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ädessäsi on uunituore Pakilan Pakinat. Lehti on ilahduttanut lukijoitaan jo 59 vuosikerran verran ja se ilmestyy aina näin joulukuun alussa ennen Itsenäisyyspäiväämme. Lehteemme on pyritty keräämään juttuja, jotka kiinnostavat
alueen asukkaita sekä asioita, jotka liittyvät asukkaiden jokapäiväiseen elämään ja
asuinympäristöön.
Lehtemme painosmäärä on nykyisin
11 000 kpl, ja se jaetaan ns. laatikkokantona urheiluseuran junioreiden toimesta
jokaiseen kotiin. Voidaan sanoa, että Pakilan Pakinat on alueemme pää-äänen kannattaja ja neutraali media.
Elämme tällä hetkellä hyvin erikoista aikaa, niin maailmanlaajuisesti, kotimaassamme Suomessa kuin täällä omalla asuinalueellammekin. Meillä Lions-toiminnassa, kuten varmasti muissakin järjestö- ja yhteisötoiminnoissa on jouduttu
miettimään uudella tavalla niin tekemiset
kuin tapaamisetkin.
Jokainen meistä on omalla kohdallaan
tai perheensä sisällä havainnut, kokenut ja
joutunut opettelemaan monet asiat uudella tavalla. Kuten kaikessa, toiset kokevat
sen hyväksi ja turvalliseksi toiset turhaksi ja liikaa elämää rajaavaksi. Työpaikkaja opiskelukin on siirtynyt monella kodin
yhteyteen, harrastukset eivät etene samalla tavoin kun aiemmin.
Lions-toiminnassa me haluamme kulkea ihmisten rinnalla vaikeinakin aikoina ja pyrimme omalta osaltamme autta-
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maan avuntarpeessa olevia kanssaihmisiä
niin täällä omalla alueellamme kuin koko Suomessa sekä osallistumalla erilaisten
projektien kautta maailmanlaajuisesti.
LIONS-toiminta täytti Suomessa 70
vuotta. LC Helsinki Pakila -klubi täyttää
60 vuotta vuonna 2022. LC Helsinki Pakinkylä täytti tänä vuonna 40 vuotta. Alueella toimii myös LC Helsinki Aurora, joka on perustettu 15 vuotta sitten.
Lions klubien yhtenä toimintatapana on alueella olevien erilaisten toimijoiden ja toimintojen avustaminen. Avustamme mm. alueen urheiluseuroja, musiikkiopistoa, partiolaisia, vanhuksia sekä
avuntarpeessa olevia perheitä. Avustuksia
on viime vuosikymmeninä jaettu, euroiksi
muutettuna, usealla miljoonalla eurolla ja
lisäksi työpanoksemme erilaisissa palvelutehtävissä on ja on ollut hyvin merkittävä.
Kulttuurin saralla olemme järjestäneet
15 vuoden ajan Hyvän Paimenen kirkossa suosittuja Ystävänpäiväkonsertteja. Suunnitelmissa on konsertti myös keväälle 2021. Suomen itsenäisyyttä juhlistamme vuosittain Itsenäisyyspäivän juhlalla 6.12 yhteistyössä Pakilan seurakunnan kanssa. Tilaisuus on aina koonnut
alueemme asukkaita juhlistamaan tuota
tärkeää merkkipäiväämme.
LC Helsinki Pakinkylä on omalta osaltaan pitänyt huolen, joulukuusien myynnin kautta siitä, että alueemme koteihin
kannetaan tasokas kotimainen kuusi. Tänäkin vuonna kuusia löytyy kolmesta eri

myyntipisteestä 18.-23.12.2020 välisenä aikana: S-Market Paloheinä, K-Supermarket Torpparinmäki ja K-Market Pikkusisko.
Seutukunnan suurin valaistu kuusi löytyy tänä vuonna Hyvän Paimenen kirkon
edestä.
Äitienpäivätapahtuma kerää satamäärin ihmisiä nauttimaan ohjelmasta ja mukavasta äitienpäivätunnelmasta Pakilan
Yläasteen pihalle.
Syyskuun kylätapahtuma on merkittävä yhteisesiintyminen kaikkien alueen yhdistysten osalta. Tapahtumassa on monipuolista ohjelmaa ja harrasteryhmät esittelevät toimintaa.
Koemme Lions-toiminnassamme erittäin antoisaksi sen, että alueemme ihmiset
ovat ottaneet järjestämämme tapahtumat
omakseen ja sitä kautta osallistuvat alueemme hyvinvoinnin lisäämiseen.
Haluamme myös näin Pakilan Pakinoiden välityksellä kiittää ilmoittajiamme, jotka ovat lähteneet mukaan tukemaan toimintaamme lehden kautta ja
näin ollen avustamaan ensiarvoisen arvokasta nuorisotyötä.
Lions-toiminta jatkuu myös tänä uutena normaaliaikana. Otamme mielellämme uusia jäseniä mukaan mukavaan porukkaamme, jossa löytyy tekemistä kaikille. Samalla voit löytää myös elinikäisiä ystäviä Leijona-joukosta. Jos sinua kiinnostaa tulla mukaan toimintaamme , niin ota
yhteyttä milloin vain, niin viemme asiaa
eteenpäin. v

Nico Autero
KTM, LKV, yrittäjä
julkinen kaupanvahvistaja
050 521 4810

Kristiina KellanderSinisalo
myyntipäällikkö,
LKV
045 847 2272

Kiinteistömaailma Pakila | LKV Autero Oy
050 338 6438, Pakilantie 61, 00660 Helsinki
pakila@kiinteistomaailma.fi
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Toivotamme kaikille lukijoillemme ja heidän perheilleen Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2021!
Lions Club
Helsinki/Pakila
Presidentti Urpo Oksanen
puh. 0400-311092
helsinki.pakila@lions.fi
www.verkkoviestin.fi/
lionshkipakila

Lions Club
Helsinki/Pakinkylä
Presidentti Seppo Ratilainen
puh. 045-8672200
helsinki.pakinkyla@lions.fi
www.verkkoviestin.fi/
lionshkipakinkyla

Lions Club
Helsinki/Aurora
Presidentti Mirja Salo
puh. 040-7687663
helsinki.aurora@lions.fi
www.verkkoviestin.fi/
lionshkiaurora
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Joulunajan tapahtumat Pakilan seurakunnassa
Hyvän Paimenen kirkko, Palosuontie 1

Polku
Jouluun

Jumalanpalvelukset
Kaikki kirkossa vietettävät
messut striimataan Facebookiin.

Vaellushartaus to 3.12. klo 18,
mukana Kaskipartio. Tammilehto.
Lähtö kirkolta.
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus
su 6.12. klo 11.
Valve-Tuovinen, Toivonen ja Häyrinen.

T

Metsämessu yhteistyössä Helsingin
Ladun kanssa ke 9.12. klo 18.
Lähtö Paloheinän majalta,
ota oma lamppu mukaan.

akanamme on poikkeuksellinen aika ja tulevassa on monta kysymystä ilmassa.
Joulun odotus tuntuu erilaiselta kuin aiempina vuosina. On mietittävä tuttuja
tapoja ja perinteitä uudella tavalla. Mihin voin mennä? Onko jostakin kenties
luovuttava? Mistä voin edelleen pitää kiinni?
Hyvän Paimenen kirkolla on kyselty myös monia kysymyksiä ja etsitty vastauksia joulunaikaan liittyen. Eteenpäin on menty toiveikkuudella, luovuudella ja kekseliäisyydellä.
Johtoajatuksena meillä on ollut se, että haluamme tehdä polun jouluun mahdolliseksi
kaikkien niiden keinojen ja tapojen kautta, mihin poikkeuksellinen aika nyt tänä vuonna antaa myöden.
Joulua ei ole siis peruttu. Polku jouluun on nyt vain etsittävä ehkä hieman uusin tavoin ja keinoin. Toivonkin, että löydät tältä Pakilan seurakunnan joulun polulta itsellesi
asioita ja kokemuksia, joiden avulla voi kulkea kohti joulua.
Tuon polun jouluun voit löytää monella tavalla.
Yksi tapa on osallistua Elävän joulukalenterin luukkuihin. Koteihin
postitetusta jouluisesta kortistamme näet tarkemmat tiedot luukkujen sijainneista ja sisällöistä.
Tervetuloa myös Hyvän Paimenen kirkolle ja sen pihapiiriin,
missä tapahtuu koko joulukuun ajan.
Hiljentymiseen ja hartauksiin sekä kauneimpia joululauluja laulamaan kutsumme sinua niin väljästi kirkolle kuin myös ulos tähtitaivaan alle.
Moneen tilaisuuteen sinulla on myös mahdollisuus osallistua netin kautta kotisohvaltasi.
Vaikka polku jouluun tuntuukin tänä vuonna erilaiselta, me voimme luottaa siihen, että joulun lapsi syntyy tänäkin vuonna keskellemme – sitä eivät poikkeukselliset
olotkaan voi estää.
Joulua ei ole peruttu! Joulun ihme murtautuu
keskellemme – saamme juhlia Jeesuksen syntymää tänäkin vuonna.

Tiia Valve-Tuovinen
vt.kirkkoherra Pakilan seurakunta

Kauneimmat joululaulut -messu
su 20.12. klo 11. Ansas, Pirttijärvi,
Hirvonen. Sopraano Jutta Holmberg.
Messu su 27.12. klo 11.
Pirttijärvi, Häyrinen.
Uudenvuodenpäivän jumalanpalvelus pe 1.1. klo 11.
Pirttijärvi, Hirvonen.
Messu su 3.1. klo 11.
Tammilehto, Pirttijärvi, Hirvonen.
Loppiaisen jumalanpalvelus
ke 6.1. klo 11. Toivonen, Häyrinen.
Hartauspolku vapaasti kierrettävissä
kirkon pihapiirissä koko joulukuun.

Joulukonsertit

PIIRROSKUVAT: ANNIINA LIUS

Siunattua joulunaikaa sinulle
ja läheisillesi!

Notkea messu, mukana Pakilan
voimistelijat su13.12. klo 11.
Toivonen, Ansas, Häyrinen.

Sibelius-Akatemian laulumusiikin
aineryhmän ”Joulun laulu”
-konsertti pe 18.12. klo 19.
Käsiohjelma 10 €. Vapaa pääsy.

Kauneimmat Joululaulut
Svengaavat kauneimmat
joululaulut ke 2.12. klo 19.
Susanna Eronen (striimataan).
Kauneimmat joululaulut
pe 4.12. klo 18 (striimataan) ja 19.
Lasten kauneimmat joululaulut
ma 7.12. klo 17 ja 18.
Mukana Pakilan musiikkiopisto.
Kauneimmat joululaulut
to 10.12. klo 18 (striimataan) ja 19.
Lasten kauneimmat joululaulut
la 19.12. klo 16.30 (striimataan) ja 18
(striimataan).

Tapahtumat
Aikuisten joulukorttiaskartelu
pe 4.12. klo 17-19.
Itsenäisyyspäivän juhla
su 6.12. klo 16-18.
Jouluaskartelut ma 7.12. klo 16-18.

Kauneimmat joululaulut
ti 22.12. klo 18 (striimataan) ja 19.
Vox Sonora-kuoro.

Koirien kuusijuhla ke 16.12. klo 17.

Kauneimmat joululaulut
su 27.12. klo 16.
Aila ja Juha Haapaniemi.

Yleistä

Kauneimmat joululaulut
– vielä kerran ke 6.1. klo 15.

Sergei Sokolov & Satakieli Singers
-konsertti la 5.12. klo 19.
Liput 17,50 € (ticketmaster.fi) tai ovelta.

Jouluaaton perhehartaudet
kirkon pihalla klo 9 ja 10.

Pohjois-Helsingin musiikkiopiston
joulukonsertti su 13.12 klo 15.
Vapaa pääsy.

Tapaninpäivä 26.12.
Tapaninpäivän jumalanpalvelus
klo 11.

Joulukuvaelma ja Kauneimmat
joululaulut kirkon pihalla
la 12.12. klo 11 ja 12.

Joulunpyhät

Paloheinän musiikkikoulun
joulukonsertti la 12.12. klo 18.
Vapaa pääsy.

Joulupäivä 25.12.
Joulukirkko klo 8.

Kauneimmat joululaulut
su 20.12. klo 16 (striimataan).
Aila ja Juha Haapaniemi.

Pukinmäen taidetalon jouluiset
oppilasssoittajaiset ti 1.12. klo 19.
Vapaa pääsy.

Finnairin kuoron perinteinen
joulukonsertti ti 15.12. klo 19.
Liput 10 €.
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Juhani Tikkasen gospeljoulukonsertti to 17.12. klo 19.
Liput 15 € (ticketmaster.fi)

• Tulethan kirkolle vain terveenä.
• Pidä turvaväli.
• Pese tai desinfioi kätesi.
• Käytä maskia.
Seuraamme AVI:n ja hiippakunnan ohjeita, muutokset ohjelmiin ovat mahdollisia.

Jouluaatto 24.12.

Jouluaaton perhehartaudet
klo 13, 14 ja 15.

Ajantasaiset tiedot löytyvät:
helsinginseurakunnat.fi/pakila

Jouluaaton perinteiset
jouluhartaudet klo 16 ja 17.
Aattohartaus yhdessä
nuorten bändin kanssa
klo 21 ja 22.
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TEKSTI Risto Sinkko KUVA Timo Honkanen

Koulurakentaminen
etenee vauhdikkaasti

P

akilan Pakinat on kertonut alueemme
koulurakentamisesta
säännöllisesti. Sitten lehtemme
viime numeron on ehtinyt tapahtua
paljon. Rakennuslupia on myönnetty
ja valmiiksikin on ehtinyt väistötiloja.
Rakennusyhtiö NCC on päässyt sopimukseen Helsingin kaupungin kanssa
Pakilanpuiston kouluhankkeen rakentamisesta allianssimallilla. Uudet puurakenteiset päiväkoti- ja koulurakennukset tulevat ala- ja yläkoulun ja nuorisotalon käyttöön. Uudella rakennuksella korvataan myös Havukan ja Pakilan päiväkodit.
Urakkaan kuuluu nykyisen ala-asteen koulun peruskorjaus. Halkosuontien urakan arvo on noin 27 miljoonaa
euroa. Hankkeelle on asetettu tiukat
Pakilan ala-asteen koulun
väistötilat Paloheinäntie 40b:ssä,
rakentaja Fixcel Group Oy.
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ympäristötavoitteet. Työt ovat tänä sykHanke toteutetaan allianssimallilla,
synä alkaneet ja arvoitu valmistumisai- jossa Helsingin kaupungin kumppaka on alkuvuodesta 2022.
neina toimivat NCC, Työyhteen
liittymä Arkkitehdit Frondelius+
Muunneltavat joustavat tilat Keppo+Salmenperä Oy ja Arkkitehdit
Monikäyttöisillä ja muunneltavilla ti- Rudanko+Kankkunen OY ja FCG
loilla parannetaan käytettävyyttä ja te- Suunnittelu ja Tekniikka Oy sekä Idehostetaan tilankäyttöä. Tiloja suunnitel- astructura Oy.
laan yhdessä käyttäjien kanssa. Pulpetti- ja luokkahuone-ajatteluun tottuneet Modernia puurakentamista
oppilaiden vanhemmat ovat kirjelmöi- Puurakentajat Group vastaa NCC:n alineet huolestumisestaan siitä, että uu- hankkijana kaikesta puumateriaaleihin
si opetusohjelma ja uudet tilaratkaisut liittyvästä rakenne- ja tuotesuunnitteheikentävät oppimistuloksia koulussa. lusta sekä asennuksesta. Puurakentajat
Onnistuminen nähdään sitten kun ti- toimittaa kohteeseen kaikki puumatelat on otettu käyttöön ja muokattu toi- riaalit, Puurakentajat Suunnittelu vastaa niiden rakenne- ja tuoteosasuunnitminnan kannalta sopiviksi.
Pakilanpuiston uudisosat suunnitel- telusta ja Puurakentajat Rakennus asenlaan pääosin puurakenteisina. Sillä ta- nustöistä. Keskeiset osat puurakentavoitellaan mahdollisimman pientä ra- mista ovat CLT-elementtejä, jotka toikentamisen hiilijalanjälkeä Hiilineut- mittaa Stora Enso.
Elementti on samanaikaisesti valmis
raali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisesti.
sisäseinä sekä kantava rakenne, nopeut-

taen näin rakentamista. CLT-elementillä on hyvä ääni- sekä lämpöeristävyys.
Massiivipuu sekä ristiinliimattu rakenne on jäykkä ja lähes värähtelemätön.
Elementti on paloturvallinen, ekologinen ja sen hengittävyys on hyvä.
Väistötilat Aulikinpuistossa
Tämän vuoden maaliskuussa Paloheinään niin sanottuun Aulikinpuistoon
suunniteltu ala-asteen väistötila sai rakennusluvan ja töiden aloitusluvan. Väliaikainen rakennus on käytössä. Suunnitelman mukaan rakennus siirretään
pois tarpeen poistuttua ja alue ennallistetaan. Tätä kirjoitettaessa lopullista
päätöstä ajankohdasta ei vielä ole tehty.
Pakilan ala-aste toimii väistötilassa arviolta joulukuuhun 2021, yhteensä arviolta 17 kk. Peruopetuksen 3-9luokat muuttavat uusiin pysyviin tiloihin Halkosuontielle arviolta vuoden
2022 alussa. Päiväkoti Havukka muuttaa väistötiloihin ja peruskoulun 1. ja

2. luokat jatkavat väistötiloissa arviolta
helmikuusta 2022 heinäkuuhun 2023,
yhteensä 19 kk. Tuona aikana puretaan
Elontie 35:n päiväkoti ja tontille nousee uusi päiväkoti- ja koulurakennus.
Päiväkodit Havukka ja Pakila ja koulun 1. ja 2. luokat muuttavat uusin tiloihin Elontielle syksyllä 2023
On Pakilassa rakennettu
puusta ennenkin
Nyt purettavaksi suunniteltu Pakilan
yläasteen koulu on rakennettu 1930-luvun lopussa ja laajennettu useassa vaiheessa myöhemmin. Rakennus on tiilibetonirakenteinen kivitalo samoin kuin
1950-luvulla rakennettu peruskorjattava ala-asteen koulukin. On Pakilassa rakennettu kuitenkin puusta ennenkin.
Nykyisten Yhdyskunnantien ja Lukupolun kulmassa pienellä mäellä sijaitsi alueen ensimmäinen kansakoulu 1900-luvun alussa rakennetussa hirsitalossa. Alun perin Metsolan koulun

talo oli yksikerroksinen ja suorakaiteen
muotoinen. Myöhemmin siihen rakennettiin lisäosia ja toinen kerros. Pitkään
Metsola oli alueen ainoa suomenkielinen koulu. Tulipalo tuhosi sen 1972.
Tontille rakennettiin parakkikoulu,
jonka varassa toimittiin aina vuoteen
1991 saakka, jolloin uusi puurakenteinen koulu valmistui lähemmäs Tuomarinkylän kartanon maita. Rakennuksessa kokeiltiin uudenlaista tilaratkaisua.
Nyt koulua remontoidaan kosteusvahinkojen vuoksi ja oppilaat ovat väistötiloissa Itä-Pakilan ala-asteen toisessa
rakennuksessa Etupellon puiston vieressä. v

NCC tarjoaa netissä viikkotiedotteen
edistymisestä: www.ncc.fi/projektit/
pakilanpuisto-helsinki/
Kaupungin nettisivut:
www.hel.fi/pakilan-tilat

Pakilanpuiston allianssissa rakennamme toimivat, terveelliset ja turvalliset koulu-,
päiväkoti- ja nuorisotilat Länsi-Pakilaan. Havainnekuvassa näkyy vuonna 2022 valmistuva
koulun uusi ruokala, jota pakilalaiset voivat käyttää myös monenlaisiin tapahtumiin.
Seuraa hanketta osoitteessa www.hel.fi/pakilan-tilat.
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TÄYDEN PALVELUN
TÄYDEN
PALVELUN
KELLOJA
KULTASEPÄNLIIKE
KELLO- JA KULTASEPÄNLIIKE

NUORISOTYÖTÄ TUKEMASSA

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
TEKSTI Olli Aulio

Raide-Jokeri

R

aide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiotielinja. Se tulee
korvaamaan runkobussilinjan 550. Jokerin
on tarkoitus aloittaa liikennöinti kesäkuussa
2024. Alueellamme on parhaillaan työt käynnissä. Kiskot on jo asennettu Pirjontielle ja Pa-

Jokerin pysäkit
turkoosilla ja 550
pysäkit oranssilla.

kilantiellä rakentaminen on vauhdissa. Pikaraitiolinja pystyy kuljettamaan paljon enemmän matkustajia kuin bussilinja 550. Raitsikalla arvioidaan kulkevan vuonna 2040 yli
100 000 matkustajaa arkivuorokaudesssa.
Raide-Jokerilla on tiiviit vuorovälit: 5 – 20
minuuttia, riippuen asiakasmääristä. v

Puh. 724 2356

Puh./Fax. 757 0205

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

9.30-17
9.30-13

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

PASILA

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

- Heidin Huone hierontaa

Sujuvaa elämää
modernissa kodissa

Klassinen hieronta

esim. 60 min…….50€
90 min…….75€

Raindrop-hieronta

60 min…….50€

Rentouttava hieronta eteerisillä öljyillä, jalkapohjat ja selkä
käsitellään.

Ihastu Verso III:een ja asetu Ogeliin
Oma koti, josta pääset nopeasti niin Helsingin keskustaan

Omnipathie

n.60 min……..50€

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

kuin happihyppelylle Vantaanjoen rantaan – kyllä kiitos!
Ogelin Verso III tarjoaa parempaa elämänlaatua:
iso lasitettu parveke, integroidut kodinkoneet, viinikaappi

Tervetuloa!

ja lattialämmitys ovat vasta alkua.

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

Ajanvaraus: 040 511 0311
Astu sisään Verso III:een ja katso virtuaaliesittelyt

Heidi Stenbacka-Monnberg

rakennusteho.fi

Opettajanpolku 7, 00680 Helsinki / Itä-Pakila

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!
Jere Castrén puh. 050 5500 142
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Varaa aika soittamalla
(09) 720 6800 tai netistä.

www.huone.info
Käpyläntie1, 00610 Helsinki | www.koskelanhammas.fi
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TEKSTI Jorma Lahti-Nuuttila

Tern GSD ja muut pitkäperäpyörät FILLARIFIILARILTA!

Liikkumisen
suositus yli
65-vuotiaille!

3600 euron
Hyödynneäpyöräetu!
d
h
työsu imaan 2021)
(tulossa vo

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

M

eitä yli 65-vuotiaita on Pakilassa yli 20 prosenttia asukkaista, tässä meille kaikille
tarpeellinen virike terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Olosuhteethan
meillä ovat loistavat liikkumiseen.
UKK-instituutti on julkaissut uuden suosituksen liikkumisesta yli 65
vuotiaille. Sen teema on Vireyttä liikkumalla. Suositus kertoo terveyden
kannalta riittävän viikottaisen liikkumisen määrän ja ikäihmisen suositus
painottaa enemmän lihasvoimaa ja tasapainoa, joilla on vaikutusta arkisiin
asioihin. Yli 65-vuotiaan suosituksen
ydinkohdat ovat:
• Lihasvoimaa, tasapainoa ja notkeutta pitää harjoittaa ainakin kaksi
kertaa viikossa.
• Sydämen sykettä kohottavaa reipasta liikkumista suositellaan ainakin
2 tuntia 30 minuuttia viikossa. Saman terveyshyödyn saa rasittavasta
liikunnasta 1 tunnin ja 15 minuutin liikunnalla viikossa.
• Kevyttä liikuskelua tulee kuulua
päivään mahdollisimman usein.
• Näiden monipuolinen yhdistely edistää parhaiten terveyttä ja toimintakykyä.
Vinkkejä päivään
Saimme personal trainer Riku Autiolta Salus Pakilasta seuraavat vinkit päivittäiseen liikkumiseen:
Tuolijumppaa aamupalapöydässä:
1. Nostele jalkapohjia irti lattiasta yksi kerrallaan tai molemmat samaan
aikaan ja pidä hyvä ryhti.
2. Vie kädet sivukautta suorina ylös ja
laske hitaasti alas ryhdikkäästi istuen.
3. Nosta takapuoli tuolista 10 cm irti
ja yritä pitää selkä suorana. Auta käsillä pöydästä vain tarvittava määrä.
10 PAKILAN PAKINAT

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

fillarifiilari

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää:

Pyöräkorjaamo FILLARIFIILARI, Näyttelijäntie 1, 00400 Hki, 0500-985665

• Hyvä
palvelu
• Takuutyö

KIINTEISTÖHUOLTOA

TALOHOITO SARKKINEN OY

0400 708854
Länsi-Pakila, Rapparintie 6
puh. 09 752 2668 / 050 470 7592
Avoinna: ti 9-17, ke 9-18, to 9-17

Ulla Kinnunen
050 536 3904
info@ullastiina.fi

Jakokunnantie 24, 00660 Helsinki
talohoitosarkkinen@gmail.com

www.ullastiina.fi, info@ullastiina.fi

Viikoittaisen liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille. UKK-instituutti.

Postinhaku epätavalliseen tapaan:
1. Kävele postilaatikolle sivuttain kylki edellä tai takaperin osan matkaa.
Kirjanluku:
1. Lue ensimmäinen sivu tai aukeama
seisten ja pidä kirjaa silmien korkeudella. Paina hartioita samalla alas.
2. Lue toinen sivu tai aukeama yhdellä jalalla seisten ja ota toisella jalalla tukea vain tarvittaessa. Vaihda jalkaa puolivälissä.
Liikunta piristää, mieli virkistyy, muisti toimii paremmin ja unen laatu paranee!!! Liikunta kannattaa!!! v
Käy myös UKK-instituutin sivuilla:
ukkinstituutti.fi/liikkumisensuositukset/liikkumisen-suositusyli-65-vuotiaille

OIKAISU: Kerroimme Pakinoissa 2019
kuvatekstissä Personal trainer Riku Aution
olevan Järvenpään Kuntokeskus Saluksesta, oikea paikka on tietysti Salus Pakila,
jossa hän toimii sekä kuntokeskusyrittäjänä että personal trainerinä.

PAKILAN PAKINAT 11

TEKSTI Risto Sinkko KUVA Helsingin kaupungin asemakaavoitus, Pohjoinen yksikkö

Eteneviä kaavamuutoksia
roksista rivitaloa.
Kaavamuutosten kokonaisajatuksena on muodostaa Pakilantiestä ”keskuskatu”, jota kerrostalot liikehuoneistoineen reunustavat. Rakennusyhtiö Mesta Oy
on hankkimillaan tonteilla aloittanut rakentamisen. Uudisrakennukset antavat kuvaa koko kadun
mittaisesta maisemasta.
Itä-Pakilaan kaksi
vanhaa puurakennusta
Mechelininkadun varrella on menossa Marian sairaala-alueen laaja
uudistaminen kasvuyrityskeskukseksi. Alueella on kaksi 1890-luvulla valmistunutta puurakennusta, joita nimitetään paviljongeiksi. Uudistamisessa niille ei
ole löytynyt käyttöä ja suunnitelman mukaan ne myydään siirrettyinä. Rakennukset ovat tälläkin
hetkellä käytössä ja ne ovat hyväkuntoisia. Lopulliset päätökset
ovat tätä kirjoitettaessa vielä tekemättä.
Rakennukset on suunniteltu
siirrettäviksi Itä-Pakilan ja Oulunkylän rajan lähelle Mikkolantien varteen. Tätä varten on tehty asemakaavan muutossuunnitelma. Vanhat puurakennukset
sopivat hyvin alueelle, jolla nykyisinkin on vanhoja puurakennuksia. Suunnitelman mukaan

Haltialan tila
Kahvila, ruokaa, yksityistilaisuudet
puh. 09 794726

SÄNEN

Senioritalkkarit
KUVAT OUTI
RÄI

O

lemme lehdessämme
seuranneet Pakilantien
varren kaavamuutoksia. Muutostyötä tehdään jatkuvasti, Pakilantien tonttinumeroiden 54, 71, 76, 77 ja 78 muutosehdotusten muistutusaika on
päättynyt 1.9.2020. Ajatuksena on, että nykyiset rakennukset
puretaan ja kadun varteen rakennetaan nelikerroksisia asuintaloja, joiden alakerroksissa on mahdollisesti liiketiloja.
Kaupunginvaltuusto
on
26.8.2020 hyväksynyt muutossuunnitelman tonteille Pakilantie
59, 81 a ja Ripusuontie 59. Tontti osoitteessa Pakilantie 59 suunnitellaan muutettavaksi osittain
asuintontiksi ja tontille suunnitellaan enintään nelikerroksista täydennysrakentamista tontin
eteläosaan. Olemassa oleva telemasto siirretään Lepolantien varteen. Osoitteisiin Pakilantie 81a
ja Ripusuontie 59 suunnitellaan
3- ja 4-kerroksisia uudisrakennuksia. Tonteilla olevat rakennukset puretaan.
Välitalontie 71:n kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa
varastotontti asuinrakennusten
tontiksi. Olemassa oleva rakennus on tarkoitus purkaa ja tontille on suunnitteilla kolmikerroksinen kerrostalo ja kolme kaksiker-

Ravintola Wanha Pehtoori

Tuomarinkartanon
Ratsastusopisto Oy

Koulu- ja estetunteja alkeiskurssista
vaativaan tasoon jo vuodesta 1968.
Palvelut: Alkeis- ja jatkokurssit, koulutunnit,
estetunnit, talutusratsastus.

Apua arjen pieniin ja suuriin ongelmiin

Seppo Ikonen

040 1604230

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

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

Aukioloajat Ma-pe klo 15 – 21, la 8 – 14, su 14 – 21
(Kesäaikana talli auki ma-to.)

Puhelinpäivystys 040 487 9755
Ma-pe klo 15 – 16, la 8.30 – 9, su 14 – 15
(Kesäaikana päivystys ma-to.
Päivystysaikojen ulkopuolella
soittopyynnöt tekstiviestillä.)

Tallimme sijaitsee Tuomarinkylässä
osoitteessa Kavaleffintie 8, 00690 Hki.
Lisätietoa tallista: www.ratsastusopisto.fi

alue on asuinrakentamisen aluetta. Alueella olevat suojellut rakennukset suojellaan edelleen.
Saman suunnitelman mukaan
Solakalliontien-MikkolantienPikkumatintien varrella sijaitsevalle tontille ja puistoalueelle
suunnitellaan aluetta täydentävää kaksikerroksista asuinrakentamista. v

Mäkitorpantie 23, puh. 09 752 4939

Tervetuloa!

Havainnekuva
Pakila, Oulunkylä, Solakallion
ympäristö.

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

LASITYÖ RANTANEN OY
PAKILA Lepolantie 23, 00660 Hki

puh. 724 8928

www.lasityorantanen.fi

LASIT • PEILIT • MUOVIT
TAULUJEN KEHYSTYKSET
12 PAKILAN PAKINAT

OSTAMME TONTTEJA
Etsimme jatkuvasti rakentamiseen soveltuvia pientalo- ja
rivitalotontteja. Vastaamme tarvittaessa myös vanhojen
rakennuksien purkamisesta. Tarjoa rohkeasti!

p. 050 414 3588
www.duokodit.fi
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TEKSTI Heimo Levomo KUVA Timo Honkanen

Korjattavaa riittää

A

sunto-osakeyhtiön hallituksia ja
osakkaita sekä myös omakotitalon omistajia askarruttaa kiinteistön iän karttuessa mitä ja milloin
pitäisi korjata ja kuinka paljon se mahdollisesti maksaisi?
Tässä artikkelissa on pyritty ratkaisemaan näitä kysymyksiä alueemme 30
asunto-osakeyhtiön kirjanpidosta vuosina 2018–2019 kerättyjen korjaustoimenpiteiden ja kustannusten pohjalta.
Yhtiöissä on yhteensä 147 asuntoa ja
ne on rakennuttu vuosina 1966–2012.
Yhtiöistä ei ollut käytettävissä vastikeneliötietoja, joten kustannukset on kohdistettu asunnoille. Yhtiöitä on käsitelty
ryhmänä, esimerkiksi 1960-luvun yhtiöt on niputettu yhteen. Näin on saatu näkyviin asuntokohtaisten korjausja ylläpitokustannusten muuttuminen
1960-luvulta 2000-luvulle. Seurantajakso kaksi vuotta on lyhyt ja siksi summat ja korjaustoimenpiteet ovat suun- Salaoja- ja sadevesijärjestelmien uusinnan yhteydessä uusitaan myös usein sähkö- ja
taa - antavia. Asuntoja alueellamme on telejärjestelmiä sekä vedeneristetään talon sokkeli.
8247 kpl (1), josta pientaloasuntoja (rivi-, ketju - ja omakotitalot) on 7606 kpl
eli 92,2%. Näistä asunnoista noin 4750 1980-luvun yhtiöt (7 kpl)
järjestelmien uusinnat ovat alkamassa,
kpl on rakennettu vuosina 1960-1989 • Etupäässä vuosikorjauksia
kuten korjaustoimenpiteiden erittelyseli 57,6%. Ne ovat joko perusparannustä ilmenee.
(ylläpitokorjauksia) koskien lviiässä tai tulossa siihen tai perusparanEniten herätti huomiota toteutuneisja sähköjärjestelmiä
nukset on niissä jo tehty. Pientaloasun- • Siirtomaalauksia, vesikatot ja
sa korjauksissa se, että yhtiöt käyttivät
vähän asiantuntijoiden palveluita kornon keskikoko alueella on 98,5 m2.
rakennuksen puuosat
jaustarpeiden selvittämisessä (kuntoar• Rakennusosien uusintoja sekä
Kustannukset
vioit ja kuntotutkimukset), suunnitteikkunoita
ja mitä korjattiin
lussa, rakennuttamisessa ja valvonnassa.
1990-luvun yhtiöt (4 kpl)
Vuosina 2018–2019 taloyhtiöissä käy- • Etupäässä vuosikorjauksia
Jos yhtiöiden hankkeet ovat pelkästään
tettiin korjauksiin ja ylläpitoon yhteen- • Rakennusosien uusintoja, ulko-ovia urakoitsijavetoisia eli urakoitsija suunnittelee ja rakentaa (”gryndaa”). Näissä 488 000 euroa, keskimäärin asuntoa 2000-luvun yhtiöt (8 kpl)
kohden 3320 euroa/vuosi, 277 euroa/ • Pelkästään vuosikorjauksia.
sä hankkeissa yhtiöiden laaturiskit, toiminnalliset riskit sekä taloudelliset risasuntoa kohden kuukaudessa ja noin
2,81 euroa/vastikeneliö*kk, pientalo- Keskimääräiset korjauskustannukset kit kasvavat, jos ne eivät käytä työn
asunnon keskikoko alueella on 98,5 m2 per asunto eri vuosikymmenillä raken- valvojina ammattitaitoisia henkilöitä.
(1)
. Mitä sitten peruskorjattiin, remon- netuissa yhtiöissä vuosina 2018-2019 Urakoitsijoiden tarjoushintaan voi sitoitiin ja ylläpidettiin:
sältyä tarpeettomia korjauksia tai yli on esitetty viereisessä kaaviossa.
Tämän otannan mukaan alueellam- alikorjausta tai puutteellisesta valvon1960-luvun yhtiöt (5 kpl)
me asunto-osakeyhtiöiden korjauskus- nasta johtuvia työsuorituksia tai laatu• Vesivahinkoja
tannusten huippu on 1970- luvun ta- virheitä, jotka tulevat esille vuosien ku• Vesi- ja viemärijärjestelmiä
loyhtiöissä. 1960-luvun yhtiöissä ku- luttua takuuajan jälkeen. Niiden aihe• Kylpyhuoneita
lut vähenevät jo 60%, jonka voisi ar- uttamasta asumishaitasta kärsivät asuk• Ilmanvaihtoa
vioida johtuvan siitä, että niin sanotut kaat ja korjauskustannukset jäävät osak• Teetettiin kuntotutkimuksia ja
isot korjaukset on jo pääosin tehty ai- kaiden maksettavaksi.
korjaussuunnitelmia.
Tämän suppean otannan pohjalta
kaisemmin. 1980-luvun ja 1990-lu1970-luvun yhtiöt (6 kpl)
vun yhtiöissä kulut ovat enää vain 10% alueen yhtiöidenkorjaustoimenpiteet
• Hulevesijärjestelmiä
-25% 1970-luvun kustannuksista. Kui- kustannusten kertyminen ja korjausten
(salaoja-sadevesijärjestelmiä)
• Sähkö- ja telejärjestelmien uusintoja. tenkin näissä yhtiöissä rakennusosien ja ajoitus noudattavat yleistä korjaustren14 PAKILAN PAKINAT

diä lukuun ottamatta asiantuntijapalveluiden käyttöä, Rakennusosien
ja järjestelmien korjaukset kohdistuvat pääosin 1970-luvun taloihin ja ne
ovat alkamassa 1980-luvun taloissa.
Korjausten rahoitus
Pankit suhtautuvat pienten alle viiden
asunnon yhtiöiden korjausten lainoitukseen nihkeäasti. Suurin osa alueemme yhtiöistä ovat tätä kokoluokkaa. Samoja kokemuksia on myös kerrostaloyhtiöissä, jos korjauskustannukset ovat lähellä vakuusarvoja. Perinteisen yhtiön ottaman korjaustyön
aikaisen lainan sijasta osakkaat joutuvat rahoittamaan korjaukset henkilökohtaisilla lainoilla korjaustyön alusta lähtien. Toinen vaihtoehto, että
asiantuntevasti laaditun korjaustarveselvityksen pohjalta yhtiökokouksessa
päätetään kerätä osakkailta etukäteen
korjausvastiketta. Se tarkoittaisi edellä kerrotun mukaan noin 0,56 €/kk*
vastikeneliö, kun yhtiö aikoo käyttää
kerätyt vastikkeet perusparannukseen
viiden vuoden kuluttua. Se tarkoittaisi keskimäärin noin 10% korotusta vastikkeeseen. Kolmas vaihtoehto
olisi hybridi eli kahden edellisen yhdistelmä.
Tulevaisuus
Suuren perusparannuksen yhteydessä, kuten putkiremontin tai sähkö - ja
telejärjestelmien uusinnan yhteydessä
yhtiöiden tulee varautua kustannuksissa sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen. Kustannukset tällä hetkellä vaihtelevat 1000 eurosta 3000
euroon riippuen siitä mitä muutoksia
tai uusintoja tehdään tonttikaapelin ja
kiinteistökeskuksen puolella ja mikä

on maankaivuun osuus. ARA myöntää järjestelmän rakentamiseen avustusta 45%-55% riippuen lataustehosta aina 90 000 euroon asti. Avustuksen saamiseksi pitää rakentaa vähintään viisi latauspistettä. Hanke kannattaa aloittaa kartoituksella ja ajoissa. Hankkeesta syntyy paljon keskustelua yhtiökokouksissa koska sen kustannukset eivät kohtele aina taloyhtiön osakkaita tasapuolisesti. Lisäksi
yhtiön tulee laatia autopaikoitussäännöt, jos vain osaan autopaikoista rakennetaan latauspiste. Avustusta on
saatavissa ainakin vielä vuonna 2021.
Tämän vuoden alusta on myönnetty myös energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. Avustukset ovat haettavissa vuosina 2020 2022. Avustuksen saamiseksi avustuksen hakijan tulee osoittaa E-lukulaskelmalla kiinteistön energiatehokkuuden paraneminen. Tällaisia hankkeita voisivat olla aurinkosähköpaneelien ja lämpöpumpun hankinta. Kummastakin järjestelmästä saatava uusiutuva energia hyödyttää kaikkia osakkaita. Tosin aurinkosähköpaneelinen
osalta vasta vuoden 2021 alusta. Lainmuutos lyhentää aurinkosähköpaneelinen takaisinmaksuaikaa 5-6 vuotta
noin 12-14 vuoteen. Uusituvat energiamuodot, vähähiilisyys, ympäristöarvot tulevat myös mukaan asuintalojen ja taloyhtiöiden korjauksiin. Ne
kannattaa ottaa myös huomioon perusparannuksen suunnittelussa ja rahoituksessa. v
(1)

Lähde: Helsingin kaupunki. Helsinki
alueittain, tilasto 2019

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

1

2

3

4

Korjauskulut vuosina 2018-2019 euroa/asunto

5
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TEKSTI Risto Sinkko KUVA Helsingin NMKY

Namika Areenasta tulee
Pakilan maamerkki

H

elsingin kaupunginvaltuusto
on hyväksynyt Pakilan allianssin suunnitelman 15.1.2020.
Sen mukaan nykyinen yläasteen rakennus puretaan ja sen paikalle rakennetaan Namika Areena, joka on itsenäinen osa allianssisuunnitelmaa. Paikallaan kehä 1:n varrella Areena muodostuu varmaankin Pakilan maamerkiksi.
Helsingin NMKY:n tukisäätiön rakennuttama Namika Areena on vuonna 2023 valmistuessaan luonteva jatke
Helsingin NMKY:n toiminnalle. Helsingin NMKY on lisenssimäärissä mitattuna Suomen suurin koripalloseura. Helsingin NMKY:n koripallotoiminta painottuu voimakkaasti lapsiin
ja nuoriin, mutta lisäksi seurasta löytyy
myös runsaasti aikuisharrastajia. Areena
täyttää toteutuessaan vuosikymmenien
unelmat omasta koripalloareenasta.
Rakentajana toimii NCC ja suunnittelutyön tekee Arkkitehtitoimisto Rudanko + Kankkunen. Hankkeen kustannusarvio on noin 9 miljoonaa euroa.
Suunnitelmien mukaan Areena valmistuu keväällä 2023. Pakilan uusi yläkoulu vuokraa liikuntatiloja päiväsaikaan.

Monipuoliset
toiminta-alueet
Areenaan rakentuu kaksi kenttäaluetta. Areena–kenttä voidaan jakaa kahteen täysmittaiseen harjoittelukenttään.
Areena–kentän yhteydessä on 300 hengen katsomo. Toinen kenttäalue on monitoimikenttä, jota voidaan käyttää eri
urheilulajien tarpeisiin.
Kenttäalueiden lisäksi Areenaan tulee monipuolisesti varusteltu oheisharjoittelualue, koko Pakilan aluetta palveleva lounaskahvio, koripallon Proshop, muunneltavia kokoustiloja sekä
edustustilat. Namika Areenan bruttoala
on 2700 brm² (huoneistoala on 2509
htm²) ja sen kenttäkorkeus on 9 metriä.
Ulkotiloihin on suunnitteilla padelkenttä, katukoriskentät sekä skeittausalue. Areena tuo alueelle paljon uusia
vapaa-ajan vieton mahdollisuuksia ja
ulkotiloja kehitetään käyttäjien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Perinteitä Pakilassa
vuosikymmenten takaa
Vanhimmat pakilalaiset saattavat muistaa NMKY:n toiminnan alkuvaiheet
Pakilan kirkon alakerran tiloissa. Toimintaa veti poikia ymmärtävällä tavallaan Altsi, Alfred Liukku. Sunnuntaiaamun raamattutuntejakaan ei unohdettu.
Kirkon mäelle Palosuontien varteen valmistui nykyinen toimintakeskus vuonna 1962. Toimintaa tuli johtamaan Mauri Virtanen ja hänelle oli
varattu asunto talon yläkerrassa. Sittemmin hänestä tuli koko Helsingin
NMKY:n pääsihteeri. Altsi jäi toiminnasta pois, oli kuitenkin mukana vielä
toimintakeskuksen harjakaisissa.
Nykyinen pääsihteeri Timo Laulaja
kertoo, että toiminta jatkuu siellä Areenan valmistumiseen saakka. 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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Yritystoiminta

PAKILAN PUTKI OY
- Huolto- ja korjaustyöt
- Vesijohtojen uusimiset
- LVI-urakointi ja kaasuputkistojen asennukset
- Kaukolämpöasennukset

TEKSTI Jorma Lahti-Nuuttila KUVA Timo Honkanen

Uusi apteekkari Pakilaan

Olemme panostaneet hyvään laatuun,
toimitusvarmuuteen ja lyhyeen toimitusaikaan.
P. (09) 7206070
www.pakilanputki.fi

S

yyskuun 12. päivänä apteekkari
Juho Pietilä otti haltuunsa Pakilan Apteekin apteekkari Jari Kokkoselta. Kun lehtemme haastatteli apteekkaria, oli siirrosta kulunut noin 60
päivää. Yleensä yrityksissä mihin apteekitkin kuuluvat – sanotaan, että ensimmäiset sata päivää ovat ratkaisevat toiminnan jatkon kannalta, mikäli aiotaan
tehdä suuria muutoksia. Apteekkari
Pietilä kertoi kuitenkin heti, että hänen
mielestään Pakilan Apteekissa asiat ovat
hyvin ja hänellä ei ole aikomusta tehdä kovin isoja muutoksia. Pakilan apteekin kolme isoa palvelukokonaisuutta apteekkari Pietilä aikoo pitää ennallaan: pitkät aukioloajat, ei lääketuotteiden edullisuus ja kanta-asiakasedut pysyvät jatkossakin. Reseptilääkkeiden toimittamisen nopeuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Ja tietysti toimintaa kehitetään koko ajan asiakkaiden palautetta herkällä korvalla kuunnellen.
Isoin muutos hati alkuun on, että apteekki ottaa käyttöön oman asiakaslehden, jota ilmeisesti ei ole aiemmin ollut Pakilan apteekissa. Liittymällä muutamien muiden apteekkien kanssa sekä
markkinointi- että ostoketjuksi Pakilan
apteekki saa parempia etuja asiakkailleen. Asiakaslehti ilmestyy kuusi-seitsemän kertaa vuodessa. Ensimmäinen lehti on jo apteekin hyllyllä.
Apteekkien toiminnasta on ollut paljon keskustelua ja monesti on todettu,
että lääkkeiden hinnat ovat Suomessa kalliit. Tähän on haettu ratkaisumallia es. ehdottamalla itsehoitolääkkei-

Pakilan Apteekki
• Perustettu: v. 1952 Lepolantielle.
• Siirtyi Pakilantielle 1983 nykyiseen
kiinteistöön. Muutti uusiin tiloihin
kiinteistössä 2016.
• Henkilökunta: 8 farmaseuttia, 4 lääketeknikkoa, proviisori, apteekkari.
• Toimittaa vuodessa n. 140 000 reseptiä.
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OSAAMISTA VUODESTA 1954.
Kauneutta ja hyvinvointia

Kauneushoitola & Hieronta
Kasvo-, käsi- ja jalkahoidot
Meikit
Hierontaa

Juho Pietilä

den myynnin sallimista päivittäistavarakaupassa. Apteekit ovat tätä vastustaneet ja myös Pietilä pitää ajatusta, vaikka sillä olisikin puolensa, vaikeana toteuttaa turvallisesti. Ja lääkkeiden käytössä ja myynnissä turvallisuus on aina
etusijalla.
Juuret pakilassa
Totesimme Juho Pietilän olevan paluumuuttaja Pakilaan. Hänen perheensä
muutti Pakilaan Pakilantie 47:een vuonna 1972 ja hän kävi niin silloisen kansa- kuin peruskoulun Pakilan kouluissa. Tutut nimet opettajina Eero Henell
alakoulussa ja O. Vilkman yläkoulussa. Molemmat meille pakilalaisille tutut. Kansakoulukin muuttui peruskouluksi hänen kouluaikanaan. Samaan aikaan sattui myös Helsingin Palloseuran
toiminnan muuttaminen jurnioreiden
osalta Pakilaan ja Juho Pietilä osallistui
HPS-junnujen peleihin. Varsinainen iso
harrastus oli kuitenkin koripallo Pakilan

• Syntyi: 30.1.1969 Helsinki
• Ylioppilas: 1987 Hykkylän lukio,
Helsinki
• Proviisori: Helsingin yliopisto
1994, BBA, Henley Management
Collage 2003
• Apteekkari: Pakilan apteekki
2020-, Lopen apteekki 2016-2020,
Humppilan apteekki 2011-2016,
Proviisori Espoonlahden apteekki
2001-2011, Asiakaspalvelupäällikkö Tamro Oyj 1994-2001.
• Elinkeinoelämäm keskusliiton
talous- ja verovaliokunnan jäsen.
• Harrastukset: tennis, hiihto, laskettelu, golf, kalastus, musiikki.
• Apteekin liiketaloutta käsittelevää
esitelmä- ja opetustoimintaa.
• Puoliso: apteekkari Kirsi Pietilä,
kaksi aikuista lasta.

Namikan hallilla ja sitten myöhemmin
Helsingin NMKY:n joukkueessa pelaaminen. Apteekkari Pietilän ajatus on pysyä Pakilassa uran loppuun asti ja hän
odottaa mielenkiinnolla, mitä Pakilantien Bulevardihanke tuo tullessaan alueemme hyvinvointiin. Lopuksi puheen
mennessä ajankohtaiseen koronaepidemiaan apteekkari toteaa apteekin kuuluneen tässä asiassa lievästi voittaneeseen puoleen. Toivotamme apteekkari
Juho Pietilän tervetulleeksi takaisin Pakilaan! v

Arvo Kokkonen Oy, Kuussillantie 16, 01230 Vantaa
puh. 09-2786070, www.arvokokkonen.fi, info@arvokokkonen.fi

Zeta

KIINTEISTÖPALVELU
JA SIISTEYS OY

050 550 1501
info@zetapalvelut.fi

www.zetapalvelut.fi

Maununnevantie 2, 00430 Helsinki
jdbeauty.fi

info@jdbeauty.fi

0413181716

JR-RAUTA OY
Palveleva
rautakauppa

LÄHELLÄ SINUA!
Saa silmät loistamaan.

Pakilantien 14
00630 HELSINKI
jr-rauta.fi

info@jr-rauta.fi
0500 477 229
09 754 4069
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TEKSTI JA KUVA Juha Ahonen

TEKSTI JA KUVA Olli Aulio

Laaja-alaista musiikinopetusta
Pakilan Musiikkiopistossa

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

P

akilan Musiikkiopistossa on ollut
poikkeuksellinen opintovuosi.
Rehtorin toimessa uutena aloitti viime syksynä Anni Holma ja Kirsti
Kivioja talouspäällikkönä. Korona aika
on myös tuonut omat haasteensa, kun
on opeteltu musiikinopiskelua ja -opetusta etänä. Kaikesta on kuitenkin selvitty ja syyskauteen opisto on jo harjaantunut etäyhteyksien käyttämisessä.
Musiikkiopisto on kouluttanut alueellamme musiikin harrastelijoita ja tulevia ammattimuusikkoja jo 38 vuoden ajan. Maaliskuussa 1982 perustettiin Pakilan Musiikkikoulun tukiyhdistys ja tällöin päätettiin aloittaa koulun
toiminta. Vuodesta 1995 alkaen oppilaitoksen nimi on ollut Pakilan Musiikkiopisto. Musiikin opetusta oli alueellamme toki aiemminkin, sillä Kaarina Salin oli alkanut pitää musiikkileikkikoulua jo kymmenen vuotta ennen koulun
avaamista.
Pakilan musiikkiopisto on yksityinen, Pakilan Musiikkiopistoyhdistys
ry:n ylläpitämä oppilaitos. Sen rahoitus koostuu kolmesta eri lähteestä, lakisääteinen valtionapu, Helsingin kaupungin avustus ja oppilasmaksut. Lisäksi tuloja saadaan esiintymisistä ja avustuksina eri järjestöiltä kuten esimerkiksi alueen Lions klubeilta.
Musiikkiopisto on suhteellisen suuri oppilaitos, sillä siellä opiskelee vuosittain noin 450 oppilasta. Heitä opet-

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Katso myös kulttuuriklubin ohjelma: artjazz.fi

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

Pakinkylän
leijonaklubi
40 vuotta
Musiikkiopiston rehtori Anni Holma (istumassa) ja talouspäällikkö Kirsti Kivioja.

taa 40 alansa hyvin hallitsevaa musiikinopettajaa. Opisto tarjoaa koulutusta seuraavissa ryhmissä: Klassinen musiikki, kansanmusiikki ja rytmimusiikki. Laajan oppimäärän opetussuunnitelman mukaiset opinnot kestävät keskimäärin yhdeksän vuotta.
Pakilan Musiikkiopisto tarjoaa myös
laadukasta musiikin varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille musiikkileikkiryhmien ja eri instrumentteihin ja
musiikinlajeihin valmentavien ryhmien
muodossa.
Oppilaitos osallistuu aktiivisesti alu-

eemme musiikkielämään, opiskelijoiden taitoja on mahdollista seurata opiston omissa oppilaskonserteissa ja tapahtumissa, kirkkokonserteissa ja erilaisissa alueemme tapahtumissa ympäri vuoden. Tosin korona aikana perinteistä
tarjontaa on jouduttu supistamaan ja
keksimään uusia kanavia tavoittaa musiikkitarjonnalla laajat sidosryhmät. v
Mikäli musiikkikärpänen puraisi,
niin lisätietoja löydät:
pakilanmusiikkiopisto.org

APTEEKKI
PAKILAN APTEEKKI
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P

akinkylän leijonaklubin piti viettää
40 -vuotisjuhliaan
14.3.2020. Kaikki oli suunniteltu, ohjelma tehty, paikka varattu, vieraat kutsuttu,
mutta kaikki muuttui. Klubi totesi helmikuussa että
koronatilanne on niin vakava, että on paras peruuttaa juhlat ja näin tehtiinkin.
Klubin silloinen presidentti Kari Saksanen kertoo, että klubi on eräs Suomen aktiivisimmin toimivista klubeista.
Klubi on alueella tunnettu erityisesti nuorisotoiminnan avustamisesta.
Viime vuosien merkittävin hanke on ollut partiomajan rakentaminen Kaskipartiolle Siuntioon. Tähän 153 neliön majaan klubi järjesti rahoitusta 50 000
eurolla ja klubilaiset tekivät
talkootyötä majalla yhteensä 2000 tuntia. Muita viime aikojen merkittävimpiä hankkeita ovat olleet
PNV:n TuPa hanke, yhteistyö Toivolan oppilaskodin
kanssa, yhteistyö Kustaankartanon kanssa, joulupaketit yksinhuoltajaperheille, omaishoitajien virkistys-

päivät ja yhteistyö Helanderkodin kanssa. Klubi on
myös osallistunut merkittävästi kansainväliseen avustustyöhön.
Varat klubi avustustoimintaan kerää erilaisilla
projekteilla. Niistä rahallisesti merkittävin on joulukuusten myynti perheille ja
yrityksille. Kuusitempauksen tulos 2010-luvulla on
ollut yhteensä 155 000 euroa. Kaikki se raha on lahjoitettu lyhentämättömänä
lähinnä alueen nuorisotoimintaan.
Muita rahankeruuaktiviteetteja, joista osa on samalla palvelutoimintaa alueelle
ovat mm. Pakilan Pakinoiden toimitus, ystävänpäivän konsertti ja äitienpäivätempaus. v
Klubi julkaisi 40-vuotishistoriikin. Se on luettavissa
oheisesta QR-koodista:

Jalkahoitola

Onnen

Kiitos kuluneesta
vuodesta,
tervetuloa taas
ensi vuonna!

jalat

Pakilantie 40, 00630 Helsinki
Puh. 0400 823 923, www.onnenjalat.fi

Sähkö-Trio Oy
040 7344317

Senja Mannila
Minna L. Immonen (kuvitus)

Ihanaa
joulua
Ihanaa joulua on kirja tulvillaan jouluista mieltä ja ainutkertaista joulun
tunnelmaa - odotusta ja iloa, levollisuutta ja rauhaa, makuja, tuoksuja,
läheisyyttä ja hyvää tahtoa.
Hinta 17,43 (ovh. 24,90)
ISBN 9789523542402

Annina Holmberg
Olli Löytty

Ina ja Tito —
Kohtauksia
Collianderien
taiteilijaliitosta
Annina Holmbergin ja Olli Löytyn
teos piirtää moniulotteisen kuvan
Ina ja Tito Collianderin elämästä ja
kumppanuudesta.
Hinta 23,03 (ovh. 32,90)
ISBN 9789523542419

Tilaukset www.kirjapaja.fi
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Leijonatapahtumia

TEKSTI Olli Aulio

Vuoden pakilalainen:

Arja Ahlajoki

P

akila seuran vuosittain
jakaman tittelin vuoden pakilalainen sai tänä vuonna Pakilan Musiikkiopiston eläköitynyt rehtori Arja Ahlajoki. Ennen eläköitymistään hän toimi ensin vuodesta 1982 Pakilan Musiikkikoulussa ja sittemmin Musiikkiopiston
rehtorina.
Hänen aikanaan Pakilan Musiikkiopistosta on kehittynyt eräs
Helsingin monipuolisimmista musiikkiopistoista.
Musiikkiopiston historia alkaa
vuodelta 1971 tällöin aloitti Pakilassa musiikkileikkikoulu, joka
aloitti seurakunnan tuella ja tiloissa. Vuonna 1982 perustettiin Musiikkikoulu ja sille tukiyhdistys ja
tällöin Arja Ahlajoki tuli mukaan
toimintaan. Lakisääteisen valtionavun piiriin Musiikkikoulu pääsi
1993 jolloin koulusta tuli musiikkiopistotason opetusta antava musiikkiopisto.
Musiikkiopiston rehtorina toimiessaan Arja Ahlajoki nosti sen
arvostetuksi musiikin oppimiskeskukseksi. Opiston opetusalue laajeni klassisesta musiikista kansanmusiikkiin ja edelleen rytmimusiikkiin.

Musiikkiopisto on tehnyt hyvää
yhteistyötä Pakilan muiden kulttuuri- ja järjestötoimijoiden kanssa
mm leijonaklubien ja Pakila seuran kanssa. Opisto on tehnyt vierailuja ja vastavierailuja musiikin
alalla mm Ruotsiin, Viroon, Saksaan, Espanjaan ja Italiaan.

OSTA KUUSI
LEIJONILTA

Itsenäisyyspäivänä su 6.12.2020 klo 16
Hyvän Paimenen kirkkoon

Leijonat myyvät joulukuusia kolmessa paikassa:

Tervehdyssanat Mirja Salo, Rukoushetki
Satu-Elina Ansas, Lausuntaa Seppo Leveelahti,
Juhlapuhe Taina Lampela-Helin,
Musiikkiesitykset Pakilan Musiikkiopisto,
Maamme

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, musiikin maisteri Hannele Soljander-Halme sekä urheiluvaikuttaja Kurt Grönlund.
Vuoden maineteko
Pakila seuran vuoden maineteko -kunniamaininta on myönnetty ravintoloitsija, keittiömestari,
ruokakirjailija ja kotimaisen ruuan suurlähettiläälle Henri Alenille. Pakilassa asuva Alen käynnisti
koronapandemian aikana mallin,
jossa asukkaat saivat ostaa hänen
ravintoloittensa reseptejä ja ruokatarvikkeita sekä valmiita annoksia
kotiin kuljetettuina. v

Tervetuloa
Itsenäisyysjuhlaan!

Tervetuloa!

- Pakilan S-Market,Pakilantie,
Vuorenhaltioiden partiolaisten
kanssa.

18. – 22.12.2020
klo 10 - 20

Järjestäjät suosittelevat maskien käyttöä!
Kunniamerkit

- K-Supermarket Torpparinmäki
Kaskipartion partiolaisten
kanssa.

19. – 22.12.2020
klo 12 - 18
- K-Market Pikkusisko
(Itä-Pakila)

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

Arja Ahlajoki Kööpenhaminan tivolissa.

Kertyneet varat
käytetään
lyhentämättöminä
nuorisotoiminnan
hyväksi.

LC Helsinki/Pakinkylä

maunulan
apteekki

P a lvelemme ma-pe 8.30-19, la 9-16
P akilantie 10, 00630 H :ki, 09 -724 8543
maunulan_apteekki.helsinki@apteekit.net
K atso kaikki tarjoukset
www .maunulanapteekki.fi
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18. – 23.12.2020
klo 10 - 20

Avainapteekit

PARTURI-KAMPAAMO, MANTTAALITIE 13

SALON BONITA

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

TEKSTI JA KUVA
Olli Aulio

TEKSTI JA KUVA Olli Aulio

Trampoliineja
ulkoilukohteisiin

Kaskipartio
45 vuotta

P

ääkaupunkiseudun suurimpiin
kuuluva partiolippukunta Kaskipartio saavutti kuluneena vuonna
45 vuoden iän. Lippukunnanjohtaja Albert Raulus kertoo, että tarkoituksena
oli viettää juhlia lokakuussa, mutta korona sotki suunnitelmat. Juhlat on jouduttu siirtämään tulevaisuuteen. Lippukunnassa on tällä hetkellä vajaat 200 jäsentä.
Paloheinässä partiointia
ja 60-luvulla
Vaikka Kaskipartio täytti nyt 45 vuotta,
on Paloheinässä partioitu jo paljon pidempään. Syksystä 1963 alueella toimi
lippukunta Paloheinän Partiopojat. Sen
nimi parivuotta myöhemmin muutettiin muotoon Kaskenviertäjät. Tyttöpartiointi alueella alkoi 1964 kun perustettiin Metsäkastikat lippukunta. Molempien lippukuntien toiminta oli hyvää,
sillä vuoteen 1975 mennessä kummassakin lippukunnassa oli yli 50 jäsentä.
Vuonna 1975 pidettiin Paloheinän
kirkolla Kaskipartio ry:n perustava kokous, jossa Metsäkastikat ja Kaskenviertäjät päätettiin virallisesti yhdistää
yhteislippukunnaksi. Uuden lippukunnan nimeksi valittiin Kaskipartio ry, joka liittyy sekä lopetettujen lippukuntien
nimeen että alueen paikallisnimistöön.
Saman vuonna hyväksyttiin myös lippukunnan merkki.
Kokoontumispaikkana oli lähes alusta alkaen Paloheinän kirkko. Lasten vanhemmat kunnostivat kirkon väestösuojan kokonaan partiolaisten käyttöön.
Väestösuojaan tuli kuitenkin vesivahin24 PAKILAN PAKINAT

koja ja sen käyttö hiipui. Mutta kokoontumispaikkana olivat Paloheinän kirkon
muut tilat kuten autotalli. Partiolaiset
kutsuivat näitä tiloja nimillä uimala ja
kuivala.
Kun Paloheinän kirkon tilat joutuivat vesivahinkojen vuoksi käyttökieltoon löytyivät uudet tilat Välitalontieltä entisestä ns Grafikan talosta vuonna
2014. Vuonna 2020. Kaskipartio siirtyi
kokoontumaan Pakilan kirkon tiloihin.
Lippukunnalla oli jonkin ajan toimintaa myös Torpparinmäessä.
Lippukunnan kämppä
Siuntiossa
Vuonna 1975 lippukunta anoi rakennuslupaa partiokämpälle seurakuntayhtymän maille Siuntion Korpirauhaan.
Tuhansien talkootuntien jälkeen maja
vihittiin käyttöön 1977 ja oli siitä lähtien runsaassa käytössä. Siellä tehtiin yhdeksänkymmenluvulla laaja peruskorjaus. Maja kuitenkin vähitellen tuli huonoon kuntoon. Kun pohdittiin sen korjaamista jälleen, todettiin että olisi järkevämpää tehdä kokonaan uusi maja.
Vuonna 2012 päätettiin purkaa vanha
huonokuntoinen maja. Vuonna 2013
rakennus purettiin. Honkarakenteen
hirsitoimitus tuli keväällä 2014 tontin
lähelle. Hirret kannettiin mies- ja naisvoimin ja osin mönkijän avustamana
tontille 250 metrin päästä. Seuraavat
vuodet rakennettiin majaa ja juhlalliset
vihkiäiset olivat 1.9.2018.
Maja tehtiin lähes kokonaan talkootyönä. Työtunteja tehtiin lähes 10 000
tuntia ja siitä Pakinkylän leijonien

Kaskipartion uusi
kämppä Siuntion
Korpirauhassa.

TEKSTI Kati Venäläinen/Kaskipartion
tukiyhdistys ry:n hallituksen jäsen

Kaskipartion tukiyhdistys ry
10 vuotta
Kaskipartion tukiyhdistyksen perustamiskokous pidettiin 7.10.2010 entisen Paloheinän kirkon tiloissa ja
toiminta aloitettiin tarjoamalla apua
lippukunnalle kartoittamalla mahdollisia toimitiloja haastavassa kolotilanteessa. Yhdistyksen jäsenet ovat
entisiä lippukuntalaisia ja nykyisten
lippukuntalaisten vanhempia.
Kymmenen vuoden aikana tukiyhdistys on tukenut lippukuntaa monin
tavoin, pienillä ja suuremmilla tempauksilla. Tukiyhdistys oli mukana
merkittävässä roolissa kaskipartion
kämpän varainhankinnassa järjestäen erilaisia tempauksia vuosien varrella. Näiden avulla tukiyhdistys pystyi tukemaan kämpän rakentamista
kymmenillä tuhansilla euroilla.
Tukiyhdistys on myös apuna lippukunnan toiminnassa esim kesäleireillä ja järjestämällä sudenpennuille
toimintaa. v

osuus oli noin 2000 tuntia. Rakennuksen kerrosala on 153 m2. Pakinkylän leijonat tukivat hanketta yhdessä ARS säätiön kanssa 50 000 eurolla. Myös muut
alueen leijonaklubit Pakila ja Aurora
ovat olleet hankkeessa mukana. Merkittävä tuki tuli myös lippukunnan tukiyhdistykseltä. Rahoittaja oli tietenkin
myös lippukunta. v

Kuluneen syksyn aikana on alueemme
ulkoilukohteisiin ja puistoihin rakennettu trampoliineja. Trampoliineja on
aina vierekkäin kaksi ja ne ovat maanpinnan tasolla. Trampoliinit ovat kaikkien alueen asukkaiden ja kaikenikäisten käytettävissä.
Tapasimme Jari Nuotion, 13 vuotta,
Paloheinän ulkoilumajan luota. Hän oli
kokeilemassa hyppelyä trampoliinilla ja
kertoi että heillä on kotipihalla trampoliini. Asiantuntijana hän piti maassa
olevaa trampoliinia ihan hyvänä ja oli
sitä mieltä, että kun tramppa on maan
tasalla, niin se sopii hyvin kaiken ikäisille.
Idea trampoliineista syntyi kun alueen yläkoulujen festivaaleilla kysyttiin
nuorilta ajatuksia ja toiveita alueen viihtyisyyteen liittyen. Kouluilla järjestettiin äänestykset. Niissä oli mukana 11
erilaista ehdotusta. Äänestäjiä oli yhteensä 828 ja eniten ääniä saivat maa-

Mikä on
OmaStadi?
Helsingin kaupunki
varaa budjettiin rahaa tänä vuonna 8,8
miljoonaa euroa. Tämän rahan käytöstä
voivat helsinkiläiset
ideoida
ja äänestää hankkeita, jotka kaupunki
toteuttaa. Oma stadi hanketta voi seurata:
omastadi.hel.fi

han upotettavat trampoliinit. Sen jälkeen ehdotus valittiin yhdeksi OmaStadi-hankkeen toteututettavista hankkeista.
Trampoliineja on Paloheinän ulkoilumajan lisäksi myös seuraavissa paikoissa:

• Pirkkolan liikuntapuisto /Lähiliikuntapaikka (Plotti)
• Pikkukoskella
• Pakilan uimarannan lähistöllä
• Oulunkyläntien kentän lähistöllä
• Kylänvanhimman puistossa
• Leikkipuisto Torpparinmäessä v

TEKSTI JA KUVA Olli Aulio

Kaskipartio ja kutomakerho muuttivat
Kaskipartio ja seurakunnan kutomakerho olivat muutamia vuosia kokoontuneet osoitteessa Välitalontie 71 olevassa talossa. Syksyllä molemmat muutti-

vat Pakilan Hyvän Paimenen kirkolle.
Kaskipartio seurakunnan nuorisotilaan
ja kutomakerho kirkon sisäänkäynnin
vieressä olevaan tilaan.
Kaskipartio on perinteisesti toiminut Paloheinän – Torpparinmäen alueella ja partiolippukunta Vuorenhaltiat kirkon vieressä olevassa partiomajassa. Tällä hetkellä molemmat lippukunnat toimivat siis aivan vierekkäin. Kaskipartio toivoo, että kokoontumistilaratkaisu olisi väliaikainen ja että uusi kokoontumistila löytyisi Paloheinän
alueelta, jotta partiotoimintaa olisi kattavammin tarjolla koko alueellamme.
Välitalontie 71 tontti aiotaan muuttaa kaavamuutoksella asuinrakennuksen tontiksi ja sille on tarkoitus rakentaa kolmikerroksinen kerrostalo ja kolme kaksikerroksista rivitaloa. v

Tunnetko Pakilaa?
Vastaukset
sivun 15 kuviin:
1. Pakilan Yläasteen piha
2. Ohrahuhdantie 4, Itä-Pakila
3. Spelttitie 6, Itä-Pakila
4. Seikkailupuisto Korkeen alue,
Paloheinä
5. Hyvän Paimenen kirkon piha
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Ajankohtaista
TEKSTIT Juha Ahonen, Olli Aulio, Jorma Lahti-Nuuttila

Koronan vaikutus
alueemme toimijoihin
Tiedustelimme muutamalta
alueemme organisaatiolta
sekä yritykseltä miten
korona on vaikuttanut heidän
toimintoihinsa. Saimme
seuraavanlaisia vastauksia.

Pakilan
Musiikkiopisto
Koronavirus on aiheuttanut
jonkin verran oppilaskatoa,
eniten on vähentynyt musiikkileikkikoululaiset koska etänä
musisointi ei heille oikein soveltunut. Muut musiikkiopiskelut toteutettiin kevätkaudella pääsääntöisesti etäopiskeluna, kertoo Opiston rehtori Anni Holma.
Aluksi hieman harjoiteltiin
mutta pian homma toimi hyvin. Opettajat ja oppilaan olivat toki tyytyväisiä, kun palattiin jälleen lähiopetukseen kesän jälkeen.
Opisto on saanut etäopiskelun laitteisiin rahaa valtiolta,
nyt ollaan paljon paremmassa tilanteessa kuin alkukeväästä mikäli joudutaan uudelleen
opettamaan etänä.
Eniten opiston toiminnassa
ovat vähentyneet ulkopuoliset
musiikkiesitykset, sillä hoivakodit ja yritysten sekä yhdistysten juhlat ovat loppuneet kokonaan, näillä on aiemmin ollut
suuri merkitys opiston musiikkikasvatuksessa. Samoin suurempia kuten kirkkoesiintymisiä ei tänä vuonna ole ollut. v
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Margito

Salus Pakila

Iris Bjökman Parturi-Kampaamo Margitosta kertoo
kevään olleen aika kivireki, mutta vain parin-kolmen viikon ajan, jonka jälkeen pikku hiljaa tilanne on
parantunut. Keväällä jouduttiin pitämään kampaamo kokonaan kiinni muutaman päivän ajan asiakkaiden kaikottua. Nyt syksyllä
ollaan suunnilleen runsaassa
60 prosentin käyttöasteessa.
Iris korostaa, että Margitossa
pidetään hyvä huoli desinfioinnista sekä käytetään työn
aikana kasvosuojia. Jokaisen
asiakkaan jälkeen desinfioidaan pöytä ja tuoli. Hänen
mukaansa Margitossa on
turvallista käydä kampaajalla tai parturilla. v

Riku Autio Salus Pakilasta kertoo myös merkittävästä käyntien vähenemisestä kuntosalilla: keväällä käynnit vähenivät jopa 90 prosenttia. Rikun mukaan kuntosalia ei kuitenkaan tarvinnut sulkea, koska kyettiin pitämään kaikki turvatoimet ja hygienia kunnossa, kun 18 tunnin
aukioloajan aikana kävi vain kymmenen kävijää. Kun nyt tilanne on normalisoitumassa, niin
asiakkaita on 2-3 keskimäärin tunnissa. Hyvänä käytänteenä Riku toteaa Saluksen aloittaneen
nopeasti tuntien etäohjauksen, jota edelleen jatketaan mm. etäpilateksena Zoomin kautta ja
etä-HIITTinä Facebookin kautta. Lisäksi kuvataan nyt paljon enemmän videotallenteita, joiden avulla kuka tahansa voi harjoitella kotonaan
itselleen sopivana aikana. Riku sanoo: ”Olemme
selvinneet melko hyvin, vaikka vuosi tulee olemaan taloudellisesti huono. Tärkeintä on kuitenkin, että pysytään pystyssä ja lähialueen ihmiset pääsevät pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan kokonaisvaltaisesti. Täsää tilanteessa ei voi unohtaa liikunnan tärkeyttä.” v

Ajan Herkku
Åsa Harju kotileipomo Ajan Herkusta kertoo, että maaliskuussa myynti pysähtyi kuin seinään, kun kahvilat menivät kiinni. Yrittäjä työskenteli vain yhden päivän viikossa maalis-toukokuussa, silloin muutamat asiakkaat ostivat tuotteita pakastimeen kerran viikossa koko viikon tarvetta
varten. Kesäkuun jälkeen tilanne on normalisoitunut uudeksi normaaliksi, mikä on nelisenkymmentä prosenttia pienempi taso kuin ennen koronaa. Yrittäjä luottaa nyt siihen, että ruokaravintoloita eikä kahvioita enää
suljettaisi. v

Ullastiina

Kaskipartio

Ulla Kinnunen asustehuolto Ullastiinasta toteaa heidän olleen
yksi häviäjistä. Kun keväällä koko yhteiskunta pysähtyi: ei ollut
ylioppilas-, rippi- eikä muitakaan
juhlia, ei ollut tarvetta millekään.
Ja juuri kun kesällä alkoi tilanne
parantua ollaankin siirrytty koronan toiseen aaltoon ja taas on
kysyntä heikentynyt. Lisämyyntiä on saatu kuitenkin es. hygienieasuojainten myynnillä. Mutta
sekään ei tietysti korvaa asiakaskäyntien vähenemistä. Kysynnän
vähenemisen seurauksena on liikkeen aukioloaikaa supistettu kolmeen päivään viikossa. v

Koronaepidemia on vaikuttanut
merkittävästi partiolippukunta
Kaskipartion toimintaan kertoo
lippukunnanjohtaja Albert Raulus. Heti maaliskuussa meni
kaikki toiminta retkistä kokouksiin jäihin. Myös koko Pohjoisen
Helsingin alueen lippukuntien
kesäleiri Avara peruttiin.
Viikoittaisia kokouksia pystyttiin jatkamaan syyskuussa, mutta tätä kirjoitettaessa toistaiseksi
ne pidetään vain ulkotiloissa. Pienempiä ryhmien retkiä pyritään
järjestämään nyt syksyllä, mutta isompia koko lippukunnan tapahtumia ei järjestetä. v

Pakilan Tormaystävät
Koronaepidemialla oli suuri vaikutus Pakilan Tormaystävät r.y.:n toimintaan.
Yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Pauli Matikainen kuoli yllättäen
koronaepidemian ensimmäisten uhrien joukossa 3.4.2020. Hän oli ollut ensin yhdistyksen hallituksen varajäsen vuodesta 1992 ja sittemmin hän toimi
yhdistyksen puheenjohtajana useaan otteeseen pitkiä aikoja aina äkilliseen
kuolemaansa saakka.
Myös muullakin tavoin epidemia vaikutti, kertoo yhdistyksen sihteeri Leena Aulio. Tapana on jo vuosikausia ollut tehdä keväisin 3-4 päivän retki Viroon. Tämän vuoden retki oli suunniteltu tehtäväksi Saarenmaalle, Hiidenmaalle ja Haapsaluun. Ohjelma oli valmis, tutustumispaikat sovittu ja yöpymiset varattu. Retki peruutettiin. Suunnitelmissa on toteuttaa retki samalla
ohjelmalla vuonna 2021.
Syksyisin on ollut tapana tehdä päiväretki sopivaan kohteeseen kotimaassa. Siitäkin luovuttiin.
Kevään vuosikokous siirrettiin syyskuulle ja toteutettiin pienehkön osallistujamäärän voimin. Yhdistyksen piti vastata kirkkokahveista yhtenä sunnuntaina. Nekin peruttiin. Hallitus on kokoontunut tarpeen vaatiessa. Jouluavustukset lähetetään Tormaan. v

Ruoan verkkokauppa
räjähti kasvuun
Pakilassa!
Koronan selvä voittaja on ollut ruoan verkkokauppa. Olemme ostaneet
ruokaa ennen aika haluttomasti verkon kautta, mutta koronan myötä
kaikki toimijat kertovat nyt monikertaisia kasvulukuja aiempaan verrattuna. Ja nettikauppa kasvoi keväällä koko ajan siten, ettei kaupan toimijat
tahtoneet kyetä vastaamaan kysyntään eikä varsinkaan toimitusajat olleet ruoan tarpeeseen nähden sopivia.
Kummatkin isot toimijat S-ryhmä ja K-ryhmä ovat kilvan lisänneet
myymälöidensä lukumäärää ruoan verkkokaupan toimijoina. Asiakas voi alueellamme tällä hetkellä tilata kaikista S-ryhmän ketjuista, kun
S-Market Maunula liittyi verkkokaupan toimijoihin. Alepa, Prisma
ja S-Market toimivat Foodie.fi:ssä ja
Food Market Herkku kauppa.foodmarketherkku.fi. HOK Elannon
verkkokaupan kehityspäällikkö Jukka Ranua kertoo kaikkien ketjujen
myynnin moninkertaistuneen Pakilan alueella ja keskitilauksen olevan
reilusti yli sadan euron.
K-ryhmän osalta Pakilassa ruoan
verkkokaupan hoitaa pääosin K-Supermarket Torpparinmäki. Kauppias Hannu Lehtinen kertoo koronan
alun mahdottoman tilausruuhkan
jo muuttuneen hallittavissa olevaksi,
mutta kaupan taso on edelleen varsin korkea. Kauppias uskoo verkkokaupan jäävän nyt pysyvästi korkealle tasolle. Kuitenkaan verkkokaupan
osuus ei ole liikevaihdosta vieläkään
useita prosentteja, joten kasvunvaraakin on paljon. v
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Ajankohtaista
TEKSTI Olli Aulio

TEKSTI JA KUVA Olli Aulio

Auta Lasta
Auta Perhettä

Skeittipuisto Paloheinään?
Alueemme leijonaklubit ovat ehdottaneet, että Paloheinään rakennettaisiin
skeittipuisto. Ehdotus liittyy OmaStadi hankkeeseen. Siinä helsinkiläiset ideoivat ja äänestävät hankkeita, jotka kaupunki toteuttaa. Tämä OmaStadi hanke
toteutetaan nyt toista kertaa.
Hankkeeseen on Helsinki varannut yhteensä 8,8 miljoonaa euroa (viime vuonna 4,4 miljoonaa). Tästä summasta on alueemme Helsinki Pohjoinen
saa 477 000 euroa. Ehdotukset kerätään nettiportaaliin ja kaikki 12 vuotta täyttäneet helsinkiläiset saavat äänestää. Eniten ääniä saaneet ehdotukset to-

teutetaan.
Pakinkylän leijonaklubin presidentti Seppo Ratilainen toteaa että vastaavanlainen puisto on Eläintarhan kentän vieressä ja siinä voi harrastaa sekä
skeitti- että potkulaudoilla. Hän lisää
että paloheinän urheilupuiston aluetta
ollaan muutenkin kehittämässä ja tällainen skeittipuisto sopisi alueelle hyvin.
Seppo lisää että ensisijaisesti nuorisolle suunnatun skeittiparkin ehdottaminen on leijonatoiminnan mukaista
eli se tukisi alueemme nuorison harrastusmahdollisuuksia. v

TEKSTI JA KUVA Aarne Kivioja

Lasten leijonahiihto Paloheinässä
Ai ensi talvenako? Onko lumitakuu? Tavallaan on. Säänhaltijallehan emme voi
mitään, mutta ei hätää. Suomen Hiihtoliitto valmistelee yhteistyökumppanina lumisen hiihtotapahtuman tarvittaessa korvaavaan ”mustan maan” Leijonahiihdon toteutustavan.
Lasten Leijonahiihdon järjestävät ensi talvena tammi-helmikuun 2021 aikana yhteistyössä Pakilan Veto hiihtoseurana ja LC Helsinki/Pakinkylä vapaaehtoistoimintajärjestönä.
Olemme tarkoittaneet kyseisen ta-

pahtuman 4-12
vuotiaille. Sellaisillekin, joilla ei
juuri ole aikaisempaa hiihtokokemusta. Sellaisillekin, joilla ei ehkä ole juuri nyt sopivia hiihtovälineitä.
Seuraa siis vuodenvaihteen jälkeen
Pakilan Vedon (www.pakilanveto.fi) ja
LC Hki/Pakinkylän (www.verkkoviestin.fi/lionshkipakinkyla) viestintää ja
tule mukaan tapahtumaan. v

TEKSTI Marja Leena Turunen

Heijastin
heijastinpuusta
Pakinkylän leijonaklubi on syksyllä,
nyt kolmatta vuotta perustanut ”heijastinpuun” Yhdyskunnantielle Etupellon leikkipuiston kulmaan. Idea
on sellainen, että leijonat kiinnittävät narulla heijastimia puuhun ja jokainen heijastinta tarvitseva voi siitä
käydä ottamassa itselleen heijastimen
ja näin osaltaan voidaan parantaa liikenneturvallisuutta.
Idean toteuttaja Marita Stenbacka
kertoo, että puu on edellisinä vuosina saanut erittäin hyvän vastaanoton.
Ihmiset ovat ottaneet tarpeeseensa
heijastimia, mutta ne joilla on ollut
liikaa ovat myös täydentäneet kokoelmaa. Lisäksi leijonat ovat tarvittaessa
täydentäneet heijastinvalikoimaa. v

Alueellamme toimiva Lions Club Helsinki/Aurora järjesti yhdessä K-supermarket Torpparinmäen kauppiaiden
Hannu ja Mimmi Lehtisen kanssa Isänpäivän alla toisen kerran Auta Lasta Auta Perhettä -keräyksen. Keräyksen ajatus on yksinkertainen: asiakkaita pyydetään ostamaan yksi ylimääräinen tuote
ja tuomaan se kaupan keräyspisteeseen
ja me lionit toimitamme sen eteenpäin
apua tarvitseville lapsiperheille. Asiakas
päättää itse millaisen tai minkä hintaisen tuotteen hän haluaa ostaa ja lahjoittaa eteenpäin. Lahjoitustuotteiksi sopivat kaikki päivittäistuotteet, joita perheet tarvitsevat. Tuotteiden tulee kestää säilytystä, joten parhaiten lahjoitettavaksi soveltuvat pilaantumaton kuivaruoka, säilykkeet, hygieniatuotteet sekä
lasten tarvikkeet ja lelut.
Auta Lasta Auta Perhettä -keräys syntyi alun perin Itävallassa. Lions-liikkeen
nuorisojärjestö Leot haastoi Itävallan
lionsklubit mukaan keräykseen. Keräys järjestettiin samana päivänä kaikissa
tietyn kauppaketjun myymälöissä ympäri Itävaltaa. Keräysidean toi Suomeen
vuonna 2011 Lions Club Helsinki/Finlandia ja se on levinnyt ympäri Suomea.
Lahjoitetut tuotteet toimitetaan yleensä Ensi- ja turvakotien Liiton jäsenjärjestöjen tai kirkon diakoniatyön kautta

Kuvassa vasemmalta auroralaiset Marja-Leena Turunen, Mirja salo ja Tuula NickbergKinnarinen paketteja vastaanottamassa.

apua tarvitseville lapsiperheille.
Lions Club Helsinki/Auroran organisoiman keräyksen kohteena oli Pääkaupunkiseudun turvakodit ry:n Asumisyksikkö Kilpola, jonka päämääränä on tukea asiakasta väkivallattoman
elämän rakentamisessa ja vakiinnuttamisessa. Kilpolan toimintamuotona on
tuettu asuminen, jossa aikuiset ja lapset
saavat ammatillista tukea henkiseen selviytymiseen ja käytännön asioiden hoitoon.
Keräys otettiin alueellamme taas to-

della positiivisesti vastaan. Keräyksen
etuna on sen yksinkertaisuus ja konkreettisuus. Monet asiakkaat lahjoittivat
useamman tuotteen keräykseen. Vastaanotimme perjantai-illan ja lauantaipäivän aikana 12 täyttä ostoskärryllistä tuotteita, jotka toimitimme maanantaina Kilpolaan, jossa tuotteet otettiin
suurella kiitollisuudella vastaan. Sydämellinen kiitos kauppiaspariskunnalle ja keräykseen osallistuneille alueen
asukkaille, jotka mahdollistivat tämän
avun! v

TEKSTI Risto Sinkko

  

Pakila hyvän ilmanlaadun aluetta

U

lkoilman laatua mitattiin viime
syksynä ja talvena Pakilan, Paloheinän, Pirkkolan, Maunulan ja Torpparinmäen alueella vapaaehtoisten mittaajien avulla. Asiaan innostuneita mittaajia oli yhteensä 44. Mittaus tapahtui heidän käyttöönsä annettujen sensoreiden avulla ja tiedot kerättiin kännykkäsovelluksella.
Tekijänä oli Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium. Mittaus
on osa Healthy Outdoor Premises for
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Everyone UIA HOPE -kampanjaa, joka on kolmivuotinen ensi vuoden lokakuussa päättyvä EU:n tukema projekti.
Tulosten yhteenvedon mukaan Pakila on mittausten perusteella tyypillisesti hyvän ilmanlaadun aluetta. Mittauksissa nähtiin, että pienhiukkaspitoisuudet nousevat iltaisin puunpolton ja liikenteen seurauksena.
Myös HSY eli Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä julkaisee
ilmanlaatutietoja indeksinä päivittäin.

Pakilan, Paloheinän ja Torpparinmäen
alueet ovat luokituksen mukaan parhaan
tai toiseksi parhaan ilmanlaadun aluetta.
Kehä 1:n ja Tuusulantien alueet kuuluvat näitä huonompaan luokkaan. Paloheinän ja Tuomarinkylän alueet ovat satunnaisena päivänä katsottuna yhtenäisesti parhaimman laadun aluetta. v
Ilmanlaatukartta löytyy netistä:
www.hsy.fi/ilmanlaatukartta

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

PAKILAN PAKINAT 29

Ajankohtaista
Tilaa joulun herkut ennakkoon
kätevästi netistä tai
suoraan myymälästämme!

TEKSTI Jorma Lahti-Nuuttila

Pakilan ja Torpparinmäen S-Marketit uudistetaan 2021!
Alueemme HOK-Elannon S-Marketit
uudistetaan isosti ensi vuoden aikana
kertoo S-Market ketjujohtaja Ari Talso
ensi vuoden näkymistä Pakilassa.
Pakilan S-Market uudistetaan kevään
2021 aikana, jolloin asiakaskyselyn perusteella hiotaan valikoimaa juuri oman
alueen asiakkaiden tarpeiden mukaan.
Toinen kohde on uudistaa myymälän
miljöö ja ostoympäristö nykyvaatimusten mukaiseksi. Myymälän tekniikkaa
parannetaan energiatehokkuuden varmistamiseksi. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan S-Market Pakila palvelee koko uudistamistyön ajan. Toki remontti voi aiheuttaa kaupankäyntiin
pientä haittaa, mutta pyritään toteuttamaan mahdollisimman vähin häiriöin.
Torpparinmäen S-Marketin kohdalla
on tarkoitus toteuttaa myymäläkiinteis-

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

tön laajennus, jolla saadaan myymälätilaan lisää neliöitä. Lisäneliöt merkitsevät mahdollisuutta parantaa selkeästi tarjoomaa ja valikoimia.
Torpparinmäen S-Marketin uudis-

tustyön aikataulu täsmentyy alkuvuonna ja siitä kerrotaan tarkemmin myöhemmin, kertoo Ari Talso. Tavoite on
kuitenkin toteuttaa koko hanke niin,
että valmista on jo syksyllä 2021. v

TEKSTI Juha Ahonen KUVA Poliisi Mika Pakarinen

TEKSTI Risto Sinkko

Alueen liikenneonnettomuudet laskussa

Paloheinään
frisbeegolfrata

Facebook ryhmissä on käyty keskustelua, siitä miten turvallinen alueemme
on liikenteellisesti. Onko kehitys menossa huonompaan suuntaan, onko lasten koulutie turvallinen?
Tulevaisuutta on vaikea ennustaa
mutta taaksepäin kun katsotaan alueen
onnettomuustilastot ovat laskemaan
päin. Koko Helsingissä tapahtui onnettomuuksia 1970- luvulla noin 1700
kappaletta vuosittain. Vuonna 2019 onnettomuuksia oli alle 400 kpl vaikka samaan aikaan liikenteen määrä yli kaksinkertaistui.
Onnettomuuksissa vastaavasti kuoli 70-90 luvuilla 20-30 henkilöä vuosittain, vuonna 2010-luvulla keskimäärin
7 henkilöä. Viime vuonna ei Helsingin
alueella kuollut yhtään jalankulkijaa. Samoihin lukuihin on viimeksi päästy sata vuotta sitten, eli hyvää kehitystä Helsingin alueella.
Alueemme kuuluu Helsingin poliisin
pohjoiseen suurpiiriin, joka kattaa Pakilan, Paloheinän, Torpparinmäen, Itä-Pa30 PAKILAN PAKINAT

kilan ja Maunulan lisäksi Oulunkylän
alueen (pätkä Kehä 1 myös mukana).
Vuonna 1980 alueella sattui 50 onnettomuutta, joista jalankulkijoita oli 7
kappaletta. Vuonna 2010 luvut puolestaan olivat 49 ja jalankulkijoita tällöin
oli 4.
Vuonna 2018 luvut olivat kokonaisonnettomuuksien määrä 33 joista jalankulkijoita 1. Siis viimeisen kymmenen
vuoden aikana merkittävää parannusta
alueemme onnettomuusmäärissä. v

www.vesivek.fi
Kattoluuri 019 211 7390

Kaupunki on suunnittelemassa
Paloheinän liikunta-alueelle frisbeegolfrataa.
– Alustava ratassuunnitelma
on tehty, eli siinä on vain katsottu, miten radat voisivat sijoittua
alueelle, kertoo urheilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg Helsingin kaupungilta. Hänen mukaansa radan lopullinen suunnittelu ja
mahdollinen toteutus siirtyi ensi
vuodelle.
Frisbeegolfissa kiekkoa heitetään maalikoria kohti golfin tapaan niin monta kertaa, että se lopulta osuu koriin. Golfin tapaan
tarkoituksena on päästä rata läpi
mahdollisimman vähillä heitoilla. Frisbeegolfissa väylien pituudet vaihtelevat 50 metristä aina
yli 250 metriin.
Alan harrastajien toiveissa on
pitkään ollut harrastuspaikkojen
lisääminen Helsingissä. v
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OSTAMME
TONTTEJA
OTA YHTEYTTÄ:

MATIAS KAJULA

045 678 3987

WWW.CONMEST.FI

