JOULUKUU 2018 57. VUOSIKERTA

Lions Club
Helsinki
Pakinkylä
Lions Club
Helsinki
Pakila

s.6

s.14

Pakilalainen
apulaispormestari

Pakilan
kirkkoherra
eläkkeelle

s. 8

s. 16

s. 18

Pakilan alueen
kehittämissuunnitelma

Pakilassa
rakennetaan

Asukkaiden osallistuva
budjetointi Pakilassa

HYVÄÄ JA
MAITTAVAA JOULUA!

Joulukuu 2018 – 57. vuosikerta

Joulun poikkeavat
aukioloajat:

6.30-16
suljettu
9-23

Yhdessä olemme
enemmän

Sisällys
Yhdessä olemme enemmän ................................................3
Tähti.........................................................................................4
Joulunajan tapahtumat
Pakilan seurakunnassa 2018 ...............................................4
Sanna Vesikansa – pakilalainen
apulaispormestari .................................................................6
Tunnetko Pakilaa? .................................................................7
Suunnitelmia Pakilan alueella ............................................8
Yläasteen korjaus laajeni koko alueen
sunnitelmaksi .......................................................................10

Alepa Tuomarinkylä
Ohrahuhdantie 8

Alepa Paloheinä
Pakilantie 95

Ma-la 6:30-23
Su 9-23

Raide-Jokeri tulee...............................................................12
Helsingin yleiskaavan valituksista päätös ......................13
Kirkkoherra Leo Norja suuntaa eläkkeelle ....................14

KOTIKENTTÄETU

Tiia Valve-Tuovinen Pakilan uusi kirkkoherra.................15

llinen
PAKILAN, PALOHEINÄN, MAUNULAN alueen paika
n.
lähtie
1974
esta
vuod
kiinteistönvälittäjä jo

Pakilassa rakennetaan.......................................................16
Ella luotsaa pakilalaisia osallistuvaan
budjetointiin .........................................................................18
Kaskipartion kämpän avajaiset 1.9.2018 ........................20
Leijonatapahtumia ..............................................................21

Ota yhteyttä asuntoasioissa alan ammattilaisiin.

Ajankohtaista .......................................................................27

• Tunnemme alueen ja sen hintatekijät kortteli korttelilta
• Yksityisyrittäjän ripeys ja valtakunnallisen Kiinteistömaailma-yhteismyyntiketjun voimavarat yhdistyvät,
eniten asuntoja myynnissä pääkaupunkiseudulla
• Jatkuva ajantasakoulutus ja asiakkaiden tyytyväisyys
takaavat onnistuneet asuntokaupat

Nico Autero
KTM, LKV,
yrittäjä,
julk. kaupanv.
050 521 4810

Anne-Maria
Liukkonen
myyntip. LKV
050 364 4557

Teemu
Harrinkari
MMM, LKV
0400 407 743

Juha
Hyvönen
myyntineuv.
040 828 2081

Kim Autero
ekon, LKV,
yrittäjä
0400 400 743

Kiinteistömaailma | Pakila, Autero Oy LKV
Pakilantie 61, 00660 Helsinki
Puh. 050 338 6438
pakila@kiinteistomaailma.fi

2 PAKILAN PAKINAT

Julkaisijat:
Lions Club Helsinki/Pakinkylä
Lions Club Helsinki/Pakila
Päätoimittaja:
Hannu Usmi
puh. 044 230 0593

Taitto:
Taittoidea
Painopaikka:
Paintek Oy, Pakila
Kannen kuvat:
Vili Haapaniemi ja
Dimitrij Mayer

A

suinalueellamme on monTämä lehti on yksi ilmaus Leijona- avustuskohteita ovat olleet Kaskiparta merkittävää toimijaa, jotka toiminnasta ja yhteistyöstä. Lehden ja- tion 150 m2 majan rakentaminen yhedistävät alueen ja sen asukkai- kelun suorittavat tänä vuonna paikal- dessä partiolaisten kanssa sekä Pakiden hyvinvointia. Alueen Leijonaklu- liset jalkapallojuniorit vanhempiensa lan Voimistelijoiden Tupa-hankkeebit ovat liittyneet tähän joukkoon vuo- avustuksella ja lehti jaetaan alueen jo- seen osallistuminen. Pysyvinä avussikymmenten ajan. Tavoitteenamme kaiseen postilaatikkoon. Toivomme hy- tuskohteina ovat olleet Pakilan musiikon tehdä palvelu- ja avustustyötä omal- viä lukuhetkiä lehden parissa.
kiopiston hankintojen tukeminen sela paikkakunnalla, Suomessa ja koko
Kaikki hankkimamme varat lahjoi- kä Toivolan oppilaskodin tapahtumimaailmassa. Tässä liitymme maailman- tamme 100 % tuen saajille. Suurimpia en ja hankkeiden tukeminen. Lisäksi
laajan avustustyön verkostoon
avustamme hakemusten poheri puolilla maailmaa.
jalta monien alueen yhteisöjen
Klubiin liittymisen syyksi
toimintaa.
Toimintamme on monimuomainitaan usein kaksi toisiinsa liittyvää asiaa: halu tehdä hytoista ja se antaa mahdollisuuvää ja halu liittyä omalla alueella
den osallistua oman ajankäytön
olevaan ihmissuhdeverkostoon.
ja elämäntilanteen mukaisesEi ole toista ilman toista. Palti. Klubikokous on kerran kuuvelu- ja avustustehtävät antavat
kaudessa ja niihin pyritään saamielekkyyttä elämään ja ajanmaan ulkopuolinen esitelmöitsijä. Työryhmät kokoontuvat
käyttöön. Hyvä ilmapiiri ja jotarpeen mukaan. Vuoden varkaisen panosta arvostava henki
avaavat lähiympäristöön mukarella on vierailuja ja retkiä sekä
iloisia juhlia, joihin voi osallisvien ihmissuhteiden verkoston.
Alueella näkyviä toimintotua kiinnostuksen mukaan.
Oletko kiinnostunut miejamme ovat syyskauden aluslekkäästä toiminnasta ja ihmissa järjestettävä kylätapahtuma
suhteiden verkostosta omalla
ja keväällä äitienpäivänä järjestettävä tapahtuma lapsille ja
asuinalueellasi. Päivitä käsitykperheille. Joulun alla voi nähsesi Leijona-toiminnasta ja tudä kyltin: ”Kuuset Leijonilta –
le mukaan. Otamme muutamia
nuorisotyön hyväksi”. Perinteiuusia jäseniä, joten ota yhteys
nen ystävänpäiväkonsertti kemeihin.
rää täyteen Hyvän Paimenen
kirkon, ensi vuonna PhilomeTule mukaan Leijonala-kuoron ja Anna-Mari Kätoimintaan – tule mukaan
Lionspresidentit Lasse Halme ja Raimo Rahkonen
härän tähdittäminä.
tekemään hyvää!
hyvän paimenen kirkon vanhan osan edessä.
DIMITRIJ MAYER

24.12
25.12
26.12
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PIIRROSKUVA: ANNIINA LIUS

JOULUNAJAN

TAPAHTUMAT PAKILAN SEURAKUNNASSA

Hyvän Paimenen kirkko
Palosuontie 1
Ti 4.12. klo 17.30
Lasten Kauneimmat joululaulut.
Paaso ja Perälä.
Ke 5.12. klo 19
Helsingin Suomalaisen Klubin
kuoron joulukonsertti.
Vapaa pääsy.

Tähti
Y

öllinen tähtitaivas mykistää. Taivaiden avautuminen
näyttää voimansa, kun pimeys synkkenee kylliksi ja yö paljastaa tähtitaivaan sikermän äärettömässä laajuudessaan. Auringon häikäisy on väistynyt, kuu kätkeytynyt varjoihinsa ja keinovalojen turmeleva yliote menettänyt mahtinsa. Omaan elämäni tällaisia tuokioita on sisältynyt toistaiseksi vain
muutama.
”Herra, mikä on ihminen! “, on
vääjäämättä kysymys, jonka psalmin
kirjoittajan tapaan kohtaan. Lasken
mielessäni valovuosiksi muuntuvia,
käsittämättömiä avaruuden mittasuhteita. Ounastelen mielessäni:
”Kuitenkin pidät ihmisestä huolen”
- tässä pikkiriikkiseksi kutistuneessa paikassa -näissä tajuttomissa ajan
mittasuhteissa.
Tähtitaivaaseen liittyy pysyvyys.
Tähdistä voidaan määritellä oma sijainti ja suunta. Näin siitäkin huolimatta, että kaikki liikkuu ja on suhteellista toisiinsa. Määrittelyyn tarvitaan taito ja tieto. Mysteeri on kiehtonut minua pitkään. Kenties vielä
opiskelen tuon tähtitaivaan taidon.
Kaiken liikkuminen ja alituinen
muuttuminen eivät haittaa. Ihminen voi määritellä paikkansa ja
suuntansa, kun löytää riittävät kiinnekohdat, osaa antaa niille merkityksen ja tajuaa ajan kulumisen.
Meidän olisi hyvä pysähtyä kyselemään itseltämme ja toisiltamme,

mitkä ovat ne elämän kiinnekohdat, joiden varassa itse kukin on selvittänyt reitin tähän päivään saakka. Samalla on välttämätöntä kysyä,
voiko samoihin kiinnekohtiin rakentaa tulevaisuutensa yhä uudestaan vai tarvitsemmeko päivitettyjä
oivalluksia. Kelpaisiko onnellisuuden kokemukset tai hetket, joista
voi kiittää. Vai kenties pettymykset
tai pohja, jonka on oivaltanut vasta
epäonnistumisten tantereella. Entä
rakkauden siteet tai luottamus, jonka varaan on voinut turvautua myös
hädän keskellä. Entä haurauden siemeninä näkemämme piirteet, joissa
oikeasti sykkii elämän voima. Paljon kätkeytynee alituisesti uusiutuvaan toivoon. Sen Jumala loihtii näkyviin kuin aamuruskon, joka himmentää tähtitaivaan lumon.
Olen kiinnittänyt joulukuusen
latvaan yli neljänkymmenen vuoden ajan saman tähden. Tuo kuvassa oleva olkinen tähti periytyy ajasta ennen työtaipaleeni alkua. Silloin
ei ollut varaa arvokoristeisiin. Täytyi tyytyä omien käsien tuotokseen.
Vuosien mittaan tähden vaatimattomuus on alkanut loistaa yhä voimakkaampaa valoa. Tähti on joulussa suunnan näyttäjä. Tähti on
merkki, joka johtaa Jumalan tekojen äärelle. Arvo ei ole siinä itsessään. Pelkkä suunta voi aukaista
väylän elämän kiinnekohtien löytämiseen. Muutos muuttuu voimaksi.
Siinä on myös jouluseimen mahti.
Leo Norja
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To 6.12. klo 11
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus.
Toivonen, Koivisto ja Häyrinen.
Kaskipartion ja Vuorenhaltioiden
lippukuntien partiolaiset antavat
partiolupauksensa jumalanpalveluksen
jälkeen.
To 6.12. klo 16
Itsenäisyyspäivän juhla ja
musiikkitilaisuus.
Pirttijärvi ja Hirvonen. Vapaa pääsy.
La 8.12. klo 19
Jumala kuiskaa joulun
-konsertti.
Oopperalaulajat Maria Kettunen,
mezzosopraano ja Jyrki Korhonen,
basso. Pirkko Hyttinen, piano.
Vapaa pääsy ja ohjelma.
Su 9.12. klo 11
Rauhan messu.
Roine, Norja ja Häyrinen.
Susanna Eronen, laulu.
Su 9.12. klo 18
Joulukonsertti:
Hartaita joululauluja.
Marja Sollo-Kauppinen, sopraano.
Jan-Erik Ingvall, piano.
Vapaa pääsy ja ohjelma.
Ti 11.12. ja ti 18.12 klo 19.
Laulaen joulua kohti.
Tule laulamaan äänesi auki ja
virittymään joulun tunnelmaan!
Teemme aluksi ryhmässä pienen
äänenavauksen, jonka jälkeen
laulamme suomen- ja englanninkielisiä viihteellisiä joululauluja
pianosäestyksellä. Vetäjänä pop/
jazzlaulunopettaja Susanna Eronen.
Vapaa pääsy, halutessasi voit tukea
tilaisuudessa Pakilan seurakunnan
joulunajan hyvän tekemisen keräyskohteita.

Toiminta
muualla
Ke 12.12. klo 19
Finnairin kuoron joulukonsertti.
Kuoroa johtaa Mikko Haapaniemi.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

Ma 24.12. klo 13
Jouluaaton perhehartaus.
Roine, Jussila, Hirvonen,
Mäntynen ja Perälä.

To 13.12. klo 19
Lucian-päivän konsertti.
Helsingin laulu.
Kuoroa johtaa Hanna Remes.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

Ma 24.12. klo 14.30
Jouluaaton perhehartaus.
Roine, Jussila, Hirvonen,
Mäntynen ja Perälä.

La 15.12. klo 18
Lasten Kauneimmat joululaulut
Siina ja Taikaradio -orkesterin
tahdittamina.
Hirvonen.
Su 16.12. klo 11
Notkea messu,
mukana Pakilan voimistelijat.
Valve-Tuovinen, Toivonen ja Hirvonen.
Kirkkokahveilla kakkukahvit.
Su 16.12. klo 18
Kauneimmat joululaulut,
artistivieraana Mikael Konttinen.
Hirvonen ja Valve-Tuovinen.
Ma 17.12. klo 18
Kauneimmat joululaulut,
mukana Vox Sonora -kuoro
Jussila ja Häyrinen. Lapsille
jouluaskartelut klo 18-19 kirkolla.
Ke 19.12. klo 19
Kolmen vartin Kauneimmat
joululaulut
bändin säestyksellä. Valve-Tuovinen.
To 20.12. klo 12
Jouluista yhteislaulua ja
puurojuhla ikäihmisille.
Häyrinen, Jussila ja von Koch.
To 20.12. klo 19
Jouluista urkumusiikkia
kynttilän valossa.
Hyvän Paimenen kirkon urut
15 vuotta. Häyrinen.
Vapaa pääsy ja ohjelma.

Ma 24.12. klo 16
Jouluaaton hartaus.
Norja, Jussila ja Häyrinen.
Ma 24.12. klo 23
Jouluyön messu.
Toivonen, Syrjälä ja Saarinen
bändeineen.
Ti 25.12. klo 8
Joulukirkko.
Pirttijärvi ja Hirvonen.
Ke 26.12. klo 11
Tapaninpäivän jumalanpalvelus.
Pirttijärvi ja Häyrinen.
Su 30.12. klo 11
Messu.
Roine, Toivonen ja Hirvonen.
Ma 1.1. klo 11.
Uuden vuoden
jumalanpalvelus.
Norja ja Häyrinen.
Su 6.1. klo 11
Loppiaismessu.
Pirttijärvi, Norja
ja Häyrinen.
Su 6.1. klo 18
Kauneimmat
joululaulut.
Häyrinen ja
Pirttijärvi.

La 8.12. klo 15
Lemmikkieläinten
joulurauhanjulistus
Tuomarinkylän ratsastuskoulun
pihalla, os. Ratsukkopolku 5.
Ota mukaan lemmikkisi.
Valve-Tuovinen ja Roine.
Su 9.12. klo 11-18
Haltialan joulukuvaelma
Haltialan tilan lampolassa,
Laamannintie 17. Esitykset
tasatunnein klo 11, 12, 13, 14, 15,
16 ja 17. Kuvaelman toteuttavat
Pakilan seurakunnan vapaaehtoiset.
Ke 12.12. klo 18
Metsämessu.
Hiljennymme joulun odotukseen
perinteisellä Pakilan seurakunnan
ja Helsingin Ladun järjestämällä
Metsämessulla. Kokoontuminen
klo 18 Paloheinän majan edessä,
mistä lähdemme kävelemään
yhdessä. Kävelymatka noin
2 km / suunta. Ota mukaasi lyhty
tai otsalamppu. Runsas lumi
saattaa vaikeuttaa lastenvaunujen
kulkua. Norja, Valve-Tuovinen ja
Koivisto.
Pe 14.12. klo 12
Kauneimmat joululaulut
Kipossa ja kulhossa.
os. Paloheinäntie 9.

Rauhallista
joulunaikaa
ja toivorikasta
vuotta 2019.

Su 23.12. klo 11
Kauneimmat joululaulut
-messu.
Laulamme messussa Kauneimpia
joululauluja. Norja, Roine ja Häyrinen.
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TEKSTI Olli Aulio KUVA Pertti Nisonen

Apulasipormestarina johdan sosiaali- ja terveystoimea, joka on noin puolet kaupungin neljän miljardin budjetista yhdessä toimialajohtajan kanssa.
Kaupunginvaltuustossa vastaan valtuutettujen kysymyksiin ja perustelen
kaupunginhallituksen esitystä sosiaali- ja terveystoimen asioissa valtuustolle. Kokouksia voi seurata www.helsinkikanava.fi
Pakilan, Paloheinän ja
Torpparinmäen sote-palvelut
Pakilankodin, joka on Seniorisäätiön,
mutta kiinteistöt kaupungin omistamia, kiinteistöjen kuntoa arvioidaan
ja mietitään.
Helsinki päätti jo viime valtuustokaudella sote-palvelujen palveluverkosta. Tavoitteena on tuoda eri sosiaali- ja terveyspalveluja yhteen, jotta
kaupunkilaiset saisivat tarvitsemansa avun nopeammin eikä heitä pomputeltaisi ammattilaiselta toiselle. Tätä
yhteensovitusta tehdään vaiheittain ja
koko ajan arvioidaan sen toimivuutta ja tehdään korjausliikkeitä. Ikäihmisten monipuoliset palvelukeskuk-

Sanna Vesikansa
- pakilalainen apulaispormestari

T

oimitus tavoitti Sanna Vesikansan ja esitti hänelle kysymyksiä toisaalta hänen taustastaan
pakilalaisena ja toisaalta hänen melko
tuoreeseen apulaispormestarin luottamustoimeen liittyen.
Kerro taustastasi
pakilalaisena
Muutin Pakilaan ensimmäisen kerran
vajaan vuoden ikäisenä kun perheemme palasi Saksasta Suomeen 1973.
Mummini ja ukkini sekä äitini sukua
asui myös paljon Pakilassa, sillä äitini
isoäiti sai viipurilaisena ruotsalaistalon
talvisodan jälkeen. Se oli äitini ensimmäinen koti. Omien isovanhempieni
rakentama rintamamiestalo ja mummilani oli Niittyluhdantiellä. Toinen
mummilani oli Kalliossa ja myöhemmin Herttoniemessä, joten liikuin paljon eri puolilla kaupunkia lapsena. Pe6 PAKILAN PAKINAT

ruskoulun kävin Pakilassa. Harrastin partiota Kaskipartiossa, jossa olin
johtajana yliopisto-opintoihin saakka.
Pienempänä urheilin Pakilan Vedossa
ja koululaisena pelasin korista Pakilan
NMKY:ssä. Näin jälkikäteen onneksi lukioon piti lähteä Haagaan kakkosnorssiin, niin maailmankuvani vähän
laajeni. Kun lähdin opiskelemaan yliopistoon, en ajatellut palaavani takaisin, mutta tänne kuitenkin päädyimme
keskusta-asumisen ja ulkomaanopintojen jälkeen. Nyt asun kolmen lapseni
ja mieheni kanssa rivitalossa Pirkkolan
päässä Länsi-Pakilaa.
Mitä olet tehnyt ennen
nykyistä tehtävääsi
Olen koulutukseltani valtiotieteilijä sosiologiasta ja tehnyt erilaisia viestinnän,
vaikuttamisen ja tutkimuksen asiantuntijatöitä sekä toiminut projektijoh-

tajana kansainvälisten sosiaali- ja terveysalan hankkeissa THL:ssä. Pari vuotta perheemme asui Etiopiassa lasten ollessa pieniä, kun olin töissä YK:n väestörahastossa. Apulaispormestariksi tulin Pelastakaa Lasten asiantuntijantehtävistä vihreiden valitsemana.
Mikä on apulaispormestari
Helsinki siirtyi viime kuntavaalien
2017 jälkeen pormestarijärjestelmään.
Se tarkoittaa että kaupunkia johtaa aiemman kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien sijaan pormestari
ja apulaispormestarit. Aiemmin johto
oli virkasuhteessa, ja nyt olemme kokopäivätoimisia luottamushenkilöitä.
Olemme siis suoremmin poliittisessa vastuussa ja kausi päättyy vaaleihin,
jolloin helsinkiläiset saavat äänestää ja
kertoa mielipiteensä, miten valtuustokausi on mennyt.

Sanna kaupunginhallinnossa
• 2017 alkaen sosiaali- ja
terveystoimesta vastaava
apulaispormestari.
• 2015 – 2017 kaupungin
hallituksen jäsen.
• Vuodesta 2009 kaupungin
valtuuston jäsen.
•	2013 – 2015 varhaiskasvatus
lautakunnan puheenjohtaja.

Nykyinen vastuualue
Sosiaali- ja terveystoimen
apulaispormestari on sosiaalija terveyslautakunnan puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen
jäsen.
Sosiaali- ja terveyslautakunta
vastaa tärkeistä päätöksistä.

Toimialaan kuuluvat
• perhe- ja sosiaalipalvelut
• terveys- ja päihdepalvelut
• sairaala-, kuntoutus- ja
hoivapalvelut
Sosiaali- ja terveystoimen
budjetti on noin 2 miljardia

set, (joista lähimmät meille ovat Kustaankartanossa) ja palvelukeskusten
avoimen toiminnan, palveluasumisen
ja kotihoidon yhteensovittamisesta on
hyviä kokemuksia.
Lapsiperheiden palveluja tuodaan
yhteen perhekeskuksiin, missä ovat
neuvolan lisäksi perheneuvolan, perhetyön ja kaikki muut lapsiperheiden
palvelut saman katon alla. Perhekeskuksia toimii Itäkeskuksessa, Vuosaaressa ja kolmas avataan Kallioon keväällä. Pohjoisen perhekeskus ei ole
vielä suunnitteilla. Pohjoisen hajautuneemmassa kaupunkirakenteessa on
vaikeampi toteuttaa tätä kuin metroja raideliikenteen solmukohdissa.
Paloheinän terveysasema
jatkaa
Pohjoisen alueen terveysasemien laajentaminen tulee viimeisten joukossa.
Uusia terveys- ja hyvinvointikeskuksia, joissa on laajasti palveluja, laboratoriot ja laajat aukioloajat iltaan asti toimii mm Kalasatamassa. Suunnitelmia arvioidaan koko ajan. Paloheinän ja muut alueen terveysasemat jatkavat kuten ennenkin, kunnes valtakunnalliset ja Helsingin suunnitelmat
täydentyvät.
Pakilan nuorisotalo jatkaa
Kaupunginhallituksessa olevat puolueet neuvottelevat pormestarin budjettiesityksestä lokakuun lopussa. Koska budjettiraami on tiukka, on Pakilan nuorisotalo ollut useasti listalla.
Hetki sitten kaupunginhallituspuolueiden kesken käydyissä neuvotteluissa päätettiin poistaa talousarvioesityksestä maininta Pakilan nuorisotalon toiminnan supistamisesta tai siitä
luopumisesta joten uhka nuorisotalon
lopettamisesta poistui.
En henkilökohtaisesti pidä nuorisotaloista säästämistä missään tapauksessa järkevänä. Pakilassa on lukumääräisesti paljon nuoria ja heille tarvitaan tilaa kokoontua vapaasti. Koska alueellamme ei ole asukastaloa , on
tämä tila tärkeä myös MLL:lle ja monille muille yhteisöille. Pidän erittäin
tärkeänä että uuteen Pakilan kouluun
tulee myös yhteisöllisiä tiloja nuorille ja alueen toimijoille laajemminkin. Toivon että budjettineuvotteluissa ymmärretään lisärahan tarve niin
nuorisotyöhön kuin sosiaali- ja terveyspalveluihin, joista puuttuu paljon rahaa v

Tunnetko
Pakilaa?
Ohessa on muutamia kuvia
eri puolilta aluettamme.
Tunnistatko mistä kuvat on otettu.
Vastaukset löytyy sivulta 30.

1

2

3

4

5
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TEKSTI JA KUVA Risto Sinkko

HERKULLISET KOTILEIPOMOTUOTTEET
PAKILASTA
Täytekakut • voileipäkakut • ym. leipomotuotteet
Tilauksesta nopeasti, joustavasti ja edullisesti
niin pieniin kuin suuriinkin tilaisuuksiin

Kotileipomo

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

Suunnitelmia
Pakilan alueella
malla kulkua ja ennallistamalla vesitaloutta. Ojia palautetaan puroiksi ja kuivuneisiin korpiin padotaan vettä. Pitkän ajan tavoite on muodostaa alueelle entistä luonnontilaisempia korpia ja
edustavampia lehtoja.
Koska Haltiala on yksi pääkaupunkiseudun tärkeimmistä virkistysalueista,
suunnittelussa on soviteltu yhteen vir-

Sijoita elämäsi tärkeimpään kohteeseen - ITSEESI

Salus Pakila on hyvän olon kuntokeskus aikuiseen makuun.
Ota Personal Trainerin avulla esimmäinen askel kuntoiluun,
hyvinvointiin ja hauskanpitoon.

kistyskäyttöä ja luonnonsuojelua. Kulumisen vähentämiseksi ja viihtyisyyden
säilymiseksi huolehditaan nykyistä paremmin metsäreittien kunnosta, viitoituksesta ja opastuksesta. Suojelualueelle esitetään merkittäväksi noin 10 km
(jo olemassa olevia) metsäpolkuja. Lähimmäksi asuttuja alueita suojelu tulee
Helsingin puolella Kuusmiehentiellä. v

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

Puh. 050-5939
707, pakila@saluspakila.fi
www.saluspakila.fi

www.saluspakila.fi
Avainkortilla
joka päivä klo 5-23.
Avoinna
pe 14-19
Vastaanotto
avoinnama-to
ma-to14-20,
klo 16-19
ja pe klo 10-12.
avainkortilla 5-23 joka päivä

www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/
kehittamissuunnitelmat/pakila-tuomarinkyla
Suunnitellun Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen rajaus kartalla:
www.hel.fi/static/ymk/haltialan-luonnonsuojelualueen-rajaus.pdf
KARTTAPOHJA © MAANMITTAUSLAITOS 2017

H

uhtikuussa tänä vuonna on
valmistunut Pakilan alueen
kehittämissuunnitelma
ja
kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi aluesuunnitelman kokouksessaan
12.6.2018. Suunnittelualueeseen kuuluvat Haltiala, Länsi- ja Itä-Pakila, Paloheinä, Torpparinmäki ja Tuomarinkartano.
Suunnitelma kattaa vuodet 20182027. Suunnitelman rajaamalla alueella asuu noin 16 400 henkilöä. Sen mukaan rakennettua ympäristöä kehitetään kunnioittamalla alkuperäisen ympäristön vahvuuksia, vehreitä pihoja ja
katuympäristöjä, sekä säilyttämällä viheralueet.
Täydennysrakentamisen yhteydessä
varmistetaan, että uudet värit, materiaalit ja tyylit sopivat yhteen vanhan rakennuskannan kanssa. Asuinalueiden
rajautuminen viheralueisiin tulee säilyttää ja yhteyksiä kehittää.

MEILLÄ TEHDÄÄN UUSIA IHMISIÄ!

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2019!

Haltialanmetsään 137 hehtaarin luonnonsuojelualue
Helsingin keskuspuiston pohjoisosaan
suunnitellaan laajaa luonnonsuojelualuetta. Kaupungin luonnonsuojeluohjelman mukainen, Haltialanmetsäksi
nimetty alue on pinta-alaltaan 137 hehtaaria. Suojelun tarkoituksena on säilyttää monipuolinen lehtojen ja korpien
muodostama metsäkokonaisuus. Alueen eri osat ovat jo tällä hetkellä suojelun piirissä.
Luontoarvoja suojellaan mm. ohjaa-

Suunnitellun Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen raja esitetään pinkillä katkoviivalla.
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Kuva 2 Suunnitellun Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen raja esitetään pinkillä katkoviivalla.

Toivottaa

Staconin väki

Kalevi, Jonne, Micael, Mika, Niko, Teemu, Sami, Eetu, Jani, Lauri
Jaana, Maiju, Marica, Melina, Tiina

Karttapohja © Maanmittauslaitos 2017.

Pukinmäenaukio 2, 00720 Helsinki, www.stacon.fi
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TEKSTI Risto Sinkko

Yläasteen korjaus laajeni
koko alueen suunnitelmaksi

J

Valikoimissa laaja kirjo erilaisia hoitoja: kasvohoidot Sothys
-tuotteilla, ultraäänipuhdistus ja timanttikuorinta, jalkahoidot sekä ripsien ja kulmien värjäys. Myös lahjakortteja!

teltu toteutettaviksi vuosina 2023–24.
Pakilanpuiston alueella sijaitsee
myös partiomaja ja NMKY:n toimintakeskus, jotka eivät ole kaupungin rakennuksia. Niitä koskevia suunnitelmia ei vielä ole olemassa. HPS:n hallinnassa on yläasteen vieressä tekonur-

Pakilan ylä-asteen koulu. Koulurakennus valmistui vuonna 1939. Vanhan koulujärjestelmän aikaan koulu oli kansalaiskoulu, jossa opiskelivat ne, jotka eivät
menneet oppikouluun. Sota-aikana koulun tiloissa majoitettiin sotilaspoikia, jotka
eivät ikänsä vuoksi osallistuneet aseellisiin tehtäviin mutta toimivat erilaisissa
avustustehtävissä, kuten ilmatorjunnassa.
Rakennusta on laajennettu ja korjattu useaan otteeseen. Koulun tontille
rakennettiin vuonna 1994 kaksi parakkia helpottamaan tilanpuutetta. Parakit
on kertaalleen uusittu.
Pakilan ala-asteen koulu. Koulurakennuksen on suunnitellut Jorma Järvi, ja se
valmistui vuonna 1954. Rakennusta on kiitetty sen arkkitehtonisista ratkaisuista.
Sisätiloiltaan koulu edustaa ensimmäisiä ns. solujärjestelmän sovelluksia
Suomessa. Rakennus on jaettu itsenäisiin, muutamille ryhmille varattuihin
luokkakokonaisuuksiin.

mikenttä ja talvisin kuplahalli. Kaupungin ilmoituksen mukaan nämä toimijat ovat mukana suunnittelussa paikallistoimijoina.
Allianssiratkaisu
Suunnitelmassa selvitetään sopivin ja
kustannustehokkain kokonaisuus koulujen ja päiväkotien sekä kaupunkikuvan kannalta. Hanke on suunniteltu
toteutettavaksi allianssimallilla, jossa kaupunki ja kilpailutettavat palveluntuottajat tekevät ensiksi ehdotuksen kokonaisratkaisuksi ja suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen yhdessä.
Suunnittelijaryhmään kuuluvat toimistot Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy, Arkkitehdit Frondelius +
Keppo + Salmenperä Oy, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy sekä Ideastructura Oy. Kaupungin verkkosivujen
mukaan ryhmän toimistoilla on kokemusta vastaavista onnistuneista hankkeista ja kohteista. v

Klassinen hieronta

esim. 60 min…….50€
90 min…….75€

Raindrop-hieronta

60 min…….50€

Rentouttava hieronta eteerisillä öljyillä, jalkapohjat ja selkä
käsitellään.

Omnipathie

Housetek Oy, puh. 050-594 5923

LASITYÖ RANTANEN OY
puh. 724 8928

- Heidin Huone hierontaa

Pakilanpuisto suunnitelma-alue.

Katot, kourut ja terassit vesitiiviiksi
takuunalaisella Enkopur-tekniikalla.
Lisätietoja: www.housetek.fi

PAKILA Lepolantie 23, 00660 Hki

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

Koulujen historiaa
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Kiireetöntä ja yksilöllistä palvelua korkealuokkaisilla tuotteilla.

Lämpimästi tervetuloa!

o muutama vuosi sitten todettiin
Pakilan yläasteen korjaustarpeet.
Ongelmat olivat vanhalle koulurakennukselle tavanomaisia, vanhanaikainen käytettävyys ja sisäilmaongelmia. Korjauksen suunnittelua aloiteltiin, mutta pian heräsi ajatus siitä, että
uuden rakentaminen voisikin olla sittenkin parempi ratkaisu. Alueella oli
tiedossa myös nuorisotilojen puute.
Nyt hanke on laajennettu koskemaan Pakilanpuiston kahta koulua eli
ylä- ja ala-astetta sekä kahta päiväkotia. Päiväkodit ovat päiväkoti Pakila sekä hieman kauempana sijaitseva päiväkoti Havukka. Suunnitelmassa käsitellään myös liikunta-alueet. Samassa yhteydessä tarkastellaan myös mahdollisesti vapautuvien tonttien kehittämistä sekä väistötilaratkaisuja.
Toteutus vaiheittain
Hanketta suunnitellaan toteutettavaksi vaiheittain, kiireellisimpänä Pakilan
yläasteen tilat. Osana kokonaisratkaisua selvitetään, korvataanko yläasteen
rakennus uudisrakennuksella. Nykyisen rakennuksen perusparannuksen on
laskettu tulevan kalliiksi.
Pakilan ala-asteen (Halkosuontie
88) koulurakennuksen perusparannus
sekä päiväkoti Havukan (Ripusuontie
34) ja päiväkoti Pakilan (Palosuontie
2) korvaava uudisrakennus oli suunni-

HOUSETEK OY ON MAAN
JOHTAVA ENKOPUR-ASENTAJA!

n.60 min……..50€

on Kraniosakraali-osteopatian muoto joka Sopii kaikenikäisille, sekä
ihmiselle että eläimille, hyvin hellävarainen ja rentouttava!

Tervetuloa!
Ajanvaraus: 040 511 0311
Heidi Stenbacka-Monnberg

Opettajanpolku 7, 00680 Helsinki / Itä-Pakila

www.lasityorantanen.fi

LASIT • PEILIT • MUOVIT
TAULUJEN KEHYSTYKSET

TÄYDEN PALVELUN
TÄYDEN
PALVELUN
KELLOJA
KULTASEPÄNLIIKE
KELLO- JA KULTASEPÄNLIIKE

Kultanäppi Oy
Meillä tapaat kultasepät-kaivertajat-kellosepät

Meillä tapaat kultasepät-kaivertajat-kellosepät
Autollaoven
oveneteen!
eteen!
Autolla
PAKILANTIE 18
PAKILANTIE 18 Puh. 4242 8333
KOSKELANTIE 52
Puh. 724 2356

Puh./Fax. 757 0205

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

9.30-17
9.30-13

JOULUNAwww.kultanappi.com
7.-24.12.2004:
Ma-Pe
9-18
Ma-Pe
9.30-18
kultanappi
La
9-15
La
9.30-13
Su 12. ja 19.12. 12-16
Su 19.12.
12-15
Aattona 24.12.
9-12
Aattona 24.12. 9-12

www.huone.info
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TEKSTI Olli Aulio

TEKSTI JA KUVA Risto Sinkko

Helsingin yleiskaavan
valituksista päätös

H

Raide-Jokerin reitti.

Raide-Jokeri tulee

R

aide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiotielinja. Se tulee korvaamaan
runkobussilinjan 550. Kyseinen linja
on Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöity bussilinja. Nykyisin bussilinjalla matkustaa 40 000 henkeä vuorokaudessa ja bussit ruuhkautuvat välillä pahasti. Pikaraitiolinja pystyy kuljettamaan paljon enemmän matkustajia ja sillä arvioidaankin vuonna 2040
liikkuvan yli 100 000 matkustajaa arkivuorokaudessa.
Suunnittelu on
loppuvaiheessa
Raide-Jokeria on suunniteltu vauhdilla. Tällä hetkellä on valmiit katusuunnitelmat pysäkkeineen. Eri puolilla kaupunkia on järjestetty tiedotustilaisuuksia, joissa asukkaat ovat voineet tutustua katujärjestelyihin. Tavoitteena on, että rakentaminen alkaa
ensi vuoden (2019) kesällä ja että liikennöinti alkaa 2020-luvun alkupuolella. Bussilinja 550 kulkee rakentamisen aikana, mutta kiertoreittejä joudutaan paikoin ajamaan.
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Raitiotielinjan ohella sen varteen
suunnitellaan uusia asuntoja. Pirjontielle, Pirkkolantielle ja Pakilantielle
suunnitellaan 600 uutta asuntoa
Matkustaminen on
mukavaa
Pikaraitiotiellä liikutaan ilmastoiduilla matalalattiavaunuilla, joissa on ovet
molemmin puolin. Vaunuissa on 76
istumapaikkaa ja 180 seisomapaikkaa.
Keskimääräinen pysäkkiväli tulee olemaan n 800 metriä. Vaunut liikkuvat
nopeasti, niiden keskimääräiseksi no-

peudeksi tulee 25 km/h , kun se nykyisillä raitiovaunuilla on 14 km/h. Vaunujen maksiminopeus tulee olemaan
jopa 70 km/h osalla reittiä. Vuorovälit ovat tiheät. Ruuhka-aikana vaunut
kulkevat 5 minuutin vuorovälein, yöllä 20 minuutin välein ja muulloin 10
minuutin välein.
Raide-Jokerista tehdään paljon
vaihtoja erityisesti säteittäisiin joukkoliikennelinjoihin. Sen vuoksi vaihtopysäkkien järjestelyihin ja toimivuuteen kiinnitetään suunnittelussa erityistä huomiota. v

Havainnekuva Raide-Jokerista Maunulatalon edessä.

Tuusulanväylästä kaupunkibulevardi, kartanon alueelle
ei rakenneta
Meitä lähinnä olevan väylän eli Tuusulanväylän muuttamisesta ely-keskus ei
sen sijaan valittanut, joten tämä suunnitelma säilyi osana uutta yleiskaavaa.
Suunnittelu siis jatkuu. Muutos on toki
pitkäulotteinen, kaupunki on jo aikaisemmin julkistanut havainnekuvia siitä,
miltä Tuusulanväylän alkupää näyttäisi
vuonna 2050. Tuusulanväylää on suunniteltu muutettavaksi myös niin, että se
ei jatkuisi suoraan Mäkelänkadulle vaan
käännettäisiin noudattamaan Veturitien
reittiä Hakamäentielle.
KHO:n päätöksen perusteella kaatui myös suunnitelmia rakentamisesta

Tuomarinkylän vinttikoirakeskus.

POHJAKARTTA © MAANMITTAUSLAITOS. LUPANRO MML/VIR/MYY/258/08

elsingin kaupungin uusi yleiskaava on pantu vireille vuonna
2016, ja siitä on valitettu. Valitukset käsiteltiin ensin hallinto-oikeudessa, ja nyt on saatu lopullinen päätös
valitusprosessien perusteella Korkeimmasta hallinto-oikeudesta.
Kaupunkilaisia kohauttaneita kohtia
on ollut mm. kaupungin sisääntulevien
moottoriteiden muuttaminen kaupunkibulevardeiksi. 8.11.2018 annetussa
päätöksessä kaatui Länsiväylän, Turunväylän, Hämeenlinnanväylän sekä Lahdenväylän muuttaminen kaupunkibulevardeiksi eli pääkaduiksi.

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
Tuomarinkylän kartano, Helsinki.

Tuomarinkylän kartanon alueelle. Perusteena oli se, että kartano on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö. Yleiskaavan alueelle osoitetun rakentamisen todettiin olevan maakuntakaavan vastaista ja supistavan avoimia peltoalueita. Alueen lounaisosaan eli Itä-Pakilan Yhdyskunnantien lähelle oli suunniteltu asuinaluetta.
Tämä merkitsee sitä, että alueella
toimiva vinttikoirarata säilyy eikä ratsastukseen käytettäviä alueita supisteta. Alueen läpi kulkeva pikaraitiotie
säilyi suunnitelmissa, mutta sen linjaus on vasta viitteellinen ja ratkeaa tulevassa asemakaavan suunnittelussa.
Tuusulantien varteen
voidaan rakentaa
Kuitenkaan alue ei kokonaisuutena
säily nykyisellään täysin. Tuusulan-

tien varteen voidaan tiivistää asuntorakentamista ja suunnitelmissa ollut
pikaraitiotie voidaan toteuttaa. Vanhan Tuusulantien ja moottoritien väliin suunniteltu aluekeskus voidaan
rakentaa. Päätöksellä kumottiin myös
suunnitelmia rakentaa Keskuspuiston
alueelle.
Yleiskaavan perusteella jatketaan
alueellisten asemakaavojen suunnittelua. Yleiskaavassa suurin osa Pakilan ja Paloheinän alueista on merkitty
pientaloasumisen alueiksi. Poikkeuksena tästä on Pakilantien varren tontit,
joihin liittyvistä asemakaavamuutoksista kerromme tämän lehden jutuissa
toisaalla. Ajatuksena on, että tonteille rakennettaisiin 3–4 -kerroksia taloja ja Pakilantiestä muodostuisi alueen
keskuskatu. Tonttien rakennusoikeus
määriteltäisiin jopa kertoimella 1,2. v
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Kirkkoherra Leo Norja
suuntaa eläkkeelle

O

lemme sopineet kirkkoherra
Leo Norjan kanssa tapaamisesta kirkon aulaan. Aulassa
on hiljaista, juuri äsken täällä oli aivan
erilainen hässäkkä, sanoo Leo.
Keskustelua varten Leo valitsee rauhallisen sakastin paikaksi. Seinällä on
kahden aikaisemman kirkkoherran, Sakari Repolan ja Pentti Kivimäen, kuvat.
Myöhemmin jutellessamme ilmeneekin, että Leo on vasta kolmas kirkkoherra. Seurakunnan paimenet ovat olleet pitkään virassaan, Leolle tulee virkavuosia 22 alkaen kesäkuusta 1996.
Työt Leo päättää vuoden 2019 tammikuun lopussa. Viimeinen hänen pitämänsä jumalanpalvelus on 20. tammikuuta 2019. Tätä kirjoitettaessa uuden kirkkoherran valinta on käynnissä
ja hän aloittaa 1.4.2019.
Tarkkoja suunnitelmia eläkepäivien
varalle Leo ei ole tehnyt. Mitään vaihtoehtoja en sulje pois, hän arvelee. Mahonkinen purjevene tarvitsee kunnostusta keväällä ja siinä on tekemistä. Musiikkia hän on harrastanut seurakuntien
työntekijöiden orkesterissa – orkesteri
kokoontuu tarvittaessa. Laulaminen
kuorossa kiinnostaa myös – katsotaan
mihin kelpaan, hän toteaa.
Onko seurakunta muuttunut
kahdessakymmenessä
vuodessa?
Pysyviä tekijöitä täällä on ollut ja on se,
että täällä asuu lapsiaan kasvattavia perheitä, Leo erittelee. Se on selkeä piirre, joka on ollut koko kaksikymmentä
vuotta täällä alueella. Väestö ei kuitenkaan vanhene, uusia lapsiperheitä tulee
alueelle. Kun ei enää jakseta sitä puutarhaa hoitaa, muutetaan pois ja uusia perheitä tulee tilalle. Pakilan alue on hyvä
asua, vuosittainen muuttoprosentti on
kymmenen luokkaa.
Haaste täällä on, annammeko me
toisillemme riittävästi aikaa. Jotta saadaan asuntovelka maksetuksi vie työnteko niin paljon aikaa, ettei sitä riitäkään muuhun. Koti kuitenkin tarjoaa
paikan, jossa kaiken hyörinän keskellä
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Leo Norja Hyvän paimenen kirkon alttarin edessä.

voidaan olla niiden rakkaiden kanssa.
Leo pitää hyvänä kaupungin suunnitelmia siitä, että Pakilantien varteen rakennetaan jopa nelikerroksisia taloja ja
esteettömiä asuntoja. Voi olla hyvä, että ei tarvitse muuttaa pois tutulta alueelta, hän toteaa. Tarvitaan pienempiä
ja monipuolisempia asuntoja.
Leo ryhtyy pohtimaan alueen rakennetta – täällähän ei ole mitään selvää
keskustaa.
– Saa nähdä, muodostuuko Pakilantiestäkään sellaista. Asia on mielenkiintoinen, ja se on vaikuttanut kirkonkin
paikkaan. Harkittiin uuden kirkon rakentamista toisaalle tai vanhan laajentamista ja päädyttiin laajentamiseen. Silloin 90-luvun lopussa yksi peruste oli
se, että täällä ei ole varsinaista keskuspaikkaa.

Kirkon lisärakentaminen oli mielenkiintoinen vaihe arkkitehti Leiviskän
kanssa, Leo muistelee. Olemme yhtä
mieltä siitä, että tulos on onnistunut.
Laajennus valmistui vuonna 2002 ja
kirkko nimettiin Hyvän Paimenen Kirkoksi vanhan kirkon alttarireliefin mukaan.
Seurakuntien hallinnointi ja
toiminnat voitaisiin eriyttää
Seurakuntien yhdistämisestä keskustelut on käyty, entä tulevaisuus? Leon
mielestä se riippuu siitä, mitä ajatellaan
seurakunnasta, onko se yhteisö, jossa
ihmiset kokoontuvat yhteen.
– Täälläkin noin 70 prosenttia ihmisistä kuuluu kirkkoon, mutta jos ajatellaan niitä ihmisiä, jotka eivät välttämättä kokoonnu yhteen, niin silloin tilanne

muuttuu monivivahteisemmaksi. Nykyiset seurakuntarajat eivät välttämättä
ole hyvä tarpeellisten palveluiden järjestämiseksi. Asiat ovat monimuotoisemmin nivoutuneet yhteen sen mukaan,
missä täältä käydään töissä tai harrastuksissa.
– Jos ajatellaan toiminnallista tehokkuutta, voisi ajatella sellaista ratkaisua, jossa hallinnolliset yksiköt olisivat
oma kokonaisuutensa, koska se tarjoaisi joustavuutta. Sitten olisi toiminnallisia yksiköitä, jotka voisivat olla vieläkin enemmän paikallisia. Rakennekysymys nousee Leon näkemyksen mukaan
seuraavien vuosien tai kymmenen vuoden aikana esiin. Toistaiseksi muutossuunta on se, että seurakuntiin kuuluvien osuus laskee, ja silloin joudutaan
ratkaisemaan tilanteita kun rahaa on vähemmän.
Rippikoulut ja lasten kerhot
Leo kertoo innostuneesti, kuinka hänen mielestään seurakunnan rippikoulutyössä on hyvin onnistuttu seuraamaan nuorissa tapahtunutta muutosta 20 vuoden aikana. Alueella noin 70
prosenttia nuorista käy rippikoulun, ja
rippikoulun aikana myös liitytään kirkkoon. Teemana on ”Suuri ihme”, näkemys siitä kuinka jokainen elämä on
suuri ihme. Psalmien kirjassa on tämä
ajatus.”Minä olen ihme, suuri ihme, ja
kiitän sinua siitä.”(Ps. 139:14).
Leon sydäntä lähellä on myös koululaisten iltapäiväkerhotoiminta. Seurakunnan työntekijämäärän väistämättä pienennyttyä hän näkee tarpeellisena

tarjota tilat muille toimijoille, läheisenä
yhteistyökumppanina NMKY. Muutenkin hän haluaa pitää kirkkorakennuksen tilojen käytön avoimena alueen
toimijoille. Täällä on nyt enemmän iltapäiväkerholapsia kuin seurakunnan
hoitamana, hän laskee.
Taloudellisista syistä seurakunnan
työntekijöiden määrä on vähentynyt
kolmestakymmenestä kahteenkymmeneen, ja siihen on jouduttu sopeutumaan. Leo pohtii, että varsinkin viisi
viime vuotta ovat opettaneet siihen, että ei järjestetä sellaista toimintaa, johon
tullaan, vaan mennään mukaan sinne
missä ihmisiä on.
Mitä kuuluu?
Lopuksi kysyn, onko Leolla halua jättää
jotain perinnöksi. Hän on hetken hiljaa
ja alkaa puhua avoimuudesta ja vuorovaikutuksesta.
– Tärkeätä on se, että olemme kiinnostuneita toinen toisestamme. Se lähtee tavallisesta kysymyksestä ”Mitä kuuluu?”. Hänen mielestään se sisältää kysymyksen siitä, mitä toisen elämään todella liittyy ja että siinä osataan olla riittävän avoimia. Se ei ole vain small-talkia.
– Huomaan, että itselleni vuorovaikutus on todella tärkeä. Siihen liittyy
tällainen jumalallinen puoli, ajatus siitä,
että Jumala elää tässä kaupungissa meidän kanssamme. Se on yksi tärkeä piirre myös. Kaikessa siinä sekamelskassa
ja hyörinässä Jumala on meidän keskellämme eikä jossain ulkopuolisena vaan
nimenomaan meidän keskellämme. v

Kirkko laajennettaessa vuonna 2010 sen
näkyvimmäksi osaksi tuli 19-metrinen
kellotapuli. Siinä on seitsemän kelloa.

TEKSTI Olli Aulio

Tiia Valve-Tuovinen Pakilan uusi kirkkoherra

S

eurakuntaneuvosto valitsi Pakilan uudeksi kirkkoherraksi Tiia
Valve-Tuovisen
kokouksessaan
13.11.2018. Tiia on toiminut pappina Pakilassa vuodesta 2007. Tällä hetkellä hän
toimii vaali- ja joulukoordinaattorina.
Tiia kertoo, että hänelle tärkeää työssä
on ihmisten tarinat, heidän kohtaaminen
ja yhdessä pysähtyminen sekä arjen ja pyhän yhteen kietoutuminen. Vauhtia hänen
elämässään pitää yllä lapsiperheen (mies ja
kaksi poikaa) arjen monet palaset. Iloa ja
energiaa Tiia saa musiikista ja laulamisesta,
tanssimisesta ja luovasta kirjoittamisesta.

Kirkkoherran virkaan tuli 12 hakemusta. Näistä kolme toimii tai on toiminut
pappina Pakilassa. Tuomiokapituli asetti
hakijat kolmeen ryhmään, joista ensimmäiseen tulivat ne, jotka kapituli katsoi
täyttävän erinomaisesti viran erityiset tarpeet. Tähän ryhmään tuli kolme hakijaa.
Seurakuntaneuvoston valitsijaryhmä kutsui 12 hakijan joukosta kuusi työryhmän
haastatteluun ja tämän haastattelun perusteella soveltuvuusarvioon lähetettiin
neljä hakijaa, jotka osallistuivat vaalipaneeliin ja kävivät neuvoston haastateltavana paneelin jälkeen. v
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HAVAINNEKUVAT: ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY JA ARKKITEHTITOIMISTO MATTI IIRAMO

Sisäkattojen erikoisliike ammattilaisille

Liikekiinteistö Kyläkunnantien ja Kehä 1:n väliin.

Pakilantie 81 suunniteltu 4-kerroksinen talo.

HENKILÖKULJETUKSIIN

Pakilassa rakennetaan
Teboil remontissa
Suorastaan legendaarinen Pakilan Teboilin huoltoasema on remontissa. Yhtiön nettisivujen mukaan työn suunnitellaan olevan valmis tämän lehden ilmestyessä. Aseman mittarikenttä uudistetaan, muita korjauksia ei ole suunniteltu. Tässä yhteydessä myös yrittäjä vaihtuu, tätä kirjoitettaessa haku on
käynnissä.
Liikekiinteistö Kyläkunnantien ja Kehä 1:n väliin
Pakilantien varteen Kyläkunnantien ja
Kehä 1:n väliin on ollut vireillä asemakaavan muutos jo jonkin aikaa. Asiasta on käyty laajaa keskustelua alueella,
kuitenkin muutos on toteutumassa. Tätä kirjoitettaessa on meneillään muistutusaika päätöksestä, asia oli kaupunkiympäristölautakunnassa 25.9.2018.
Suunnitelman mukaan kokonaisuuteen kuuluu kulman tontti, joka jo aikaisemmassa asemakaavassa on määritelty liikekiinteistön tontiksi sekä sen
vieressä kehätien varrella olevaa vihervyöhykettä, joka on kaupungin omistuksessa.
Suunniteltu rakennus on kolmikerroksinen. Alimpana market varastotiloineen, toisessa kerroksessa kuntosali tai
muuta monitoimitilaa sekä kolmannessa kerroksessa toimistotiloja. Pysäköinti
on kokonaan kellarihallissa, jonne ajetaan ramppeja pitkin.
Pakilantiestä keskuskatu
Kaupungin suunnitelmissa Pakilantietä
16 PAKILAN PAKINAT

hahmotellaan kokoavaksi keskuskaduksi, ja sen varren tonttien rakennusoikeutta lisätään. Tavoitteena on kolmi- tai nelikerroksisten talojen
rakentaminen kadun
varteen. Tämän ajatuksen mukainen rakentaminen on alkamassa Välitalontien ja
Nuotiokujan välissä,
osoitteissa Pakilantie
83 ja 85.
Näiden kahden tontin omistus on
siirtymässä Mesta Oy:lle, kertoo toimitusjohtaja Hannes Lehti. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, rakentamaan päästään myöhään keväällä. Asemakaavanäkemysten mukaan
rakennettavat asunnot olisivat esteettömiä. Kun nykysäännösten mukaan
rakennetaan asunnot, ne ovat kyllä esteettömiä, sopivat vauvasta vaariin, sanoo Lehti.
Suunniteltujen 4-kerroksisten rakennusten alakerroksessa olisi liiketiloja ja mahdollisesti taloyhtiön yhteisiä tiloja.
Lepolantie ja Ripusuontie
Pakilantie 59:n tontti suunnitellaan
muutettavaksi osittain asuintontiksi ja
sille suunnitellaan täydennysrakentamista. Olemassa oleva telemasto siirretään Lepolantien varteen.
Osoitteisiin Pakilantie 81a ja Ripu-

Kaupungin edustajina suunnittelija
Juho Palviainen ja
liikenneinsinööri Kari Tenkanen
vastailivat alueen
asukkaiden tiukkoihin kysymyksiin Pakilantien ja
Ripusuontien kaavasuunnitelmista
Paloheinän kirjastossa 31.10.2018.

RINNE MATKAT OY
Bussilla
Taksilla
09-550 211
0400 421 749
rinnematkat@luukku.com
Rinne Pakilassa vuodesta 1926

www.selog.fi

KUVA: RISTO SINKKO

palvelut

www.pihanne.ﬁ
info@pihanne.ﬁ

viherrakentaminen
pihasuunnittelu
pihan hoito
ruukkuistutukset
suontie 59 suunnitellaan 3- ja 4-kerroksisia uudisrakennuksia. Tonteilla
olevat rakennukset purettaisiin. Kaupungin suunnittelijat esittelivät suunnitelmaa Paloheinän kirjastossa joukolle kiinnostuneita pakilalaisia. Hanke ei
siis ole vielä yhtä pitkällä kuin edellä
kerrotut. Muutoksia tehdään yhdessä
tonttien omistajien kanssa. v

Ulla Kinnunen
050 536 3904
info@ullastiina.fi

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

www.ullastiina.fi, info@ullastiina.fi
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maunulan apteekki

Ella luotsaa pakilalaisia
osallistuvaan budjetointiin

H

Kaupunkiluotsit
Osallistuvan budjetoinnin tuominen
kaupunkilaisten ajatuksiin on yksi kaupunkiluotsien eli stadiluotsien tehtävä.
Kaupunki on palkannut yhteensä seitsemän stadiluotsia. He ovat olleet töissä tämän vuoden toukokuusta lähtien
ja heidät on valittu parinsadan hakijan
joukosta. Luotsitoiminta on suunniteltu pysyväksi.
Työ on suunniteltu siten, että luotsi ei istu työhuoneessaan virastossa vaan
liikkuu alueella. Ajatuksena on helpot-

Palvelemme ma-pe 8.30-19, la 9-16
Pakilantie 10, 00630 H:ki, 09-724 8543

elsingin kaupunki on ensimmäisenä kuntana ottanut käyttöön osallistuvan budjetoinnin. Kaupunginhallituksen päätöksellä osallistuvaan budjetointiin käytetään
4,4 miljoonaa euroa. Osallistuva budjetointi perustuu kaupunkilaisten ideoihin. Tehtävää varten on palkattu kaupunkiluotseja.
Ideoista äänestykseen
Toiminta aloitettiin OmaStadi-avausjuhlassa 25.10. Juhlassa periaatteet ja
toimintatavat 4,4 miljoonan euron käyttöön selvitettiin noin sadalle paikalla olleelle järjestöjen edustajalle ja aktiiviselle
kuntalaiselle. Kaikki halukkaat pääsevät
ideoimaan oman alueensa kehittämistä
entistä hauskemmaksi ja toimivammaksi. Ideointia tehdään työpajoissa kaikissa
kaupungin suurpiireissä. Ideoita voi jättää myös suoraan.
Pakilan alueen työpaja oli 1.11. Pakin talossa. Käytettävä raha jaetaan kaupungin suurpiireittäin asuinmäärän suhteessa. Lopulliset ratkaisut tehdään äänestyksessä, johon voivat osallistua kaikki 12 vuotta täyttäneet kaupunkilaiset.
Äänestys on odotettavissa ensi vuoden
kevään aikana.

PARTURI-KAMPAAMO

maunulan_apteekki.helsinki@apteekit.net

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

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
Katso kaikki tarjoukset
www.maunulanpteekki.fi

www.avainapteekit.fi

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

Stadiluotsi Ella Tanskanen työssään Paloheinän kirjastossa 1. marraskuuta,
asiakkaana aktiivinen pakilalainen Jorma Lahti-Nuuttila.

taa ideoiden ja aloitteiden välittymistä asukkailta kaupungille. Mukaan pyritään saamaan kaupunkilaisia, jotka eivät aikaisemmin ole osallistuneet. Luotsin tärkeitä tiedon lähteitä ovat alueen
yhteisöt ja aktiiviset toimijat.
Ella Tanskanen
Pohjoisen suurpiirin stadiluotsi on Ella
Tanskanen. Tapasimme hänet 1.11. Paloheinän kirjastossa kertomassa asioista
kiinnostuneille asukkaille. Samana iltana oli Pakin talossa osallistuvan budjetoinnin ideatyöpaja. Kolme täyttä pirtinpöydällistä aktiivisia pakilalaisia keskusteli vilkkaasti ja ideoita syntyi. Apuna oli ideointia vauhdittamaan suunniteltu korttipeli. Nettisivusto on osoitteessa OmaStadi.hel.fi.
Ella Tanskasen vastuualueet Pohjoinen suurpiiri ja Kaarela. Maunula: Pirkkola, Maunula, Metsälä, Maunulanpuis-

to, Länsi-Pakila. Tuomarinkylä: Paloheinä, Torpparinmäki, Haltiala. Oulunkylä: Patola, Veräjämäki, Veräjälaakso.
Itä-Pakila: Itä-Pakila, Tuomarinkartano. Kaarela: Kannelmäki, Maununneva, Malminkartano, Hakuninmaa, Kuninkaantammi, Honkasuo. v

Kaupungin talous
Tätä kirjoitettaessa pormestarin talousarvioehdotusta ei vielä ole hyväksytty. Määrätty valtuuston käsittelypäivä on (oli) 28. marraskuuta.
Ehdotuksen mukaan kaupunki kerää kunnallisveroa 2,67 miljardia euroa. Verotuotot valtionosuuksineen
ovat yhteensä 3,77 miljardia euroa.

•
•
•
•

MATTOPILATES
LAITEPILATES
JOOGA
ÄITI+VAUVA
PILATES
• KEHONHUOLTO
• BARRE

Kaupunginhallituksen päätöksen
mukaan vuosittain käytetään osallistuvaan budjetointiin 4,4 miljoonaa euroa.

TERVETULOA!
Paloheinäntie 22
Helsinki
Pilatespowerhouse.fi
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Leijonatapahtumia

TEKSTI Olli Aulio

Kaskipartion kämpän
avajaiset 1.9.2018

Itsenäisyyspäivänä torstaina 6.12.2018 Hyvän Paimenen kirkkoon klo 16

K

askipartion ja leijonien yhteinen monivuotinen suururakka, maja Siuntioon, valmistui
ja juhlalliset avajaiset pidettiin majalla
1.9.2018. Paikalla oli runsaasti partiolaisia, heidän vanhempiaan ja leijonaklubien edustajia.
Pakinkylän klubin presidentti Lasse
Halme kertoi leijonien tuen olleen merkittävä. Klubi yhdessä leijonien ARsäätiön kanssa tuki majan rakentamista yli
50 000 eurolla. Myös muut alueen klubit ovat olleet hankkeessa mukana. Rahat leijonat ovat keränneet myymällä
joulukuusia kolmessa paikassa PakilanPaloheinän alueella osin yhdessä kaskipartiolaisten avulla.
Kaskipartion tukiyhdistyksen lähinnä WC- ja talouspaperimyynnillä keräämät avustukset ovat myös olleet merkittävät, tavoitteena oli kymppitonni vuodessa kertoo tukiyhdistyksen taloudenhoitaja Kirsti Österman. Majan omistaa partiolippukunta Kaskipartio ja maja on velaton.
Maja on käytännössä tehty kokonaan
talkootyönä. Talkootyötunteja on tehty
lähes 10 000 tuntia ja siitä Pakinkylän
leijonien osuus on ollut 2000 tuntia. Ulkopuoliset tekivät vain lattian hionnan
ja lakkauksen, takan ja piipun muurauksen sekä sähkötyöt.
Hirsirakennuksen kerrosala on 153
neliötä. Rakennuksessa on iso huone,
johtajiston huone, keittiö ja parvi. Nukkumapaikkoja parvella on 30:lle hengelle kertoo projektia johtanut kämppäisäntä Niklas Lindström.
Lippukunnan johtaja Hanna Österman iloitsee kämpän valmistumisesta.
Nyt suuren lippukunnan partiolaiset
pääsevät taas muutaman vuoden jälkeen
retkeilemään omalle majalle. Jo nyt ovat
lähes kaikki viikonloput varattu partiolaisten käyttöön.
Hanke oli todella pitkäjänteinen.
Vuonna 2012 päätettiin purkaa vanha
huonokuntoinen maja. Vuonna 2013
rakennus purettiin. Honkarakenteen
hirsitoimitus tuli keväällä 2014 lähelle
20 PAKILAN PAKINAT

Tervetuloa Itsenäisyysjuhlaan!

Tervehdyssanat Raimo Rahkonen, Rukoushetki Jouni Pirttijärvi, Lausuntaa Pauli Matikainen,
Juhlapuhe Kati Pitkänen, Musiikkiesitykset Pakilan Musiikkiopisto, Maamme

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

OSTA KUUSI LEIJONILTA

Leijonat myyvät tänä vuonna joulukuusia kolmessa paikassa

19. – 23.12.2018
- Pakilan S-Marketin luona Pakilantiellä.
- Torpparinmäen K-Supermarketin luona yhdessä
Kaskipartion partiolaisten kanssa.

20. – 23.12.2018

Juhlaväkeä uudella
kämpällä.

- HESY:n edessä Itä-Pakilassa yhdessä
Vuorenhaltioiden partiolaisten kanssa.
Tarkemmat myyntiajat löydätte myyntipaikoilta!

Kuvassa vasemmalta
Kaskipartion apulaislippukunnanjohtaja Elisa
Murto, lippukunnanjohtaja Hanna Österman,
kämppäisäntä projektipäällikkö Niklas Lindström, AR-säätiön Sini
Eloholma, Ossi Eloholma, Pakinkylän klubin
presidentti Lasse Halme.
Lippukunnan edustajilla
on käsissään leijonien
lahjoituslaatat.

tonttia. Hirret kannettiin mies ja naisvoimin ja osin mönkijän avustamana
tontille 250 metrin päästä. Seuraavat
vuodet rakennettiin majaa ja juhlalliset
avajaiset olivat 1.9.2018.
Avajaispäivän kutsuvierastilaisuudessa
LC Pakinkylän presidentti Lasse Halme
ja AR-säätiön hallituksen jäsen Sini Elo-

Kertyneet varat
käytetään
lyhentämättöminä
nuorisotoiminnan
hyväksi.

LC Helsinki/Pakinkylä

Ystävänpäivän konsertti
14.2.2019 klo 19

Pakilan Hyvän Paimenen kirkossa, Palosuontie 1
holma ojensivat Leijonien lahjoituslaatat seinään kiinnitettäviksi. Ossi Eloholma leijonista puheessaan muisteli, kuinka ”näitten vuosien aikana olemme saaneet toteuttaa palvelutyötämme konkreettisesti ja pitkäjänteisesti”. Lasse Halme kiitti omaa klubiaan aktiivisuudesta
talkootyössä ja varainkeräyksessä. v

Philomela 50 henkinen naiskuoro johtajana Marjukka Riihimäki.
Ohjelmistossa keväällä 2018 julkaistun Samsara CD:n musiikkia.
Sen on säveltänyt säveltäjä-laulaja Anna-Mari Kähärä,, joka myös esiintyy konsertissa.
Hansemble on musiikkiopistojen lauluoppilaista koostuva kuoro, jota johtaa Hannu Holma.
Kuoro esittää serenadeja sekä klassisia että viihteellisiä lauluja.
Pääsylippu 15e , alle 15-vuotiaat 5e. Sisältää väliajalla kahvin/teen/mehun ja kakkupalan.
Lippuja etukäteen Tuula Kivioja +358 40 5318810 tai Pentti Mattila +358 45 1269974 sekä ovelta.
LC Helsinki Pakinkylä – LC Helsinki Aurora ja Pakilan seurakunta
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Ajankohtaista
TEKSTI JA KUVA Olli Aulio

TEKSTI Risto Sinkko

Hannele Soljander-Halme
vuoden pakilalaiseksi

Talkkari
tarvittaessa

P

akilan Ylä-asteen koululla vietetyssä kylätapahtumassa julkistettiin Pakila seuran valitsema vuoden pakilalainen. Tänä vuonna tittelin sai musiikin maisteri, diplomilaulaja Hannele Soljander-Halme.
Hän on pitkään vaikuttanut alueen
musiikillisten tapahtumien toteuttajana lähinnä Pakinkylän lionsklubin
puitteissa. Hän on toteuttanut lukuisia ystävänpäivän konsertteja Pakilan
kirkossa. Merkittävä oli yli sadan alaasteen oppilaan esittämä Mörkö-ooppera, jonka viiteen esityskertaan kirkolla osallistui yli 2000 kuulijaa, joista
pääosa oli lapsia. Hän toteutti yhdessä eri tahojen kanssa Raamatusta pe-

räisin olevan Laulujen Laulu (entinen
Korkea Veisu) esityksen kirkossa. Esityksessä oli mukana viitisenkymmentä esiintyjää mm Pakilan Voimistelijoiden (PNV) parikymmenhenkinen
tanssiryhmä. Hän myös vastasi Pakilan 600-vuotisjuhlien suurkonsertista viime vuonna. Lisäksi hän on itse
esiintynyt lukuisissa musiikkiesityksissä.
Hannele on asunut alueella vudesta
1982 ja hänelle on myönnetty arvostettu leijonien Melvin Jones jäsenyys.
Aikaisempina vuosina vuoden pakilalaiseksi on nimetty mm. muusikko
Seppo Hovi, kirjailija Kari Hotakainen, Pakilan ylä-asteen rehtori Mauri

Pakila seuran puheenjohtaja Tapio
Klemetti luovuttaa kunniakirjan Hannele
Soljander-Halmeelle.

Leppälä, Pakilan Voimistelijoiden puheenjohtaja Kerttu Valve ja alueella aktiivisti toiminut Urpo Oksanen. v

TEKSTI JA KUVA Olli Aulio

Oodi tulee, miten käy Paloheinän kirjaston?
Helsingin uusi keskuskirjasto Oodi avataan näinä päivinä. Sinne tulee 100 000
kirjaa, lehteä, peliä, elokuvaa ja muuta lainattavaa aineistoa. Pakilan Pakinat päätti selvittää miten Oodin tulo
vaikuttaa Paloheinän kirjaston toimintaan. Tavoitimme Sari Joveron, joka aivan äskettäin on aloittanut Paloheinän
ja Maunulan kirjastojen johtajana. Hän
kertoi tulevaisuudesta seuraavaa.
Aukioloajat säilyvät
Näillä näkymin Paloheinän kirjaston aukioloaikoihin ei tule muutoksia.
Myöskään Paloheinän kirjaston henkilöstöresurssia ei ole pienennetty.
Oodin tulo vaikuttaa organisaatioomme kyllä monin tavoin. Tehostamme toimintaamme alueellisesti eli teemme yhteistyötä muiden keskisen palvelualueen kirjastojen (Maunula, Oulunkylä, Kallio, Vallila, Käpylä ja Arabianranta) kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilöstö liikkuu entistä jouhevam22 PAKILAN PAKINAT

min yksiköstä toiseen tarpeen niin vaatiessa. Alueellisella yhteistyöllä pyrimme myös jakamaan osaamista sekä tehostamaan tapahtumatuotantoa siten,
että samaa onnistunutta tapahtumakonseptia voisi helposti siirtää kirjastosta toiseen.
kin. Kyse on ennen kaikkea kirjastolaitoksen sisäisestä toimintatavan muuKelluva kokoelma tulee
toksesta. Tavoitteena on, etteivät kyseiOodin myötä Helsingin kaupungin- set muutokset mullista asiakkaiden eläkirjasto siirtyy myös yhteen yhteiseen mää, vaan pikemminkin luovat lähikir”kelluvaan kokoelmaan”. Jo vuosi sitten jastoon yhä paremmin asiakkaiden tarsiirryimme aineiston keskitettyyn han- peen mukaan räätälöityä kokoelmaa.
kintaan. Kelluvan kokoelman ajatuksena on kohdentaa materiaalia kirjastoi- Viihtyvyyttä parannetaan
hin entistä enemmän asiakaskäyttäyty- Tuleva vuosi tuo toki muutoksiakin
misen (kysynnän ja varausten) ohjaa- Paloheinään. Kirjastotiloja on tarkoimana. Paloheinässä on jatkossakin tar- tus ajanmukaistaa ja muokata yhä viihkoitus pitää saman suuruinen n 40 000 tyisämpään kuntoon tulevan vuoden ainiteen kokoelma kuin nyt. Uutuuskir- kana. Tähän liittyen tulemme alkuvuojojen määrä pysyy tulevaisuudessakin den aikana kuuntelemaan herkällä korsuurin piirtein samana, mutta tapa, jol- valla asiakkaitamme – millaisia tarpeita
la aineistoja Paloheinään hankitaan tu- ja toiveita heillä on tilojemme suhteen,
lee muuttumaan ja on jo muuttunut- lisää Sari. v

Kylätalkkarit ovat monelle
tuttuja maaseudulta, mutta
aina ei tule ajatelleeksi, että samanlaista toimintaa on
myös täällä. Facebookissa
tuli vastaan Uudenmaan Talotalkkari, yksi tällaisia palveluita tarjoavista yrityksistä. Se toimii nimenomaan
Pakilan, Paloheinän ja Tuomarinkylän alueella, kertoo
Toni Asikainen. Yritys on
perustettu jo 2006, mutta
on välillä ollut tauolla.
– Mieluisinta tekemistä ovat terassit, aidat ja vajat sekä varastot. Rakennelmat suunnitellaan ja räätälöidään aina asiakkaan kanssa hänen mieleensä sopiviksi. Tämän lisäksi erilaiset pihahommat kuuluvat perushommiin.
Asikainen jatkaa, että
asiakaskunta jakautuu pariinkin ryhmään; yhtäällä varttuneemmat asukkaat, jotka eivät ehkä enää
jaksa itse rakentaa tai huoltaa kiinteistöään ja toisaalla
ruuhkavuosiaan elävät perheet, jotka eivät ehdi. Lisäksi asiakkaina on ollut taloyhtiöitä. v

TEKSTI JA KUVA Olli Aulio

Uusi kauppiaspari Torppikseen
Torpparinmäen K-supermarket on saanut
uuden kauppiasparin Mimmi ja Hannu
Lehtisen kun Tikkalan veljekset siirtyivät
kauppiaiksi kauppakeskus Rediin Kalasatamaan.
Molemmilla kauppiailla on takanaan
pitkä ura K-kauppiaina. Puolisot tapasivat työtehtävissä K-supermarket jättijaossa kymmenisen vuotta sitten. Hannun
tie kulki lyhyen konsultti rupeaman kautta Lauttasaaren pieneen K-extra Herkkulautaseen jossa olivat yhdessä ja sieltä puolison kanssa yhdessä K-market Kivistöön
Vantaalla ja sieltä nykyiseen K-supermarketiin. Hannu on kotoisin Paloheinästä ja
Mimmi Tikkurilasta
Kauppiaiden tarkoituksena on rakentaa
ja kehittää hyvä palveleva lähikauppa, jonka valikoima kasvaa koko ajan ja elää uutuuksien, paikallisten tuottajien ja asiak-

kaiden toiveiden mukana. Palvelun tason he
haluavat pitää seudun parhaana tai vähintäänkin parhaimmistossa. Sen vuoksi koko
kauppa uusitaan osasto-osastolta. Palveluita tulee olemaan jatkossa paljon enemmän.
Niistä viimeisimpänä liittyvät Smartpost ja
vuoden alkupuolella mukaan tulevat Matkahuolto ja Schenker pakettipalvelut. Asiakkaat toivovat valikoimiin laadukkaita lähituottajien- sekä eettisiä tuotteita.
Joulu lähestyy
Jouluna tulee kaikenlaisia herkkuja kauppaan. Lisäksi saadaan varmaan hieman
enemmän yhteistyötä paikallisen Haltialan tilan kanssa. Hannu mainitsee vielä
että joulunalusviikolla kaupan pihalta voi
ostaa hyvän leijonakuusen, joita leijonat
myyvät yhdessä Kaskipartion partiolaisten
kanssa. v

TEKSTI JA KUVA Olli Aulio

Omaishoitajien virkistäytymispäivä
Pakilan seurakunta yhdessä Pakinkylän leijonaklubin kanssa järjesti alueen omaishoitajille perinteisen virkistäytymispäivän viime keväänä. Yleensä virkistäytymispäivää on vietetty Espoossa Kaisankodissa ja sen maastossa. Tällä kertaa tapahtumapaikkana oli Pakilan kirkko ja sen lähiympäristö. Osallistujia oli parisenkymmentä.
Virkistäytymispäivän ohjelma oli monipuolinen. Osallistujilla
oli mahdollisuus saada hartia-selkähierontaa sekä opastettu kävelylenkki kirkon lähiympäristössä. Aurora leijonaklubi tarjosi kaikille lounaan. Tilaisuuden lopuksi laulettiin kirkkosalissa Hannele Soljander-Halmeen johdolla yhteislauluja. v
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Vilkkaat seurakuntavaalit Pakilassa

Tormaystävät Hangossa

Marraskuussa pidetyissä seurakuntavaaleissa äänesti 1315 Pakilan seurakuntalaista. Äänioikeutettuja meillä oli 9976. Tällä äänestäjien määrällä meillä oli eräs
Helsingin korkeimmista äänestysprosenteista (13,2 %). Korkeaan äänestysprosenttiin vaikuttaa
tietenkin se että pakilalaiset ovat
helsinkiläisittäin varsin sitoutuneita kirkkoon. Korkeaan äänestysprosenttiin vaikutti myös se
että meillä oli kirkon ja kirjaston
lisäksi ennakkoäänestysmahdollisuus myös kolmessa kaupassa.

Pakilan Tormaystävät tekivät syyskuussa päiväretken Hankoon lähes neljänkymmenen hengen voimin. Pääkohteena oli Lappohjan äsken uusittu Rintamamuseo. Se sijaitsee juuri siinä missä vuokra-alueen raja kulki sodan aikana. Näyttely oli varsin kattava ja mielenkiintoinen.
Muina kohteina olivat På Kroken
kalaravintola, kiertoajelu, Bistro Alles, Täktomin metsän keskellä sijaitseva kappeli ja Wi-Box bakery Tammisaaren luona.
Pakilan Tormaystävien puheenjohtaja Pauli Matikainen kertoo, että seura on Virossa sijaitsevan Torman seurakunnan ystävyysseura ja kehottaa kaikkia halukkaita tulemaan mukaan toimintaan. Päätoimintamuotona ovat ret-

Kahdet vaalit samaan
aikaan
Vaaleissa oli kaksi vaalia samaan
aikaan. Toisaalta äänestettiin
oman seurakunnan seurakuntaneuvoston kokoonpanosta ja toisaalta koko Helsingin yhteisen
kirkkovaltuuston kokoonpanosta. Seurakuntaneuvoston vaalissa
oli neljä listaa ja niissä yhteensä
26 ehdokasta. Vuonna 2014 vastaavat luvut olivat 31 kappaletta.
Neuvostoon valittiin 14 jäsentä.
Yhteisen
kirkkovaltuuston
vaalissa oli kolme äänestyslistaa ja
niissä yhteensä kymmenen ehdokasta. Pakilasta valtuustoon valittiin neljä jäsentä.

Valitut

Pakilan seurakuntaneuvostoon
valittiin seuraavat (henkilökohtaiset äänimäärät):
1. Sini Voutilainen
2. Maarit Nuorkivi
3. Tiiu Pohjolainen
4. Urpo oksanen
5. Samuel Kopperoinen
6. Marjo Mäenpää
7. Timo Kuisma
8. Anja Tiilikainen
9. Juhani Nyyssönen
10. Ari järvinen
11. Eevu Heikura
12. Ranja Nenonen
13. Arto Ingervo
14. Minna Ääri

165
90
163
87
85
79
37
77
53
46
108
35
45
35

Pakilan edustajina yhteiseen
kirkkovaltuustoon valittiin:
1.
2.
3.
4.

Marjo Mäenpää
Tiiu Pohjolainen
Samuel Kopperoinen
Susanna Airola

292
250
177
154

Korkeella hyvä vuosi
Paloheinään pystytettiin vuosi sitten seikkailupuisto Korkee. Seikkailupuistossa liikutaan erilaisilla vaijereilla ja silloilla korkealla puissa. Puistossa on yhdeksän seikkailurataa, jotka on tarkoitettu eri ikäisille ja kokoisille.
Jan Vairio Korkeesta kertoo, että puisto on otettu hienosti vastaan. Kävijöitä on
kesässä ollut noin 12 000. Puiston asiakaskunta koostuu pääosin kaveriporukoista ja
perheistä. Alku- ja loppukaudella on kävijöinä ollut myös seuroja, luokkaretkiä sekä
TYKY-ryhmiä. Myös jonkin verran syntymäpäiviä vietetään korkeessa.
Korkee tekee yhteistyötä Suomen Alppikerhon kanssa ja puistoon ilmestyi nk
”Draikkatorni” , joka muodostuu kolmesta eritasoisesta jääkiipeilyseinästä. Seuran
jäsenet ovat harjoitelleet seinällä aktiivisesti, mutta seinän lanseeraus Korkeen asiakkaille tapahtuu vasta kauden 2019 alussa
kun puisto avataan jälleen vapun jälkeisenä
viikonloppuna. v

TEKSTI JA KUVA Olli Aulio

Kustaankartanossa virkistyspäivä
Kustaankartanon palvelukeskuksessa vietettiin torstaina 11.10.
virkistyspäivää kauniin ja lämpimän sään vallitessa. Osana päivän ohjelmaa oli Pakinkylän leijonaklubin järjestämä makkaroiden grillaus. Esko Leppänen leijonista kertoi, että heidän
klubinsa järjestää vastaavan makkaranpaistotilaisuuden pari
kertaa vuodessa, yleensä talon virkistyspäivän yhteydessä.
Tilaisuus keräsi runsaasti osanottajia. Talossa asuvien vanhusten lisäksi paikalla oli mm Kustaankartanon torstaikerholaisia. Olivatpa paikalle löytäneet myös läheisen päiväkodin nelivuotiaat lapset. Suosiota kuvaa se, että makkaroita meni noin
200 kappaletta. v
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ket. Kerran vuodessa
tehdään muutaman
päivän retki Viroon
ja päiväretki Suomessa. Retkimaksuissa
kerätään rahaa käytettäväksi ystävyysseurakuntatoimintaan. Retkimaksut
ovat kuitenkin edulliset, koska retket järjestetään vapaaehtoisvoimin. Retkille
voivat osallistua myös ne jotka eivät
ole yhdistyksen jäseniä. Pauli kehottaa
seuraamaan seuran facebook sivuja.
Ensi kesän retki tehdään kesäkuun
alkupuolella 7.–10.6.2019 pohjoisLatviaan luultavasti bussilla. Tervetuloa mukaan, toivottaa Pauli. v

Mäkitorpantie 23, puh. 09 752 4939

Tervetuloa!
PARTURI-KAMPAAMO, MANTTAALITIE 13

SALON BONITA

Kiitän kuluneesta vuodesta. TERVETULOA!
Armi (Anu) Sankelo, 9.00-17.00
puh. 040 580 3836, (09 728 5664)

Rintamamuseon edessä sijaitseva komea
tykki on englantilainen 152 mm kaliperinen
tykki, jolle suomalaiset antoivat nimen
”Loordi”. Hangon rintamalla näitä käytettiin 4 kpl kahdessa liikkuvassa patterissa.
Toinen patteri jossa oli 2 kpl 152/46-E oli
Prästkullan lohkolla ( 2. Liik. Rask Ptri) ja
toinen jossa oli myös 2 kpl 152/46-E oli
Bromarvin lohkolla (1. Liik Rask Ptri).
Loordi on ainoa lajiaan jäljellä Suomessa.

HAMMASLÄÄKÄRIASEMA
Hammaslääkärit
Sanni Aho, Katariina Savijoki,
Katja Kurhela
Erikoishammaslääkäri
Susanna Paju (iensairaudet)
Suuhygienisti
Maria Jaakkola

Varaa aika soittamalla
(09) 720 6800 tai netistä.
painotuotteita suurella sydämellä.
www.taittoidea.net

Käpyläntie1, 00610 Helsinki | www.koskelanhammas.fi
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Ystävänpäiväkonsertti

Vauvaperheille
treffejä
Kaupungin leikkipuistot järjestävät vauvaperheille ohjattuja tapaamisia, vauvatreffejä. Meidän alueellamme järjestäjänä on
Torpparinmäen perhetalo. Ideana on, että vauvatreffeillä köllöttely- ja konttausikäiset lapset viihtyvät vanhempiensa kanssa. Teemat vaihtuvat osallistujien toiveiden
mukaan.
Tilaisuuksissa on ollut nelisen vauvaa, kertoo Sanna Kanerva perhetalosta.
Enemmänkin mahtuu, hän sanoo. Perhetalon toiminta on osa Helsingin kaupungin leikkipuistotoimintaa.
Torpparinmäen perhetalossa tapaamiset
ovat maanantaisin klo 12-16, ennen joulua vielä 17.12. ja sitten joulun jälkeen alkaen 7.1.2019.
Hyvän Paimenen kirkolla tavataan
torstaisin alkaen klo 13., seuraavan kerran 13.12. Joulun jälkeen aloitetaan
10.1.2019. Kevätkaudella vauvatreffeillä on alussa (klo 13-13.20) ohjattu vauvan ja vanhemman yhteinen leikkihetki.
Vauvatreffeillä keskustellaan, ollaan yhdessä oman vauvan kanssa, kahvitellaan ja leikitään rennoissa tunnelmissa.
Yhteystietoja löytyy vaikkapa Facebookista, hakusanana TorpparinmaenPerhetalo. Ohjaajat Sanna ja Sari toivottavat kaikki vauvaperheet tervetulleiksi! v

Philomela-kuoro ja Hansemblekuoro esiintyvät 14.2.2019
Hyvän paimenen kirkossa

Vuorenhaltioiden satavuotisjuhlat
Pakilan alueella toimiva lippukunta Vuorenhaltiat järjesti viime keväänä
VH+maja 100 vuotta -juhlat. Vuorenhaltiat täytti 40 vuotta, kun taas maja täytti 60 vuotta. Oli siis loistava tilaisuus pitää upeat 100-vuotissyntymäpäivät.
Juhlimme yhdessä sekä nykyisten että vanhojen lippukuntalaisten kanssa ja muistelimme erilaisia partiotapahtumia sekä lauloimme tuttuja partiolauluja. Tilaisuus alkoi majan pihasta lipunnostolla, jonka jälkeen siirryimme Pakilan kirkkoon. Kirkossa saimme katsoa lasten esityksiä: sketsejä, lauluja ja huutoja sekä kuulla puheita eri vuosikymmeniltä.
Puheista huomasimme leirimuistojen olevan aivan erilaisia. Aikoinaan ei
ollut kännyköitä, kun taas nykypäivänä koko leiriohjelma on kännykässä
ja välitämme tietoa netin kautta johtajistolle. Paikkallaolijoita oli yhteensä
noin 100, mistä olimme hyvin iloisia.
Kirkkotilaisuuden jälkeen oli tarjolla pullaa, kakkua ja kahvia. Majan
ulkoseinille oli ripustettu kuvia ja majan sisälle kiinnitetty vanhoja partiomuistoja, joita sai katsella kahvittelun jälkeen. v

Pirkkolaan ei viisikerroksista taloa
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Tällä kertaa ystävänpäiväkonsertissa
saamme kuulla kahden kuoron, Philomelan ja Hansemblen esityksiä.
Philomela on suomalainen naiskuoro, joka perustettiin vuonna 1984 Helsingissä. Siinä laulaa n. 50 naista, joista osa on musiikin ammattilaisia tai sellaisiksi opiskelevia. Philomelaa on koko sen historian ajan johtanut Marjukka Riihimäki, jolle Tasavallan presidentti myönsi musiikkineuvoksen arvonimen vuonna 2009.
Philomela on julkaissut useita CDlevyä ja esiintynyt vuosittain myös ulkomailla. Kuoro on konsertoinut mm.
Argentiinassa, Belgiassa, Irlannissa, Japanissa, Kanadassa, Keniassa, Kiinassa,
Kuubassa, Norjassa, Ranskassa, Saksassa, Sambiassa, Taiwanilla, Yhdysvalloissa ja Zimbabwessa.
Philomela on saanut tunnustusta ja
palkintoja alan kilpailuissa kotimaassa
ja ulkomailla. Vuonna 2013 Philomela

Philomela kuoro ja Anna-Mari Kähärä.

voitti mestaruuden 74 kuoron kilpaillessa Euroopan mestaruudesta Itävallassa. Seuraavana vuonna se voitti Riiassa
maailmanmestaruuden naiskamarikuorojen sarjassa.
Ystävänpäiväkonsertin ohjelmistossa on keväällä 2018 julkaistun Samsara
-CD:n musiikkia. Musiikin on säveltänyt säveltäjä-laulaja Anna-Mari Kähärä.
Hansemble on Käpylän ja Paki-

lan -musiikkiopistojen lauluoppilaista koostuva kuoro, jota johtaa Hannu Holma ja joka on toiminut kahden
vuoden ajan.
Ystävänpäivän konsertin ohjelmistossa kuullaan serenadeja sekä klassisia
että viihteellisiä lauluja.
Konsertin järjestävät alueen Lions
Clubit Aurora ja Pakinkylä yhteistyössä
Pakilan seurakunnan kanssa. v

Toimenpiteitä Pakilanmetsään

TEKSTI JA KUVA Olli Aulio

Helsingin hallinto-oikeus on päättänyt
että Pirjontielle ei saa rakentaa suunniteltua viisikerroksista kerrostaloa. Päätös
oli seurausta asemakaavasta tehdystä valituksesta. Alue on suojelukaava-aluetta.
Oikeuden päätöksessä todetaan, että
kaava on ristiriidassa rakennetun ja valtakunnallisesti merkittävän ympäristön
kanssa ja sitä on pidettävä lainvastaisena. Pirkkolassa on noin 200 omakotitonttia. Suurin osa rakennuksista on yksikerroksisia.
Kaava-alue ulottuu Maunulan ostoskeskukselta Pirkkolan urheilupuistoon eli se on iso. Alueelle on lähiaikoi-

TEKSTI Pentti Mattila, Tuula Kivioja KUVA Tanja Ahola

na tulossa raidejokeri ja 600 asuntoa. Valitus koski yhtä tonttia jolla sijaitsee Elannon entinen myymälärakennus. Rakennus ei
ole suojeltu. Pirjontie
Pirjontie 28 tontti.
28:ssa sijaitsevalle tontille saa rakentaa kaksikerroksisen liike- ja asuinrakennuksen.
Uusia kerrostaloja on suunniteltu PaPirkkola on yksi Helsingin jälleen- kilantien, Pirjontien ja Maunulantien
rakennuskauden
pientalohankkeis- varteen. Talojen korkein sallittu kerrosta. Alue on suojeltu valtakunnallises- luku on viisi. Liiketilat sijoittuvat pääti merkittävänä kulttuuriympäristönä asiassa Pakilantien ja Pirjontien risteykvuonna 1988.
seen, raidejokerin läheisyyteen. v

Kaupungin ympäristösuunnittelijat
ovat olleet tuotteliaita, koko Keskuspuistoa koskeva suunnitelma on valmistunut tänä syksynä. Suunnitelma
on nimeltään Keskuspuiston luonnon- ja maisemanhoidon yleissuunnitelma 2018 – 2032 ja siinä oma kohtansa Pakilanmetsälle. Sillä tarkoitetaan
Kehä I:n pohjoispuolella olevaa Pakilan ja Maununnevan välistä Keskuspuiston osaa.
Suunnitelmassa todetaan, että aluetta käytetään virkistykseen ja liikuntaan,
ja siitä seuraa myös luonnon kulumista. Suunnitelman karttakuvan mukaan
alueelle parannetaan neljä itä-länsisuuntaista ulkoilureittiä. Tärkeä ulkoilureitti kulkee etelä-pohjoissuunnassa

osana keskuspuiston reitistöä.
Alueella on ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoitusrakennelmia, ja
ne säilytetään museoviraston ohjeiden
mukaan. Alueella on myös todettuja
liito-oravien reviirejä.
Huomattavimmat luontoarvot ovat
alueen pohjoisosassa. Sinne sijoittuu
Helsingin luonnonsuojeluohjelman
2015–2024 mukainen uusi Pakilanmetsän luonnonsuojelualue. Sen hoitoon laaditaan erilliset ohjeet.
Keskuspuistoa hoidetaan
Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan
Keskuspuistoa myös hoidetaan tärkeimpänä tavoitteena siellä liikkuvien
kaupunkilaisten turvallisuus. Toimen-

piteitä on myös vastustettu. Järkevää
lienee kuitenkin se, että puiston kasvustoa ei voida jättää täysin koskematta. Hoitotoimenpiteitä ollaan tekemässä jo tämän vuoden aikana.
Pakilalaisille ulkoilijoillekin voi tulla
siis vastaan metsuri sahoineen tai vaikkapa hevonen vetämässä tukkipuita perässään. Hoitosuunnitelmien mukaan
liian tiheitä kuusikkoja on harvennettava ja myös niittyjä tai muuten avoimia alueita on hoidettava, jotta ne säilyisivät maisemassa ennallaan eivätkä
metsittyisi pusikoiksi. v
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Kaupungin kertomaa:

Vantaa on Pakilan emojoki
Päivittäisessä
elämässämme
Vantaanjoki ei enää ole välttämättä tärkeä. Vantaa on kuitenkin emojoki, jonka olemassaolosta Pakila on historiankirjojen mukaan saanut nimensä yli
600 vuotta sitten. Historian lasketaan alkavan Turun tuomiokirkon Mustaan Kirjaan merkitystä laamannikäräjien päätöksestä vuodelta 1417.
Helsingin pitäjässä pidetyillä
käräjillä käsiteltiin Vantaanjoen
jokivarren talonpoikien kannetta Padisten luostarin munkkien
lohenkalastusrikkomuksista.
Talonpojat voittivat kanteen.
Baggbölen edustajana käräjien
lautamiehenä toimi Magnus i
Byggiabola.
Olivatpa nuo kalat sitten
lohia tai taimenia, on Vantaa

edelleen taimenjoki. Vantaan
itäpuolella Pakilan alueen kohdalla laskee jokeen Longinoja,
joka talkoovoimin on kunnostettu taimenten kutupuroksi.
Erityisesti tänä syksynä luontoihmiset ovat ihastelleet taimenten kudun onnistumista
purossa.
Toinen joen erikoisuus on
vuollejokisimpukka. Sen populaatiota pidetään suurimpana
koko EU-alueella. Kaikkiaan
80 kilometrin matkalla tehdyissä laskennoissa simpukkamääräksi on saatu arviolta lähes 3
miljoonaa yksilöä. Simpukoita esiintyy Vanhankaupunginkoskelta Nurmijärvellä sijaitsevalle Nukarinkoskelle asti. Laji on EU-alueella erittäin uhanalainen ja rauhoitettu. v

TEKSTI JA KUVA Olli Aulio

Kekrijuhlat Pakintalolla
Perinteiset Kekrijuhlat järjestettiin Pakila -seuran toimesta Pakintalolla lokakuun alkupuolella. Pihalla esiteltiin naurishaudukkaita ja lankojen värjäystä. Pelimannimusiikki soi ja kuultiin runonlausuntaa ja kertomus kekriperinteestä. Keskiaikaseura Hukka oli keskeinen toimija pihatapahtumissa.
Erittäin runsaasti väkeä keräsi kaupungin infopiste jossa esiteltiin alustavasti Pakilanpuiston kaavasuunnitelmia. Suunnitelmassa käsiteltiin puistossa sijaitsevia Pakilan ala-asteen ja yläasteen
kouluja sekä päiväkoti Havukkaa ja päiväkoti Pakilaa.
Pakintaloon olivat Martat jälleen valmistaneet maistuvan monipuolisen lounaan. Se oli kovin suosittu jopa niin että hetkittäin sai vähän jonottaa v
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Kotihoito Päiväkummusta apua
kotiin myös palvelusetelillä
Helsingin kaupunki on tarjonnut keväästä lähtien kaikille kotihoidon asiakkaille mahdollisuutta ostaa säännöllistä kotihoitoa palvelusetelillä. Palvelusetelin avulla asiakas voi valita itse haluamansa palveluntuottajan
ja jatkaa kotona asumista sopivan avun turvin. Palvelusetelillä voi ostaa kotihoitoa korkeintaan 40 tuntia
kuukaudessa joko kotipalveluna tai kotisairaanhoitona. Jos palveluntarve ylittää tuon määrän, voi loppuosan ostaa yksityisesti. Kotipalvelusta on mahdollisuus
hakea kotitalousvähennystä.
Kotihoito Päiväkummusta saa monipuolista tukea kotiin hoivasta, liikkumisesta ja kuntoutuksesta
sairaanhoitoon ja päivittäisissä askareissa avustamiseen. Perustarpeiden lisäksi haluamme toteuttaa asiakkaidemme kaikki toiveet ja olemme heidän tukenaan myös kodin ulkopuolisissa tilaisuuksissa lääkärikäynneistä oopperaan. Tarjoamme huolenpitoa ja
palveluita pitkä- ja lyhytaikaisiin tarpeisiin senioreille, omaishoitajille sekä lapsiperheille. Katso lisätietoja: www.kotihoitopaivakumpu.fi. v

Vesimaksut nousevat
Kaupungin nettisivuilla tiedotetaan, että vesimaksut nousevat
vuoden 2019 alussa. Vesihuollon
käyttö-, perus- ja liittymismaksut nousevat keskimäärin kaksi prosenttia ensi vuonna. Liittymismaksuja korotetaan neljä prosenttia. Korottamisella rahoitetaan
Helsingin seudun ympäristöpalveluiden mukaan investointeja, joihin kuuluu Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen
ja verkoston toimintavarmuuden
parantaminen. Tavoitteena on, että käyttö- ja perusmaksujen keskinäinen osuus ohjaa edelleen vedenkäytön vähentämiseen. v

Kierrätyspisteet uudelle
yhtiölle
Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kierrätyspisteet siirtyvät Suomen Pakkauskierrätys
RINKI Oy:lle 1.1.2019 alkaen. Rinki vastaa tämän jälkeen kokonaisuudessaan ekopisteiden
ylläpidosta ja asiakaspalvelusta pääkaupunkiseudulla. Kaupunki on ennen tätäkin tehnyt
läheistä yhteistyötä yhtiön kanssa.
Vuonna 2016 HSY:n 135 kierrätyspistettä
liitettiin osaksi RINKI Oy:n verkostoa, jolloin
vastuu lasi-, metalli-, muovi- ja kartonkipakkausten jätesäiliöiden tyhjentämisestä ja keräysverkoston laajuudesta siirtyi Ringille. HSY vastasi tuolloin pisteiden siivouksesta, kunnossapidosta ja asiakaspalvelusta. Vuoden 2019 alusta alkaen Rinki vastaa ekopisteiden toiminnasta kokonaisuudessaan. v

Biojätteet ruskeaan keräysastiaan, muovit keltaiseen.
Muovijätteet on kierrätettävä vuodenvaihteesta alkaen
yli 5 asunnon taloyhtiöissä.

Miten säilyttää Helsingin luonto?
Helsingin kaupunki päivittää Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa. Sillä halutaan löytää
ja kehittää toimintoja ja toimintatapoja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi puistoissa, rannoilla, merellä,
joissa, niityillä, metsissä, pihoilla ja muilla viheralueilla, mutta myös tiiviisti rakennetuissa ympäristöissä.
Kaupunki pyytää vastaamaan kyselyyn ja kertomaan ajatuksia siitä, kuinka Helsingin luonto voidaan säilyttää
mahdollisimman monipuolisena ja elinvoimaisena.
Kysely on netissä osoitteessa http://mpt.link/lumo, ja siihen voi vastata 9.12.2018 saakka. Kaikkien yhteystietonsa
kertoneiden vastaajien kesken arvotaan Lumoava Helsinki – 200 luontoelämystä -kirjoja.
Jätemaksuihin muutoksia
Kiinteistöjen hyötyjätteiden maksut eivät nouse, mutta sekajätemaksut nousevat 1,5 prosenttia. Tämä liittyy siihen, että muovijätteiden lajittelu ja keräys tulee pakolliseksi vähintään viiden asunnon yhtiöissä. Muovipakkausten keräys maksaa kolmanneksen vähemmän kuin sekajätteen keräys, tiedottaa HSY. Sekajätteen määrä
vähenee tätä kautta. Lasin, metallin ja kartongin kierrätys on edelleen asukkaiden vastuulla, ne eivät kuulu sekajätteen joukkoon.
HSY on aloittanut vuoden 2016 keväällä muovipakkausten keräyksen ja sitä laajennetaan nyt. Jotta asukkaat tunnistavat muovipakkaukset, HSY:ltä voi tilata kuvallisen lajitteluohjeen, HSY valistaa. Biojätteelle voi tilata erilliset keräysastiat.
Kaupungin sivuilla opastetaan, että kiinteistöjen jätehuoltomaksuihin vaikuttavat sekajäteastian koko ja tyhjennysrytmi. Jätteitä
kierrättämällä, syntyvää jätemäärää vähentämällä ja jäteastioiden
tyhjennysvälejä harventamalla asukas voi itse vaikuttaa kiinteistöjen jätemaksuihin. v

Kaupungin info kehittyy
Nettisivut kertovat, että Helsingin kaupunki uudistaa neuvontapalvelunsa entistä toimivammaksi ja löydettävämmäksi. Yhdestä puhelinnumerosta 09-31011 111 voi kysyä 1.11. alkaen kaikkea kaupunkiin liittyvää.
Uusi neuvontapiste avautuu keskustakirjasto
Oodiin Töölönlahdelle joulukuussa. Palvelu
on tarkoitettu kaikille helsinkiläisille.
Neuvontapalvelun 11 ammattilaista lupaavat etsiä vastauksia tai yhteystietoja mihin tahansa kaupungin palveluun liittyvään kysymykseen asumisesta ja opiskelusta työntekoon sekä virkistäytymiseen. Sivulla kerrotaan
myös, että kaupungin asukaslehti on nykyiseltä nimeltään Helsinki-info, ja se alkaa ensi vuonna ilmestyä nimellä Helsinki-lehti. v
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Ajankohtaista
Tilaa joulun herkut ennakkoon
kätevästi netistä tai
suoraan myymälästämme!

TEKSTI JA KUVA Risto Sinkko

Paikalliset pojat rakentavat uuden katon
säältä suojaan 1 päivässä!

LC Helsinki Aurora

Jalankulkutiet ovat
valmistumisvaiheessa,
kuva Tuomarinkartanon
puolelta.

Yhdyskunnantien – Tuusulanväylän
vaihtopysäkit valmistumassa
Runkolinjaa 560 suunniteltaessa
tunnistettiin ongelma, Tuusulanväylällä ei ole pysäkkejä, joilla matkustajat pääsisivät vaihtamaan seutubusseihin. Linjan reitti ulottuu noin 28
kilometrin matkan Helsingin Rastilasta Vantaan Myyrmäkeen. Sen liikennöinti aloitettiin elokuussa 2015.
Valtio eli liikennevirasto ja Helsingin kaupunki pääsivät nopeasti sopimukseen tästä Tuusulanväylän eli virallisemmin Kantatie 45:n toimivuutta parantavasta korjauksesta. Liikennemäärä väylällä on lähes 90 000
ajoneuvoa vuorokaudessa. Pysäkkien
rakentaminen aloitettiin tämän vuoden maaliskuussa. Tätä kirjoitettaessa lopullinen valmistumisajankohta
ei ole tiedossa, kuitenkin työt ovat jo
pitkällä.
Kaupungin yleisten töiden lautakunnan päätöksestä ilmenee, että
rakentamisen kokonaiskustannuk-

Tunnetko
Pakilaa?
Vastaukset
sivun 7 kuviin:
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set ovat 3,64 miljoonaa euroa. Niistä valtion osuus on suurin, 80,6 %.
Kokonaisuutena työ ei ole ollut aivan pieni, on tarvittu räjäytystöitä ja
tukimuureja jalankulkuväylille. Jalankulkutiet jäävät sopimuksen mukaan kaupungin omaisuudeksi. Kaikille pysäkeille on perustason esteetön yhteys.
Kaupunki on jo aikaisemmin parantanut katuverkon bussipysäkit
Yhdyskunnantiellä ja Vanhalla Tuusulantiellä vuonna 2015. Yhdyskunnantien pysäkille rakennettiin polkupyörien liityntäpysäköinti.
Kokonaisuuteen kuuluu myös jalankulku- ja pyöräilyreitti Tuusulanväylän alitse Torpparinmäen puolelta Tuomarinkartanon puolelle – tai
päinvastoin, miten itse kukin haluaa kulkea. Alikulku on rakennustyön ajan ollut suljettuna. Reitti alittaa myös Vanhan tuusulantien. v

1. Kirkonmäen työmaa, Palosuontie.
2. Väestösuoja Pakilanpuistossa Vuorenhaltioiden partiomajan länsipuolella metsässä.
3. Pakin talon piharakennus, Etupellontie.
4. Etupellon leikkipuisto, Etupellontie.
5. Paloheinän ulkoilumajan vieressäoleva
uusi kuntopaikka.

Pakila-Paloheinä-Torppanimäen alueella
on toiminut LC Helsinki Aurora naisklubi vuodesta 2006 lähtien. Toimimme alueemme lasten, nuorten, omaishoitajien ja senioreiden hyväksi yksin ja yhdessä muiden
alueellamme toimivien Lions-klubien kanssa. Keräämme erilaisilla aktiviteeteilla varoja, joita jaamme vuosittain valituille kohteille, niin omalla toiminta-alueellamme kuin
Lions-järjestön yhteisiin kotimaisiin ja myös
joihinkin kansainväilisiin avustuskohteisiin.
Keskeisiä klubimme omia varainhankinta-aktiviteetteja ovat jokakeväinen muotinäytös, Auroran keittokirja ja – postikortti
sekä adventtiajan joulumyyjäisiin osallistuminen. Lisäksi yhteistyössä LC Helsinki Pakinkylän kanssa olemme toteuttamassa Ystävänpäivän konserttia Hyvän Paimenen kirkossa sekä järjestämme yhteistyössä LC Helsinki Pakilan ja alueella toimivien kumppanien kanssa vuosittaisen kylätapahtuman.
Keskeisiä omia palveluaktiviteettikohteitamme ovat tällä hetkellä Omaishoitajat,
Lähimmäispalvelut senioreille ja Näkövammaisten lukupalvelu sekä kummilapsi Sri
Lankassa. Lisäksi osallistumme kansainvälisen Lions-järjestön järjestämään rauhanjulistekilpailuun yhteistyössä alueemme koulujen kanssa.
LC Helsinki Aurora on jakanut toimintansa aikana avustuksia yhteensä 61.977 euroa.
Avustuksista päätetään kaksi kertaa vuodessa. Avustukset kuluvalla kaudella päätetään
marras-joulukuussa 2018 ja maalis-huhtikuussa 2019. Toimintakaudella 2017-2018
annetut avustukset näkyvät LC Helsinki Aurora verkkosivuilla. Näillä sivuilla on myös
tarkemmat ohjeet vapaamuotoisen avustushakemuksen toimittamisesta klubillemme.
Mikäli kiinnostuit toiminnastamme voit
lukea meistä enemmän kotisivuillamme
osoitteessa Verkkoviestin LC Helsinki Aurora.
Hyvää Jouluaikaa!
Mirja Ratilainen

• Ainoa 100 % oma ja kotimainen toimitusketju
• Nosturiavusteinen telineasennus > turvallinen ja tehokas
• Sertifioitu asennus, 5 vuoden asennustakuu
• Ruostumaton ja raidaton Arvo-kouru

www.vesivek.fi
Kattoluuri 019 211 7390
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UUSI MINISUN PEHMONALLE

on lapsille suunniteltu pehmeä ja
hiven
pureskeltava monivitamiini- ja hivenainevalmiste päivittäiseen käyttöön.
Tuote on nallenmuotoinen ja maistuu
metsämarjalle. Ei sisällä A-vitamiinia.

APTEEKISTA

Luontaineinn e
makeutusa

Sopii pie

nill
e

PEHMEÄT JA
PURESKELTAVAT
LASTEN VITAMIINIT

paille
ham

UUSI MINISUN
PEHMOFANTTI

on mansikan makuinen
pehmeä ja pureskeltava
lasten kalsium- ja D3-vitamiinivalmiste päivittäiseen
käyttöön. Tuote on lapsille
mieluinen ja siinä on täysin
uusi annostelumuoto
kalsiumlisälle.

APTEEKISTA

Elämäniloista
hoivaa ja arjen
apua
Tarvitsetko tukea kotiin, vai etsitkö
jo asuntoa, jossa apua on saatavilla
ympäri vuorokauden? Vai jotakin
siltä väliltä? Hoitokoti Päiväkumpu
tarjoaa luotettavia senioripalveluita
muuttuviin tarpeisiisi.
Palvelumme:
• Kotisiivous
• Kotihoito
• Päivätoiminta
• Palveluasuminen, lyhytaikainen
asuminen ja hoitokoti
Kysy lisää:
Palvelut kotiin 050 400 1236
Päivätoiminta 050 305 3193
Asumispalvelut 050 400 1236

