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O

let tutustumassa jo perinteek- edustalla. Tänä vuonna loppui myös 6.12.2017 Hyvän Paimenen kirkossa
si muodostuneen Pakilan Paki- suuri valtakunnallinen Punainen Sulka- alueen kolmen klubin yhteistyönä, yhnat vuosittain ilmestyvään nu- keräys, jossa Pakinkylän klubi keräsi ko- teistyökumppanina seurakunta. Tänä
ko maan suurimman avustuspotin.
vuotena juhlan järjestelyt ovat tavallismeroon.
Lehtemme on pyrkinyt juttuaiheisKaikki leijonatoiminnasta kertyvät ta juhlavammat Suomen täyttäessä 100
saan tuomaan lukijoilleen mielenkiin- varat jaetaan lyhentämättöminä avus- -vuotta.
toisia ja ajankohtaisia aiheita alueen ta- tustyöhön.
”Me palvelemme” on järjestömme
Kuluneen vuoden toimintaa on sä- tunnuslause. Järjestömme tunnuslaupahtumista. Pyrimme välittämään teille
tietoa asioista, joista muut viestimet ei- vyttänyt Suomi 100 -vuotta tapahtu- seen mukaista toimintaa toteutamme
vät ehkä kerro. Samalla kerromme alu- mat ja erityisesti Pakila 600 -vuotta, jon- pääasiassa alueemme hyväksi. Lisäksi
eellamme toimivien kolmen klubin LC- ka suunnittelu aloitettiin Pakilan klubin olemme mukana valtakunnallisissa temHki/Aurora, LC-Hki/Pakila ja LC-Hki/ aloitteesta jo vuonna 2014. Sen johdos- puksissa sekä kansainvälisessä avustusPakinkylä toiminnasta.
ta on järjestetty lukuisia tapahtumia ku- toiminnassa. Kehitysmaissa saadaan piePakilan Pakinat on myös eräs tapa ke- luneen vuoden aikana. Klubien ladyjen nillä panostuksilla merkittäviä tuloksia.
rätä varoja avustustyöhön, josta suuren ja lionien työpanos järjestelyissä on olLehtemme lukija. Onko edellä kerosuuden saavat alueemme nuoret. Lei- lut merkittävä.
rottu toiminta sellaista, jossa Sinä halujonat ovat mukana myös veteraanien ja
Itsenäisyyspäivän juhla järjestetään aisit olla mukana.
vanhusten auttamisessa.
Kaikki kolme alueemAvustustoimintaan keräme klubia ottavat uusia
tään varoja myös erilaijäseniä. Jos asia Sinua
silla tempauksilla, kuten
kiinnostaa, ota yhteyttä
alla mainittuihin henkijoulukuusien myynnillä,
myyjäisillä jne. Pakilan
löihin. Lisätietoa saat alyläasteella 3.9.2017 nyt
la olevista klubien verkjo seitsemännen kerran
ko-osoitteista sekä Facebook-ryhmistä.
järjestetyn kylätapahKiitämme kaikkia yhtuman yleisömäärä läteistyötahoja hyvin sujuhenteli tuhatta. Toinen
neesta toimintavuodesta
suuri yleisötapahtuma
ja saamastamme tuesta.
on Äitienpäivätempaus
toukokuussa. Lisäksi leiToivotamme kaikille lukijoillemme Rauhallista
jonat myyvät satoja joulukuusia mm. PakilanJoulua ja Hyvää Uutta
Vuotta! v
tie S-marketin ja Torpparinmäen K-marketin
Lionpresidentit Mikko Holmberg ja Raimo Rahkonen
DIMITRIJ MAYER

Joulunajan tapahtumat
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Joulunajan tapahtumat Pakilan seurakunnassa 2017

600 – 500 – 100 – nyt

Hyvän Paimenen kirkko
Palosuontie 1

”Jos on nähnyt, kuinka maisema muuttuu, kun näköpiiriin tulee vene,
ei mitenkään voi ajatella, ettei yksinäisen ihmisen elämällä ole merkitystä.”

Su 3.12. klo 11
Hoosiannamessu.
Tuovinen, Toivonen, Häyrinen ja
Vox Sonora -kuoro.

N

ämä sanat ovat Ulla Lundbergin kirjan – Jää –
alkulehdellä. Elämän maisemassa on pysyvät piirteet. Osa hahmoista on nähtävissä vasta etäisyyksien päästä, vuosien takaa, kokonaisuuteen liitettynä. Toisaalta tärkeää on juuri se, mikä on totta vain tänään.
Vuosi 2017 on kuljettanut vuosisataisia reittejä. On
upeaa hahmottaa astuttujen askeleiden merkitys. Kuljemme tapahtumien ketjussa. Vaikutukset voivat piiloutua,
unohtua nurkan taakse ja näyttäytyä jälleen uusissa valokiiloissa uudistuneeseen muotoon muovautuneina. Monista vuosisataisista tapahtumista on täysi syy olla iloisesti ylpeä. Niissä on hyvä viivähtää ja samalla havaita, että niin Pakilan ensimmäiset asukkaat, reformaation mullistavat aatteet ja itsenäisen Suomen uljas, itsenäinen taival pohjustavat juuri sitä elämää, jonka sykkii tämän päivän rytminä.
Olen useasti ihaillut tasangolla tuulen tuivertaman lumen muotojen vivahteita. Hohteen keskelle muodostuu

uskomattomia kuvioita, joiden hienovaraisuus lumoaa
herkkyydellään. Se on kaunista katsella. Pinnan alla voi
olla tukeva tanner tai kantava jää, jonka kaikkia piilossa
vaikuttavia virtoja ei voi aina tietää tai tulkita. Kestävät rakenteet mahdollistavat muutosten vauhdin ja antavat tarvittavan tilan unelmiin asti.
Elämä ei ole muuttumattoman pysyvyyden jähmettynyt tyyssija. Mihinkään kiinnittymättömiä virvatuliakaan
meistä on vaikea henkäistä. On maa jalkojen alla. On askel, joka siirtää tulevaisuutta kohti ja tekee siitä totta. Jokaisen ihmisen elämä on kuin tuo näköpiiriin ilmestynyt
maiseman vene. Huominen piirtyy vääjäämättömän uudella tavalla. Ja samalla maisemassa on tuttuuden ja turvallisuuden tausta.
Jumala avaa meille tulevaisuuden, jossa siintää toivon
ja uusien mahdollisuuksien sarastus. Niin hän on luvannut. Näköala on turvallista kiinnittää tulevaan pienen lapsen luottavaisen katseen kaltaisesti.
Leo Norja

Ti 5.12. klo 13
Sata minuuttia yhteislaulua
ja musiikkia Suomi 100 vuotta
-hengessä.
Ja heti perään sata kuppia kahvia
leivosten kera...
Ke 6.12. klo 16
Itsenäisyyspäivän juhla.
Norja, Cederberg, Leveelahti.
Yhteistyössä Pakilan Musiikkiopiston
ja alueen lions-klubien kanssa.
To 7.12. klo 18.30
Raamattupiiri.
La 9.12. klo 16
Helsingin Suomalaisen Klubin
kuoron joulukonsertti.
Kuoroa johtaa Henrik Lamberg.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa.
Su 10.12. klo 11
Pienten ja suurten
adventtimessu.
Pirttijärvi, Heikura, Paaso.
Su 10.12. klo 19
Helsingin Laulun joulukonsertti.
Joulun ja Laulun taikaa.
Kuoroa johtaa Hanna Remes.
Vapaa pääsy, ohjelma 8 euroa.
Ke 13.12. klo 13–18
Lucian-päivän tunnelmaa.
Askartelua ja leikkiä, klo 17 Lasten
Kauneimmat Joululaulut.
To 14.12 klo 18
Karhu-Kissojen tunnelmallinen
joulukonsertti
Tervetuloa virittäytymään Joulun
tunnelmaan. Vapaa pääsy.
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Su 17.12. klo 11
Notkea messu.
Yhteistyössä Pakilan Voimistelijoiden
kanssa. Norja, Toivonen, Häyrinen.
Messussa lauletaan Kauneimpia
Joululauluja.

Ma 1.1. klo 11
Uudenvuoden jumalanpalvelus.
Pirttijärvi ja Häyrinen.
La 6.1. klo 11
Loppiaisen jumalanpalvelus.
Toivonen ja Hirvonen.

Su 17.12. klo 18
Kauneimmat Joululaulut.
Suomalaisia joululauluja.
Häyrinen ja Norja.

Toiminta muualla

Ma 18.12. klo 19
Kauneimmat Joululaulut.
Häyrinen, Pirttijärvi ja
Vox Sonora -kuoro.

La 2.12. klo 10–15
Tulkoon Joulu!
Myyjäisten ja herkkujen ohella laulua,
leikkiä ja jouluhahmoja.
Paloheinän aukio, Paloheinäntie 2.

Ti 19.12. klo 14
Kauneimmat Joululaulut
kahvila Helmessä.
Ke 20.12. klo 19
Kauneimmat Joululaulut
jazzahtavasti.
Hirvonen ja Toivonen.
Su 24.12. klo 14
Jouluaaton hartaus perheille.
Ansas. Jussila, Koivisto ja Häyrinen.
Su 24.12. klo 16
Jouluaaton hartaus.
Pirttijärvi ja Häyrinen.
Su 24.12. klo 23
Jouluyön messu.
Tuovinen ja Hirvonen.
Ma 25.12. klo 8
Joulukirkko.
Norja, Häyrinen ja Vox Sonora -kuoro.
Ti 26.12. klo 11
Tapaninpäivän jumalanpalvelus.
Norja ja Hirvonen.
Su 31.12. klo 11
Hyvästit vanhalle vuodelle -messu.
Tuovinen, Pirttijärvi ja Häyrinen.

Su 10.12. klo 11–18
Haltialan joulukuvaelma.
Perinteinen joulukuvaelma Haltialan
tilan lampolassa. Esitykset klo 11, 12,
13, 14, 15, 16 ja 17.
Su 10.12. klo 13–17
Sinustako tähtitonttu?
Haltialan tilan tähtitontun rastirata,
jonka suorittaja saa tähtitonttutodistuksen.
Ma 11.12. klo 18
Metsämessu.
Yhteistyössä Helsingin Ladun kanssa.
Kokoontuminen klo 18 Paloheinän
majalla, oven ulkopuolella. Siitä lähdetään kävelemään rauhallisesti yhdessä
noin 2,5 km majalta pohjoiseen päin.
Lastenrattaat voi ottaa mukaan.
Matka kestää noin 35-45 minuuttia.
Messu pidetään tasaisella alustalla,
kallioaukealla. Jokainen voi tuoda
lyhtyjä mukanaan tunnelmaa luomaan.

Rauhallista
jouluaikaa.
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TEKSTI Mari Savolainen

Tunnetko
Pakilaa?

Alueen suurin liikuttaja:

70-vuotias
Pakilan Voimistelijat
P
akilan Voimistelijoiden taival
käynnistyi marraskuussa 1947,
kun juuri Helsinkiin liitetyn alueen toimeliaat naiset päättivät käynnistää naisille suunnatun liikuntakasvatuksen. Toiminta käynnistyi kansalaiskoulun veistosalissa höyläpenkkien keskellä,
ja ensimmäisenä vuonna seuran harjoituksissa liikkui reilut 40 naista ja tyttöä.
Toiminta vakiintui pian, ja jo Helsingin Olympialaisissa 1952 seuran nuoria
ja aikuisia edusti kansainvälisissä kunniatehtävissä. Menneinä vuosina har-

joiteltiin mm. puulämmitteisissä saleissa, usein myös ammattimuusikon soittaman pianosäestyksen tahdittamana.
Toiminta on laajentunut kymmeniin
lasten ja aikuisten harrastusryhmiin ja
lajeihin niin, että nykyisin 1 400 jäsenen seura on alueemme suurin liikuttaja. Myös miehet ja pojat ovat aktiivisesti mukana, ja lajivalikoima kattaa
monipuolisen lasten liikunnan, tanssilliset tunnit, tehokkaat lihaskuntotreenit sekä lempeämmät lajit joogasta lihashuoltoon. Harrastaminen on tehty

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

1

helpoksi: liikuntapaikat löytyvät läheltä, ja yhdellä ilmoittautumisella netissä
pääsee liikkumaan koko lukukaudeksi
tai -vuodeksi.
Joukkuevoimisteluvalmennuksessa
on ennätykselliset 23 joukkuetta, jotka harjoittelevat huippuolosuhteissa,
keväällä valmistuneessa seuran omassa TUPA-harjoitushallissa. Kanveesi ja
joustavat alustat voimistelumattoineen
takaavat turvalliset olosuhteet nuorille
urheilijoille. Edustusjoukkueet ovat lajin kansainvälistä huippua. Tuoreimpa-

Voimistelijoissa on kaikenikäisiä.

na kansainvälisenä koitoksena Gloria
Junior –joukkue edusti Suomea nuorten EM-kilpailuissa Bulgariassa lokakuussa.
Pakilan Voimistelijat nähdään pirteässä pinkissä tunnusvärissään vuosittain myös alueemme perinteisis-

sä kylätapahtumissa. Vuoden lopulla voimistelijat esiintyvät vielä 17.12.
Notkeassa Messussa, ja 9.12. seura
tuo koko osaamisensa ja liikkumisen
riemun lavalle, kun 70-vuotias seura juhlii teatteri Savoyssa juhlavissa
puitteissa. v

Historian havinaa:
PNV:n 70-vuotisjuhlanäytökset

KOONNUT JORMA LAHTI-NUUTTILA

3

Pakilan Naisvoimistelijoista
Pakilan Voimistelijoiksi 1947-2017

Gloria Astra
joukkue.

Pakilan Voimistelijoiden
Elämä on juhla -näytökset
teatteri Savoyssa lauantaina 9.12. klo 16 ja 19.
Lavalla on koko seuratoiminnan kirjo pienimmistä
tanssijan- ja voimistelijanaluista aikuisiin ja joukkuevoimistelun huippuihin.
Näytöksen liput myynnissä: www.lippu.fi

• Suusanallisen kutsun saattelemina

•
•

•

•

perustettiin Pakilan Naisvoimistelijat ry
10.11.1947 klo 20 alkaneessa kokouksessa. Kokouksen kutsui koolle Aino
Manninen ja mukana oli neljätoista
perustajajäsentä.
Seura rekisteröitiin Pakilan Naisvoimistelijat ry:ksi 27.11.1947.
Seuran puheenjohtajina ovat toimineet
Aino Manninen1947-1959, Armi Jylhe
1960-1975, Ritva Berg 1976-2006,
Kerttu Valve 2007-2016 ja Päivi
Lehtovirta 2017-.
Seura on osallistunut kansainvälisiin
Gymnaestrada-tapahtumiin vuodesta
1961, jolloin tapahtuma pidettiin Stuttgartissa. Kansainväliset Gymnaestradat pidetään neljän vuoden välein.
Miesten jumpat aloitettiin aerobicillä
vuonna 1990 runsaan kymmenen
miehen voimin.

• Harrastajavoimistelijat olivat aina

•

•

•

•

•
•

SAMI ILVONEN

•
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2

2000 -luvulle saakka selkeästi seuran
pääroolissa.
Joukkuevoimisteluun ja kilpajoukkueisiin ryhdyttiin satsaamaan voimakkaasti 2000 luvun alkuvuosina.
Nyt joukkuevoimistelujoukkueita
seurassa on kaksikymmentä ja
voimistelijoita n. 220 lasta ja nuorta.
Harrastaja- ja kuntojumppareille on
lähes 30 eri vaihtoehtoa osallistua
kunnon kohentamiseen, seura tekee
lukujärjestyksen koko vuodeksi.
1977 seuran aktiivitoiminnan jättäneet
voimistelijat perustivat Uskollisuuden
killan, jonka toimintaa vetää kiltamuori
ja kiltaäiti. Killan yhtenä tarkoituksena
oli olla seuran tukena ja turvana, nykyään ennen kaikkea vaalia ystävyyssuhteita.
Kilta vietti 40 v juhlaansa Sointulassa
13.5.2017. Killassa on jäseniä 53.
Seura uusi sääntönsä vuonna 2009
ja muuttui samalla Pakilan Voimistelijat
PNV ry:ksi, seuran logo ja lyhenne
pysyivät ennallaan PNV.
PNV nimettiin v. 2011 Voimisteluliiton
Priimaseuraksi, Priimaseura on Voimisteluliiton jäsenseura, joka panostaa
aikuisten terveys- ja kuntoliikunnan
laadukkaaseen tarjontaan.

4

5
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TEKSTI Olli Aulio

LASITYÖ RANTANEN OY
PAKILA Lepolantie 23, 00660 Hki

puh. 724 8928

www.lasityorantanen.fi

LASIT • PEILIT • MUOVIT
TAULUJEN KEHYSTYKSET

MEILLÄ TEHDÄÄN UUSIA IHMISIÄ!
Raide-Jokerin reitti.

Raide-Jokeri lähestyy

M

onet pakilalaiset ovat käyttäneet pääkaupunkiseudun
poikittaisliikenteessä kulkevaa bussilinjaa 550. Se on Helsingin vilkkaimmin liikennöity linja. Sillä kulkee 40 000 henkeä vuorokaudessa. Linjan ongelmaksi on muodostunut juuri suuri matkustajamäärä. Siitä
on ollut seurauksena bussien ketjuuntuminen pareittain kulkeviksi autoksi tai
jopa usean auton letkoiksi. Ongelmaa
on pyritty ratkaisemaan mm erilaisilla
busseilla. Nyt näyttää selvältä että ongelmaa ei pystytä poistamaan busseilla.
Sen vuoksi on päätetty rakentaa pikaraitiotie korvaamaan bussiliikenteen Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välillä.
Helsingin seutu kasvaa
Ennustetaan Helsingin seudulla olevan
vuonna 2050 noin 2 miljoonaa asukasta
ja yli miljoona työpaikkaa. Väestömäärän kasvusta johtuvan liikkumisen lisääntyminen tavoitellaan suuntautuvan
kestäviin liikkumismuotoihin, joukkoliikenteeseen ja ennen kaikkea raideliikenteeseen. Nykyisen 40 000 linjan
550 käyttäjän arvellaan kasvavan siten
että vuonna 2025 arkisin vuorokaudessa liikkuu 80 000 matkustajaa ja vuonna 2040 jopa 102 000.
Tällä hetkellä näyttää siltä että vuo8 PAKILAN PAKINAT

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.

den 2018 aikana laaditaan yksityiskohtaiset toteutussuunnitelmat ja raitiotien
rakentaminen alkaa jo vuonna 2019.
Raitiotien rakentamisen aikana bussi
550 liikennöi edelleen.
Matkustaminen on mukavaa
Pikaraitiotiellä liikutaan ilmastoidulla matalalattiavaunuilla, joissa on ovet
molemmin puolin. Vaunuissa on 76 istumapaikkaa ja 180 seisomapaikkaa.
Keskimääräinen pysäkkiväli tulee olemaan n 800 metriä. Vaunut liikkuvat
nopeasti, niiden keskimääräiseksi nopeudeksi tulee 25 km/h, kun se nykyisillä raitiovaunuilla on 14 km/h. Vaunujen maksiminopeus tulee olemaan
jopa 70 km/h osalla reittiä. Vuorovälit
ovat tiheät. Ruuhka-aikana vaunut kulkevat 5 minuutin vuorovälein, yöllä 20
minuutin välein ja muulloin 10 minuutin välein.
Raide-Jokerista tehdään paljon vaihtoja erityisesti säteittäisiin joukkoliikennelinjoihin. Sen vuoksi vaihtopysäkkien
järjestelyihin ja toimivuuteen kiinnitetään suunnittelussa erityistä huomiota.
Jokerilinjan varteen suunnitellaan uutta
asunto- ja työpaikkarakentamista mm
Oulunkylään, Maunulaan ja Haagaan.

Sijoita elämäsi tärkeimpään kohteeseen - ITSEESI

avainkortilla 5-23 joka päivä

Havannekuva uudesta Raitiotievaunusta.

nyt esittää projektin rakentamisesta
vastaavaksi osapuoleksi ryhmittymää
Jokeri, johon kuuluvat VR Track Oy
ja YIT Rakennus Oy. Esityksestä päättävät vielä Espoon ja Helsingin kaupungit. Raide-Jokeri toteutetaan allianssimallilla. Siinä tilaaja, suunnittelija ja urakoitsija integroidaan yhteiseksi
organisaatioksi. Urakoitsijan mukaantulon jälkeen käynnistyy kehitysvaihe.
Noin vuoden kestävän kehitysvaiheen
jälkeen siirrytään toteutusvaiheeseen ,
jolloin rata rakennetaan. Arvion muProjekti etenee
kaan rataa päästään rakentamaan alkuRaide-Jokerin johtoryhmä on päättä- vuonna 2019. v
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Vuorenhaltiat 40-vuotias

PARTURI-KAMPAAMO

P

akilassa, kirkonmäellä sijaitsevassa majassa, kokoontuva 131
henkinen partiolippukunta vietti syksyllä 40-vuotisjuhliaan. Juhliminen tapahtui lippukunnan juhlaretkellä Kiljavalle, partiopiirin koulutuskeskukseen. Vaikka lippukunta nyt vietti
toimintansa neljättäkymmenettä vuottaan, on partiotoiminta Pakilassa paljon vanhempaa.
Hespartto toimi liitosalueilla
Hespartto partiolippukunta perustettiin jo vuonna 1917 ja se toimi Helsingin keskustan lisäksi monilla ns liitosalueilla. Pakilaan perustettiin Hesparton osasto vuonna 1946, jolloin liitosalueita mm Pakila liitettiin Helsinkiin.
Ensimmäisen vartion nimi oli Pupujussit ja se kokoontui jäsenten kodeissa ja
Pakilan kansakoululla. Vuonna 1952
osasto sai oman ”pesän”, kun Kansallis-Osake-Pankki antoi käyttöön kellarihuoneen kiinteistöstään Lepolantieltä. Tila oli käytössä vuoteen 1983, jolloin pankki myi talon.
Syksyllä 1955 päätettiin Pakilan
osastosta perustaa oma itsenäinen lippukunta. Sen nimeksi tuli Haltiavuoren Tytöt. Se toimi Pakilassa tyttölippukuntana vuoteen 1977. Loppuvuosina toiminta hiipui ja oli vähällä loppua kokonaan, koska aikuisista johtajista oli pulaa ja partiotoiminnan suosio oli koko maassa laskusuunnassa.
Poikien partiotoiminta Pakilassa alkoi vuonna 1948. Lippukunnan nimeksi valittiin Pakilan Kotkanpojat. Aluksi kokoontumispaikkana oli ensimmäisen maailmansodan aikainen bunkkeri ja enimmäkseen toimittiin ulkona
metsässä. Myöhemmin kokoonnuttiin
kansakoululla, poikien kodeissa ja Pakilan kirkon eteistiloissa. Lippukunnan
jäsenmäärä alkoi kasvaa ja kymmenen
vuotta perustamisen jälkeen vuonna
1958 poikia oli jo yli 80. Mutta suunta
muuttui. Yhteiskunnallinen ilmapiiri ja
toisaalta sekä lippukunnan sisäiset, että
koko partioliikkeen ongelmat, johtivat
myös Pakilan Kotkanpojissa toiminnan
dramaattiseen vähenemiseen. Vuonna 1976 oli jäljellä vain kymmenkunta 7-10 vuotiasta kolkkapoikaa. Isom10 PAKILAN PAKINAT

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

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

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

Vuorenhaltioiden partiomaja kirkonmäellä.

pia poikia ei yrityksistä huolimatta saatu sitoutumaan toimintaan.
Kesällä 1976 Pakilan lippukunnat
järjestivät Fiskarsissa yhteisen kesäleirin. Sen jälkeen alkoi syntyä ajatus lippukuntien toiminnan yhdistämisestä.
Valtakunnallinen partiojärjestö oli yhdistynyt vuonna 1972 ja tarjolla oli uusitut partio-ohjelmat.
Maaliskuussa 1977 pidetyssä kokouksessa päätettiin lakkauttaa Pakilan
Kotkanpojat ja Haltiavuoren Tytöt ja
muodostettiin yhteislippukunta. Sen
nimeksi valittiin Vuorenhaltiat ry. Ensimäiseksi lippukunnanjohtajaksi tuli
Liisa Vanne (jonka historiikistä tämä
juttu on koottu).
Partiomaja
Vuorenhaltioiden viikoittainen toiminta
keskittyi alusta alkaen kirkon lähellä olevalle partiomajalle. Se on ainutlaatuinen
lippukunnan kokoontumispaikka. Hy-

Tiedätkö
mitä nämä
ovat?

vin harvalla Suomen lippukunnista on
käytössään oma kolo viikoittaisiin kokouksiin ja tapahtumien pitopaikaksi.
Majaa ylläpitää Pakilan Partiotuki, jonka puheenjohtajana on Reijo Petrell.
Vuonna 1956 saatiin tontti Helsingin
kaupungilta. Nurmijärveltä löytyi riihi.
Sen hinta oli silloin 70 000 mk. Hirret
kuljetettiin Pakilaan ja majan teko alettiin. Jo 20.4.1958 Partiomaja vihittiin
käyttöön. Vuonna 1969 majaa kohtasi
paha takaisku tulipalon merkeissä. Palon syttymisen syy jäi epäselväksi, mutta sen epäiltiin liittyneen Pakilassa tehtyjen tuhopolttojen sarjaan.
Majaa on ylläpidetty säännöllisin korjauksin. Suurin uhka 2000-luvulla majalle liittyi Pakilan kirkonmäen alueen
kaavoitussuunnitelmiin, joissa maja olisi joutunut pois kerhokäytöstä. Partiotuen ja lippukunnan aktiivisuudella tilanne raukesi ja partiotoiminta sai jatkaa
majalla. v

Sisäkattojen erikoisliike ammattilaisille

Ulla Kinnunen
050-536 3904
info@ullastiina.fi

Mehevä, hilloinen, keskitäyteläinen,
keskitanniininen, marjainen, mausteinen.
Sincerely Shiraz 2016, Neil Ellis Wines
Pirteä, hedelmäinen, kuiva, keskihapokas.
Sincerely Savignon Blanc 2017, Neil Ellis Wines
Vastaukset sivulla 27.

sähkö- ja tietoverkkoasennukset

Yhteystiedot
Kuluttajat : www.tuotteitakotiin.fi
Ammattirakentajat : www.selog.fi

Länsi-Pakila
Rapparintie 6
(09) 752 2668

Munkkiniemi
Perustie 19
(09) 488 404

www.ullastiina.fi, info@ullastiina.fi
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Pakilan
tuntemattomat
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OY julkaisi lyhentämättömän Sotaromaanin vuonna 2000.
Kirjalla on yhteys Linnan muuhun
tuotantoon. Koskelan perhe esiintyy
Täällä Pohjantähden alla -romaanisarjassa.

vuonna 1985. Tänä vuonna lokakuun
27. päivänä ensi-iltaan tuli Aku Louhimiehen ohjaama Tuntematon sotilas,
joka perustuu Sotaromaaniin. Tuotannon alkuvaiheessa siitä käytettiin nimeä
Sotaelokuva.
Lehtemme painoon mennessä TunElokuvat
tematon oli jo kuluvan vuoden eniten
Edvin Laine ohjasi Tuntemattoman so- katsojia saanut elokuva. Siitä on tekeiltilaan ensimmäisen elokuvaversion jo lä myös neliosainen televisiosarja Yleis1955. Rauni Mollberg käsitteli aihetta radiolle. Kolmituntisesta elokuvasta on

Johannes Holopainen on näytellyt KOM-teatterissa ja Kansallisteatterissa. Hänellä on ollut
rooleja elokuvissa ja televisiosarjassa. Kariluodon rooli on hänen
ensimmäinen pääroolinsa elokuvassa. Hänen Sotilaspoika-monologinsa palkittiin Pärnun kansainvälisen teatterifestivaalin pääpalkinnolla 2016. Monologin seuraava esitys on Stoassa 3.12.2017.
KOM-teatterissa Johannes esiintyy MyBaby -tulevaisuuskomediassa, joka kuvaa nykyaikaista jakamistaloutta, lapsi jaetaan.

JUULI ASCHAN

T

amperelainen kirjailija Väinö
Linna (1920–1992) kirjoitti
sotakokemuksiensa pohjalta romaanin, jolle hän antoi nimen Sotaromaani. Kustannusvaiheessa (WSOY)
teoksen kieliasua korjattiin, murreilmaisuja muutettiin lähemmäksi alkuperäistä murretta ja tekstiä lyhennettiin.
Wikipedian mukaan noin kolmasosa kaikista käsikirjoitukseen tehdyistä poistoista oli hahmojen alatyylistä puhetta, härskejä vitsejä ja kiroilua.
Etenkin kirkkoon ja uskontoon liittyviä repliikkejä karsittiin. Toinen suuri ryhmä poistettujen joukossa olivat
kohdat, joissa arvosteltiin Suomen armeijan päällystöä, ylintä sodanjohtoa
ja sotaa itsessään. Osa näistä poistoista
oli vähäisiä tyylillisiä muutoksia, mutta
osa on huomattavia. Monet poistetuista kohdista olivat kuvanneet ironisesti yhteiskuntaluokkien vastakkainasettelua sodan keskellä.
Kirjan nimeksi muutettiin Tuntematon sotilas ja se julkaistiin vuonna 1954. Teos sai sodanvastaisuutensa
vuoksi kritiikkiä monilta arvostelijoilta, mutta siitä huolimatta kirjasta julkaistiin painos toisensa jälkeen. WS-

erikseen leikattu noin tunnin verran lyhyempi versio pohjoismaiseen levitykseen, joka alkaa 6.12.2017.
Johannes Holopainen
Tuntemattoman näyttelijöistä Jussi Vatasella ja Johannes Holopaisella on juuria Pakilassa. Jussi asuu Pakilassa edelleen ja Johannes on asunut lapsuutensa
ja nuoruutensa Paloheinässä. Vanhemmat asuvat edelleen isovanhempien rakentamassa talossa Kuusmiehentien varrella kulmassa.
Alueen historia ja myös sotien historia on Johannekselle tuttua. Juoksuhaudoissa leikittiin sotaa ja juostiin. Rintamamiestalot ovat tuttu käsite ja ne
muistuvat myös vanhoista valokuvista. Rintamamiehille niitä annettiin, ja
myös evakoille, hän toteaa.
Väinö Linnan Tuntematon tuli tutuksi peruskouluaikana. Punavalkoiset kannet muistuvat mieleen. Kirja oli
niin mielenkiintoinen, että se vei heti
mukanaan. Johanneksen mielestä kirja
on edelleen hyvin kirjoitettu ja uudenaikainen, ei vanhahtava niin kuin Edvin Laineen ensimmäinen elokuva kirjasta. Se auttaa ymmärtämään isovanhempien sukupolven työtä ja sitä, mitä he tekivät.
– Kariluodon rooliin pääsin sisään lukemalla kirjaa moneen kertaan, Johannes kertoo. Linna kuvaa, kuinka Kariluoto oli valintojen äärellä ja hänen arvonmmaailmansa selvitetään. Lakiopinnot saivat jäädä ja päätökseksi tuli lähteminen upseerin uralle. Mies päättää,
mitä hän voi antaa kansansa käyttöön.
Kariluodossa on jotain samaa kuin minussa, Johannes toteaa.
Kariluodon erona Koskelaan on hänen taustansa kaupunkilaisena. Koskelalla on tausta maalla, ja hänellä kokemus talvisodasta.
– Tutkimme aikakauden historiaa
ja kävimme museoissa. Ville Kivimäen Murtuneet mielet -kirja antoi pohjaa sodan henkisten rasitusten ymmärtämiseen. Everstiluutnantti Juha Mälkin luennot kuvasivat sotatilanteen todellisuutta.
Johannes pohdiskelee elokuvan merkitystä. Se antaa ymmärrystä isovanhempien sukupolven työlle ja arvostusta jälleenrakentamiselle. Paloheinässä
oli turvallista kasvaa. Historia on tärkeää muistaa, se yhdistää sukupolvia. Elokuva antaa mahdollisuuden myös käsitellä pelkoja.

JUHA MUSTONEN

TOMMI HYNYNEN © ELOKUVAOSAKEYHTIÖ SUOMI 2017

TEKSTI Risto Sinkko

Jussi Vatanen tunnetaan muun
muassa televisiosarjoista ja päärooleistaan Napapiirin sankarit -elokuvissa. Vatanen on ollut
kahdesti ehdolla parhaan miespääosan Jussi-palkinnon saajaksi sekä voittanut kaksi kertaa
Kultainen Venla-palkinnon.

Jussin kanssa juttelimme myös Pakilasta. Olen monta kertaa käynyt Jussin
oven takana. Hauska yhteensattuma,
toteaa Johannes.
Jussi Vatanen
Jussi Vatasesta on tullut pakilalainen
neljä ja puoli vuotta sitten.
– Asuimme aikaisemmin Oulunkylän puolella ja haettiin suurempaa
asuntoa ympäri Uuttamaata Riihimäkeä myöten. Sattumuksen kautta löydettiin asunto parin kilometrin päästä siitä missä asuttiin. Ihastuttiin siihen asuntoon kovasti ja päätettiin tehdä remonttia. On turvallista sanoa, että
asunto on Alkutien varrella.
– Hyvin olemme viihtyneet, avovaimon ja kouluikäisen tyttären kanssa, Jussi kertoo. Tyttären koulun kautta
on tullut naapurusto ja naapurit tutuksi. Täällä hienoa ovat mahtavat ulkoilumahdollisuudet. HPSin toiminnassa

olemme mukana, ei mitenkään isommin tosin. Saluksen kuntosalilla käyn
silloin tällöin, se on kiva ja tunnelmaltaan mukava sali.
Miten kuvailisit sitä, miten pääsit
Koskelan rooliin sisään ja mukaan?
– Käsikirjoituksestahan se lähtee, ja
siinä on ruvettava miettimään, minkälaisia fiiliksiä herättää tällainen hahmo
ja tällaiset tilanteet. Tämähän on sillä
tavoin erikoinen roolihenkilö, että se on
tuttu etukäteen. Tuttu tietysti katsojille ja minullekin. Siinä se haaste olikin,
piti päästä sen tuttuuden, sen maineen
tai jopa myytin sisälle, minkälainen se
henkilö oli.
– Sotaromaanista on käsikirjoitukseen ehkä lisätty jotakin, mitä elokuvassa ei aikaisemmin ole ollut. Sotaromaani oli yhtenä taustamateriaalina elokuvaa tehtäessä. Elokuvan nimi on Tuntematon sotilas, ja se kertoo siitä, mistä elokuva on tehty ja mistä se on saanut alkunsa.
– Näyttelijänä ei oikeastaan osaa erotella, onko se tyylilaji, mitä tehdään komediaa tai draamaa. On tavallaan kiinni siitä kontekstista, miten se näyttelijän työ näyttäytyy. Näyttelijän työn
kannalta paneutuminen on samanlaista, onko kysymys komediasta tai draamasta. Ei se muuta näyttelijän perustyön tekemistä. On hienoa päästä suurellekin yleisölle näyttämään, että osaa
ja pystyy tekemään erilaisia juttuja.
– Nyt jään seuraamaan Tuntemattoman menestystä, minkälaista keskustelua se herättää. Aihe on tietysti sellainen, että se herättää kiinnostusta ja
monenlaisia tunteita ja muistoja isovanhemmista. Tuntuu hyvältä se, että siinä
on ollut tällainen sukupolvia yhdistävä
fiilis. Eri sukupolvet ovat löytäneet elokuvan omakseen.
– Tuntematonta ollaan viemässä elokuvateatterilevitykseen Pohjoismaihin
ja Englannista ja Irlannista on käsittääkseni sovittu. Saataisiin elokuvallinen käyntikortti maailmalle. Olisi hienoa päästä mukaan ensi-iltaan mukaan
noihin maihin, Jussi toteaa. v
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SALON BONITA

Kiitän kuluneesta vuodesta. TERVETULOA!
Armi (Anu) Sankelo, 9.00-17.00
puh. 040 580 3836 / 09 728 5664
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TEKSTI Risto Sinkko KUVA Grünberg Constantin, Helsingin kaupunginmuseo, 1965

Pakilan yläasteen koulusta uusia näkemyksiä

P

akilan yläasteen koulun remonttia on tiedetty jo odottaa. Nyt
Pakila-seuran puheenjohtaja Tapio Klemetti kirjoittaa Oulunkyläinenlehdessä, että esiin on noussut myös
ajatus kokonaan uuden koulun rakentamisesta, koska kustannusten ero vanhan rakennuksen remontointiin ei ole
suuri. Nykyinen rakennus kärsii sisäilmaongelmista.
Klemetti kertoo, että koulua käyttävät yhteisöt ja yhdistykset sekä alueen
asukkaat pääsevät mukaan uuden koulun suunnitteluun. Koululla järjestetään asukastilaisuus, jossa kerrotaan uuden rakennuksen suunnitelmista. Lehtemme painoon mennessä muuta tiedotettavaa ei ollut käytettävissä.
Pakilan yläasteen koulu on Länsi-Pakilan yläaste. Koulu on saavuttanut hyviä oppimistuloksia erityisesti liikunta- ja matematiikkalinjoilla. Oppilaita on noin 450. Itä-Pakilan puolen yläasteena toimii Oulunkylän yhteiskoulun yläaste.
Pakilan nuorisotalon tarpeita on pidetty mukana jo aikaisemmissa koulun

remonttisuunnitelmissa. Nuorisotalon Kansalaiskoulun tuli olla ”käytännöllitilanne odottaa siis päätöstä koulun ra- seen elämään valmentava” ja sieltä edettiin ammattikouluun. Peruskoulujärjeskentamisesta.
telmässä siitä tuli yläasteen koulu.
Historiaa
Sota-aika oli koulunkin historiassa
Koulurakennus on rakennettu 1939 ja poikkeuksellista. Koululla majoitettiin
sitä on laajennettu ja korjattu sen jäl- ja koulutettiin sotilaspoikia. He eivät
keen useita kertoja. Vanhan koulujär- ikänsä vuoksi voineet osallistua aseellijestelmän mukaan koulu oli kansalais- siin tehtäviin, mutta he toimivat mokoulu, jossa opiskelivat sellaiset oppi- nenlaisissa avustavissa tehtävissä esimerlaat, jotka eivät menneet oppikouluun. kiksi ilmatorjunnassa. v

Hyvinvointipalvelut Helter Paloheinä
Kiireetöntä ja yksilöllistä palvelua
korkealuokkaisilla tuotteilla.
Valikoimissa laaja kirjo erilaisia hoitoja: kasvohoidot
Sothys -tuotteilla, ultraäänipuhdistus ja timanttikuorinta,
jalkahoidot sekä ripsien ja kulmien värjäys.
Myös lahjakortteja!

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

Fysioterapia
Hieronta
Osteopatia
Lymfaterapia
Kuntosali
Pienryhmäliikunta

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

040 762 78 03

050 554 3835

www.helter.fi

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

TEKSTI Tuula Kivioja

Pakilan Musiikkiopiston tapahtumia
Tukiainen -viulukilpailu

Viulutaiteilija Seppo Tukiainen, joka on
tehnyt pitkän uran sekä esiintyvänä taiteilijana että pedagogina, on myös Pakilan
musiikkiopiston perustajajäsen ja monivuotinen hallituksen puheenjohtaja. Hänen puolisonsa viulupedagogi Sirpa Lannes-Tukiainen opetti Pakilan musiikkiopistossa toimintamme alkuvuosina.
Sirpa tutustui Tallinnassa katselmus- Viulutaiteilija Seppo Tukiainen.
tyyppiseen viulutapahtumaan, joka ei ole
perinteinen kilpailu vaan osallistujat jaotellaan ykkösiin ja kakkosiin. Kilpailu järjestettiin Pakilan musiikkiopistossa ensimmäisen kerran vuonna
2010. Kuluvan syksyn kilpailu oli neljäs Pakilan musiikkiopistossa.
Vuoden 2017 tapahtumassa osallistujat olivat iältään 8-13 vuotiaita, ja
heitä oli 45 kun vuonna 2010 vastaava luku oli 16. Kilpailu pidetään aina musiikkiopistoissa. Tapahtuma kannustaa ja motivoi lapsia sekä opettajia uusiin tavoitteisiin sekä tuo näkyvyyttä musiikkioppilaitosten työlle.
Kaikki osallistujat palkitaan ja heille annetaan kunniakirjat ja lautakunnan kirjallinen palaute soitostaan.
Päätöskonsertti pidettiin 12. marraskuuta 2017 Hyvän Paimenen kirkossa. v
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Pakilan musiikkiopiston
konserttiviikko

Konserttiviikko syntyi opiston täyttäessä
25 vuotta. Silloin ei järjestetty vain yhtä
juhlatilaisuutta vaan musiikkiopisto soi
viikon ajan alueellaan.
Soiva viikko todettiin niin hyväksi, että siitä tuli jokavuotinen perinne. Viikon
aikana ei ole lainkaan opetusta, vaan oppilaat ja opettajat osallistuvat lukuisiin tilaisuuksiin esiintyjinä, kuulijoina, järjestelijöinä musiikkiopistossa ja lähiympäristössä.
Yksi painopistealue on seniorit ja erilaiset hoivakodit. Senioreiden virkistyspäivä järjestetään musiikkiopistolla ja
käydään esiintymässä alueen monissa
hoivakodeissa.
Konserttiviikko vaihtoi nimeä kaamosfestariksi pari vuotta sitten. Kuluvan
vuoden marraskuussa se pidettiin 20.–
26. päivinä. v

TAKKATIE 16, PITÄJÄNMÄKI, 00370 HELSINKI

P. 09-5064 220

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

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

KOSTEUSMITTAUKSET
KUIVAUSURAKOINTI
KOSTEUSVAURIOKORJAUKSET
KYLPYHUONEREMONTIT
VEDENERISTYSTYÖT JA TARKISTUKSET
LAATOITUSTYÖT
KALUSTEASENNUKSET

LISÄTIEDOT / TILAUKSET:
TIMO SALAKARI
HARRI RATINEN

0400-821 260
0500-420 711

LÄHIPUTKI TAMPERE OY
PETRI VITELI
044-725 5106

LISÄTIEDOT / TILAUKSET:
HELSINKI
LOHJA
HÄMEENLINNA

0400-585 066
050-340 9662
0500-759 460
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TEKSTI Risto Sinkko KUVAT HSY

Roskat Ruskeasannan
Sortti-asemalle

T

iesitkö, että Ruskeasannalla on
jo kaksi vuotta ollut uusi Sortti-asema? Katsoin Google Mapsista, että monelle Pakilan ja Paloheinän talolle se on yhtä lähellä kuin tunnetumpi Kivikon Sortti-asema. Ruskeasannan asema on lähellä Tuusulantietä
ja Kivikko Kehä I:n varrella.
Kumpaankin ajoaika autolla on noin
11 minuuttia lähtöpaikasta riippuen.
Jos osoitteestasi on lyhyt yhteys Kehälle,
kannattaa suunnata Kivikkoon. Läheltä Tuusulantietä Ruskeasanta on edullisempi valinta. Osoite Ruskeasannalle
on Klemmintie 7. Molemmat asemat
kuuluvat HSY:lle eli Helsingin seudun
ympäristöpalveluille.
Peräkärry vuokralle
Asemilta voi vuokrata peräkärryn roskien kuljettamista varten. Kärry on ihan
hyvän kokoinen ja vuokra on 5 euroa
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Kultanäppi Oy

Tilauksesta nopeasti, joustavasti ja edullisesti
niin pieniin kuin suuriinkin tilaisuuksiin

Meillä tapaat kultasepät-kaivertajat-kellosepät

Kotileipomo

Autollaoven
oveneteen!
eteen!
Autolla

Taulutie 33, Itä-Pakila p. 728 1220

Meillä tapaat kultasepät-kaivertajat-kellosepät

PAKILANTIE 18
PAKILANTIE 18 Puh. 4242 8333
KOSKELANTIE 52
Puh. 724 2356

Puh./Fax. 757 0205

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

kun roskia kuljetaan kyseiselle asemalle. Vuokraus pitää tehdä netistä varaamalla ja kärryn saa kolmeksi tunniksi.
Lisäksi pitää maksaa jätemaksu viedyn
tavaran mukaan. Pari vuotta sitten tehdyn maksumuutoksen mukaan perusteena on viedyn jätteen tilavuus.

maksu nousevat noin prosentin. Tiedotteen mukaan maksujen korotus
käytetään käynnissä oleviin suuriin investointeihin kuten Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamiseen ja
verkoston toimintavarmuuden parantamiseen.
Vesihuollon käyttömaksu nousee nykyisestä 3,12 eurosta 3,15 euroon kuutiometriltä. Käyttö- ja perusmaksujen
keskinäinen osuus ohjaa edelleen vedenkäytön vähentämiseen, perustelee
HSY. Sekä jätehuoltomaksut että vesimaksut ovat HSY:n alueella alle valtakunnallisen keskiarvon. v

TEKSTI Olli Aulio KUVA Mari Savolainen

Suomen täyttäessä 100 vuotta myös
kansainvälinen Lions-järjestö täytti sata
vuotta. Sen kunniaksi toteutettiin Suomessa Punainen Sulka keräys. Keräyksen tuotto ohjattiin Suomen nuorisolle. Suurin osa tuotosta ohjattiin valtakunnallisille nuorisojärjestöille. Tuotosta 25 prosenttia saivat paikalliset Leijonaklubit ohjata oman alueensa nuorisotoimintaan. Koko valtakunnan alueella
keräys tuotti 2 900 000 euroa.

TÄYDEN PALVELUN
TÄYDEN
PALVELUN
KELLOJA
KULTASEPÄNLIIKE
KELLO- JA KULTASEPÄNLIIKE

Täytekakut • voileipäkakut • ym. leipomotuotteet

AJAN-HERKKU OY

Jätemaksut eivät nouse,
vesimaksuihin korotus
HSY kertoo tiedotteessaan, että jätehuoltomaksut kiinteistöille eivät muutu vuoden 2018 aikana. Myöskin asiakasmaksut Sortti-asemilla säilyvät samoina. Sen sijaan kiinteistöjen vesi-

Punainen Sulka
onnistui Pakilassa

HERKULLISET KOTILEIPOMOTUOTTEET
PAKILASTA

Uudet upeat äänentoistolaitteet.

eemme nuorisotoimintaan ohjattiin yli
12 000 euroa. Tämän Punainen Sulka
keräyksen lisäksi alueemme leijonaklubit keräsivät viime- ja tänä vuonna alueemme avustustoimintaan runsaasti rahaa.
Pakinkylän leijonaklubi oli valtakunnan kärkiklubi kerättyään Punaiseen
Sulkaan 27 000 euroa. Keräyksen tuloksena he lahjoittivat Pakilan VoimisPakilan kolme leijonaklubia tekivät telijoille isot äänentoistolaitteet käytethyvän tuloksen. Klubit keräsivät alueel- täväksi PNV:n uudessa TuPa kanveesita yhteensä 37 451 euroa, josta siis alu- tilassa Malmilla. v

RAIVIONTIE 1,
00670 HELSINKI
0500-405 824

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

LAITEPILATES
PILATES
JOOGA
ÄITI- JA VAUVATUNNIT
SENIORIPILATES
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Yritystoiminta

TEKSTI Jorma Lahti-Nuuttila KUVAT Dimitrij Mayer

Hieronta & Omnipathie®
- Heidin Huone Klassinen hieronta
Raindrop-hieronta

esim. 60 min…….50€

60 min…….50€

Rentouttava hieronta eteerisillä öljyillä, jalkapohjat ja selkä
käsitellään.

Pakilan Pakinat esittelee jälleen alueen yrityksiä.
Nyt on vuorossa Pirilän kukkatalo, Torpparinmäentie 2, 00670 Helsinki!

Kymmenet tuhannet
joulukukat tulevat jälleen!

J

oulutähdet, hyasintit ja amaryllikset ovat edelleen suosituimmat
joulusesongin kukat, kertoo Pirilän Kukkatalon myymälävastaava Anna Tujula. Pakilalaiset tuntevat Torpparinmäen Kukkatalon omakseen ja
muistelevat sen edeltäjää laajan tarjonnan nykyaikaisena puutarhakeskuksena: Ilmelä Ikikesä, vanhan pakilalaisen
puutarhan moderni muoto. Nyt ollaan
valmistautumassa yhteen alan tärkeistä
sesongeista: jouluun. Joulukukista on
vasta osa saapunut puutarhakeskukseen, mutta valikoima täydentyy koko ajan. Suurin osa joulukukkien tarjonnasta tulee Annan mukaan omalta
tuotantolaitokselta, joka on Tuusulan
puutarhakeskuksen yhteydessä Amerin alueella. Myymälä on varautunut
muutenkin joulun koristeluun ja kotien kaunistamiseen.
Pakilalaiset ovat
viherpeukaloita
Anna Tujula kertoo, että puutarhakeskuksen tärkein sesonki on kuitenkin keväällä, kun ihmisten mieliä alkaa poltella istutusinto. Erilaiset taimet ja lannoitteet tarvikkeineen tekevät silloin kauppansa. Myymälä varautuu henkilöstömitoituksessa vahvasti
sesonkeihin. Ja ammattitaitoista henkilökuntaa on saanut tunnettuun taloon hyvin.

Omnipathie

n.60 min……..50€

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

Ote-hieronta koiralle

30-60min…..30-50€

on lihaskalvovenyytystekniikka jolla poistetaan koiran
lihasjännityksiä, kipua tuottamatta.

Tervetuloa kokeilemaan!
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LASITERASSI
LASITERASSIT | LASIKAITEET
LASIKATOT | TERASSIPOHJAT

Ajanvaraus: 040 511 0311

Markkinointipäällikkö Minna Syrjälä kertoo
Pirilän Kukkatalosta:

Pirilän Kukkatalo on täysin kotimainen
puutarha-alan perheyritys. Yritys on perustettu Raisiossa vuonna 1994 Pirilä-nimiselle asuinalueelle. Omistajana
on alusta alkaen toiminut Pasi Runola
perheineen. Syksyllä 1999 avattiin toinen puutarhakeskus Tuusulaan Amerin
alueelle ja peräkkäisinä vuosina 2005 ja
2006 ensin Riihimäen Uramoon ja sitten Helsingin Torpparinmäkeen. Viimeisimpänä vuonna 2016 myymäläketju täydentyi Salon puutarhakeskuksella.
Puutarhakeskukset ovat avoinna vuoden jokaisena päivänä. Taimistomyymälä
palvelee lisäksi keväästä pitkälle syksyyn.
Kukkatalossa arvostetaan kotimaista
puutarhatuotantoa ja oma tuotanto on
Kukkatalon toiminnan ja markkinoinnin kivijalka. Oman tuotannon osuus
myynnistä on merkittävä, etenkin kesä-

kukissa ja joulusesonkina. Laajat, noin
12 000 neliön, tuotantotilat sijaitsevat Tuusulan puutarhakeskuksen yhteydessä. Oma tuotanto koostuu pääasiassa ruukku- ja ryhmäkasveista, joita valmistuu vuosittain yhteensä yli miljoona
kappaletta. Lisäksi talvi- ja kevätkaudella
tuotannossa on leikkotulppaania. Omalla tuotannon avulla Kukkatalo pystyy
tarjoamaan asiakkaille jatkuvasti tuoreita ja hyvälaatuisia kasveja sekä laajan lajikevalikoiman. Tuusulassa tuotantoa johtaa pääpuutarhuri Raimo Olkkonen.
Pirilän Kukkatalo työllistää vuositasolla noin 65–150 puutarha-alan ammattilaista sesongista riippuen. Liikevaihto vuonna 2016 oli noin 13 miljoonaa euroa. Puutarhakeskuksissa vieraili viime vuonna yhteensä noin 900
000 asiakasta. v

Heidi Stenbacka-Monnberg

Opettajanpolku 7, 00680 Helsinki / Itä-Pakila

www.huone.info

HENKILÖKULJETUKSIIN

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

Mäkitorpantie 23, puh. 752 4939
Myymälävastaava Anna Tujula
ehostamassa jouluesittelyä.

UNELMIESI

Tervetuloa!

SIESTA.FI
PIITIE 1, 01510 VANTAA | 010 327 3300
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TEKSTI Olli Aulio KUVA Niklas Lindström

TEKSTI JA KUVA Olli Aulio

Leijonatapahtumia
Tervetuloa Itsenäisyysjuhlaan!

Itsenäisyyspäivänä keskiviikkona 6.12.2017 Hyvän Paimenen kirkkoon klo 16
Tervehdyssanat Tarja Nyberg, Rukoushetki Leo Norja, Lausuntaa Seppo Leveelahti,
Juhlapuhe Aapo Cederberg, Musiikkiesitykset Pakilan Musiikkiopisto, Maamme

Kaskipartion
kämppä valmis

L

ähinnä Paloheinässä toimii 145
jäseninen lippukunta Kaskipartio. Lippukunnalla oli Siuntiossa
1976 rakennettu kämppä. Se alkoi olla huonokuntoinen ja lippukunta päätti rakentaa tilalle uuden. Päätöksenteon mahdollisti mm Pakinkylän leijonien hankkima lähes 50 000 euron lahjoitus partiolaisille.
Kämppäisäntä Niklas Lindström
iloitsee kämpän valmistumisesta.
Kämppä on iso. Siinä on 153 neliötä
ja se on varustettu sähkölämmityksellä.
Lisäksi siinä on takka. Huoneita on viisi ja kämppään mahtuu majoittumaan
helposti yli 30 henkeä.
Kämppä on rakennettu partiolaisten,
heidän vanhempiensa ja Pakinkylän leijonien voimin. Leijonat ovat tehneet
kämpällä lähes 2000 työtuntia, kertoo
Esko Leppänen. Pakinkylän leijonien
lisäksi lahjoituksia ovat kämppään tehneet myös Pakilan ja Auroran leijonaklubit, sekä monet yritykset ja yksityiset henkilöt. Lippukunta on myös osallistunut rakennuskustannuksiin.

Tukiyhdistykseltä rahaa
Lippukunnan kokoontumisongelmien ratkaisemiseksi perustettiin vuonna
2010 Kaskipartion tukiyhdistys. Siihen
liittyi joukko lippukunnan entisiä johtajia ja lasten vanhempia. Tukiyhdistyksen sihteeri Kati Niemi kertoo että
rahaa kämppää varten on kerätty mm
myymällä talous- ja WC paperia ja järjestämällä lapsille suunnattu Tuttiorkesterin lastenkonsertti. Lisäksi tehtiin
joulukortteja partiolaisten piirtämistä
jouluaiheisista kuvista ja niitä kaupattiin tehokkaasti.
Tukiyhdistyksen
rahastonhoitaja
Kirsti Österman tarkentaa, että kuudessa paperinmyyntikampanjassa on
kerätty yhteensä 26 965 euroa. Kun
siihen lisätään lastenkonsertin tuotto 4 382 euroa ja joulukorttimyynnin
tuotto 2 966 euroa, on tukiyhdistys kerännyt kämpän valmistumiseen ja lippukunnan tukemiseen yhteensä 34 313
euroa. Joulunalustapahtumissa myydään vielä joulukortteja ja pakettikortteja lisää Kirsti. v

Seurakuntien
yhteistyötä
selvitellään
Seurakuntien taloudelliset mahdollisuudet kiristyvät jatkuvasti mm pienenevien jäsenmäärien johdosta. Se
pakottaa etsimään keinoja, joilla kyettäisiin palvelujen laatu ja määrä pitämään riittävän korkealla tasolla.
Pakilan ja Oulunkylän seurakuntaneuvostot päättivät kesäkuussa, että
seurakuntien rakenteesta tehdään selvitys. Selvitysryhmä koostui molempien seurakuntien luottamushenkilöistä ja työntekijöistä. Ryhmälle annettiin tehtäväksi tutkia kolmea vaihtoehtoa.
- molemmat seurakunnat
jatkavat itsenäisinä
- tutkitaan yhteistyön
mahdollisuudet
- selvitetään seurakuntien
yhdistämistä
Päätettiin, että kaikkia vaihtoehtoja tutkitaan ja mitään vaihtoehtoa ei
suljeta pois.
Selvitystyöhön liittyvä materiaali on nyt pääosin koottu. Molempien seurakuntien seurakuntaneuvostot ovat käsitelleet selvitystyötä ja pitäneet omat kokoukset ja yhden iltakoulun, jossa työstettiin rakenteen eri
vaihtoehtoja.
Selvitystyö jatkuu. v

Juhlan jälkeen kohotamme maljan 100 -vuotiaalle Suomelle
ja nautimme pientä suolaista.
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 viidessä paikassa

16.–17.12. ja 20.–23.2017
- Pakilan S-Marketin luona Pakilantiellä
- Torpparinmäen K-Supermarketin luona yhdessä
Kaskipartion partiolaisten kanssa

20.-23.12.2017
- HESY:n edessä Itä-Pakilassa

Kertyneet varat
käytetään
lyhentämättöminä
nuorisotoiminnan
hyväksi.

20.-22.12.2017 peräkärrymyyntinä
- Helterin edessä Paloheinän torilla
- Bussi 67 päätepysäkillä Laamannin puistossa
Tarkemmat myyntiajat löydätte myyntipaikoilta.

LC Helsinki Pakinkylä

”Muuttuvat laulut” – Ystävänpäivän konsertti
14.2.2018 klo 19

Pakilan Hyvän Paimenen kirkossa, Palosuontie 1
Musiikkia Mozartista ja Merikannosta Malmsteniin,
negrospiritualeista amerikkalaisiin, suomalaisiin
ja venäläisiin laulelmiin.
Pääsylippu 20e
(sisältää kahvin/teen ja kakkupalan konsertin jälkeen)
Konsertin kesto noin 1h 15 min.
JAAKKO RYHÄNEN
LAULU
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LC Helsinki Pakinkylä – LC Helsinki Aurora
Pakilan seurakunta

SEPPO HOVI
PIANO JA TARINAT
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Pakila 600v viinien
suosio jatkuu

DIMITRIJ MAYER

Pakila 600 vuotta

K

Professori Tapani
Harviainen, yleisöesitelmä alueen varhaisesta historiasta.

ERJA VUORIO

TUULA KIVIOJA

DIMITRIJ MA
YER

Kisällit työpajassa
opettelemassa
vanhanaikaisten
kynttilöiden tekoa.

ERKKI SOIN
INEN

Pakilan yläasteen rehtori
Juha Leino ja vararehtori
Arttu Piispanen 600-vuotisjuhlassa 20.5.2017.

OLLI AULIO

DIMITRIJ MAYER

Lionsklubi Auroran
keskiaikaista pukutyyliä.

Keskiaikaisen taistelun
esittäjät Helsinki Medieval
Combat Group.

Osana Pakila 600 vuotisjuhlallisuuksia järjestettiin
lokakuussa Pakin talolla
Kekrijuhla.
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Katto 2

päivässä,
vuoden ympäri!

rikollista lohestusta Vantaanjoessa ja tuomion yhteydessä mainittiin ensimmäisen kerran Baggeböle
l.Pakila. Tuomio annettiin
v.1417.
Valkoviini on sen sijaan
vuoden 2017 viini. Pakila 600v. juhlavuoden viinit ovat : Pakila 600 vuotta
Sincerely Shiraz sekä Sincerely Sauvignon Blanc.
Salmenkylä kertoi, että juhlavuoden viinejä tuotiin alkuun lähes 4000 pulloa, mutta suure kysynnän
vuoksi ne myytiin loppuun
kolmessa viikossa. Nyt on
viinejä taas saatavilla ja niiden toivotaan riittävän pakilalaisten loppuvuoden
juhlajuomiksi. v

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

Ota yhteyttä ja varaa
ilmainen kuntokartoitus!

Soita

019 211 7390

Paikalliset
pojat!

Jalkahoitola

A
PAKILAN SEURAKUNT

Kirkkoherra Leo Norja
avustajineen historiallista
messua varten 8.10.2017.

un Pakilan 600 v
juhlavuotta suunniteltiin haluttiin
mahdollisimman monen
pakilalaisen osallistuvan sen
ohjelman ja tekemisen suunnitteluun.
Yhden idean esitteli toimikunnalle Tuulikki Salmenkylä. Hän ehdotti Pakila 600 v viinejä tapahtuman kunniaksi: yksi hyvä punaviini ja yksi hyvä
valkoviini. Tavoite oli, että molemmat viinit olisivat
vuoden 2017 satoa. Tuulikki oli aiemmin harjoittanut ammattimaista viinin
tuontia, joten ala oli hänelle tuttu. Ja edelleen olivat
vanhat kontaktit käytössä.
Kun toimikunta antoi
vihreää valoa asialle, Tuulikki pani toimeksi. Hän
haki mahdolliset toimittajat ja hankki maistajaisviinit. Ja heti hyväksymisen jälkeen lähti tilaukset
eteenpäin. Tuulikki Salmenkylä totesi lehdellemme, ettei kaikkia juhlatoimikunnan tavoitteita voinut toteuttaa sellaisenaan,
koska riittävän hyvää punaviiniä ei ollut mahdollista saada vuosikertaa 2017.
Mutta kytkentä kuitenkin saatiin: punaviini on
vuoden 2016 viini ja sen
vuosiluku on jälleen tarkalleen 600 vuotta merkittävästä Pakilaa koskevasta
tapauksesta: v.1416 tekivät
Padisen luostarin munkit

Yleisö sai juhlatapahtumassa
lyödä itselleen muistorahan.

Onnen jalat

Kiitos kuluneesta vuodesta, tervetula taas ensi vuonna!
Pakilantie 61, 00660 Helsinki
Puh. 0400 823 923, www.onnenjalat.fi

Uudenmaan yksik kö

www.laaturemontti.fi
Laaturem_95x272_300dpi_Uusimaa.indd 1
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TEKSTI Olli Aulio

– monipuolinen urheilukeskus

P

aloheinän täyttömäen ympäristöstä on muodostunut monipuolinen urheilu- ja ulkoilukeskus. Vanhastaan siellä on ollut hyvä latuverkosto, iso pulkkamäki ja jäähalli.
Alueen golfkenttä on vilkkaassa käytössä ja Pakilan Veto järjestää alueella monenlaista hiihtoon liittyvää toimintaa.
Kuntoiluportaat
254 rappusta
Viime kesänä täyttömäen itäpuolelle
rakennettiin kuntoiluportaat. Portaat
ovat leveät niin, että siinä mahtuu useampikin samalla kertaa kipuamaan tai
laskeutumaan. Portaita on 254 kappaletta ja välillä on kaksi penkein varustettua taukopaikkaa, joissa voi levähtää,
jos kunto sitä vaatii tai vai ihailla maisemia. Portaiden molemmilla puolilla on
kaiteet. Portaat otettiin virallisesti käyttöön lokakuun puolessa välissä runsaan
urheilijajoukon voimin. Tapasimme
portailla paloheinäläisen Pentti Mäkisen, joka kertoi tavoitteena olevan kii24 PAKILAN PAKINAT

vetä kerran illassa portaat. Hän sanoi
kunnon huomattavasti parantuneen jo
kahden viikon aikana.
Seikkailupuisto Korkee
Paloheinän majan pohjoispuolelle avattiin kesällä seikkailupuisto Korkee.
Seikkailupuistossa liikutaan erilaisilla vaijereilla ja silloilla korkealla puissa.
Puistossa on yhdeksän seikkailurataa.
Niistä kolme ensimmäistä on tarkoitettu 110 senttisille ja vähintään 6 vuotiaille. Ratojen alle on rakennettu pikkulapsille temppuratoja, joissa on ryömimistä tunneleissa ja vaijeriratoja. Paloheinäläinen Kati Niemi kertoo olleensa puistossa useita kertoja ja pitäneensä
lasten kanssa kokemusta hyvänä.
Meiltä haetaan turvallista jännitystä sanoo Korkeen Tj Mikko Saavalainen. Hän kertoo,että Keski-Euroopassa köysiseikkailupuistoja on ollut parikymmentä vuotta. Radoilla edetään
omassa tahdissa. Vihreä on helpoin rata ja musta haastavin. Punainen ja si-

Jäähalli on monelle tuttu
Täyttömäen reunassa sijaitseva jäähalli on monelle tuttu. Se on lähes täyteen
varattu eri seurojen harjoituksiin ja kilpailuihin. Sen toisen kerroksen kahviosta voi seurata kahden kentän harjoituksia ja otteluja. Monet eivät tiedä että hallissa on varattu aikaa myös yleisöluistelulle, tosin vain niukalti. Kentällä
yksi voi torstaisin klo 13–14 luistella ilman mailoja ja kentällä kaksi torstaisin
klo 13.15 – 14.15 mailojen kanssa. v

Mitä kaikkea kirjaston
henkilökunta tekee töissään?
Suurin osa ajasta menee asiakaspalveluun ja neuvontaan. Teemme myös
kokoelmatyötä, aineiston järjestelyä ja
kirjastosta toiseen kulkevien kuormien
pakkausta ja purkamista. Kokoelmatyö
pitää sisällään aineiston valintaa, karsintaa ja aineiston korjaamista. Koko-

MOLA

Paloheinä

Onko kirjastoon tulossa
omatoimijärjestelmä?
Paloheinän kirjastoon on tulossa varausten itsenoutohylly. Varauksia ei jatkossa pyydetä henkilökunnalta tiskiltä,
vaan varausilmoituksen saavuttua asiakas noutaa eräpäivän perusteella oman
varauksensa asiakastilassa olevasta hyllystä. Kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella tapahtuvan omatoimikäytön
tulosta ei tässä vaiheessa ole tietoa. Varauksissa voi käyttää alias nimeä.

amme säännöllisesti kirjanäyttelyitä
eri aiheista.
Kirjasto tekee paljon yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Järjestämme heille kirjastokäytön opastuksia,
tiedonhaun
opastuksia, kirjavinkkauksia, satutuokioita, taaperotuokioita ja satujoogaa sekä kirjapaketteja tukemaan varhaiskasvatuksen vuotta.
Jo useamman vuoden
ajan Pakilan musiikkiopisto
on järjestänyt tilassamme konsertteja ja ensi keväänä he aloittavat
vauvamuskarin kirjaston asiakkaille.
Kirjastossamme on jo useamman vuoden toiminut aktiivisesti novellikoukku sekä lukupiiri. Keskiviikkoiltapäivisin koululaiset tulevat kirjastoon kutomaan tarinoita kuunnellen.
Monipuolisten tapahtumien järjestämiseen liittyy myös mainosten tekeminen paperiversiona, sosiaaliseen mediaan ja kirjaston verkkosivuille. Pyrimme vuosittain järjestämään vaihtuvia tapahtumia avoimesti koko asiakaskunnalle. Osallistumme myös Pakilan alueella järjestettäviin tapahtumiin
mahdollisuuksien mukaan.

IKA IL

TEKSTI JA KUVAT Olli Aulio

Pakilan Veto
hiihdättää
Pakilan Veto on hiihtoseura, joka on toiminut yli 80 vuotta.
Viime vuodet seuran päälajina
on ollut maastohiihto. Erityisesti seura panostaa nuorisotoimintaan.
Timo Hämäläinen kertoo, että
maastohiihto on edelleen kovassa nosteessa, osittain viime kevään Lahden
MM-kisojen ansiosta. Innokkaita lapsia ja nuoria on tullut mukaan seuratoimintaan, jopa niin paljon, että jotkut ryhmistä ovat täyttyneet, eikä uusia jäseniä voitu ottaa enempää.
Latuverkostoa ja hiihtostadionin
aluetta on tarkoitus kehittää kaupungin Liikuntaviraston kanssa. Tavoitteena on huomioida tasapuolisesti niin virkistys- kuin kilpailukäyttö. Kehityskohteita ovat mm lumetus, stadion, radat,
tiedotus, kyltit, rakennukset jne. Seura
järjestää tulevalla kaudella Paloheinässä totuttuun tapaan lukuisia hiihtokilpailuja. Seura järjestää normaalin hiihtoseuratoiminnan lisäksi hiihtokoulun,
mahdollisesti myös aikuisille. Seura
osallistuu Lumilajit Liikuttavat-tapahtumien järjestämiseen yhdessä Hiihtoliiton ja muiden lähialueen hiihtoseurojen kanssa. Odotamme innostunutta
väkeä tapahtumiimme lisää Timo.

V

uonna 2016 Paloheinän kirjastossa kävi 100 503 kävijää
ja he tekivät 272 617 lainausta. Lainattavaa riittää sillä
kirjastossa on 40 000 lainattavaa nidettä, mikä pitää sisällään kirjoja, lehtiä,
elokuvia, musiikkia ja pelejä. Kirjavarausten määrä on kasvussa. Viime vuonna varauksella lainattiin 26 845 nidettä.
Haastattelimme kirjastonhoitaja Annika Ilmolaa.

ANN

ninen ovat siltä väliltä. Radat on
suunniteltu niin, että jo yläilmoihin nousu on aktiviteetti.

Paloheinän kirjastoa
käytetään paljon

ULIO
OLLI A

Paloheinässä on
monenlaisia urheilumahdollisuuksia. Voi
kiivetä rappuja mäelle,
voi seikkailla seikkailupuistossa, voi luistella
jäähallissa tai osallistua Pakilan vedon
tilaisuuksiin.

Pehmoeläimet
juhlivat kirjastoa
sen vuosipäivänä.

Onko pelättävissä, että
keskuskirjasto Oodi vaikuttaa
jotain Paloheinään?
Oodin vaikutusta on vaikea ennakoida. Uusi suuri kirjasto monipuolisine
mahdollisuuksineen houkuttelee varmasti kävijöitä ympäri Helsinkiä. Ihmiset kuitenkin arvostavat omaa lähikirjastoa. Pakilan ja Paloheinän asukkaat
ovat olleet varsin uskollisia oman kirjaston käyttäjiä. Toivottavasti tämä jatkuu
tulevaisuudessakin, sanoo Annika. v

TEKSTI Olli Aulio KUVA Larri Larne

Suomi 100 -juhlametsää istutettiin Paloheinässä
Viime vuoden lehdessä kerroimme
kuinka Paloheinäntien varrelta ns Aulikin puiston vierestä viime vuonna kaadettiin metsää. Alueelta kaadettiin runsaasti vanhoja osin lahovikaisia kuusia.
Kuuset olivat vaaraksi viereisille pihoille
ja muulle lähiympäristölle.
Tämän vuoden keväällä käynnistyi
tulevaisuuden kuusi-istutuskampanja
Paloheinässä. Näin jatkettiin satavuotista kuusenistutusperinnettä. Paikalla
oli kuusia istuttamassa Helsingin kau-

pungin johtoa, kansanedustajia ja diplomaattikunnan edustajia.
Tulevaisuuden kuusi -istutuskampanja kutsuu koulut, yritykset, yhdistykset ja järjestöt mukaan. Tavoitteena on saada monet tahot ja sukupolvet toimimaan yhdessä. Puita on istutettu yksittäin ja metsiköiksi ympäri
Suomen. v
Kuusenistutusvälineitä ja taimia
Paloheinässä.

PAKILAN PAKINAT 25

Ajankohtaista

TEKSTI JA KUVA Olli Aulio

Pakilan Tormaystävät aktiivisia

P

akilan Tormaystävät ry on yhdistys, jonka tarkoituksena on tehdä
yhteistyötä Keski-Virossa sijaitsevan Torman seurakunnan kanssa. Yhdistys on perustettu 1989 ja siihen kuuluu satakunta jäsentä.
Viime keväänä yhdistys teki 40 ihmisen voimin matkan Pohjois-Viroon
Paldiskin seudulle. Matkalla tutustuttiin mm Padisen luostarin raunioihin.
Padisen munkit olivat merkittävässä
osassa 1400 luvulla, kun riideltiin Vantaanjoen lohenkalastusoikeuksista. Sen
asian muistoksihan Pakilassa vietettiin
600-vuotisjuhlia viime keväänä.
Toisen retken Tormaystävät teki syksyllä tutustumalla Espoon kartanoihin.
Tormaystävät on avustanut Torman
seurakuntaa tänä vuonna mm pappilarakennuksen korjaustöissä kuten ikkunoitten uusimisessa. Pyhäkoulu- ja diakoniatyötä on avustettu ja muistettu
seurakuntalaisia tukemalla joulun ajan
avustustoimintaa. Rahat tähän toimintaan on saatu jäsenmaksuista, retkien
järjestämisistä ja myyjäisistä.
Torman kirkko vietti elokuussa
250-vuotisjuhlia. Juhliin Pakilan terveh-

TEKSTI Risto Sinkko KUVA Dimitrij Mayer

Influenssarokotukset vetivät ruuhkat

Tapani Harviainen ja Ari Järvinen onnittelevat piispaa Joel Luhametsiä ja kirkkoherra
Mehis Pupartia. Taustalla Pauli Matikainen.

dyksen vei kuusihenkinen joukko yhdistyksen jäseniä. Juhlien yhteydessä olleessa seminaarissa Tapani Harviainen kertoi viroksi Tormaystävien toiminnasta.
Ensi kesäksi on suunnitteilla matka

Tarttoon ja Tormaan. Yhdistyksen puheenjohtaja Pauli Matikainen toivottaa kaikki halukkaat tervetulleiksi mukaan sekä yhdistyksen jäsenet että kaikki muut. v

Tämänvuotinen influenssarokotusten
antaminen ilmaiseksi riskiryhmille oli
keskitetty yhdelle viikolle ja neljään rokotuspaikkaan. Ylihoitaja Liisa Luhtasela kaupungin terveysvirastosta kertoo,
että rokotuksia sai yli 40 000 helsinkiläistä.
– Rokotukset onnistuivat hyvin, hän
toteaa. Kustaankartanossa rokotettiin
noin 10 000. Palaute oli erittäin positiivista, jonotusajat olivat noin 5-15 minuuttia. Muutama ruuhkaisempi hetki
oli, silloinkin maksimissaan puoli tuntia. Kiitosta tuli siitä, että Kustaankartanon palvelut tulivat tutuksi, mm. mahdollisuus ruokailuun ja harrastustoimin-

taan tutustuttiin. Ainoat kriittiset kannanotot tulivat siitä, että jotkut olisivat
halunneet rokotuksen omalla asemalla.
Helsinkiläisestä perheestä kerrotaan,
että heidän mennessään Kustaankartanoon paikalla oli todella paljon autoja.
– Jonoa rokotukseen oli toistasataa,
silti pääsimme läpi noin kymmenessä
minuutissa.
Jos rokotus jäi ottamatta, ei sitä kannata silti unohtaa.
– Ohje on, että rokotuksen saa omalta terveysasemalta, muistuttaa Liisa Luhtasela. Toimenpidettä varten pitää tehdä
ajanvaraus. Sen voi tehdä puhelimitse tai
netissä. Kaupungin ohjeissa kerrotaan

myös, että kaikki riskiryhmään kuuluvat, jotka asioivat terveysasemalla muissa asioissa lähiviikkoina saavat rokotuksensa käynnin yhteydessä.
Influenssavirukset muuntuvat joka
vuosi, ja siksi viime vuonna otettu rokote ei enää välttämättä torju sairautta. Riskiryhmillä, kuten ikääntyneillä, pienillä
lapsilla ja pitkäaikaissairauksia sairastavilla influenssa voi aiheuttaa jälkitaudin.
Influenssan jälkitauteja ovat korvatulehdus, keuhkoputkentulehdus ja keuhkokuume. Vakavat jälkitaudit voivat vaatia sairaalahoitoa ja pahimmillaan johtaa kuolemaan.
Rokotuksen voi hakea yksityiseltä
terveysasemaltakin. Yksityisillä rokottajilla on vaihtoehtona myös rokote, joka
vaikuttaa yhtä B-tyypin virusta vastaan
enemmän kuin julkisella puolella käytössä oleva rokote. Tyypillinen hinta yksityisellä terveysasemalla näyttää olevan noin
33 euroa. Se sisältää sekä rokotteen hinnan että poliklinikkamaksun. v

TEKSTI JA KUVAT Olli Aulio

PNV:n TuPa valmistui

Talkoolainen Reijo Tikkanen
naputtelee lattiaa.
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Pakilan Voimistelijoilla
käynnistyi TuPa -hanke
viime vuonna. TuPa tarkoittaa, ei taloa, vaan turvallista parkettia. Joukkuevoimistelussa harjoitellaan
paljain jaloin ja hypätään
korkealle. Tällöin on tärkeää että alusta joustaa, sillä joustamaton alusta altistaa rasitusvammoille. Helsingissä ei tätä ennen ollut joustavaa lattiaa, kanveesia. Voimistelijat vuokrasivat Malmilta korkean
hallin ja rakensivat sinne
avustusten, lainan ja talkootyön voimin kansainväliset kilpailuolosuhteet
täyttävän kanveesin. Lattia
saatiin valmiiksi viime keväänä. v

Vastaukset
sivun 10 kyselyyn
Kyseessä ovat Pakila 600 juhlavuoden viinit, joita saa ostaa mm.
Alkostamme. Ylempi punaviini ja
alempi valkoviini, 12,99e/pullo.

Avajaistilaisuuden yleisöä. Korkea sali mahdollistaa
korkeat hypyt.

Juhlalliset avajaiset

Maanantaina 22.5.2017 pidettiin uuden hallin avajaiset osoitteessa Teerikukonkuja 3 Malmilla. Seuran puheenjohtaja Päivi Lehtovirta kiitti mukana olleita ja
kehui talkoolaisten hyvää sitoutumista lattian tekoon.
Projektin johdossa ollut Johanna Lentonen kertoi
kanveesista, erityisesti sen rakenteesta, ja koko hankkeen etenemisestä. Kanveesi osoitti tarpeellisuutensa
kun tilaisuudessa esiintyivät PNV:n Gloria Junior ja
Gloria Astra edustusjoukkueet. Tilaisuuden päätteksi
juotiin kahvit ja tarinoitiin hankkeesta. v
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Golfkenttää
laajennetaan jälleen
Paloheinän perustettiin 1996 ns jokamieskenttä. Se oli 9 reikäinen ja jossain määrin ahdas. Sen vuoksi Paloheinä Golf jätti Helsingin kaupungille laajennushakemuksen. Sen mukaan
kenttä olisi edelleen 9 reikäinen , mutta väljemmällä alueella. Hakemus aiheutti pitkän prosessin eri viranomaisissa. Laajennushakemuksesta valitettiin
ja 2007 kaupunginvaltuusto ylivoimaisesti äänesti laajennuksen puolesta.
Keskuspuiston puolesta ry valitti asiasta ensin Helsingin hallinto-oikeuteen ja
vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Se kumosi valituksen ja valtuuston päätös sai lainvoiman vuonna 2009.
Rakennustyöt kentän laajentamiseksi käynnistettiin välittömästi ja vuonna
2011 laajennus otettiin käyttöön.
Tänä vuonna Paloheinää kotikenttänään pitäneestä seurasta tuli HIFK
Golf. Jouko Heikura kertoo, että on
tarkoitus kasvattaa jäsenmäärää uuden
seuran nimissä ja pelaajat ovat esittäneet toiveita kentän laajentamiseksi 18
reikäiseksi. Hanke n nyt vireillä ja tarvitsee myöhemmin kaupunkisuunnittelulautakunnan tuen. Asiasta päättää
lopulta valtuusto. Varsinaista hakemusta ei ole vielä jätetty, mutta se jätetään
lähiaikoina kun on saatu arkkitehdiltä
suunnitelma. Kyseessä on 3–5 vuoden
projekti, jonka lopputulemaa ei voida
vielä tietää. Heikura haluaa asian edetessä esittää suunnitelmat naapurustolle, joka on ilmiselvästi huomannut viime laajennuksien hyödyt ja hyvät puolet. v
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TEKSTI Risto Sinkko

TEKSTI Risto Sinkko

Tuomarinkylän kartanolla tapahtuu

Kaupunki käynnisti nettikyselyn:
Millainen olisi kansallinen kaupunkipuisto?

Koris vetää NMKY:ssä

Kaupunginmuseon lähdettyä Tuomarinkylän kartanon päärakennuksesta
on se ollut tyhjillään. Nyt Taidekoulu
ALFA siirtyy tiloihin muualta Pakilasta. Koulu on toiminut jo 26 vuotta yksityisenä taidekouluna. Sen pyörittäjinä
ovat äiti ja tytär Eila Ekman-Björkman
ja Maarit Björkman-Väliahdet. He kertovat, että kartanon tiloihin pääsy on ollut pitkäaikainen haave ja se toteutui tänä syksynä.
– Olemme tukeneet taiteesta kiinnostuneita opiskelijoita katsomatta
ikää. Olemme huomanneet, että tärkeintä on motivaatio ja se, että tietää
miksi haluaa tehdä kuvallista ilmaisua.
Uskomme vahvasti, että luova ihminen
on onnellinen omassa elämässään.
Näyttelytilaksi avataan Klementinan
Sali. Sinne pääsee tutustumaan erilaisiin taidenäyttelyihin ja muihin tapahtumiin, pääsy on vapaa. Salissa avattiin
koulun kanssa yhteistoiminnassa olleiden taitelijoiden kutsunäyttely. Taidekoulu ALFA:n ja Klementinan Salin

avajaiset pidettiin 25.11.2017.
Näyttely on avoinna ma-pe 12–18,
ke 12–20, la-su 12–16, 10.12.2017 asti. Netissä: www.alfa-art.fi.
Ravintolayritys kartanon ravintolarakennuksessa vaihtuu. Ravintola Dumari on lopettanut ja uutena yrityksenä
aloittaa Annan kartanoravintola.
Kartanon vanhassa kivirakenteisessa
sivurakennuksessa (C) toimii edelleen
sisustuspuoti Country White. v

Helsingin kaupunki kerää tietoa alueista ja paikoista, jotka kaupunkilaiset haluaisivat liittää osaksi mahdollista Helsingin kansallista kaupunkipuistoa.
Kaikille avoin nettikysely on käynnissä 17.12.2017 asti.
Verkkokyselyn vastaukset julkaistaan kyselyn päätyttyä avoimena datana Helsinki region infoshare -sivustolla. Näin kuka tahansa kiinnostunut
voi tehdä aineistosta omia analyysejä ja
Kysely löytyy osoitteesta:
johtopäätöksiä. Aineistoa voi hyödynhttps://app.maptionnaire.com/fi/3173
tää vapaasti myös muissa hankkeissa ja
tutkimuksissa.
Tavoitteena on, että valtuusto päättää kauden 2017–2021 aikana, hakeeko
Helsinki kansallisen kaupunkipuiston statusta. Ratkaisu tehdään, kun tarvittavat selvitykset ja työvaiheet ovat valmistuneet. v
TEKSTI Risto Sinkko KUVA Dimitrij Mayer

Koripallon kiinnostavuus on huipussaan EM-turnauksen jälkeen, kertoo
valmennuspäällikkö
Juuso Milén Helsingin NMKY:stä.
– Uusia pelaajia on tullut satoja verrattuna viime kauteen. NMKY:n eri
joukkueissa pelaa yli tuhat junioria. Silti uusia junioreita mahtuu vielä, hän kehottaa. Joukkueissa eri tasoilla on yhtälailla tyttöjen joukkueita kuin poikienkin.
Toimintakeskuksemme touhut jatkuvat vilkkaana, kertoo Tuomas Mäkelä Pakilasta. Sopivaa tekemistä on vauvasta vaariin. Alle kouluikäisille on ryhmätoimintaa ja perheryhmiin osallistutaan perheittäin. Mukana toiminnassa
on myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallinen osasto. Perinteisesti on järjestetty koululaisten loma-aikojen päiväleiritoimintaa. Esimerkkinä uudentyyppisestä harrastuksesta on
vaikkapa taekwondo. v

TEKSTI Risto Sinkko
TEKSTI Risto Sinkko

200 luontokohdetta Helsingissä
Oletko koskaan käynyt
den jäätikön reuna vetäytyi
alueemme yli noin 13 000
Pakilanmetsässä? Missä
se onkaan? Tai missä kasvuotta sitten!
vaa käärmekuusi? HelsinMukana kirjan 250:llä
gin kaupungin ympäristösivulla ovat Helsingin merkeskus ja Edita julkaisivat
kittävimmät luontokohviime keväänä Lumoava
teet, mutta myös vähemHelsinki -kirjan. Se esitmän tunnettuja ja silti
telee 200 luontokohdetta
kiehtovia kohteita esitellään. Pakilalaisten ei todelHelsingistä. 13 kohdetta
on Haltialan alueelta.
lakaan kannata tyytyä pelKirjan on kuvannut
kästään lähialueiden nähtävyyksiin. Kirja houkutteja toimittanut Jussi Helee kuvillaan tutustumaan
limäki. Esitellyistä kohteista on selkeät kartat. Kirjan lopussa paikkoihin ympäri Helsinkiä. Kirja on
selvitetään lyhyesti ja selkeästi Helsin- osa Suomi 100 -juhlavuotta.
gin kallioperää, maaperää ja jääkauden
Se käärmekuusi kasvaa muuten Tuomerkkejä. Tiesitkö, että viime jääkau- marinkylän kartanon alueella. v

Seniori-infon
palveluaika piteni
joulukuun alussa
Kauppapuutarhojen aika ohi Pakilassa
Kauppapuutarhat olivat 1900-luvulla näkyvä osa Pakilan alueen taloudellista toimeliaisuutta. Vuosien kuluessa alan toimintaedellytykset muuttuivat ja yrittäjät
yksi toisensa jälkeen lopettivat toimintansa. Suurille tonteille rakennettiin asuntoja uusille asukkaille.
Perinteisistä kauppapuutarhoista viimeisenä lopetti toimintansa viime vuonna Kokkosen puutarha. Tontille Lepolantien ja Kyläkunnantien väliin rakennetaan asuntoja, rakentajana Mesta Oy. Yrityksen nettisivuilla kerrottiin jo syyskuussa, että 15 asuntoa ja 7 autotallia myytiin nopeasti ilman julkista markkinointia. Yhtiöstä kerrotaan, että 45 vuotta sitten sen ensimmäinen uudisasuntokohde valmistui naapuriin.
Asuntojen arvioidaan valmistuvan syys-lokakuussa 2018. v

Seniori-info on kaupungin palvelu, joka
on tarkoitettu kaupunkilaiselle ikääntyneelle, jota huolestuttaa muisti, tai joka
tarvitsee apua arkisiin asioihin, asumiseen, asiointiin tai liikkumiseen. Senioriinfoon voi soittaa maanantaista perjantaihin klo 9‒15. Seniori-info neuvoo numerossa 09 310 44556. Senioriinfoon voi lähettää myös sähköpostia
osoitteeseen seniori.info@hel.fi.
Palvelun parantamiseksi on avattu
myös verkkosivut nimellä Stadin senioriinfo. Sivuilla on tietoa Helsingin alueen
monipuolisista senioripalveluista. Sivut
ovat osoitteessa www.hel.fi/seniorit/fi. v
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HAMMASLÄÄKÄRIASEMA

Juhlasali Sointula

Hiihtokauden avaaja Kivikon halli
Innokasta hiihtäjää ja kuntoilijaa palveleva Kivikon hiihtohalli avasi tänäkin
vuonna hiihtokauden lokakuun alussa.
Yksityisenä yrityksenä aloittanut halli
on nykyään Helsingin kaupungin omistuksessa.
Hiihtoladun peruskierros on noin
850 metriä ja lisälenkki 200 metriä, ja
hiihdettävän uran leveys on 6–8 metriä. Halliin pääsee kaikkina viikonpäivinä aamukahdeksasta iltayhdeksään asti
ja kymmeneltä halli suljetaan. Juhlapyhien aikaan aukiolossa on poikkeuksia.
Suksimisen lisäksi halli palvelee monipuolisesti, siellä on muun muassa au-

lakahvila, kuntosali, HopLop-liikuntaseikkailupuisto ja muita talvisia harrastusmahdollisuuksia ja -elämyksiä tarjoava Talvimaailma. Suksettomuutta ei
tarvitse pelätä, suksia ja hiihtokenkiä
saa vuokralle. Omat sukset voi tarvittaessa jättää kunnostettaviksi.
Aikuisen kertalipun hinta on 14 euroa. Eläkeläisille, nuorille ja lapsille
myydään omat lippunsa ja myös sarjalippuja on mahdollista ostaa. Alle
7-vuotias lapsi pääsee hiihtämään ilmaiseksi lipun ostaneen aikuisen seurassa.
Lisätietoja löytyy netistä, ja halli toivottaa: Hiihdä säästä huolimatta.v

TEKSTI Risto Sinkko

Keskustelu Tuomarinkylän pelloista jatkuu
Pro Tuomarinkylä-liikkeen lisäksi kantaa tulevan 560-linjan raidejokerin linjaukseen ovat ottaneet lähialueen asukkaat Vantaanjoen toiselta puolelta. Pukinmäen
ja Tapaninvainion kaupunginosayhdistykset ovat ilmaisseet näkemyksensä kaupungille yleiskaavaa valmisteltaessa. Viisi Pukinmäen ja Tapaninvainion asuntoosakeyhtiötä ovat menneet vielä pidemmälle ja valittaneet kaavasta Helsingin hallinto-oikeuteen. Yhtiöissä asuu noin 500 helsinkiläistä.
Valittajat katsovat Pro Tuomarinkylä -liikkeen tavoin, että Jokeri 2 -pikaraitiotie on syytä linjata kulkemaan nykyisen bussilinjan reittiä kun se korvataan raidejokerilla. Pääradan varteen sijoittuva Pukinmäki ei tarvitse toista raideyhteyttä vaan jäljellä olevia lähimetsiä ja muita viheralueitaan. Sen sijaan tiheästi liikennöivä jokerilinja joko bussina tai ratikkana on tarpeen Tapaninvainiolle, Siltamäelle ja Torpparinmäelle.
Yleiskaavaesityksessä yhteys on määritelty kulkevaksi Pukinmäen kautta Vantaanjoen yli ja pelloilla Tuomarinkylän kartanon eteläpuolelta Vanhalle Tuusulantielle. v
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Repovuorentie 12, 00670 Helsinki
sointula@hoitokotipaivakumpu.fi
www.juhlasalisointula.fi

Mukava konsertti- ja
juhlapaikka Pakilassa
Sopivan kokoisista juhla-tapahtumapaikoista on aina puutetta. Hoitokoti Päiväkumpu on tehnyt Paloheinän kirkon
entisestä kirkkosalista mukavan ja kodikkaankin juhlapaikan, mikä sopii sekä pieniin mutta myös isompiin juhlatapahtumiin. Tilaa voi vuokrata ma-pe klo
17–21 ja la-su klo 8–21. Tilaan mahtuu tarvittaessa noin 100 henkilöä. Pöytiä ja tuoleja on 65 henkilölle. Tilan yhtedessä on keittiö ja WCtilat. Tilassa on
vuokrattavissa myös kahviastiasto. Monet pakilalaiset ovat olleet muun muassa kuuntelemassa Paloheinä Soi tapahtuman konsertteja salissa ja olleet sen toimivuuteen tyytyväiset. Vuokrausperuste euro/hlo/tunti ja minimivuokra on
40 euroa. Kannattaa tutustua. v

Tunnetko Pakilaa?
Vastaukset sivun 7 kuviin:
1. Leikkipuisto Soihtu,
Ylipalontie 2
2. Pakin Talo, Etupellontie 2
3. Hesyn piharakennus,
Yhdyskunnantie 11
4. Leikkipuisto Etupelto,
Etupellontie 8,
Yhdyskunnantien kulmassa
5. Oja Kuusmiehentien varrella

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

Varaa aika soittamalla
(09) 720 6800 tai netistä.

PALVELEMME
JOULUNA JOKA PÄIVÄ

23.12. klo 7-22
24.-26.12. klo 9-20
Varaa joulun kalat ja kinkut meiltä etukäteen.
Kinkut tulevat suoraan Tammiselta ja kalat Tuomaan
kalatukulta. Kysy lisää palvelutiskiltämme

Käpyläntie1, 00610 Helsinki | www.koskelanhammas.fi

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

Juhlista
maukkain.
Kata joulu pöytään S-marketista.

Palvelemme ma–la 7–22, su 9–22

S-market Maunula, Metsäpurontie 2, p. 010 76 63000
S-market Pakila, Pakilantie 61, p. 010 76 63150
S-market Torpparinmäki, Torpparinmäentie 1, p. 010 76 62700

www.kukkatalo.fi Meidän puutarhalta

Pirilän

KUKKATALO
Meillä kukkasi
pakataan
HELSINGISSÄ

Torpparinmäentie 2
Puh. 777 1120

TUUSULASSA
Amerintie 88
Puh. 274 4430

laadukkaat, kotimaiset
joulutähdet, amaryllikset,
hyasintit, joulukaktukset ja
tulilatvat. Ehkä koko maan
runsain valikoima istutuksia!

Pidennetyt aukioloajat to 21.12. la 23.12. klo 8-20
Avoinna vuoden
jokaisena päivänä
ark 9-20 la-su 9-18

