
Toivola 100 vuotta 
lasten parhaaksi

Tää on magee 
koulu!

Monipuolinen  
Pakilan  
musiikkiopisto

JOULUKUU 2022  |  61. VUOSIKERTA

6 16 28

Lions Club
Helsinki/Pakinkylä

Lions Club
Helsinki/Aurora 

Pakilan Voimistelijat  
– 75 vuotta liikunnan iloa10



Joulukuu 2022 – 61. vuosikerta

Sisällys

Lionpresidenttien tervehdys................................................3

Joulurauhaa ja Joulunajan tapahtumat  
Pakilan seurakunnassa ........................................................4

Tää on magee koulu! ............................................................6

Kaavamuutokset ottavat aikansa .......................................8

Pakilan Voimistelijat  
– pinkillä sydämellä jo 75 vuotta .......................................10

Vuoden pakilalainen – Teemu Keskisarja .......................12

Aina lähtövalmiudessa  
– 100-vuotias Pakinkylän VPK ...........................................14

Sata vuotta toimintaa Toivolanmäellä .............................16

Ystävämme: Tiia Valve-Tuovinen ......................................18

Pakila-Seura on virkeä 60-vuotias ...................................20

Kylätapahtumaa oli odotettu .............................................22

Talkoot tunnelmallisella partiomajalla .............................24

Yritystoiminta: Kahvila Helmi – Pakilan helmi ................26

40-vuotias Pakilan musiikkiopisto  
opettaa myös säveltämään ...............................................28

Leijonatapahtumia ..............................................................29

Leijonien kummilapset Sri Lankassa ...............................30 

Keskuspuiston ja Paloheinän  
ulkoilualueen kehityssuunnitelmia ...................................32

Pakilan Pähkinät .................................................................33

Tervatut puusälesukset ja rotanloukkusiteet .................34

Lyhyesti .................................................................................35 

Julkaisijat:  
Lions Club Helsinki/Pakinkylä 
Lions Club Helsinki/Aurora
Päätoimittaja:  
Olli Aulio 
Puh. 040 540 5000

Taitto:  
Taittoidea
Painopaikka:  
AM Print Oy
Kannen kuvat:  
Satu Pulkkinen, Timo Honkanen, 
Toivolan perheryhmäkoti,  
Anni Holma

Kiinteistömaailma Pakila | LKV Autero Oy
050 338 6438, Pakilantie 85, 00660 Helsinki  
pakila@kiinteistomaailma.fi

Laura Hiltunen 
LKV, LVV, KiAT
044 244 8478

Juha Hyvönen 
myyntineuvottelija 
040 828 2081

Nico Autero 
KTM, LKV, yrittäjä
julkinen kaupan- 
vahvistaja
050 521 4810

Kristiina Kellander- 
Sinisalo
myyntipäällikkö,  
LKV
045 847 2272

Kotikenttäetu
Pohjois-Helsingin kadut ovat kotikatujamme  
– koko Helsinki työkenttäämme. Pakilan,  
Paloheinän, Torpparinmäen, Maunulan ja  
Pirkkolan alueilla olemme myyneet lähes  
2000 kotia, ensimmäiset jo vuonna 1974.  
Yli 90 % asiakkaistamme suosittelee meitä.

Ota yhteyttä kun olet
vaihtamassa kotia!

ma-pe 6-22
la 8-22
su 9-22

ma-pe 6.30-23 
la 8-23
su 9-23

ma-pe 6.30-23 
la 8-23
su 9-23

PALOHEINÄ
Pakilantie 95

TUOMARINKYLÄ
Ohrahuhdantie 8

MAUNULA
Metsäpurontie 23

ma-pe 6.30-22, la 8-22, su 9-22

POSTIPUISTO
Rullakkokatu 1

HERKULLISTA JOULUN
AIKAA KORTTELIN

OMASTA KAUPASTA!



We serve                 Me palvelemme

Lions Club  
Helsinki/Pakinkylä  
Presidentti Topi Vesteri 
puh. 0400 702 002 
helsinki.pakinkyla@lions.fi  
www.verkkoviestin.fi/ 
lionshkipakinkyla

Lions Club  
Helsinki/Aurora  
Presidentti Jaana Vuorinen 
puh. 040 527 45 24 
helsinki.aurora@lions.fi 
www.verkkoviestin.fi/ 
lionshkiaurora 

TI
M

O 
HO

N
KA

N
EN

Vanhalta kalastusverkon tekijältä kysyttiin,  
miten hyvä kalaverkko tehdään. ”Otetaan iso 
kasa reikiä ja kudotaan mahdollisimman hyvä  

verkko niiden ympärille.” Samaan tapaan olemme  
toimittaneet tämän vuoden Pakilan Pakinat. Lukijoi-
ta kiinnostava pääosin paikallisväritteinen juttu sieltä 
ja toinen täältä. Ilmoitukset, joilla lehden teko makse-
taan, on nekin hankittu yksi kerrallaan ja niissäkin  
näkyy paikallinen leima. ”Sitä kuusta kuuleminen, 
jonka juurella asunto.” 

Monta tapaa tehdä hyvää  
– Leijonat palvelevat monin tavoin

Lehteä on tänä vuonna tehty Lions Club Helsinki/ 
Auroran ja Lions Club Helsinki/Pakinkylän tiimityö-
nä yhteisvoimin. Lehdessä kerrotaan hyväntekeväi-
syys- ja palvelutyöstämme, mutta myös monien mui-
den alueellamme  toimivien järjestöjen tekemästä  
arvokkaasta työstä. 

Ja kuinka vireää eri yhteisöjen toiminta Pakilassa 
onkaan! Perinteet ovat pitkät. Yhdistystoiminnan tulia 
on Pakilassa viritelty jo yli sata vuotta. 

Tämänkin lehden historia on jo yli 60-vuotias. 
Lions Club Helsinki/Pakila julkaisi lehden ensimmäi-
sen numeron marraskuussa 1962. Nyt käsissänne on 
lehden 61. vuosikerta. Auroran ja Pakinkylän leijonat 
kiittävät viime kesänä toimintansa lopettanutta  LC 
Helsinki/Pakilaa arvokkaasta työstä kotiseudullamme  
ja perinnöstä saadessaan jatkaa Pakilan Pakinoiden 
julkaisemista.

Kiitämme teitä lukijoitamme toimintamme tuke-
misesta aktiviteetteihimme osallistumalla, oli sitten 
kyse Pakinkylän klubin Leijonakuusen ostamisesta  
tai Aurora klubin järjestämään Kylätapahtumaan tai 
muotinäytökseen osallistumisesta.

Teidän tukenne meille mahdollistaa meidän tu-
kemme alueen nuorisotoiminnalle, lapsille, perheille 
ja myös vanhuksille! Kiitämme myös ilmoittajiamme, 
jotka ovat lähteneet tukemaan arvokkaaksi kokemaan-
sa hyväntekeväisyystyötämme.

Kulunutta vuotta on leimannut Venäjän hyökkäys-
sota Ukrainassa ja sen monet seuraukset, kuten Ukrai-
nan pakolaiskriisi ja energiakriisi. Leijonat ja monet 
muut järjestöt ovat tukeneet Ukrainan sotapakolai-
sia aivan kriisin alusta lähtien. Energiakriisi ja hinto-
jen nousu huolettavat, mutta meillä pakilalaisilla riit-
tää huonommissakin oloissa halua auttaa. Auttamisen 
halu vain kasvaa kriiseissä. Ulkoisilta uhkakuvilta  
emme voi silmiämme ummistaa, mutta Pakilan Paki-
noissa keskitymme kaikkeen positiiviseen alueellamme 
– moneen tapaan tehdä hyvää.

Antoisia lukuhetkiä ja rauhallista joulun aikaa sekä 
hyvää uutta vuotta 2023!

Jaana & Topi, 
Lion-presidentit 2022-2023
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Joulunajan tapahtumat     
Pakilan seurakunnassa

Hyvän Paimenen kirkko, Palosuontie 1

La 3.12. 

Seurakunta mukana Joulumarkkinoilla  
Paloheinän aukiolla.

klo 19 Joulun laulut – Rakastetuimpia joulu lauluja 
esittävät Satu Luomajoki, laulu & Sergei Sokolov, 
piano. Liput: 15 €, www.ticketmaster.fi, liput myös 
ovelta. Järjestäjä: Paloheinän - Torpparinmäen  
kaupunginosayhdistys ry.

Su 4.12. 

klo 11 Joulurauhaa – messu. Asko Nuorkivi,  
Marita Toivonen ja Jussi Hirvonen. Musiikissa  
mukana Dominante -kuoron laulajia.

Ma 5.12. 

klo 18  Tule joulu kultainen -joulukonsertti.  
Virpi Piippo & Tiina Pitkänen. Kaksi iskelmä laulajaa 
yhdistävät voimansa tähän tunnelmalliseen ja  
koskettavaan joulukonserttiin, jossa joululauluja 
kuullaan kosketinsoitinsäestyksellä.  
Liput: aikuiset 15 €, nuoret (alle 16v)/työttömät/ 
eläkeläiset 10 €, alle 12 v. ilmainen.

Ti 6.12. 

klo 11 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus  
ja partiolaisten lupauksenanto.  
Marita Toivonen ja Katja Mäkiö.

klo 16 Itsenäisyyspäivän juhla.  
Tilaisuuden järjestää Pakilan seurakunta yhdessä 
alueen Lionsklubien Aurora ja Pakinkylä sekä  
Pakilan Musiikkiopiston kanssa.

Ke 7.12. 

klo 18 Lempeä lukupiiri kiireisille.  
Mika Waltari: Valtakunnan salaisuus.  
Ilmoittautumiset: marita.toivonen@evl.fi.

To 8.12. 

klo 18 Jazzahtavaa joulua – joulukonsertti.  
Eva Vikman ja Lassi Kouvo. Liput: 15 €.

Pe 9.12. 

klo 18–21.30 Jouluinen hemmotteluilta.  
Ota aikaa itsellesi ja tee samalla hyvää. Hemmot-
teluillassa on tarjolla pientä syötävää ja juotavaa, 
hemmotteluhetkiä ja arvonta. Askartelemme koru-
ja ja kortteja sekä teemme luonnonkosmetiikkaa. 
Osallistumismaksu 10 € ohjataan Kirkon ulko- 
maanavun kautta Ukrainan hätäapukeräykseen.  
Ilmoittaudu mukaan: pakila.srk@evl.fi.

Pe 9.12. 

klo 19 Joulun laulu - Sibelius-Akatemian laulu-
musiikin aineryhmän opiskelijoiden konsertti.  
Konsertissa kuullaan laidasta laitaan rakastettuja 
joululauluja yksin ja yhdessä esitettynä.  
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.

R auha on asia, jota tänä vuonna on kaivattu pitkin 
vuotta. Rauhan puolesta on rukoiltu, marssittu, 
laulettu, neuvoteltu ja puhuttu. Rauha on asia, 

jota moni nyt toivoo ja kaipaa. Sitä kaivataan maailmaan, 
mutta kaipuu rauhasta voi koskea myös omaa elämää. 

Me olemme parhaillaan valmistautumassa joulun juh-
laan. Tuohon juhlaan liittyy vahvasti rauha ja sen odotus. 

Joulukortit tuovat koteihimme rauhan sanomaa, kun 
toivotamme toisillemme joulurauhaa. Joulun rauhan 
odotus ja kaipuu tulee ilmi myös jouluaattona Turun jou-
lurauhan julistuksessa. Monelle on tärkeää kuulla perin-
teikäs julistus. Tutut sanat liittävät joulumme tuttuun pe-
rinteeseen. 

Jouluaaton sanomassa rauhan toivotus tulee enkelikuo-
ron voimin, kun enkelit julistivat maan päälle rauhaa ih-
misille. 

Joulu tulee tänäkin vuonna keskellemme ja saamme 
kuulla sanoman seimen lapsen syntymästä. Tuo ikiaikai-
nen sanoma, rauhan sanoma saa tulla luoksemme. Sano-
ma tulee luoksemme, olipa tilanteemme mikä tahansa. 

Joulu voi tuntua erilaiselta eri aikoina, niin myös sen 
sanoma voi tuntua erilaiselta riippuen tilanteesta, jossa 
joulua vietämme. Itse ajattelin kuunnella erityisen tark-
kaan tänä vuonna enkelten sanat rauhasta ihmisten kes-
kelle. Nuo sanat valakoon rauhaa sydämeen, ja uskoa ja 
toivoa tulevaan. 
Toivon jouluusi hyviä hetkiä ja joulurauhaa sydämeesi.  

Tiia Valve-Tuovinen
Kirkkoherra, Pakilan seurakunta 

(ellei tilaisuudessa toisin mainita)

Joulu- rauhaa
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Joulunajan tapahtumat     
Pakilan seurakunnassa

La 10.12. 

klo 14 Paloheinän Musiikkikoulun 
joulukonsertti. Konsertissa esiintyvät 
musiikkikoulun oppilaat. Oppilaat soit-
tavat joululauluja ja muita kappaleita.  
Vapaa pääsy.

La 10.12. 

klo 10-13 & 14-17 Tonttuparkki  
kirkon päiväkerhosiivessä. Tuo lapsesi 
hoitoon ennen aattoa ja valmistele  
joulua rauhassa tai ota hetki omaa  
aikaa. Tonttuparkkiin voit tuoda yli  
3-vuotiaan lapsen, joka on tottunut  
olemaan hoidossa. Leivomme pipareita,  
askartelemme kortteja ja leikimme.  
Maksu 5 €/lapsi. Hinta sisältää mate - 
ri aalit sekä pientä syötävää. Mukaan  
mahtuu 10 ensimmäistä ilmoittau tu-
misjärjestyksessä. Ilmoittautumiset  
ja erityisruokavaliot: pakila.srk@evl.fi.

La 10.12. 

klo 17 Duo Liperit Kauneimmissa 
Joululauluissa. Sanna Uusitalo, laulu  
ja Tiina Kaaresvirta, kantele.  
Tilaisuudessa kerätään kolehti.

Su 11.12. 

klo 11 Notkea messu yhteistyössä  
Pakilan voimistelijoiden kanssa.  
Tiia Valve-Tuovinen, Jouni Pirttijärvi 
 ja Katja Mäkiö.

klo 16 Lasten Kauneimmat joulu-
laulut. Jouni Pirttijärvi ja Jussi Hirvonen 
sekä Cantores Minores -muskarin pojat. 
Tilaisuudessa kerätään kolehti.

Su 11.12. 

klo 19 Tähtien loistetta - Luminosan 
joulukonsertti. Kuoroa johtaa Krista  
Pellikka, pianistina Martin Malmgren.  
Vapaa pääsy.

Ma 12.12. 

klo 18  Tiina Pitkänen & Lauluyhtye 
Hymni- joulukonsertti.  
Liput: aikuiset 15 €, nuoret (alle 16v)/
työttömät/eläkeläiset 10 €, alle 12 v.  
ilmainen.

Ti 13.12. 

klo 18 Nukketeatteri Tuiki Joulupuu 
Tuiki joulupuu. Iitu-hiiri näkee isänsä 
kanssa ikkunasta maailman kauneim-
man joulukuusen. Hän tahtoisi myös  
koristella oman kuusen, mutta mistä 
joulupuu ja koristeet? Pienen hiiren  
pienestä ajatuksesta kasvaa kauneutta, 
ystävyyttä ja yhteisöllisyyttä. Kesto 30 
min, sopii yli 1-vuotiaille. Vapaa pääsy.  
Ilmoittautuminen: pakila.srk@evl.fi.

Ke 14.12. 

klo 19 Kauneimmat Joululaulut  
Vox Sonoran kanssa.  
Mukana Vox Sonora ja Katja Mäkiö.  
Tilaisuudessa kerätään kolehti.

To 15.12. 

Torstai kirkolla klo 17 Joulupuuro.  
klo 18 Nallen joululauluseikkailu.

Pe 16.12. 

klo 16 Vivamon jouluvaellus. Lähtö  
kirkolta paluu kirkolle noin klo 20.30. 
Hinnat: Aikuiset 25 € ja 4–12-vuotiaat 
15 €, alle 4-vuotiaat 2 €. Hinta sisältää 
edestakaisen bussikuljetuksen, päi - 
väl lisen ja vaelluksen. Säänmukainen  
pukeutuminen, sillä noin tunnin pituinen 
vaellus tapahtuu ulkona. Ilmoittautumi-
nen ja retkimaksu: viimeistään 4.12.  
Pakilan seurakunnan verkkosivujen  
kautta. Paikat täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä. Lisätietoja: Marita  
Toivoselta puh. 09 2340 5535.

klo 20 Joulun ja laulun taikaa  
-joulukonsertti. Helsingin Laulu,  
johtaa Hanna Remes. Solistina  
sopraano Margit Tuokko.  
Vapaa pääsy, käsi ohjelma 10 €.

Su 18.12. 

klo 11 Kauneimmat Joululaulut  
-messu. Mari Auvinen,  
Marita Toivonen ja Katja Mäkiö.

Su 18.12. 

klo 18 Tule osallistumaan jo pitkiä  
perinteitä vaalivaan ja tunnelmalliseen 
metsämessuun. Menossa mukana  
Helsingin latu ja Helsingin Laulu.  
Yhteislähtö Paloheinän majan edustalta  
klo 18. Tilaisuuden jälkeen Paloheinän 
majan läheisyydessä lauletaan  
Kauneimpia Joululauluja klo 19.  
Tilaisuudessa kerätään myös kolehti. 

klo 19 Rauhaa, vain rauhaa - Finnairin 
kuoron joulukonsertti. Johtaa Mikko 
Haapaniemi. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.

Ma 19.12. 

klo 19 Jakarandan joulukonsertti.  
Luvassa klassikoita ja uusia joululauluja, 
niin afrikkalaisia kuin suomalaisiakin  
sävelmiä. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €. 
Konsertin jälkeen kuoron myyntipöydältä 
äänitteitä ja afrikkalaisia tuotteita.

Ti 20.12. 

klo 20 Kauneimmat pop-joululaulut. 
Ida Lemmetyinen, Asko Nuorkivi ja  
Jussi Hirvonen. Tilaisuudessa kerätään 
kolehti.

La 24.12. 

klo 13 Jouluaaton perhehartaus.  
Jouni Pirttijärvi, Heli Sjöberg ja  
Jussi Hirvonen.

klo 14.30 Jouluaaton perhehartaus. 
Jouni Pirttijärvi, Heli Sjöberg ja  
Jussi Hirvonen.

klo 16 Perinteinen jouluhartaus.  
Tiia Valve-Tuovinen ja Katja Mäkiö, 
Sakari Topi, laulu.

klo 22 Jouluyön messu.  
Asko Nuorkivi, Juhana Saarinen ja bändi.

La 25.12. 

klo 8 Joulukirkko. Juhlimme yhdessä 
Kristuksen syntymää! Mari Auvinen ja 
Katja Mäkiö. 

Ma 26.12. 

klo 11 Tapaninpäivän jumalanpalvelus. 
Asko Nuorkivi ja Jussi Hirvonen.

Su 1.1. 

klo 11 Uudenvuoden messu.  
Marita Toivonen, Asko Nuorkivi ja  
Jussi Hirvonen.

Pe 6.1. 

klo 11 Loppiaisen jumalanpalvelus. 
Marita Toivonen ja Jussi Hirvonen.

klo 15 Kauneimmat Joululaulut  
vielä kerran. Laulattamassa Jussi  
Hirvonen. Tilaisuudessa kerätään 
kolehti.

Ja loppiaisen jälkeen matka  
jatkuu:

Su 8.1. 

klo 11 Messu…
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Pakilanpuiston reunalle on nous-
sut komea koulukokonaisuus 
Pakilanpuiston koulu, johon Pa-

kilan ylä- ja ala-aste sekä Nuorisotalo 
muuttivat loppukeväällä.

Koulu kutsuu oppimaan, opettele-
maan tunnetaitoja ja viihtymään.

Tähän kouluun ei kävelläkään ihan 
noin vain. Ulkokengät on eteisessä rii-
suttava, sillä koulu on kengätön. ”Jo-
kaisella on täällä oma lukittava kaap-
pi”, kertoo yläasteen rehtori Juha Lei-
no. Entisessä koulussa kuljettiin kengät 
jalassa, mutta siirtyminen uuteen käy-
täntöön on sujunut hyvin. Oppilaatkin 
arvostavat sitä, että uudet tilat pysyvät 
siisteinä.

Heti oikealta kuuluu iloista puheen-
sorinaa, ruokatunti on alkanut. Upeassa 
ruokasalissa riittää väljyyttä ja avaruut-

ta, katto on korkealla. On tilaa syödä ja 
seurustella. Ja mikä parasta, koulussa on 
valmistava keittiö eikä ruokaa tarvitse 
tuoda keskuskeittiöltä. ”Ruoan valmis-
taminen omassa keittiössä kannattaa, 
kun oppilaita on 770”, toteaa Leino. 

Hulppeaa ruokasalia käytetään myös 
juhlatilana, mutta sinnekään kaikki op-
pilaat eivät yhtä aikaa mahdu. Alakoulu 
järjesti kevätjuhlansa vanhalla puolella.

”Kun uusi Namika Areena entisen 
yläasteen paikalle valmistuu, voimme 
siellä järjestää yhteisiä juhlia ja kutsua 
mukaan vaikka vanhemmat”, rehtori 
iloitsee.

Välkät ovat parasta
Koululuokat ovat jakaantuneet sekä 
uuteen että vanhaan osaan. Vanhalla 
puolella sijaitsi aiemmin Pakilan ala-

TEKSTI Päivi Suorsa-Jäppinen KUVAT Päivi Suorsa-Jäppinen ja Timo Honkanen

Pihalla on kiipeilytelineitä ja verkko-
keinuja välituntien viihdykkeeksi.

Tää on magee koulu!

Koulu on nykyisin muutakin kuin 
pelkkiä oppiaineita, sanoo Pakilan 
yläasteen rehtori Juha Leino.
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aste, joka sekin on kunnostettu uuden 
veroiseksi. 

Neljäsluokkalaisten Liisan ja Emili-
an viihtyisä luokka on uudella puolel-
la. Tytöt iloitsevat siitä, että saivat jät-
tää ahtaan parakkikoulun ja siirtyä uu-
siin tiloihin. Silti parasta koulussa on 
”välkät” eli välitunnit. Ei ihme, pihal-
la on viihtymistä varten erilaisia telinei-
tä ja verkkokeinuja. Väliaikaistilojen jäl-
keen pihakin tuntuu suurelta. 

Mutta kyllä koulunkäyntikin uudes-
sa koulussa on hauskaa. Iso ruokasalikin 
on kiva. ”Siellä näkee yläluokkalaisia ja 
on mukava nähdä, miten he toimivat.”

Viihtyisät oleskelutilat  
houkuttelevat 
Myös yhdeksäsluokkalaiset Saara ja 
Matias ovat iloisia uudesta koulusta ja 
sen monipuolisista ja toimivista tilois-
ta. Saaraa miellyttää erityisesti musiik-
kiluokka, joka on paljon parempi kuin 
entisessä koulussa. ”Oli tosi hieno näh-
dä kaikki uudet systeemit ja tilat sekä 
hyvät uudet soittimet. Myös kuvisluok-
ka on paljon siistimpi.”

”Liikuntatiloja ei yläasteella kuiten-
kaan ole”, Matias kertoo. Niitä jou-
dutaan odottamaan, kunnes Namika 
Areena ehkä vuoden päästä valmistuu. 

Välitunneilla yläastelaiset hengailevat 
enimmäkseen sisällä. Siihen houkutte-
levat viihtyisät oleskelutilat. Niissä on 
mukavia sohvia, joissa istuskella kave-
reiden kanssa – tai näprätä puhelinta. 

”Ne eivät ole kuitenkaan pelkästään 
viihtymistä varten. Niitä voidaan käyttää 
myös opiskeluun, kun tarvitaan erillisiä, 
rauhallisia tiloja”, Leino huomauttaa. 

Luokkahengen eteen  
tehdään töitä
Seitsemäsluokkalainen Penna on siirty-
nyt Pakilanpuistoon Pihlajamäen kou-
lusta. Hän hakeutui uuteen kouluun 
siksi, että asuu lähellä ja koulussa on 
musiikkiluokka. Niitähän on Helsin-
gissä enää Kruunuhaassa, Oulunkyläs-
sä, Vuosaaressa ja Pakilassa. 

Penna ”diggaa” musiikista ja kiittelee 
musiikkiluokan tiloja ja soittimia. Myös 
kemia ja biologia ovat mieluisia oppi-
aineita. Hän viihtyy hyvin ja mikäs on 
viihtyessä, kun on uudet toimivat tilat, 
kaverit ovat kivoja ja kouluruokakin on 
hyvää. ”Tää on tosi magee koulu”, Pen-
na kehuu. 

Entä kiusaaminen, onko se ongelma 
Pakilanpuiston koulussa? 

”Kiusaamisvapaata koulua tuskin on, 
mutta koulun toimintakulttuurin avul-
la pyrimme edistämään koulurauhaa”, 
rehtori kertoo. ”Meillä on selkeät oh-
jeet, miten kiusaamiseen puututaan.”

Myös hyvän luokkahengen eteen 
tehdään töitä. Ryhmäytymistä ediste-
tään mm. järjestämällä 7.luokkalaisille 
työpajaviikko, jossa yhden viikon toi-
mitaan vain oman luokan kesken.

Lisäksi koulussa opetetaan tunne- ja 
vuorovaikutustaitoja. ”Koulu on nykyi-
sin muutakin kuin pelkkiä oppiaineita”, 
Juha Leino sanoo. v

Emiliaa (vas.) ja Liisaa jännittää, mutta 
saavat henkäistyä ensimmäiseksi, että 
parasta uudessa koulussa on välkät.

Saara ja Matias iloitsevat uusista  
hienoista tiloista ja Saara erityisesti 
musiikkiluokasta. Kunnon liikuntatiloja 
joudutaan kuitenkin odottamaan, kunnes 
Namika Areena valmistuu, Matias toteaa.

Penna diggaa musiikista ja  
hakeutui siksi Pakilanpuiston  
musiikkiluokalle.
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Pakilalaiset ovat hyvin tietoisia 
aluetta koskevista suunnitelmis-
ta. Asemakaavamuutoksia on 

tehty ja osa tulevista muutoksista on 
suunnitteluperiaatteiden laatimisen ta-
solla. Konkreettisesti näemme muutok-
sia Pakilantien varrella. Uusi kerrosta-
lo on valmiina ja nähtävillä ja toista ra-
kennetaan. Pakilalaisten suussa muu-
tokset ovat saaneet Pakilantien bule-
vardin nimen.

Suunnitteluperusteet  
käsittelyssä
Viimeksi pakilalaiset ovat ottaneet kan-
taa tulevan Tuusulanväylän bulevardiin 
liittyviin suunnitteluperusteisiin. Nii-
den mukaan Tuusulanväylän länsipuo-
len tonttien rakennusoikeutta muutet-
taisiin kerrostalorakentamista mahdol-
listavaksi sekä Kehä ykkösen pohjois-

puolella Sysimiehentien kohdalla että 
eteläpuolella Jakokunnantien kohdalla.

Johtaja Silja Hyvärinen kaupunki-
ympäristön toimialalta vakuutti por-
mestarin asukasillassa 22.9.2022, et-
tä alue tulee suunnitteluperiaatteiden 
mukaisesti säilymään pääosiltaan luon-
teeltaan pientaloalueena. Kerrostalora-
kentaminen toteutuu Pakilantien var-
rella ja Tuusulanväylän välittömässä lä-
heisyydessä, mikäli bulevardisointi ete-
nee. Hän korosti moneen kertaan, et-
tä päätöstä pikaraitiotien rakentamises-
ta väylää pitkin pohjoiseen ei ole tehty. 

Pakilalaisten seurojen antaman pa-
lautteen perusteella alkuperäistä suun-
nitelmaa osayleiskaavan soveltamises-
ta muutettiin, mutta kerrostaloraken-
tamisen mahdollistava periaate jäi sil-
ti voimaan.

Pakilalaisten mielialoja pyritään il-

meisesti rauhoittelemaan viittaamalla 
siihen, että valmista on vasta 2040-lu-
vulla. Selvää näyttää olevan, että rai-
tiolinja joka tapauksessa tulee. Van-
taan kaupungilla on omat suunnitel-
mansa Aviapolis-raitiotien rakentami-
sesta ja Tuusula suunnittelee samaa Hy-
rylään saakka.

Tällä hetkellä valmiina olevissa 
suunnitelmissa raitiotie on merkitty 
ulottumaan Käskynhaltijantien riste-
ykseen saakka. Uuden Mäkelänkadun 
bulevardin – eli Tuusulanväylä bulevar-
din alkupään – rakentamisen on arvioi-
tu alkavan vuonna 2028.

Bulevardien Pakila  
2040-luvulla
Kaupungin julkistamien dokumenttien 
perusteella on mahdollista piirtää kuvaa 
tulevaisuuden Länsi-Pakilasta. Alue on 

Kaavamuutokset 
ottavat aikansa

TEKSTI Risto Sinkko KUVA Helsingin kaupunki

Kehä I on Pakilan kohdalla Suomen  
vilkkaimmin liikennöity tie ja melu-
saaste sen mukainen. Ongelma on 
nostettu alueen asukkaiden taholta 
esiin vuosia, mutta mitään konkreettista 
suunnitelmaa melu haitan lievittämi-
seksi ei ole. Melun parempi hallinta 
vaatisi Hel singin kaupungin ja valtion 
parempaa yhteis työtä. Kehä I on valtion 
tie.

TIELIIKENNEMELU PÄIVÄLLÄ OSA-ALUEELLA - Länsi-Pakila

Tieliikennemelu päivällä 
(Meluselvitys 2017, LAeq, db)
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pientalovaltaista, mutta rakentaminen 
on tiivistynyt. Yksin isolla tontilla sijait-
sevia omakotitaloja on entistä vähem-
män. Kahta kerrostaloaluetta yhdistävät 
länsi-itä-suuntaan kulkevat kadut.

Tuusulanväylän bulevardin suunni-
telmassa kaavaillaan jopa kiinteistöjen 
jätehuoltoa uudella tavalla. Se ei oli-
si kiinteistökohtaista, vaan jätteet oli-
si kuljetettava määriteltyihin keräyspis-
teisiin. Tämäntyyppisessä toiminnassa 
voi nähdä heikkouksia, nytkään ei ole-
massa olevien kierrätyspisteiden hoi-
to näytä kovin hyvin toimivan. Vanhat 
pakilalaiset muistavat, kuinka jalkakäy-
tävien talvikunnossapito aikanaan kuu-
lui taloyhtiölle. Poliisi saattoi jopa ko-
putella ovelle, jos työ oli laiminlyöty. 
Sitten kaupunki otti homman hoitaak-
seen, ja jäljet näkyvät kun katujenkaan 
tyydyttävä talvikunnossapito ei aika 
ajoin toimi.

Bulevardisuunnitelmassa kuvataan 
myös, kuinka bulevardin yli raken-

netaan suojateitä samassa tasossa. On 
helppo nähdä, että liikenteen keskino-
peus laskee, jopa huomattavasti suun-
nitellun nopeusrajoituksen alle, kun 
suojateiden eteen on pysähdyttävä. Tä-
mä ei ehkä niinkään pakilalaisia hait-
taa, mutta Tuusulan taajamissa ja ky-
lissä asuvan työmatka-aika varmaankin 
pidentyy. Kaikille ei pikaraitiotie kui-
tenkaan sovellu työmatkan taittoon.

Asemakaava-arkkitehti  
toivoo
Asemakaavan muutosten tekeminen on 
hidasta työtä. Pakilantien varrella yk-
sityisten tonttien muutoksia on teh-
ty ja tehdään tontinomistajien aloit-
teesta. Alueen suunnittelusta vastaa-
va asemakaava-arkkitehti Ann Char-
lotte Roberts toivookin, että toiveet ja 
anomukset Pakilantien varrelta tehtäi-
siin suunnilleen samaan aikaan, jotta 
ne voitaisiin kaupungin elimissä käsi-
tellä yhdessä. Yhden yksittäisen tontin 

asemakaavamuutoksen käsittely kestää 
noin neljä vuotta.

Arkkitehti Roberts kertoo, että Län-
si-Pakilan puolella suunniteltuja peri-
aatteita voidaan mahdollisesti sovel-
taa Itä-Pakilan puolella, ajankohtaisia 
suunnitelmia ei vielä ole. Lähivuosina 
mahdollisuutta tonttien rakennusoike-
uden muuttamiseen ei ole tulossa.

Kuusmiehentie 2:n  
suunnitelma
Kahden yksikerroksisen rivitalon yhtiö 
on viime vuoden lopulla tehnyt aloit-
teen asemakaavan muutoksesta tontil-
leen siten, että sille voitaisiin rakentaa 
kaksi kerrostaloa, toinen kolmikerrok-
sinen ja toinen nelikerroksinen. Vuon-
na 1975 rakennetut rivitalot purettai-
siin. Tätä kirjoitettaessa hanke ei ole 
edennyt aloitusvaihetta pidemmälle. 
Kaupungin laatimia kaavaluonnoksia 
ja kaavaehdotuksia ei ole toistaiseksi 
valmiina. v

Ostamme rivi- ja paritalorakentamiseen 
soveltuvia tontteja. Purettavat rakennukset 
eivät ole este. Jos tontti soveltuu meille, 
maksamme siitä hyvän hinnan.

Tarjoa rohkeasti!

Olas Group Oy
Kutojantie 6–8

02630 Espoo

p. 044 035 6800
topias.kalliokoski@olas.fi

www.olas.fi

Ostamme tontteja Pakilan alueelta
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Vuosi 2022 on Pakilan Voimiste-
lijoille (”PNV”) iso juhlavuosi, 
täyttäähän seura jo 75 vuotta. 

Juhlavuosi on pitkälti mennyt voimis-
telutyön merkeissä, mutta vuosi huipen-
tui upeaan ”Pinkki Sydän” -juhlagaalaan 
lauantaina 3.12. Gaala läpikävi liikku-
jan polun aivan vauvasta asti, läpi teini-
iän tyrskyjen ja ruuhkavuosien kiireiden 
aina vanhuuden tyyneyteen. Liike kan-
taa läpi elämän ja herättää tunteita elä-
män eri vaiheissa. Kaikille PNV:läisille 
tärkeä yhteisöllisyys ja ”pinkki sydän” 
kulkee matkassa mukana.

Joukkuevoimistelun huipulla
PNV on tänä päivänä myös paljon muu-
ta kuin sitä perinteistä jumppaa. Jouk-

Pakilan Voimistelijat  
– Pinkillä sydämellä jo 75 vuotta

kuevoimistelussa PNV on yksi maail-
man johtavia seuroja ja pitkäjänteinen 
työ huippuvoimistelun eteen on kan-
tanut. Naisten ja junioreiden sarjassa 
PNV tekee yhteistyötä Attitude Sport-
sin ja Elise Gymnasticsin kanssa ja yhtei-
nen naisten edustusjoukkue Gloria saa-
vutti viime keväänä hopeaa World Cu-
pin toisessa osakilpailussa ja lähtee nyt 
marraskuussa kisattaviin MM-kisoihin 
Suomen karsintojen ykkösenä. Kaiken 
kaikkiaan seurassa kilpailee reilut 20 
joukkuevoimistelun joukkuetta eli yli 
200 voimistelijaa. Seuralla on oma TU-
PA-harjoitushalli Malmilla ja nyt syk-
syllä sen lähistölle avautui myös pikku-
TUPA-sali, parantaen entisestään kilpa-
voimistelun harjoitusolosuhteita. Val-

mennustoiminnan lisäksi seura järjes-
tää useita kilpailuja ja tapahtumia vuo-
sittain. Syyskauden huipennus on PNV 
Cup, joka järjestettiin tällä kertaa 12.11. 
uudessa upeassa Urhea-hallissa.

Takaisin jumppasaleille
Harrasteliikunnassa PNV liikuttaa noin 
kolmeasataa lasta ja nuorta Voimistelu-
kouluissa sekä lähes 350 aikuista teho-
treeneissä, kehonhuollon, tanssillisten 
ja senioreille suunnattujen tuntien pa-
rissa. Harrastajamäärät notkahtivat pa-
hasti korona-aikana, erityisesti aikuis-
ten osalta, kun erilaiset sulut ja kiel-
lot rajoittivat toimintaa merkittävästi. 
PNV:llä onkin nyt kääritty hihat, jot-
ta aikuiset saadaan takaisin jumppasa-
leille ohjatun ryhmäliikunnan pariin. 
Valttikortteina ovat lähellä alueen asuk-
kaita olevat tilat, monipuolinen tunti-
tarjonta, osaavat ohjaajat sekä kilpailu-
kykyiset hinnat. Merkkinä PNV:n toi-
minnan korkeasta laadusta seuralla on 
Olympiakomitean myöntämä aikuis-
ten liikunnan Tähtimerkki. Sen rinnal-
le PNV sai tämän vuoden keväällä jat-
kuvan kehitystyön merkkinä lasten lii-
kunnan Tähtimerkin.

Showtansssi, Pink Dance 
Stars 
Uusin osa PNV:tä on tanssilinja PNV 
Dancers. Tällä hetkellä PNV Dancers 
koostuu neljästä lasten ja nuorten ta-
voitteellisesti kilpailevasta showtanssin 
ryhmästä - Fantasia, Harmonia, Utopia 
ja Illuusio – sekä kaikille avoimista tans-
sin viikkotunneista. Kilparyhmissä tans-
sii jo lähes 60 taitavaa nuorta. Lisäksi 
nuoret tanssijat kilpailevat myös soolo- 
ja duo-esityksin. Nuorten lisäksi seural-

la on myös kaksi aikuisten kilpaile-
vaa tanssin ryhmää. Menestys-
tä PNV Dancersille on tullut 
tanssikisoissa hienosti, ja tans-
silinja vetääkin tällä hetkellä 
puoleensa yhä kasvavaa mää-
rää uusia tanssijoita. PNV:lle 
tanssin vuoden kohokohta on 

maaliskuussa seuran oma tans-
sikisa Pink Dance Stars. v

TEKSTI JA KUVA Satu Pulkkinen

Helppo tulla  
mukaan

PNV:n toimintaan on helppo  
tulla mukaan. Löydät seuran  

Pakila-Paloheinä-Torpparinmäki 
 -alueelta ja lähistöltä 

 sekä nettisivuilta  
www.pnv.fi.     
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Avoinna:  
ti ja to 9-17, ke 9-18

• Hyvä  
palvelu

• Takuutyö

• Vaatekorjaukset  
ja modistukset

• Hengityssuojaimet
• Tilaustyöt
• Hääpuvut
• Nahkavaatteet
• Turkit
• Pesulapalvelut
• Nahkapesu
• Kodintekstiilit
• Alihankinta ym.
• Mattopesut
• Kotimaiset  

villasukat

Länsi-Pakila, Rapparintie 6
puh. 09 752 2668 / 050 470 7592

www.ullastiina.fi, info@ullastiina.fi

JÄÄTÄVÄN HYVÄÄ SYYTÄ 
TALVIREMONTILLE.
1. Voita katon talviremontti.  
2. Voita rännien talviremontti.
3. Voita salaojien talviremontti.
Pyydä tarjous!
Arvomme tarjouksen pyytäneiden kesken katto-, ränni-
ja salaojaremontin. 
019-211 7390  |  vesivek.fi

M A D I S S O N  B E A U T Y
KAMPAAMO / PARTURI / KAUNEUSHOITOLA

PAKILANTIE 85        045 496994        
www.madissonbeauty.fi

Jokaisella on oikeus tuntea itsensä  
kauniiksi ja itsevarmaksi. Sijoita itseesi ja varaa aika  

huippuluokan ammattilaisilta jo tänään.

PAKILAN PUTKI OY
- Huolto- ja korjaustyöt
- Vesijohtojen uusimiset

- LVI-urakointi ja kaasuputkistojen asennukset
- Kaukolämpöasennukset

Olemme panostaneet hyvään laatuun,  
toimitusvarmuuteen ja lyhyeen toimitusaikaan.

P. (09) 7206070  
www.pakilanputki.fi

OSAAMISTA VUODESTA 1954.
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TEKSTI Topi Vesteri KUVA Kaisa Kautto

Tapaan historioitsija Teemu Kes-
kisarjan Tuomarinkylä 1742 
-tapahtumassa Helsingin kristil-

lisellä koululla Pukinmäessä. Aiheena on 
Suomen unohdetuin sota ja Helsingin 
tuntemattomin taistelu. Tuntematon 
taistelu, koska sitä ei lopulta edes käyty, 
vaikka 30 000 miestä oli siihen varau-
tunut. Unohdetuin sota, koska Ruotsi 
mieluiten unohtaisi koko tämän hävi-
tyn sodan. Hattujen sodalla oli Teemun 
mukaan kuitenkin suuri merkitys Suo-
men historialle ja kansallisen identiteet-
timme nousulle.

Teemu kertoo liikkuneensa Tuoma-
rinkylän ulkoilureiteillä 15-vuoden ai-
kana tuhansia kertoja tietämättä alueen 
sotahistoriasta. Tai paremminkin siel-
lä tapahtuneesta sotahistoriallisesta fias-
kosta 1742. Paikalliset historian harras-
tajat Hannu Salovaara Tapaninvainios-
ta ja Urpo Oksanen Pakilasta herättivät 
Teemun kiinnostuksen Hattujen sodan 
ja sen Tuomarinkylän tapahtumien tut-
kimiseen.

Koulun jumppasali tulee lähes täy-
teen ja monet haluavat vaihtaa muuta-
man sanan Teemun kanssa ennen luen-
toa tai sen jälkeen.  Havaitsen pian Tee-
mun suuren suosion ja syyt siihen his-
torian harrastajien keskuudessa. Tee-

mu on ajatuksenjuoksultaan ja ilmai-
sultaan erittäin selkeä ja mukaansa tem-
paava sanankäytön mestari. Hänellä on 
sana hallussa. Teemun teos Hattujen so-
ta (1741-1743) on juuri ilmestynyt ja 
olemme hyvin lähellä Tapaninvainion ja 
Tuomarinkylän kesän 1742 tapahtuma-
paikkoja. 

Teemu tunnetaan siitä, että häntä 
kiinnostavat nimenomaan ihmiset his-
torian tapahtumien keskellä. Hänen 
yrityksensä nimikin on Keskisarjan Ih-
mishistoria. Hän pyrkii pääsemään ta-
pahtumien päähenkilöiden pään sisään. 
Kysyn Teemu Aleksis Keskisarjalta, on-
ko Aleksis Kivi yhä hänen suosikkin-
sa. Teemu vastaa, että henkilö vaihtelee. 
Tällä hetkellä Teemu on miettinyt pal-
jon Kenraali Charles Emil Lewenhaup-
tia, Ruotsin hyökkäyssodan innokkainta 
puolestapuhujaa, joka sodan jatkuessa ei 
Ruotsin armeijan ylipäällikkönä kuiten-
kaan uskaltanut viedä joukkojaan taiste-
luun, vaan vetäytyi. Myös täällä Tuoma-
rinkylässä. Mitä hänen päässään liikkui? 
Lewenhaupt tuomittiin Tukholmas-
sa sotilaskunnian tahraamisesta  kuole-
maan ja mestattiin kesällä 1743.

Ei sattumalta pakilalainen
Teemu on mieltynyt Pakilassa asumi-
sen tarjoamaan kulttuuriympäristöön, 
ulkoilumahdollisuuksin, luontoon ja 
sen puhtauteen. ”Pohjois-Helsinki on 
ylivoimainen. Mahdotonta ajatella, et-
tä asuisin esimerkiksi jossain Espoossa. 
Asuntojen hinnat ovat myös kohtuul-
lisia ottaen huomioon miten upea tä-
mä kotikylämme ja sen ympäristö on.”

Pakilassa Teemu on nähty työntä-

mässä lastenvaunuja ja ulkoiluttamassa 
koiraa. Samanaikaisesti vaunuja työntä-
essään hän saneli tekstiä pieneen sanelu-
koneeseensa johonkin työn alla olevista 
historiateoksistaan. Teemun työnteko ei 
ole paikkaan sidottua. ”Inhoan moder-
nia teknologiaa, mutta olen siitä työssä-
ni totaalisen riippuvainen.” ”Multitas-
kaat”, sanon. ”Moniajat”, korjaan, ”teet 
montaa asiaa samanaikaisesti.” Englan-
nin kielen tyhmentävää ylivaltaa Teemu 
inhoaa. Teemun käyttämä napakka, il-
maisuvoimainen, ”vänkä” suomen kieli 
onkin värikkyydessään nautittavaa niin 
luettuna kuin kuultuna. ”Kieleni on ke-
hittynyt klassikkoja lukemalla ja jatku-
valla oman tekstini kriittisellä viilaami-
sella.”

Mitä sinulla nyt on työn alla?
”Tällä hetkellä minulla on työn alla Lal-
lukan taiteilijakodin historia, Tulilah-
den leirintäalueen selvittämätön kak-
soismurhamysteeri Heinävedellä hei-
näkuussa 1959 ja mahdollisesti tulen 
myös kirjoittamaan jatkosodan Viipu-
rista. Kun on monta projektia työn al-
la, aina joku jää toteutumatta tai siirtyy 
tuonnemmaksi.” v

Teemu Keskisarjan  
teoksia:
• Hattujen sota (2022)

• Kustu (2021)

• Kyllikki Saari (2018)

• Hulttio (2016)

Teemu Keskisarja on pidetty  
historioitsija, mutta myös  
suosittu kolumnisti ja blogisti. 

Teemu  
Keskisarja

VUODEN PAKILALAINEN
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VOIMASSA 31.12.2022

Teemu  
Keskisarja

KOKOUSTILA arkisin tuntivuokralla 
myös taloyhtiökokoukset

ITÄ-PAKILASSA 

SPELTTITIE 6A

  
ja tule tutustumaan!

Tila sopii myös kaikenlaisiin  
JUHLIIN

SOITA 041 531 2275 
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TEKSTI JA KUVA Jani Winter

Aina lähtövalmiudessa
– 100-vuotias Pakinkylän VPK 

Pakinkylän VPK:n paloasema juh-
lasaleineen pitää sisällään seudun 
vanhimman jatkuvatoimisen yh-

distyksen, joka on merkittävässä roo-
lissa pelastustoimen kokonaisuudessa 
Helsingissä, kertovat palokunnan hal-
lituksen puheenjohtaja Ilmari Kuikka 
ja päällikkö Markku Pikkarainen. 

Pelastustoimintaan palokunnan yk-
sikkö antaa pelastusyksikkönsä, joka on 
30 minuutin lähtövalmiudessa vuoro-
kauden ympäri. Hälytyksiä on vuosit-
tain 35-45. Sen lisäksi tulevat eläinpe-
lastushälytykset, joita oli viime vuonna 
40. Palokunta miehittää kolme viikkoa 
vuodessa Helsingin sopimuspalokun-
nilla kiertävää eläinpelastusyksikköä, 
joka huolehtii virka-ajan ulkopuolella 
eläimille sattuvien hätätilanteiden hoi-
tamisesta. Tyypillinen eläinpelastusteh-
tävä on iso lintu, jonka raajojen ympä-
rille on sotkeutunut siima. Näihin, ku-
ten muihinkin kiireettömiin ja kiireel-
lisiin tilanteisiin apu löytyy yleisestä hä-
tänumerosta 112, joka hälyttää tehtä-
vään soveltuvimmat yksiköt. Meiran 
kahvipaahtimon tulipalo Vallilassa on 
näistä suurin vuoden sisään, Pikkarai-
nen kertoo. Tulipalojen lisäksi vahin-
gontorjuntatehtävät ovat olleet iso teh-
tävätyyppi. 

Suositun nuoriso-osaston kautta pa-
lokunta saa merkittävimmän osan hä-
lytysosaston uusista jäsenistä. Mukana 
on lapsia seitsemänvuotiaasta alkaen. 
Tänäkin vuonna hälytysosastoon siir-
tyi nuoriso-osastolta kaksi uutta henki-
löä vahvistamaan lähtövalmiutta. Nuo-
riso-osasto on Pakinkylän lionsklubin 
pitkäaikainen tukikohde. Palokunta 
on monelle askel pelastusalalle amma-
tiksi asti. Viime vuosina kuusi henki-
löä on jatkanut pelastuskoulun kaut-
ta pelastuslaitokselle pelastajaksi. Myös 
kaupungin nykyinen pelastuskomenta-
ja Jani Pitkänen aloitti palokuntauran-
sa täältä lähes samaan aikaan Pikkarai-
sen kanssa.

Pikkarainen kertoo panostuksen vä-
estönsuojeluun kasvaneen Ukrainan 

tapahtumien myötä ja niistä saatujen 
kokemusten myötä. Hän itse kertoo 
valmistuneensa juuri kalliosuojakurs-
silta, minkä lisäksi hän kouluttaa Hel-
singin Pelastusliiton väestönsuojanhoi-
tajan kursseilla. Pelastuslaitoksen ylläpi-
tämiä kalliosuojia on Helsingissä usei-
ta kymmeniä, ja niiden käyttöhenkilö-
kuntaan tarvitaan paljon ihmisiä. Tämä 
on hyvä esimerkki siitä, kuinka moni-
puolisiin tehtäviin sopimuspalokunta-
toiminnan kautta voi hakeutua. 

Rahoituksensa palokunta saa pelas-
tuslaitoksen maksamasta sopimuskor-

vauksesta. Sen lisäksi mm. huipputek-
niset ja arvokkaat sammutusasut tule-
vat suoraan pelastuslaitokselta, kuten 
radio- ja johtamisjärjestelmätkin. 

Toimintaan liittyminen ja siihen 
kuuluminen onkin ilmaista mukana 
oleville henkilöille, Kuikka vinkkaa. 
Mukaan pääsee myös aikuisiällä, ei-
kä mitään pohjataitovaatimuksia ole. 
Koulutus tehtäviin tulee omissa har-
joituksissa sekä pelastusalan ammatti-
laisten johtamilla kursseilla. Nettisivu-
jen kautta löytyvät yhteystiedot, jos toi-
minta kiinnostaa. v

Ilmari Kuikka (vas.) ja Markku Pikkarainen sammutusauton edessä.
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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. (09) 728 1220

Jukka Kärkkäinen
Hammaslääkäri, lääkäri
OK-Hammas

Hammashoitoa
OULUNKYLÄSSÄ

Siltavoudintie 4 
Ajanvaraus p. 09-7520880

Tilaa joulun herkut ennakkoon  
kätevästi netistä tai  

suoraan myymälästämme!

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
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Asukkaat hevosmiehinä. Toivola oli 
sata vuotta sitten ruuan suhteen lähes 
omavarainen maatila. Kaikkia juureksia 
ei jaksettu itse syödä, vaan niitä myös 
myytiin Oulunkylän torilla.

Toivola perus-
tettiin noin 100 
vuotta sitten 
huolehtimaan 
1918-19 käydyn 
”veljessodan”, 
sisällissotamme  
alaikäisistä 
orvoista ja 
muista huonoon 
asemaan joutu-
neista lapsista. 
Alkuun lapsia 
oli noin sata ja 
aikuisia henkilö-
kunnassa vain 
viisi.

Vuoden 1918 sisällissodan aihe-
uttama huoltotarve erityisesti 
orpojen kohdalla aiheutti Toi-

volan lastenkodin perustamisen syksyllä 
1922. Toivolan koulu aloitti toimintan-
sa laitoksen yhteydessä samana vuonna. 
Myös Helsingin lastensuojelulautakun-
nan toiminta alkoi vuonna 1922. Tänä 
syksynä on siis aika juhlistaa satavuo-
tista toimintaa lasten ja nuorten hyväk-
si Toivolanmäellä.

Toivola perustettiin alun perin tila-
päisluontoiseksi lastenkodiksi palvele-
maan sen hetkistä sijoitustarvetta. Vä-
hitellen lastenkotia alettiin kehittää ja 
toimintaa vakiinnuttaa. Aikansa hen-
gen mukaisesti lastenkodista kehitet-

tiin maataloutta ja karjanhoitoa har-
joittava tila. Lastenkoti oli ruokatalou-
deltaan melko omavarainen. Peltotuot-
teita riitti jopa myyntiin saakka. Viime 
sotien seurauksena Helsingissä syntyi 
uusia sosiaalipoliittisia ongelmia, jotka 
lastensuojelussa aiheuttivat sijoitustar-
peen lisääntymistä. Vuonna 1946 Toi-
vola muutettiin apukoulutasoisten op-
pilaiden laitokseksi ja Toivolan koulu 
muutettiin samalla apukouluksi. Täs-
tä alkoi vuosikymmeniä kestänyt vaihe 
Toivolan historiassa.

Itä-Pakilan Mikkolankujalla sijait-
sevalla Toivolanmäellä on koettu his-
torian aikana monenlaisia vaiheita ja 
muutoksia. Laitos on toiminut Toivo-

lan koulukodin, Toivolan oppilaskodin 
ja Toivolan lastenkodin nimillä. Vuo-
desta 2016 alkaen nimi on ollut Toivo-
lanmäen perheryhmäkoti. Perheryhmä-
kodin asiakkaita ovat alaikäisinä ilman 
huoltajaa Suomeen saapuneet turvapai-
kan saaneet nuoret. 

Tällä hetkellä Toivolanmäen alue on 
tiiviissä käytössä Toivolan koulun, So-
lakallion koulun, perheryhmäkodin ja 
maahanmuuttoyksikön jälkihuollon tii-
min toimesta. Toiminta on ympärivuo-
rokautista. Arkipäivisin koulujen oppi-
laita opiskelee Toivolanmäellä noin 170. 
Kymmeniä perheryhmäkodin ja jälki-
huollon asiakkaita asuu tai asioi Toivo-
lanmäellä päivittäin. Kymmeniä opetta-
jia ja sosiaalialan ammattilaisia on työs-
sä Toivolanmäellä päivittäin. Yhteistyö-
tä tehdään erilaisten järjestöjen, kuten 
esimerkiksi Yhteiset Lapsemme ry:n ja 
Diakonissalaitoksen kanssa, jotka järjes-
tävät perheryhmäkodin asiakkaille kum-
miperhetoimintaa. Pakinkylän lionsklu-
bin jäsenet ovat olleet järjestämässä usei-
ta vapaan-ajan tapahtumia perheryh-
mäkodin asukkaille. Tapahtumissa syn-
tyy arvokkaita kontakteja kotoutuvien 
nuorten ja aikuisten välille. v

Sata vuotta toimintaa 
Toivolanmäellä

TEKSTI Kari Koivisto  KUVAT Toivolan perheryhmäkoti  
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J o u l u l o u n a a t

A r k i l o u n a a t

À  l a  c a r t e  

Y k s i t y i s t i l a i s u u d e t

Y r i t y s t i l a i s u u d e t

TERVETULOA ANNAN
KARTANOON!

T u o m a r i n k y l ä n t i e 4 - 1 8

0 0 6 9 0  H e l s i n k i
 P . 0 2 0  7 9 3  1 7 8 0

E m a i l : m y y n t i @ a n n a n k a r t a n o . f i

w w w . a n n a n k a r t a n o . f i
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TEKSTI Topi Vesteri KUVA Heikki Nenonen

Ystävämme
Kuka olet    Tiia Valve-Tuovinen,  Tiia Valve-Tuovinen,  
  Pakilan seurakunnan kirkkoherra,  Pakilan seurakunnan kirkkoherra,  
 kahden pojan äiti, puoliso ja koiranomistaja.. kahden pojan äiti, puoliso ja koiranomistaja..

Lapsuutesi paras muisto    Huolettomat lapsuuden kesät. Vapaus mummolassa ja parhaan 
ystäväni mökillä kesällä, kun aurinko aina paistoi. Pidin uimisesta ja veteen hyppelystä.  
Myimme jopa lippuja pellehyppynäytöksiimme.

Takanasi on raskas työpäivä – miten rentoudut?    Menen tanssimaan. Marco Bjurströmin  
Happy Hour on paras. Tai menen hydrobic-tunnille eli vesiaerobiciin.

Jos sinun pitäisi syödä vain kolmea ruokalajia loppuelämäsi ajan, mitä söisit?  

Voisilmäpullia, perunaa ja kalaa. 

Mikä ilahduttaa sinua?    Oma perhe. Mutta myös koronarajoitusten väistyminen - voi taas  
tavata ihmisiä. Kanssaihmisten ystävällinen hymy ilahduttaa minua.

Paras luonteenpiirteesi    Olen luonteeltani valoisa, tehokas ja hyvä organisoimaan.

Ketä ihailet / miksi?    Ihailen oman polkunsa kulkijoita, jotka uskaltavat kulkea kohti unelmiaan.

Elämäsi biisit    ##11 Pave Maijasen Elämän nälkä. tätä kuuntelin jo silloin, kun musiikki oli  
tallennettu C-kasetille. #2 #2 Niin kuin taivaassa -musikaalin / elokuvan Gabriella’s song,  
sen esittää Malena Erman. Kaunis sävel, mutta kuuntele sanat!  
#3#3 Virsi 341 ”Kiitos sulle jumalani”. Siinä kiitetään kaikesta. Monikäyttöinen minun työssäni.

Paras paikka sinulle on/miksi?    Koti, jossa nautin arkisista jutuista ja  olemisesta.  
Paikat, joista on avarat näkymät pellon tai järven yli. Ei tarvitse olla korkealla, kunhan  
on avarat näkymät. 

Kirja, jota suosittelet muillekin    Juuri nyt kuuntelen matkalla töihin äänikirjana  
Heli Pruukin Irja Askolasta kirjoittamaa kirjaa Sydänten piispa. Tämä kirja on elämän  
makuinen ja toiveikas.
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Helsingin Lasi ja Puu Oy
Ohrahuhdantie 4, 00680 Helsinki

09 792 100 /  09 791 590
www.helsinginlasijapuu.fi

Kaikki puu- ja lasialan työt,  
murtokorjaukset  

sekä taulujen kehystykset.

Luotettavat maalämpö- ja  
ilmavesi lämpöjärjestelmät Suomen  

laajimmalla kokemuksella

020 7737 300 • myynti@tomallensenera.fi • www.tomallensenera.fi

Meiltä myös
Lattialämmityksen asennus
Patteriverkoston asennus

Huolto 

Inna In Style ja Art Jazz toivottaa kaikille 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

PARTURI-KAMPAAMO

Sysimiehentie 39 A, 00670 Helsinki 
p. 040 835 0388 

Nettiajanvaraus: innastyle.fi

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! 
Katso myös kulttuuriklubin ohjelma: artjazz.fi
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Pakila-Seura täyttää tänä vuonna 
60 vuotta. Seura on perustettu 
7.10.1962. Juhlavuotta on juh-

listettu erilaisin tilaisuuksin ja joulu-
kuussa on vielä juhlakonsertti ja juhla-
päivälliset.

Seuran ensimmäinen puheenjohta-
ja oli Toivo Ehn ja yhdeksänjäsenises-
sä johtokunnassa oli vain miehiä. Hei-
dän joukossaan oli muun muassa kan-
sanedustajanakin toiminut Kaarlo Pet-
tinen. Pakila-Seuran puheenjohtaja-
na 17 vuotta toiminut Matti Enroth 
sanoo, että Helsinki oli vuonna 1946 
tehnyt ison alueliitoksen, kun Helsin-
gin maalaiskunnasta eli nykyisestä Van-
taasta suuri määrä alueita ja muun mu-
assa Pakila liitettiin pääkaupunkiin.

”Pakilassakin koettiin 1960-luvulla, 
että alue tarvitsee isossa muutosproses-

sissa asukkaiden etujen puolustamiseen 
oman kaupunginosayhdistyksen. Pakila 
oli vielä tuohon aikaan hyvin erilainen 
paikka asua kuin nyt”, Enroth sanoo.

Keskiluokkaistuminen
Pakila oli vielä 1960-luvun alkuvuosi-
na lähinnä työväen asuttamaa maaseu-
tua, tiet olivat hiekkateitä, talot pää-
osin ilman vesijohtoja eikä alueella ol-
lut asemakaavaa. Paloheinä oli metsää, 
Torpparinmäki peltoja ja Tuomarinky-
lää hallitsi yksin kartano.

”Pakiloituminen” eli Pakilan vau-
rastuminen alkoi 1960-luvulla. Alueen 
asumisolot kohenivat ja työväenluokka-
taustainen asujamisto alkoi monipuo-
listua ja keskiluokkaistua.

”Pakila-Seura toimii yhä puolueista, 
uskonnoista ja etnisistä taustoista riip-

pumattomana, jotta äänemme kantaisi 
mahdollisimman laajalle”, sanoo Paki-
la-Seuran nykyinen puheenjohtaja Rai-
mo Rahkonen.

Rahkonen on seuran kuudes puheen-
johtaja. Toivo Ehniä seurasi Tapio Suo-
mi, jonka jälkeen tuli Matti Enroth ja 
hänen jälkeensä Urpo Oksanen ja Ta-
pio Klemetti. Seuran nykyisessä halli-
tuksessa naisia on jo neljä ja jäsenistössä 
heitä on enemmistö. Seurassa on noin 
150 jäsentä.  

”Asukkaiden edunvalvonta kaupun-
kiin päin on yhä toiminnan kovaa ydin-
tä. Kaavoitus, koulu- ja päiväkotiasiat, 
liikenne, ympäristöasiat, paikalliskult-
tuuri ja erilaisten vuotuisten joukko-
tapahtumien järjestäminen työllistävät 
seuraa”, sanoo Pakila-Seuran varapu-
heenjohtaja Jari Mörö.  

Pakin talon kohtalo
Pakila-Seuran toiminnan yksi kulmaki-
vi on Pakin talon vuokraus. Se on yk-
si neljästä legendaarisesta Pakilan perus-
tajatalosta eli ”savuista” ja historiallisel-
ta nimeltään Erikas. Pakila-Seura on yl-
läpitänyt ja varustanut tiukin suojelu-
määräyksin suojeltua Pakin taloa vuo-
sikymmenet. Talossa ovat tuhannet hel-
sinkiläiset viettäneet erilaisia perhe- ja 
muita juhliaan. Helsingin kaupunki 
myy nyt Pakin talon. Pakin talo on yk-
si reilusta 200 kiinteistöstä, joista kau-
punki on luopumassa.

”Pakila-Seurassa toivomme, että kau-
punki löytää ratkaisun, jolla pakilalai-
sille rakas kotiseututalo säilyisi asukkai-
den käytössä. Pakila-Seura on halukas 
jatkamaan toimintaansa talossa”, Rah-
konen sanoo. v 

TEKSTI Esko Lukkari KUVA Pakila-Seura

Pakila-Seura on  
virkeä 60-vuotias

Alueen asukkaiden  
edunvalvoja järjestää  
vuosittain useita isoja  
yleisötilaisuuksia.

Pakintalon 
musta tupa 
on alunperin 
savupirtti 
1700-luvulta.

Parturi-Kampaamo Margito

Margit Rinaldo, Iris Björkman, Sari Luhtala
Pakilantie 55, 00660 Helsinki, puh. 041 5013950

Seppo Ikonen
040 1604230

senioritalkkarit@gmail.com
www.senioritalkkarit.fi
Olemme myös facebookissa!

Apua arjen pieniin ja suuriin ongelmiin

Palveluitamme: pihatyöt, 
kiinteistönhuolto, kodin 
korjaustyöt, kattojen  
lumityöt, remontit jne.
Soita ja kysy lisää!

Senioritalkkarit
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SIELLÄ ASUU ELÄMÄNILO.

Päiväkummun hoivapalveluita: 

KOTIPALVELUT • HOITOKODIT 
• PALVELUASUMINEN • PÄIVÄTOIMINTA

PÄIVÄTOIMINTA 
LISÄÄ ANNELIN 
ILONRYPPYJÄ Aamukahvilla omassa keittiö

ssä

Aleksin tilataksissa juttutuokio kavereiden kanssa

Ruskaretkellä tunnistetaan yhdessä puulajeja

Musavisan jälkeen virkistyneenä kotiin

Kermaisesta lohikeitosta energiaa iltapäivään

Kun kaipaat virkistävää puuhaa 
mukavassa seurassa, on päi-
vätoiminta oiva ratkaisu silloin. 
Me liikumme, aivojumppaam-
me, harrastamme kulttuuria 
ja kädentaitoja, ulkoilemme ja 
syömme hyvää ruokaa yhdessä. 
Päivätoimintapäivä lisää sinun 
ja omaishoitajasi elämänilosta 
kertovia ilonryppyjä.

Lue lisää päivätoiminnastamme: 
paivakumpuhoiva.fi

Paloheinä: 050 305 3193 
Malminkartano: 050 570 1341

-- HHeeiiddiinn  HHuuoonnee  --

KKllaassssiinneenn  hhiieerroonnttaa        esim. 60/75/90 min 

RRaaiinnddrroopp--hhiieerroonnttaa 60 min 

Rentouttava hieronta eteerisillä öljyillä, 

jalkapohjat ja selkä käsitellään, tuoksut kuin välimeren keittiö 
tämän jälkeen . 

OOmmnniippaatthhiiee n.60 min

on Kraniosakraali-osteopatian muoto, joka Sopii kaikenikäisille, 
hyvin hellävarainen ja rentouttava! 

TTeerrvveettuullooaa!!  

VVäällkkoommmmeenn!!  

AAjjaannvvaarraauuss::    004400  551111  00331111    

Heidi Stenbacka-Monnberg 

HUOM! Uusi osoite 

PPuukkkkiillaannttiiee  55  aa  11,,  0000665500  HHeellssiinnkkii  //  VVeerrääjjäämmääkkii  

wwwwww..hhuuoonnee..iinnffoo  
Käpyläntie1, 00610 Helsinki    |    www.koskelanhammas.fi

HAMMASLÄÄKÄRIASEMA
Hammaslääkärit

Sanni Aho, Katariina Savijoki,
Katja Kurhela

Erikoishammaslääkäri
Susanna Paju (iensairaudet)

Suuhygienisti
 

Varaa aika soittamalla
(09) 720 6800 tai netistä.

Leila Leppänen
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H ienoa, että Pakilan perintei-
nen koko perheen Kylätapah-
tuma saatiin järjestää taas kah-

den koronavuoden jälkeen. Sitä oli odo-
tettu; paikalle kertyi peräti tuhatkunta 
kävijää. Ihmiset kaipaavat mukavaa yh-
dessäoloa. 

Tällä kertaa päästiin tutustumaan 
uuteen, hienoon Pakilanpuiston kou-
luun, jonka piha täyttyi vieraista heti 
kymmeneltä. Luvassa oli iloista toimin-
taa ja markkinatunnelmaa. Hevosajelut, 
hali- ja vetokoirat, eko-onginta ja var-
sinkin taikuri Sami Paavolan uskomat-
tomat temput saivat innostuneen vas-

Kylätapahtumaa  
oli odotettu

TEKSTI Päivi Suorsa-Jäppinen  KUVAT Marja-Leena Turunen ja Jaana Vuorinen

taanoton perheen pie-
nimmiltä. Myös Pa-
kilan voimistelijoiden 
nuorten tanssiesitys 
ihastutti katsojia.

Aikuisia kiinnos-
ti erityisesti suositun 
historioitsijan Teemu  
Keskisarjan esitelmä 
Hattujen sodasta ja 
Tuomarinkylän tais-
telusta. Keskisarja on 
asunut Paloheinässä 
viisitoista vuotta ja Pa-
kila-Seura valitsi hänet 
tapahtuman yhteydes-
sä vuoden pakilalaisek-
si 2022. Keskisarja kiitti tunnustuksesta 
”kotiseutunsa ihmisiä”.

Suuri ponnistus paikallisilta 
toimijoilta
Tapahtuman letkeästä tunnelmasta ja 
musiikista vastasivat pihalla Pakilan Pe-
limannit ja Baggböle Big Bänd ja ruo-
kasalissa pianisti Sergei Sokolev.  

Jossain vaiheessa nälkä yllätti. Ei hä-
tää, pihalla oli tarjolla maistuvaa kas-
viskeittoa ja ohukaisia sekä grillimakka-

Perheen nuorimmat seurasivat  
herpaantumatta taikuri Sami  
Paavolan uskomattomia temppuja.

Aurorat pyörittivät tapahtumassa kahvilaa ja myivät  
arpoja. Kaikki nämä tuotot ohjataan lyhentämättöminä 
hyväntekeväisyyteen. 

raa. Sisällä ruokasalissa tarjoilusta vas-
tasi Aurora Cafe, jonka pöydät notkui-
vat herkullisia suolaisia ja makeita lei-
vonnaisia.

Kävijöillä oli myös mahdollisuus tu-
tustua sähkö- ja tavarapyöriin, joita 
alan yrittäjät olivat tuoneet testattavik-
si. Asia kiinnosti monia, mahdollisesti 
pyörän hankintaa suunnittelevia. Myös 
rullahiihtoa oli mahdollisuus kokeilla.

Kylätapahtuma on suuri ponnistus, 
johon osallistuu lukuisia paikallisia jär-
jestöjä ja yrityksiä. Vetovastuuta kantaa 
Lions Club Helsinki/Aurora. 

Ensi vuonna tavataan taas syyskuun 
ensimmäisenä lauantaina! v

Kanta-asiakkaana
saat alennusta
KAIKISTA itsehoito-
tuotteista!
Liittyminen on kätevää
ja maksutonta.
Liity heti apteekissa!
Lue lisää: pakilanapteekki.fi/kanta-asiakkuus
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Tyyppi  Koko  Vh. alk.

1h+kt  27,5 m²  209 000 €

2h+kt  40 m²  291 000 €

3h+kt  56 m²  409 000 €

3h+kt  65,5 m²  419 000 €

3h+kt+s  76,5 m²  321 000 €

4h+kt+s  87 m²  597 000 €

5h+k+s  97 m²  652 000 € 

Hoitovastike 4,2 € / m²
Oma tontti
Autohallipaikkoja / pihapaikkoja saatavilla. 
 

Myynti ja lisätiedot: 

Juuso Kallioranta - 050 357 5258 - juuso.kallioranta@jatke. 

Huoneistoesimerkkejä

Kysy myös muita huoneistotyyppejä ja mahdollisesti 
vapautuvia varauksia.

UUSIA KOTEJA LÄNSI-PAKILAAN

RAKENNAMME KOTEJA, JOISSA ON HYVÄ OLLA JA ELÄÄ.

Asunto Oy Helsingin Herttuan rakennustyöt ovat alkaneet ja huoneistot 
ovat myynnissä. Tutustu kohteeseen sivuillamme www.jatke. ja pyydä 
lisätietoja. Tarjolla on kaikenkokoisia asuntoja yksiöistä suuriin perhekoteihin.

www.jatke.

JR-RAUTA OY

Palveleva  
rautakauppa  

LÄHELLÄ SINUA!
Saa silmät loistamaan.

Pakilantien 14
00630 HELSINKI
jr-rauta.fi

info@jr-rauta.fi
0500 477 229
09 754 4069

www.zetapalvelut.fi

KIINTEISTÖPALVELU  
JA SIISTEYS OY

Zeta

050 550 1501
info@zetapalvelut.fi
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TEKSTI Pertti Rekonen  KUVAT Topi Vesteri ja Olli Aulio

Pakilan Partiomaja, maanantain talkootiimi. Remonttileijona Pertti Rekonen.

Pakinkylän leijonien reipas tal-
kooporukka rakensi ahkeras-
ti ja taidolla Pakilan Partioma-

jan keittiöön uuden lattian. Partiolip-
pukunta Vuorenhaltioiden kokoontu-
mispaikka on ainutlaatuinen, Nurmi-
järveltä tuoduista vanhan riihen hirsis-
tä vuonna 1957 rakennettu tunnelmal-
linen partiomaja. Partiomaja sijaitsee 
metsän siimeksessä Hyvän Paimenen 
kirkkoa vastapäätä.

Pakilan Partiotuen ahkera joukko 
oli itse purkanut majan vanhan latti-
an edellisen viikonlopun aikana, jol-
loin me leijonat pääsimme aloittamaan 

uuden lattian rakentamisen maanan-
taina 19.9.2022. Työssä tarvittavat 
materiaalit rahoitettiin tuotoilla, jot-
ka leijonat olivat hankkineet erilaisil-
la toiminnoillaan, esim. joulukuusien 
myynnillä. Puolet rahoituksesta saatiin 
Arne Ritari -säätiöltä (Arne Ritari on 
Suomen lionstoiminnan kummi). Tal-
kootyötunteja kertyi 150.

Osaajia löytyi
Prosessin alussa varmistettiin, että 
joukostamme löytyi riittävästi talkoo-
työhön sitoutuneita ja remonttitaitoi-
sia leijonaveljiä, joilla varmasti pysy-

Talkoot tunnelmallisella  
partiomajalla 

Pakilan Partiotuki hoiti purkamisen.

Leijonia nähty Pakilassa

vät työkalut käsissä. Talkoisiin osal-
listui 10 veljeä ja yksi lady. Työkalu-
ja veljillämme oli varmasti yhtä paljon 
kuin pienen rakennusliikkeen koneva-
rikolla. 

Yhteistyö
Erittäin hyvin sujunut yhteistyö Pa-
kilan Partiotuen kanssa mahdollis-
ti onnistuneen hankkeen. Partiotu-
ki palkkasi työmaan vastaavan mes-
tarin/rakennesuunnittelijan sekä säh-
kömiehen. Tilaaja vastasi myös itse la-
honneen lattian purkamisesta sekä uu-
den lattian lakkaamisesta. Ilman klu-
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Talkootiimiläisiä  
valmiilla lattialla.

bimme ja Aarne Ritari -säätiön rahal-
lista apua ja talkootyötämme Partiotu-
ki ei olisi kyennyt rahoittamaan han-
ketta.

Rossipohjan tuuletus
65 vuotta vanhan majan keittiön ros-
sipohjainen lattia oli jo pahoin vauri-
oitunut, osittain puutteellisen alapoh-
jan tuuletuksen vuoksi. Rakensimme 
uuden, rossipohjaisen, ekovillaeristei-
sen lattian kaikkien nykyisten säädös-
ten mukaan. Valitettavasti hiirulaiset, 
oravat ja muut jänistä pienemmät met-
sän asukit joutuvat nyt etsimään uu-
den kodin. Kunnollisen alapohjan tuu-

Toimintamme koostuu sekä varainhankinnasta että palvelutoimin-
nasta. Kaikki hankkimamme varat lahjoitamme lyhentämättöminä 
tuen saajille. Tärkein varainhankintamuotomme on ”Leijonakuusien” 
myyminen alueemme koteihin sekä  yrityksille ja yhteisöille pää-
kaupunkiseudulla. Kuusituotoilla rahoitetaan apumme alueemme  
nuorten harrastustoimintaan. Leijonakuusemme tuottavat näin iloa  
läpi vuoden!

Esimerkkejä tuoreista tukemme saajista ovat nuorten parissa 
työskentelevien kuten urheiluseurojen stipendit vähävaraisille  
nuorille harrastuksen mahdollistamiseksi. Vastikään kunnostimme 
Vuorenhaltiat-partiolippukunnan partiomajan keittiön lattian  
hankkimalla lattiamateriaalit ja remontin rahoituksen sekä  
tekemällä 150 tuntia talkootyötä. Toimimme myös vanhusten ja 
apua tarvitsevien perheiden hyväksi.  

Tule mukaan Pakinkylän leijonatoimintaan  
– tule mukaan tekemään hyvää osana kansainvälistä avustusorganisaatiota!

Tänä hyvin poikkeuksellisena kalenterivuonna 2022 olemme 
myös tukeneet voimakkaasti Ukrainan sotapakolaisia yhteensä  
lähes 10 000 eurolla. 

Pakilan Pakinat -julkaisu palvelee informoimalla ja  
viihdyt tämällä koko aluettamme. Mahdollinen ylijäämä mainos-
tuloista jaetaan avustuksina sekin. Ystävänpäiväkonsertin ja 
Äitienpäivä tapahtuman järjestäminen on palvelutoimintaamme. 

Jos kiinnostuit toiminnastamme, ota yhteyttä:  
Presidentti Topi Vesteri, p. 040-0702002 tai  
jäsenjohtaja Lasse Halme, p. 050-5625754.

Katso lisää:  
http://verkkoviestin.fi/lionshkipakinkyla/

Pakinkylän Lions Club on yksi Suomen suurimmista lionsklubeista niin jäsenmäärältään  
kuin avustushankkeillaan mitattuna. Toimimme Pakila-Paloheinä-Torpparinmäki alueella,  
jossa olemme johtava hyväntekeväisyysjärjestö. Tuemme ennen muuta paikkakuntamme  
lasten ja nuorten hyvien harrastusten mahdollistamista. 

letuksen varmistamiseksi asennet-
tiin yhteen tuuletusaukkoon säädet-
tävä (tyristoriohjattu) kanavapuhal-
lin. Samalla asennettiin kaikkiin tuu-
letusaukkoihin metalliset tuuletusri-
tilät. Nyt lattia kestää taas seuraavat 
sata vuotta!

Talkooprojektin päättyessä kaikki 
osapuolet olivat tyytyväisiä leijonien 
työn laatuun ja ripeyteen sekä hyvin 
toimineeseen yhteistyöhön. Leijonat-
kin murahtelivat tyytyväisyyttään 
mukavaan yhteiseen tekemiseen. v

maunulan 
      

PPaallvveelleemmmmee  mmaa--ppee  88..3300--1199,,  llaa  99--1166
PPaakkiillaannttiiee  1100,,  0000663300  HH::kkii,,  0099--772244  88554433  
maunulan_apteekki.helsinki@apteekit.net 

KKaattssoo  kkaaiikkkkii  ttaarrjjoouukksseett                                            
                                                                                wwwwww..mmaauunnuullaannaapptteeeekkkkii..ffii Avainapteekit 

apteekki 
PARTURI-KAMPAAMO, MANTTAALITIE 13

SALON BONITA
Kiitän kuluneesta vuodesta. TERVETULOA!

Armi (Anu) Sankelo, 9.00-17.00 
puh. 040 580 3836

Hyvän tekeminen mukavassa porukassamme antaa elämääsi  
iloa ja positiivista sisältöä! Tulethan mukaan!
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Yritystoiminta

Kahvila Helmi on palvellut asi-
akkaitaan vuodesta 2013 läh-
tien Helsingin Länsi-Pakilassa. 

Ensi vuonna se viettää 10-vuotissynty-
mäpäiviään. Kahvilassa tarjotaan perin-
teistä kotiruokaa ja tavallisia leivonnai-
sia kuten makeita ja suolaisia piirakoi-
ta, voi- sekä pikkuleipiä. 

Helmessä voi sekä syödä lounas-
ta että noutaa sen, kotiinkuljetusta ei 
ole. Maanantaisin on pastaa, tiistaisin 
keittoja, keskiviikkoisin perunamuu-
sia ja lisäkkeitä, torstaisin keittoja, jo-
ka kolmas torstai hernekeittoa ja pan-
nukakkua sekä perjantaisin uuniruokaa.  
Kiertävä lounaslista vaihtuu kuuden 
viikon välein, välillä sitä myös uudiste-
taan. Kahvilasta voi myös ostaa erilaisia 
laatikkoruokia. 

 
Korvapuustit ja muut suosikit
Korvapuusti on ehdoton asiakkaiden 
suosikkituote ja erilaiset pullat, suolai-
sista tuotteista kinkku- ja parsapiirak-
ka sekä sillileipä ja tietysti lusikkaleivät. 

– Emme keksi pyörää uudelleen, 
vaan luotamme perinteisiin leipomo-
tuotteisiin ja ruokiin. Leivomme voi-
hin kaikki leivonnaiset mokkapaloja 
lukuun ottamatta. Lähes kaikki tuot-
teemme ovat laktoosittomia, emme-
kä käytä keinoaineita. Suosimme ko-
timaisia raaka-aineita ja vihanneksia.  
Emme juokse trendien perässä, tosin 
mitään tuotetta ei voi jättää poiskaan. 
Asiakkaat voivat myös esittää toiveitaan 
ja ideoitaan tuotteiden ja palvelun ke-
hittämiseksi. Toki tilauksesta teemme 
lähes mitä vaan, esittelee kahvilan omis-
taja ja perustaja Johanna Ilves. 

Uskolliset asiakkaat
Eläkeläiset, etätyöntekijät, lapsiperheet 
ja työmiehet ovat pääasiassa Helmen 
asiakkaita. Mies- ja harrasteporukoita 
kokoontuu myös kahvilassa, samoin pa-
riskuntia aamiaisella. Paljon on vakio-
asiakkaita myös Espoosta ja Vantaalta.  

Asiakkaat ovat hakeneet paljon ruokaa 
ja pullaakin korona-aikana, varsinkin 
alussa. Sen myötä tuli myös uusia asiak-
kaita varsinkin etätyöntekijöitä. Hel-
men liikevaihto on pienentynyt, vaikka 
se on ollut auki koko pandemian ajan.

– Asiakkaat ovat pitäneet kahvilan 
pystyssä, kiittelee Johanna.

Kahvila vuokraa tilojaan iltaisin ja 
viikonloppuisin. Siellä pidetään mm. 
yhtiökokouksia, muistotilaisuuksia ja 
syntymäpäiviä. Helmen pitopalvelulla 
on yhteistyötä yksityisten, yritysten ja 
seurakuntien kanssa. Sen kautta voi ti-
lata myös henkilökuntaa. Pitopalvelus-
ta on mahdollisuus saada sekä henki-
lökuntaa että tarjottavat muun muassa 
muisto- ja muihin tilaisuuksiin.

Unelmasta totta
– Olin haaveillut omasta kahvilasta. 
Vuokrasin tilat ja perustin kahvila Hel-
men edellisen yrittäjän lopettaessa toi-
mintansa näissä tiloissa. Aluksi työsken-
telin yksin ja tein pitkää päivää. Käytän 
edelleen talouskoulun aikaisia keittokir-
jojani, kertoo entinen paloheinäläinen 
Johanna Ilves.

Työntekijöitä on nykyään kuusi, jois-
ta osa on osa-aikaista. Johannan apu-

TEKSTI Marjaana Sunila-Kankare  KUVA Peik Nasrollah

na ovat myös leipurikondiittoritytär ja 
kokkipoika.

Kahvilayrittäjä on tyytyväinen Pa-
kila-Paloheinän alueeseen ja asiak-
kaat ovat mukavia. Hän toivoo, että 
lähiseutua kehitettäisiin maltillisesti.   
Ilves ei pidä alueen muita kahvila- ja ra-
vintolayrittäjiä kilpailijoinaan. On pel-
kästään hyvä, että lähistöllä on tarjol-
la erilaisia kahvilapalveluja ja -tuotteita.   

Helmi – pieni ja kodikas  
tulevaisuudessakin
Aikaisemmin Johanna työskenteli kes-
kustan lounasravintolassa ja vuosia so-
tilaskodissa. Kun lapset olivat pieniä, 
hän piti lasten päiväkerhoa Pakilan seu-
rakunnassa.

Johannalla ei ole suurempia tulevai-
suuden suunnitelmia. Hän haluaa, et-
tä Helmi pysyy pienenä ja kodikkaa-
na. Tosin Johanna suunnittelee kahvi-
lan stailausta, muttei aio sitä laajentaa. 
Hän tuntee asiakkaat, viihtyy työssään 
ja toivoo eläköityvänsä tästä työstä.

Johanna harrastaa vapaa-ajallaan lu-
kemista, neulomista ja vesijuoksua. Hän 
on tuore mummi ja kolmen lapsen äi-
ti. Johanna kiittää kaikkia asiakkaitaan. 
Heidän tähtensä täällä ollaan. v

Kahvila Helmi – Pakilan helmi

Johanna Ilves pullantuoksuisessa kahvilassaan.
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Asianajotoimisto 
Juhani Salmenkylä Ky
Asianajaja Hilkka Salmenkylä – perhe- ja perintöoikeutta

hilkka.salmenkyla@salmenkyla.fi
puh. 09 724 0166

Kysy vapaita asuntoja! 
p. 0400 341 306 tai virpi.paananen@helander-kodit.fi

www.helander-kodit.fi

LYHYT- JA PITKÄAIKAISTA 
PALVELUASUMISTA IKÄIHMISILLE 

Haagassa, Maunulassa ja Vuosaaressa

• Esteetöntä asumista turvallisessa yhteisössä
• Yksiöitä ja kaksioita 25-76 m2

• Yhteiset tilat, kuntosali, sauna ja pyykkitupa asukkaiden käytössä
• Hoiva- ja fysioterapiapalveluja
• Tehostettua palveluasumista ja päivätoimintaa
• Kaikki talomme ovat hyväksytty  

palvelusetelipaikoiksi

AVOINNA AJANVARAUKSELLA: 
puh. 0400 823 923, kirsi.m@onnenjalat.fi 

Nettiajanvaraus: www.onnenjalat.fi
 

Jalkahoitola  

Kiitos kuluneesta vuodesta,  
tervetuloa ensikin vuonna!

Jalat Onnen

Pakilantie 55, 00660 Helsinki

Onnen Jalat

PASILA

NUORISOTYÖTÄ TUKEMASSA

Mäkitorpantie 23, puh. 09 752 4939
Tervetuloa!
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Musiikkikoulun perustaminen 
Pakilaan 40 vuotta sitten v. 
1982 oli vahvan alueellisen 

yhteistyön tulos. Kokoavia hahmoja oli-
vat tuolloin muiden muassa seurakun-
nan päiväkerholaisten parissa työken-
nellyt pianopedagogi Kaarina Salin se-
kä alueella asuneet ja paikallista musiik-
kielämää toiminnallaan rikastuttaneet 
viulutaiteilijat Sirpa Lannes-Tukiainen 
ja Seppo Tukiainen. Näiden aktiivisten 
toimijoiden ympärille syntynyt piano- 
ja viuluoppilaiden kasvava joukko antoi 
aiheen perustaa alueelle musiikkikoulu. 
Perustamisen mahdollistava taloudelli-
nen tuki saatiin lionsien toteuttaman 
Rakkaus näkyy -varainkeruukampan-
jan kautta ja tila-asiat järjestyivät Paki-
lan seurakunnan myötävaikutuksella. 
Pakilan musiikkiopiston ensimmäinen 
rehtori oli diplomiurkuri Kari Jussila, 
silloinen Pakilan seurakunnan kanttori.

Yhteistyöllä eteenpäin
Musiikkikoulusta lakisääteisen valtion-
osuuden ja Helsingin kaupungin toi-
minta-avustuksen piiriin kuuluvaksi 
Pakilan musiikkiopistoksi kehittyneen 
oppilaitoksen toiminnassa paikallinen 
sidosryhmäyhteistyö on yhä edelleen 
vahva tekijä. 40-vuotias Pakilan musiik-
kiopisto koetaan alueelle hyvällä tavalla 
oman kylän opinahjoksi, jonka palvelut 
löytyvät läheltä kotia ja tuntuvat turval-
lisen tutuilta. Motivoiva panos lasten ja 
nuorten tärkeään harrastustoimintaan 
tulee jatkuvasti pakilalaisista kodeista, 
jotka yhä kannustavat lapsia kehittävän 
ja iloa tuottavan musiikinopiskelun pa-
riin. Paikalliset lionsklubit vuotuisine 
musiikkiopistolle kohdentamine avus-
tuksineen ovat niin ikään pysyneet osal-
taan toiminnan mahdollistajina kautta 
koko musiikkiopiston historian.

Uusi konserttisali
Musiikkiopiston toiminnan myötä, 
opetustoiminnan tuloksena toteutuu 
sen toimialueella vuosittain runsas tar-
jonta kaikille avoimia konsertteja, vie-
railuja ja tapahtumia, joissa musiikki on 

rikkaasti mukana. Musiikkiopistolle on 
saatu myös uusi akustisesti muunnelta-
vissa oleva tila, Sininen sali. Uusi sali on 
mitoitettu n.120 hengelle ja sen tekno-
loginen varustelutaso on laadukas, mis-
tä kiitos erityisesti Opetus-ja kulttuuri-
ministeriölle. Ohrahuhdantiellä sijaitse-
va Sininen sali on vakituisesti musiikki-
opiston ja Pakilan Voimistelijoiden yh-
teiskäytössä, mutta vuokrattavissa tila-
päisesti myös muiden toimijoiden ja ta-
pahtumajärjestäjien tarpeisiin.

Matalalla kynnyksellä  
mukaan musiikkiin
Musiikkiopiston opetustarjonta on sen 
elinvuosien myötä laajentunut katta-
maan kaikki musiikin lajit: klassinen, 
rytmimusiikki ja kansanmusiikki sekä 
vanha musiikki. Perinteisten soittotun-
tien lisäksi valikossa on nykyään run-
saasti erilaista osallistavaa ryhmätoimin-
taa; musiikkileikkiryhmiä, valmentavan 
opetuksen ryhmiä, yhteissoittoa, orkes-
tereita, lauluyhtyeitä, bändejä. Musiik-
kiopiston kynnys on madaltunut myös 
siinä mielessä, että pääsykokeita ei enää 
ole, vaan mukaan pääsee ilmoittautu-

malla ja peruutuspaikkoja voi kysellä 
läpi lukuvuoden. Pakilaan rakenteilla 
olevien koulujen valmistuttua toivom-
me voivamme jalkauttaa matalan kyn-
nyksen musiikkitoimintaa myös niihin, 
vielä lähemmäs oppilaita.

Maailma haltuun  
säveltämällä
Uusimpana lajina musiikkiopiston ope-
tustarjonnassa on sävellys. Suomen Sä-
veltäjät ry:n rahoittaman hankkeen 
kautta päästiin muutama vuosi sitten 
kokeilemaan sävellystä itsenäisenä op-
piaineena ja nyttemmin se on jo vakiin-
tunut suosituksi lajiksi isolle joukolle eri 
instrumentteja soittavia oppilaita. Sävel-
täminen avaa uusia näkökulmia paitsi 
musiikkiin, myös maailmaan. Musiikis-
sa piilee valtava potentiaali uusien tule-
vaisuuksien kuvitteluun, sillä sen avulla 
voidaan kuvailla ilmiöitä ilman sanoja, 
taikoa kuvitelmat konkretiaksi ja mah-
doton mahdolliseksi. Säveltäminen avaa 
oppilaille uusia näkökulmia musiikkiin 
sitä kautta, että he voivat luoda sitä itse. 
Itse luodun parissa on mahdollista ta-
voittaa syvä osallisuuden kokemus. v

JunnuBigBandin ja BaggböleBigBandin yhteisjamit Sinisessä salissa keväällä 2022.

40-vuotias Pakilan musiikkiopisto 
opettaa myös säveltämään

TEKSTI JA KUVA Anni Holma
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Leijonatapahtumia

Kunniamerkit, glögitarjoilu

Tilaisuuden järjestää Pakilan seurakunta yhdessä  
alueen lionsklubien Aurora ja Pakinkylä sekä  

Pakilan Musiikkiopiston kanssa.

Tervetuloa  
Itsenäisyysjuhlaan

Itsenäisyyspäivänä ti 6.12.2022 klo 16  
Hyvän Paimenen kirkkoon

J. Sibelius: Andante Festivo Katja Mäkiö

Tervehdyssanat Topi Vesteri 

Rukoushetki Tiia Valve-Tuovinen 

A. Järnefelt: Kehtolaulu 
Lilli Hyytinen, viulu. Satu Lahdenperä, piano

Lausuntaa Lari Ylönen 

Juhlapuhe Annikka Hurme 

S. Kiviniemi: Funlandia 
Sofia Kiviniemi, harmonikka. Ensiesitys.

Maamme

Tervetuloa!

Ystävänpäivän konsertti:  
Lasse Halme & Deep Sea Divers
Syvänmerensukeltaja: Juicen virsikirjan helmiä

Tiistaina 14.2.2023 klo 19  
Pakilan Hyvän Paimenen kirkossa, Palosuontie 1 
Ystävänpäivän konsertissa sukelletaan Juicen syvällisiin kappaleisiin,  
tuttuihin ja tuntemattomiin helmiin. Kaikki tuntevat Juicen pintahitit,  
mutta pinnan alla hän oli vakava ja syvällinen lauluntekijä.  
Juicelle rakkaudessa oli uskonnollista syvyyttä.
Lasse Halme & Deep Sea Divers: Lasse Halme, laulu ja kitara
 Kimmo Kajos, kitara ja laulu
 Ilkka Hanski, basso ja laulu
 Veli Piiponniemi, rummut
Ohjelman hinta on 20 €, tuotto alueen nuorisotyön hyväksi.
Liput: ennakkoon Pentti Mattila (045 1269974) ja Tuula Kivioja  
(040 5318810) tai ovelta tuntia ennen konserttia.  
Lisätiedot: Lasse Halme (050 5635754). 

Konsertin järjestävät: Lions Club Helsinki Pakinkylä  
 Lions Club Helsinki Aurora

Avustukset
Pakilan lionsklubit jakavat avus-
tuksia toimintakautena 2022-2023. 
Avustuksia myönnetään lasten ja 
nuorten harrastuksiin. Etusijalla  
ovat seurat ja yhteisöt, jotka  
edistävät vähävaraisten lasten  
ja nuorten harrastustoimintaa.  

Avustusten haku: 
Perusteltu hakemus lähetetään 
15.3.2023 mennessä.

LC Helsinki/Aurora:  
Jaana Vuorinen 
jaanakatariina66@gmail.com 
Lisätiedot: p. 040 527 4524

LC Helsinki/Pakinkylä:  
Jukka Jylhä 
Västäräkintie 11A, 00730 Hki 
jukka.jylha@saunalahti.fi 
Lisätiedot: p. 0400 508 241

Lisätietoja klubien nettisivuilta.

Myymme kuusia 17.-24.12.  
yhdessä partiolaisten kanssa
• K-Supermarket Torpparinmäki
• S-market Pakila (Pakilantie 61)
• K-Market Pikkusisko (Yhdyskunnantie 22)
• S-market Torpparinmäki (Torpparinmäentie 1a)

Lions Club  
Helsinki Pakinkylä
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S ri Lankan jo 36-vuotias kummi-
lapsiohjelma on Suomen Lions-
liiton vanhin yhtäjaksoinen kan-

sainvälinen avustusohjelma. Sri Lan-
kan ja Suomen lionit tekevät yhteistyö-
tä auttaakseen vähävaraisten perheiden 
lapsia heidän koulutuksessaan. Avustus 
kohdistuu yksittäiseen lapseen, ei ky-
läyhteisöön, toisin kuin monien mui-
den järjestöjen ohjelmissa. 

Tuen piirissä on ollut 2900 lasta ja 
tällä hetkellä heitä on 1000. Kummi-
lapseksi hyväksytään 5-14 -vuotias lap-
si, jonka koulumenestys on lupaava. 
Yleensä he ovat isästään orpoja ja per-
heen toimeentulo on niukka. Perheen 
tulot saattavat olla vain 10–40 euroa/
kk. Paikallinen lionsklubi välittää vuo-

Leijonien kummilapset  

Sri Lankassa
sittaisen tukimaksun (120–360 euroa) 
lapsen perheelle kuukausierissä. Tuki-
summa riippuu siitä, millä kouluasteel-
la nuori on. Nämä suomalaisittain vaa-
timattomat summat takaavat, että lap-
selle voidaan hankkia pakollinen kou-
lupuku, koulutarvikkeita ja ravitsevaa 
ruokaa. Lukiolaiset käyvät myös yksi-
tyistunneilla, sillä kilpailu yliopistopai-
koista on kovaa. Yliopistotasolla oppi-
kirjat sekä matka- ja asumiskulut lisää-
vät tuen tarvetta. Sri Lankassa koulu 
aloitetaan viisivuotiaana ja lukion päät-
tyessä nuori on 19-vuotias. Tuki lop-
puu, jos lapsi lopettaa koulunkäynnin 
tai kun hän suorittaa tutkinnon lop-
puun. 

Kummius antaa paljon
Suuri joukko tukea saaneita nuoria on 
valmistunut ammattiin ja käynyt yli-
opiston. Tutkinto mahdollistaa parem-
man työpaikan ja tuo sitä kautta pa-
remman elämän koko perheelle, sillä 
elatusvastuu vanhemmista siirtyy usein 
lapsille yksityispuolen eläkkeiden olles-
sa maassa erittäin pieniä.

Lions Club Helsinki/Auroralla on 
kummityttö Tharushika, joka opiske-
lee yliopistossa ja Lions Club Helsin-
ki/Pakinkylällä on kummipoika Kavin-
du sekä kummityttö Nethmi, molem-
mat 18-vuotiaita lukiolaisia. Monil-
la jäsenistämme on myös henkilökoh-

taisia kummilapsia. Kummin ei tarvit-
se olla lion ja kummeina toimii myös 
yrityksiä ja työporukoita. Kummiksi 
ryhtyvän toivotaan sitoutuvan vuosit-
taiseen tukeen, ettei lapsen mahdolli-
suus opiskeluun vaarannu kesken kou-
lunkäynnin. 

Mitä kummius antaa yleisen autta-
misesta tulevan hyvän mielen lisäksi? 
On suuri ilo olla tukemassa näitä moti-
voituneita nuoria heidän opinnoissaan. 
Nethmi sanoi, että hän rakastaa äiti-
ään ja kotiapulaisena toimiva äiti tekee 
paljon töitä, jotta Nethmi voi sisaren-
sa kanssa opiskella. Sen vuoksi Nethmi 
opiskelee ahkerasti toiveenaan lääkärin 
ammatti, jolloin hän voisi vuorostaan 
tarjota äidilleen paremman elämän. 

Kummiuden kohdistuessa yksittäi-
seen lapseen kummi voi halutessaan 
olla yhteydessä lapseen aluksi kirjeit-
se ja lapsen kasvaessa sähköisesti. Tä-
tä kautta kummilapseen syntyy kiin-
teä side. On valtava ilo seurata lapsen 
kehittymistä aikuiseksi ja olla viestien 
kautta osana nuoren jokapäiväistä elä-

TEKSTI Marja-Leena Turunen  KUVAT Pekka Turunen

Kummilapsitoiminta
Lisää tietoa toiminnasta Suomen 
Lions-liiton sivuilta:

www.lions.fi/toiminta/ 
kansainvalinen-toiminta/ 
kummilapsitoiminta/   

Täältä löydät myös yhteys tiedot, 
mikäli haluat olla kummina  
tukemassa srilankalaisia lapsia 
opinnoissaan.

Kummipoika Kavindu seisoo 
kotinsa olohuoneessa, kum-
mitytöt Nethmi vasemmallla 
ja Tharushika oikealla kirjoit-
tajaan nähden.
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mää. Esim. me saimme kutsun oman 
kummipoikamme (Tharushikan iso-
veli) häihin. Asuimme perheen kodis-
sa kolmen päivän ajan ennen häitä. 
Saimme tutustua tavallisen srilankalai-
sen perheen arkeen. Lukuisat sukulai-
set ja naapurit kävivät meitä ihmette-
lemässä. Saimme osallistua hääjärjes-
telyihin ja häät olivat hieno kokemus. 
Häiden jälkeen teimme viikon matkan 
Tharushikan kanssa keski- ja etelä- Sri 
Lankaan. Matkaan liittyi myös Neth-
mi muutamaksi päiväksi. Saatoimme 
tarjota kummitytöillemme kokemuk-
sia, joihin heillä ei muuten olisi ollut 
varaa, kuten yöpyminen hotellissa tai 
matkustaminen 100 km:n päähän kau-
punkiin, jonka nuori oli aina halunnut 
nähdä.  Ja nauttia meren aalloista! Tuon 
matkan muistot ovat sekä meille että 
heille unohtumattomia!

Sri Lankan taloudelliset vaikeudet 
ja voimakas inflaatio on ajanut mo-
net perheet taloudellisiin vaikeuksiin. 
Useiden tuotteiden hinnat ovat kaksin-

Tharushika (keskellä) neuvoo kummiaan poimimaan teelehtiä perheen pienellä tee-
viljelmällä.

kertaistuneet, eikä ansiotaso ole vastaa-
vasti noussut. Päinvastoin Sri Lankan 
taloudellinen tilanne on ajanut monet 

aikuiset työttömyyteen. Taloudellinen 
tuki koulunkäyntiin on siten entistä 
tärkeämpää. v

Auroralla on monenlaista toimintaa, josta jokainen jäsen  
voi valita itselleen sopivan tavan toimia omaan elämän-
tilanteeseensa sopivalla aktiivisuustasolla. Järjestämme  
erilaisia tapahtumia joko yksin tai yhdessä alueen muiden  
toimijoiden kanssa mm. 

• Kylätapahtuman 
• Auta lasta - Auta perhettä -keräyksen
• syksyisen naisten illan muodin parissa
• joulumyyjäiset
• itsenäisyyspäivän juhlan 
• ystävänpäivän konsertin ja
• keväisen muotinäytöksen.

Keräämämme varat lahjoitamme lyhentämättöminä  
eteenpäin. 

Neulomme sukkia ja myssyjä Naisten- ja Lastenklinikoiden  
pienille potilaille ja isompia sukkia Pakilan tukikotiin ja Liisan 
kodin asukkaille. Osallistumme myös kodittomien vaatekeräyksiin. 
Ikäihmisten elämään tuomme virkistystä järjestämällä heille  
keskustelutuokioita. Innostamme alueen koulujen oppilaita  
osallistumaan Lions-järjestön kansainväliseen rauhanjuliste-
kilpailuun ja lahjoitamme Hymypatsaita kouluille.

Klubilaiset viettävät aikaa yhdessä myös käymällä teatterissa, 
konserteissa tai tekemällä jotain muuta mukavaa. 

Tervetuloa mukaan energisen  
Lions Club Helsinki/Auroran toimintaan! 
Olemme joukko eri-ikäisiä ja eri ammattitaustaisia aktiivisia naisia, joita innoittaa lion-slogan 
”Monta tapaa tehdä hyvää”. Toimimme Pakilan, Paloheinän ja Torpparinmäen alueella lasten  
ja nuorten, ikäihmisten, vähävaraisten perheiden ja muiden apua tarvitsevien tukemiseksi.  
Osallistumme myös Suomen Lions-liiton sekä maailmanlaajuisesti toimivan kattojärjestön Lions 
Clubs Internationalin avustushankkeisiin. Tuemme myös kummityttömme opiskelua Sri Lankassa.

Lionstoiminta on mielekäs ja hyvää mieltä tuottava harrastus.  
Tule mukaan, otamme mielellämme uusia jäseniä!

Lisätietoja:
presidentti Jaana Vuorinen p. 040 527 4524 tai 
jäsenjohtaja Annina Kuusiniemi p. 040 820 4931
http://www.verkkoviestin.fi/lionshkiaurora/  
tai facebook-sivuiltamme
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Uudet latuosuudet ja pulkka-
mäen valaistus siirtyvät
Keskuspuiston uudet latuosuudet Ku-
ninkaantammen eteläpuolelle ja Palo-
heinän majan länsipuolelle eivät toteu-
du tänä talvena. Eivät myöskään kau-
an odotetut uudet talvikunnossapidet-
tävät kävelyreitit, jotka tulisivat vanho-
jen latujen tilalle. Tavoitteena on, että 
ne otetaan käyttöön vuonna 2024. Pa-
loheinän pulkkamäen lumetusjärjestel-
mä ja uusi valaistus toteutetaan talveksi 
2023–24. Alue aidataan ja valaisinpyl-
väät uusitaan.

Maastopyöräilyreitti  
– lähes valmis
Sen sijaan noin 16 km pitkä uusi maas-
topyöräilyreitti on opasteita vailla val-
mis. Se kulkee Keskuspuiston halki 
Laaksosta Haltialaan, Pitkäkoskelle ja 
Kuninkaantammeen asti. Reitti on ra-
kennettu jo olemassa olleille poluille, 
joita on kunnostettu heikommin kan-
tavista kohdista. 

– Maastopyöräilijöiden määrät ovat 
viime vuosina lisääntyneet Keskuspuis-
tossa räjähdysmäisesti. Pyöräilijät tarvit-
sevat oman reitin, jotteivat he kuluttaisi 
hallitsemattomasti Keskuspuiston met-
säalueita, selvittää ulkoilupalvelupäällik-
kö Stefan Fröberg Helsingin kaupungin 
kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalta.

Opasteet uusitaan, frisbee-
golfrata ja grillikota tulossa
Keskuspuiston reitti- ja suurimmat opas-
teet uusitaan myös tänä ja ensi vuonna. 

Uudistustyöt aloitetaan Keskuspuiston 
pohjoisosasta ja jatketaan etelään Laak-
son suuntaan. 

Lisäksi Paloheinän liikunta-alueelle 
rakennetaan kaupunkilaisten ideoimina 
OmaStadi-hankkeina frisbeegolf-rata ja 
grillikota. 18-reikäinen rata tulee Palo-
heinän mäen täyttömaa-alueelle. Se on 
maksuton pelaajille. Grillikota rakenne-
taan lähelle Paloheinän majaa ja seikkai-
lupuisto Korkeeta. Siinä on yksi tulisija 
ja se on avoin kaikille käyttäjille. Vuo-
sina 2022 - 23 valmistuva kota on sul-
jettu öisin. 

Suomen vilkkain golfkenttä Palo-
heinä Golf suunnittelee laajentuvansa. 
Se on nyt 9-reikäinen, mutta kaavailee 
laajennusta 18-reikäiseksi golfkentäksi 
Haltialan pelloille päin. Se tosin vaatii 
kaavamuutoksen. Tämä on lähdössä nyt 
lausunnoille. 

Saman kaavamuutoksen yhteydessä 
suunnitellaan nykyisen Paloheinän ul-
koilumajan uusimista ja Suomen Latu 
Paloheinän välinevuokraamoon uutta 
400 m2:n rakennusta. 

– Paloheinän ulkoilumaja vaati-
si ehostusta. Se on osin vanhentunut 
ja pienehkö, kun Paloheinän ulkoilu-
alueen kävijämäärät ovat lisääntyneet, 
pohdiskelee Stefan Fröberg. 

Keskuspuiston kunnostusta jatke-
taan syksyllä ja ensi talvena parantamal-
la reittejä. Vaurioituneita, kaatumisvaa-
rassa olevia puita, pienpuustoa ja muu-
ta kasvillisuutta poistetaan ja harven-
netaan turvallisuussyistä ulkoilureit-
tien varrelta. Näkyvyyttä avataan erityi-

sesti risteysalueilla ja sellaisissa paikois-
sa, joissa kasvillisuus haittaa näkyvyyttä.

Paloheinän portaat  
lisänneet kesäliikkujia 
Paloheinän liikunta-alueella vierai-
lee vuosittain noin miljoona ihmistä. 
Helsingin kaupunki on työskennellyt 
vuosia, jotta ulkoilijat kävisivät alueel-
la muulloinkin kuin talvisin. Sinne on 
rakennettu mm. puiset kuntoportaat 
ja niiden läheisyyteen kuntoiluvälinei-
tä kuten laitteet penkkipunnerrukseen, 
kyykkyyn, vaakasoutuun, etunojapun-
nerrukseen ja viiden tukin tukkipatte-
risto. Nämä ovat selvästi lisänneet alu-
een ympärivuotista käyttöä. Laskurin 
mukaan Paloheinän portaissa oli lähes 
120 000 nousua kesäkuukausina. Por-
taat on turvallisuussyistä talvisin suljet-
tu.

Fröbergin mukaan Paloheinän alue 
on todella suosittu ulkoilualue. Talvi-
sin siellä on 2,8 km lumetettua latua, 
joille tykitetään tarvittaessa lunta alu-
een omasta lumetusjärjestelmästä. Ul-
koilualueen kolme valaistua hiihtosil-
taa on uusittu. Ne on tehty tarpeeksi 
leveiksi, jotta hiihtäjät ja kävelijät mah-
tuvat kulkemaan niiden alitse. 

– Ulkoilualueen vetovoima kasvaa 
entisestään, kun kävelyreitit tulevaisuu-
dessa uusitaan Kuninkaantammeen ja 
hiihtäjille tehdään korvaavat ladut. Ter-
vetuloa vaan ulkoilemaan Paloheinään! 
Ei ole huonoa keliä, tämä on vain pu-
keutumiskysymys, toivottaa Stefan Frö-
berg iloisesti. v

TEKSTI Marjaana Sunila-Kankare  KUVA Topi Vesteri

Keskuspuiston ja Paloheinän  
ulkoilualueen kehitysuunnitelmia

32   PAKILAN PAKINAT



                    

  K E R O       J Ä Ä H A L L I

 K E S Ä T      L E V Ä  J A O S

 O H I M O T  S I S A R E N P O J A T

 J Ä T E S Ä K I T  T E R I  T I T O

 E T T Ä  Y  A K K U  I       

   Ä   T A T U  J Ä Ä T      

  S Ä K Ä T   T A A K S E      

  A  O  Ö      S  S      

 K A L U  M U T A  G Y N T  V E T O

 E L E L L Ä  H I M O  A A V I K O T

 R I S U  K O O T  L E A T  S I M O

 A S E T T I  R O L F  N A K A T U T

1000

PALO-
HEINÄSSÄ

PAKI-
LASSA

vempain

kui-
via

onnet

uur-
naan

TORP-
PARIN-
MÄESSÄ
HYVÄ

YKKÖNEN JA
KOLMONEN PAKILAN
MOLEMMIN PUOLIN

MA-
TALA
ÄÄNI

KARA-
LAHTI

HIL-
TUNEN

PNV:LLÄ
VOIMIS-
TELU

PALJAS
TUNTURINLAKI

VUO-
DEN-

AIKOJA

JOSKUS
ILOIS-
TAKIN

YHDIS-
TYK-

SESSÄ

LÄHI-
SUKUA

NÄYT-
TELIJÄ
HAT-
CHER

JOHTI
JUGO-
SLA-
VIAA

SEKÄ
. . . .

TUT-
KIA

OUTO-
LAN
RILLI-
PÄÄ

PAKILAN-
PUISTO

METSOLA

VILJAN
KUOR-
TA

VOIMAKAS
SKANDI-
JUMALA

-LEIPÄ ERKIT
USEIN

POI-
MIN-
TOJA

PEER

HINKU

SAUK-
KONEN
HAKALA

KUNTA-
MIES

NEVAN-
LINNA

VIS-
KAT-
TUJA

&

www.sanaris.�/ laadinta Erkki Vuokila, toteutus Heli Kärkkäinen

Pakilan Pähkinät

1 2 3

54

Tunnetko  
kotiseutuasi?

Ohessa on muutamia kuvia eri puolilta aluettamme.  
Tunnistatko, mistä kuvat on otettu? 

6

Vastaukset sivulla 38.

Ristikko Ratkaisu sivulla 38.
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HAASTATTELI JA KOKOSI Topi Vesteri  KUVAT Shutterstock

Tervatut puusälesukset  
ja rotanloukkusiteet
Joulu- ja talvimuistoja 1950-1990-luvuilta

Mummolaani, 1940-luvun  
lopulla vaarini rakentamaan  
rintamamiestaloon Paloheinässä 
oli rakennettu sisä-wc sekä  
sauna- ja peseytymistilat kellariin.  
Alunperin oli ollut vain pihasauna ja puucee pihan  
perällä. Niin kauan kuin isovanhempani vielä asuivat 
talossa, vielä 1990-luvun puolivälissäkin, vaarini halusi 
jouluaattona ehdottomasti saunoa puulämmitteisessä 
pihasaunassa, jossa oli vain kantovesi. Tunnelma  
joulusaunassa oli ihana!

Ei meillä ollut vielä 1960-luvulla kotona puhelinta. Käytiin soittamassa joulutervehdyksiä sukulaisille yleisö-puhelimella puhelinkopista.

Joulupukkeja saattoi nähdä useita 
yhdellä kertaa, niin paljon alueella asui 
lapsiperheitä. Alueella kaikki tunsivat 
kaikki. Tunnistin kyllä meillä käyneen pu-
kinkin äänestä.

Olin itsekin joulupukkina heti, kun aloin kuulostaa 
aikuiselta äänenmurroksen jälkeen. Seurakunnan moot-
torikerhossa keräsimme pukkipalvelulla rahaa öljyihin ja 
polttoaineeseen. Parhaana vuonna pukkipalvelullamme 
oli liikkeellä kahdeksan pukkipartiota tonttuineen.

Sodassa vakavasti  
invalidi soitunut vaarini  
sai rintamamiestontin  
Paloheinästä jo vuonna  
1945. Potkukelkalla käytiin  
mummon kanssa kaupassa  
pitkälle kevättalveen asti.  
Ei täällä katuja hiekoitettu.

Metsolan vuonna 1972  
palaneen koulun ympärille oli tehty hiihtolatu, jonka nopeimmat  
ehtivät kiertää välitunnin aikana. Kansanhiihtomerkki anorakin  hihaan oli saatava.

Asuimme Taulutiellä ja Lukupolulla sijainneeseen 
kouluumme, ”Metsolan hiirilatoon” kuljimme muistini 
mukaan kesät talvet hiihtämällä.

Kyllä vielä 1980-luvullakin monissa  
alueen taloissa oli vain kantovesi.  
Muistan vihreän vesipostin Sysimiehen-
tien ja Sysimiehenpolun risteyksessä. 
Se oli siinä vielä 90-luvun alkuvuosina.

Minisuksilla pojat tulivat alas mitä 
hurjimmista paikoista. Lähin oli Soihtupolun 
nyppylä. Me tytöt pidettiin minisuksipoikia 
jotenkin koviksina - pahoina poikina.

Muistan, kun hiihdimme Maunulan majalle ja siellä oli vanhahko  
setä tehnyt pihalle nuotion. Nuotiolla hän kuumensi puusuksieni  
pohjat ja levitti suksien pohjiin uuden kerroksen tervaa. Kun suksien  
terva oli kuivanut, neuvoi hän vielä levittämään mukanani olleesta  
kynttilästä steariinia suksien pohjiin. Kyllä luisti suksi hyvin!

Puusuksilla hiihdettiin pitkiä latureittejä  
esimerkiksi Pitkäkoskelle tai Pirkkolan kautta  
Maunulan majalle ja keskuspuiston halki aina 
Laakson kentälle saakka. Kansanhiihtomerkki  
piti ehdottomasti saada joka talvi. Kun sain 
isomman anorakin, vanhan anorakin kansan-
hiihtomerkit piti siirtää uuden hihaan.

Luistelukentällä, joka oli nykyistä  

Alepaa vastapäätä, oli puinen puku koppi,  

jota lämmitettiin kopin toisessa päässä  

olleella puulämmitteisellä kamiinalla.

Kun äitini alkoi valmistaa  
lipeäkalaa, lähdin ulos tai kaverini 
kotiin enkä pahan hajun takia  
palannut kotiin moneen tuntiin. 
Myöhemmin aikuisena lipeä kalasta 

on tullut yksi joulu-
herkuistani. Syön  
sitä ravintolassa,  
en kotona.
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Vuorenhaltiat toimivat
Vuorenhaltiat ovat päässeet tämän vuoden aikana järjestämään oman 
lippukunnan sekä alueen voimin partiotapahtumia. Keväällä järjestim-
me perinteisen riihityksen eli viikonloppusuunnistuksen ja kesällä osal-
listuimme Helsinki-Pohjoisen alueen lippukuntien yhteiselle kesäleirille, 
Polaris 2.2:lle. Syys-lokakuun vaihteessa pääsimme pitkästä aikaa toteut-
tamaan lippukuntaretken Kiljavalla, jossa osallistujia oli päälle 70. Jokai-
nen ikäkausi sudenpennusta aikuiseen oli edustettuna. Kaikki olivat iloi-
sin mielin liikkeellä!

Viikkotoiminnassa meillä on ryhmiä jokaiselle ikävuodelle ekaluok-
kalaisista kuudesluokkalaisiin. Ryhmien määrä on siis erittäin hyvä ja jo-
pa kolmessa ikävuodessa on kaksi rinnakkaista ryhmää. Perustimme tä-
näkin syksynä uuden ekaluokkalaisten sudenpentulauman. Se täyttyi äk-
kiä, joten partioon tulijoita on edelleen hyvin paljon! v

TEKSTI JA KUVA Pauliina Petrell

Lasten Leijonahiihto 
tulee jälleen
Jo perinteeksi muodostunut Lasten Lei-
jonahiihto järjestetään Lions Club Hel-
sinki/Pakinkylän ja urheiluseura Pakilan 
Vedon yhteistyönä 1.2.2023. Tässä tapah-
tumassa pääasiana on itsensä voittaminen 
eli osallistuminen tapahtumassa erilaisiin 
hiihtomuotoihin. Kaikille pienille osallis-
tujille jaetaan Leijonahiihtomitalit.

Tapahtuman suuren suosion vuok-
si käytämme ennakkoilmoittautumisme-
nettelyä. Lomake tulee Pakilan Vedon si-
vuille, mutta tieto sen ilmaantumisesta tu-
lee ensin LC Helsinki/Pakinkylän sivuille.

Mitäs jos ei olekaan riittävästi lunta? 
Ihan tiedoksi vain, meillä on myös ole-
massa mahdollisen ”mustan maan” leijo-
nahiihtotapahtumalle oma ohjelmansa.

Tapahtuma on tarkoitettu 4-12 vuoti-
aille hiihtämään haluaville lapsille. Terve-
tuloa mukaan! v

TEKSTI Aarne Kivioja KUVA Olli Aulio

Mitä kuuluu, Kaskipartio?
Ripustan ruokailupussini sille tar-
koitetulle paikalle. Taustalta kuuluu 
iloinen nikkaroinnin hälinä. Leiri-
portin rakennus on hyvässä vaihees-
sa ja vieressä suunnitellaan Kaskipar-
tion omaa kuvausseinää sekä leirilip-
pukunnan omaa erikoisuutta, mini-
golfrataa. Kaikki ovat päässeet osaksi 
yhteisiä rakennusprojekteja. Suurlei-
ri Kajon viides leiripäivä on puoles-
sa välissä. Menneeseen viikkoon on 
mahtunut paljon uusia kokemuk-

TEKSTI JA KUVA Daniela Pakarinen

sia ja erilaista puuhaa 13 000 muun 
partiolaisen kanssa. Leirillä oli kuu-
si erilaista ohjelmalaaksoa, joissa oli 
ohjelmaa eri teemoilla. Kanttilaak-
sossa pääsi pelaamaan vesisotaa ja 
kokeilemaan jousiammuntaa. Tuu-
malaaksossa sai kokeilla muun mu-
assa biomuovin valmistamista.

Nyt syksy on jo pitkällä. Tänä 
vuonna Kaskipartion toiminta on 
päässyt entiseen vauhtiinsa pande-
mian aiheuttaneiden haasteiden jäl-
keen. Viikkotoiminta on käynnis-
tynyt ja lippukuntaretki Amazing 
Race-Kiljava järjestettiin hiljattain. 
Retkellä suunnistettiin, ratkaistiin 
arvoituksia, tehtiin nuotio, kerrat-
tiin solmuja ja ensiaputaitoja. Päi-
vä päätettiin iltaohjelmaan, jossa 
nauru raikui johtajan kompastelles-
sa laavuun.

Lippukunnan omalla kämpällä 
Siuntiossa on myös ollut vilkasta, 
kun ryhmien omat viikonloppuret-
ket ovat alkaneet. Teemoja on mo-
nia ja ohjelma sen mukaista. Ryh-
mät kokoontuvat viikoittain. Ko-
kouksissa harjoitellaan partiotaito-
ja, askarrellaan ja leikitään paljon. 
Partiotoimintamme on suunnattu 
7-vuotiaista lapsista ylöspäin ja te-
kemistä löytyy kaikille. v
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Seuranpitoa ja makkaraa Kustaankartanossa
Pakinkylän leijonat pää si- 
vät lopulta erittäin pit-
kän koronatauon jälkeen 
järjestämään perinteisen 
makkaranpaisto- ja virkis-
tystilaisuuden Kustaan-
kartanon vanhustenkes-
kuksessa 6.10.

Makkaranpaiston lo-
massa useampi leijona pu-
hua porisi asukkaiden ja 
keskuksen päiväpalvelui-
hen tukeutuvien vanhus-
ten kanssa. Kuulumisten 
kysely ja mahdollisuus ju-
tella kanssamme kiireettä oli monelle makkaraakin tärkeämpää vaihtelua. 

Esko Leppänen Pakinkylän leijonista kertoi näitä tilaisuuksia järjestetyn ennen 
koronaa säännöllisesti pari kertaa vuodessa. Vastaanotto on niin henkilökunnan 
kuin asukkaidenkin puolella aina ollut hyvin myönteinen, tuohan tilaisuus kaivat-
tua vaihtelua arkeen. Tällä kertaa sää ei oikein tilaisuutta suosinut ja todennäköi-
sesti hyvin pitkä koronataukokin rajasi kävijöiden määrää. Osa paistetuista mak-
karoista vietiin lämpiminä osastoilla syötäväksi. Seuraavan kerran ilahdutamme 
asukkaita viemällä juhlasaliin ja osastoille jouluntuoksuiset kuuset.v

Heijastin heilumaan
Pakinkylän leijonien jatkuvasti täy-
dentyvä heijastinpuu on tänäkin 
vuonna Paloheinän terveysaseman 
ja Paloheinän kirjaston edessä. Hei-
jastin heilumaan liikenteessä! v

Moni Paloheinän kirjaston ja terveys-
keskuksen kävijä saattaa miettiä, että 
mitä talossa sijaitsevassa pilatessalissa 
tapahtuu. Ensi vuonna 10 vuotta täyt-
tävän Pilates Power House Helsingin 
oven takaa paljastuu avara tila, jossa on 
erikoisen näköisiä laitteita ja jousia.

Yrittäjä ja pilatesohjaaja Eerika Ten-
hovuori on juuri lopettanut tunnin An-
na Sipilän ja Risto Hägglundin kans-
sa, jotka liikkuivat reformer-nimisillä 
laitteilla. Tenhovuori kertoo pilateksen 
alkuperästä ja siitä, kuinka hänen stu-
dionsa laitteet ovat Suomessa harvinai-
sia, vaikka ihan ensimmäisellä pilates-
studiolla Yhdysvalloissa niillä harjoitte-
livat kaikki.

– Toisin kuin moni luulee, Pilates 
ei ole vain mattotreeniä, vaikka sitäkin 
tehdään. Alunperin reformer on ollut 

– Liikkuvuus on 
lisääntynyt ja keho 
voimistunut pila-
tesharrastuksen 
myötä, toteavat 
Anna ja Risto.

TEKSTI Eerika Tenhovuori  KUVA Sanna Heikkilä

Pilateksella  
kuntoon

harjoituksessa heti mukana. Laite vah-
vistaa ja samalla venyttää kehoa, ja so-
pii siksi hyvin myös aloittelijalle, Ten-
hovuori sanoo.

Lajin isä, saksalaissyntyinen Joseph 
Pilates ajatteli kunnianhimoisesti, että 
hänen harjoituksiaan pitäisi tehdä ihan 
kaikkien, jotta ihminen jaksaa arjen ra-
sitteita – ajatuksessa on perää.

Anna ja Risto 
ovat tehneet pila-
testa säännöllisesti 
kaksi kertaa viikos-
sa, kahdeksan vuo-
den ajan. He kerto-
vat, että kehon voi-

mistumisen myötä liikkuvuus on lisään-
tynyt ja ryhti suoristunut. 

– Vanhat alaselkäkivut ovat pysyneet 
poissa, Risto huomauttaa. Pilateksen vai-
kutus myös näkyy muissa harrastuksissa, 
ja liikkuminen tuo tarpeellista vastapai-
noa toimistotyöhön.

– Treeni on kaikin puolin lisännyt yleis-
tä hyvinvointia, pariskunta kiteyttää. v

TEKSTI JA KUVA Olli Aulio
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TEKSTI Olli Aulio KUVA Emil Antoni

Pakilan Tormaystävät ry on 
vuonna 1992 perustettu yh-
distys. Sen tarkoituksena on 
tukea Viron Torman seura-
kuntaa ja sen eri työmuoto-
ja sekä luoda ja ylläpitää suo-
malais-virolaista yhteistyötä ja 
kanssakäymistä Pakilan seu-
dulla ja Virossa Torman alu-
eella asuvien kesken. Yhdistys 
toimii kiinteässä yhteistyös-
sä Pakilan seurakunnan kans-
sa. Eräänä toimintamuotona 
ovat olleet molemminpuoliset 
vierailut kuten kuorojen esiin-
tymiset naapurimaassa. Sään-
nölliseksi toimintamuodoksi 
ovat tulleet erityisesti Viroon 
suuntautuneet matkat.

Yhdistys oli jo pari vuot-
ta yrittänyt tehdä matkan Vi-
ron saarille mutta korona oli 
estänyt sen. Kesäkuussa 2022 
toteutettiin aiemmin suun-
niteltu matka Muhun saarel-
le, Saaremaalle ja Haapsaluun 
9.–12.6. Osanottajia matkalla 
oli kolmisenkymmentä. Läh-
töpäivänä käytiin mm. Kolu-
veren linnapuistossa. Muhun 
saarella oli ohjelmassa mm. 
Muhun museo.

Saarenmaalla tutustuttiin 
saaren pääkaupunkiin Kures-

Tormaystävät retkeilivät
saareen. Erikoisuutena tääl-
lä oli Leedrin kylässä järjeste-
tyt maistiaiset. Käytiin Kaa-
lin meteoriittikraaterin luona 
ja Karjan maalinnassa. Haap-
salussa pääkohteena oli kun-
nostettu Piispanlinna.

Lauantaina 1. lokakuu-
ta Pakilan Tormaystävät te-
kivät 30 hengen voimin päi-
väretken Lohjalle. Matkalla 
vierailtiin keskiajan katolisen 
Suomen suurimmassa seura-
kuntakirkossa Lohjan Pyhän 
Laurin kirkossa ja ihasteltiin 
keskiaikaisia seinämaalauk-
sia. Oppaamme tietokirjailija-
opas Emil Anton kertoi kes-
kiajan katolisesta Suomesta ja 
säilyneistä keskiaikaisista kivi-
kirkoista.

Matkan pääkohteena oli it-
senäisen Suomen ensimmäisen 
arkkipiispan Gustaf Johansso-
nin kesäasunto Karkalin luon-
nonpuistossa. Johansson johti 
Suomen kirkkoa mm. sorto-
kausien, itsenäistymisen ja si-
sällissodan aikoihin. v

Leedrin kylässä ostettiin katajasiirappituotteita.

Jäseneksi Tormaystäviin?  
Ota yhteyttä: 
samuel.kopperoinen@gmail.com

TEKSTI Tuula Kivioja KUVA Arja Oksanen

LC Helsinki Aurora järjesti Tammiston ostospuiston 
Nanson liikkeessä naistenillan tiistaina 8.11. 

Tilaisuuden avasi Nanson liiketoimintayksikön 
johtaja Satu Takkinen kertomalla Nansosta, joka 
on vuonna 1921 perustettu suomalainen brändita-
lo. Nanso tunnetaan korkeasta laadustaan, klassises-
ta suunnittelustaan ja uniikeista kuoseistaan. Auro-
ran presidentti Jaana Vuorinen piti Auroran puolesta 
avauspuheen. Illan iloista tunnelmaa siivittivät Petra 
Lindbergin musiikki ja laulut. Muotinäytöksen, jossa 
Auroran omat naiset toimivat malleina, juonsi myy-
mäläpäällikkö Riikka Jalava.

Monilukuinen vierasmäärä tuntui viihtyvän syys-
muodin parissa, pientä iltapalaa nauttien, samalla tut-
tuja tavaten ja tehden hyvän tekemisen lisäksi myös 
edullisia ostoksia. Illan pääsylippujen tuotto ohjattiin 
Ukrainan sodan pakolaisten auttamiseen. v

Muotinäytöksellä varoja  
Ukrainan hyväksi

Seuraavassa vuosikerrassamme (62.) joulukuussa 2023  
kerromme Pakilan seurakunnan moottorikerhon  
historiasta ja myös yleisemmin nuorisotyöstä  

nimenomaan alueen poikien hyväksi. Onko sinulla tästä  
toiminnasta muistoja tai peräti kuvia, joita haluaisit jakaa?

Ota ihmeessä yhteyttä toimitukseen: 
Topi Vesteri, p. 0400 702002,  

pakilanpakinat@gmail.com

Muistosi, kommenttisi,  
toiveesi?

JUHA M
ATTI HOLOPAIN

EN
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Raide-Jokeri
Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuk-
sen ja Espoon Keilaniemen välille ra-
kennettava pikaraitiotielinja. Raide-
Jokeri korvaa runkobussilinja 550:n. 
Linjan siirtäminen raiteille mahdol-
listaa kasvavien matkustajamäärien 
palvelemisen tulevaisuudessa.

Rakennustyöt lähestyvät maaliaan. 
Rakennustöistä on valmiina 97 pro-
senttia. Marraskuussa alkoivat Raide-
Jokerin koeajot linjalla.

Lähivuosien asemakaavat ovat 
tuomassa Raide-Jokerin läheisyyteen 
asuntoja noin 18 000 uudelle asuk-
kaalle Helsingissä.

Raitsikalla arvioidaan kulkevan  
vuonna 2040 yli 100 000 matkusta-
jaa vuorokaudessa. Raide-Jokerilla on 
tiiviit vuorovälit 5-20 minuuttia. v

TEKSTI Olli Aulio

Olin kesällä vaihdossa 
Slovakiassa ja Tšekissä 
yhteensä kolmen viikon 
ajan LC Helsinki/Pakin-
kylän lähettämänä.

Ensin olin kaksi viik-
koa isäntäperheeni luona 
Horný Vadičovissa, joka 
sijaitsee Zilinan lähel-
lä Pohjois-Slovakiassa. 
Isäntäperheeseeni kuu - 
luivat vanhemmat ja 
kaksi siskoa. Vietin eni-
ten aikaa perheen lähei-
sen ystävän Oscarin ja 
hänen kavereidensa kans-
sa. Kävimme muun muassa keilaamassa 
ja katsomassa upeita kirkkoja sekä lin-
noja. Kahden viikon jälkeen menin lei-
rille, joissa tapasin muita vaihtoon läh-
teneitä ihmisiä. Ensin olimme Slova-
kiassa ja leirin viimeiset kolme päivää 
vietimme Prahassa. 

Suosittelen vaihtoon lähtemistä kai-
kille, koska matkan aikana tapaa upei-
ta ihmisiä. Esimerkiksi Slovakian ja Tse-
kin reissusta jäi minulle monia läheisiä 
ystäviä, joihin olen yhteydessä lähes 

päivittäin. Reissun avulla voi myös op-
pia itsestään uusia asioita, joita ei vält-
tämättä aiemmin ole tullut ajatelleek-
si. Lisäksi koin oppivani matkasta ava-
rakatseisuutta, ja uuteen kulttuuriin tu-
tustuminen oli huikeaa. Matkalle kan-
natti lähteä myös kielitaidon kehittämi-
sen kannalta. Näin myös upeita paikko-
ja, joten vaihtoon lähteminen oli ehdot-
tomasti kannattavaa. Suosittelen edellä 
mainituista syistä vaihtoon lähtemistä 
kaikille. v

TEKSTI Markus Leskinen

Leijonien nuorisovaihto auttaa näkemään  
maailmaa avarakatseisesti

Markus Leskinen kuvassa ylärivissä oikealla.

Vastaukset sivun 33 tehtäviin.

1. Sisäänkäynti Maunulan  
urheiluhalliin ja väestö- 
suojaan, Maunulanmäki 3-5.

2. Paloheinäntunneli,  
Paloheinän majan pysäkki.

3. Pakilanpuiston koulun  
pyöräparkki, Halkosuontie.

4. Pakin talon Aitat.

5. Raidejokeri Maunula  
ja Maunula-talo.

6. Pakilan Partiomaja.

Tunnetko  
kotiseutuasi?

Ristikko

Pakilan Pähkinät Lukijapalaute
Toivomme palautettasi  
tästä lehdestä
• Mitkä jutut tämänvuotisessa 

lehdessä olivat mieluisimmat/  
kiinnostavimmat lukea ja miksi?

• Entä mitkä kiinnostivat  
vähiten ja miksi?

• Ehdotuksiasi ja toivomuksiasi 
joulukuun 2023 Pakilan Pakinoihin?

Lähetä palautteesi sähköpostitse: 
pakilanpakinat@gmail.com

Kiitos! Iloista joulua ja onnellista  
vuotta 2023!

Pakilan Pakinoiden toimitus
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Pohjois-Helsingin kirkkaimmat tähdet rakentuvat 
nyt Pakilan Välitalontielle. Varmista Ihana kotisi 
Helsingin Stellasta tai Clarasta, vielä kun ehdit. 

Löydä 
Ihana kotisi 

Pakilasta! 

Lisätiedot ja varaukset: Karri Heinonen
Myyntipäällikkö, KTM, PK-seutu

  •  040 070 0569  •  karri.heinonen@t2h.fi 

 Tutustu kohteisiin ja pysy kuulolla myös 
Pakilan tulevista uusista kohteista T2H.FI.

t2h_ihaniakoteja
T2H.fiT2H – Ihania koteja



VALITSE SUOMEN PARAS 
KATTOASENTAJA!

K O T I S I  Y L I N  Y S T Ä V Ä www.eliittikatot.fi

Tutkitusti luotettavana takuutyönä 
ja yli 20 vuoden kokemuksella:
• KATTOREMONTIT
• TIILIKATTOJEN PINNOITUKSET
• ULKOVERHOUSREMONTIT 
• ENERGIAREMONTIT 
• ASBESTIPURKUTYÖT

SOITA 020 7413 950


