyä. Helsingin liikunta
viraston ulkoilupäällikkö Petri Angelvuo kertoo, että peruskorjaus majas
sa oli tarpeen. Siellä on rakennuksen
ilmanvaihto uusittu kokonaan sekä
kahvion ja keittiön tilaratkaisut ovat
saaneet uuden ilmeen. Rakennuk
sessa on kaikki sisäpuoliset tilat maa
lattu ja saniteettitilat peruskorjattu
kokonaisuudessaan. Saunat ovat juuri
nyt työn alla ja täyttömäen lähiympä
ristö on suunnitteluvaiheessa.
Peruskorjaus on loppusuoralla ja se
valmistunee tulevalle hiihtokaudelle.

Läpi harmaan kiven
Kalliorakennus-Yhtiöt Oy on vuonna 1987 perustettu
perheyritys, joka urakoi louhinta-, lujitus- ja rakennusteknisiä
rakennuskohteita – aina suunnittelusta valmiiseen
kalliotilaan saakka.

Kalliorakennus-Yhtiöt Oy
Petikontie 1, 01720 Vantaa
Vaihde (09) 849 44 20
Faksi (09) 853 44 00
www.kalliorakennus.com
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TEKSTI Taina Lampela-Helin KUVA Petri Vilhunen

Gymnaestrada 2015 Helsinki

Pakilan Voimistelijat mukana maailman suurimmassa voimistelutapahtumassa

H

elsingissä 12.–18.7.2015 järjestettävä 15. World Gymnaestrada on voimistelun kansainvälinen suurtapahtuma, jossa kohtaavat alan harrastajat ja huiput. Neljän
vuoden välein järjestettävän elämykselliseen suurtapahtumaan on alustavasti ilmoittautunut 25 000 voimistelijaa
ympäri maailman, kaikista maanosista.
Pakilan Voimistelijat ovat mukana muun muassa massiivisessa naisten
ja miesten Let the fun begin -avajaiskenttäohjelmassa Helsingin Olympiastadionilla sekä aikuisten naisten Valkea lintu -kenttänäytöksessä. Seuran
yli 60-vuotiaita liikkujia nähdään Elämän jälki -ohjelmassa. Messukeskuksen hallinäytöksessä taituroivat puolestaan seuran eri-ikäiset jumppaajat teemalla Lentokentällä tapahtuu.
Gymnaestrada 2015 Helsinki -tapahtuman järjestää Suomen Voimisteluliitto yhteistyössä Helsingin kaupungin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

kaupunkia kaupunkilava- ja ulkoalueesityksiä sekä iltapäivä- ja iltanäytöksiä. Seitsemän tapahtumarikkaan päivän aikana voi kotimaisten voimisteluseurojen edustajien lisäksi kannustaa
harvemmin Suomessa nähtyjä taidokkaita japanilaisia akrobaatteja ja kiinalaisia trapetsitaiteilijoita.

voimisteluseura. Seuran
ohjatuissa ryhmissä liikkuu noin 1500 lasta, nuorta, aikuista ja senioria. Pakilan Voimistelijoiden tavoitteena on tarjota alueen asukkaille laadukasta, monipuolista ja kohtuuhintaista voimisteluun pohjautuVoimistelun juhlaa aamusta Tervetuloa liikkumaan
vaa kunto- ja tanssiliikuntaa sekä keiltaan ympäri Helsinkiä
hyvässä seurassa
hittää tavoitteellista joukkuevoimisteIsojen massojen halli- ja kenttänäytök- Vuonna 1947 perustettu Pakilan Voi- lu- ja valmennustoimintaa. Lisätietoja
sen lisäksi tarjolla on eri puolella pää- mistelijat ry on vahvasti paikallinen www.pnv.fi v

Johdon ja henkilöstön työnohjausta
Työnhyvinvointikoulutusta
www.mattinokela.net
18 Pakilan Pakinat

HAMMASLÄÄKÄRIT

Sanni Aho, Katariina Savijoki
Katja Kurhela
ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI

Susanna Paju (iensairaudet)
SUUHYGIENISTI

Maria Jaakkola

Käpyläntie1, p.720 6800

www.koskelanhammas.fi

Vastaanotollamme on Kelan suorakorvaussopimus

Yrityspalvelu Pentti Mäkinen Oy
www.kirjanpidot.fi
Auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen

PEUGEOTIT MYY JA HUOLTAA
LAAKKONEN HERTTONIEMI

PEUGEOT 308 SW
ALK . 22.135 €
Peugeot 308 SW hinta alk. 17.860 € + arv. autovero 3.674,59 €, kokonaishinta 22.134,59 €
sis. toimituskulut 600 €. CO2-päästöt 109 g/km, keskikulutus 4,7 l/100 km.

Laakkonen Herttoniemi
Mekaanikonkatu 12, Helsinki
Vaihde 010 214 8100

Puheluhinnat 010 yritysnumeroon: Kiinteän verkon liittymästä 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min. Matkaviestinverkon liittymästä 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.
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TEKSTI JA KUVA Pertti Rekonen

Maukan
jalanjälki
pakilalaisille
Mauri ”Maukka” Leppälä, 18 vuotta rehtorina Pakilan yläasteella,
sitä ennen saman verran rehtorina ja matemaattisten aineiden opettajana Käpylässä,
jää tammikuussa 2015 eläkkeelle. Miten tästä eteenpäin Mauri?

M

auri, 1996 tulit rehtoriksi
Pakilan yläasteelle ja kerroit
saman vuoden Pakilan Pakinoissa muutamia Sinulle tärkeitä tavoitteita uudessa työssäsi yläasteen rehtorina: Pakilan yläasteen tehtävä on ensisijaisesti tarjota oppilailleen tasokasta opetusta, toisena tärkeänä tehtävänä pidit nuorten kasvun tukemista sekä luoda opettajien ja henkilökunnan
kanssa koulun tulevaisuutta. Viimeisenä korostit vuorovaikutuksen tärkeyttä vanhempien ja pakilalaisten kanssa.
Mauri, miten näet onnistuneesi
näiden tavoitteiden toteutumisessa?

oppiaineissa Helsingin, Suomen, jopa maailman kärkikoulujen joukossa. Onpa sekä Tutki-, kokeile- ja kehitä- kilpailujen että Sirius-palkintojen epävirallinen määrällinen ennätys
koulullamme.

Nuorten kasvun tukeminen

Keskeistä on motivointi, oppilaiden
turvallisuuden tunne ja koulun hyvä
henki. Pakilan yläasteella jäi pienempiin kohdistuva kiusaaminen (mopotus, monnitus) pois jo vuosia sitten.
Koulun hyvä henki on vuotuisten palautekyselyiden ja asiakastyytyväisyystutkimuksien mukaan toinen suurimTasokas opetus
mista menestystekijöistä, joilla koulu
Olin jo koulun rehtoriksi tullessa- erottuu muista kouluista.
ni tietoinen koulun opetuksen ja oppimisen korkeasta tasosta. Pakila oli Koulun kehittyminen
kärkikoulujen joukossa. Sitä vain ei Pakilan yläaste on tullut vuosien saatiedetty Pakilassa. Enemmänkin val- tossa monelle tutuksi oppilastoiminlitsi, varsinkin vanhemman väen kes- nan ja osallisuusryhmien kautta: oppikuudessa joku vanha uskomus, et- laskunta, ilmaisu- ja musiikkiryhmät,
tä ”pitää lähettää lapset parempaan tukioppilastoiminta, ympäristöagentit,
kouluun”. Tähän halusin muutoksen. urheilutoiminta jne.
Myös oppilaiden vastuu käytöksesMuutosta tapahtuikin, ehkä 5 vuoden
kuluessa, kuten muutokset yleensäkin. tään ja toimistaan on saanut usein kiiSittemmin Opetushallituksen kansal- tosta niin retkien ja vierailujen yhteydesliset kokeet ja Pisa-tutkimukset ovat sä kuin suhteessa naapurustoon. Olipa
tehneet helpoksi todistaa sen, että Pa- koulun järjestyssäännöt lähes 15 vuotta
kilan yläasteen tulokset ovat kaikissa oppilaiden itsenäisesti laatimat, sellaisi20 Pakilan Pakinat

na varmaan kaupungin liberaaleimmat,
ja pääsääntöisesti hyvin noudatettuja.

Vuorovaikutus vanhempien
ja pakilalaisten kesken
Perustimme silloin johtokuntamme ja
vanhempainyhdistyksen, joka on sittemmin luonut hyviä yhteyksiä alueen
toimijoihin ja aktivoinut vanhempia
järjestämällä kasvatusluentoja, myyjäisiä ja muuta varainhankintaa.
Koulu on samanaikaisesti ollut aktiivinen verkostoituja ja saanut hyviä
kumppaneita alueen muista yhteisöistä.
Pakilan yläasteen koulupiirin vanhemmat ovat halukkaita osallistumaan koulun aktiviteetteihin. Onhan
monella heistä muistonaan myönteisiä
koulukokemuksia itselläänkin. Koulun vanhempainiltoihin osallistuu yli
puolet vanhemmista.
Mauri, miten tästä eteenpäin?
Tästä eteenpäin koulu jatkaa menestystarinaansa.
Maukka taas jakaa aikaansa perheelle ja itselleen. Perheeseen kuuluu oma
isä, vaimo, kolme lasta ja kohta viisi
lapsenlasta sekä pari kissaa. Itselle tärkeitä ovat lenkkeily, radioamatööriharrastus, pienimuotoinen yritystoiminta
ja kielten opiskelu, mm. espanja ja bulgaria. v

Kuva HPS

Liikunnan riemua
HPS-Areenalla.

Tästä se lähtee!

P

akilan-Paloheinän-Torpparinmäen alueella vaikuttava Helsingin
palloseura (HPS) on Helsingin
neljänneksi suurin jalkapalloseura. Jäseniä meillä on yli 800. Harjoituspaikkoina meillä on Pakilan yläasteen takana oleva tekonurmikenttä, missä talven
aikana pidetään jalkapallohallia sekä Paloheinän- ja Pakilantien risteyksessä olevalle ns. Sokkarin kentälle viime toukokuussa valmistunut täysimittainen tekonurmikenttä. Voidaan sanoa, että pystymme järjestämään seuran yli 20 joukkueelle sellaiset olosuhteet, mitkä Hopsin tunnuslause; Futista lähellä kotia,
edellyttävät. Kenenkään ei tarvitse lähteä merta edemmäksi kalaan.
Miten tähän on tultu? Hannu Ilvesniemi tarttui puheenjohtajan nuijaan
15 vuotta sitten, jolloin myös allekirjoittanut ja muutama muu jalkapalloseuran toiminnasta kiinnostunut henkilö tuli johtokuntaan. Jäseniä seuralla oli
tuossa vaiheessa muutama sata.
Hannun johdolla lähdettiin liikkeelle perusasioita kehittämällä. Koska halusimme, että seuraan tulevat lapset myös
seurassa pysyvät, piti laittaa ainakin kaksi asiaa kuntoon; olosuhteet ja valmen-

nus. Nämä todettiin ylivoimaisesti kahdeksi suurimmaksi haasteeksi vaikka
tiesimme lisää haasteita tulevan seuran
kasvamisen myötä.
Seuran ensimmäinen jalkapallohalli
oli kymmeniä vuosia vanha "Talin vanha kuplahalli", minkä ostimme kohtuusummalla ja pystytimme yläasteen kentälle, missä tuolloin vielä oli hiekkapohja. Vuosien aikana jäsenmäärä kasvoi ja
vaatimukset olosuhteiden parantamiseksi lisääntyivät, joten seuraavaksi tuli aika järjestää tekonurmi ja uusi tuliterä jalkapallohalli.
Näillä oli hyvä mennä eteenpäin.
Seura kuitenkin jatkoi kasvamistaan,
eikä Sokkarin hiekkapohjainen kenttä
enää kelvannut. Näin ollen piti ruveta
suunnittelemaan isoa tekonurmikenttää. Hannun aikana tämä alkoi ja Hannun jättäydyttyä pois minä jatkoin puheenjohtajan pestissä.
Uuden kentän suunnittelu ja toteutus
on vuosien työn ja lukemattomien palaverien tulos. Olemme saaneet aikaiseksi
sen, mikä oli pyrkimyksemme eli keskellä asuinaluettamme olevalla kentällä on
jatkuvasti illasta toiseen toimintaa, kun
sadat hopsilaiset ja myös muut alueet

asukkaat nauttivat hyvistä olosuhteista.
Valmennukseen olemme kiinnittäneet huomiota mielestäni kiitettävästi. Joskus tulee sellainen fiilis, että vanhemmilla ja pelaajilla on sellainen käsitys, että valmentajia on jollakin hyllyllä, mistä heitä tarpeen mukaan otetaan rinkiin. Näin saattaa olla, mutta
Hopsiin tulevien valmentajien täytyy
sitoutua seuran toiminta-ajatukseen ja
muutenkin olla "sopivia". Näitä ei liikaa markkinoilla ole, mutta uskon olosuhteittemme ja muutenkin hyvin hoidetun seuran jatkossakin vetävän heitä
seuraan. Hyvin hoidetulla seuralla tarkoitan ehdottomasti hyvin hoidettua
taloutta, ja myös hyvin toimivaa seuran johtokuntaa, mikä kuitenkin tekee
linjaukset toiminnalle.
Työ ei ole valmis, sillä tavoitteenamme on vuoteen 2017 mennessä saada
rakennettua HPS Areenalle pieni tekonurmikenttä ja asialliset pukeutumisja kokoontumistilat. Vuosihan on tärkeä; sekä Suomi että HPS täyttävät 100
vuotta. Hyvää syksyä kaikille!
Kurt "Kurre" Grönlund
Puheenjohtaja, Palloseura HPS

KULJETUS ARI LUOTONEN
Paketti- ja kuorma-autokuljetukset
HELSINKI

(09) 3507 077 / tapanilanurheilu.fi
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TEKSTI Olli Aulio

Vilkkaat seurakuntavaalit Pakilassa

M

arraskuussa pidetyissä seurakuntavaaleissa
äänesti 1463 Pakilan seurakuntalaista. Äänestysprosentti oli meillä
13,8, mikä on Helsingin korkeimpia.
Korkeaan äänestysaktiivisuuteen osaltaan vaikutti se että Pakilassa oli viraston lisäksi neljä ennakkoäänestyspaikkaa. Vaalissa oli tavallaan kahdet vaalit samanaikaisesti. Pakilan omaan seurakuntaneuvostoon valittiin 14 jäsentä ja Helsingin seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon valittiin Pakilasta 4 jäsentä. Kummatkin valinnat
olivat neljäksi vuodeksi. Ehdokkaiden
määrässä oli ilahduttavaa kasvua. Neljä vuotta sitten pidetyissä vaaleissa oli
23 ehdokasta. Nyt ehdokkaita oli 31.

Valitun mielipitetä
Ylivoimaisesti suurimmalla vertausluvulla vaalin ykkönen oli Sanna Vesikansa, joka on 42-vuotias, kolmen
kouluikäisen pojan äiti Pakilasta. Sanna on kolmannen polven Pakilalainen.
Nuorempana hän toimi Kaskipartiossa
vartion ja sudarien johtajana ja monta

vuotta lippukunnan hallituksessa. Nyt
hänen kaksi lastaan on lippukunnassa. Töissä Sanna on Pelastakaa Lapsissa vaikuttamistyön neuvonantajana
eli käytännössä hän lobbaa lasten oikeuksia päättäjille ja yrityksille. Hän
on toista kautta kaupunginvaltuustossa vihreiden ryhmässä sekä varhaiskasvatuslautakunnan pj.
Miksi asetuit ehdokkaaksi seurakuntaneuvostoon ?
Seurakunnassa en ole toiminut aiemmin, pikemminkin olen suunnitellut
usein eroamista, mutta päätin jäädä jäseneksi ja yrittää uudistaa kirkkoa
Mitkä asiat ovat tärkeitä Pakilan
seurakunnassa ?
Minulle on tärkeätä partion sekä lapsija nuorisotyön tukeminen. Helsingissä tuntuu olevan paljon uusia aloitteita esim aamiaisbrunssit seurakunnissa,
monikulttuuriset tapahtumat tai asunnottomien opiskelijoiden majoittaminen seurakuntalaisten luo. Toivon että Pakilasta löytyy myös rohkeutta kokeilla uutta – tehdään eikä mennä vanhojen kaavojen mukaan. v

Valitut
Pakilan seurakuntaneuvostoon
valittiin seuraavat (henk.koht.
äänimäärä):
1. Sanna Vesikansa 140
2. Jessi Orpana 117
3. Susanna Airola 100
4. Elina Heikkilä-Kopperoinen 70
5. Juhana Saarinen 90
6. Juhani Nyyssönen 56
7. Sara Paavolainen 153
8. Joni Mantela 77
9. Ari Järvinen 52
10. Arja Toiviainen 70
11. Urpo Oksanen 52
12. Helena Sipilä 68
13. Pirkko Bang 45
14. Jaana Lahti 40
Pakilan edustajina yhteiseen
kirkkovaltuustoon valittiin:
1. Jessi Orpana 243
2. Samuel Kopperoinen 104
3. Susanna Airola 196
4. Ari Järvinen 80

parturi-kampaamo

Mäkitorpantie 23,
puh. 752 4939

Tervetuloa!

Lahjakortit Ecocaresta pukinkonttiin!
• Hieronta
• Fysioterapia
• Akupunktio

SALON BONITA
Kiitämme kuluneesta vuodesta.
Armi (Anu) Sankelo Mari Lahtivirta
Manttaalitie 13 Puh. 09-728 5664 TERVETULOA

Toivotan asiakkailleni
Hyvää Joulua
ja Onnea Vuodelle 2015!

Tervetuloa rentoutumaan Ecocareen.

Sky-kosmetologi,
dipl. lymfaterapeutti Pirjo Kivelä

Valimotie 8, 01510 Vantaa (Tammisto)
010 2190900, www.ecocare.fi

Paloheinä, Puh. 040-700 6999

•

Kauneushoitola ja paljon muuta
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75 min……50€

Laadukkaita
kodinhoitopalveluita
pääkaupunkiseudulla

90 min…….60€

Varaa ilmainen kartoituskäynti.

120 min…….80€

Puh. 010 423 6460
asiakaspalvelu@helmikodinhoito.fi
www.helmikodinhoito.fi
Mikonkatu 8 A, 9. krs, 00100 Helsinki
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RINNE MATKAT OY
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7,00680
00680
Helsinki
/ Itä-Pakila
Opettajanpolku7,
7,
00680
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Heidi Stenbacka-Monnberg,
koulutettu
hieroja

Opettajanpolku 7, 00680 Helsinki / Itä-Pakila
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Bussilla
Taksilla
Itä-Pakila
09-550 211		 0400 421 749
rinnematkat@luukku.com

www.huone.info
www.huone.info

Rinne Pakilassa vuodesta 1926

www.huone.info
www.huone.info

www.huone.info
www.huone.info
www.huone.info

TAKKATIE 16, PITÄJÄNMÄKI, 00370 HELSINKI

P. 09-5064 220

www.lahiputki-yhtiot.fi / www.lpvahinkosaneeraus.fi

Nyt myös Pirkanmaalla
x
x
x
x
x
x
x

www.huone.info

KOSTEUSMITTAUKSET
KUIVAUSURAKOINTI
KOSTEUSVAURIOKORJAUKSET
KYLPYHUONEREMONTIT
VEDENERISTYSTYÖT JA TARKISTUKSET
LAATOITUSTYÖT
KALUSTEASENNUKSET

LISÄTIEDOT / TILAUKSET:
HELSINKI
LOHJA
HÄMEENLINNA
TAMPERE

0400—585 066
050—340 9662
0500—759 460
044—7255 107

x
x
x
x
x

LVI-TYÖT
LVI-SANEERAUKSET JA PUTKIREMONTIT
HUOLTO– JA REMONTTITYÖT
VARASTOMYYNTI
TALOTEKNISET PERUSKORJAUKSET

LISÄTIEDOT / TILAUKSET:
TAPIO KONTTILA
JUKKA LAPPALAINEN
JUKKA LAAMANEN

0500-759 440
0500-759 450
0500-759 470

LÄHIPUTKI TAMPERE OY
PETRI VITELI
044-7255106
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Timo Honkanen

Pak i lanen
y läas telu
k ou

5
7
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Hymypojasta

Instagrammiin

M

arraskuussa 1939 pitkin
Pakilan teitä kävelleet lapset kulkivat kenties hymyssä suin kohti uutta koulurakennusta,
Pakilan kansakoulua. Aikaisemmin
Metsolan koulussa oli jouduttu käymään koulua jopa kolmessa vuorossa suuren oppilasmäärän vuoksi. Pakilan koulu tuli tarpeeseen, mutta iloa
kesti hetken. Talvisodan alettua koulunkäynti Pakilassa keskeytyi ja rakennusta käytettiin muihin tarkoituksiin.
Koulu kuitenkin palasi arkeen sotien
aikana, jolloin koulun opettajakunnasta valittuina johtajina toimivat ensin Mikko Mustonen ja sitten Lyydia
Anttila. Sotien päätyttyä oppilasmäärä kasvoi Pakilassa asutuksen lisääntymisen vuoksi, koulu alkoi täyttyä ja
koulun johtajaksi tuli Sergei Seraste.
Vuonna 1946 Pakila ja koulu liitettiin
osaksi Helsingin kaupunkia. Alueen
väestö lisääntyi kiihtyvällä tahdilla ja
koulua käytiin taas kahdessa vuorossa ilman oppilaiden hymyä. Koulun
ensimmäinen lisäosa valmistui vuonna 1948 ja hymy palautui taas oppilaiden kasvoille.
Pakilan kansakoulu muuttui kansalaiskouluksi vuonna 1954, kun uu24 Pakilan Pakinat

si koulurakennus valmistui Halkosuontielle. 1950-luvun puolessa välissä koulu sai ensimmäiseksi rehtorikseen Tapani Laajan. Hän johti
koulun kansalaiskouluajan ja vuoden
1979 peruskoulu-uudistuksen läpi aina vuoteen 1990. Tänä aikana kouluun valmistui vuonna 1967 toinen
laajennusosa sisältäen asian mukaiset
teknisen työn tilat. Oppilaat ja kenties alueen nuoret miehet ovat korjanneet autojaan koulun tiloissa aamusta aina iltamyöhään asti silloisen teknisentyön opettajan avustuksella. Pojilta on varmasti hymyä riittänyt, ehkäpä jo tytöillekin. 1980-luvun lopulla elettiin jälleen tilanahtaudessa, jonka seurauksena koulu sai ensimmäiset
parakkikoulut pihaansa.
Vuonna 1990 koulun rehtoriksi tuli Tarmo Rikala. Samoihin aikoihin
valmistui kolmas laajennusosa. Suurimpana muutoksena kouluarkeen
tuli iso kouluravintola, joka kykeni
syöttämään kerralla yli 200 hymyilevää oppilasta. Myös uudet fysiikan ja
kemian laboratorioluokat toivat intoa oppimiseen, jota 1980-luvun aikana oli kasvatettu koulun matemaattisluonnontieteellisesti painotetus-

sa opetuksessa mm. opettaja Terttu
Tuurin toimesta.
Vuonna 1996 rehtorina aloitti Mauri Leppälä. Lähes vuodesta
1939 alkanut oppilasmäärän kasvu
jatkui, kun 1990-luvun lopussa koulussa oli lähes 600 oppilasta. Torpparinmäen peruskoulun valmistuttua vuonna 1999 koulussa mahduttiin taas hymyilemään tila-ahtauden
helpotettua. Pakilan yläaste muuttui
2000-luvun aikana todelliseksi alueensa lähikouluksi, joka tarjosi koulupaikan jokaiselle alueen oppilaalle. Koulu on 2000-luvulla saavuttanut mainetta erittäin korkeilla PISAtuloksilla ja menestyksellä oppilasurheilussa.
Nyt 75-vuotiaana Pakilan yläasteen koulu valmistautuu tulevaan
opetussuunnitelmauudistukseen, joka muuttaa opetusta ehkäpä enemmän kuin yksikään aikaisempi muutos koulun historiassa. Mutta sen
opettajat ja kännykkäkameraan katsovat oppilaat ottavat vastaan hymyillen
ja peruskorjausta odotellen.
Juha Leino, rehtori
Pakilan yläasteen koulu

Leijonatapahtumia
Tervetuloa Itsenäisyysjuhlaan!

Itsenäisyyspäivänä lauantaina 6.12.2014 Hyvän Paimenen kirkkoon klo 16.00
Tervehdyssanat Eija Lumme, Rukoushetki Sara Toivanen, Lausuntaa Seppo Leveelahti,
Juhlapuhe Esa Härmälä, Musiikkiesitykset Pakilan Musiikkiopisto, Maamme

Juhlan jälkeen glögitarjoilu.
Tervetuloa!
Kunniamerkit
Tilaisuuden järjestää Pakilan seurakunta yhdessä alueen Lionsklubien Aurora, Pakila ja Pakinkylä sekä Pakilan Musiikkiopiston kanssa.

Osta kuusi Leijonilta
Leijonat myyvät taas joulukuusia kolmessa paikassa

19.-23.12.2014
Pakilan S-Marketin luona Pakilantiellä
HESY:n edessä Itä-Pakilassa Yhdyskunnantiellä
Ent.Niemikotisäätiön edessä Paloheinän torilla
Yhdessä Kaskipartion partiolaisten kanssa.
Rahat käytetään lyhentämättömänä alueen nuorisotoiminnan hyväksi.
LC Helsinki/Pakinkylä

Sisäkattojen erikoisliike ammattilaisille

MAUNULAN APTEEKKI
Palvelemme

ma-to
pe
la

8.30-19.00
8.30-18.00
9.00-15.00

Pakilantie 10, 00630 Helsinki, puh. 724 8543
www.maunulanapteekki.fi

• Kodikasta asumista Helsingissä

• Lyhyt- ja pitkäaikaiseen

• Hoivapalveluja ympäri

tarpeeseen
• Laadukasta hoitoa – myös
palveluseteleillä

vuorokauden

Ota yhteyttä: puh. 050 382 0616
Yhteystiedot
Kuluttajat : www.tuotteitakotiin.fi
Ammattirakentajat : www.selog.fi

hoitokotipaivakumpu.fi
Pasila • Vuosaari • Malmi • Arabianranta
Paloheinän yksikkö avataan tammikuussa 2016
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TEKSTI Eija Lumme KUVA Timo Honkanen
Erittäin hyödyllisiä vinkkejä ja uusia ajatus
malleja muidenkin kuin metallijätteiden
lajittelusta löydät Helsingin seudun ympäristö
palvelujen sivulta, jossa kerrotaan myös,
mitä jätteelle lajittelun jälkeen tapahtuu. Katso:
http://www.hsy.fi/JATEHUOLTO/JATTEIDEN_
LAJITTELU/KIITOS_KUN_LAJITTELET/Sivut/
default.aspx.

Onko jäte

jätettä?
P

ääkaupunkiseudulla kotitalousjätettä syntyy lajittelemattomana noin 318 kg henkeä kohti
vuodessa. Tästä noin puolet on sekajätettä. Onneksi kotitalousjätteiden lajittelu on nykyisin monissa talouksissa lähes itsestään selvää. Lasi, metalli,
sähkölaitteet, paperi, kartonki ja pahvi, bio- ja vaarallinen jäte, kierrätyskelpoiset vaatteet ja tavarat jne. viedään
omiin keräyspisteisiinsä. Sekajäte, joka ei sisällä edellä mainittuja ryhmiä,
päätyy kaatopaikalle tai parhaassa tapauksessa jätevoimalaan tuottamaan
energiaa.
Vastaus otsikon kysymykseen onkin ei, mikäli jokainen meistä kantaa
oman vastuunsa jätteiden lajittelusta ja
jätteen synnyn minimoimisesta.
Lajittelu vaatii määrätietoisen suunnitelman kotona. Kannattaa pysähtyä
hetkeksi ja miettiä, mihin kukin edellä
lueteltu ”jäte” kotona sijoitetaan odottamaan poisvientiä. Luovaa mielikuvitusta voi käyttää niin keräysastioiden
kuin niiden sijoituspaikkojen valinnassa. Kaikki ei mahdu eikä tarvitsekaan
26 Pakilan Pakinat

mahtua keittiön usein aivan liian pieneen jätekaappiin.

Kerää metalli talteen
Esimerkiksi pienet arkiset metalliset
astiat ja pakkausmateriaalit, kuten lääkefoliot, jugurttipurkkien yms. kannet, pullojen korkit ja purkkien kannet, hernekeitto ja muut vastaavat purkit, alumiinivuoat, pantittomat oluttölkit, tuikkukynttilöiden kuoret jne.
voidaan näppärästi kerätä johonkin
vanhaan rasiaan tai astiaan ja etsiä sille
paikka vaikkapa eteisen kaapissa, josta se on helppo napata mukaan ja tyhjentää kauppamatkan yhteydessä metallin kierrätyspisteeseen tai kiinteistön
omaan keräysastiaan. Uusimpien määräysten mukaan yli 20 huoneiston yhtiöissä täytyy olla omat lasin ja metallin
kierrätyspisteet. Lisäksi taloyhtiöt voivat ottaa käyttöön oman paperinkeräysastian. Suuremmat metallitavarat saa
viedä maksutta sorttiasemille. Metallien saattaminen uusiokäyttöön on huomattavasti vaivattomampaa ja energiaa säästävää kuin niiden kaivaminen

maaperästä. Metallien lajittelu erilleen
sekajätteestä on tärkeää myös siksi, että poltettavan sekajätteen joukossa se
aiheuttaa ongelmia polttolaitoksen savukaasujen puhdistukselle.
Viime aikoina on puhuttu paljon
muovijätteestä. Yksi suuri tekijä, mihin jokainen meistä voi vaikuttaa, ovat
muovikassit. Kauppareissulla yksi kestokassi korvaa vuodessa jopa 150 muovipussia tai enemmänkin.

Uusi jätevoimala Vantaalle
Pääkaupunkiseudulla vihittiin syyskuussa käyttöön Vantaan Energian jätevoimala (kuva), joka on Suomen
suurin. Jätevoimalan polttoaine, sekajäte, korvaa vastaavan määrän fossiilisia tuontipolttoaineita, kuten kivihiiltä
ja maakaasua. Jätevoimalan savukaasujen puhdistusmenetelmät ovat parhainta käytettävissä olevaa teknologiaa. Siksi jätevoimala pysähtyy, jos voimalan
päästöille asetetut raja-arvot ylittyvät.
Kotitalouksien lisäksi myös työpaikoilla jätteiden lajittelua voidaan ja tulee tehostaa. Esimerkiksi omalla työpaikallani valtion virastossa siirryttiin
vuonna 2010 tehokkaaseen jätteiden
lajitteluun. Yhteisiin tiloihin ja kaikkiin kerroksiin käytävien päihin sijoitettiin ´jätetornit’, joissa on laatikot bio-, kartonki-, energia- ja sekajätteelle. Lisäksi on erikseen keräyspisteitä metalleille ja lasille. Työhuoneissa on laatikot ainoastaan konttori- ja
värilliselle paperille, ei ollenkaan roskakoria. Seuraavat luvut puhuvat puolestaan: vuonna 2009 sekajätettä kertyi
4,4 tonnia, vuonna 2013 2,34 tonnia.
Eija Lumme
Neuvotteleva virkamies
Ympäristöministeriö
LC Helsinki/Aurora

Ajankohtaista
TEKSTI Simo Sankari

Kansalaiset kaupunkia kehittämässä
Pohjoisten kaupunginosien kehittämisessä siirrytään paikallisista muutos- ja
tarvehavainnoista yhteisiin hankeideoihin ja hankkeisiin, kertoo Simo Sankari Pakila-Seurasta.
Kaupunginosien asukaslähtöistä kehittämistoimintaa on ryhdytty kokoamaan järjestäytyneempään muotoon.
Sen puitteissa paikalliset toimijat voivat verkostoitua ja siten parantaa omaa
asuinaluettaan entistä tehokkaammin
ja helpommin. Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n Paikallinen
kehittämispolku -hanke tarjoaa toimintamallin kaupunginosien yhteistoiminnalle.
Pohjoisten kaupunginosien paikallisesta kehittämisestä kiinnostuneet ovat
organisoituneet kehittämisryhmäksi eli
Pohjoiseksi Kehräksi loppukesällä 2014.
Pohjoinen Kehrä kokoontuu noin kuu-

kauden välein eri kaupunginosissa.
Kehrä tarjoaa kaupunginosaa laajemman verkoston itseohjautuvalle kansalaistoiminnalle
Ryhmä muodostaa avoimen muutosten havainnointiverkoston ja se kiteyttää muutokseen liittyviä havaintoja hanketeemoiksi, ja -ideoiksi. Ryhmä ei ota kantaa asiasisältöihin, mutta
mahdollistaa yhteistyön ja tarvittavien
kontaktien löytymisen. Yhteisenä päämääränä on pohjoisten kaupunginosien kokonaisetu ja hyvinvointi.

Kohtaamisia ja vaihdantaa
Kohtaamisia ja vaihdantaa on pohjoisten kaupunginosien yhteinen hanke
alueen palveluiden ja kohtaamispaikkojen konkreettisten parannusten aikaansaamiseksi. Hankkeen valmistelussa oli mukana henkilöitä Pakilasta,

Pakilantie 55, asuin- ja liikerakennus,
hahmotelma kolmikerroksisena.

Paloheinästä ja Torpparinmäestä, Maunulasta ja Oulunkylästä.
Kehittämisen kohteiksi ovat nousseet Pakilantien kehittäminen palvelu- ja kohtaamiskatuna, Kuusmiehentien ja sen keskeisten solmukohtien kehittäminen tulevana Jokeri 2:n väylänä
sekä Maunulan Saunabaarin 50-luvun
liikekeskustan kehittäminen. Oulunkyläläisten keskeiseksi kehittämiskohdaksi muodostuvat Oulunkylän ja Käpylän asemien seudut.

Pakilantien satunnaisista
muutoksista yhtenäiseen
kehittymiseen
Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto käynnisti talvella 2014 ”Pakilantien varren maankäytön suunnitteluperiaatteet” nimellä kulkevan suunnitelman laadinnan yhdessä alueen asukasyhdistysten kanssa. Suunnitelman
luonnos oli mielipiteiden ilmaisua varten nähtävillä alkusyksyllä 2014.
Suunnitteluperiaatteet olivat pääosaltaan asukasyhdistysten tavoitteiden mukaisia. Pakila-Seura esitti mielipiteessään
mm., että Pakilantiehen rajoittuvat uudisrakennukset on mahdollista toteuttaa
esitetyllä tonttitehokkuudella (0,6-1.0),
mutta pääosin kolmikerroksisina eikä
nelikerroksisina kuten luonnoksessa.
Pakilantien suunnitteluperiaatteet
viedään näillä näkymin kaupunkisuunnittelulaitakunnan hyväksyttäväksi vuoden 2014 loppuun mennessä. Tämän jälkeen varsinainen asemakaavoitus voi käynnistyä kiiinteistökohtaisesti omistajan aloitteesta. v

Asianajotoimisto Juhani Salmenkylä Ky
Asianajaja Hilkka Salmenkylä
hilkka.salmenkyla@salmenkyla.fi puh. 724 0166
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Ajankohtaista
TEKSTI Anna Keskinen

Lumitöiden vastuujako kaupungin ja kiinteistön välillä
Talven lähestyessä on hyvä kerrata,
mitkä ylläpitopitotyöt kuuluvat kaupungille ja mistä ylläpitotöistä vastaa
kiinteistönomistaja. Katujen ylläpidolla tarkoitetaan kaikkia niitä töitä, jotka
varmistavat kadun toimivan ja turvallisen käytön. Tällaisia töitä ovat muun
muassa talvella katujen auraus, liukkauden torjunta sekä kesäaikaan puhtaanpito ja päällysteiden ja liikennemerkkien korjaus.
Talvella kaupunki huolehtii ajoratojen, jalkakäytävien sekä pyöräteiden
aurauksesta ja liukkauden torjunnasta. Kaupunki ei kuitenkaan puhdista
tonttiliittymiä lumesta, vaan kiinteistön omistajan tehtäväksi jää tonttien
sisäänajokohtien avaaminen lumen aurauksen jälkeen. Silloin kun poistetaan
polannetta eli kadun pintaan pakkautunutta lunta ja jäätä, avataan koneellises-

ti yksi sisäänajotie tontille.
Lisäksi kiinteistön vastuulle kuuluu
huolehtia, ettei tonttikasvillisuus leviä
katualueen puolella ja mm. peitä liikennemerkkejä tai estä kunnossapitokaluston kulkua. Tonttikasvillisuus on hyvä
tarkistaa vielä ennen talven tuloa!
Rakennusvirasto järjestää Helsingin
katujen ylläpidon eli suunnittelee, tilaa ja valvoo pääosan kaupungin vas-

tuulla olevista lumitöistä. Pakilassa ylläpitotyöt toteuttaa YIT Rakennus Oy
sekä Viherpalvelut Hyvönen Oy. Palaute otetaan keskitetysti vastaan rakennusviraston asiakaspalvelussa puhelin
09 310 39000 sekä palautelomakkeen
kautta www.hel.f/palaute.
Jotta liikenne olisi talvellakin mahdollisimman sujuvaa ja jalankulkijoiden
liikkuminen turvallista, otetaan Helsingissä käyttöön erilaisia talviaikaisia pysäköintijärjestelyitä, osa järjestelyistä koskee myös Pakilan aluetta.
Ajankohtaista tietoa Pakilan alueen ylläpitotöistä löytyy internetsivuilta www.
yit.fi/pakila. Lisäksi rakennusviraston sivuilla on paljon yleistä tietoa katujen ja
muiden yleisten alueiden ylläpidosta.
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kadut-ja-liikennesuunnittelu/katujen-kunnossapito/ v

TEKSTI Urpo Oksanen

Paloheinän kirkko muuttuu
palvelutaloksi
Paloheinän kirkkoa pureta eikä sitä liioin tulla korjaamaan kirkollisiin tarkoituksiin, vaan se tulee saamaan uuden
elämän. Kiinteistökehityspäällikkö Petri Leinonen Helsingin seurakuntayhtymästä kertoo seurakuntayhtymän myyneen tontin kiinteistöineen kiinteistökehitysyhtiö Ailecon Oy:lle, jonka johdolla
tontille tullaan rakentamaan hoitokoti.
Hankkeella on rakennuslupa, jonka
saamista edelsi poikkeuslupamenettely, jossa tontin käyttötarkoitus muuttui
kirkollisten rakennusten alueesta hoitokodin rakentamisen mahdollistavaksi.
Poikkeuslupa mahdollistaa myös asemakaavassa olevan rakennusoikeuden pienehkön ylityksen.
Kirkko ja siipirakennus saneerataan
ja lisäksi rakennetaan 650 m2:n lisära28 Pakilan Pakinat

kennus. Kirkkosali kunnostetaan monitoimitilaksi, jota voidaan vuokrata.
Aileconin mukaan rakennustyöt alkavat tätä juttua kirjoitettaessa eli marraskuulla, ja hoitokoti avaa ovensa alkuvuodesta 2016. Rakennushankkeelle pyritään saamaan amerikkalainen
LEED-sertifiointi ensimmäisenä kohteena Suomessa.

Hoitokoti Päiväkumpu
Palvelutaloon tulee kaksi tehostetun
palveluasumisen ryhmäkotia yhteensä 30 asukkaalle sekä neljä palveluasuntoa. Lisäksi yksikössä tulee sijaitsemaan päivätoimintapiste sekä hoitokodin keskuskeittiö.

Hoitokoti Päiväkumpu -konserniin
kuuluu myös kotihoitoa tarjoava Päiväkummun Kotihoito sekä kotisiivousta tarjoava Helmi Kodinhoito. Hoitokoti Päiväkumpu on täysin suomalainen vuonna 2001 perustettu perheyritys, jolla on tällä hetkellä viisi toimipistettä Helsingin alueella. v
Lisätietoja:
www.hoitokotipaivakumpu.fi
Puh. 050 382 0616/
asukaspaikkatiedustelut,
info@hoitokotipaivakumpu.fi sekä
Facebook.

”Me ollaan Vuorenhaltioita, reippaita ja reiluja. Me tullaan tuolta stadista,
Pakilasta kauniista. Ja jollei meitä täällä näy, niin kuinkas sitten leirin käy.”

P

artiolippukunta Vuorenhaltiat toimii Länsi- ja Itä-Pakilan
alueella. Jäseniä on reilut 130.
Jäsenmäärä on viime vuosina lisääntynyt selvästi, kun uusia sudenpentuja on vuosittain aloittanut runsaasti.
Tyttöjä ja poikia on mukana suunnilleen yhtä paljon. Toiminta on vilkasta, sillä eri ryhmät pitävät vuosittain
yli 200 kokousta Partiomajalla. Lisäksi järjestetään leirejä, retkiä, kilpailuja, talkoita ja muita tapahtumia lähes
100. Kohokohtia ovat kesäleirit, ryhmien omat leiriviikonloput, itsenäi-

syyspäivän lipunnosto ja partiolupauksen anto Pakilan kirkossa sekä perinteiset joulumyyjäiset.
Lippukunnan Partiomaja on Pakilan kirkon vieressä osoitteessa Palosuontie 4. Vastaavia ei löydy Helsingin kaupunkialueelta. Maja rakennettiin talkoovoimin 1950-luvun lopulla. Siitä lähtien partiolaiset ja heidän vanhempansa ovat huolehtineet
majasta vapaaehtoistyönä. Alueen
Lions Clubit, Pakilan seurakunta ja
muut yhteistyökumppanit ovat tukeneet vuosien aikana majan ylläpitoa ja

korjauksia monin tavoin.
Partiossa nuoret järjestävät toimintaa itselleen ja toisilleen. Lippukunnassa johtajina toimivat 1418 -vuotiaat nuoret, jotka käyttävät
vuosittain tuhansia tunteja ryhmien kokouksiin sekä leirien ja muiden
tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen.
Vuorenhaltiat ottaa uusia jäseniä
ympäri vuoden! Joka syksy aloittaa
ainakin yksi uusi sudenpentulauma,
mutta toimintaan voi tulla mukaan
koska vain eli myös kesken vuoden. v

Vuorenhaltiaksi pääsee helpoiten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen vuorenhaltiat@gmail.com.
Lisätietoja Vuorenhaltioista löydät osoitteesta www.vuorenhaltiat.partio.net.

Anteeksi, mitä sanoit?
Helsingin Sanomat selvitti 26.10.2014
vieraskielisten asukkaiden osuutta pääkaupunkiseudulla. Lehden mukaan
venäläisten osuus on suurin, heitä
asuu alueella noin 27 000. Venäjä on
puhutuin vieras kieli peräti 124 asuinalueella Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Viro on puhutuin vieras kieli 70
asuinalueella.
Tietojen kerääjä oli Helsingin Tietokeskus Tilastokeskuksen lukujen
pohjalta. Lehden tarjoamasta linkistä
löytyi tietoja omalta alueeltamme peruspiireittäin. Länsi-Pakilan perus-

piirissä viroa puhuvat ovat suurin vieraskieliryhmä, heitä on asukkaista yksi prosentti. Kaiken kaikkiaan vieraskielisiä on alueella kolme prosenttia.
Itä-Pakilan peruspiirin vieraskielisistä suurin ryhmä on venäjää puhuvat, yksi prosentti kaikista asukkaista. Vieraskielisiä on yhteensä neljä prosenttia. Tuomarinkylän peruspiirissä venäjää puhuvat ovat samoin
suurin vieraskieliryhmä, heitä on yksi prosentti asukkaista ja vieraskielisiä
yhteensä kolme prosenttia. Täsmälleen
sama tilanne on myös Paloheinässä.

TEKSTI Risto Sinkko

Naapurikaupunginosissa tilanne
näyttää toisenlaiselta. Maunulan peruspiirissä vieraskielisiä on 13 prosenttia. Somalia puhuvat muodostavat suurimman ryhmän, kaksi prosenttia. Oulunkylän peruspiirissä vieraskielisiä asuu 9 prosenttia ja suurimpana ryhmänä ovat venäläiset, samoin
kaksi prosenttia.
Lehti kertoo, että venäjän kieleen
voi törmätä tasaisesti joka puolella
pääkaupunkiseutua. v
Linkki Helsingin Sanomiin:
http://www.hs.fi/kaupunki/a1414208121182
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Ajankohtaista
TEKSTI Risto Sinkko

TEKSTI Risto Sinkko

Asutko rotan
reviirillä?

Pakilan nuorisotalo

20 vuotta

– kakkua ja heviä
Lokakuun neljäs päivä yli 100 juhlijaa
täytti Pakilan nuorisotalon, kertoo nuoriso-ohjaaja Marjo Sjöblom. Oli nykyisiä ja 20 vuotta sitten taloa remontoimassa olleita hieman vanhempia nuoria,
nuoriso-ohjaajia, yhteistyökumppaneita
ja nuorten vanhempia.
Juhlien ainoan puheen piti taloa perustamassa ollut silloinen johtaja Johanna Uimonen. Hän kertoi hauskoja tarinoita vuosien varrelta ja puhui välittämisestä, kuinka nuta oli jo 20 vuotta sitten alueen olohuone, jonne kaikki olivat tervetulleita omana itsenään.
Väki juhli rennosti kakkukahvittelun
ja kuulumisten vaihdon merkeissä. Illan musiikkiosuudesta vastasi Klubikirves. Lähialueen poikien perustama bändi, Klubikirves, on ollut ensimmäisen
kerran talon lavalla vuonna 2007. Marjo ja muut ohjaajat kiittelivät juhlijoita osallistumisesta, kukista ja lahjoista.

mässä Klaara-kahvilassa. Klaara-illat jatkuvat edelleen.

Pohjoinen nuorisotyö
Pakilan nuorisotalo kuuluu Nuorisoasiainkeskuksen Pohjoiseen nuorisotyöyksikköön, johon kuuluvat lisäksi Torpparinmäen, Oulunkylän ja Maunulan
nuorisotalot. Maunulaan on äskettäin
LC Pakila mukana
saanut rakennusluvan Maunulatalo, jotoiminnassa
ka rakennetaan jokin aika sitten valmisLähes koko nuorisotalon toiminnan tuneen liikerakennuksen viereen. Mauajan on Lions Club Helsinki/Pakila ol- nulataloon tulee kirjasto, nuorisotalo ja
lut mukana lauantai-iltojen päihteettö- työväenopisto. v

• Kotisairaanhoito
• Lääkäripalvelut
• Kotihoiva
• Kotihoidon tukipalvelut
• Omaishoitajan lomitus
• Lapsiperheiden
kotipalvelu

Kaikkea ei tarvitse tehdä itse eikä yksin!
Päiväkummun Kotihoidosta saat luotettavaa
apua arkeen, yksilöllistä hoitoa ja kuntoutusta
niin lyhyt- kuin pitkäaikaiseenkin tarpeeseen.
Puh. 050 400 1236 • paivakummunkotihoito.fi
Hyödynnä kotitalousvähennys!
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Helsingissä on tänä syksynä
tehty runsaasti rottahavaintoja,
Itä-Helsingissä tosin, ei niinkään täällä meillä päin. Asiantuntijat sanovat, että rotta on
reviirieläin, ja nuoret urokset
ajetaan reviiriltä pois etsimään
uusia asuinpaikkoja.
Rotat siis leviävät, ja ongelma saattaa ilmaantua, vaikka
rottia ei juuri nyt näkyisikään.
Asiantuntijat tosin tietävät, että rotta on varovainen ja välttää liikkumista valoisaan aikaan
jollei kysymys ole todella suuresta populaatiosta. Lumitalvina Pakilan ja Paloheinän alueella on tehty havaintoja lintujen siemeniä etsivistä
rotista.
Alkuun päästyään rottapopulaatio voi kasvaa nopeasti.
Yksi naaras saa vuodessa noin
20 jälkeläistä. Rottien torjunta kuuluu kiinteistölle. Kotikonstit ovat rottien torjunnassa heikkotehoisia. Torjuntatehtävä kannattaa antaa alan yritykselle. v

Herttoniemen Putkivaruste Oy
Jo vuodesta 1949

Lv-, maanrakennustyöt;
kaukolämpökeskuksien asennus, salaoja,
sadevedet ja ulkopuoliset putkistot
PYYDÄ TARJOUSTA!
Herttoniemen Putkivaruste Oy
Mekaanikonkatu 3 B, 00880 Helsinki
Puh. 010 292 6200

Pirilän

www.kukkatalo.fi

KUKKATALO

Meillä kukkasi
pakataan

HELSINGISSÄ

Torpparinmäentie 2
Puh. 777 1120

TUUSULASSA
Amerintie 88
Puh. 274 4430

Meidän puutarhalta
laadukkaat, kotimaiset
joulutähdet, amaryllikset,
hyasintit, joulukaktukset,
tulilatvat, valmiit istutukset

Avoinna vuoden
jokaisena päivänä
ark 9-20 la-su 9-18
20.-23.12. klo 8-20
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Talo täynnä
jouluherkkuja!
Rauhallista joulua toivottavat
S-market Pakila, Torpparinmäki ja Maunula.

Myymälät avoinna 24.12. klo 7–12, suljettu 25.–26.12.
Palvelemme ma–pe 7–21, la 7–18, su 12–21 (16.11–21.12.)
S-market Pakila, Pakilantie 61, p. 010 76 63150
S-market Torpparinmäki, Torpparinmäentie 1, p. 010 76 62700
S-market Maunula, Metsäpurontie 2, p. 010 76 63000

Hei Pakila!
Olemme avanneet apteekin Tammistoon
K-Citymarketin tiloihin. Palvelemme marketin
aukioloaikojen mukaisesti aamusta
iltaan saakka. Tervetuloa!

Uniikki-asiakkaana hyödyt aina.
Keskittämisalennus jopa 8 %.

VANTAA Tammisto, Valimotie 9.
Avoinna ma-pe 8-21, la 8-18 ja su 12-18 (kauppasunnuntaisin)

Verkkoapteekki www.ya.fi,
avoinna 24 h

