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...ovat kaikki lionsliikkeen tai sen
yksittäisten jäsenien ajatuksia
lionien toiminnan ytimestä: Palvella
ja tehdä hyvää, luoda enemmän
toivoa kaikille – erityisesti huonoosaisille.

P

akilan klubeille uusi toimintakausi on merkityksellinen. Ensimmäisen kerran Suomen Lionsliiton historiassa järjestöä johtaa pakilalainen lion. Aarne Kivioja Pakinkylän
klubista on toiminut liiton puheenjohtajana heinäkuun alusta 2019. Toivotamme hänelle onnea vaikutusvaltaisessa tehtävässä. Tehtävä on tuonut erikoisesti Pakinkylän klubille eritystehtäviä
mm. liiton kuvernöörineuvoston koko-

uksen järjestämisen.
Lionsklubien tärkein tehtävä on auttaa, palvella, tehdä hyvää paikkakunnan asukkaiden ja olosuhteiden hyväksi. Lionien teeman mukaan tapoja on
monia: äitienpäivän tapahtumat, syksyn Kylätapahtumat, kuusen myynnit,
itsenäisyysjuhla jne… näiden erilaisten
tapahtumien järjestämisellä voidaan
rakentaa alueen yhteisöllisyyttä, tuoda
iloa ihmisille, luoda uusia tuttavuussuhteita. Toimimalla yhteistyössä muiden
alueen järjestöjen, seurojen ja yritysten
kanssa saadaan aina enemmän hyvää aikaan kuin toimimalla yksin.
Toimintakausi 2019-2020 on Pakinkylän klubin juhlavuosi: Klubi täyttää
40 vuotta kauden aikana. Juhlakausi alkaa juhlavalla perinteisellä Ystävänpäi-
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väkonsertilla helmikuussa 13.2.2020
Hyvän paimenen kirkossa. Diiva svengaa konsertissa esiintyvät sopraano Mari Palo ja Tapiola Big Band. Konsertin
ohjelmasta ja esiintyjien esittelyt ovat
tämän lehden sivulla 32. Historiatoimikunta valmistelee intensiivisesti klubin 40-vuotishistoriikkia.
Pakilan lionit ovat 1436721 lionin
kanssa palvelemassa eri puolilla maailmaa. Yhdessä me yritämme auttaa viidessä isossa asiassa: auttaa lapsuusajan
syöpäpotilaita, torjua diabetesta, edistää
näkökykyä, suojella ympäristöä ja estää
nälänhätää. Vaikka jokaisen klubin pääpalvelukohteet ovat paikallisia, niin pyrimme osallistumaan mahdollisuuksien mukaan myös kansainväliseen auttamiseen. Suomen Lionsliiton kotimainen kärkihanke on leijonat puhtaiden
vesien puolesta projekti, jonka yksi iso
kohde on meidän Itämeremme. Itämeren puhdistaminen onkin edennyt onneksemme merkittävästi: sen merkittävin kalalaji kannaltamme – silakka – on
todettu jo isojenkin silakoiden kohdalta
syömäkelpoiseksi.
Toivotamme hyviä lukuhetkiä Pakinoiden 58. vuosikerran parissa!
Toimintaympäristö Pakilassa on ollut
meille lioneille suotuisa. Alueen asukkaat ovat olleet mukana isolla joukolla
eri tapahtumissamme ja antanut meille
mahdollisuuden auttaa huono-osaisimpia joukossamme.
Kiitämme kaikkia tukijoitamme
ja toivotamme kaikille lukijoillemme
rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2020. v
Lions Club Helsinki/Aurora
Presidentti Niina Minkkinen
puh. 040-770 3004
helsinki.aurora@lions.fi
www.verkkoviestin.fi/lionshkiaurora/
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Joulunajan tapahtumat Pakilan seurakunnassa

Joulu kylässä

Hyvän Paimenen kirkko Palosuontie 1

P

akilan seurakunnan tämän joulun teemana on joulu kylässä. Videojoulukalenterimme
kuvat ovat näyttäneet meille kuvaa Pakilan seurakunnan alueesta ilmasta käsin. Noilla kuvilla meidän kylästämme olemme halunneet kertoa, että kirkko ja seurakunta ei
ole vain kirkkorakennus kirkonmäellä. Kirkko ja seurakunta ovat ne ihmiset, joita saamme
palvella ja auttaa sekä kohdata alueemme kaduilla ja tapahtumissa, ja joiden kanssa saamme
yhdessä toteuttaa toimintaamme.
Joulukaan ei ole yksin kirkonmäellä tapahtuva asia ja juhla. Joulunaika näkyy koko alueellamme. Illan hämärässä kulkiessamme alueellamme, pihojen valoista ja joulukoristeista
voi huomata, että joulu on kylässä koko alueellamme. Joulua toivotetaan tervetulleeksi monella tavalla ja monessa paikassa.
Ensimmäisenä jouluna Maria ja Joosef joutuivat kolkuttamaan monella ovella ennen kuin he saivat kuulla olevansa tervetulleita. Saadut puitteet ja olosuhteet lepopaikalle, olivat jotakin muuta, mitä Maria ja Joosef olivat varmasti ajatelleet.
Mutta olosuhteet ja puitteet sekä muuttuneet suunnitelmat eivät estäneet joulun lapsen syntymää. Joulun ihme, joulun lapsi sai syntyä!
Tänäkin vuonna saamme olla tuon joulun ihmeen äärellä. Pysähdy ja kuulostele, miltä joulunaika tänä vuonna sinusta tuntuu? Olivatpa tunnelmasi sitten millaiset tahansa, voit luottaa, että joulu tulee kylään tänäkin vuonna. Joulun saapuminen ei tarvitse tiettyjen asioiden toteutumista ja täydellistä onnistumista. Riittää että toivotat joulun tervetulleeksi kylään.
Siunausta ja joulutähden valoa jouluusi!

Adventtitapahtuma ja myyjäiset
la 30.11. klo 10–14.
Jouluaskartelua, lelujen kierrätystä,
riisipuuroa ja makkaraa, myyjäiset,
kahvio, jouluista musiikkia ja muuta
mukavaa. Tapahtuman päätteeksi
kolmen vartin Kauneimmat
Joululaulut klo 14.
Hoosianna-messu su 1.12. klo 11.
Valve-Tuovinen, Toivonen ja Häyrinen.
Mukana Vox Sonora -kuoro.
Laulun Siivin -yhteislaulutilaisuus
ti 3.12 klo 13.
Laulamme adventti- ja jouluaiheisia
lauluja. Mukana Ari Häyrinen ja
Anna-Kaisa Jussila.
Jingle Bell Rock – Avoin viihde
joululauluilta ti 3.12. klo 19
Kryptassa.
Lauletaan svengaavia joululauluja.
Susanna Eronen. Vapaa pääsy.

Tiia Valve-Tuovinen
vt. kirkkoherra Pakilan seurakunta

ps. Lähde mukaan rakentamaan
Pakilan seurakunnan toimintaa
ja tuo lahjasi yhteiseksi hyväksi!
Haluaisitko suoraan sähköpostiisi
tietoa toiminnastamme ja tapahtumistamme? Lue lisää verkkosivuiltamme tai avaa qr-koodi!

Joulun valmistelua yhdessä
– lapselle ja aikuiselle
ke 4.12. ja ke 11.12. klo 16.30–19.
Tule mukaan yhdessä läheisen
aikuisen kanssa askartelemaan ja
leipomaan jouluista tunnelmaa.
Valmistellaan joulua kahdella erisisältöisellä kerralla. Askarrellaan mm.
kortteja, lumisadepallo, ovikranssi,
joulukuuseen koristeita ja joululahjapurkki sekä leivotaan pipareita.
Ilmoittautuminen 27.11. mennessä
moona.seppa@evl.fi. Mukaan
mahtuu 30 ensimmäistä.
Hinta 2,5 € / osallistuja.
Aikuisten joulukorttiaskartelu
to 5.12. klo 17–19.
Askarteluilta aikuisille. Lapsille leikkihuone järjestetty, jossa yksi ohjaaja.
Lapsen tulee olla tottunut jäämään
hoitoon. Max. 10 lasta 3-vuotiaasta
ylöspäin. Jos tarvitset lastenhoitoa
ilmoittautuminen moona.seppa@evl.fi
tai 09 2340 5559.
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus
yhteistyössä partiolaisten kanssa
pe 6.12. klo 11.
Pirttijärvi, Koivisto ja Hirvonen. Kaskipartion ja Vuorenhaltioiden lippukuntien partiolaiset antavat partiolupauksensa jumalanpalveluksen jälkeen.

Itsenäisyyspäivän juhla
pe 6.12. klo 16.
Rukoushetki: Valve-Tuovinen ja
Hirvonen.
Paloheinän musiikkikoulun
konsertti la 7.12. klo 18 Kryptassa.
Oppilaat, opettajat ja ystävät
esiintyvät. Vapaa pääsy.
Adventtimessu suomalaisin
sävelin su 8.12. klo 11.
Uutela, Tammilehto ja Hirvonen.
Helsingin Suomalaisen Klubin
kuoron perinteinen joulukonsertti
su 8.12. klo 16.
Kuoroa johtaa Henrik Lamberg.
Vapaa pääsy, ohjelma ovelta 10 €.
Joulukorttiaskartelu kaikenikäisille
ma 9.12. klo 16–18.
Ei tarvitse ilmoittautua.
Joulun toivelauluja lapsille ja
lapsenmielisille ma 9.12. klo 18.
Mukana musisoimassa ja Pakilan
musiikkiopiston opettajat Anni
Holma, Tiia Ignatius ja Kaisa Viitala
oppilaineen. Vapaa pääsy, kolehti.
Lähetä laulutoiveesi 25.11. mennessä
musahaku@gmail.com.
Finnairin kuoron joulukonsertti
ke 11.12. klo 19.
Joulun odotuksen tunnelmia.
Kuoroa johtaa Mikko Haapaniemi,
solistina baritoni Sauli Tiilikainen.
Vapaa pääsy, ohjelma 15 € sisältää
glögin.
Joululauluilta pe 13.12. klo 19.
Järjestäjänä Helsingin Rauhanyhdistys,
Pakila-Oulunkylän alue. Vapaa pääsy.
Lauluyhtyeiden joulukonsertti
la 14.12. klo 18.
Konserttia johtaa Hanna Remes.
Vapaa pääsy.
Notkea messu su 15.12. klo 11.
Yhteistyössä Pakilan Voimistelijoiden
kanssa. Toivonen, Valve-Tuovinen ja
Häyrinen.
Rytmikästä joulua
su 15.12. klo 18.
Kauneimmat Joululaulut Väliö
Ensemble -yhtyeen säestyksellä.
Vapaa pääsy.

Laulun Siivin -yhteislaulutilaisuus
ti 17.12 klo 13.
Laulamme joululauluja toiveiden
mukaan. Mukana laulattamassa
Häyrinen ja Jussila. Vapaa pääsy.
Yhteisen piparikylän leivonta
ti 17.12. klo 16.30–19.30.
Piparien leivonta ja koristelu yhteiseen
piparikylään ja omaksi iloksi.
Ilmoittautuminen heli.sjoberg@evl.fi
Susanna Erosen oppilaiden
joulukonsertti ti 17.12. klo 19.
Vapaa pääsy, kolehti Helsingin
Diakonissalaitoksen Vamos-hankkeelle.
Kauneimmat Joululaulut kuoron
kanssa ke 18.12. klo 19.
Tervetuloa laulamaan Kauneimpia
Joululauluja. Häyrinen ja Vox Sonora
-kuoro.
Tonttuparkki la 21.12. klo 11–14 tai
15–18 Hyvän Paimenen kirkolla.
Tuo lapsesi hoitoon juuri ennen aattoa
ja valmistele joulua rauhassa tai ota
hetki omaa aikaa. Tonttuparkkiin voit
tuoda yli 3-vuotiaan lapsen, joka on
tottunut olemaan hoidossa. Maksu
5 € / lapsi, sisältää välipalan ja materiaalit. Tuotto Vamos-hankeen hyväksi.
Mukaan mahtuu 10 ensimmäistä
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset ja erityisruokavaliot
moona.seppa@evl.fi tai 09 2340 5559.
Lasten Kauneimmat Joululaulut
la 21.12. klo 18.
Laulamassa mukana Paaso,
Häyrinen ja Pirttijärvi.
Kauneimmat Joululaulut -messu
su 22.12. klo 11.
Pirttijärvi, Uutela ja Häyrinen.
Jouluaaton perhehartaus
ti 24.12. klo 13.
Tammilehto, Hirvonen,Koivisto ja
Sjöberg.
Jouluaaton perhehartaus
ti 24.12. klo 14.30.
Tammilehto, Hirvonen, Koivisto ja
Sjöberg.
Lisää tapahtumia
seuraavalla sivulla ->

PIIRROSKUVA: ANNIINA LIUS
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Toiminta
muualla

Jouluaaton hartaus
ti 24.12. klo 16.
Hartaudessa mukana Uutela,
Häyrinen ja Koivisto.

Lemmikkieläinten joulurauhan
julistus ja Kauneimmat Joululaulut
la 7.12. klo 14.
Paikkana Tuomarinkylän kartano,
Tuomarinkyläntie 7. Ota mukaan
lemmikkisi ja tule aistimaan joulun
tunnelmaa. Valve-Tuovinen, Berg ja
Hirvonen.

Jouluyön messu ti 24.12. klo 23.
Valve-Tuovinen, ja Saarinen sekä
yhtye ja lauluryhmä.
Joulukirkko ke 25.12. klo 8.
Toivonen ja Hirvonen.
Tapaninpäivän jumalanpalvelus
to 26.12. klo 11.
Valve-Tuovinen ja Häyrinen.
Messu su 29.12. klo 11.
Toivonen, Uutela ja Hirvonen.
Uuden vuoden jumalanpalvelus
ke 1.1. klo 11.
Pirttijärvi ja Häyrinen.
Messu su 5.1. klo 11.
Uutela, Pirttijärvi ja Hirvonen.
Kauneimmat Joululaulut
su 5.1. klo 16.
Hirvonen ja Pirttijärvi.
Loppiaisen jumalanpalvelus
ma 6.1. klo 11.
Tammilehto ja Häyrinen.

Rauhallista
joulunaikaa
ja toivorikasta
vuotta 2020.

Jouluiset kasvisherkut -kurssi
ti 10.12. klo 18–21.
Hellapoliisin keittiöllä, Spelttitie 6 A.
Tule mukaan opettelemaan kasvispohjaisen joulumenun valmistamista.
Osallistumismaksu 40 € / henkilö,
max. 20 osallistujaa. Ilmoittautuminen
ma 2.12. mennessä seurakunnan
virastoon, puh. 09 2340 5500,
avoinna ma–to klo 9–12.
Kauneimmat Joululaulut kylässä
to 12.12. klo 19
Kulma – Keittiö & Baari, Lainlukijantie 12, Torpparinmäki.
Tarjolla glögiä ja joulupuuroa.
Häyrinen ja Uutela.
Kauneimmat Joululaulut
lounasaikaan pe 13.12. klo 11.
Pakilan Teboil ja klo 12 Lucian
kanssa Kippo & Kulho, Risteyspaikka,
Paloheinäntie 9. Häyrinen ja Toivonen.

Kauneimmat Joululaulut -kiertue
Pakilan alueen kauppojen luona
pe 13.12. noin klo 16.30–19.
Häyrinen ja Toivonen.
Haltialan joulukuvaelma
su 15.12.
Haltialan tilan lampolassa (Laamannintie 17). Esitykset tasatunnein klo 11,
12, 13, 14, 15, 16 ja 17. Lampolan
ylisillä toiminnallinen rastirata lapsille.
Pakilan seurakunnan ja Helsingin
Ladun järjestämä Metsämessu
ti 17.12. klo 18.
Kokoontuminen klo 18 Paloheinän
majan edessä. Kävelymatka noin
2 km / suunta. Ota mukaasi lyhty
tai otsalamppu. Runsas lumi saattaa
vaikeuttaa kulkua. Valve-Tuovinen,
Uutela ja Häyrinen.
Lähde mukaan Vivamon
jouluvaellukselle kokemaan
jouluevankeliumi.
Lähtö pe 20.12. klo 16 kirkolta, Palosuontie 1. Paluu kirkolle noin klo 20.30.
Hinnat: Aikuiset 25 € ja 4–12-vuotiaat
15 €, alle 4-vuotiaat maksutta. Hinta
sisältää edestakaisen bussikuljetuksen, päivällisen ennen vaellusta ja
jouluvaelluksen. Lämmin, säänmukainen pukeutuminen, sillä noin tunnin
pituinen vaellus tapahtuu ulkona.
Ilmoittautuminen ja retkimaksu 10.12.
mennessä, linkki ilmoittautumiseen
seurakunnan verkkosivuilla. Paikat
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätietoja Marita Toivoselta
puh. 09 2340 5535.
Rakenna joulupuu -keräys
1.–13.12.
Keräyksellä tuetaan vähävaraisia
lapsiperheitä ja ruoka-apua tarvitsevia
seurakunnan alueella sekä liikkuvaa
väestöä Diakonissalaitoksen päivä
keskus Hirundon kautta.

FYSIOTREENARI

Joulunajan tapahtumat Pakilan seurakunnassa

www.fysiotreenari.com
Av. ma-su 8-20 sop. mukaan

Kuntoutus- ja
jalkaterapiakeskus
Kauneushoitola
ja kampaamo
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SALON BONITA

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

Tern GSD ja muut pitkäperäpyörät FILLARIFIILARILTA!

Jo vuodesta 2005
Käpylä, Tattariharju ja Siltamäki
• Kauneushoitola ja kampaamo
• Kosmetologi • Fysioterapia
• Hieronta • Akupunktio
• Jalkaterapia • Jäsenkorjaukset
• Koti-, laitos- ja yrityskäynnit
• Käpylän pisteen myymälästä lahjat jouluksi!
Koskelantie 24, Käpylä • 040-4159119
Valuraudankuja 6, Tattariharju • 040-9612 310
Jousimiehentie 3, Siltamäki • 09-386 7362

- Heidin Huone hierontaa
Klassinen hieronta

fillarifiilari
Kona, Salsa, Surly ja Tern-pitkäperäpyörät
KUbikes-lastenpyörät, renkaat, varusteet, myynti, huolto, vuokraus

Pyöräkorjaamo FILLARIFIILARI Näyttelijäntie 1, 00400 Hki, 0500-985665

Parturi-Kampaamo Margito
Margit Rinaldo, Iris Björkman, Sari Luhtala
Pakilantie 55, 00660 Helsinki, puh. 041 5013950

JR-RAUTA OY

esim. 60 min…….50€
90 min…….75€

Raindrop-hieronta

60 min…….50€

Rentouttava hieronta eteerisillä öljyillä, jalkapohjat ja selkä
käsitellään.

Omnipathie

n.60 min……..50€

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

Tervetuloa!

Palveleva
rautakauppa

LÄHELLÄ SINUA!
Saa silmät loistamaan.

Ajanvaraus: 040 511 0311
Heidi Stenbacka-Monnberg

Opettajanpolku 7, 00680 Helsinki / Itä-Pakila

www.huone.info
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Pakilantien 14
00630 HELSINKI
jr-rauta.fi

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

opetuksen toiminta-alueittain etene- asteen nykyinen liikuntasali säilyy käyvän opetuksenryhmää, ns. TOI-opetus. tössä ja Havukan uudisrakennukseen
tulee sali päiväkodin ja alkuopetuksenNMKY ja nuorisotalo
käyttöön.
Allianssihankkeen rinnalla kaupunki on
Kaupunki luopuu yksityiseltä toimineuvotellut Helsingin NMKY:n kans- jalta vuokratuista nykyisen perinteisen
sa nykyisen osoitteessa Palosuontie 4b Pakilan nuorisotalon tiloista ja toiminta
sijaitsevan toimintakeskuksen korvaa- siirrettään koulurakennuksen yhteyteen
misesta uudella isommalla uudisraken- Halkosuontielle. Nuorisotalolla on kolnuksella, joka sijoitetaan nykyiselle ylä- me nuoriso-ohjaajaa. Toimintaan osalasteen tontille. Helsingin NMKY ry:n listuvien nuorten määrän arvioidaan
tukisäätiön hallitus on sitoutunut hank- suunnitelmassa kasvavan. Toimintaan
keeseen Helsingin kaupungin kanssa.
on helppo osallistua vaikka lyhytaikaiSuunnitelman mukaan vapautuville sesti koulutuntien jälkeen.
tonteille kaavaillaan asuntorakentamisHanke tarjoaa alueen asukasyhdista, ja tämä koskee ainakin purettavan tyksille ja muulle kansalaistoiminnalle
toimintakeskuksen tonttia.
toimivat puitteet toiminnan järjestämiPerusopetuksen yläasteen ja osittain selle. Tarkoituksenmukaisella ja turvalmyös ala-asteen liikunnanopetus to- lisella tilasuunnittelulla tuetaan tilojen
teutetaan uudessa HNMKY:n toimin- aktiivista ilta-, viikonloppu- ja loma-aitakeskuksessa, jolloin suurin osa perus- kakäyttöä.
opetuksen liikuntatiloista voidaan jättää rakentamatta koulun yhteyteen. Väistötilat
Suunnitelman mukaan Pakilan alueen Erikseen päätettiin lokakuussa Havuliikuntatilatarjonta näin paranee. Ala- kan ja ala-asteen koulun väistötiloista

Pakilan koulusuunnittelu
etenee – moni asia muuttuu

P

akilan yläasteen koulun muutos on keskeinen alueen koulujen kehittämisessä. Lokakuussa
2019 kaupunkiympäristölautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
hyväksyi hankesuunnitelman. Hanke
on nimeltään Pakilanpuiston allianssi,
ja siihen kuuluvat lisäksi Pakilan ala-asteen koulu, päiväkodit Havukka ja Pakila sekä HNMKY:n toimintakeskus.
Suunnitelman mukainen rakennuskustannus on 52,8 miljoonaa euroa.
Suunnitelman perusteena on se, että koulurakennusten katsotaan tulleen
käyttöikänsä päähän. Hankesuunnitelman mukaan nykyiset rakennukset eivät täytä tilajärjestelyiltään hyvin uuden
opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien toiminnoille asettamia vaatimuksia.
Yläaste puretaan
Yläasteen koulurakennus on alun perin
rakennettu 1939 ja sitä on laajennettu
kaksi kertaa. Koulua ei pidetä suojeltavana rakennuksena vaan se puretaan.
Lisäksi koulu on toimiakseen tarvinnut
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paviljonkilisärakennuksen.
Ala-asteen koulu Halkosuontiellä on rakennettu kansakouluksi vuonna 1954. Sitä on tilateknisesti korjattu 2006. Pihalla on myös vuonna 1988
rakennettu viipalekoulu. Päiväkoti Havukka on rakennettu vuonna 1977 ja
rakennusta on laajennettu 2001. Suunnitelman mukaan se korvataan uudella
rakennuksella.
Päiväkoti Pakila sijaitsee Kehä I:n
melu- ja hiukkasalueella, ja toiminta
esitetään siirrettäväksi Havukan uudisrakennukseen. Rakennus jää muuhun
käyttöön.
Havukan uudisrakennuksen yhteyteen tulevat hankesuunnitelman mukaan koululuokat 1-2. Luokat 3-9 tulevat toimimaan remontoidussa ala-asteen koulurakennuksessa sekä samalle
tontille rakennettavissa lisärakennuksissa.
Suunnitelman mukaan päiväkotiin
sijoitetaan monivammaisten lasten erityisryhmä, ns. MOVA-ryhmä. Kouluihin sijoitetaan kaksi vaativan erityis-

Hankkeen alustava
suunnittelu- ja
toteutusaikataulu:
• Kehitysvaihe (KAS)
1/2019 – 12/2019
• Toteutusvaihe (TAS)
1/2020 –
- väistötilojen toteutus 1-7/2020
- 1. vaiheen rakentaminen
6/2020 – 12/2021
- käyttöönotto, 1. vaihe 1/2022
- 2. vaiheen rakentaminen
2/2022 – 7/2023
- käyttöönotto, 2. vaihe 8/2023
HNMKY:n toimintakeskuksen
rakentaminen alkaa 1. vaiheen
valmistuttua 1/2022 ja kestää
arviolta kesään 2023. Tänä aikana
koulujen käytössä ovat ala-asteen
nykyinen liikuntasali ja väistötilan
liikuntasali sekä HPS:n kenttä ja
kuplahalli.

Henkilömitoitus
• Uudet tilat on mitoitettu 950 perusopetuksen oppilaalle, 240 varhaiskasvatukseen osallistuvalle lapselle
ja lisäksi 18 vaikeimmin kehitysvammaiselle lapselle sekä nuorisotalon tiloissa käyville nuorille.
• Toimipisteissä tulee olemaan
henkilökuntaa yhteensä noin 120
+ vaikeimmin kehitysvammaisten
lasten opettajat ja avustajat yhteensä noin 20 henkilöä.

rakentamisen ajaksi. Tilat rakennetaan
Paloheinäntie 40 ja 42 väliseen leikkipuistoon, joka tunnetaan Aulikinpuiston nimellä. Pakilan ala-aste käyttää
väistötilaa 1.8.2020 – 31.12.2021 ja
Havukka 1.2.2022 – 31.7.2023. Näiden tarpeen loputtua rakennuksia voidaan käyttää suunnitelman mukaan
muihin väistötarpeisiin. v

Pakilan koulut: Opetuksen lähtökohdat

P

yysimme Pakilan yläasteen rehtori
Juha Leinolta vastauksia Pakilan
koulujen rakennussuunnitelmista
pedagogisista lähtökohdista. Hän vastasi virkavapaaltaan ja kertoi, että vastausten muodostamisessa olivat mukana
myös vararehtori Arttu Piispanen, aluepäällikkö Arjariitta Heikkinen ja pedagoginen asiantuntija Tommi Tiittala.
Pakilan yläasteen koulurakennus on
rakennettu neljässä osassa, joista vanhin on vuodelta 1939 ja uusin vuodelta 1990. Halkosuontien rakennus on
rakennettu vuonna 1954 ja Päiväkoti
Havukka vuonna 1977. Mikään yläasteen osista ei palvele hyvin tämän päivän opetuksellista ja kasvatuksellista tavoitetta.
Jokainen rakennettu osa on oman aikakautensa tuote, ja suunniteltu palvelemaan kansa- ja kansalaiskoulun oppilaita ja sen opetuksellisia tarpeita. Peruskoulu-uudistus 1970-luvulla ei muuttanut tiloja mitenkään. Peruskoulu on
40-vuotisen historiansa aikana muuttunut paljon ja siksi vaatimukset opetustiloilta ovat erilaiset kuin 1970-luvulla.

Vuonna 2015 alkanut yläasteen peruskorjauksen hankesuunnittelu, ja
edelleen laadittu hankesuunnitelma
päätyi siihen, että koulun korjaaminen
maksaisi huomattavasti enemmän kuin
siihen oli varattua rahaa. Kustannusten
lisäksi esiin nousi myös muita haasteita:
Koulusta ei saa esteetöntä, sen piha-alueet sijaitsevat liian lähellä tietä 101 (Kehä 1), eikä sen opetustiloja voida muuttaa vastaamaan koulun tämän hetkistä
tarvetta, saatikka mahdollisia tulevaisuuden tarpeita. Tuolloin ryhdyttiin
tutkimaan uudisrakentamisen vaihtoehtoa koulun nykyiselle tontille.
Kaavoittajan kanta ensitiedusteluun
oli ”jäätävä”; nykyisissä olosuhteissa ei
uutta koulurakennusta saisi tontille rakentaa. Pakilan puiston allianssi-hanke
käynnistyi, ja yläaste tuli osaksi päätännässä olevaa suunnittelukokonaisuutta.
Pedagogiselta kannalta on erittäin perusteltua purkaa yläasteen nykyinen rakennus, koska täysin saneeraamallakaan siihen ei pystytä rakentamaan opetussuunnitelman edellyttämiä opetustiloja niiden esteettömyydestä puhumattakaan.

Allianssi-hankkeen
kokonaisuus,
eli Ripusuontielle suunniteltu pienten
koulu (varhaiskasvatus, esiopetus ja alkuopetus) sekä Halkosuontielle suunniteltu peruskorjaus- ja täydennysrakentaminen (vuosiluokat 3.-9.) tuottavat
lapsille ikäkaudet huomioiden nykyistä paremman oppimisympäristön. Halkosuontielle muodostuu kokonaisuus,
jossa oppilailla on mahdollisuus toimia
oman ikä- ja kehitysvaiheensa mukaisesti. Kahdeksasluokkalainenkin haluaa leikkiä, jos sille on olemassa puitteet
ja ympäristö ilman “leimatuksi” joutumisen vaaraa.
Vanhamuotoinen peruskoulun yläaste ei tue riittävällä tavalla lapsen kasvua ja kehitystä, vaan pakottaa monet,
etenkin seitsemäsluokkalaisista, aikuistumaan liian varhain.
Pakilan puiston hankesuunnitelman
valmistuminen vuoden loppuun mennessä linjaa Pakilan koulutiloja pitkälle tulevaisuuteen.
Jatkuu seuraavalla sivulla ->
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Keskusteluissa uudesta opetussuunnitelmasta on otettu esiin vanha totuus
siitä, että oppijat ovat erilaisia. Olisiko
syytä eriyttää oppilaita esim. eri tavoin
opettavien ja valmentavien opettajien
luokkiin?
Opettajanhan tulisi suunnitella oppimisprosessin aina kulloinenkin ryhmän
huomioiden.
Oppilaiden eriyttämiseen on käytetty muun muassa joustavaa ryhmittelyä.
Tämä tarkoittaa sitä, että oppilasryhmiä
voidaan ryhmitellä eri tavoin esimerkiksi
heidän taitotasonsa tai pedagogisten tarpeidensa mukaisesti. Jos tilojen muunneltavuus olisi mahdollinen, tätä käytettäisiin enemmän.
Ryhmittelyn onnistumisessa on avainasemassa opettajan oppilastuntemus.
Pakilan kouluissa soveltuvuuskoepainotettua opetusta on runsaasti. Alakoulun puolella musiikkiluokat ja yläkoulun
puolella liikunta- ja musiikkiluokat, joten mahdollisuus eriyttämiseen on olemassa rakenteissa.
Oppilaiden perhetaustat ovat erilaiset. Osassa perheistä asetetaan lapsille vahvemmin opiskelutavoitteita kuin
toisissa. Miten uusi opetussuunnitelma
mielestäsi tukee niitä oppilaita, joille tavoitteet eivät ehkä ole selvät?
Oppilas asettaa omalle opiskelulleen lukuvuoden aikana tavoitteita ja tässä tavoitteen asettelussa oppilas saa tukea
koulun pedagogisilta aikuisilta ja tässä tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa. Tavoitteiden asettamisessa lähtökohtana on se, että opetussuunnitelmassa
määritellyt tavoitteet saavutetaan. Opetussuunnitelma asettaa tavoitteita oppiaineittain ja samalla laaja-alaiset, kaikissa koulun oppiaineissa mukana kulkevat
tavoitteet, kuten ajattelun ja oppimisen
taidot ovat tärkeässä roolissa.
Oppilaan asettamien tavoitteiden tulee olla hänelle merkityksellisiä, konkreettisesti avattuja sekä realistisesti saavutettavissa olevia. Näin oppilas pystyy
sitoutumaan niihin ja on motivoitunut
työskentelemään niiden saavuttamiseksi ja aikuisten tehtävä on auttaa ja ohjata oppilasta mielekkäässä tavoitteen asettelussa.
On tosiaankin tärkeää, että tavoitteen
asettelu kannustaa oppilasta työskentelemään niin, että tavoitteet ovat saavutettavissa ilman kohtuuttomalta ja lannistavalta tuntuvaa työmäärää ja samalla kuitenkin niin, että tavoite ei ole myöskään
liian helposti saavutettavissa. Tässä yh10 PAKILAN PAKINAT

PARTURI-KAMPAAMO
Sysimiehentie 39 A, 00670 Helsinki
p. 040 835 0388
Nettiajanvaraus: innastyle.fi
Päiväkoti Havukan tilalle suunniteltu uudisrakennus.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

HAMMASLÄÄKÄRIASEMA

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

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

Halkosuontien vanha koulu ja suunnitellut uudet rakennukset.

teistyö huoltajien kanssa on tärkeää. Yhteistyön tuloksena tavoitteet ovat kaikille selvät ja yhteiset, realistiset ja ne ovat
oppilaan saavutettavissa.
Kun tavoitteiden saavuttamista arvioidaan, ei oppilasta verrata luokkatovereihin vaan opetussuunnitelman tavoitteisiin ja omana edistymiseen tavoitteiden saavuttamisessa. Arviointi on aiempaa läpinäkyvämpää, sillä tavoitteet ovat
oppilaiden ja huoltajien tiedossa ja arviointia toteutetaan monipuolisesti koko oppimisprosessin aikana ja siitä annetaan tietoa erilaisin arviointitiedotteiden, viestien ja keskustelujen avulla. Todistus on vain yksi arvioinnin muoto.
Mikä tulee olemaan uuden yläasteen
oppilasmäärä? Entä kattaako se kaikki
alueen yläasteikäiset; nythän osa heistä hakeutuu kaupungin muihin kouluihin lukiovalinta mielessä. Suunnitelmien mukaan 13-15 –vuotiaiden lasten määrä oppilaaksiottoalueella kasvaa
noin viidelläkymmenellä hengellä lähivuosina, ja myös muualta on kouluun
tulijoita.
Mitoituksellisesti uusi koulu suunnitellaan niin, että vuosiluokilla 7-9 on 430
oppilasta. Lukuvuonna 2019-2020 oppilaita on 372, joten suunnittelumaksimiin nähden on lähes kuudenkymmenen oppilaan vajaus. Mikäli tulijoita
on selkeästi suunniteltua enemmän, on

mahdollista pienentää soveltuvuuskokeella valittavien määrää ja/tai vaihtoehtoisesti pienentää oppilaaksiottoaluetta.

Varaa aika soittamalla
(09) 720 6800 tai netistä.
Käpyläntie1, 00610 Helsinki | www.koskelanhammas.fi

Miten Pakilan koulujen opetussuunnitelmaa valmistellaan uusia tiloja varten,
vai onko se jo valmiina?
Voimassa olevia opetussuunnitelmia ei
tarvitse muuttaa. Jos myöhemmin päädytään yhdistämään koulut myös hallinnollisesti, tulee ilmiökokonaisuudet ja
tarvittaessa painotetun opetuksen suunnitelma päivittää vastaamaan yhtenäistä peruskoulua. Koulujen toimintakulttuurit tulee yhtenäistää joka tapauksessa.
Juha Leino halusi vastata myös esitettyyn kysymykseen siitä, miksi Suomalais-venäläinen koulu saa rakentaa koulunsa uudelleen Kehä ykkösen ja valtatie kolmen risteykseen, mutta Pakilan
yläaste ei nykyiselle paikalle?
SVK:n tontti on Pakilan yläasteen tonttiin nähden kolminkertainen, joten koulurakennuksen ja tulevan SVK viereen
rakennettavan liikuntahallin sijoittelulla
voidaan luoda kaavoittajan mielestä hyväksyttävät olosuhteet kokonaan uudelle
koulurakennukselle ja piha-alueille. Tällä kaikella on tietysti hintalappunsa. Pakilan tontti on pieni, joten sijoittelulla
ei asiaa voi hoitaa. Tämän lisäksi alueella havaitut liito-oravat rajoittavat rakentamista. v
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TEKSTI Risto Sinkko

Täydennysrakentamisen
suunnittelu etenee

L
Piirros Pakilantiestä.

TEKSTI Olli Aulio

Raide-Jokeri 2024

R

aide-Jokeri on pikaraitiotielinja, joka tulee korvaamaan runkobussilinjan 550. Jokeri kulkee Espoon Keilaniemen ja Helsingin
Itäkeskuksen välillä tihein vuorovälein.
Linjalla 550 kulkee 40 000 matkustajaa
vuorokaudessa ja bussit ajoittain ruuhkautuvat pahasti. Raide-Jokerilla arvioidaan matkustavan vuonna 2040 jopa
100 000 matkustajaa. Nykyisten suunnitelmien mukaan liikennöinti Jokerilla käynnistyy kesäkuussa 2024.
Jokerista on tehty rakennusaikataulu,
joka tarkentuu rakentamisen edistyessä.
Näin on suunniteltu, koska odottamattomat käänteet ovat tyypillisiä tällaiselle
työlle. Osa Raide-Jokerissa rakennetta-

vista kaduista suljetaan joko kokonaan
tai joiltakin liikennemuodoilta rakentamisen ajaksi. Sulkemisella saavutetaan monia hyötyjä, jotka liittyvät aikatauluun, kustannuksiin, liikenneturvallisuuteen ja rakentamisen laatuun.
Kaikki raitiotien kanssa samansuuntaiset johdot ja putket on siirrettävä pois
raitiotien alta, jotta niiden huoltaminen on myös tulevaisuudessa mahdollista. Kadun sulkeminen parantaa turvallisuutta sekä liikenteessä että työmaalla. Työmaan keskellä liikkuu aina
isoja työkoneita, ja työkoneiden lähistöllä liikkuminen on aina turvallisuusriski. Tämä pätee erityisesti pyöräilyyn
ja jalankulkuun.v

Tehostamisen perusteet
Suunnitteluperiaatteissa on mahdollista tutkia, millä alueilla tehostaminen on perusteltua ja millä ei. Tehostamisen vaikutuksia aluerakenteeseen
ja kaupunkikuvaan on tärkeää selvittää ja ohjata. Tonttien käyttötarkoitusta on mahdollista tutkia nykyistä sallivampaan suuntaan.
Suunnitteluperiaatteiden
valmistumisen jälkeen on mahdollista aloittaa alueen varsinainen asemakaavoitus
omina erillisinä hankkeinaan sellaisilla
alueilla, joilla voimassa olevien asemakaavojen tarkistaminen katsotaan tarpeelliseksi.

Kuva Pirjontieltä syksyllä.

MEILLÄ TEHDÄÄN UUSIA IHMISIÄ!
Sijoita elämäsi tärkeimpään kohteeseen - ITSEESI

Salus Pakila on hyvän olon kuntokeskus aikuiseen makuun.
Ota Personal Trainerin avulla esimmäinen askel kuntoiluun,
hyvinvointiin ja hauskanpitoon.
Pakilantie
61 (S-marketin
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
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änsi-Pakilan asemakaavasuunnitteluun kuuluva osallistumisja arviointisuunnitelma esiteltiin
asukkaille 21.11. Suunnitelma on lehtemme ilmestyessä vielä nähtävillä ja
palautetta voi antaa.
Tavoitteena on ohjata alueen kehitystä ja kaavoitusta yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti siten, että Pakilan erityispiirteet vahvistuvat ja alue kehittyy
vetovoimaisena ja omaleimaisena asuinalueena. Suunnitteluperiaatteet voivat
linjata rakennusoikeuden määrää.

ja päättää, hakeeko suunnitteluperiaatteiden mukaisia muutoksia omalle tontilleen erillisenä asemakaavamuutoksena. Suunnitteluperiaatteilla ei ole vaikutusta voimassaolevan asemakaavan
määrittelemään rakennusoikeuteen tai
kiinteistöveroon.
Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa Länsi-Pakilaan on osoitettu
asuntovaltaisen alueen A4-merkintä ja
Pakilantien varteen asuntovaltaisen alueen A3-merkintä. Merkinnät mahdolPäätös maanomistajalla
listaisivat voimassa olevissa asemakaaSuunnitteluperiaatteet eivät pakota ra- voissa esitettyjä tonttitehokkuuksia tekentamiseen, vaan kukin maanomista- hokkaampaa rakentamista. v

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 9.12.2019 asti seuraavissa paikoissa:
• Maunulan kirjastossa, Maunula-talo, Metsäpurontie 4
• Paloheinän kirjastossa, Paloheinäntie 22
• verkkosivuilla www.hel.fi/
suunnitelmat.
Alueen suunnitteluun liittyviä toiveita, tarpeita ja näkemyksiä voi esittää myös vastaamalla 9.12.2019 mennessä kaikille avoimeen kyselyyn verkkosivuilla kerrokantasi.hel.fi.

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
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TEKSTI Erja Vuorio (muok. Olli Aulio) KUVA Erja Vuorio

TEKSTI JA KUVA Olli Aulio

Tunnetko
Pakilaa?

Paloheinän kirjastoa uudistettu

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

1

2
Kuvassa vasemmalta Kurt Grönlund, Pakila-Seuran puheenjohtaja Raimo Rahkonen ja
Tuomas Tuomi-Nikula.

Vuoden pakilalainen:

Kurt Grönlund

P

akila-Seura on valinnut vuoden pakilalaiseksi urheiluvaikuttaja Kurt Grönlundin.
Kunniakirja luovutettiin hänelle Pakila päivässä 8.9.2019 Pakilan
yläasteen koululla.
Grönlund on lähes 40 vuotta toiminut eri tehtävissä Helsingin palloseurassa (HPS). Seuran päälaji on jalkapallo. Sen toiminnassa keskeisenä on vahva paikallisuus. Seuran toiminnassa on
mukana yli tuhat jäsentä ja on näin junioripelaajien määrällä mitattuna Helsingin neljänneksi suurin jalkapalloseura.
Grönlund tuli HPS:n toimintaan
mukaan omien lastensa harrastuksen
kautta ja aloitti 1980-luvun alussa joukkueenjohtajan roolissa ja toimi sittemmin mm valmentajana. Hänet valittiin
johtokunnan jäseneksi vuonna 2000 ja
puheenjohtajaksi vuonna 2008. Hänen puheenjohtajakaudellaan seuran
toimintaan on panostettu voimakkaasti. Näkyvin tämän kehittämistyön tulos on keväällä 2014 avattu oma täysimittainen keinonurmikenttä Pakilantien ja Paloheinäntien risteyksessä ja sen
vieressä sijaitseva juniorikenttä. Hän
on osallistunut myös Suomen Palloliiton Helsingin piirin toimintaan ja on
14 PAKILAN PAKINAT

saanut Palloliiton hopeisen ansiomerkin. Hän on asunut Paloheinässä vuodesta 1983.
Toinen huomionosoitus
Tänä vuonna Pakila-seura otti käyttöön uuden huomionosoituksen. Kun
Vuoden pakilalaisen valintaperusteena
on yleensä pitkäaikainen toiminta, halutaan vuoden maineteko kunniamaininnalla kiinnittää huomiota yksittäisiin merkittäviin ajankohtaisiin tekoihin. Tällaisen huomionosoituksen sai
Tuomas Tuomi-Nikula. Asukasaktiivi
Tuomi-Nikulan panos on ollut keskeinen Pakilantien ja Kyläkunnantien risteykseen kaavaillun rakennushankkeen
palauttamisessa keväällä uudelleen valmisteluun huomattavasti suunniteltua
pienempänä, siten että liikennehaitat
minimoidaan.
Aikaisemmin palkittuja
Aikaisempina vuosina vuoden pakilalaiseksi on nimetty mm muusikko Seppo
Hovi, kirjailija Kari Hotakainen, Pakilan ylä-asteen rehtori Mauri Leppälä,
Pakilan Voimistelijoiden puheenjohtaja Kerttu Valve, alueaktivisti Urpo Oksanen sekä musiikin maisteri Hannele
Soljander-Halme. v

3

P

aloheinän kirjastoa on uudistettu kuluneiden loka-marraskuun
aikana. Tätä kirjoitettaessa oli
suunnitelmissa, että kirjasto avaa jälleen ovensa asiakkaille 25.11.2019. Tavoitimme Paloheinän ja Maunulan kirjastojen johtajan Sari Joveron remontin
aikana Maunulan kirjastosta ja esitimme
hänelle muutaman kysymyksen.
Mitä remontissa tehdään? Kahdeksankymmentäluvulla rakennettua kirjastoa
ajanmukaistetaan ja sisusta uusitaan syksyllä 2019. Remonttia ennen kysyimme
asiakkailta, mitä he toivoisivat Paloheinän kirjastolta tulevaisuudessa. Suunnittelussa on otettu huomioon asiakaskyselyssä esiin tulleet toiveet. Se tulee näkymään muun muassa viihtyisämmässä
lastenosastossa, mukavissa lukupaikoissa ja mahdollisuudessa kahvitteluun.
Remontissa lisätään myös työskentelyn
mahdollisuuksia sekä yksin että yhdessä.
Uudistettuun kirjastoon tulee enemmän
pistorasioita omalle koneelle ja uusi va-

rattava pienryhmätila, johon voi myös
lainata läppärin työskentelyä varten.
Tuleeko remontin mukana uutta tekniikkaa? Kirjaston nykyinen tekniikka
päivitetään ja lisäksi meiltä voi jatkossa lainata asiakastietokoneita kirjastossa
työskentelyyn. Uuteen pienryhmätilaan
tulee myös koneeseen yhdistettävä näyttö, jota voi käyttää kokouksissa.
Muuttuuko kirjakokoelma? Kirjakokoelma pysyy entisellään ja esimerkiksi aikuisten osaston kirjahyllyt pysyvät
sellaisina kuin ovat. Kirjojen esille panoon panostetaan entistä enemmän niin
aikuisten kuin lastenosastollakin.

jatkossa panostamaan erityisesti lastentoimintaan entistä enemmän – unohtamatta kuitenkaan aikuisia. Lisäksi toiveenamme on, että kirjastosta muotoutuisi alueen yhteinen olohuone ja yhteinen tila, jossa jokainen voi osallistua
ohjelman ja viihtyvyyden luomiseen.
Tuleeko kirjastoon uusia toimintamuo- Kirjastossa voi järjestää tapahtumia tai
toja? Yksi merkittävä toive liittyi lasten näyttelyitä, ja otamme mielellämme
tapahtumiin ja lasten viihtymiseen kir- myös ehdotuksia ja ideoita vastaan.
jastossa. Suunnitteluvaiheessa otettiin
myös lasten näkemys huomioon ja uut- Mitä vielä haluaisit sanoa? Tervetuloa
ta unelmien kirjastoa kävivät suunnit- viihtymään ja osallistumaan lähikirjastelemassa lähialueen oppilaat. Tulemme toon. v

usi
avattuamupaamo
parturi k
!
Pakilaan
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Ravintola Wanha Pehtoori

HIUSTEN
LEIKKUU
Naisten
alk.

Miesten
Lasten
0-7v. alk.

5

Värit
alk.

Tule !
an
tutustuma

25,15,10,50,-

0400 377 822
ma-pe 9-19, la 10-18
Tammiontie 1, Maunula

Haltialan tila
Kahvila, ruokaa, yksityistilaisuudet
puh. 09 794726
HENKILÖKULJETUKSIIN

RINNE MATKAT OY
BUSSILLA / TAKSILLA
puh. 0400 421 749
rinnematkat@luukku.com
Rinne Pakilassa vuodesta 1926

maunulan
apteekki

Palvelemme ma-pe 8.30-19, la 9-16
Pakilantie 10, 00630 H:ki, 09-724 8543
maunulan_apteekki.helsinki@apteekit.net
Katso kaikki tarjoukset
www.maunulanapteekki.fi

Avainapteekit

PAKILAN PAKINAT 15

Vanhojen valokuvien näyttely
Paloheinän kirjastoon

P
Rajaton jazz-festivaali lauantaina 1.2.2020 Inna Vysotska ja
the Untouchhables.

Paloheinä soi 2020!

Paloheinän
portaat
yllyttävät
liikkumaan

S

yksy 2019 on ollut liikunnasta keskustelun kannalta huippuaikaa. Positiivista värettä liikunnan vaikutuksista meidän hyvinvointiimme on suorastaan tulvinut eri medioiden palstoilla. On tullut uusi suositus UKK-instituutilta, aivoliitto toteaa liikunnan merkittävän vaikutuksen
meidän verenpaineisiin ja vähänkin liikunnasta jotakin tietävä on kirjoittanut
kannanottonsa. Ja pian julkaistaan vielä oma liikuntasuositus yli 65 vuotiaille.
Onko keskustelu ja julkisuus
siirtynyt käytäntöön?
Personal trainer Riku Autio Kuntokeskus Salukselta allekirjoittaa myös sen,
että uusia liikunnan harrastajia on tullut merkittävästi lisää alueellamme ja
yksi ponnin asiaan on ollut portaat.
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Hän kuitenkin varoittaa vasta-alkajia siitä, että portaat voivat myös olla petolliset: alku saattaa tuntua liiankin kevyeltä,
mutta puolessa välissä onkin jo mongelmia. Hän kehottaa aloittamaan maltilla.
Aluksi muutaman kerran ensimmäiselle tasanteelle ja sitten toiselle jns.., kunnes tuntuu hyvältä koko matkan. Hänen mukaansa tosin tämä on vasta alku:
lisäksi tarvitaan lihaskuntoharjoittelua
koko kroppaa varten. Portaathan kyllä
avittavat sekä reisilihaksia, pohkeita että pakaralihaksia, kun kävellään vuoroin
päkiällä vuoroin kanta-astunnalla.
Suositusten muuttuminen
Riku Autio on perehtynyt suosituksiin
työnsä puolesta. Hänen mielestään on
hyvä, että nyt korostetaan, että kaikesta
liikunnasta on hyötyä. Ja mitä vähem-

KUVA: MIKKO VIENONEN

Viikottaisen liikkumisen suositus
18–64 vuotiaille (UKK-Instituutti).

aloheinän kirjaston uusituissa tiloissa avataan Pakilan, Paloheinän ja Torpparinmäen historiasta kertova valokuvanäyttely 4.12.2019. Näyttely on avoinna tammikuun 2020 loppuun asti. Siihen voi tutustua kirjaston aukioloaikoina.
Näyttelyssä on esillä yli 100 valokuvaa, joista vanhimmat
ovat 1910-luvulta ja uusimmat 1980-luvulta. Näyttely toteutuu Pakila-Seuran ja Paloheinän kirjaston yhteistyönä.
Kuvat on saatu näyttelyn käyttöön ensisijaisesti lahjoituksina alueen a sukkaiden yksityiskokoelmista. Kuvat on
ryhmitelty aihepiireittäin. Näyttelyssä voi kulkea aikamatkan alueemme lähihistoriassa, tunnistaa tuttuja yksityiskohtia ja kartuttaa kotiseututuntemustaan. v

P
Personal trainer Riku Autio
Järvenpään Kuntokeskus Salus.

aloheinä soi tiimin vetäjä Sergei Sokolov kertoi kevään ensimmäisen Paloheinä soi tapahtuman kulkevan jazzin merkeissä. Rajaton jazz-festivaali pidetään Hyvän Paimenen kirkossa lauantaina 1. helmikuuta.
Huippujazzlaulaja Inna Vysotska esiintyy yhdessä yhtyeensä The Untouchablesin kanssa. He tulevat Hannoverista, mutta Inna on alunperinn kotoisin Donetskista
Ukrainasta, josta hän muutti Saksaan vuonna 1997. Inna
Vysotska opiskeli musiikkia Donetskin musiikkiopistossa
oopperalaululinjalla. Hannoverissa hän jatkoi opintoja ja
tyylilajeiksi tulivat pop- ja jazzmusiikki
Rajaton jazz-festivaalilla hän esittää jazzstandardeja sekä brasilialaista musiikkia sekä sambaa. Lisätietoja: www.
rajatonjazz.fi v

Pakilan Kotkanpoikia lähdössä partiolaisten Yrjönpäivän
marssille 1956 Halkosuontie 150 edessä.

män on liikkunut sen enemmän pienemmästäkin liikkumisesta saa hyötyä.
Hän kuitenkin suosittelee tutustumaan
suositukseen syvällisemmin ja löytämään itselleen aikaa ainakin 2,5 tuntia viikossa liikuntaan terveyden ylläpitämiseksi ja ehkä parantamiseksi. Mutta olennaista on, että kaikki liikunta lasketaan. Ja voidaan unohtaa aiemmin iskostunut käsitys, että liikunta vaatii aina oman tilansa, varusteensa ja aikansa.
Näinhän ei ole.
Miksi personal trainer?
Mutta tarvitaanko personal trainer jokaiselle kuntoilijalle. Ei varmasti. Riku
kuitenkin sanoo, että jos aina tuntuu
siltä, ettei tule lähdetyksi tai tehdyksi,
niin personal trainer saattaa olla isoksi hyödyksi. Silloin tulee harjoitelleeksi sellaista, mitä ei ehkä itse tulisi tehdyksi. Ammattinsa puolesta hän katsoo,
että hyvään kuntoiluun kuuluu koko
paletti: kuntosali: lihaskunto, portaat,
juoksu, kävely sekä uni ja lepo. Kaikki
sopivasti sopusoinnussa. v

www.digger.fi | 040 - 150 7008 | henkka@digger.fi

www.lumityot.fi | 040 - 150 7008 | henkka@lumityot.fi

www.digger.fi | 040 - 150 7008 | henkka@digger.fi

www.lumityot.fi | 040 - 150 7008 | henkka@lumityot.fi
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Yritystoiminta

TEKSTI Virva Niissalo KUVA Pasi Naaranniitty

TEKSTI Risto Sinkko, Heimo Levomo
KUVA Risto Sinkko, TImo Honkanen

Virkeä
Pakilan
Teboil

P
Helsingin Latu järjestää monipuolista ulkoilua ympäri vuoden. Kuva on maastopyöräilyn talvitapahtumasta, joka toteutettiin
yhdessä Suomen Ladun Paloheinän välinevuokraamon kanssa.

Helsingin Latu liikuttaa
lähiluonnossa ympäri vuoden

H

elsingin Latu on Suomen Ladun paikallisyhdistys, joka liikuttaa kaiken ikäisiä retkeilyn
ja luontoliikunnan ystäviä ympäri pääkaupunkiseutua. Vuonna 1940 perustetun yhdistyksen toiminta-ajatuksena oli alkujaan hiihdon edistäminen.
Sittemmin lajitarjonta on laajentunut
huomattavasti, ja nykyisin toimintaa
on monien eri ulkoilulajien harrastajille, ympäri vuoden.
Yhdistys on yli 7900 jäsenellään yksi Suomen suurimmista liikuntaseuroista. Erilaisia retkiä ja tapahtumia on satakunta vuodessa. Päätoimisen toiminnanjohtajan lisäksi yhdistyksessä toimii
noin 90 vapaaehtoista opasta, lajiohjaajaa ja talkoolaista.
Retkeillään ja vaelletaan
Suurin toimintamuoto on retkeily ja
vaellus, ja aktiivista toimintaa on myös
18 PAKILAN PAKINAT

polkujuoksun, maastopyöräilyn ja talviuinnin parissa. Lisäksi harrastetaan lumikenkäilyä, hiihtoa, keppijumppaa,
lentopalloa, pihapelejä, pyöräilyä, sauvakävelyä, melontaa, suunnistusta, yhteislaulua ja Vapepa-toimintaa. Toiminnan tukikohtana on Maunulan ulkoilumaja Keskuspuistossa. Jäsenten käytössä on myös Vaakkoin eräkämppä Espoon ja Vihdin rajalla sekä Rastilan talviuintipaikka.
Polkujuoksua ja maastopyöräilyä Paloheinässä
Toimintaympäristönä on koko pääkaupunkiseutu ja satunnaisesti muukin Suomi Lappia myöten, mutta esimerkiksi polkujuoksu ja maastopyöräily
sekä perheille suunnattu toiminta painottuvat isolta osin Maunulan ja Paloheinän suunnalle. Helsingin Latu tekee
aktiivista yhteistyötä katto-organisaa-

tio Suomen Ladun kanssa, joka ylläpitää välinevuokraamoa ja järjestää kursseja ja ulkoilutapahtumia Paloheinässä.
Ulkoilun ja retkeilyn suosio on kasvanut viime vuosina, ja Helsingin Latu pyrkii tarjoamaan entistä monipuolisempaa toimintaa sekä aloitteleville että kokeneemmille ulkoilijoille. Tapahtumiin voi tulla tutustumaan, vaikka ei
olisi vielä jäsenkään. Suuri osa tapahtumista on maksuttomia, ja kohtuullisella vuosimaksulla saa itselleen myös mukavat jäsenedut. Aktiivisena harrastajana voi myös kouluttautua ohjaajaksi itseä kiinnostavaan lajiin.
Helsingin Latu kannustaa kaiken
ikäisiä helsinkiläisiä löytämään itselleen
mielekkään tavan liikkua luonnossa ja
nauttia luonnon hyvinvointia edistävistä vaikutuksista, lajista riippumatta.
Tutustu ja tule mukaan! www.helsinginlatu.fi v

akilan Teboil avattiin tämän vuoden maaliskuussa remontin jälkeen.Uusi ja innokas yrittäjäpariskunta ovat Ellen ja Antti Hinttala. Kysyttäessä miksi juuri heidät valittiin kauppiaiksi Ellen kertoo empimättä, että: ”Syy lienee se, että meillä on
ideoita ja kehittämisen halua!”
Huoltoaseman mittarikenttä uusittiin täysin maanalaisia säiliötä myöten.
Sisätilat ovat saaneet raikkaamman ilmeen.
Tarinamme alkoi Kaliforniasta ison
kasinon ravintolasta. Olimme molemmat lähteneet ravintolakokkeina maailmalle kunnes sitten tiemme kohtasivat
San Diegossa ja rakastuimme.
Kokemus ulkomailta
ja Suomesta
Kun palasimme Suomeen meillä oli
maailmalta saatuja ideoita, alan kokemusta Suomesta ja innokkuutta yrittäjiksi. Perustimme ravintolan nimeltään Pieni Ravintola, joka yhdisti niin
maailman makuja kuin lähiruokaa. Paikasta tuli suosittu, mutta kaksin yrittäminen oli erittäin rankkaa. Näimme
lapsia vain pari tuntia päivässä, kun
heidät haettiin ravintolan takaovelta
mummolaan hoitoon. Myimme brändin muutama vuosi sitten, Ellen selvittää.
Idearikkaan parin tempauksiin kuuluu myös Rajamäen vanhalla viinatehtaalla järjestetty viinatehtaan aarteiden
myynti-tapahtuma. Ellen kertoo, että
Altialta soitettiin ja kysyttiin, että mitä
siellä on oikein menossa kun rekat ei-

Pakilan Teboilin perinteet ovat vuodelta
1979 Kehä I:n valmistuttua.

vät pääse tehtaalta lähtemään. Sadoittain suomalaisia oli saatu lähtemään
näihin myyjäisiin autoillaan ja siellä ne
viinatehtaan mäkiä jumitti. Sittemmin
Antti ja Ellen pitivät Töölössä antiikkija kirpputoriyritystä. Ohessa pariskunta on myös suunnitellut nettisivuja toisille pienyrittäjille.
Juuret Pakilassa
Antti on kotoisin Pakilasta, sukua on
alueella yhä paljon. Pakilan yläastetta Anttikin kävi ja koulupoikana viihtyi Tebikalla pelaamassa kolikkopelejä. Silloinen omistaja heitti hänet ulos,
ja noin kolmekymmentä vuotta myöhemmin Antti osti koko paikan!
Huoltamoyrittäjinä Ellen ja Antti
tarjoavat Pakilassa lounasta maanantaista lauantaihin, Matkahuollon palveluja, pakettiautojen vuokrausta, autokorjaamopalveluja, autopesulapalveluja ja pitopalvelua. Löytyypä myymälästä myös asiakkaalle uudet kalsaritkin, sillä myynnissä on myös kuuluisia
Mähöne -miesten kalsareita!
Visiomme on tehdä paikasta näköisemme. Täältä saadaan jotain mitä muualta ei. Profilointi tehdään palvelulähtökohdasta, kauppias on läsnä.
Ihmiset haluavat välitöntä kontaktia ja

Pakilan Teboilin kauppiaat Antti
ja Ellen Hinttala.

hyvää palvelua. Ketjun kanssa pärjäämme hyvin, sillä saamme paljon tukea ja
neuvoja. Meitä on rohkaistu, annettu
eväitä ja ehdotuksia. Kun on kokemusta aivan yksin yrittämisestä, osaa arvostaa tukea kun sitä saa, sanoo Ellen.
Alueella yritämme edistää yhteisöllistä toimintaa. HPS:toiminnassa
omatkin lapset ovat mukana, ja tuemme sitä toimittamalla kaasun tapahtumiin.
– Reippaasti tänne ja tutustumaan
uudelleen, jos paikka on unohtunut,
pariskunta toivottaa kaikille pakilalaisille. v
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TEKSTI JA KUVA Risto Sinkko

Remonttivaatimukset kasvavat

A

sumisen ja ympäristön laadun
vaatimukset kasvavat. Yksi uusista vaatimuksista on asetus asbestikartoituksesta vuodelta 2016. Remontoitaessa ennen vuotta 1994 rakennettua taloa on tehtävä asbestikartoitus.
Tammikuun alussa vuonna 2018 tuli voimaan ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta.
Mitä jos remontissa tuleekin
asbestia vastaan?
Asbestia on rakentamisessa käytetty
1930-luvulta lähtien. Suurimmillaan asbestin käyttö oli 1960- ja 1970-luvuilla. Sitä saattaa rakenteissa olla mitä moninaisimmissa muodoissa. Asbestia voi
olla jopa maaleissa tai laasteissa, sitä on
putkien eristeenä, ilmanvaihtokanavissa
tai levyinä rakenteissa, sisällä ja ulkona.
Asbesti sinänsä ei ole myrkyllistä. Sen
vaarallisuus johtuu mikroskooppisen
pienistä kuiduista, jotka saattavat koteloitua esimerkiksi keuhkoihin. Seurauksena voi olla hitaasti etenevä keuhkosairaus, asbestoosi, joka ilmenee mahdollisesti vasta vuosikymmenien päästä. Sairaudelle ei ole varsinaista hoitoa, ja se lisää keuhkosyövän vaaraa.
Taloyhtiössä asbestikartoituksen teettäminen on osakkaan aloittaman remontin luvan ehtona. Kartoituksen
maksaa joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta osakas. Kartoituksen tekemiseen on käytettävä siihen valtuutettua
yritystä.
Kun kartoituksessa löydetään asbestia, on seuraava vaihe saneeraus eli asbestin poistaminen. Sen voi tehdä vain
asiantuntijayritys tarkan säännöstön
mukaan. Saneerauksen aikana asunnossa ei yleensä voi asua asbestipölyn leviämisen takia. Asbestin poistuminen ilmasta todetaan mittauksella.

OULUNKYLÄ JA PASILA

Fysioterapiaa
lähelläsi!
PALVELUMME:

Tässäkin kosteusvaurioremontissa tarvittiin asbestikartoitusta ja asbestisaneeraus sekä
uusien määräysten mukainen kosteuseristys.

Kosteusvaurioremonteissa
oltava tarkkana
Tänä päivänä kosteusvauriot myös pientaloissa ovat pöpö, jota pelkäävät niin
asuntojen ostajat kuin myyjätkin. Toki
määräyksiä rakennusten kosteuden hallinnasta on ollut ennenkin, mutta uusi asetus korvaa vanhat. Taustalla ovat
myös EU:n direktiivit. Asetus koskee sekä uutta rakentamista että korjaustöitä.
Keskeistä ovat määräykset märkätilojen vesieristyksestä sekä yläpohjan kosteuden hallinnasta höyrysuluilla. Asetus
sanoo, että märkätilan vedeneristyksen
on muodostettava kokonaisuus, joka on
tiivis kaikilta vedeneristetyiltä pinnoiltaan sekä niiden saumoista, läpivienneistä ja liittymistä. Märkätilan lattian ja seinien vedeneristyksen on liityttävä toisiinsa vedenpitävästi. Vedeneristystä ei tarvita erillisen WC-tilan ja löylyhuoneen seinässä pinnoitteen takana.
Eri rakennusvaiheissa vastuuhenkilön
on huolehdittava kosteusmittauksin rakenteiden asianmukaisesta kosteuspitoisuudesta seuraavaan työvaiheeseen siir-

TämänKIN lehden painokuntoon laittoi:

tymistä varten.
Jos pientalossa on lattian alainen ryömintätila, on sen tuuletuttava. Asetusteksti sanoo, että rakennuspohjan salaojitus on suunniteltava veden kapillaarivirtauksen katkaisemiseksi ja pohjaveden pinnan pitämiseksi riittävällä etäisyydellä rakennuksen alapohjasta sekä
perustusten kuivatusvesien johtamiseksi pois perustusten vierestä ja rakennuksen alta.
Rakennuspohja voidaan jättää salaojittamatta, jos on varmistuttu perustamis- ja pohjaolosuhdeselvityksen perusteella, että perusmaan vedenläpäisykyky ja pohjaveden korkeus eivät aiheuta haittaa rakennuksen kosteustekniselle
toimivuudelle.
Säännökset ulottuvat myös rakennusten ulkopuolelle. Rakennuksen ulkopuolisen maanpinnan kuivatus ja hulevesien hallinta on suunniteltava siten,
että hulevedet johdetaan pois rakennuksen vierestä hulevesijärjestelmän avulla.
Veden on poistuttava vesikatolta rakennusta vahingoittamatta. v

LASITYÖ RANTANEN OY
PAKILA Lepolantie 23, 00660 Hki

puh. 724 8928

www.lasityorantanen.fi

www.taittoidea.net
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LASIT • PEILIT • MUOVIT
TAULUJEN KEHYSTYKSET

• Vaatekorjaukset
ja modistukset
• Tilaustyöt
• Hääpuvut
• Nahkavaatteet
• Turkit
• Pesulapalvelut
• Nahkapesu
• Kodintekstiilit
• Alihankinta ym.
• Mattopesut
• Kotimaiset
villasukat

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

• LYMFATERAPIA • JALKATERAPIA
OSTEOPATIA • HIERONTA • PHYSIO TRAINING
ÄITIYSFYSIOTERAPIA • URHEILUFYSIOTERAPIA

FYSIOTERAPIA

Meiltä myös lahjakortit!
FYSIOS PALOHEINÄ Sysimiehentie 41
p. 010 237 700 fysios.fi

• Hyvä
palvelu
• Takuutyö

Ulla Kinnunen
050 536 3904
info@ullastiina.fi

www.ullastiina.fi, info@ullastiina.fi

Econel Oy
Pakilantie 40, 00630 HELSINKI
Puh: 09-611 255
www.econel.fi

sähkö- ja tietoverkkoasennukset
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TEKSTI Olli Aulio

25-vuotta muskareita Pakilassa

90

-vuotiaalla Pakilan Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Pakilan osastolla on monipuolista toimintaa. Heillä on yli 500 henkeä mukana toiminnassa. Keskeisiä lapsiin kohdistuvia toimintamuotoja ovat: muskarit, perhekahviot, mummot ja vaarit (lukukummitoiminta) ja erilaiset tapahtumat.
Tiina on pyörittänyt
muskareita 20 vuotta
Muskaritoiminta on erityisen suosittua. Toimintaa on ollut jo 25 vuotta ja
Tiina Kursalo on ollut vetämässä muskareita 20 vuotta. Toimintaa on neljässä paikassa alueellamme ja niissä on
yhteensä 22 ryhmää. Suurin osa mukana olevista lapsista on 1-4 vuotiaita.
Vanhimmat osallistujat ovat 5-vuotiaita.
Esitimme Tiinalle muutaman
kysymyksen toiminnasta:

Mitä muskareissa tehdään? Muskarissa koetaan musiikkia monella eri tavalla. Siellä lorutellaan ja lauletaan. Soitetaan erilaisia rytmisoittimia, laattasoittimia ja kokeillaan opettajan omia erikoisempia soittimia. Myös kehon ääniä käytetään lorujen ja laulun apuna
ja rytmityksessä. Joka tunnilla liikutaan
tai tanssitaan. Musiikin avulla voidaan
harjoitella perusliikunnan taitoja ja vapaata ilmaisua. Musiikin perusasioita
opitaan kuin huomaamatta laulun ja
soiton ohessa.

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

Tervetuloa!

Puh./Fax. 757 0205

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

Muskarijuhlat muskareita 20 vuotta (v 2014) Tiina laulattaa lapsia.

Mäkitorpantie 23, puh. 09 752 4939

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

Minkä kokoisia ryhmät ovat? Muskari- Mikä sai sinut innostumaan muskareiryhmässä on tilasta riippuen 8-12 lasta. hin? Työ muskariopettajana on aivan
Kauanko olet vetänyt muskareita? ihanaa. Kun näkee lasten aidot reaktiOlen vetänyt muskareita jo yli 20 vuo- ot musiikkiin ja riemun jota se saa aiden ajan. Ensin tein sitä lastentarhan- kaan, meinaa sydän välillä pakahtua onopettajan työn ohella ja nyt jo 20 vuot- nesta. On myös ihana seurata lasten ja
ta olen ollut Pakilan MLL:n muska- vanhempien yhteistä kokemista ja iloa.
riopettaja. Yksi selkeä muutos näiden
vuosien aikana on ollut se, että isiä on
tullut mukaan yhä enemmän ja erityisesti myös aamuryhmiin. Se on siis
merkki siitä, että isät ovat hoitovapaalla enemmän kuin ennen ja osallistuvat rohkeammin lasten harrastuksiin.
Myös isovanhempia on mukana aiempaa enemmän.

Mitkä ovat eri ikäisten muskarilaisten
suosituimmat kappaleet? Yksi lasten
laulujen ikisuosikki on I-ha-haa. Se toimii aina. Uusia suosikkilauluja löytyy
mm. Pikku Papun orkesterilta ja Lastenmusiikkiorkesteri Ammuulta. Soili Perkiön ja Hannele Huovin laulut
ovat kestosuosikkeja. Näitä ovat esim
Huu sai sai ja Metrolla mummolaan. v

Luotettavat maalämpö- ja
ilmavesilämpöjärjestelmät Suomen
laajimmalla kokemuksella
Meiltä myös

Lattialämmityksen asennus
Maaviileän jälkiasennus
Huolto
020 7737 300 • myynti@tomallensenera.fi • www.tomallensenera.fi
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TEKSTI Kaisu Manner

Pientalot siirtyvät maalämpöön kiihtyvään tahtiin

L

pyytämällä urakoitsijalta talon kartoitus. Kartoituksen pohjalta urakoitsija
mitoittaa taloon sopivan lämpökaivon
ja laitteiston, ja tekee tarjouksen urakasta. Itse urakka koostuu lämpökaivon poraamisesta, siirtoputkiston asentamisesta, vanhojen laitteiden purkamisesta ja
maalämpöpumpun asentamisesta.
Maalämpö vaatii vesikiertoiset patterit tai lattialämmityksen. Maalämpöurakoita tehdään kuitenkin paljon myös
suorasähkötaloihin. Silloin taloon asennetaan tavallisesti vesipatteriverkosto.
Jos lattiaremontti on ajankohtainen, lattialämmityksen asennuttamista kannattaa harkita.

ämpöpumppujen suosio kasvoi
viidenneksen vuonna 2018, ja kulunut vuosi on ollut alalla yhtä vilkas. Lämpöpumppujen taloudellisuus ja
ympäristöystävällisyys kiinnostaa. Maalämmön myynti on saanut lisäpotkua
hellekesistä, sillä maalämpökaivoa voi
käyttää myös viilennykseen.
Kannattaako vaihto maalämpöön?

Valtionyhtiö Motiva vertaili lokakuun
lopussa omakotitalojen lämmitysremonttien kustannuksia ja hyötyjä. Motiva arvioi esimerkiksi 160-neliöisen
rintamamiestalon säästöiksi 2 520 euroa vuodessa, kun sähkölämmitys vaihdetaan maalämpöön. Öljystä luopuminen säästäisi noin 1 260 euroa. Remontin hinta on Motivan mukaan 12 000 –
23 000 välillä.
Motivan lukujen valossa maalämpö
maksaa itsensä takaisin varsin kohtuullisessa ajassa, varsinkin, kun hintaa leikkaa vielä kotitalousvähennys. Laina korkoineen hoidetaankin usein lämmityksestä säästyvillä rahoilla.
Maalämpökaivoa voidaan käyttää ke-

Oikea mitoitus vaatii kokemusta

sällä viilennykseen, kun taloon asennetaan viilennysputkisto ja puhallinkonvektori. Koska viilennyksen hoitaa jäähdytyskoneen sijasta kallioperän viileys,
sähkönkulutus on pieni.
Miten maalämpöön siirrytään?

Maalämpöön siirtyminen aloitetaan

Maalämpöjärjestelmän mitoittaminen
vaatii syvällistä asiantuntemusta ja kokemusta. Alimitoitettu maalämpöjärjestelmä tuhlaa sähköä. Liian tehokas lämpöpumppu taas pysähtelee tiuhaan, jolloin kompressori kuluu. Huolella valittu
lämpöpumppu ja oikein mitoitettu lämpökaivo tuottavat säästöjä vuosikymmenestä toiseen. v

TEKSTI Kati Ollgren

Fysiotreenarista kattavat kuntoutus- ja kauneuspalvelut

F

ysiotreenari on vuonna 2005 perustettu kuntoutus-, kauneus- ja
hyvinvointipalveluita tarjoava yritys Helsingissä. Fysiotreenarin on perustanut Kati Ollgren ajatuksena oli saada
itselle ja muille työpaikka, tällä hetkellä tiimiin kuuluu 10 vakituista ja lisäksi on ekstraajia. Toiminta on vuosi vuodelta laajentunut ja toimipisteitä on tällä hetkellä 3: Käpylässä, Tattariharjussa ihan Malminlentokentän vieressä ja
Siltamäen ostarilla. Käpylän toimipiste
on ensimmäinen ja siellä on myös kattavin palvelutarjonta. Aluksi yritys keskittyi pelkästään kuntoutuspuolen palveluihin, mutta ihmisten toivomuksesta palveluvalikoima on laajentunut ja
myös kampaamo ja kosmetologipalvelut
on tulleet mukaan. Toimipisteiden lisäksi yritys tekee myös koti-, laitos, ja yrityskäyntejä. Oulunkylässä on myös kahdeksan vesijumpparyhmää viikottain.
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Fysiotreenarin uusimmat palvelut
on perinteinen jäsenkorjaus, akupunktio, footbic ja x°CRYO huippukylmähoito ja happohoidot kasvoille. Perinteinen jäsenkorjaus on hellävaraista lihasten käsittelyä ja nivelten mobilisaatiohoitoa, joka avaa ja tasapainottaa koko kehoa ja sopii kaikille. Huippukylmähoidossa puhalletaan huipukylmää ilmaa
ja se auttaa moniin vaivoihin:nopeuttaa
toipumista vammoista ja rasituksesta,
luonnollinen vaihtoehto kipulääkkeille ja kortisonipiikeille, nopeuttaa lihasten palautumista ja parantaa liikkuvuutta. Auttaa myös nyrjähdyksiin ja venähdyksiin, nopeuttaa toipumista lääketieteellisistä toimenpiteistä, vaikuttaa kroonisten kipujen ja nilveltulehdusten lievitykseen. Auttaa myös useimpiin selkä-,
niska- ja hartiakipuihin, sekä pehmeän
kudoksen kipuihin.
Voit tulla meille rentoutumaan tai

hoitamaan kehon eri kiputiloja. Tarjoamme kattavat kuntoutus- ja kauneuspalvelut kaikille ihmisille ikään ja kuntoon katsomatta. Työntekijöiden jatkuva
kouluttautuminen ja ammattitaidon kehittäminen takaavat laadukkaat palvelut.
Toimintamme tärkein tavoite on
mahdollisimman hyvä hoitotulos sekä
miellyttävä asiakaspalvelu. Hyvä ja laadukas työ takaa sekä asiakkaiden että
henkilökunnan viihtyvyyden.
Tulevaisuuden mietteitä on lähestyvä joulu, lahjakorttisesonki ja miten Käpylän pisteessä toimiva SHOPPI vetää
asiakkaita. Shopissa on myynnissä ihania Hamam pyyhkeitä, kauneus ja hyvinvointituotteita, TEMPURIN tuotteita ym. Palveluvalikoima pitää olla laaja,
jotta pieneyrityksenä pysyy kilpailutilanteessa mukana. v
www.fysiotreenari.com
Käpylä-Tattariharju-Siltamäki

Leijonatapahtumia
Tervetuloa Itsenäisyysjuhlaan!

Itsenäisyyspäivänä perjantaina 6.12.2018 Hyvän Paimenen kirkkoon klo 16
Tervehdyssanat Kari Saksanen, Rukoushetki Tiia Valve-Tuovinen, Lausuntaa Lari Ylönen,
Juhlapuhe, 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. – 23.12.2019 klo 10-20
- Pakilan S-Marketin luona Pakilantiellä
yhdessä Vuorenhaltioiden partiolaisten kanssa.
- Torpparinmäen K-Supermarketin luona
yhdessä Kaskipartion partiolaisten kanssa.

20. – 23.12.2019 klo 12-18
- K-Market Pikkusiskon luona (Itä-Pakila)
LC Helsinki/Pakinkylä

Kertyneet varat
käytetään
lyhentämättöminä
nuorisotoiminnan
hyväksi.

Ystävänpäivän Diiva svengaa -konsertti
Torstaina 13.2.2020 klo 19

Pakilan Hyvän Paimenen kirkossa, Palosuontie 1
Ystävänpäiväkonsertti on samalla Lions Club Helsinki Pakinkylän juhlakonsertti.
Klubi täyttää 40 vuotta vuoden alkupuolella.
Ystävänpäiväkonsertissa saamme kuulla Mari Palon ja Tapiola Big Bandin (TBB) esityksiä. Diiva svengaa
-konsertti houkuttelee sekä jazzin että oopperan ystäviä, sillä melodiat on otettu oopperasta,
sointumaailma ja soolot jazzista. Mari Palon tulkitsemien laulujen lisäksi ohjelmassa on orkesterinumeroina
tuttuja ooppera-alkusoittoja, joissa rytmipoljentona on svengaavaa swingiä ja soinnuissa mehukkaita jazzvärejä. Orkesterin kapellimestarina toimii UMO:ssa pitkän uran tehnyt lead-trumpetisti Esko Heikkinen,
joka on sovittanut konserttikokonaisuuden jazz-henkiseksi big bandille.
Pääsylippu 25 €, alle 15-vuotiaat 5 €. 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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TEKSTI Satu Pulkkinen KUVAT Emma Dubb

TEKSTI JA KUVA Juha Ahonen

TEKSTI Esko Leppänen KUVA Hätäkeskuslaitos

Alueellamme
aktiivisia Facebook
keskusteluryhmiä

T
Voimistelu liikuttaa
– Pakilan Voimistelijat alueen asukkaiden
liikunnallisen elämäntavan edistäjänä

V

oimistelu on innostava ja monipuolinen liikuntalaji, joka antaa
mainioita valmiuksia liikunnalliseen elämäntapaan. Pakilan Voimistelijoissa alueemme lapsilla ja nuorilla on
erinomaiset mahdollisuudet tämän hienon lajin harrastamiseen. Seuralle tärkeää on lasten ja nuorten ohjauksen laatu ja liikunnan ilon sytyttäminen. Sen
vuoksi seurassa onkin panostettu toiminnan laatuun ja ohjaajien osaamiseen mm. Voimisteluliiton voimistelukoulukonseptin avulla, mikä auttaa laadukkaan tuntirakenteen luomisessa sekä tukee lasten itsensä osallistamista.
PNV liikuttaakin lähes viittäsataa lasta
ja nuorta!
Aikuisille voimistelun eri muodot
ovat erinomainen tapa nostaa hikeä pintaan, huoltaa kehoa ja mieltä, sekä olla mukana iloisessa porukassa. Viikkokalenterissa on noin 30 tuntia erilaista ryhmäliikuntaa kolmessa eri kategoriassa: rankkaa ja tehokasta, rauhallista
ja tehokasta sekä tanssillista. Oman ”liikuntapiirakan” mukaisen viikko-ohjelman saa helposti koostettua näistä erilaisista tunneista. Tunneille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen ja maksaakin voi
monin eri tavoin: kertamaksusta aina
koko vuoden kultakorttiin saakka. Toi26 PAKILAN PAKINAT

minnan laadusta kertoo myös Voimisteluliiton seuralle myöntämä aikuisliikunnan Tähtiseuratunnus.
Pakilan Voimistelijoiden tavoitteena
on olla Pakila-Paloheinä-Torpparinmäki-alueen laadukkain ja innostavin liikuttaja. Tämä näkyy koulutettujen ja
osaavien ohjaajien lisäksi vaikkapa siinä, että harrastuspaikat löytyvät läheltä kotia ja ovat erityisesti lapsille tuttuja
ja turvallisia tiloja, kuten alueen kouluja. Eikä aikuistenkaan tarvitse lähteä illalla työpäivän jälkeen kauas kotoa harrastamaan.
Mainio tapa tutustua Pakilan Voimistelijoiden toimintaan on osallistua maksuttomiin perhepeuhuihin
sunnuntaina 17.11. ja 1.12.
klo 15-17 Metsolan koululla (Kartanomuseontie 2).
Tulossa on myös aikuisille
suunnattu latinofit -workshop lauantaina 30.11. klo
14-15:30 seuran uudessa
salissa (Ohrahuhdantie 2A,
2 krs). Voit tutustua Pakilan
Voimistelijoiden tuntitarjontaa osoitteessa pnv.fi/liiku

Haasteen kaupungin tilojen käytössä
tuo se, että kunkin toimintavuoden tilat
jaetaan Helsingissä vain vuodeksi kerrallaan ja tieto saaduista tiloista tulee vasta
kun ”lukukauden” alkamiseen on enää
viikkoja aikaa. Tämän vuoksi pitkäjänteinen suunnittelu on vaikeaa eikä suosittuja tunteja pystytä aina tarjoamaan
niissä tiloissa, jotka olisivat jumppareille
kaikkein mieluisimpia. Pientä helpotusta tilaongelmaan PNV sai tänä syksynä,
kun toimiston yhteyteen avattiin uusi
hieno sali. Tilassa on tanssiin sopiva lattia sekä koko seinän mittainen peili. v

arvitsetko pikkuremonttiin tekijöitä, onko polkupyöräsi kadonnut vai mietityttääkö sinua
lentokoneiden ylilennot? Näihin ja moniin muihinkin alueellisiin kysymyksiin
voit kysyä ja saada nopeasti vastauksia
alueella toimivien aktiivisten Facebook
ryhmien kautta.
Paloheinä-Pakila-Torpparinmäki
-ryhmän perustaja ja vetäjä Anne Vuori kertoo perustaneensa ryhmän noin
viisi vuotta sitten, ylläpidosta hän on
huolehtinut koko ajan itse. Ryhmän
aloituksessa innosti kiinnostus kotialueen asioihin ja tapahtumiin. Anne Vuori on lähtöisin Paloheinästä ja Maunulan kautta muuttanut perheineen Torpparinmäkeen missä perhe on asunut jo
17 vuoden ajan.
Ryhmään kuuluu tällä hetkellä 7400
jäsentä joista aktiivisesti julkaisee, kommentoi tai ottaa muutoin kantaa noin
7000 henkilöä. Ryhmään pääsee liittymään lähettämällä tiedot ryhmän ylläpitäjälle, joka tarkastaa tiedot ja avaa
oikeuden julkaisuihin. Kenellä vaan on
mahdollisuus seurata käytäviä keskusteluja ilman jäseneksi liittymistäkin, mutta jäsenenä pääsee heti julkaisemaan haluamiaan tietoja tai tapahtumia.
Nykyinen jäsenistö on pääasiallisesti alueella asuvia, joiden ikäjakauma on
13:sta aina 80 vuotiaisiin. Suurin ikäryhmä on 35-44 vuotiaat naiset ja muutoinkin jäsenistö on naisenemmistöinen, miehiä on mukana noin kolmannes.
Facebook ryhmän etuna on nopeat
reaktiot ja informaation levittäminen
reaaliajassa eikä kuten lehdissä seuraavana päivänä. Tämä vuoksi julkaisujen tulee olla asiallisia ja muita ihmisiä
loukkaamattomia. Anne Vuoren mielestä toiminta on ollut hyvää, toki jokunen ylilyönti on jouduttu poistamaan
sivuilta joskus. Alkuvaiheessa poliisikin
oli kiinnostunut ja antoi ohjeita miten
loukkaavia julkaisuja ei sivuille pääsisi,
nykyään jäsenistössä saattaa olla poliisejakin mutta vain jäseninä.
Paloheinä-Pakila-Torpparinmäki ilmoittaa -ryhmän sivuilla voi ilmoitel-

Kiitokset 112
henkilöstölle
ja ystävällisille
pakilalaisille!
Anne Vuori tutkii Facebook raporttia.

la niin yksityiset kuin yrityksetkin, jopa vaaleissa mukanaolevat ovat saaneet kertoa itsestään kyseisillä sivuilla. Sivu ei sen sijaan ota vastaan maksullisia mainoksia, toki paikalliset yritykset voivat kertovat itsestään ja palveluistaan sivuilla.
Ilmoitusrajoituksia on pitänyt tehdä, ettei sivusto täyttyisi kierrätysmateriaalien myynti- ja ostoilmoituksista, sitä varten onkin olemassa oma sivusto: Pakila-Paloheinä-Torpparinmäki kierrättää.
Kierrätyssivulla voi vapaasti laittaa
myyntiin tarpeettomat tavaransa, samoin sieltä voi yrittää löytää tarvitsemiaan tuotteita.
Alueella toimii myös It`s Pakila!
-ryhmä, joka on lähtöisin Itä-Pakila
seurasta, joka kuihtui pois ja Mikko
Lehtovirta perusti tilalle tämän sivuston. Jäseniä ryhmällä on tällä hetkellä
noin tuhat.
Myös Pakila seuralla on oma Facebook ryhmänsä, joka toimii kaupunginosayhdistyksen osana kehittäen alueemme viihtyvyyttä ja palveluja.
Pakila 600 vuotta -ryhmä on toiminut alueellamme 100 vuotisjuhlan
merkeissä mutta nyttemmin sillä ei
enää ole aktiivista toimintaa.
Alueellamme toimivat lisäksi ainakin seuraavat ryhmät: Kimppakyydit
Paloheinä Pakila Torpparinmäki, Naapuriapu Paloheinä Pakila Torpparinmäki, Annetaan Paloheinä Pakila Torpparinmäki. v

L

ehtemme toimitus ja useat
alueemme perheet haluavat
kiittää ystävällisiä henkilöitä
alueellamme ja hälytyskeskuksen 112
henkilöitä tehokkaasta toiminnasta.
Kiitoksen aiheemme on muistisairaiden perheidemme jäsenten nopea etsiminen ja palauttaminen koteihinsa.
Lehtemme lukijoiden vaikutus
alueella asuu noin 50 000 henkilöä.
Tästä joukosta 60-100 -vuotiaita on
noin 5000 – 7500 henkilöä. Muisti
sairaita on Helsingissä keskimäärin
15 % tämän ikäisistä eli lukijoiden
vaikutusalueella 750 – 1100 henkeä,
mikä on iso määrä.
Koska alueellamme asuu valtaosa
ystävällisiä ja auttavaisia ihmisiä ja
hälytyskeskuksen 112 palvelu toimii
hyvin, ovat edellytykset kadulla
harhailevien muistisairaiden opastamiselle koteihinsa hyvät. Tapahtuneiden
katoamisien aiheuttamat etsinnät on
saatu tehtyä yhden tunnin jopa puolen
tunnin kuluttua siitä, kun kadonneen
omainen tai kadonneen henkilön
kohdannut ihminen on tehnyt
ilmoituksen hälytyskeskukselle
112 numeroon. v

Hätänumeron käyttöohjeet
löytyvä netistä:
www.112.fi/hatanumero_112/
kayta_hatanumeroa_oikein/
auta_ikaantynytta
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Ajankohtaista
TEKSTI JA KUVA Risto Sinkko

TEKSTI JA KUVA Olli Aulio

Solakallion koululle
uusi rakennus

Viini loppumassa

Itä-Pakilassa toimii kaksi koulua, Solakallion koulu ja Toivolan koulu, jotka
ovat alueen asukkaille vähemmän tuttuja. Koulujen oppilaaksi ottoalueena on
koko Helsinki.
Solakallion koulu on 54 oppilaan
erityiskoulu. Heillä on toiminnan ohjauksen, kommunikoinnin ja oppimisen vaikeuksia arjen toiminnan tasolla
sekä erityisiä oppimisympäristön vaatimuksia opetuksen järjestämisen näkökulmasta. Koulu sijaitsee Yhdyskunnantien varrella Etupellon leikkikentän
vieressä. Viime vuonna koulu tuli toimineeksi 50 vuotta.
Koululle on päätetty rakentaa uusi rakennus nykyiselle tontille. Nykyinen rakennus on vuodelta 1968 ja se on
huonossa kunnossa. Keväällä 2018 tehdyn tutkimuksen mukaan rakennuksen
seinissä ja kellarissa on kosteusvaurioita.
Hankeaikataulun mukaan koulu siirtyy
väistötiloihin tammikuussa 2020. Uudisrakennuksen on suunniteltu valmistuvan viimeistään tammikuussa vuonna
2024. Väistötilat rakennetaan Toivolan
koulun viereiselle kentälle.

Solakallion koulu lokakuussa 2019 Yhdyskunnantien varrella.

on aloitettu vuonna 1922 sotaorpojen
lastenkotina, jonka yhteydessä oli kansakoulu. Historian vaiheissa se on ollut internaattityyppinen apukoulu.
Nykyään lastenkodin tiloissa toimii sosiaaliviraston alainen perheryhmäkoti yksinään tulleille maahanmuuttajille. Perheryhmäkodissa on 35
paikkaa. Koulu on nykyaikainen erityiskoulu, joka tarjoaa yksilöllistettyä
peruskouluopetusta oppilaille, jotka
tarvitsevat erityistä tukea menestyäkseen opinnoissaan.
Toivolan koulu
Oppilaita on noin sata, ja luokkaToivolan koululla on pitkä historia, se asteita on 1–9. 60 prosenttia oppilais-

ta on maahanmuuttajataustaisia. Koulu sijaitsee ”Toivolan mäellä”, Mikkolankujan varrella. Koulu on kouluviraston alainen.
Perheryhmäkodissa ja koulussa on
kehittynyt asiantuntemusta maahanmuuttajien asioiden käsittelyyn. Samoissa tiloissa toimii aikuisiksi kasvaneiden maahanmuuttajien jälkihuolto.
Pakinkylän lionsklubi on vuosien
varrella tukenut Toivolan toimintaa.
Tänä syksynä on käyty leirillä Pajulahdessa ja joulun välipäivinä lähdetään keilaamaan. v

TEKSTI JA KUVA Olli Aulio

Kun Pakilan 600 v juhlavuotta suunniteltiin,
esitti Tuulikki Salmenkylä Pakila 600 v viinejä tapahtuman kunniaksi. Hän oli aikaisemmin
harjoittanut ammattimaista viinin tuontia. Hänen työnsä tuloksena Alkoon ilmestyi yksi hyvä
punaviini ja yksi hyvä valkoviini merkillä ” Pakila 600 vuotta”.
Juhlavuoden viinejä tuotiin aluksi lähes
4000 pulloa, mutta suuren kysynnän vuoksi
ne myytiin loppuun kolmessa viikossa. Viinejä tuotettiin lisää.
Lehtemme toimituksen kysyessä Pakila viinien tilannetta Pakilan Alkosta, siellä kerrottiin että valkoviinit loppuivat viime kesänä. Punaviiniä oli lokakuun lopussa jäljellä noin 400
pulloa. Alkon mukaan punaviinikin loppuu lähiaikoina. v

Kekrijuhla Pakintalolla

TEKSTI JA KUVA Risto Sinkko

TEKSTI Olli Aulio KUVA Timo Honkanen

Leijonien johtaja Pakilasta
Suomen Lions-liiton johtoon valittiin pakilalainen Aarne Kivioja
liiton vuosikokouksessa Kalajoella viime kesänä. Puheenjohtajuuskausi on yksivuotinen. Aikaisemmin hän toimi liiton varapuheenjohtajana. Suomen Lions-liitossa on yli 20 000 jäsentä vajaassa tuhannessa klubissa.
Kivioja liittyi Pakinkylän leijonaklubiin vuonna 2000 ja on nyt
66-vuotias. Hän on toiminut klubin presidenttinä vuosina 20052006. Lisäksi hän ollut kaikissa erilaisissa klubin hallitustehtävissä.
Leijonien piirijärjestössä N-piirissä hän on myös toiminut monissa
tehtävissä mm. piirin johtajana (piirikuvernöörinä). Hänet on palkittu mm. progressiivisella Melvin Jones -jäsenyydellä ja hänet on
lyöty Lion ritariksi.
Hänen vaimonsa Tuula on alueella toimivan Aurora-lionsklubin
jäsen. Tuula on työskennellyt pitkään Pakilan musiikkiopistossa. v
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Hesy muutti pois Pakilasta
Helsingin eläinsuojeluyhdistys Hesy
muutti marraskuussa pakilalaisille tutuksi tulleesta toimitalostaan.
Aikaisemmin se jo lopetti kirpputoritoiminnan kiinteistössä.
Hesyn talo on vanhoille pakilalaisille tullut tutuksi Kansantien Elantona. Talo on rakennettu
vuonna 1939. Se sijaitsee Kansantien ja Yhdyskunnantien kulmassa. Vuonna 1995 talo muutettiin
eläinsuojelutarkoituksiin. Toiminnanjohtaja Pirjo Onza kertoo, et-

Lasten mielestä Kekrijuhlassa parasta
olivat ponit.

tä kiinteistö myydään kun sopivia tarjouksia saadaan.
Kulmapaikalla talo ei kuitenkaan ole aina ollut, Yhdyskunnantie on rakennettu vasta 1960-luvulla. Sitä ennen Itä-Pakilasta kuljettiin Oulunkylän suuntaan talon kuvasta katsoen sen takana
muutaman sadan metrin päässä
olevaa Solakalliontietä myöden.
Solakalliontiestä on edelleen jäljellä muutamia pätkiä paikalliskatuna. v

Perinteinen Pakila-Seuran järjestämä Kekrijuhla pidettiin tänä vuonna lokakuun lopulla. Peppi Tervo-Hiltulan mukaan tämänvuotinen tilaisuus oli suunnattu erityisesti lapsiperheille. Osin sateisesta säästä huolimatta kävijöitä oli Pepin arvion mukaan
runsaat 150.
Lapsille järjestetyssä muskaritapahtumassa oli mukana 40 lasta ja MLL:n Pakilan yhdistyksen lelunvaihtopiste oli lasten suosiossa. Lapsia varten pidettyyn poniratsastukseen olivat ponit tulleet Tuusulasta. Hevoskärryillä ajelivat koko perheet. Värjäri kilta
esitteli miten luonnonvärejä voidaan käyttää
lankojen värjäykseen ja Metsolan ala-asteen
vanhempainyhdistys keräsi leirikoulua varten rahoja myyntipöydällään. Pakilan Martat olivat tehneet karjalanpaistia, keittoa ja
jälkiruokaa.
Helsingin kaupunki on varannut rahaa,
jonka käytöstä voivat alueen asukkaat tehdä ehdotuksia ja äänestää, mitkä hankkeet
toteutetaan. Pohjoiselle alueelle on varattu
241 860 euroa. Alueen stadiluotsi Ella Tanskanen oli paikalla tietokoneineen ja tarjosi
mahdollisuuden äänestää. Ehdolla oli mm
treffipaikka ikäihmisille, koirapuisto Pirkkolaan, trampoliineja yleisiin puistoihin, oma
joogaopettaja vuodeksi alueelle ja karavaanipolkupyörät päiväkoteihin. v
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TEKSTI Pauliina Petrell KUVA Veera Kallio
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Keskuspuistoa hoidetaan: 109 vaarallista puuta tunnistettiin

Pakilan Tormaystävät Virossa ja Latviassa

Keskuspuiston luonnonhoitosuunnitelman valmistuminen on viivästynyt, ja sen vuoksi kaupunki on halunnut huolehtia alueen turvallisuudesta
ja poistaa eniten vaaraa aiheuttaneet
puut.
Kaupungin metsäasiantuntijoista
koostuva työryhmä on arvioinut huonokuntoiset puut. Työryhmä kiersi
alueen viralliset ulkoilureitit sekä tonttien reuna-alueet ja arvioi reittien varsilla olevat erittäin vaaralliset puut, jotka voivat kaatua reitin päälle milloin
hyvänsä vähänkin kovemmalla tuulella. Näitä erittäin vaarallisia puita tunnistettiin 109 kappaletta.
Jos olet syksyn aikana nähnyt maastossa oranssilla kuitunauhalla sekä
oranssilla leimausvärillä merkittyjä
juuria, tarkoittaa se poistettavaa puuta.
Lehtemme ilmestyessä työt on suunnitelman mukaan tehty. Puiden rungot

Pakilan Tormaystävät tekivät viime kesänä nelipäiväisen
matkan Etelä-Viron
kautta Pohjois-Latviaan neljänkymmenen hengen voimin.
Pakilan Tormaystävien puheenjohtaja Pauli Matikainen
kertoo että seura on
Virossa sijaitsevan
Torman seurakunnan ystävyysseura ja
kehottaa kaikkia haAraisin paalukylä veden päällä tarjosi aikoinaan turvaa
lukkaita tulemaan
sen asukkaille. Asuttiin aika ahtaasti.
mukaan toimintaan.
Päätoimintamuotona ovat retket. Kerran vuodessa teh- Tuhalaanessa Virossa. Sieltä matka jatdään muutaman päivän retki Viroon kui Latvian Valmieeraan ja sietä edelja usein päiväretki Suomessa. Retket leen Cesisin kaupunkiin. Cesisin lähelovat kaikille kiinnostuneille avoimia. lä oli Araisin paalukylä, joka oli rakenToimintaa esitellään mm seuran face- nettu arkeologisten löytöjen perusteelbook sivuilla.
la tarkoin entisen kaltaiseksi.
Matka suuntautui bussilla ensikSunnuntaina vierailtiin Siguldan
si Paiden linnaan, jonka seinällä oli kaupungissa ja Turaidan linnassa. Matmaalaus 600 km pitkästä Baltian ih- kalla pysähdyttiin ostoksilla rajakaumisketjusta, joka ulottui Tallinasta palla ja jatkettiin Pärnuun. Siellähän
Vilnaan. Se tapahtui 23.8.1989 vuo- Itsenäisyyden aukiolla julistettiin Viro
den 1939 Molotov-Ribbentropin so- itsenäiseksi 23 helmikuuta 1918 maapimuksen 50-vuotispäivänä ja oli Bal- ilmansodan aikana. Seuraavana päitian kansalaisten yhtenäinen protesti vänä sama julistus luettiin Tallinassa.
Neuvostoliittoa vastaan.
Pärnusta jatkettiin Halingan automuRetkellä yövyttiin ensimmäinen yö seon kautta Tallinaan. v

on jätetty pääosin maastoon maapuiksi luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi.
Keskuspuistossa on ulkoilureittejä
yhteensä noin 100 km ja nyt on hoidettu noin 5 prosenttia reiteistä. Jatkossa on tarkoitus kartoittaa kaikki
Keskuspuiston reittien vaaralliset ja
huonokuntoiset puut.
Opasteet suunnitellaan
uusiksi

Syksyn aikana on valmistunut suunnitelma uusia Keskuspuiston opasteet. Linnuntietä puisto on yli 12 kilometriä pitkä keskuskirjasto Oodista Ruutinkoskelle. Suunnitelman mukaan uusille maasto-opasteille on suuri tarve, sillä Keskuspuiston reitistö
on laaja ja opastus on ollut puutteellinen. Tiedotteessa kerrotaan, että Keskuspuiston uusi opastus vastaa runsaa-

seen käyttäjäpalautteeseen, jota on saatu luonnon- ja maisemanhoidon suunnittelun yhteydessä sekä muun asukaspalauteen kautta.
Puiston uutuutena on Helsingin
ensimmäinen opastettu maastopyöräreitti. Maastopyöräilyharrastajien
kanssa yhdessä suunniteltu ja testattu
maastopyöräreitti merkitään kartoille ja maastoon. Reitin sanotaan sopivan kaiken tasoisille harrastajille. Hankalimmat ojien ylityskohdat tai märät
alueet kunnostetaan helposti ylitettäviksi ja turvallisiksi. Maastoon merkitty maastopyöräreitti vähentää ympäröivän luonnon kulumista.
Uusi opastus rakennetaan kahdessa vaiheessa: keväällä 2020 Kehä I:n
pohjoispuolelle ja seuraavana vuonna
Keskuspuiston eteläosaan. Suunnitelmaluonnos on ollut kaupunkilaisten
kommentoitavana syksyn aikana. v

TEKSTI Risto Sinkko

Ilmanlaadun mittaus Pakilassa aloitettiin
Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö
Forum Viriumin vetämä ilmanlaadun
mittaushanke käynnistettiin lokakuun
lopussa. HOPE-nimen saanut hanke
kerää asukkaiden kanssa paikallista ilmanlaatudataa tänä syksynä ja talvena

Sensorilaitteet odottamassa pääsyä
mittaajien mukaan VPK:n talossa.
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Pakilan, Paloheinän, Pirkkolan, Maunulan ja Torpparinmäen alueella. Sata
asukasta pääsee mittaamaan ilmanlaatua kännykän kokoisilla kannettavilla
sensoreilla.
VPK:n talolla 37 ensimmäistä innokasta mittaajaa kävi hakemassa sensorilaitteen ja tarvittavat ohjeet, kertoo
projektisuunnittelija Ville Nousiainen
Forum Viriumista. Laite toimii yhdessä
käyttäjän kännykän applikaation kanssa ja sitä kuljetetaan ulkoilmassa käyttäjän mukana aina kun ulkona liikutaan. Mittaaminen jatkuu tammikuun
loppuun.
Mittaustulosten perusteella asukkaat voivat vaikuttaa osallistuvan budjetoinnin kautta alueilla toteutettaviin
ilmanlaatua parantaviin toimenpiteisiin vuonna 2020. Samanlainen mittausjakso on kuluneena kesänä toteutettu Jätkäsaaressa. v

Tunnetko Pakilaa?
Vastaukset
sivun 14 kuviin:
1. Pakin talon portti Itäpakila.
2. Kirkonmäki.
3. Korkee, Paloheinä.
4. Maunulatalon kattoparkkis.
5. Maunulamaja.

Sudenpennut tekemässä
leirivartiolleen viiriä.

Taikaleiri
Vuorenhaltioilla
Partiolippukunta Vuorenhaltiat järjesti
kesäkuussa lippukunnan oman kesäleirin Teijossa neljänkymmenen partiolaisen voimin. Leirin teemana oli taikuus
ja sille osallistui kaikenikäisiä partiolaisia.
Mukana oli sudenpentuja, seikkailijoita,
tarpojia sekä Vuorenhaltioiden johtajistoa, joiden mukanaolo mahdollisti leirin.
Käytössämme oli yksi katos, jossa valmistettiin ruuat. Pystytimme ison pressun katokseksi pöytien ylle ja se suojasi
hieman sateelta. Muita sisätiloja meillä
ei ollut, vaan vietimme tuon vajaan viikon ulkona. Leiriläiset majoittautuivat
puolijoukkueteltoissa, naigereissa, sekä riippumatoissa. Johtajistolla oli omat
teltat mukana.
Ohjelmassa oli muun muassa suppailua, uimista, onnenversojen istuttamista,
mölkyn pelaamista, huispausta sekä pizzan tekoa trangialla. Tarpojien leirielämykseen kuului haikki, jolloin he pääsivät suunnistamaan ja suorittamaan rasteja. Nuorimmilla leiriläisillä oli tällöin
aarrejahtia leirialueella. He keräsivät rahaa itse ompelemiinsa rahapusseihin ja
saivat lopuksi ostaa keräämällään rahalla herkkuja. Leirin viimeinen päivä oli
vierailupäivä, jolloin vanhemmat pääsivät käymään leiripaikalla ja hakemaan samalla omat iloiset lapset kotiin. v

TEKSTI Risto Sinkko

Suunnitelmia Torpparinmäessä
Torpparinmäkeen on laadittavana kaavaluonnos, jonka mukaan Ylätuvantien
ympäristöön mahdollistetaan lisärakentamista. Huomattava muutos on Torpparinmäentie 1:n päivittäistavarakaupan eli S-Marketin laajentamisen mahdollistaminen ja autopaikkaratkaisua muutetaan. Kaupan laajennustarpeeksi on arvioitu 500 kerrosneliötä.
Pientalojen täydennysrakentamista tutkitaan Ylätuvantie 3:ssa sijaitsevalle
tontille ja Ylätuvantien varrella sijaitsevalle pysäköintialueelle. Puistoaluetta liitetään mahdollisesti korttelialueisiin. Sihteerinpolun ja Ylätuvantien välisen kapean puistokaistaleen ja Sihteerinpolun katualueen muuttamista korttelialueeksi selvitellään. v
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DIIVA SVENGAA!
Tapiola Big Band feat MARI PALO
Tulossa upea konsertti torstaina
13.2.2020 klo19 Pakilan Hyvän
Paimenen kirkossa!

Välke jatkuu
Pakilan seurakunnalla on kirkon tilojen lisäksi vuokrattu toimitila Välitalontiellä. Tilaa kutsutaan nimellä Välke ja siinä tilassa kokoontuu partiolippukunta Kaskipartio. Siinä toimii
myös seurakunnan kutomakerho. Tilaa käytetään myös muihin kokouksiin. Tilan tulevaisuus on ollut uhattuna seurakuntien muuttuneen taloustilanteen vuoksi.
Seurakuntaneuvosto teki 10.9.2019
pidetyssä kokouksessaan Välkkeestä
käyttöpäätöksen vuoden 2021 kesäkuun loppuun saakka.
Samassa kokouksessa päätettiin
joistakin avustuksista vuodelle 2019:
Kaskipartiolle 2000 e toiminta-avustusta, Virossa toimivalle Torman ystävyysseurakunnalle 4000 e ja Vox Sonora kuorolle 1300 e.
Vuodelle 2020 esitti asiaa valmistellut avustus- ja kolehtiryhmä että
Kaskipartiolle ei myönnettäisi toiminta-avustusta , mutta että lippukunta
voisi anoa avustusta muiden toimijoiden kanssa. Seurakuntaneuvosto ei
hyväksynyt valmistelijoiden ehdotusta vaan päätti että vuoden 2020 avustukset ovat samat kuin 2019.
Pakilan seurakunta on ollut Kaskipartion taustayhteisö lippukunnan
perustamisesta alkaen v 1975, jolloin
poikalippukunnta Paloheinän Partiopojat ja tyttölippukunta Metsäkastikat yhdistyi Kaskipartioksi. Sitäkin
ennen Paloheinän Partiopojat toimi vuodesta 1963 vastavalmistuneessa Paloheinän kirkossa. v
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Lions Club Helsinki Pakinkylä täyttää
40 vuotta ensi vuoden alkupuolella. Ystävänpäiväkonsertti on samalla klubin
juhlakonsertti.
Tällä kertaa ystävänpäiväkonsertissa
saamme kuulla Mari Palon ja Tapiola Big Bandin (TBB) esityksiä. Diiva
svengaa -konsertti houkuttelee sekä jazzin että oopperan ystäviä, sillä melodiat
on otettu oopperasta, sointumaailma ja
soolot jazzista.
Mari Palon tulkitsemien laulujen lisäksi ohjelmassa on orkesterinumeroina
tuttuja ooppera-alkusoittoja, joissa rytmipoljentona on svengaavaa swingiä ja
soinnuissa mehukkaita jazz-värejä.
Sopraano Mari Palo on opiskellut
Sibelius-Akatemiassa, josta hänellä on
lauludiplomi ja musiikin maisterin tutkinto. Hän on suorittanut lied-opintoja
muun muassa Elisabeth Schwarzkopfin
ja Ilmo Rannan johdolla. Palo on konsertoinut muun muassa Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin, Radion Sinfoniaorkesterin ja Helsingin kaupunginorkesterin kanssa Esa-Pekka Salosen,
Juha Kankaan, Leif Segerstamin ja Mikko Franckin johdolla. Hän on konser-

toinut useissa Euroopan maissa ja Japanissa. Kiinnityksiä/vierailuja hänellä on
ollut muun muassa Suomen Kansallisoopperassa vuodesta 1999 alkaen, Norjan Kansallisoopperassa, Leipzigin oopperassa ja Savonlinnan oopperajuhlilla.
Orkesterin kapellimestarina toimii
UMO:ssa pitkän uran tehnyt leadtrumpetisti Esko Heikkinen, joka on
sovittanut
konserttikokonaisuuden
jazz-henkiseksi big bandille.
Vuonna 1969 perustettu TBB on
vuosien varrella konsertoinut lukuisilla festivaaleilla Suomessa ja ulkomailla.
Maaliskuussa 2013 Tapiola Big Band
konsertoi yhdessä Espoo Big Bandin
kanssa Espoon Kulttuurikeskuksen
Louhisalissa. Tästä alkoi Suomen pitkäikäisimmän big bandin uusi aktiivivaihe. Orkesterin ohjelmistoon kuuluvat Count Basien ja Duke Elingtonin
orkestereiden klassikot. Lisäksi TBB on
tehnyt yhteistyötä nimekkäiden laulajien ja näyttelijöiden kanssa, joita ovat
muun muassa Mari Palo, Pepe Willberg
ja Martti Suosalo. TBB on uudistanut
myös kirkkomusiikkia.
Konsertin järjestävät alueen Lions
Clubit Aurora ja Pakinkylä yhdessä Pakilan seurakunnan kanssa. Lippuvaraukset: Tuula kivioja +358 40 531 8810,
Pentti Mattila +358 45 126 9974. v

TEKSTI JA KUVA Risto Sinkko

Kaskipartion sudenpentutapahtuma
Lokakuun sunnuntaina kaatosateessa kokoontui 20 Kaskipartion sudenpentua (7-10 v) Torppiksen S-marketin lipan alle. Siitä lähdettiin yhdessä suorittamaan kotiseutumerkkiä lähimaastoon.
Matkan varrella testattiin tietoja Helsingin nimikkoeläimestä oravasta ja tutustuttiin nimikkopuuhun vaahteraan. Myös
alueen historia ja kaupungin vaakuna tulivat tutuiksi sudenpennuille. Lopun räntäsateesta huolimatta saatiin porukalla
makkarat paistettua Haltialan grillipaikalla ja varpaita yritettiin pitää lämpiminä leikkimällä mm polttopalloa ja hippaa.
Päivän lopuksi jaettiin kaikille kotiseutumerkit ommeltaviksi partiopaitaan.
Tapahtuman järjesti Kaskipartion tukiyhdistys ry. v

Käynnissä leikki ”Naapurin täti tuli leirille mukanaan tuliaisia”.

Kaupunki muistuttaa:

Kulkuväylille ulottuvat puut tai
pensaat on karsittava
Jokasyksyinen riesa pientaloalueilla ovat kadun tai jalkakäytävän puolelle kesän kasvuinnossa tunkeutuneet puiden tai pensaiden oksat. Niiden karsiminen
on kiinteistön vastuulla.
Pihalla ja tontilla kasvavia puita ja pensaita ei saa
päästää rönsyilemään tontin ulkopuolelle, vaan ne pitää leikata ajoissa. Puut ja pensaat eivät saa peittää liikennemerkkejä tai kadunnimikilpiä. Pensasaidat peittävät näkyvyyttä risteyksissä ja portinpielissä, eivätkä
kadun ylläpidossa käytettävät koneet mahdu hoitamaan väyliä. Kulkuväylille ulottuvat oksat voivat olla
vaarallisia ohikulkijoille.
Jos kasvillisuuden karsimisesta ei ole huolehdittu, voi
kaupunki huomauttaa kiinteistöä kadulle ulottuvasta
kasvillisuudesta. Ellei huomautuksen jälkeenkään karsita kasvillisuutta riittävästi, huolehtii kaupunki työn tekemisestä ja lähettää laskun työstä kiinteistölle. v

TEKSTI Risto Sinkko

Malmin sairaalan uusi osa jo remonttiin

Tapiola Big Band ja Mari Palo.

Vuonna 2014 valmistunut Malmin sairaalan rakennus 2 on joutunut remonttiin lattiabetonin kosteuden vuoksi.
Ongelmia havaittiin jo vuonna 2016.
Pakila ja Paloheinä kuuluvat Malmin
sairaalan päivystysalueeseen, päivystys
koskee yli 16-vuotiaita potilaita.
Päivystys toimii normaalisti, mutta
muissa toiminnoissa on ollut muutoksia lokakuusta lähtien. Sairaalan tiedotteen mukaan laboratorio palvelee sairaalan sisääntulokerroksen B-siivessä
entisissä sisätautipoliklinikan tiloissa.

Laboratorio on avoinna väistöajan kuten tavallisesti eli vuoronumerolla ma–
pe klo 8.00–14.45 ja ajanvarauksella
ma–pe klo 7.00–14.45.
Röntgenissä tehdään perusröntgentutkimuksia vain sairaalan omille potilaille sekä päivystyspotilaille, joilla on
lähete luuston perusröntgentutkimukseen murtumaepäilyn vuoksi. Muut potilaat ohjataan perusröntgentutkimuksiin toisiin HUS Kuvantamisen toimipisteisiin.
Malmin sisätautien poliklinikka toi-

mii remontin ajan Herttoniemessä
osoitteessa Siilikuja 1 (Herttoniemen
entinen terveysasema).
Malmin apuvälinepalveluiden palvelupiste on muuttanut Laakson sairaalaan marraskuussa. Tämäkin muutto
johtuu Malmin sairaala-alueen rakennusten remontista.
Jatkossa kaikki apuvälinepalvelut
löytyvät Laakson sairaalan toimipisteestä. Asiakkaita palvellaan keskiviikkoisin klo 8–18 ja muina arkipäivinä
klo 8–16. v
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Tilaa joulun herkut ennakkoon
kätevästi netistä tai
suoraan myymälästämme!

TEKSTI JA KUVA Olli Aulio

Korkee
suosittu

Lunta tulee

– enemmän tai vähemmän
Talvi 2018–2019 oli vanhan ajan lumitalvi. Kaupungin kalusto lähti lumitöihin 17. päivä joulukuuta. Usein
ensilumi tulee pääkaupunkiseudulle
vasta tammikuussa. Lehtitiedon mukaan lumen ylimääräiset kustannukset kaupungille olivat noin 35 miljoonaa euroa.
Pakilalaisille katkerassa muistissa
ovat viime talven ongelmat katujen
hoidossa. Autoille oli ehkä yksi möykkyinen ura keskellä katua ja jalkakäytävät täysin lumen vallassa. Kaupungin tiedotteen mukaan selitys on aurauksen priorisointi. Ensimmäisenä hoidetaan joukkoliikennekadut ja pääkadut, ja lumisateen toistuessa asuntokatujen auraus aina vaan siirtyy.
Kaupungin Stara hoitaa lumityöt
noin 70 -prosenttisesti Helsingin katualasta. Yksityiset urakoitsijat vastaavat lopusta, niin myös Pakilassa, jota
hoiti allianssiksi nimitetty ryhmä. Tämän vuoden helmikuussa Pakila-Seura
vetosi allianssiin aurauksen tehostamiseksi Pakilassa ja Paloheinässä. Samalla kehotettiin tehostamaan suuriksi
kasoiksi työnnetyn lumen poistamista
kaduilta. Lokakuun 2019 alusta aluetta hoitaa YIT Suomi Oy perinteisenä
urakkamallina.
Tarvittaessa on syytä antaa palautetta kaupungille. Palautetta lumitöistä
voi antaa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelun tai kaupungin palautejärjestelmän kautta. Näin palaute siirtyy tehokkaasti myös Staralle. v
www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/
osallistu-ja-vaikuta/palaute/anna-palautetta
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Paloheinän majan pohjoispuolelle avattiin pari vuotta sitten seikkailupuisto Korkee. Siellä
liikutaan erilaisilla vaijereilla ja silloilla korkealla puissa. Puistossa
on yhdeksän seikkailurataa. Niistä kolme enMaria (vas.), Ronja ja Senna Nuotio varustettuina
turvavaljailla ja kypärillä valmiina seikkailuradalle.
simmäistä on tarkoitettu
110 senttisille ja vähintään 6-vuotiaille. Loput on tarkoitettu sa myös Mustikkamaan seikkailupuistossa. Vuosi sitten seikkailupuistoon
isommille ja ovat vaativampia.
Entinen paloheinäläinen Ma- lisättiin ns ”draikkatorni”, joka muoria Nuotio oli kahden lapsensa kans- dostuu kolmesta eritasoisesta jääkiipeisa syksyllä kiipeilemässä ja piti koke- lyseinästä. Se sai heti hyvän vastaanmusta hyvänä. Maria kertoi vierailleen- oton. v

Paikalliset pojat rakentavat uuden katon
säältä suojaan 1 päivässä!
• 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

TEKSTI Risto Sinkko

Kestopuheenaiheet:

jätteiden lajittelu ja
vesimaksut
Vuosi sitten kirjoitimme Pakinoissa
jätteistä ja vesimaksuista, ja kaupunki antaa taas aihetta nostaa samat asiat esille.
Kaupungin tiedotteen mukaan HSY
kannustaa hinnoittelulla pääkaupunkiseudun asukkaita jätteiden lajitteluun.
Hyötykäyttöön lajiteltu jäte on kiinteistöille entistä halvempaa. HSY:n
hallitus päätti kokouksessaan 11.10.
vesi- ja jätehuollon hinnastot, jotka tulevat voimaan tammikuun alusta 2020.
Jätemaksut
Kiinteistöjen hyötyjätteiden, kuten
biojätteen ja muovipakkauksien maksut alenevat, sillä haluamme kannustaa
pääkaupunkiseudun asukkaita lajitteluun ja jätteiden kierrättämiseen. Seuraavien jäteastioiden tyhjennyshinnat
alenevat keskimäärin:
• Biojäte -3,8 %
• Kartonkipakkaukset -0,11 %
• Muovipakkaukset -12,8 %
Pienmetallin ja lasin tyhjennyshinnat

säilyvät ennallaan. Lajittelemattoman
jätteen eli sekajäteastioiden tyhjennyshinnat nousevat keskimäärin 4,7 prosenttia.
Jätehuoltomääräysten mukaan vuodesta 2021 alkaen biojäte, muovi-, lasija kartonkipakkaukset sekä pienmetalli kerätään erikseen kiinteistöistä, joissa on vähintään viisi huoneistoa. Kiinteistöt voivat jo nyt tilata käyttöönsä astioita eri jätteiden lajitteluun.
Vesimaksut
Vesihuollon maksukorotuksilla turvataan osaltaan tulevia investointeja. Veden käyttö- ja perusmaksut nousevat
keskimäärin 1,1 prosenttia. Jätevesimaksu säilyy ennallaan eli 1,75 eurossa
kuutiometriltä. v
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Tuomarinkartanon
Ratsastusopisto Oy
Tuomarinkartanon Ratsastusopisto Oy
järjestää alkeiskurssin talvella 2020
ajalla 3.1. – 13.3.2020.
Ratsastustunti perjantaisin klo 17–18.
Kurssi kestää kymmenen viikkoa,
sisältää 2 h teoriaa ja 9 h ratsastusta.
Kaikkiin ratsastustunteihin sisältyy hevosenkäsittelyä ja -hoitoa.
Kurssille voivat osallistua lapset ja aikuiset.
Alaikäraja 8 vuotta. Kurssin hinta on 480€
ja se laskutetaan kahdessa erässä. Opit
ratsastuksen alkeet ja hevosen käsittelyn
perustaitoja.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Tallin puhelinpäivystykseen
ma, ke, to ja pe 15 – 15.50 sekä ti 16 – 16.50,
puh. 040 487 9755.

Olemme Suomen ratsastajainliiton hyväksymä
ratsastuskoulu, Helsingissä, Tuomarinkylässä.
Meillä on ammattitaitoiset ratsastuksenopettajat
ja laadukkaat, osaavat opetushevoset ja -ponit
sekä ystävällinen henkilökunta.
Tallimme sijaitsee Tuomarinkylässä, Helsingissä.
Osoite on Kavaleffintie 8, 00690 Helsinki.

Lisätietoja tallista www.ratsastusopisto.fi

muuta Pakilan uusiin mukaviin kerrostaloihin!
As Oy Pakilan Aarre ja Puoti valmistuu 11/2020.
Valitse valoisista kaksioista, kolmioista ja neliöistä.
Velattomat hinnat alkaen 331 200 €
Autohallista voi nousta hissillä
suoraan omaan asuntoon.

Lisätietoja
Mesta Oy | puh. 09 477 7880
mesta@mesta.fi | www.mesta.fi

tai
Jukka Peiponen
p. 044 2057420

