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M eille monille Pakila on koti-
seutu, juuremme ovat tääl-
lä. On myös alueelle muut-

taneita, jotka kokevat vain asuvansa tääl-
lä, kotiseutu on jäänyt taakse jonnekin 
muualle. Pakila-Seuran vuoden 2016 
pakilalaiseksi valittu Kerttu Valve puhui 
kiitospuheessaan kauniisti yhteisöllisyy-
destä alueella. Yhteisöllisyys rakentuu 
ihmisten arkiselle toiminnalle kaverei-
den, naapureiden tai sukulaisten kans-
sa. Yhteisöllisyyttä rakentavat myös mo-
net alueen yhteisöt ja yhdistykset. Alu-
een kolme lions-klubia toimivat yhdessä 
ja erikseen alueen nuorison ja vanhusten 
palvelemiseksi. Mukana tässä ovat alu-
een aktiiviset toimijat.

Tuleva vuosi 2017 on juhlavuotemme 
siinä mielessä, että vuonna 1417 mer-
kittiin aikakirjoihin lautamies Magnus i 

Pakila 600 vuotta  
– ja paranee

Byggiabola Vantaanjoen lohenkalastus-
oikeuksia koskevilla käräjillä. Tästä mer-
kinnästä Pakilan nimen ajatellaan juon-
tuvan. Alue oli harvaan asuttua, mut-
ta asutusta oli. Tänään asumme myö-
hemmin perustetun Helsingin kaupun-
ginosassa, joka on yksi parhaista. Pien-
talovaltainen yhdyskuntarakenne tarjo-
aa miellyttävän ympäristön. Tänne voi-
vat juurensa kasvattaa nekin, jotka ovat 
myöhemmin muuttaneet.

Juhlavuoden tapahtumia suunnitte-
lee LC Pakilan idean pohjalta työryhmä, 
jossa on mukana edustava joukko paki-
lalaisia toimijoita. Tapahtumista kerro-
taan lähemmin muualla tässä lehdessä.

Kuluneen syksyn aikana Lions-järjes-
tön Punainen Sulka -keräyskampanja on 
näkynyt julkisuudessa ja monissa pienis-
sä ja suurissa tapahtumissa ja tempauk-

sissa. Keräys on valtakunnallinen, mut-
ta sen tuotosta 25 % jää paikallisille klu-
beille niiden palvelutyössä käytettäväk-
si. Käynnissä oleva keräys on suunnat-
tu nuorison tukemiseksi, teemana ”Tue 
nuorta itsenäisyyteen”. Kampanja on 
lionien panos Suomen satavuotisen it-
senäisyyden juhlistamiseksi ja sen suoje-
lija on Tasavallan Presidentti Sauli Nii-
nistö. Lionit näkyvät edelleen paikalli-
sessa toiminnassamme eri tapahtumien 
ja vaikkapa perinteisen kuusenmyynnin 
merkeissä.

Haluamme kiittää alueemme asuk-
kaita, yrittäjiä ja yrityksiä toimintamme 
tukemisesta. Kiitos myös yhdistyksille, 
jotka ovat olleet tapahtumissamme mu-
kana. Toivotamme kaikille teille Rau-
hallista Joulun Aikaa sekä Hyvää Uut-
ta Vuotta. v
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Joulunajan tapahtumat Pakilan seurakunnassa 2016

Rauhallistajouluaikaa.

K olme punaista lyhtyä häkellyttää pimeyden kes-
kellä. Ne loihtivat pihapiiriin salaperäisen tun-
nelman ilmestyessään naapurin ikkunaan joka 

joulukuu. Tarkempi katseen kohdistus erottaa silkkipa-
perista taidokkaaksi muotoillun pinnan ja puisen sisä-
rakenteen. Käden taito puhuttelee. Sopertelen huulilla-
ni tro – hopp – kärlek. Tiedän, että nämä valot kuiski-
vat pietarsaarelaista perinnettä. Ajatukset karkaavat Perä-
meren tyrskyjen keskelle. Joskus tällaiset valot ovat vies-
tineet ulapan vaaroissa viipyneille toivon pilkahduksia, 
rakkauden sanomaa samoin kuin uskon ja luottamuk-
sen voimaa.

Sydämen, ankkurin ja ristin muodot ovat olleet perin-
ne jo satoja vuosia. Symboleiden viesti on ollut tosi suo-
sittu tuossa Pohjanmaan kaupungissa jo vuosisatoja. Pa-
perilyhdyiksi valmistettuina ne on usein annettu hää- tai 
syntymäpäivälahjaksi ja uudenvuoden tervehdykseksi.  
Perinteen alkuperää ei oikeastaan kukaan tiedä tarkasti. 
Pietarsaaren pääkadulla risti, ankkuri ja sydän ovat ol-

leet varmoja joulunajan merkkejä jo yli sata vuotta. Sa-
ma viesti loistaa nyt myös naapurini ikkunassa. Vieras 
ja outo haastavat ja lämmittävät.

Silkkipaperilyhdyt puhuttelevat, koska niissä heijas-
tuu varmuuden, luottamuksen ja välittämisen toivo jär-
jenvastaisella tavalla. Silkkipaperi, herkkä puukehikko 
ja lämmin valo kylmän ja pimeän keskellä ovat kuin 
jää ja tuli tai viima ja hehku. Elämisen ääripäät liitty-
vät yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka voisi ajatella mur-
taa yksinkertaisin konstein ja samalla jokin vain yksin-
kertaisesti kutsuu varjelemaan ja ylläpitämään herkäs-
ti ja huolella.

Jouluun liittyvät voimasäikeet ovat usein juuri tällai-
sia. Pohjalle asettuvat tukevat perusrakenteet, jotka ank-
kuroivat elämän mittasuhteet. Kaiken yllä huokuu tu-
levaisuuden avaava herkkyys, joka aukaisee kiperyyden 
keskellekin toivon pilkahdukset. Niin kuin lähelle tul-
leen Jumalan varmuus ja pienen lapsen haparoivat kädet 
ja toivo huomiseen liittyvien unelmien todellisuudesta.

Leo Norja, Pakilan seurakunnan kirkkoherra

Punaiset  
       lyhdyt!

Su 4.12. klo 11 Messu. 

Su 4.12. klo 18  
Gaudete! Duo Cecilian konsertti.  
Vapaa pääsy. Ohjelma 5/10 €.

Ti 6.12. klo 11  
Sama taivas, sama maa.  
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus.  
Yhteistyössä Kaskipartion ja  
Vuorenhaltioiden lippukuntien  
kanssa. Jumalanpalveluksen  
jälkeen partiolupausten antaminen.

Ti 6.12. klo 16  
Itsenäisyyspäivän juhla. 
Yhteistyössä Pakilan  
Musiikkiopiston ja Pakilan  
lions-klubien kanssa.

Ke 7.12. klo 13–15 ja 16–18  
Joulukorttien askartelua.

Ke 7.12. klo 14–18 
Kahvitaivas.  
Kahvila aulassa. 

Ke 7.12. klo 18  
Kauneimmat svengaavat  
joululaulut.

La 10.12. klo 16  
Lelut kiertoon, laulu lentoon.  
Vanhojen lelujen lahjoitus klo 16  
Pakilan Marttojen puffetti ja Lasten 
kauneimmat joululaulut klo 17.

Su 11.12. klo 11  
Notkea messu. 
Yhteistyössä Pakilan  
Voimistelijoiden kanssa. 

Su 11.12. klo 18  
Helsingin laulun joulukonsertti.  
Johtaa Hanna Remes.  
Vapaa pääsy, ohjelma 7 €.

Ke 14.12. klo 17–19  
Koululaisten jouluaskarteluilta.

To 15.12. klo 19  
Finnairin kuoron joulukonsertti.
Kuoroa johtaa Hannu Bister,  
solistina Sauli Tiilikainen, baritoni.  
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

Pe 16.12. klo 17  
Mahdollista nuorelle keikkatyö  
-ilta. Alueen 9-luokkalaiset tekevät  
tammikuussa erilaisia töitä.  
Mahdollista nuorelle keikkatyö ja  
anna se palveluna joululahjaksi  
ystävälle tai yhteisölle.

La 17.12. klo 9-12 ja 13-16  
Tonttuparkki Hyvän Paimenen  
kirkolla – apua joulukiireisiin: 
tuo lapsesi maksuttomaan hoitoon 
omien jouluasioiden hoitamisen  
ajaksi. Hoitamassa ja leikittämässä 
seurakunnan perhetyöntekijä ja  
vapaaehtoisia.  
Ilmoittautumiset viimeistään  
ti 13.12. anni.nikkanen@evl.fi.  
Kerro viestissä lapsen nimi ja ikä ja  
mihin aikaan haluatte varata paikan. 
Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään 
ilmoittau tumisjärjestyksessä. 

La 17.12 klo 15  
Vox Sonora -kuoron joulu konsertti 
”Marian hämmästyksestä italialai-
seen jouluiloon”. 
Kuoroa johtaa Ari Häyrinen.  
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

Su 18.12. klo 11  
Kauneimmat joululaulut -messu. 
Laulamme messussa  
Kauneimpia joululauluja.  
Mukana Vox Sonora -kuoro.

Su 18.12. klo 18  
Kauneimmat joululaulut. 

Ti 20.12. klo 13  
Laulun siivin -yhteislaulutilaisuus.
Joululauluja.

La 24.12. klo 14  
Joulupuu on rakennettu. 
Perheiden aattohartaus.

La 24.12. klo 16  
Joulu on taas, riemuitkaa nyt. 
Aattohartaus.

La 24.12. klo 23  
Tulkaa kaikki nyt laulamaan. 
Jouluyön messu.

Su 25.12. klo 11  
Enkeli taivaan lausui näin. 
Joulukirkko. 

Ma 26.12. klo 11  
Taivas sylissäni. 
Tapaninpäivän jumalanpalvelus.

Su 1.1. klo 11  
Uudenvuodenpäivän messu.

Toiminta muualla 

Su 11.12. klo 12–17  
Haltialan joulutapahtuma. 
Joulukuvaelma Lampolassa  
tasatunnein.

Ke 14.12. klo 9  
Tuikkukirkko Etupellon  
leikkipuistossa.

Su 20.12. klo 18  
Metsäkirkko Haltiavuorella.  
Tähdistä kirkkain. 
Kokoonnumme Paloheinän majalla. 
Mukaan kannattaa ottaa lyhtyjä ja  
otsalamppuja. Kävelemme Haltia-
vuorelle noin kilometrin matkan.  
Yhteistyössä Helsingin Ladun kanssa.

Hyvän Paimenen kirkko 
Palosuontie 1
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Elämme mielenkiintoisia aikoja. Joku on epäillyt kiireen kes-
kuspuiston bulevardisoinnissa johtuvan rakentajille annetuista 
lupauksista tonttimaan suhteen. Nyt kaupungin uusimmat tut-
kimukset paljastavat liito-oravien ehtineen edelle. Ne ovat eh-
tineet jo varata useita pikseleitä hyvää rakennusmaata. Tämä 
ei nyt jätä kylmäksi tämä keskuspuiston pikselöinti...ei oravia-
kaan. Viimeksi nyt Matti Arponen keskuspuistoaktivisti ja huo-
mioteippien vetäjä, kaupunkilainen ja eläkkeellä oleva mitta-
puolen johtava virkamies, hän pamautti kaikille valtuutetuil-
le ja meille keskuspuistoa puolustaville valmistelemaansa kart-
ta-aineistoa asuntotuotannon tarjottavista keskuspuiston pik-
seleistä. Hän on mitannut yleiskaavakarttoja mittamiehen tai-
dolla ja saanut lasketuksi pikselihehtaarit ja vastaavan kerros-
alan määrän eli rakennusoikeuden. 

TEKSTI olli Aulio

Liito-oravat ovat varaamassa tontteja keskuspuistossa. Tämän 
paljastaa juuri ilmestynyt Helsingin kaupungin ympäristökes-
kuksen uunituore tutkimus ”Helsingin liito-oravakartoitus 
2016” . Alustavan tutkimuksen mukaan oravat ovat jo varan-
neet tonttimaata neljän pikselin verran Pirkkolantien pohjois-
puolelta Hämeenlinnantien varresta. Tunnettua on että oravil-
le oli jo ennestään varattu Metsäläntien pohjoispuolinen alue 
entisen maaliikennekeskuksen kohdalla. Tästä tietoisena kau-
punkisuunnittelulautakunta luovuttikin kesäkuussa koko kah-
deksan pikselin alueen varauksen tehneiden oravien käyttöön. 
Oraville varattu rakennuskieltoalue on jo nyt saavuttanut 12 
pikselin eli 2700 asukkaan territorion.

Kannattaa lukea koko blogi osoitteessa penttimurole.blogspot.fi

Virtuaali-ihmiset ja liito-oravat  
kilpajuoksussa keskuspuistoon
Alla on lainaus Pentti Muroleen blogista.  
Hän on TKK:n rakennusosaston emeritusprofessori ja innokas blogin pitäjä.

TEKSTI Risto Sinkko  KARTTA Tapani Rauramo/Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Helsingin yleiskaava  etenee aikataulussa  
– hyväksytty valtuustossa
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H elsingin uuden yleiskaavan 
suunnittelun aikataulu on laa-
dittu niin, että hyväksyminen 

valtuustossa tapahtuisi vuoden 2016 ai-
kana. Tämä aikataulu on pitänyt. Yleis-
kaavaa on käsitelty julkisuudessa enem-
män kuin koskaan aikaisemmin, ja si-
tä on moitittu ja vastustettu enemmän 
kuin koskaan.

Meitä pakilalaisia uusi kaava koskee 
poikkeuksellisen paljon siinä, että ni-
menomaan täällä on merkitty uusiksi 
rakennettaviksi alueiksi viher- ja vas-
taavia alueita enemmän kuin muualla. 
Yleiskaavan käsittely on synnyttänyt 
nyt puolitoista vuotta toimineen Pro 
Tuomarinkylä -liikkeen, joka vastus-
taa Tuomarinkylän ja Tuomarinkarta-
non alueelle suunnitellun rakentamisen 
määrää. Alueella toimiva koirarata siir-
rettäisiin Tuusulantien varressa pohjoi-

semmaksi lähemmäksi Vantaanjokea. 
Liikkeen näkemyksen mukaan myös 
ratsastusharrastuksen mahdollisuudet 
alueella heikkenisivät huomattavasti.

Hyväksyminen valtuusto-
käsittelyssä
Pro Tuomarinkylän nettisivujen mu-
kaan yleiskaavaluonnoksesta annettiin 
Tuomarinkylän alueesta 275 mielipi-
dettä. Ehdotuksesta tehtiin 580 Tuo-
marinkylää koskevaa muistutusta – tä-
mä on enemmän kuin mistään muusta 
kaavaehdotuksen koskemasta alueesta. 
Tuomarinkylän puolesta allekirjoitet-
tu adressi kokosi 18 059 allekirjoitusta.

Liike teki oman ehdotuksen, mutta 
tämä kompromissi ei johtanut tulok-
seen. Sen mukaan Vanhaa Tuusulan-
tietä olisi oikaisemalla siirretty itään 
eli kartanolle päin. Rakentaminen olisi 

mahtunut kahden tieväylän väliin.
Kaavaehdotus hyväksyttiin kaupun-

gin suurimpien puolueiden sopimi-
en linjausten mukaan 26.10.2017 val-
tuuston kokouksessa. Valtuusto joutui 
kuitenkin äänestämään monista ehdo-
tuksista, joissa esitettiin kaavaehdotuk-
sen palauttamista uudelleen valmistel-
tavaksi. Ehdotuksissa mainittiin muita-
kin alueita kuin Tuomarinkylä. Oman 
kansanliikkeensä oli saanut myös Mal-
min lentokentän säilyttäminen lento-
käytössä.

Kokouksessa valtuutetuilla on mah-
dollisuus esittää ponsia, ja valtuutet-
tu Jarmo Nieminen sai enemmistön 
hyväksynnän seuraavalle: ”Hyväksy-
essään yleiskaavan valtuusto edellyt-
tää, että tutkitaan asemakaavoitukses-
sa ProTuomarinkylä -liikkeen julkai-
sema yleiskaavan tavoitteiden mukai-

nen suunnitelma Tuomarinkylän alu-
een asuntotuotannon, kulttuuri- ja vi-
herarvojen sekä harrastustoiminnan 
järjestämiseksi.”

Huolena pikaraitiotien  
linjaus
Yleiskaavassa esitetään myös pikarai-
tiotietä läpi Tuomarinkylän peltojen, 
ja tästäkin on huolestuttu. Raitiotie 
vedettäisiin läheltä kartanon pihaa sen 
ja Lystikukkulan välistä. Lystikukkula 
on bussilinja 64:n päätepysäkiltä karta-
nolle päin alkava metsäinen mäki, jossa 
on ensimmäisen maailmansodan aikai-
sia linnoitteita.

Vastaavasti Vantaanjoen toisel-
la puolella linja kulkisi Malmin kirk-
kopuistosta Pukinmäenkaarelle ja sii-
tä Pukinmäen rantapuistoon. Helsin-
gin Uutisten haastattelussa Pro Tuoma-
rinkylän Anu Heinonen ja Risto Suo-
minen kertovat huolensa, että pikarai-

tiotien rakentamisen jälkeen hyvillä lii-
kenneyhteyksillä perusteltaisiin kerros-
talorakentamista alueelle.

Yleiskaavaratkaisuun liittyvän vuo-
rovaikutusraportin mukaan Jokeri 2:n 
raidevaraus on kaavaratkaisussa sijain-
niltaan ohjeellinen. Jokeri 2 -reitin 
vaihtoehtoista linjausta pohjoisempaa, 
Kirkonkyläntien ja Vanhan Tuusulan-
tien kautta tullaan jatkosuunnittelussa 
myös tarkastelemaan.

Käsittely hallinto- 
oikeuteen
Lehdistötiedotteessaan valtuuston pää-
töksen jälkeen 3.11. Pro Tuomarinky-
lä taustaryhmineen on ilmoittanut al-
kavansa suunnitella valitusta hallinto-
oikeuteen sillä perusteella, että päätet-
ty yleiskaava on ristiriitainen kau-
pungin aikaisempien päätösten 
kanssa. Helsingin Sanomien 
haastattelussa Anu Heinonen 

esittää toisena esimerkkinä nyt laadit-
tavan valituksen mahdollisista perus-
teista sen, ettei yleiskaavassa pitäisi jät-
tää keskenään ristiriitaisia tavoittei-
ta alemman kaavan, tässä tapauksessa 
asemakaavan, ratkaistavaksi. Heinonen 
kertoo, että ristiriidat liittyvät esimer-
kiksi valtakunnallisesti merkittäväk-
si rakennetuksi kulttuuriympäristök-
si todetulle alueelle rakentamiseen. Pe-
rustelu pohjaa Heinosen mukaan kor-
keimman hallinto-oikeuden ratkaisu-
periaatteisiin. Liike tuo julki myös sen, 
että saatua palautetta ei ole otettu riit-
tävästi huomioon. v

Kartassa suunniteltu  
rakentaminen Tuomarinkylän 
kartanon peltojen eteläosaan 
sekä Tuusulan bulevarditien 
länsipuolelle ja suunniteltu 
pikaraitiotien linjaus. 



TEKSTI Risto Sinkko KUVA Timo Honkanen

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

www.ullastiina.fi, info@ullastiina.fi

Ulla Kinnunen
050-536 3904
info@ullastiina.fi

Länsi-Pakila Munkkiniemi Itäkeskus
Rapparintie 6 Perustie 19 Itäkatu 4, 4.krs, tstohotelli, 
Anttilan aula (09) 488 404 Volt/Eurokangas
(09) 752 2668  (09) 343 3009

 

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

TERVETULOA KANTA-ASIAKKAAKSEMME!

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

Pakilan alueen lions-klubit ovat 
perinteisesti tukeneet järjestön 
Lions Quest-elämisentaito-oh-

jelmaa ja tuki jatkuu. Tänä syksynä 
luovutettiin Pakilan ala-asteen koulul-
le koulun tarvitsemat ajantasaiset opet-
tajan kansiot. Klubit ovat alueella pyr-
kineet siihen, että kaikki opettajat oli-
sivat käyneet Quest-peruskoulutuksen.

– Koulussamme on 19 luokkaa, ker-
too rehtori Riitta Honkanen. Veteraa-
niopettajamme ovat olleet koulutukses-
sa jo viitisentoista vuotta sitten. Kan-
sioiden avulla he pystyvät hyvin pitä-
mään opitun ajan tasalla.

Kansioita lisättiin koulussa niin, et-
tä jokaisessa luokassa on oma kansio. 
Kansiot luovuttivat LC Aurora ja LC 
Pakila, presidentit Mia Alanen ja Ris-
to Sinkko. Mukana oli myös LC Pa-
kinkylästä Timo Honkanen, joka sa-
malla toimi tilaisuudessa kuvaajana. 

Elämisentaito-ohjelma  
Lions Quest Pakilan kouluissa

Presidentit kertoivat rehtorille, et-
tä tänäkin kouluvuonna klubeilla on 
mahdollisuuksia kustantaa opettajia 
Quest-koulutukseen jos tarvetta ja 
kiinnostusta on. Kaksipäiväinen kou-
lutus on opettajalle ilmainen, mutta 
koulu joutuu hankkimaan sijaisen sa-
maksi ajaksi.

Mikä on Lions Quest?
LQ-elämisentaitoja -ohjelma antaa 
kouluille ja kasvattajille käytännön 
työkaluja oppilasryhmien ryhmäyt-
tämiseen ja elämäntaitojen harjoitte-
luun. Koulutuksessa valmennetaan ja 
rohkaistaan käyttämään toiminnalli-
sia ja kokemuksellisia työtapoja, joil-
la vahvistetaan lasten ja nuorten itse-
luottamusta, tunne-, vuorovaikutus- 
ja päätöksentekotaitoja, hyvinvointi-
osaamista ja samalla edistetään oppi-
mista.

Quest-kansioiden luovutustilaisuudessa 30. syyskuuta koulun oppilas Minni Tetri  
haastatteli lioneja ja selvitti Quest-ohjelman taustaa koulun nettilehteä varten.  
Kuvassa vasemmalta Risto Sinkko LC Pakilasta, Mia Alanen LC Aurorasta, oppilas  
Minni Tetri ja rehtori Riitta Honkanen. 

Eri ikäkausille on opettajaa varten 
sopiva materiaali sekä paperisena että 
sähköisenä versiona. Lions Quest on 
ollut Suomessa käytössä jo yli 20 vuot-
ta. Tänä aikana on ohjelman käyttäjiksi 
koulutettu jo lähes 20 000 opettajaa ja 
muuta kasvattajaa. Ohjelmalla on yh-
tymäkohtia peruskoulun uuden ope-
tussuunnitelman kanssa, joten sitä on 
helppo soveltaa. v 

Lions Quest koulutusta on tarjolla myös varhaiskasvat-
tajille ja nuoriso-ohjaajille. Kaikki kiinnostuneet, ottakaa 
yhteyttä tämän lehden pääkirjoitussivulla mainittuihin 
klubien presidentteihin.

internetistä tietoa löytyy:  
www.lions.fi/toiminta/lions_quest_-_elamisentaitoja/

LIONS QUEST
EL Ä M ISEN TA I TOJA

Ohjelman sisältöalueet
1. TuRVALLInen RYHMä 
 Myönteinen, erilaisuutta  
 arvostava oppimisilmapiiri
2. ITSeLuOTTAMuS JA  
 PääTöKSenTeKO 
 Itsetunnon ja vastuullisuuden  
 vahvistaminen
3. VuOROVAIKuTuS 
 Kuuntelu- ja keskustelutaidot  
 kotona, koulussa ja vapaa-aikana
4. TunTeeT 
 Tunnetaidot ja itsehallinta  
 sekä erityisesti muutoksessa  
 tarvittavat valmiudet
5. TeRVeYS 
 Terveen kasvun tukeminen  
 ja päihdeasenteen muok- 
 kaaminen

Pakilan ala-asteen 
oppilaiden kiitos- 

kortti lioneille.
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Sisäkattojen erikoisliike ammattilaisille

Yhteystiedot

Kuluttajat : www.tuotteitakotiin.fi

Ammattirakentajat : www.selog.fi 

LASITYÖ RANTANEN OY
PAKILA Lepolantie 23, 00660 Hki

puh. 724 8928
www.lasityorantanen.fi

LASIT • PEILIT • MUOVIT 
TAULUJEN KEHYSTYKSET

Kiireetöntä ja yksilöllistä palvelua  
korkealuokkaisilla tuotteilla. 

Valikoimissa laaja kirjo erilaisia hoitoja. 
Myös lahjakortteja!

Lämpimästi tervetuloa!

SKY-kosmetologi Pirjo Kivelä, Paloheinä
Puh. 040-700 6999

www.kauneushoitolapirjokivela.fi

Ilolla,
Arja Toiviainen, KTM, LKV Premion Oy Lkv
050 531 8978  Pakilanti e 113
arja.toiviainen@premion.fi  Y 232 6017-1

Välityspalkkio 3,72 % sis. alv., ei muita kuluja. 
Pakila, Paloheinä, Torpparinmäki ja Oulunkylä erikoistarjouksen mukaan, 
kysy!

KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

  95% asiakkaistani suositt elisi minua ystävilleen.

Huikea ammatti  taito, omistautuminen ja 
loistava asiakaspalvelu.” 
—Angelika Klas-Fagerlund

Arjaa minulle suositt eli itsekin LKV-alalla toiminut henkilö. 
Arjasta jäi ystävällinen, maanläheinen, mutt a napakan 
luotett ava kuva. Arjan hoiteissa asunto vaihtoi omistajaa 
ripeästi  ja hintakin osui kohdilleen. 
—Antero Aalto

           Ota yhteytt ä, kun suunnitt elet asunnon myynti ä!

www.premion.fi 

Itä-Pakilassa syrjässä Pakilan valta-
väylistä Toivolan mäen kupeessa 
sijaitseva Pakin talo on keskeinen 

osa alueemme historiaa. Vanhimpien 
tunnettujen karttojen mukaan paikka-
kunnan vakituinen asutus alkoi juuri 
sieltä, asutusta oli muutamia savuja. 
Tila oli alueen kantatila. Vantaanjo-
ki oli tärkeä kulkuväylä, ja lähellä si-
tä kulki myös tie kohti Helsingin pitä-
jän kirkonkylää.

Sota hävitti
Nykyinen talo ei ole paikan ensimmäi-
nen ja alkuperäinen. Ruotsin ja Venä-
jän välisen Hattujen sodaksi nimitetyn 
sodan aikana 1743 ruotsalaisia jouk-
koja takaa-ajaneet venäläiset hävitti-
vät talon ja käyttivät hirret omiin tar-
koituksiinsa. Tuo sota oli onnettomas-
ti hoidettu, Ruotsin joukot perääntyi-
vät lähes taisteluitta Haminan suun-
nalta länteen päin. Ruotsalaisia upsee-
reita karkasi kotiinsa Ruotsiin ja niin 
karkasi suomalaisia sotilaitakin koti-
seuduilleen. 

Venäläiset hyökkäsivät Tuomarin-
kylän kartanon kohdalta Pukinmäen 
puolelta yli Vantaanjoen. Tykkien tu-
len alla ruotsalaiset joutuivat hylkää-
mään asemansa ja pakenivat kohti Hel-

Pakin talo on  
elävää historiaa

sinkiä. Kampin kentälle joukot saarret-
tiin ja siihen sota päättyi. Joukkojen 
johtajat C. E. Lewenhaupt ja H. M. 
von Buddenbrock onnistuivat pääse-
mään Tukholmaan selittääkseen tilan-
netta kuninkaalle, mutta heidät tuo-
mittiin sotaoikeudessa ja teloitettiin. 
Suomessa alkoi pikkuvihana tunnet-
tu kausi.

Suomen itsenäisyys esillä
Tuohon sotaan liittyy mielenkiintoi-
nen yksityiskohta Suomen itsenäisyy-
den ajatuksesta ensimmäistä kertaa 
esitettynä. Venäjän keisarinna Elisabet 
julkaisi suomalaisille manifestin, jota 
jaettiin painettuna suomeksi ja ruot-
siksi. Hän lupasi tukea suomalaisia, jos 
he haluaisivat irrottautua Ruotsista ja 
itsenäistyä. Ruotsin hallitus tietenkin 
julkaisi vastamanifestin, jossa suoma-
laisille muistutettiin vuosisataisesta us-
kollisuudesta Ruotsille. Itsenäisyysaja-
tus jäi siihen, mutta oli siis ensimmäis-
tä kertaa esillä.

Talo 1800-luvun mallissa
Pakin talo rakennettiin uudestaan pai-
kalla veistetyistä hirsistä, ensin yksi-
tupaisena savupirttinä ja myöhem-
min siihen lisättiin porstua, eteiska-

TEKSTI JA KUVAT Risto Sinkko

Vanha pihapiiri ei ole välttynyt  
ilkivallalta. Syksyllä 2005 yksi  
aitoista yritettiin polttaa, pojan-
koltiaiset virittelivät tulta vintille. 
Aitta kuitenkin saatiin säästettyä.

mari ja suurempi saliosa. Talo on ol-
lut asumiskäytössä 1960-luvulle saak-
ka. Kunnostustyön seurauksena vie-
railija näkee talon suunnilleen sellai-
sena kuin se oli 1800-luvulla. Alkupe-
räiseen tyyliin kuulumaton ulkokuis-
ti poistettiin. Nykyään se on kaupun-
gin omistama perinne- ja kotiseututa-
lo, jota Pakila-seura vuokraa kokouk-
sia ja tilaisuuksia varten. Pakila-seura 
oli aloitteentekijänä talon saamisessa 
nykyiseen käyttöön. Pihaan on tuotu 
miljööseen sopivia aittarakennuksia ja 
vanha savusauna. v

Taste 
of Easy
Luxury

HofS SANDWICHERIA HofS BRASSERIE HofS OFFICE DELIVERY

NOUTOPISTE
ma–pe 7–18

la 9–16
Nouda 

hyvät eväät!

RAVINTOLA
ti–to 16–21

pe–la 16 -23
Sielukasta 

lähiruokaa.

YRITYSPALVELU
ma–pe 7–17

Tuoreet 
tarjottavat toimis-

tollesi.

HofS Pakilantie 56, 00660 Helsinki
puhelin 0103467600 |tilaus@hofs.fi|www.hofs.fi

Tutustu tarjontaamme:

www.hofs.f i

Taste 
of Easy
Luxury
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V antaan joki on ollut se väylä, 
joka on tuonut asutuksen Paki-
lan alueelle. Jokeen ja kalastuk-

seen liittyy ensimmäinen kirjallinen tie-
to Pakilasta. Helsingin pitäjä on saanut 
ensimmäisen merkinnän aikakirjoihin 
1300-luvulla kun virolaisen Padisen 
luostarin munkeille myönnettiin lo-
henkalastusoikeus joelle. Kaikki ei kui-
tenkaan mennyt hyvin, sillä munkit ka-
lastivat myös paikoissa, joihin heillä ei 
ollut oikeutta, ja sotkivat vielä viljelyk-
siä kulkiessaan. Käräjille jouduttiin, ja 
laamanni Klaus Fleming antoi 1. päi-
vänä maaliskuuta 1417 tuomionsa siitä, 
että alempana joella paikallisten talon-
poikien lohipadot olivat vapaita. Mää-
räsi vielä kuuden markan sakon tuomi-
on rikkojille. Oikeuden päätös on kir-
jattu Turun Tuomiokirkon Mustaan 
Kirjaan.

Käräjillä lautamiehenä oli Magnus i 
Byggiabola, ja tästä merkinnästä katso-
taan Pakilan nimen saaneen kirjallisen 
vahvistuksen. Varhaista asutusta oli ny-
kyisen Itä-Pakilan alueella lähellä jokea, 
taloja oli muutama. Suurempi asutus-
paikka oli siis pitäjän kirkonkylä, Hel-
singin kaupunkia ei tuolloin ollut vie-
lä edes perustettu. Nykyiset Länsi-Paki-

lan, Paloheinän ja Torpparinmäen alu-
eet olivat takamaata, metsästysaluetta.

Jokainen kulunut vuosisata on tuo-
nut omat lisänsä alueen historiaan, ja 
nyt elämme pientalovaltaisessa Helsin-
gin kaupunginosassa. Pakila on toimi-
va yhteisö, mutta ei kehitys tähän py-
sähdy. Pysähdymme kuitenkin juhlis-
tamaan historian kulkua 600-vuotis-
tapahtumalla toukokuun 20. päivänä 
2017. Alueen lions klubi Helsinki/Pa-
kila on tehnyt aloitteen juhlista, ja mu-
kana ovat myös LC Helsinki/Pakin-
kylä sekä Pakila-seura. Muodostetussa 
suunnitteluryhmässä on mukana Paki-
lan yläasteen edustus sekä muita alueen 

Pakila 600 vuotta – 2017
aktiivisia toimijoita. 

Koko perheen juhlan teemana on 
keskiaika – ja tietysti keskiaikaiset 
markkinat. Tapahtuma järjestetään Pa-
kilan yläasteen koululla. Luvassa on 
vanhanajan narreja ja silmänkääntäjiä, 
keskiaikaista musiikkia, taistelunäy-
tös ja hevosajelua, erilaisia keskiaikai-
sia herkkuja ja käsityönäytöksiä. Kou-

lulaisille päivä on teemakoulupäivä ja 
yläasteen oppilaat esittävät näytelmä-
nä kuvauksen vuoden 1417 käräjistä.

Lokakuun 8. päivänä 2017 Hyvän 
Paimenen Kirkossa pidetään keskiai-

kainen messu. Samana päivänä järjes-
tetään kirkossa vanhan musiikin kon-
sertti, joka tarjoaa historiallisia tunnel-
mia. Konserttia suunnittelevat musii-
kin monitoimija Hannele Soljander-
Halme sekä kanttorit Jussi Hirvonen 
ja Ari Häyrinen. v

Tapahtumista tiedotetaan kattavasti: 

 Pakila, 600 vuotta 
(www.facebook.com/
groups/1061117567339864/)  
Ryhmään pääsee pyynnöstä jäseneksi.

Kotisivut: pakila600v.simplesite.com

Lapsille on luvassa leikkimieliset  
keskiaikaiset turnajaiset. Ruokailussa 
on tarjolla keskiaikaista lasten ruokaa.

TEKSTI Risto Sinkko 

Haluamme tarjota
teille osaamistamme
– Ammattitaitoiset kukkasitojat
– Laadukkaat ruukkukukat
– Kuljetus- ja välityspalvelu

TERVETULOA!
 ma-pe 8–19, la 9-19, su 10–16

Pakilantie 69, Hki 66
puh. 09 754 4255

pakilan.kukkatalo@elisanet.fi

 Pakilan Kukkatalo    

Sesonkeina pidennetyt aukioloajat

Sysimiehentie 39 A, 00670 Helsinki, puh. 040 835 0388
Nettiajanvaraus: www.innastyle.fi

- Kauneudessa on musiikkia -

 
 

Live-musiikkia kerran kuussa!
Sysimiehentie 39 A, 00670 Helsinki, puh. 040 519 4819

www.artjazz.fi
- Musiikkia koko sydämellä -

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2017!

Tervetuloa Paloheinän omaan Salonkiin!

Inna In STyle 

Inna In Style ja Art Jazz -kulttuuriklubi toivottaa kaikille

arT Jazz -kulttuuriklubi

Meille tavallisille katsojille TV-
tekniikan kehitys tuo aina 
vaan riesaa. Kymmenen vuot-

ta sitten piti hankkia digi-tv tai digibok-
si. Nyt alueellamme näkyviä kanavia on 
muutettu uusille taajuuksille. Jos vaikka-
pa Jim-kanava ei enää näykään, ei vika 
ole vastaanottimessa, sen kanavat vaan 
pitää asentaa uudestaan. Jos sekään ei 
auta on vika taloyhtiön antennilaitteis-
ton unohtuneessa virityksessä. Antenni-
liike tarvitaan hommiin. Omakotitalossa 
ei mitään antenniviritystä tarvita.

Hetken hengähdys, mutta kolmen 
vuoden päästä on edessä uusi riesa. TV-
lähetykset muuttuvat kaikki niin sano-
tuiksi teräväpiirtolähetyksiksi keväällä 
vuonna 2020. Silloin tarvitaan taas uu-
denlainen digiboksi tai vastaanotin, josta 

TEKSTI Risto Sinkko

Television katselussa riesaa
löytyy merkintä ”Antenna Ready HD”. 
Myös merkintä DVB-T2 tarkoittaa sa-
maa.

Jos haluaa katsoa Ylen kanavia terä-
väpiirtona antennitaloudessa jo nyt, on 
se mahdollista DNA:n lähettimen kaut-
ta. Pakilaa lähin lähetin on Oulunkyläs-
sä, eli vastaanottamiseen tarvittava VHF-
antenni on suunnattava sinne. Tarvitaan 
siis toinen antenni, tavalliset lähetykset 
tulevat Digitan välittäminä Kivenlahdes-
ta. DNA tarjoaa mieluusti lisäkanavia-
kin, mutta niitä emme mainosta tässä. 
Antenniyritys kyllä hoitaa homman.

Monissa kuluttajatalouksissa on käy-
tössä puhelinoperaattoreiden Elisan ja 
Soneran tarjoamia TV-viihdepalveluita, 
joihin sisältyy yhtiön käyttöön vuokraa-
ma viihdeboksi. Se onkin samalla terävä-

piirtoboksi eli digiboksi, eli oikein kyt-
kettynä sen kautta näkyvät lähetykset te-
räväpiirtona myös vastaanottimessa, jo-
ka ei yksistään sovellu teräväpiirtolähe-
tysten katseluun. Tämä pätee tietenkin 
vain siihen talouden vastaanottimeen, 
johon viihdeboksi on kytketty, talouden 
muihin mahdollisiin vastaanottimiin se 
ei vaikuta.

Kuluttajan kannattaa tässä vaihees-
sa varoa kodinkoneliikkeiden halpis-
tarjouksia, joissa vaikkapa 55-tuumai-
nen vastaanotin tuntuu erityisen halval-
ta. Kyseessä saattaa olla laite, joka ei so-
vellu antennitaloudessa teräväpiirtolähe-
tysten katseluun. Kolmen vuoden päästä 
laite on käyttökelvoton tai sitten on os-
tettava taas digiboksi. Tarkkana kannat-
taa olla. v
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TEKSTI JA KUVA Risto Sinkko

parturi-kampaamo, manttaalitie 13

SALON BONITA
Kiitämme kuluneesta vuodesta. TERvETuLOA!

Armi (Anu) Sankelo, 9.00-17.00, 040-5803836 
Krisse Kilpeläinen, ti-ke-to 16.30-20.00, 045-1226383

Mäkitorpantie 23, 
puh. 752 4939

Tervetuloa!

KaiKKi 
paKKauKseen

www.pakkausohman.com

	Terveet	Jalat	Maunula	
Kokonaisvaltaiset	jalkojen	terveydenhoitopalvelut	

Olemme	erikoistuneet	mm.	seuraavien	jalkasairauksien	hoitoon	ja	
ennaltaehkäisyyn:	

• Paksuuntuneiden	ja	sisäänkasvaneiden	kynsien	hoito	
• Vioittuneiden		ja	sienikynsien	hoito	
• Jalkapohjien	kovettumien	ja	känsien	hoito		
• Diabeetikon	jalkojenhoito	
• Jalkojen	perushoidot	

Ajanvaraukset	ja	tiedustelut:	
Jalkojenhoitaja	Ildiko	Mellavuo,	puh.	040	550	3456	

Metsäpurontie	14,	Lisätietoja	netistä:										
www.maunulanterveetjalat.com	
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Yrityspalvelu Pentti Mäkinen Oy 

www.kirjanpidot.fi 

Auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen 

 
 
 
 
 
 
 

Pakilantie 18
Puh. 4242 8333

aVOinna
Ma 9 – 18

Ti-Pe 9 – 17
La 9 – 14

           TÄYDEN PALVELUN
  KELLO- JA KULTASEPÄNLIIKE

Kultanäppi Oy
 Meillä tapaat kultasepät-kaivertajat-kellosepät

                Autolla oven eteen!

PAKILANTIE 18 KOSKELANTIE 52
Puh. 724 2356 Puh./Fax. 757 0205

AVOINNA:
Ma ja Pe 9-18, Ti-To 9-17 Ma-Pe          9.30-17
La           9-14 La                9.30-13

JOULUNA 7.-24.12.2004:
Ma-Pe          9.30-18
La                 9.30-13La                            9-15
Su 19.12.        12-15

Ma-Pe                      9-18

Aattona 24.12.         9-12           Aattona 24.12.   9-12
Su 12. ja 19.12.     12-16

www.kultanappi.com
 kultanappi

autolla oven eteen!

tÄYDen PalVelUn  
kellO- ja kUltasePÄnliike

Meillä tapaat kultasepät-kaivertajat-kellosepät

K aikille pakilalaisille tuttu musii-
kin ja viihteen monitoimimies 
Seppo Hovi on saanut Jenny 

ja Antti Wihurin rahaston tunnustus-
palkinnon elämäntyöstään. Ajankoh-
dan peruste lienee se, että Sepolla tuli 
70 ikävuotta täyteen kuluneena syksynä.

Hänen elämäntyönsä julkisuudessa 
onkin ollut huomattavan pitkä. Esiin-
tymiset radiossa alkoivat jo 1950-luvul-
la lasten ohjelmissa ja rooleja hän teki 
myös aikuisten kuunnelmissa. 12-vuo-
tiaana hän oli jouluaattona televisios-
sa kuuluttamassa Teija Sopasen sijaise-
na. Muusikkoisä Onni Hovi ohjasi po-

jan klassisen pianomusiikin opiskeluun. 
Myös harmonikka tuli tutuksi.

Peruspakilalainen
Seppo on muuttanut Pakilaan vuon-
na 1978. Julkisuudessa vähemmän tun-
nettua on hänen toimintansa kotiseu-
dun hyväksi. Työelämä ei ollut yksistään 
musiikin ja viihteen varassa, hän opis-
keli luokanopettajaksi ja toimi Pakilan 
ala-asteen musiikkiluokan opettajana 13 
vuotta. Sepon vaimo Sinikka oli myös 
opettajana samassa koulussa.

– Elimme hyvin Pakila-keskeisesti, on 
Seppo kertonut. Hänet valittiin vuoden 

Seppo Hovi säestää Sota luo laulunsa  
-veteraanikonsertissa solisti Raimo 
Laukkaa. Konsertti veti syksyllä 2011 salin 
täyteen yleisöä Pakilan yläasteen koululla.

Onneksi olkoon Seppo!
pakilalaiseksi vuonna 1987.

Pakilan musiikkiopisto on kasvanut 
vaatimattomasta alusta ja Sepon panos 
opiston tukemisessa sen alkuvaiheissa 
on ollut merkittävä. Monenlaiset tem-
paukset ja konsertit tekivät opistoa tun-
netuksi ennen kuin se pääsi julkisen tu-
en piiriin. Opiston historia kertoo, et-
tä Seppo kuului pitkään johtokuntaan. 
Nyt opiston asema on vakiintunut ja 
jo vuonna 2012 tuli 30 toimintavuot-
ta täyteen.

Isänmaan asialla
Reserviläisenä Seppo kuului Pääesikun-
nan tiedotusosastoon, sen musiikkialal-
la. Kriisin sattuessa hän olisi puolusta-
nut maataan siis musiikin keinoin. Taus-
talla oli hyvä perehtyneisyys sodanaikai-
seen musiikkiin ja sen käyttöön joukko-
jen mielialan ylläpitoon viihdyttämällä. 
Tätä tietouttaan Seppo jakoi myös tv-
ohjelmasarjassa.

Seppo on tukenut alueen LC Pakilan 
toimintaa pitämällä useita konsertteja, 
joiden tuotto on jaettu alueen nuorten 
ja vanhusten hyväksi. Sota luo laulunsa 
-konsertti veteraaneille vuonna 2011 ve-
ti salin täyteen Pakilan yläasteen koulus-
sa. Yleisöä Sepon konsertteihin tuli ym-
päri kaupunkia.

Vuonna 2012 hänet palkittiin mu-
siikkineuvoksen arvonimellä. Eläväinen 
ja positiivinen Seppo ei kyllä miltään 
kalkkeutuneelta ”neuvokselta” vaikuta. 
Työt eri tuotannoissa jatkuvat vanhaan 
malliin. Onneksi olkoon, Seppo!  v

Jalkahoitola  
Onnen jalat 

Kiitos kuluneesta vuodesta, tervetula taas ensi vuonna!
Pakilantie 61, 00660 Helsinki

Puh. 0400 823 923, www.onnenjalat.fi



Pilates Power House – Lepolantie 16 A

Anna Poutiainen ja Elsa-vauva äiti+vauva-pilatestunnilla. Tunnilla harjoitetaan hyvää 
ryhtiä ja opetellaan oikea-aikaista vatsalihasten ja lantionpohjan treeniä synnytyksen 
jälkeen.

P ilatesohjaajat Eerika Tenho-
vuori ja Elena Kaskiaro päätti-
vät tehdä pitkän ajan haaveesta 

totta ja perustivat Pilates Power Hou-
se Helsinki Oy:n vuonna 2012. Sopi-
vat tilat he saivat Lepolantiellä olevas-
ta toimistotilatalosta. Kahden vuoden 
toiminnan jälkeen Eerika Tenhovuo-
ri siirtyi vastaamaan koko yrityksestä. 
Samalla yritys sai myös suuremmat ti-
lat samasta kiinteistöstä. Tiloihin kuu-
luu iso peilisali n. 100 m2 mattopila-
testa varten ja n.70m2 laitesali, puku- 
ja vastaanottotilat sekä pieni tarvike-
putiikki. 

Tällä hetkellä yritys tarjoaa yhteen-
sä 40 viikkotuntia ohjelmassaan pila-
testa, laitepilatesta, joogaa, syvävenyt-
telyä ja terve selkä – tunteja. Myös eri-
tyisryhmät, kuten äidit+vauvat ja seni-
orit ovat saaneet omat tuntinsa. Viik-
kotuntien lisäksi ohjataan paljon myös 
yksityistunteja.

Pilatestekniikat ja niiden 
kehittäjä
Vierailimme äiti+vauva pilatestunnil-
la ja sen jälkeen Eerika Tenhovuori an-
toi Pakinoille tietoiskun pilatesteknii-
kasta: 

”Pilatesmenetelmä on Joseph Pila-
teksen 1920-luvulla kehittämä kehon-
hallintamenetelmä, jonka kuusi kes-
keistä periaatetta ovat hallinta, keskit-
tyminen, keskustan käyttö, hengitys, 
täsmällisyys ja liikkeen virtaus. Harjoi-
tuksen tavoitteena on, että kaikki pe-
riaatteet toteutuvat yhtälailla yhdessä 
liikkeessä kuin myös kokonaisessa pi-
latestunnissa. 

Pilates sopii yhtä hyvin huonokun-
toisille ja vähän liikuntaa harrastavil-
le kuin huippu-urheilijoille, sekä mie-
hille, että naisille. Pilatestunti voi olla 
kevyt kuntouttava tunti tai hyvinkin 
rankka ja nopeasti etenevä tunti riip-
puen tunnin tasosta ja tavoitteista. Pi-
latesohjaajan työ on tarkkaa ohjausta 
ja seurantaa. On tärkeää, että asiakas 
suorittaa liikkeet oikein ja kehon lin-
jaukset ovat puhtaat.”

Pilatestunneille osallistumi-
nen Pilates Power Housessa
PPHH:ssa mattopilatestunnit toteute-
taan peilisalissa ja ryhmän koko voi ol-
la korkeintaan 18 henkilöä. Laitepila-
testunnit toteutetaan maksimissaan vii-
den asiakkaan laitesalissa. 

Pilatestunneille voi osallistua sään-
nölliseksi vakiokävijäksi kauden alus-
ta tai kesken kauden ostamalla sarjali-

pun tunneille. Pilateksesta kiinnostu-
nut uusi harrastaja voi aloittaa pilatek-
sen joko osallistumalla pilateksen al-
keiskurssille, varaamalla paikan alkeis-
tunnille tai ottamalla 1-3 yksityistuntia 
ennen ryhmätunnille osallistumista. v

Lisätietoja:  
www.pilatespowerhouse.fi 

TEKSTIT Jorma Lahti-nuuttila KUVAT Dimitrij Mayer

Lisätietoja: www.saluspakila.fi
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TEKSTI olli Aulio KUVA Timo HonkanenYritystoiminta

K untosaluksessa tehdään uusia 
ihmisiä!! Slogan on meille kai-
kille vähänkin asiaa seuran-

neille hyvin tuttu. Jo melkein kym-
menen vuotta on Salus Pakila palvel-
lut alueen – ja miksei vähän kauem-
panakin asuvien – ihmisten kuntosa-
litarvetta.

Uusi kuntosaliyrittäjä  
Riku Autio
Pakinat haastatteli nykyistä kuntokes-
kuksen yrittäjää Riku Autiota, joka 
kertoi Salus Pakilan nykyisyydestä se-
kä myös sen kehitystarinan. Riku on 
sukupolvenvaihdoksen jälkeen joh-
tanut kuntokeskusta vuodesta 2014, 
mutta ensin vähän Saluksen historiaa: 

Kuntosalialan pioneerit Eve ja 
Martti Autio perustivat ensimmäisen 
kuntosalinsa Helsingin Itäkeskukseen 
aivan vuosituhannen vaihteessa. Kun-
tosalitoiminta oli aluksi osa lasten lii-
kuntaan suuntautuneen yrityksen, 
Touhiksen palveluja. 

Kuntosaliboomin ollessa voimak-
kaana he laajensivat kuntosalitoimin-
nan Järvenpäähän ja sitten vuonna 
2007 Pakilaan. Joitakin vuosia Paki-
lan perustamisen jälkeen Autiot luo-
puivat muista kuntokeskuksista ja kes-
kittivät toiminnan Pakilaan. 

Pakilan kuntokeskusta käyttää ny-
kyään noin 300 kuntosaliharrastajaa. 
Ja kuntosalikysyntä on ollut koko ajan 
pienessä nousussa. Erikoisesti ikäänty-
vän väestön kohdalla on syntynyt uut-
ta kysyntää monien tutkimusten jul-
kistamisen myötä, joissa on erikoises-
ti todettu lihasvoiman tärkeys fyysisen 
toimintakyvyn ylläpitäjänä. Unohta-
matta tietenkään tasapainon, nivel-
liikkuuvuuden ja hapenottokyvyn ke-
hittämistä, joita kaikkia voi kehittää 
kuntosalissa.

Pakinat esittelee jälleen alueen yrityksiä. nyt on vuorossa kaksi kuntourheilun saralla toimivaa 
yritystä: Salus Pakila kuntoilukeskus ja Pilates Power House. Kumpikin pyrkii auttamaan 
asiakkaitaan saavuttamaan paremman hyvinvoinnin, mutta kuitenkin aika erilaisin metodein.

Salus Pakilan palvelut ja 
ilmoittautuminen
SalusPakila tarjoaa kuntosalillaan 
monipuoliset mahdollisuudet har-
joitteluun: 
– Kuntosali kaikkine laitteineen 

itseohjautuvaan harjoitteluun, 
kuntosaliharjoittelu aloitetaan 
kuitenkin aina opastuksella ja 
ohjelman teolla.

– Fustra ryhdikkään kehon toimi-
vuuteen tähtäävä yksilöohjattu 
harjoitusmuoto

– HUR Smartzone älykortti laite-
sarja, jossa koko kroppa tree-
naantuu 20 minuutissa – teho-
kas ajankäyttö ja hyvä loppu-
tulos.

– Hyvinvointianalyysit suomalai-
sella Firstbeat-mittalaitteistolla

– Personal training tai pienryhmä-
harjoittelu

– Kursseja on mm. tasapaino-
harjoittelusta ja syvävenyttelystä

Salus Pakila kuntokeskus keskellä Pakilaa  
– Pakilantie 61 

Kuntosaliyrittäjä Riku Autio testaa push 
up/push down laitetta (HUR Smartzo-
ne). Taustalla muita Smartzone älykortti-
laitesarjan laitteita.

Kuntosaliharjoittelussa ei ole yläikära-
jaa, mutta alaikäraja on täällä 16 vuotta.

Salus Pakilassa voit käydä harjoittele-
massa joka päivä klo 5-23 omalla avain-
kortilla. Vastaanotto on avoinna ma-to 
klo 16-19 ja pe klo 10-12, jolloin voit 
ilmoittautua ja liittyä jäseneksi. Yksi-
tyiskohtaiset hintatiedot kotisivuilta, 
josta saat myös muut tiedot. v

Pilatesohjaaja Eerika Tenhovuori ohjaa reformerlaitteella Outi Rahkosta tekemään 
oikein selän rullauksia laitteessa.

Salus Pakilassa säännöllisesti kuntoileva 
Jouko Parviainen HUR-Twist -vartalon-
kiertolaitteessa tekemässä harjoitus-
ohjelmaansa.



Leijonatapahtumia

Tervetuloa Itsenäisyysjuhlaan!
Itsenäisyyspäivänä tiistaina 6.12.2016 Hyvän Paimenen kirkkoon klo 16.00

tervehdyssanat Ville Mäenpää, Rukoushetki Jouni Pirttijärvi, lausuntaa Lauri Ylönen,  
juhlapuhe Kerttu Valve, Musiikkiesitykset Pakilan Musiikkiopisto, Maamme

Juhlan jälkeen glögitarjoilu.  
Tervetuloa!

Kunniamerkit

Tilaisuuden järjestää Pakilan seurakunta yhdessä alueen  
Lionsklubien Aurora, Pakila ja Pakinkylä sekä Pakilan Musiikkiopiston kanssa.

TEKSTIT JA KUVAT olli Aulio

OsTa kuusI LeIjOnILTa
Leijonat myyvät tänä vuonna joulukuusia neljässä paikassa

17.-23.12.2016
- Pakilan S-Marketin luona Pakilantiellä  
- Torpparinmäen K-Supermarketin luona yhdessä  
  partiolaisten kanssa 

20.-23.12.2016 
- HeSY:n edessä Itä-Pakilassa  
- Helterin edessä Paloheinän torilla  
  POP-up myynti ke-to klo 15–17
Tarkemmat myyntiajat löydätte myyntipaikoilta.
Kertyneet varat käytetään lyhentämättöminä nuorisotoiminnan hyväksi. 
LC Helsinki/Pakinkylä

Pakilantiestä välillä Välitalontie Pirjon-
tie on jo pari vuotta sitten valmistu-
nut alueen suunnitteluperiaatteet. Nii-
den tarkoituksena on määritellä miten 
10-vuotiskautena alueella voidaan ra-
kentaa nykyistä tehokkaammin.

Suunnitteluperiaatteilla määritel-
lään mm. seuraavia asioita:
- Alueen tavoitteellinen tonttite-

hokkuus on e on 0,60–1,0. Tont-
titehokkuutta nostetaan, jotta alu-
eelle saadaan mahdollistettua uusi-
en asuntojen ja liiketilojen rakenta-
minen.

- Pakilantiehen rajautuvat raken-

nukset on mahdollista toteuttaa 
pääosin neljäkerroksisina. Kor-
keammat massat suojaavat ympä-
röivää olemassa olevaa asuinaluetta 
Pakilantien ympäristöhäiriöiltä.

- Liikennesuunnittelun tavoitteel-
liset päämäärät. Tavoitteena on 
liikenneturvallisuuden parantami-
nen. Pakilantien nykyinen nope-
usrajoitus 40 km/h säilytetään. Va-
lo-ohjaamattomissa risteyksissä tie-
tä kavennetaan niin, että moottori-
ajoneuvoilla on liittymissä vain yksi 
ajokaista molempiin suuntiin.

- Katutilan viihtyisyyttä lisätään 
katupuiden avulla. v

Pakilantien suunnittelu
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Tunnetko  
Pakilaa?

Ohessa on muutamia kuvia eri puolilta 
aluettamme. Tunnistatko mistä kuvat  
on otettu. Vastaukset löytyy sivulta 25 .

1

2

3

54

6 Vuonna 2017 sekä 
Suomi että kan-
sainvälinen Lions-
järjestö täyttävät 
sata vuotta.

Meillä Suomessa toteutetaan 100- 
vuotisjuhlakauden aikana Punainen  

Sulka -kampanja vuosina 2016–2017. 
Kampanjalla Suomen Lions-klubit 
haluavat antaa lahjan 100-vuotiaal-
le Suomelle. Keräyksellä tuemme 
nuorten elämänhallintaa, syrjäyty-
misen ehkäisemistä, mielenterve-
yttä sekä päihteettömyyttä.

Kampanjan keräystavoitteeksi 
Suomessa on asetettu viisi miljoo-
naa euroa. Tuloksesta 25 % ohja-
taan Lions-klubien paikalliseen nuo-

Punainen  
sulka 2017

TEKSTI olli Aulio
risotoimintaan. Keräyksellä tuetaan 
myös eräitä nuorisotyötä tekeviä jär-
jestöjä: Tukikummit säätiö, Suomen 
Partiolaisten kansalaiskasvatusoh-
jelma, Lasten ja nuorten säätiön tai-
deterapia työ, eHYT ry:n ehkäisevä 
päihdetyö, Aseman lapset ry:n Wal-
kers toiminta sekä näkövammais-
ten liiton nuorten opintotoiminta. 

Keräyksen suojelija on Tasavallan  
presidentti Sauli Niinistö. v

Paloheinän kirjasto 30 vuotta

Paloheinän kirjastossa vietet-
tiin 30-vuotisjuhlia 3.10.2016. 
Ohjelmassa oli musiikkia, ru-

non lausuntaa, klovni ja ennen kaik-
kea kahvitarjoilu. Itse asiassa kirjasto 
on paljon vanhempi. Se on vain ollut 
nykyisellä paikallaan 30 vuotta.

Jo vuonna 1934 oli silloisen maa-
laiskunnan suomalaisen kirjaston 
keskuskirjasto sijoitettu alueellem-
me Metsolan kansakouluun. Se sijait-
si nykyisen Metsolan ala-asteen lähis-
töllä. Kirjastossa oli tuolloin 2800 
nidettä. Kirjasto oli tällöin tär-
keä henkireikä, sillä viimeisi-
nä pulavuosina Pakinkylän vä-
estöstä monet olivat työttömi-
nä. Alueella oli heitä varten 
kunnan työttömyysasiamies ja 
ruoka-annosten jakelupaikka. 
Olothan vähitellen kohenivat 
ja vuonna 1946 alue liitettiin 
suuren alueliitoksen yhtey-
dessä Helsingin kaupunkiin.

 
Kirjasto monessa 
paikassa
Vuoteen 1950 asti kirjas-
to toimi Pakilan sivukirjas-
tona Metsolan koululla. Seu-
raava sijoituspaikka oli Paki-
lan kirkolla. Seuraava muutto 
oli 1954 jolloin kirjasto muut-
ti suomalaisen kansakoulun 
(nykyisen Pakilan ala-asteen) 

tiloihin. Sekä alueen asukasmäärä et-
tä kirjaston kapasiteetti kasvoivat ta-
saisesti. Kirjaston kokoelmat olivat 
vuonna 1982 jo 18 622 nidettä ja ti-
lanpuute alkoi vaivata. Vuonna 1986 
kirjasto muutti Paloheinän palveluta-
loon siis nykyiselle paikalleen. Aluk-
si kirjasto oli auki puolipäiväisesti ja 
vuodesta 1988 ovat ovet olleet auki 
kokopäiväisesti ja vuotta myöhemmin 
Pakilan sivukirjasto muutti nimensä 
Paloheinän kirjastoksi. v



 Bussilla - Taksilla
 09-550 211  0400 421 749

rinnematkat@luukku.com

Rinne Pakilassa vuodesta 1926

Henkilökuljetuksiin

Rinne MAtkAt OY

 

 

Hierontaa & Omnipathie® 
- Heidin Huone - 

Klassinen hieronta  

45 min…….45€ 

60 min…….50€ 

75 min……60€ 

90 min…….75€ 

120 min…….95€ 

 

Omnipathie (n.60min)……..50€ 

Omnipathie on energeettinen hoitomenetelmä. Se parantaa kehon 
liikkuvuutta sekä, auttaa kehoa löytämään tasapainonsa ja aktivoi 

elimistön itseparantamiskykyä. 

Sopii kaikenikäisille, sekä ihmiselle että eläimille 

 

 

Tervetuloa kokeilemaan! 

Ajanvaraus:  040 511 0311   
 

Heidi Stenbacka-Monnberg 

 koulutettu hieroja, omnipathi 

 

Opettajanpolku 7, 00680 Helsinki / Itä-Pakila 
 

     www.huone.info 

Mannerheimin lastensuojelulii-
ton Pakilan osasto täytti tä-
nä vuonna kunnioitettavat 

90 vuotta. Tapahtumaa juhlittiin erilai-
sin tapahtumin koko vuosi. Eräänlaise-
na päätapahtumana oli juhlakonsert-
ti lokakuussa. Konsertissa esiintyi Aar-
ne Alligaattori ja se keräsi tosi runsaan 
kuulijajoukon, joista pääosa oli lapsia.

Toimintaa lapsille
Anni Kettunen kertoo, että yhdis-
tys pyörittää jatkuvasti kahta perhe-

kahvilaa alueellamme sekä uutena tä-
nä syksynä alkanutta iltaperhekahvilaa. 
HNMKY:n kanssa pidetään perheper-
jantaita. Nämä perhekahvilat tavoitta-
vat reilut sata perhettä viikoittain. Tä-
män lisäksi supersuosituissa muskareis-
sa musisoi viikoittain 250 lasta. Näiden 
lisäksi järjestetään erilaisia tapahtumia, 
joihin kävijöitä tulee myös toiminta-
alueen ulkopuolelta.

MLL:n Pakilan yhdistyksen jäsen-
määrä on tällä hetkellä461. Jäseniä 
voivat olla niin aikuiset kuin lapset-

TEKSTI olli Aulio

Virkeä 90-vuotias Pakilassa          

kin. Toimintaa aktiivisti pyörittäviä va-
paaehtoisia 15 ja Anni kertoo että sil-
lä määrällä saadaan aikaan kaikenlaista 
kivaa koko kylälle. Suurin osa vapaaeh-
toisista on työelämässä ja tekee yhdis-
tyksen juttuja omalla ajallaan. Suurim-
mat tapahtumat kuten vuotuiset kesä-
kisat vaativat enemmän tekijöitä ja nii-
tä on aina löydetty.

Juhlavuosi täynnä toimintaa
Juhlavuosi aloitettiin järjestämällä pii-
rustuskilpailu alueen lapsille. Sitä seura-
si monenlaista toimintaa kuten iltaper-
hekahvila Nutalla, lastenvaatekirpputo-
ri yhdessä HNMKY:n kanssa, kesäkisat, 
syyskauden taiteiden yö ja jalkauduttiin 
erilaisiin alueen tapahtumiin. 

Kaikki alueen vanhemmat ja lapset 
ovat tervetulleita mukaan tutustumaan 
toisiin alueen perheisiin vapaan leikin ja 
oleskelun merkeissä. Tilaa on myös va-
ramummuille ja -vaareille tai vain hy-
välle tarinankertojalle. Kaikki innok-
kaat vapaaehtoiset otetaan avosylinvas-
taan, kertoo Anni. Hän lisää vielä että 
koko ajan kehitetään uusia, lapsia, van-
hempia ja perheitä yhdistäviä toimin-
toja, jotta homma jatkuu seuraavatkin 
90 vuotta. v

Juhlakonsertissa esiintyi  
Aarne Alligaattori.

TEKSTI Risto Sinkko

K oulujen uusi vallankumouk-
seksikin sanottu opetusohjel-
ma tuli voimaan tämän koulu-

vuoden alusta. Alakoulussa soveltami-
nen alkoi täydellisenä, yläkoulussa uu-
distus tulee vaiheittain. Koulut päättä-
vät itse yksityiskohdista ja niitä ohjaavat 
kuntien linjaukset. Uudistukseen liit-
tyy myös oppilaiden arvostelun muut-
tuminen. Helsingissä arvioinnin muu-
tos on vielä kesken, työtä tehdään kou-
luissa parhaillaan, kertoo Pakilan ala-
asteen koulun rehtori Riitta Honka-
nen. – Koulujen suunnitelmat mene-
vät opetuslautakunnan hyväksyttäväk-
si vasta keväällä.

Paloheinän ala-asteen koulu on yk-
si kaupungin innovatiivisista kokeilu-
kouluista ja me tallennamme oppilaan 

Koulujen uusi opetusohjelma Pakilassa
oppimisen tuloksia digitaaliseen port-
folioon, kertoo koulun rehtori Maija 
Hyrkäs-Järvelä. Tätä vasta opetellaan, 
hän sanoo. Tuloksia on nähtävillä vuo-
den päästä. Portfolion käsite tässä yhte-
ydessä tarkoittaa sitä, että oppilaan ar-
vioinnissa on monia osia. Lukuvuoden 
aikana arviointi voi sisältää monenlai-
sia menetelmiä, itsearviointia ja keskus-
teluja. Kuitenkin jokaisen lukuvuoden 
päätteeksi on annettava todistus, jossa 
on arviot oppiaineittain.

Uudenkin opetussuunnitelman mu-
kaan opettaja edelleen pitää opetustaan 
luokan edessä, mutta vielä useammin 
hän neuvoo, opastaa ja kannustaa joko 
yksittäistä oppilasta tai ryhmää. Uudes-
sa tavassa oppiminen kytketään tosielä-
män ilmiöihin. Puhutaan ilmiöoppimi-

sesta luokkahuoneen ulkopuolella, tut-
kitaan asioita niiden todellisessa ympä-
ristössä. Rehtori Riitta Honkanen an-
taa esimerkin, jo toukokuussa koulus-
sa valittiin teemaksi Pakilan 600-vuoti-
nen historia. Oppilaat osallistuvat juh-
lavuoden viettämiseen paneutumalla it-
se asiaan.

Myös tuntijakoon tulee muutoksia, 
selvittää rehtori Maija Hyrkäs-Järve-
lä. Yhteiskuntaoppia opiskellaan nyky-
ään 4. ja 6. luokalla, siitä oppilaat ovat 
olleet innoissaan. Ruotsi alkaa kaikilla 
oppilailla viimeistään 6. luokalla. Tä-
mä on ollut myös lasten mieleen, vaik-
ka joillain oppilailla on ala-asteella jo 
kolme kieltä. Valinnaisaineet 4.-6. luo-
killa ovat täydentämässä oppilaiden il-
maisu, media- ja kädentaitoja. v

urbansauna Pirkkola
urbansauna Kallio

UUSI – urbansauna Kerava

HYVISSÄ BILEISSÄ ON  LÄMMINTÄ 
ILMAN SAUNAAKIN!

synttärit
kokoukset
valmistujaiset
etkot ja jatkot

Valitse vaivattomampi lämmitys. 
Liitämme kotisi kaukolämpöön

Pyydä tarjous alan konkarilta: 
www.kaukolämpösaneeraus.fi 

Soita: 0400 276 722
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V iisikymppinen viiden lapsen äi-
ti ja viiden lapsen mummi Tei-
ja Lähdeaho on yhdessä vel-

jensä tyttären Sadun kanssa aloittanut 
uudenlaista yritystoimintaa Saramäen-
tiellä. He ovat perustaneet osakeyhti-
ön, jonka nimissä on avattu TeLLMa 
puoti Teijan ja Martinin kodin yhtey-
teen. Varsinainen puoti on auki keski-
viikkoiltaisin ja viikonloppuisin, koska 
omistajat ovat muualla ansiotyössä.

Kaikki alkoi siitä, kun Teija noin vii-
si vuotta sitten innostui tekemään ko-
ruja. Ensin tehtiin itselle ja sukulaisille. 
Sen jälkeen hän teki niitä myyjäisiin ja 
erilaisiin naistentapahtumiin. Kolmisen 
vuotta sitten Teija ja Satu innostuivat 
opettelemaan kynttilöiden tekoa ja pi-
an Teijan ja Sadun keittiöt alkoivat täyt-
tyä kynttilöistä.

Teija kertoo että heidän uuden puo-
tinsa pääartikkelit ovat täysvärjätyt pöy-
täkynttilät, joissa on kaksi erilaista pintaa 
usva ja rouhe, kauniissa sisustus väreissä.. 

Uutta yritystoimintaa Saramäentiellä

TeLLMan Satu tuotetarjontansa keskellä 
odottamassa asiakkaita.

Lisäksi puodissa on käsin tehtyjä koruja 
arkeen ja juhlaan. Heiltä voi myös tila-
ta koruja tai tuoda vanhat korut uusiu-
tumaan. Puodissa on muitakin käsitöi-
tä kuten esim. villasukkia. Lisäksi löytyy 
kosmetiikkaa ja erilaisia sisustustuotteita.

Teija on ehtinyt toimia varsinaisen 
päätyön ja harrastusten lisäksi 17 vuot-
ta Helsingin ensikodin vapaaehtoisuus-
työssä Doulana (= synnytystukihenki-
lönä). Hän on nähnyt lähes 50 vauvan 
syntyvän.

Naiset kertovat olevansa idearikkai-
ta ja luovia sekä kovia tekemään töitä. 
He toivottavat alueen asukkaat tutus-
tumaan heihin ja puotiin koko perheen 
voimin. v

Hieronta
Osteopatia

Kuntosali

Lymfaterapia

Fysioterapia

Hyvinvointipalvelut Helter Paloheinä

040 762 78 03 050 554 3835

www.helter.fi

Kasvohoidot
Jalkahoidot
Ripsien-ja kulmien värjäykset

Meikkauspalvelu
Hampaiden valkaisut
Sokeroinnit
Air-tanning

Sysimiehentie 41, 00670 Helsinki, sähköposti:helter@helter.fi

PienryhmäliikuntaRAIVIONTIE 1,  
00670 HELSINKI

0500-405 824

TEKSTI olli Aulio  KUVA Petri Vilhunen

Vuonna 1947 perustettu Paki-
lan Voimistelijat on yksi suu-
rimmista helsinkiläisistä seu-

roista. Jäseniä on 1500. Parhaillaan 
heillä on käynnissä jättiprojekti, lähes 
100 000 euroa maksavan harjotustilan 
lattian teko Malmilla. Seura on tehnyt 
10 vuoden vuokrasopimuksen omas-
ta harjoitustilasta ja sinne rakennetaan 
avustusten, lainan ja talkootyön turvin 
vammoja ennaltaehkäisevä aluejousta-
va urheilulattia. Lisäksi tilaan hanki-
taan lajiharjoittelulle olennainen voi-
mistelumatto sekä kansainväliset kil-
pailuolosuhteet täyttävä kanveesi.

Miksi erikoislattia on tärkeä
Projektia johtava Johanna Lentonen 
kertoo, että joukkuevoimistelussa har-
joitellaan paljain jaloin, hypätään kor-
kealle ja treenataan paljon. On tärke-
ää, että alusta joustaa, sillä joustama-
ton alusta altistaa rasitusvammoille. 
Rasitusvammat ovat usein pitkäaikai-
sia. Kun PNV:n voimistelijoiden rasi-
tusvammojen määrä kasvoi, selvisi et-
tä usean harjoittelutilan lattian iskun-

Jättiprojekti 
voimistelijoilla                                                             

vaimennus ei ole riittävä voimisteluun. 
Sen vuoksi päätettiin vuokrata uusi ti-
la ja rakentaa sinne hyvät olosuhteet.

Helsingissä vallitsevaa tilannetta ku-
vaa hyvin menestyksellä Rion olym-
pialaisissa Suomea edustanut Ekate-
rina Volkova. Hän päätti lopettaa lu-
paavan uransa, koska Helsingissä ei ole 
kunnon harjoitusolosuhteita. Hän sa-
noi näin: ”Helsingissä ei ole vieläkään 
voimistelukanveesia. Tilanne olisi sa-

Lisätietoa: www.pnv.fi/TUPA

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 talo),

 00660 HELSINKI
Puh. 050-5939 707, pakila@saluspakila.fi

www.saluspakila.fi
Avoinna ma-to 14-20, pe 14-19
avainkortilla 5-23 joka päivä

MEILLÄ TEHDÄÄN UUSIA IHMISIÄ!

Pakilantie 61 (S-marketin talo), 00660 HelSinki
Puh. 050-5939 707, pakila@saluspakila.fi

www.saluspakila.fi
Avainkortilla joka päivä klo 5-23.  

Vastaanotto avoinna ma-to klo 16-19 ja pe klo 10-12. 

ma, jos jalkapalloilijat pelaisivat asfal-
tilla”.

Voimistelijoiden TUPA-hankeen ra-
hoituksen kerääminen on nyt käynnis-
sä. Voimistelijat toivovat mahdollisim-
man monien osallistuvan keräykseen. 
Jokainen euro vie hanketta eteenpäin, 
sanoo Johanna. v

Missä kunnossa kotinne 
kaukolämpölaitteet ovat? 

Tiesithän, että suositusten mukaan kaukolämpölaitteet 
tulisi uusia 20-25 vuoden välein! 

Varaa maksuton kuntotarkastus: 
www.kaukolämpösaneeraus.fi 

Soita: 0400 276 722TeLLMa puoti: Saramäentie 33 A  
(keltainen rintamamiestalo)

Myös kuvassa esiintyvä Gloria Junior joukkue hyötyy uudesta harjoitustilasta.
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FordStore
LAAKKONEN  HERTTONIEMI
ford.laakkonen.fi 

TEKSTI olli Aulio  KUVA Dimitrij Mayer



Ajankohtaista

Pakilan Tormaystävät ry on yhdistys, jo-
ka hoitaa ystävyysseurakuntatoimintaa 
Pakilan ja Keski-Virossa sijaitsevan Tor-
man seurakunnan välillä. Yhdistys aloit-
ti toimintansa vuonna 1989 ja siihen 
kuuluu noin sata jäsentä.

Äskettäin valmistui  ”Ystävämme 
Torma” -nimellä historiikki toiminnas-
ta vuosina 1989–2013. Historiikin kir-
joitti pro gradu työnä teologian maiste-
ri Oona Huttunen. Historiikki on run-
saasti kuvitettu ja siinä on vajaat sata 
sivua. Teos antaa varsin monipuolisen 
kuvan seurakuntien yhteistyöstä men-
neinä vuosikymmeninä.

Teoksen alussa kartoitetaan evanke-
lis-luterilaista kirkkoa Neuvosto-Viros-
sa. Varsinaisen yhteistyön alku on ta-

TEKSTI JA KUVA olli Aulio

vallisesta ystävyysseurakuntatoimin-
nasta poikkeava. Yhteistyö varsinaises-
ti aloitettiin siten että Suomesta vietiin 
makkaratehdas Tormaan. Makkarateh-
das olikin jonkin aikaa pääaktiviteetti 
yhteistoiminnassa.

Huomattavan osan toiminnasta  
muodostaa kuitenkin Torman pappi-
laan ja kirkkoon 
tehdyt korjaus-
työt. Henkise-
nä yhteistyönä 
olivat seurakun-
talaisten vierai-
lut ja matkat se-
kä osallistumi-
nen erilaisiin ti-
laisuuksiin puo-

lin ja toisin. Matkoja jatketaan edelleen.
Tormaystävien merkittävänä rahan-

keruumuotona ovat olleet vuosittaiset 
matkat Pakilasta eri puolille Viroa. Ne 
ovat olleet erittäin suosittuja ja ovat ke-
ränneet yleensä aina nelikymmenpäisen 
osanottajajoukon.

Historiikin loppuosassa keskitytään 
toiminnan vakiintumiseen vuosina 
2000–2013. v

Pakilan Tormaystävien historiikki valmistui

Historiikki ”Ystävämme Torma” saata-
vissa yhdistyksen puheenjohtajalta:  
Pauli Matikainen, puh. 050 4329120, 
pauli.j.matikainen@gmail.com

Metsää uudistetaan Paloheinässä
Paloheinäntien varrelta ns Aulikin puiston vierestä on tänä vuonna 
kaadettu metsää. Alueelta on kaadettu runsaasti vanhoja osin lahovi-
kaisia kuusia. Kuuset olivat vaaraksi viereisille pihoille ja muulle lähi-
ympäristölle. Kuusien poistamisen yhteydessä tehdään pienpuuston 
hoitoa. Kehityskelpoiset lehtipuut ja taimiryhmät on säästetty. Myö-
hemmin alueelle istutetaan koivua ja mahdollisesti jaloja lehtipuita.

Alueelta oli vuosien mittaan tullut viranomaisille toistuvia asukas-
toiveita vaarallisten puiden poistamiseksi. Avoimen puistoalueen vie-
ressä kuusikkoa ei tuulituhoriskin vuoksi voitu enää uudistaa väljen-
tämällä. Siksi kaikki kuuset kaadettiin. Alueelle ei tällä hetkellä ole 
vireillä asemakaavamuutoksia kertoo Ann Charlotte Roberts kau-
punkisuunnitteluvirastosta, joten uusia taloja ei ole odotettavissa. v

TEKSTI JA KUVA olli Aulio

Jos joku on kävellyt täyttömäen liepeillä, ovat silmään pistäneet isot puu-
tukkikasat. Kasat on tehty täyttömäeltä hakatuista puista. Mäelle istutet-
tiin 70-luvulla runsaasti mäntyä. Nyt tehdyn harvennuksen tarkoitukse-
na on lisätä metsän elinvoimaisuutta.

Istutusmetsiköiden valtapuusto on hieman yli 40-vuotiasta ja monin 
paikoin ylitiheää puiden jatkokehityksen kannalta. Nopeakasvuiset lehti-
puut riukuuntuvat kilpailussa valosta ja elintilasta ylitiheässä metsikössä. 
Mäntyjenkin latvukset tarvitsevat lisätilaa säilyäkseen tuuheina ja elinvoi-
maisina. Paikoin myös puuston lomassa kasvava vesaikko ja puiden ok-
sat ovat työntyneet reiteille tilaa vieden. Näistä syistä suoritettiin puus-
ton harvennuksia.

Seikkailurataa suunnitellaan
Paloheinän majan pohjoispuolella on myös suoritettu hakkuita. Sinne on 
suunnitteilla seikkailurata. Se on tulossa sinne kaupungin ulkopuolisen 
yrittäjän hankkeena ja kaupungin vuokralaisena. Varmuutta siitä millainen 
seikkailurata on tulossa ei vielä ole. Luultavaa on että sinne tulee suuressa 
määrin saman tyyppinen rata kuin on Mustikkamaalla tai Tali-Munkki-
vuori alueella. Näissähän liikutaan korkealla puissa erilaisia siltoja pitkin. v

TEKSTI  olli Aulio

Puustoa harvennettu täyttömäeltä

Joulukorttikampanja Kaskipartiolla
Kaskipartion kämpän rahoittamista varten käynnisti lippukunnan tuki-
yhdistys joulukorttikampanjan. Partiolaiset suunnittelivat ja tekivät ko-
kouksessaan erilaisia joulukortteja. Teokset painettiin korteiksi ja pakat-
tiin 12 erilaisen kortin nipuiksi. Nippuja myydään 10 euron hintaan. Sa-
malla tavalla valmistettiin pakettikortteja ja niitä myydään 12 kpl nippu 
3 eurolla. Myyjinä toimivat partiolaiset, jotka myyvät kortteja sekä tutuil-
leen että laajemminkin. Yhtenä korttina nipussa on Virpi Pekkalan piir-
tämä kortti uudesta kämpästä (yllä). 

Tukiyhdistyksessä asiaa hoitaa Kati Niemi, kativena@gmail.com  v

TEKSTI olli Aulio

Virpi Pekkalan piirtämä kortti Kaskipartion kämpästä

Uusi vuokratila  
Pirkkolaan
Helsingin Kalliossa ja Pirkkolassa sekä uudessa 
Keravan juna-asemalla sijaitsevissa urbansauna-
vuokratiloissa järjestyvät kaikenlaiset yksityis-
tilaisuudet aina palavereista ja polttareista läh-
tien. Urbansaunan kokousvuoroon klo 8–16 
tai iltavuoroon klo 17–23 voi myös valita mm. 
siivouspalvelun, kahvituksen, catering-palvelun 
tai muita mukavuuksia. Tiloista löytyvät musii-
kintoistojärjestelmät sekä keittiön perusvarus-
tuksen lisäksi astiasto kahvilusikoista kuohu-
viinilaseihin. Omat ruuat sekä juomat ovat sal-
litut, ja tiloissa juhlat voivat jatkua vaikka aa-
mukuuteen. 

Varaukset ja lisätiedot: urbansauna.fi

Tunnetko Pakilaa?

1. Pakilantien S-marketin parkki-
paikka

2.  Vuorenhaltioden partiomaja  
 kirkonmäellä

3.  Paloheinätunnelin suu
4. JYA housing Pakilantie 71
5. Pakilan kirkon ulkoseinä
6. Pakilan Vedon maja Kuusmie-

hentien ja Pakilantien kulmassa

Vastaukset sivun 18 kuviin.

Helsingin kaupunginvaltuustossa on 94 
valtuutettua tehnyt esityksen Helsinki-
puiston statuksen muuttamisesta kansalli-
seksi kaupunkipuistoksi. Samasta asiasta on 
tehty useita aloitteita vuodesta 2012 läh-
tien. Suomessa on tällä hetkellä viisi ym-
päristöministeriön päätöksellä perustettua 
kaupunkipuistoa.

 Helsinkipuistoon kuuluu Haltialan ja 
Tuomarinkartanon alue ja Vantaan jokivar-
ren alueita merelle saakka ja iso osa kau-
pungin edustan saaristoa. Pakilan kohdalla 
Kehä I:n eteläpuolella alue on kapeimmil-
laan. Uusimmassa yleiskaavasuunnitelmas-
sa puiston alueelle Pakilassa on merkitty ra-
kennuskohteita, vaikka kaupunki on aikai-
semmin todennut, että puiston arvot säily-
tetään kaupungin omin toimenpitein.

Kaupunginhallitus on saanut asiasta lau-
sunnot kuudelta lautakunnalta, ja ne poik-
keavat toisistaan. Niinpä apulaiskaupun-
ginjohtaja Anni Sinnemäki esitteli 14.11. 
valtuustolle kaupunginhallituksen pää-
töksen perustamisselvityksen tekemises-
tä. ”Jotta voitaisiin luoda pohja kaupunki-
puistoa koskevalle yhteiselle näkemyksel-
le, katsoo kaupunginhallitus, että kansal-
lisen kaupunkipuiston perustamisselvitys 
on tehtävä. Perustamisselvityksen pohjalta 
voidaan päättää kansallisen kaupunkipuis-
ton perustamisesta tai perustamatta jättä-
misestä.” v

Helsinkipuistosta  
kansallinen  
kaupunkipuisto  
– päätös selvittelystä

TEKSTI Risto Sinkko
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Elämäniloista 
hoivaa ja arjen 
apua 
 
Tarvitsetko tukea kotiin, vai etsitkö 
jo asuntoa, jossa apua on saatavilla 
ympäri vuorokauden? Vai jotakin 
siltä väliltä? Hoitokoti Päiväkumpu 
tarjoaa luotettavia senioripalveluita 
muuttuviin tarpeisiisi. 

Palvelumme:
• Kotisiivous
• Kotihoito
• Päivätoiminta
• Palveluasuminen, lyhytaikainen 

asuminen ja hoitokoti 

Kysy lisää:
Palvelut kotiin   050 400 1236
Päivätoiminta    050 305 3193
Asumispalvelut 050 400 1236

Kahvila-ravintola House of Sandwiches 
on avannut ovensa yleisölle Pakilantiel-
lä. Sosiaalinen media on innostuneesti 
ottanut osaa ja arvioinut uuden yrityk-
sen tarjontaa ja palvelua.

Ravintola on Hörin perheen jo pari-
kymmentä vuotta toimineen deli cate-
ringiin erikoistuneen yrityksen ensim-
mäinen yleisölle aukioleva deliravin-
tola. Yrittäjä Jaana Höri kertoo, että 
House of Sandwiches ravintola toimii 
Pakilassa aamulla ja päivällä delikonsep-

Yrittäjä Jaana Höri ja tarjoilija Marusja valmistelevat 
päivän tuoreita tarjottavia asiakkailleen. 

Kampaamo- ja peruukkipalvelua

Salon Tarja Sirén
puh. 044 02 02 442
www.saunalahti.fi/tsir12

Jouluiloa ja 
onnea vuodelle 2017

Toivottavat Tarja Sirén ja Kati Nyström
Osoitteesta Pakilantie 40

Hierontapalvelua
Kati Nyström

puh. 0400 514 017
terapeuttikati@gmail.com

sähkö- ja tietoverkko- 
asennukset

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

l Green Card-kurssit
l Lasten golfkurssit
l Jokamieskenttä, range

AlA golfAtA  
kotikulmillAsi  

kun kevät koittAA!!

 www.paloheinagolf.fi

Uutta ravintolapalvelua Pakilassa, Pakilantie 56
tilla klo 18.00 saakka, mutta muuntuu 
jo klo 16 alkaen myös a´ la carte ravin-
tolaksi. Siinä on asiakaspaikkoja run-
sas kolmekymmentä ja deli avautuu aa-
mulla jo kello 7.  Ravintolan aukiolo-
ajat ovat: Deli arkisin 7.00- 18.00, a´la 
carte ravintola ti-to 16-21 ja pe-la 16-
23. Ravintola on kiinni sunnuntaisin. 
Kannattaa tutustua!

Yrityksen pääleipälaji on kuitenkin 
deli cateringtoiminta erilaisiin kokouk-
siin ja tapahtumiin, mitä se on hoitanut 

jo pari vuosikymmentä menestykselli-
sesti. Yritys on perustettu vuonna 1996 
ja se toimi aluksi Helsingissä Yrjönka-
dulla. Erikoisuutena oli koota kokous-
tarjoilut asiakkaan läsnä ollessa uuni-
tuoreista raaka-aineista. Toiminnan kas-
vaessa siirryttiin toimittamaan valmiit 
tuotteet asiakkaiden tilaisuuksiin, kuten 
myös nyt tehdään. v

Lisätietoja:  
www.houseofsandwiches

TEKSTI Jorma Lahti-nuuttila KUVA Dimitrij Mayer

TEKSTI Jorma Lahti-nuuttila KUVAT Dimitrij Mayer
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Viriketila Arvo

107 N-piirin lionsklubit lahjoittivat Näkövammaisten Liiton Ii-
riskeskukselle uuden näkövammaisten lasten viriketilan syksyllä 
2016. Tila nimettiin Viriketila Arvoksi pakilalaisen lionin Arvo 
Karvisen mukaan. Arvohan oli itsekin sokea ja työskenteli Nä-
kövammaisten Liitossa mm. pääsihteerinä ja ulkomaan asioiden 
johtajana. Pakilan kaikki klubit – Aurora, Pakila ja Pakinkylä – 
osallistuivat rakentamisen rahoitukseen. Lappset Group Oy to-
teutti hankkeen. v

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen vihki 
Viriketila Arvon käyttöön ja paljasti lahjoittajataulun.



Sosiaali- ja terveyslautakunta päät-
ti viime vuoden joulukuun kokouk-
sessaan vähentää lastenkotipaikkoja 
Helsingissä.  Pakilassa sijaitsevan Toi-
volan lastenkodin 35 paikkaa päätet-
tiin muuttaa ilman vanhempiaan Suo-
meen tulleiden maahanmuuttajalasten 
perheryhmäkodiksi.

Kari Saksanen kertoo, että päätök-
sen vuoksi ei Toivolaan ole otettu uusia 
lastensuojelulapsia, vaan osasto kerral-
laan tilalle on tullut koulupoikia, joista 
useimpien syntymämaa on Afganistan. 
Ensimmäiset pojat tulivat toukokuun 
alussa ja nyt uusia lapsia on jo kaksi-
kymmentäyksi. Vuoden 2017 tammi-

TEKSTI olli Aulio

Uusi päivätoimintapiste 
Sointula Paloheinässä!

Hoitokoti Päiväkumpu avasi talvella uu-
simman yksikkönsä Paloheinän vanhaan 
kirkkoon ja sen yhteyteen rakennettuun 
uudisosaan Repovuorentie 12:een. Yksi-
kössä on kahden ympärivuorokautista te-
hostettua palveluasumista tarjoavan ryh-
mäkodin lisäksi neljä palveluasuntoa sekä 
päivätoimintapiste Sointula. 

Päivätoimintapiste tarjoaa elämänilois-
ta toimintaa ja kuntoutusta kotona asuvil-
le. Päivän aikana voidaan mm. kuntoilla 
kevyesti, harjoittaa kädentaitoja, ulkoilla, 
pelata ja keskustella. Aktiviteetteja ja ilois-
ta yhdessäoloa rytmittävät maittava aami-
ainen, lounas sekä iltapäiväkahvi. Kulje-
tukset kotoa pisteeseen ja takaisin kotiin 
hoituvat tarvittaessa yhteistyökumppanin 
kautta. 

Muistisairaiden ryhmä kokoontuu 
keskiviikkoisin klo 10-16 ja ikäihmis-
ten ryhmä torstaisin klo 9-15. Tarvitta-
essa ryhmiä lisätään myös muille päiville. 
Helsingin kaupungin myöntämää ikään-
tyneiden päivätoiminnan palveluseteliä 
voi hyödyntää, ja itse maksettava osuus 
on palvelusetelivähennyksen jälkeen 20€/
pv (ilman kuljetusta) ja 23€/pv (kuljetuk-
sella).

Ilmoittautumiset: Puh. 050 305 3193/
päivätoiminnan ohjaaja, paivatoiminta.
sointula@hoitokotipaivakumpu.fi. Lisä-
tietoja: www.hoitokotipaivakumpu.fi v   

Päiväkodin ohjaaja Mari Paavolainen tutkii 
asiakkaansa kanssa syntynyttä kutomusta.

TEKSTI Paula Malmberg  KUVA Tomi nuotsalo

kuussa viimeiset ”vanhat lapset” on si-
joitettu muualle ja tilalle on tullut uu-
sia.

Toiminta jatkuu samanoloisena 
kuin aiemminkin. Nimi muuttuu Toi-
volanmäen perheryhmäkodiksi. Kaikki 
pojat käyvät päivisin koulua ja iltaisin 
harrastetaan yhdessä ja erikseen. Syys-
kuun alussa olleen lastenkotien jalka-
palloturnauksen Toivolan pojat voitti-
vat ylivoimaisesti. Lähes kaikki entisen 
Toivolan lastenkodin työntekijät jatka-
vat uudessa toiminnassa.

Pakinkylän leijonat ovat pitkään 
tehneet yhteistyötä Toivolan kanssa.  
On pidetty leirejä ja järjestetty erilai-

 

 

 

Mattopilates alkeet- ja jatkoryhmät 
Laitepilatesharjoittelu 

Bodypilates Herrapilates  
Äiti+ vauva /taapero pilates,  

Jooga Zumba 
TerveSelkä-tunnit 

        Kehonhuolto  Syvävenyttely  
Yksityis-ja pienryhmätunnit 

 
Tarjous uusille asiakkaille 

3 x mattotunnit 40 € 
3 x laitetunnit  75 € 

 
Huom! Meiltä myös Lahjakortit! 

www.pilatespowerhouse.fi 
1nfo@pilatespowerhouse.fi 

Pilates Power House Helsinki 
Länsi-Pak ilassa  
L e p o l a n t i e  1 6  a ,  0 0 6 6 0  H e l s i n k i   
 

 

Kaskipartion kämppä  
lähes valmis
Kaskipartiolla oli Siuntiossa 1976 raken-
nettu nyttemmin jo huonokuntoinen 
kämppä. Sen tilalle päätettiin tehdä uu-
si maja. Päätöksenteon mahdollisti Pakin-
kylän leijonien hankkima lähes 50 000 
euron lahjoitus partiolaisille.

Kämppäisäntä Niklas Lindström ker-
too että nyt valmistuva maja on iso. Sii-
nä on 153 neliötä ja se on varustettu säh-
kölämmityksellä. Lisäksi siinä on takka. 
Huoneita on viisi. Majaan mahtuu hyvin 
yöpymään 30 henkeä.

Kämpän rakentaminen on tehty partiolaisten, heidän vanhempiensa ja 
Pakinkylän leijonien voimin. Leijonat ovat tehneet lähes 2000 työtuntia 
kämpällä kertoo Esko Leppänen.

Pakinkylän leijonien lisäksi kämppään ovat lahjoituksia tehneet Pakilan 
ja Auroran leijonaklubien leijonat sekä monet yritykset ja yksityiset henki-
löt. Kaskipartion tukiyhdistys on järjestänyt useita WC ja talouspaperitem-
pauksia ja konsertteja kämpän rahoittamiseksi. Lippukunta on myös osal-
listunut kustannuksiin. v

TEKSTI olli Aulio  KUVA niklas Lindström

Suururakka eteni hyvin:
•	2013	vanha	maja	purettiin
•	2014	uusi	rakennus	 

saatiin harjakorkeuteen
•	2015	tehtiin	sisätöitä,	 

kattoa, lattioita ja takkaa
•	2016	viimeistelytöitä	 

mm kuisti ja sisätöitä
•	2017	kämppä	otetaan	

käyttöön

sia tapahtumia ja kilpailuja. Toiminta 
leijonien kanssa jatkuu entiseen mal-
liin mm joulun aikaan on poikien ja 
leijonien keilausottelu. v

Toivolanmäellä tapahtuu                                                                                   

Kansainvälinen mölkkykisa: Toivolan uudet 
asukkaat pelaamassa Mölkkyä.

PAKiLAn PAKinAT   2928   PAKiLAn PAKinAT

Ajankohtaista



Käpyläntie1, 00610 Helsinki    |    www.koskelanhammas.fi

HAMMASLÄÄKÄRIASEMA
Hammaslääkärit

Sanni Aho, Katariina Savijoki,
Katja Kurhela

Erikoishammaslääkäri
Susanna Paju (iensairaudet)

Suuhygienisti
Maria Jaakkola

Varaa aika soittamalla
(09) 720 6800 tai netistä.

Virukset muuntuvat ja leviävät eri vuo-
sina eri tavoin. Siksi rokotus pitää ot-
taa joka vuosi uudestaan. Rokotuskau-
si on alkanut marraskuun alussa ja jat-
kuu tammikuun loppuun. Rokote on 
syytä ottaa ennen kun tartunta alkaa le-
vitä laajemmin. Marraskuun alussa oli 
jo merkkejä taudista, ensimmäiset poti-
laat ovat joutuneet sairaalahoitoon. In-
fluenssarokote antaa suojaa influenssaa 
ja sen jälkitauteja vastaan. Se ei suojaa 
flunssalta eli nuhakuumeelta.

Influenssakaudella 2016−2017 kan-
sallisessa rokotusohjelmassa käytetään 
Influvac-rokotetta kaiken ikäisille 6 
kuukauden iästä alkaen. 24−35 kuu-
kauden ikäisille lapsille annetaan ne-
näsumute. Rokote on turvallinen, se 
ei sisällä elävää virusta eikä aiheuta in-
fluenssaa.

Kaupungin terveyskeskuksissa  
rokotus on ilmainen riskiryhmille:
•	 raskaana	oleville
•	 6−35	kuukauden	ikäisille	lapsille
•	 sairautensa	vuoksi	riskiryhmiin	

kuuluville
•	 65	vuotta	täyttäneille
•	 varusmiespalvelukseen	astuvil-

le miehille ja vapaaehtoiseen ase-
palvelukseen astuville naisille

•	 vakavalle	influenssalle	alttiiden	
henkilöiden lähipiirille

Influenssarokotus otettava joka vuosi uudestaan

TEKSTI Risto Sinkko

Pakilan Musiikkiopisto 
35 vuotta                                                               
Pakilan musiikkiopisto täyttää 35 vuot-
ta ensi vuonna.  Maaliskuussa 1982 pe-
rustettiin Pakilan Musiikkikoulun tu-
kiyhdistys ja koulun toiminta päätet-
tiin aloittaa. Samaan aikaan molemmat 
Pakilan lionsklubit Pakila ja Pakinkylä 
päättivät tehdä ison tuki-iskun musiik-
kikoulun hyväksi. Silloin toteutettiin 
rahankeruuaktiviteetti, jonka tulokse-
na klubit lahjoittivat musiikkikoulul-
le yhteensä 62 000 markkaa. Vuonna 
1995 nimi muutettiin Pakilan Musiik-
kiopistoksi.

Musiikkiopiston historia on vie-
lä vanhempi. Jo kymmenen vuotta ai-
kaisemmin oli Kaarina Salin alkanut 
pitää musiikkileikkikoulua. Se saavut-
ti hyvän suosion ja sopivia tiloja etsit-
tiin.  Tilat löytyivätkin Pakilan seura-
kunnan toimesta. Kaarina toimi koko 
70-luvun  kolmen toimipisteen toimin-
nanohjajana ja samalla musiikkileikki-
ryhmien opettajana. 80-luvun alussa 

TEKSTI olli Aulio  KUVA Larri Larne

kirkossa Pakilan Musiikkiopiston 35  
vuotisjuhlakonsertti klo 19. Esiinty-
jinä luonnollisesti ovat musiikkiopis-
tolaiset. Konsertin järjestävät musiik-
kiopiston lisäksi lionsklubit Aurora ja 
Pakinkylä yhdessä Pakilan seurakun-
nan kanssa. v

Terveysasemilla rokotetaan  
influenssaa vastaan ilman  
ajanvarausta: 
•	 ke	7.12.	ja	ke	14.12.	 

klo 9.30−11.30 ja 13.30−15.30. 
•	 Lapset	rokotetaan	neuvolakäyntien	

yhteydessä. 
•	 Jos	henkilö	ei	kuulu	kohde

ryhmään, hänen tulee hankkia  
rokote itse. 

•	 Yksityisellä	terveysasemalla	 
rokotuksen hinta on 30 euron 
luokkaa.

toiminta sitten huomattavasti laajeni ja 
on jatkanut edelleen laajentumista Mu-
siikkiopistona.

Juhalakonsertti ystävänpäivänä
Tulevana ystävänpäivänä 14.2017 jär-
jestetään Pakilan Hyvän Paimenen 

Paikalliset 
pojat! 

• Avaimet käteen -toimitus, suoraan  
 omalta tehtaalta.
• Vesivekin laadukkaat kattotuotteet
•    Alan ensimmäinen laatusertifikaatti  
 Suomessa
•  Yli 20 000 kattoremontin kokemus, 
 5 vuoden asennustakuu.
•  Tuomme tullessamme,  viemme 
 mennessämme – siistit pihat.
•  Kauttamme myös rahoitus.

Ota yhteyttä ja varaa 
ilmainen kuntokartoitus!

Soita 
019 211 7390

Katto 2 
päivässä,
vuoden ympäri!

Uudenmaan yksik kö

 www.laaturemontti.fi
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Olemme parturi-kampaamo ja kauneus-
hoitola Maunulan ja Pirkkolan rajalla. 

Palveluksessanne on vahvan ammattitaidon 
omaavat viisi naista. Laajaan palvelu-

valikoimaamme kuuluvat mm. :

  - Kaikki parturi-kampaamo palvelut
  - Mago pidennykset
  - Ripsipidennykset
  - Meikit ja meikkiopastukset
  - Erilaiset kosmetolgihoidot
  - Hieronnat
  - Sokeroinnit 

Palvelemme teitä ma-su
Varaukset netistä www.madissonbeauty.com

Puh.: 045 6496994
Osoite: Metsäpurontie 29, Helsinki

Ystävänpäivän konsertilla on yli 10-vuotinen perinne.

Influenssarokotusajan terveysasemalle voi myös varata sähköisesti  
helmikuuhun 2017 asti osoitteessa asiointi.hel.fi. Lisätietoa Helsingin  
rokotuksista saa omalta terveysasemalta ja neuvolasta sekä terveys-
neuvonnasta, p. 09 310 10023 (24 h).
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Rauhallista joulua toivottavat 
S-market Maunula, Oulunkylä, Pakila ja Torpparinmäki.

Palvelemme ma–la 7–22, su 9–22
S-market Maunula, Metsäpurontie 2, p. 010 76 63000

S-market Oulunkylä, Kylänvanhimmantie 29, p. 010 76 61420
S-market Pakila, Pakilantie 61, p. 010 76 63150

S-market Torpparinmäki, Torpparinmäentie 1, p. 010 76 62700


