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Pakilankylän hyväksi

H

akilan lionsklubin perustamisesta on 60 vuotta.
Olemme saaneet pakilalaisilta paljon tukea ja kannustusta eri tavoin. Kiitokset siitä!
Toiminta-aikaan sisältyy paljon pakilalaisille tuttuja aktiviteetteja: piano NMKY:n taloon, ladyjen kahvikonsertit, Tuomarinkylän kevättempaus, kylätapahtumat
jne. Ja pakilalaiset ovat osallistuneet tapahtumiin, voimme puhua kymmenistä tuhansista kävijöistä.
Tärkeä osa klubimme kohteista on ollut näkemisen
puolesta toimiminen: klubi toimi piirin 107 N kaikkien lionsklubien voimien kokoajana, kun tehtiin Näkövammmaisten liiton Iiriskeskukseen kuntoutuspiha, oppimiskeskus, taikalattia ja Viriketila Arvo. Näihin hankkeisiin osallistui tukijana myös AARNE RITARI Säätiö
sekä kansainvälinen Lions Clubs International Foundation, viimeksi mainittu ensimmäisen kerran piirin historiassa.
Klubillemme on ollut aina iso asia edistää alueemme
yhteisöllisyyttä ja toimia yhteistyössä eri aktiviteeteissa
muiden alueen toimijoiden kanssa. Tämän vuoksi olemme kutsuneet muita toimijoita mukaan es. itsenäisyysjuhlaan, jota olemme järjestäneet perinteisesti pieniä katkoksia lukuunottamatta.
Me leijonat toimimme Pakilan alueella hyvässä yhteistyössä. Pakilan klubi tuki vuonna 1980 kummiklubina
Pakinkylän klubin perustamista ja Pakinkylä vuorostaan
LC Auroran perustamista 15 vuotta sitten.
Pakilan lionsklubi toivottaa kaikille pakilalaisille mukavaa joulun aikaa sekä erinomaista uutta vuotta 2022! v

yväntekeväisyysjärjestö Pakinkylän Lions Club toimii lasten, nuorten ja perheiden puolesta puhujana.
Olemme jo vuosien ajan avustaneet niin urheiluseuroja, partiotoimintaa, musiikkiopistoa, vanhuksia kuin perheitä. Lahjoitettavat varat keräämme yhteisistä aktiviteeteista, joita ovat mm. joulukuusien myynti, konsertit ja erilliset tapahtumat. Olemme esimerkiksi järjestäneet Hyvän Paimenen kirkossa suosittuja Ystävänpäiväkonsertteja. Suomen itsenäisyyttä juhlistamme vuosittain Itsenäisyyspäivän juhlalla 6.12 yhteistyössä Pakilan seurakunnan kanssa. Tilaisuudet ovat aina koonneet
runsaasti alueen asukkaita.
Korona aika kohdellut lapsia ja nuoria rankalla kädellä. Epävarmuuden tunne tulevaisuudesta sekä osallisuuden väheneminen ovat osuneet juuri siihen kasvun aikaan, missä rakennetaan
itsetuntoa ja tulevaisuuden maailmankuvaa. Osa lapsista on kokenut lisääntyvässä määrin yksinäisyyden tunnetta. Toivomme,
että voisimme ja osaisimme tukea lapsia ja nuoria kasvun polulla. Lapsi ei ole vain sijoitus tulevaisuuteen, vaan hän on arvokas juuri nyt ja tässä.
Näin joulun alla muistutamme Leijonakuusten hankinnasta
jouluksi. Myyntipisteinä ovat tutut S-Market Paloheinä, K-Super-market Torpparinmäki ja K-Market Pikkusisko. Myyntiaika on 18.-24.12.2021. Seutukunnan suurin valaistu kuusi löytyy tänä vuonna Hyvän Paimenen kirkon edestä.
Koemme Lions-toiminnassamme erittäin antoisaksi sen, että alueemme asukkaat ovat ottaneet järjestämämme tapahtumat
omakseen. Osallistumalla tuemme yhdessä alueemme hyvinvointia Haluamme myös kiittää ilmoittajiamme, jotka ovat lähteneet mukaan tukemaan ensiarvoisen arvokasta nuorisotyötä.
Lions-toiminta jatkuu myös uudessa normaalissa, jota parhaillaan opettelemme. Otamme mielellämme uusia jäseniä mukaan
mukavaan porukkaamme, jossa löytyy tekemistä kaikille. v
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TANELI TUOVINEN

Joulunajan tapahtumat
Pakilan seurakunnassa
Hyvän Paimenen kirkko, Palosuontie 1
(ellei tilaisuudessa toisin mainita)

Su 5.12.
klo 11 Toisen adventtisunnuntain messu.
Musiikkivieraina Jaana Pöllänen ja Ville Uusitalo.
klo 18 Kuulen taivaan tiukujen soivan
-joulukonsertti. Jaana Pöllänen (laulu & piano),
Ville Uusitalo (piano & kitara).
Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.
Ma 6.12.

Odotuksen
J

ilo

oulu on juhla, joka sisältää odotuksen tunteen.
Toinen odottaa joululauluja, toinen joulun tuoksuja. Toiselle odotuksen kohteena on jännitys lahjoista, toiselle joulun maut ja toiselle kodin koristelu
joulukuntoon. Monenlaista odotusta on ilmassa.
Odotukseen liittyvät aiemmat kokemuksemme. Joulun odotukseemme sisältyvät ne asiat, jotka ovat jouluihimme aiemmin liittyneet ja kuuluneet. Vuosien
saatossa jouluun on muodostunut monia kerroksia,
joiden kautta joulu rakentuu niin kotiimme kuin mieleemmekin.
Viime vuoden poikkeuksellinen joulu saattoi jättää jonkin odotuksen täyttymättä, mutta saattoipa sen
kautta syntyä myös jotakin uutta, jonka haluaa liittää
tänä vuonna joulunaikaansa.
Lohdullista ja iloa tuovaa joulun odotuksessa, on se,
että saamme tänäkin vuonna kuulla saman joulun sanoman seimen lapsesta ja jouluyön ihmeellisistä tapahtumista. Vaikka sanoma onkin satain vuotten takainen,
saa se tulla tänäkin vuonna lähellemme, koteihimme
ja sydämeemme. Joulun sanoma kuuluu, vaikka jokin
jouluun liittyvä odotus ei olisikaan mahdollista toteuttaa - odotuksemme saa täyttyä!
Siunattua joulun odotusta sinulle
ja läheisillesi!
Tiia Valve-Tuovinen
vt.kirkkoherra Pakilan seurakunta
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klo 11 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus.
Toteutetaan yhteistyössä Kaskipartion sekä
Vuortenhaltijoiden kanssa ja jumalanpalvelus
sisältää partiolaisten lupaukset.
klo 16 Itsenäisyyspäivän juhla.
Toteutetaan yhdessä Pakilan Musiikkiopiston
ja alueen lionsklubien kanssa.
Ke 8.12.
klo 17-19 Joulua Pakin talossa.
Joulukorttiaskartelua, tarjolla mehua ja
joulupipareita. Osoite: Etupellontie 2.
klo 18 Kauneimmat joululaulut.
Mukana Vox Sonora.
To 9.12.
klo 14 Joulun ihmemaa, aulan avajaiset.
Tervetuloa ihailemaan Joulun ihmemaata,
joka on rakennettu kirkon aulaan. Avajaispäivänä
tarjolla myös glögiä ja piparkakkuja. Joulun
ihmemaa on avoinna kirkon aukioloaikoina ja
esim. tapahtumien ja joululaulutilaisuuksien
yhteydessä 9.12.2021-11.1.2022.
klo 15-19 Joulua Pakin talossa.
Osallistujat saavat paistaa ison joulupiparin
ja/ tai neulahuovuttaa piparimuotissa pienen
joulukoristeen. Joulutarina pirtissä.
Osoite: Etupellontie 2.
klo 17-20 Aikuisten joulukorttiaskartelu.
Askarrellaan yhdessä joulukortteja Hyvän
Paimenen kirkon Yläsalissa takkatulen ja glögin
äärellä. Meiltä löytyy kaikki materiaalit valmiina.
Halutessasi voit tehdä samalla kortin vanhuk
selle, jotka seurakunnan diakoniatyö toimittaa
perille. Tapahtuma on maksuton.
klo 19 Seimeen syntynyt.
Sekakuoro Lenton joulukonsertti. Vapaa pääsy,
ei ohjelmamaksua.
Pe 10.12.
klo 19 Finnairin kuoron joulukonsertti.
Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 10 €.
La 11.12.
klo 10-13 & 14-17 Tonttuparkki. Tuo lapsesi
hoitoon ennen aattoa ja valmistele joulua rauhassa tai ota hetki omaa aikaa. Tonttuparkkiin

voit tuoda yli 3-vuotiaan lapsen, joka on
tottunut olemaan hoidossa. Leivomme
pipareita, askartelemme kortteja ja leikimme. Maksu 5 €/lapsi, Hinta sisältää
materiaalit sekä lauantaina välipalan, tiistaina ruoan. Mukaan mahtuu 10 ensimmäistä ilmoittautumisjärjestyksessä niin,
että useampaan päivään voi ilmoittautua
vain, jos ryhmiin jää tilaa. Ilmoittautumiset ja erityisruokavaliot moona.seppa@
evl.fi tai 09 2340 5559.
klo 18 Paloheinän musiikkikoulun
joulukonsertti. Vapaa pääsy.
Su 12.12.
klo 11 Kolmannen adventtisunnuntain messu yhteistyössä Pakilan naisvoimistelijoiden kanssa. Messun jälkeen
kakkukahvit.
klo 13 & 14 Lasten esittämä
joulukuvaelma.
klo 18 Kauneimmat joululaulut
featuring Duo Liperit eli oppilaitos
pastorit Sanna Uusitalo (laulu) ja Tiina
Kaaresvirta (laulu, kantele).
Ti 14.12.
klo 18 Metsämessu. Perinteikäs metsämessu järjestetään tänäkin vuonna
yhteistyössä Helsingin Ladun kanssa.
Yhteislähtö tapahtuu Paloheinän ulkoilumajalta (Pakilantie 124) klo 18 ja palaamme takaisin n. klo 19. 20. Rohkaisemme
sinua pukeutumaan lämpimästi ja ottamaan mukaasi myös (otsa)lampun.
klo 19.30 Kauneimmat joululaulut
Paloheinän mäen huipulla. Tule mukaan
huiputtamaan yksi seurakuntamme alueen maamerkeistä ja laulamaan yhdessä
joululauluja. Yhteislähtö Paloheinän majalta klo 19:30. Reippaan lauluasenteen
lisäksi mukaan kannattaa ottaa
(otsa)lamppu.
Ke 15.12.
klo 9-19 ”Tulkoon joulu!” Joulu
teemainen päivä yhdessä Paloheinän
kirjaston ja Risteyspaikan kanssa.
Ohjelmassa satuhetkiä lapsille, joulu
runoja, jouluteemaisia kirjoja, joululauluja ja glögiä. Tiedot tarkentuvat lähempänä ajankohtaa. Seuraathan nettisivujamme ja somea.
klo 15 – 19 Joulua Pakin talossa.
Olkiaskartelua lapsille ja aikuisille klo 1518. Joululauluja yhdessä klo 18-19.
Puffetti. varaa mukaan käteistä.
Osoite: Etupellontie 2
klo 11-19 Pop-up joululaulut. Joululaulupäivän kunniaksi laulamme yhdessä
joululauluja eri paikoissa ympäri Pakilaa/
Paloheinää. Tule mukaan laulamaan!

Ks. tarkemmat paikat ja ajat nettisivuiltamme ja somesta.
klo 17-19 Joululahjapaja. Aikuisen ja yli
4-vuotiaan lapsen yhteinen jouluinen askarteluhetki kahtena peräkkäisenä päivänä. Askartelemme kumpanakin päivänä
saman porukan kanssa jatkaen edellisen
päivän töitä. Materiaalimaksu on 10 €
aikuiselta ja yhdeltä lapselta (15 € aikuinen + kaksi lasta). Ilmoittautuminen ja
lisätiedot: moona.seppa@evl.fi
klo 18 Helsingin suomalaisen klubin
kuoron joulukonsertti. Vapaa pääsy,
ohjelma 10 €.
To 16.12.
klo 14-19 Joulua Pakin talossa. Ohjelmasta vastaa Pakila-Seura ja talossa vierailee myös pienten lasten suuri ystävä
Joulupukki. Glögitarjoilua ja pienimuotoinen puffetti on auki, varaa sitä varten
mukaan käteistä. Koirien joulu pihalla.
Jouluevankeliumi aitassa, klo 18.30
klo 17-19 Joululahjapaja (keskiviikon
paja jatkuu)
klo 19.00 Joulun ja laulun taikaa
-joulukonsertti. Helsingin laulu johtajanaan Hanna Remes, solistina sopraano Margit Tuokko. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Pe 17.12.
klo 17 Pakilan musiikkiopiston
cembalistien joulu. Vapaa pääsy.
klo 19 Rauhanyhdistyksen
joululauluilta.
La 18.12.
klo 18 Joulun lahja -joulukonsertti.
Taideyliopiston Sibelius-Akatemian
laulumusiikin aineryhmän ainejärjestö
Kukko ry järjestää jo perinteeksi muodostuneen Joulun laulu -joulukonsertin.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 e.
Su 19.12.
klo 11 Kauneimmat joululaulut
-messu. Musiikkivieraana Susanna Eronen. Kirkkokahveilla kuunnellaan ja lauletaan yhdessä lisää mm. englanninkielisiä joululauluja Susanna Erosen johdolla.
klo 16 Hartaita joululauluja -konsertti
kryptassa. Marja Sollo-Kauppinen,
mezzosopraano & Jan-Erik Ingvall, piano.
Vapaa pääsy ja ohjelma.

Ti 21.12.
klo 16-19 Tonttuparkki. Tuo lapsesi
hoitoon ennen aattoa ja valmistele joulua
rauhassa tai ota hetki omaa aikaa.
Tonttuparkkiin voit tuoda yli 3-vuotiaan
lapsen, joka on tottunut olemaan hoidossa. Leivomme pipareita, askartelemme
kortteja ja leikimme. Maksu 5€/lapsi,
hinta sisältää materiaalit sekä lauantaina
välipalan, tiistaina ruoan. Mukaan mahtuu 10 ensimmäistä ilmoittautumisjärjestyksessä niin, että useampaan päivään
voi ilmoittautua vain, jos ryhmiin jää tilaa.
Ilmoittautumiset ja erityisruokavaliot:
moona.seppa@evl.fi tai 0923405559.
klo 20 Kauneimmat joululaulut.
Mukana bändi.
Pe 24.12.
klo 13, 14 & 15 Joulun perhehartaus.
klo 16 & 17 Joulun perinteinen
hartaus.
klo 22 Jouluaaton iltamessu.
La 25.12. klo 8 Joulukirkko
Su 26.12.
klo 11 Tapaninpäivän jumalanpalvelus
klo 16 Tapaninpäivän Kauneimmat
joululaulut
La 1.1. klo 11 Jumalanpalvelus
Su 2.1. klo 11 Messu
To 6.1.
klo 11 Loppiaisen jumalanpalvelus
klo 15 Viimeiset Kauneimmat
joululaulut kryptassa.

HUOM! Varhaisnuorten joulukurssit
ovat pääosin täyttyneet jo ennakkoon,
mutta voit katsoa kurssitarjontaa
nettisivuiltamme kouluikäisten toiminnan
kohdalta ja kysellä sieltä löytyvistä
yhteystiedoista kursseille mahdollisesti
vapautuvia paikkoja.

Ma 20.12.
klo 17 ja 18.30 Lasten kauneimmat
joululaulut.
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Ostamme tontteja Pakilan alueelta
TEKSTI Jorma Lahti-Nuuttila, päätoimittaja 60 vsk.

Pakilan Pakinat 60 vsk.

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

Tarjoa rohkeasti!

Olas Group Oy
Kutojantie 6–8
02630 Espoo
p. 044 035 6800
topias.kalliokoski@olas.fi
www.olas.fi

– sitä kuusta kuuleminen jonka juurella asunto

P

akilan Pakinoiden ensimmäinen
numero ilmestyi 29.11.1962
Lions Club Helsinki-Pakilan julkaisemana. Lehti on ilmestynyt vuosittain jakaen Pakilan seudun asukkaille
tietoa alueen kehitysnäkymistä ja palveluista. Tunnukseen liittyy hyvin kotiseutuamme kuvaava näkymä kuusineen
ja pientaloineen. Sen ovat suunnitelleet tunnetut pakilalaiset taiteilijat Olli Mansnerus ja Jouko Pesola yhdessä.
Lehti on ottanut kantaa pakilalaisen elämäntavan puolesta on sitten ollut kysymys alueen rakentamisesta, liikenteestä tai muusta kehittämisestä.
Mukana on saattanut olla myös vastustamista valtion/kaupungin hankkeille, joista alueen asukkaat eivät ole pitäneet. 1960-luvun lehdistä on jäänyt
talteen varsin vähän. Sitä vastoin 1970
luvulla lehti otti näyttävästi kantaa erilaisiin rakenteellisiin ilmiöihin: Pääkirjoitusotsakkeet: ”Viemärivero” uhkaa kauhisteltiin vesimaksuja ja varsinkin jäteveden puhdistusmaksua, Moottoritie (Tuusulan moottoritie), joka jakoi Pakilan kahteen osaan sai kärkevää arvostelua, Pakilan alueen kehittä6 PAKILAN PAKINAT

miseen kiinnitettiin suuri huomio monessa lehdessä. Kaikki aiheet olivat sen
hetkisen Pakilan kehityksen kuumia perunoita. 1974 otettiin kantaa tosi railakkaasti Pakilan asemakaavoitukseen:
Pakilasta ”Lääväkylä”kirjoitus julkaistiin HS:ssa ja moitittiin runsaasti virkamiehiä asukkaiden mielipiteiden ohittamisesta ja Pakinoissa otti asiaan kantaa usean sivun kirjoituksella Elmar Baderman tekn.lis,arkkitehti SAFA. Aluksi lehti oli vain parisivuinen, mutta laajeni nopeasti 12-18 sivuiseksi. Lionsaatetta ja sen toiminnallisia tavoitteita
kerrottin alkukauden lehdissä voimakkaasti.
Vuoden 1980 lehden toimituskunnan muodostivat kaksi lionsklubia: Pakilan LC ja Pakinkylän LC. Lehti sai lisää hartioita ja lehden sivumäärä kasvoi
28 – 32 sivuun. Yhteinen lehti jatkoi
kotiseututyötä korostavaa linjaa ja seurasi alueen kehitystä tunnollisesti. Samalla muodostui tavaksi, että klubipresidentit kirjoittivat yhteisen pääkirjoituksen. Luultavasti samalla lehden linja muuttui pikkuisen myötäsukaisemmaksi yleisiin alueen kehitysnäkymiin.

Lehti tehtiin pitkään musta-valkoisena versiona, kunnes 1994 siirryttiin vähitellen käyttämään neliväristä painoasua: ensin kannet ja sitten pikku hiljaa
koko lehdessä. Näin lehden luettavuus
parani merkittävästi.
Lehden tavoite on ollut käsitellä alueen asioita monipuolisesti ja kehityshakuisesti. Ja tarjonnut tilaa paikallisille
toimijoille kertoa omista hankkeistaan.
Pääkirjoitusten kannanotoista ehkä eniten herätti keskustelua vuoden 2010
a beacon of hope, jossa presidentit ilmaisivat tukensa alueelle suunnitellulle Alkon myymälälle perustellen asiaa
ilmastosyillä ja palvelu-aspektilla. Presidentit saivat merkittävän määrän yhteydenottoja. Näin jälkiviisaasti liike ei
tuonut alueelle isompia ongelmia ja palvelujen määrä kasvoi Pakilassa.
Maailma on muuttunut, Suomi on
muuttunut ja Pakila kotiseutuna on
muuttunut, mutta lehden ajatus ei ole.
Se pyrkii kertomaan ja jakamaan tietoa
alueen suunnitelmista, tapahtumista ja
kehityksestä ja jopa maailmaa hetkahduttavista asioista, kuten nyt on ilmastonmuutos. Lehti ottaa kantaa!!! v

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

Talven kovin kuntovinkki:

REMPPAILE RAIKKAASSA
ULKOILMASSA.
• Hyvä
palvelu
• Takuutyö

Kohota talon kuntoa. Tilaa maksuton katon, rännien
tai salaojien kuntoraportti. Jos remonttitarvetta löytyy,
saat tarjouksen ja voit voittaa remontin ilmaiseksi.
Tilaa kuntoraportti.
Voita kunnon remontti.

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

019-211 7390

| vesivek.fi

www.ullastiina.fi, info@ullastiina.fi
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TEKSTI Teemu Keskisarja KUVA Markku Arvonen

Suomen unohdetuin sota
Parahin aikalainen – naapurini
Tuomarinkylästä, Tapaninkylästä,
Pakilasta tai Paloheinästä – toivon,
että seuraavalla lenkilläsi katsot
tarkkaan joenvarren peltoja. Kevyen
liikenteen väylien, ratsastuspolun,
uimarannan, viljansängen ja saven
alla uinuu Suomen sotahistoriaa.

H

attujen sodasta 1741–1743 ei
ole paljoa kirjoitettu Suomessa ja Ruotsissa. Unohdus on
ymmärrettävää. Draaman kaari oli matala ja loppuratkaisu meikäläisten aseille häpeällinen. Pikkuviha ei silti ollut
mitätön katastrofi. Suomalaiset sotilaat
ja siviilit kokivat koettelemuksia, joihin
verrattuna korona on pikkiriikkinen itikanpisto. Sota herätteli Suomen itsenäisyyden ideaa. Murskatappio vaikutti
valtiollisiin vaiheisiin kauaskantoisesti.
Tuomarinkylä 1742 on tykkänään
unohdettu taistelu. Lähinnä kotiseutuaktiivit ovat tietoisia. Todellakin, näillä
pelloilla marssi, rämpi, raahautui, ratsasti ja körötteli muutamina elokuun
päivinä ja öinä 280 vuotta sitten noin
15 000 suomalaista ja ruotsalaista sekä hiukan enemmän venäläisiä. Näytelmän puitteet olivat valtavat. Sotaväkeä, huoltokuormastoa, hevosia, kulkupelejä ja pyssyjä oli miltei saman verran
kuin Tampereella 1918. Totta kai Tuomarinkylä 1742 on muistamisen ja rekonstruoimisen arvoinen!

Uudenmaan rykmentti kaupunkitaistelussa.

Tuomarinkylässä armeijat eivät rynnäköineet toistensa kimppuun. Verilöyly
jäi puhkeamatta. Ei tullut veretseisauttavaa torjuntavoittoa eikä totaalista tuhoamistaistelua.
Sekin on mielenkiintoista. Miten
voikin niin monta asiaa mennä päin
helvettiä yhden sotajoukon vaiheissa?
Miten kenraali Charles Emil Lewenhaupt ansaitsi maineensa Ruotsin historian huonoimpana sotapäällikkönä?
Miltä tuntui esi-isistämme, suomalaisista ruotusotamiehistä nahjustella näissä
maisemissa?

Adalmiina on täyden
palvelun verhoomo

Näihin kysymyksiin vastaa Tuomarinkylä 1742 -tapahtuma ensi kesänä. Tavoitteena on menneisyyden elävöittäminen ja likelle tuominen. Paikallishistoria on tärkeää. Sen tuntijalle oma arki ja ainutkertainen nykyisyys näyttäytyvät uudessa valossa. v

Kirjoittaja on paloheinäläinen
tietokirjailija ja Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti.

Ota yhteyä!

• Sohva siistiksi
• Tuoli tyylikkääksi
• Kauniit kangasmallit
• Pienet pintakäsittelyt
• Kalusteiden kuljetukset
8 PAKILAN PAKINAT

0440 814 717
tinna@verhoomoadalmiina.fi
Elontie 82 B, 00660 Helsinki
www.verhoomoadalmiina.fi
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TEKSTI Risto Sinkko KUVA NCC / Petri Jokinen
Laadukkaat
kattoremontit
myös talvella!

Koulurakentamisen

PARTURI-KAMPAAMO

ensi vaihe valmistumassa

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

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Katso myös kulttuuriklubin ohjelma: artjazz.fi

P

akilan ala- ja yläasteen koulu-uudistuksen ensimmäinen rakennusvaihe on valmistumassa aikataulussaan 31.3.2022. Halkosuontien
ala-asteen rakennuksen korjaus ja sen
viereen tuleva uudisrakennus odottavat
kohta käyttäjiään.
Yläasteen rehtori Juha Leino kertoo,
että rakennuksen valmistuttua kalustamiseen ja tietoverkkojen asentamiseen
kuluu aikaa kuukausi. Aikataulu tarkentuu vielä, ja tätä kirjoitettaessa oppilaiden ja opettajien uusiin tiloihin siirtymisen hetki ei ole tiedossa.
Halkosuontietä uudistetaan
Vanhempia huolestuttaa autoliikenne Halkosuontiellä liikenteen kasvaessa kun lapsia tuodaan autolla kouluun.
Liikenneinsinööri Heikki Salko kaupunkiympäristön toimialalta viestittää,
että muutoksia on suunniteltu. Hän
odottelee vielä tarkempaa tietoa rakentamisen aikataulusta.
Halkosuontien eteläreunan jalkakäytävää Rohkatien ja Halkosuonkujan välillä levennetään noin metrillä ajoradan
suuntaan. Tämä estää samalla pysäköinnin kadulla koulun kohdalla. Kaikki risteykset Pakilantien ja Halkosuonkujan
välillä korotetaan ajonopeuksien hillitsemiseksi. Koulun edustalla säilyy myös
korotettu välisuojatie, tosin se siirtyy
noin 20 metriä länteen entiseltä paikaltaan. Pysäköintialue nro 41 vastapäätä järjestellään uudelleen, minkä lisäksi Halkosuontien reunaan koulun tontille rakennetaan pieni kääntösilmukka

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

PAKILAN PUTKI OY
- Huolto- ja korjaustyöt
- Vesijohtojen uusimiset
- LVI-urakointi ja kaasuputkistojen asennukset
- Kaukolämpöasennukset
Olemme panostaneet hyvään laatuun,
toimitusvarmuuteen ja lyhyeen toimitusaikaan.
P. (09) 7206070
www.pakilanputki.fi

OSAAMISTA VUODESTA 1954.
Tiina Laaninen

saattoliikennettä varten. Muillekin lähialueen kaduille tulee korotettuja risteyksiä ym. pieniä turvallisuusparannuksia. Halkosuonkujalle lisätään myös jalkakäytävä.
Pakilabulevardin suunnittelu
etenee
Pakilantien varrella on kuluvan vuoden
aikana hyväksytty asemakaavamuutoksia. Ne koskevat tontteja Pakilantie 54,
71, 76, 77 ja 78. Tonteille suunnitellaan
pääosin nelikerroksisia asuinkerrostaloja, joiden katutasoon tulisi liiketiloja.

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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Hyvän mielen
joulukalenteri
24 lempeää tapaa
valmistautua jouluun

Arkkitehdin ratkaisu uuden koulun näyttämöksi valmistumisvaiheessa.

Tonteilla olemassa olevat rakennukset
on tarkoitus purkaa.
Kaupunginhallitus päätti 7.6.2021
määrätä asemakaavan muutoksen tulemaan osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta, lukuun ottamatta korttelin
34154 tonttia 30 (Pakilantie 77), jota
koskevasta päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen.
Pakilantien maisemaan vaikuttaa
myös nykyisen ylä-asteen koulun paikalle rakennettava Namika-Areena, jonka on suunniteltu valmistuvan vuonna
2023. v

Kirja lahjoittaa lukijalle 24 ”luukkua”
levolliseen jouluun. Pakollisen
tehtävälistan sijaan on aika
pysähtyä omaa ja toisten
hyvinvointia lisäävien
asioiden äärelle.

Haltialan tila
Kahvila, ruokaa, yksityistilaisuudet
puh. 09 794726

Haluamme tarjota asiakkaillemme
huolettomimman kattoremontin. Siksi
käytämmekin vain laadukkaimpia materiaaleja
ja ammattitaitoisia asentajia.

Laadukkaat tuotteet
Käytämme ainoastaan kotimaisten
markkinajohtajien Ruukin ja Ormaxin
katemateriaaleja, joilla on 30-50v takuu

Taitava asennus
Kaikki asentajamme ovat vakituisessa
työsuhteessa, emmekä käytä alihankintaa.
Luotamme suomalaiseen ammattitaitoon

Hinta 13,93 (ovh. 19,90)
ISBN 9789523544994

Anne Mattsson

Irja Askola
Elämäkerta
Anne Mattsson seuraa Askolan
polkua vasemmistolaisesta
yksinhuoltajaperheestä
kansainvälisille areenoille ja
lopulta kirkon ykkösnaiseksi.
Hinta 24,43 (ovh. 34,90)

Ravintola Wanha Pehtoori

VAIN PARASTA
KATOLLESI

ISBN 9789523542471

Tehokas konsepti
Nosturiavusteisuus nopeuttaa kattoremonttia huomattavasti ja samalla
myös työturvallisuus paranee

Tilaa nyt ilmainen katon kuntokartoitus!
www.kattokeskus.ﬁ

010 2290 190

Nurmijärvi, Metsämiehenkuja 3

www.kirjapaja.fi

Avainapteekit
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Vuoden 2019 Picnic Partyssa
esiintynyt 22-Pistepirkko keräsi
paikalle ennätysyleisön.

Musiikillisia toimijoita
PAKILAN MUSIIKKIOPISTO

Perustettu 1982 aktiivisten pakilalaisten, erityisesti seurakunnan ja Lions
Clubien myötävaikutuksella. Valtionavun ja kaupungin avustuksen piirissä
oleva yksityinen oppilaitos, joka antaa taiteen perusopetusta. Rehtori Anni Holma kertoo, että opisto on päässyt omiin toimitiloihin, jotka sopivat
konsertti-, opetus- ja tapahtumakäyttöön. Opetusalueissa klassinen musiikki, rytmimusiikki, kansanmusiikki ja vanha musiikki.
TEKSTI Lasse Halme

Tapahtumat ja musiikki
Pakilassa
Tapahtumat

Korona on keskeyttänyt alueen tapahtumat.
Itä-Pakilan päivää tai Pakilan Kyläjuhlia
ei tänä vuonna järjestetty, mutta toivottavasti
tulevana vuonna pääsemme taas osallistumaan.
Esittelemme muutamia tapahtumia ja musiikki
elämän toimijoita.

TORPPIS PICNIC PARTY

ÄITIENPÄIVÄTAPAHTUMA

Järjestetty vuodesta 2015 alkaen elokuun lopulla, järjestäjänä Torpparinmäen Omakotiyhdistys/Kyläyhdistys. Aimo Ollikainen kertoo, että esiintyjät ovat
sidoksissa Torpparinmäkeen ja musiikin kirjo on laaja, eikä palkkioita ole maksettu. Eri tahot tukevat ja
esittelevät toimintaansa.

Koko perheen tapahtuma, jonka Pakinkylän Lions Club järjestää. Hannu Ikonen kertoo, että ensimmäinen oli 1980
Tuomarinkylän kartanon alueella, myöhemmin Paloheinän
mäen tuntumassa ja Pakilan ylä-asteen pihalle. Tarjolla on
syötävää ja ohjelmaa. Kumppaneina paikallisia tahoja. Ensi
vuonna taas Paloheinän mäen juurella.

PALOHEINÄ SOI

YSTÄVÄNPÄIVÄKONSERTTI

Vuodesta 2013 asti järjestetty konserttikokonaisuus
syksyllä. Sergei Sokolov kertoo, että paikkoina ovat
mm. Art Jazz Kulttuuriklubi, kirjasto, kirkko, koulut, Hoitokoti Päiväkumpu ja Annan Kartano. Konserteissa on esiintynyt myös alueella asuvia muusikoita, mm. Mari Rantasila, Susanna Haavisto, Mikael
Konttinen ja Hannele Soljander-Halme. Monet yhteisöt tukevat tapahtumaa.

Järjestetty 2003 alkaen Hyvän Paimenen kirkossa, järjestäjinä Pakinkylän ja Auroran Lions Clubit, Pakilan Musiikkiopisto ja Pakilan seurakunta. Pentti Mattila kertoo, että esiintyjissä on ollut paikallisia muusikoita ja maan huippuja, mm. Pepe Willberg ja Tapiola Big Band, Jaakko Ryhänen ja Seppo Hovi sekä Mari Palo. Vuonna 2013 esitettiin paikallisin voimin Mörköooppera. Vuoden 2021 verkkokonsertissa esiintyi Pakilan musiikkiopisto.
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Tänä syksynä Pakilan Pelimannien solisteina ovat olleet
Sari Rautajärvi ja Leo Silolahti.

BAGGBÖLE BIGBAND

PAKILAN PELIMANNIT

Musiikkiopiston suojissa toimii 2012
perustettu BigBand, johtajana William Suvanne. Soittajina opiston oppilaita ja myös ulkopuolisia. Esiintynyt Pakilan alueella ja tehnyt muutaman ulkomaanmatkan. Solisteina vierailleet mm. Bianca Morales ja Pepe
Ahlqvist. Syksyllä on aloittanut myös
JunnuBigBand. - Muita kokoonpanoja Come Back-orkesteri sekä Laulun Kuntokoulu.

Pakila-seuran yhteydessä toimiva
vuonna 1974 perustettu harrastajien yhtye (n. 10 soittajaa ja 2 solistia).
Reijo Sirpoma kertoo, että ohjelmistossa on pelimannimusiikkia, tanssikappaleita, evergreenejä, lastenlauluja ja joulumusiikkia. Tärkein estradi
on VPK:n sali, jossa on pidetty vuosittain neljät tanssit.

ART JAZZ & INNA IN STYLE
– KULTTUURIKLUBI

Korkeatasoisia musiikki-, taide ja kulttuurialan tapahtumia vuodesta 2013
lähtien. Ohjelmassa ollut flamencoa,
italialaista ja venäläistä musiikkia,
mustalais-jazzia sekä monien säveltäjien ja artistien tuotantoa myös omalta alueelta. Toiminnasta vastaavat Inna
Sokolova ja Sergei Sokolov.
PAKILAN SEURAKUNTA

Seurakunta järjestää monenlaista musiikkitoimintaa. Kuoro on Vox Sonora. Lasten kerhoissa on musiikkihetkiä.
Nuorten bändi osallistuu mm. konfirmaatioihin. Kanttori Jussi Hirvonen kertoo, että messuissa on erityylistä musiikkia, kerran kuukaudessa musiikkimessu. Laulun siivet -yhteislaulutilaisuus joka toinen tiistai. Joulun aikaan runsaasti yhteislaulutilaisuuksia.
Ensi vuonna konsertteja Hyvän Paimenen kirkon 20-vuotisjuhlien kunniaksi.
Kirkko on alueen paras esitystila monille yhteistyössä järjestetyille konserteille.
ANNAN KARTANO

Paloheinä Soi 2016: Eerik Siikasaari, Inna Sokolova, Sergei Sokolov ja
Manuel Dunkel

Järjestää musiikki-iltoja noin 5 kertaa
vuodessa. Musiikki, ruoka ja palvelu
muodostavat ainutlaatuisen elämyksen.
Eija Riikonen kertoo, että joululounaiden taustalla ja yksityistilaisuuksissa on
varsin usein musiikkia.
PAKILAN PAKINAT 13

TEKSTI Matti Enroth

Yleiskaava 2016:n kaavoitusohjeet
Länsi-Pakilan rakentamiselle
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NUORISOTYÖTÄ TUKEMASSA

Kultanäppi Oy
Meillä tapaat kultasepät-kaivertajat-kellosepät

Meillä tapaat kultasepät-kaivertajat-kellosepät
Autollaoven
oveneteen!
eteen!
Autolla

Y

leiskaava 2016:n vaikutukset
ovat merkittäviä. Sillä varaudutaan vuoteen 2050 mennessä 250000 uuden helsinkiläisen asuttamiseen. Yleiskaavan on arvioitu mahdollistavan rakentamista Helsingissä 60
miljardin euron arvosta. Länsi-Pakilan
osalta Yleiskaava 2016:n tavoitteet toteutuvat kaavoitusohjeiden kautta.
Uudet kaavoitusohjeet julkistetaan
”Uutta Pohjois-Helsinkiä”-verkkotilaisuudessa maanantaina 13.12.2021.
Käytännössä tämä merkitsee Yleiskaava
2016:n tavoitteiden soveltamisesitystä
Lansi-Pakilan rakentamisessa. Samalla
alkaa ohjeistusta koskeva lausuntokierros ja kuulemis- ja vaikuttamismahdollisuudet aktivoituvat. Päätösvaiheessa
ohjeistuksen oletetaan olevan v. 2022
alkupuolella.
Edellisen lisäksi Pakilan Kiinteistönomistajain Yhdistys, Pakila-Seura ja
Torpparinmäen Omakotiyhdistys järvirkaprosessia eli byrokratiaa ja sen
jestävät torstaina 16.12.2021 yleisölle
kustannuksia. Nämä tavoitteet on
avoimen tilaisuuden, jossa alueemme
mahdollisuuksien mukaan sisällytetkaava-arkkitehti Ann-Charlotte Rotävä kaavoitusohjeisiin.
berts avaa suunnitteluohjeita ja niiden • Sivuasuntojen lupakäytäntöä tulimerkitystä. Kokouspaikka on Pakilan
si uudistuvan rakennuslain hengessä
yläasteen auditorio, Pilkekuja 10, käynkeventää. Pientä sivuasuntoa ei tuliti sisäpihalta. Tilaisuuksien yksityiskohsi lukea tontille rakennettavien asundista on tällä sivulla erilliset laatikot.
tojen määrään. Sama koskisi tontilla
Pakila-Seuran ja Pakilan Kiinteistöjo olevasta rakennuksesta erotettavaa
omistajain Yhdistyksen Kaavoitusohjesivuasuntoa.
työryhmä tarjoaa ohjeisiin mm. seuraavia näkökulmia:
• Ohjeista ei pidä tulla vain kaavoitukseen liittyvän työn rationalisoinTilaisuus netissä
tiväline.
• Pakilalaiset arvostavat alueensa
Länsi-Pakilan uudet kaavoitusluonnonläheisyyttä, rauhallisuutohjeet julkistetaan ”Uutta Pohta ja pientalovaltaista asumismuojois-Helsinkiä”-verkkotilaisuutoa. Kaavoitusohjeilla tulisi osa tondessa ma 13.12.2021.
tin pinta-alaa varata tonttipuille eiLiittymislinkki tilaisuuteen,
kä käyttää sitä kokonaan rakentamiohjelma, lisää ohjeita
seen.
• Rakentamista koskevassa lainsäädänlähempänä tapahtumaa:
nössä on meneillään uudistus, jolhel.fi/asukastilaisuudet.
la pyritään mm. vähentämään rakenOsallistu ja vaikuta.
tamiseen liittyvien lupien määrää ja

TÄYDEN PALVELUN
TÄYDEN
PALVELUN
KELLOJA
KULTASEPÄNLIIKE
KELLO- JA KULTASEPÄNLIIKE

PAKILANTIE 18

PAKILANTIE 18 Puh. 4242 8333
KOSKELANTIE 52
Puh. 724 2356
Puh./Fax. 757 0205

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

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

• Suunnitteluohjeiden tulisi koskea
sekä asemakaavan tekijöitä että rakennusvalvontaa. Uudet suunnitteluohjeet tulisi ottaa huomioon myös
rakennusjärjestyksessä.
Osallistuminen ja kuuleminen on tarkoitettu hyödyntämään Helsingin, Pakilan ja muidenkin pientaloalueiden
kehittämistä. Juuri nyt on vaikutettava. v

Yleisötilaisuus
yläasteen koululla
Yleisölle avoin tilaisuus, jossa
kaava-arkkitehti Ann-Charlotte
Roberts avaa 13.12.2021 julkistettuja suunnitteluohjeita ja niiden
merkitystä to 16.12.2021 klo 18–
20. Paikka: Pakilan yläasteen
auditorio (Pilkekuja 10).
Osallistu ja tiedä.
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TEKSTI Sanna Mäkelä

- Heidin Huone Klassinen hieronta

esim. 60/75/90 min

Raindrop-hieronta

60 min

Rentouttava hieronta eteerisillä öljyillä,

Ryhmäliikuntaa
isolla
sydämellä

jalkapohjat ja selkä käsitellään.

Omnipathie

n.60 min

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

Ote-hieronta koiralle

30/60min

on faskiavenytystekniikka jolla poistetaan koiran lihasjännityksiä,
kipua tuottamatta.

Tervetuloa!
Välkommen!
Ajanvaraus: 040 511 0311
Heidi Stenbacka-Monnberg

Opettajanpolku 7, 00680 Helsinki / Itä-Pakila

Pakilan Voimistelijat liikuttaa
alueen aikuisia monipuolisilla
ryhmäliikuntatunneilla.

A

ikuisille mahdollisuus ryhmäliikunnan harrastamiseen lähellä
kotia on tärkeää.
Ryhmäliikunnasta näyttää olevan
enemmän hyötyä kuin yksilöharjoittelusta, jos tarkastellaan stressitasoja ja
elämänlaatua. Ryhmäliikunnasta saadaan energiaa, opitaan uutta ja muut
tunnilla olijat toimivat motivaattoreina
ja ryhmästä löydetään myös uusia ystäviä.
Pakilan Voimistelijoiden ryhmäliikuntatunneilla vuodesta 1999 käynyt
Karita Kousa kertoo miksi hän on valinnut seuramme harrastepaikakseen:
”Olen ollut aina innokas ryhmäliikunnan harrastaja ja kun vuonna 1999
muutimme Pakilaan, niin aloin heti etsiä omalta alueelta sopivaa vaihtoehtoa.
Nopeasti löysinkin PNV tarjoamat monipuoliset tunnit ja siitä lähtien olen ollut jäsen ja käynyt tunneilla ahkerasti.
Minulle tärkeää on, että tunnit ovat lähellä ja ettei niille tarvitse ilmoittautua
etukäteen. Myös monipuolinen tuntivalikoima on tärkeä, että pääsen harrastamaan itselleni tärkeitä lajeja monipuolisesti, kuten tanssi, jooga, sykettä nostava Hiit-treeni ja kehoa huolta16 PAKILAN PAKINAT

vat ja voimistavat tunnit. Kaiken tämän
saan yhdellä kultakortilla, jonka ostan
aina kauden alussa”.
Pakilan Voimistelijoiden viikko-ohjelmassa on n. 30 erilaista ryhmäliikuntatuntia aina tehokkaista HIIT -treenistä rauhallisiin kehonhuoltotunteihin,
kuten Jooga ja Pilates. Ohjaajamme
ovat alan ammattilaisia, joilla on pitkä
ja vankka kokemus aikuisten liikuttamisesta. Tunneillamme käy kaiken ikäisiä ja kuntoisia omasta kunnostaa huolehtivia aikuisia. Tuntivalikoimastamme voi valita itselleen sopivan tunnin
ja myös senioreille löytyy omia tunteja.
Tämän syksyn uutuudet Lavis ja
Latinofit ovat tanssillisia hyvänmielen tunteja, joilla saa varmasti energiaa marraskuun pimeyteen. Kehonhuoltotunneilla taas voi hetkeksi rauhoittua
kuuntelemaan itseään ja omaa kehoaan.
Sporttitunnit ovat helppoja ja hauskoja
perusjumppatunteja.
Seuramme pitkäaikainen ohjaaja
ja seuratoiminnan ammattilainen Ulla Turunen on ohjannut seurassamme
ryhmäliikuntaa omien sanojensa mukaan aina. Ihmisten kohtaaminen ja
onnistuminen ja se, että ihmiset lähtevät tunneilta iloisin mielin on Ullalle
ohjaamisessa tärkeintä. Ullan tunneilla
liikkujat ovatkin käyneet vuodesta toiseen.
Sadat aikuiset pakilalaiset liikkuvat

www.huone.info

aikuisliikunnan tunneillamme. Yhden
päivän aikana jumpissa ehtii käydä parhaimmillaan jopa parisataa lähiseudun
asukasta. Tuntimme ovat pääasiassa ilta-aikaan lähialueen kouluilla, mutta
tarjolla on myös muutama aamupäivän jumppatunti. Tärkeää meille on liikunnan ilon ja elämysten tarjoaminen
kaikenikäisille harrastajille sekä yhdessä onnistuminen.
Pakilan Voimistelijoiden tavoitteena on olla alueen laadukkain ja innostavin liikuttaja. Toimintamme laadusta
kertoo aikuisliikunnan Tähtiseuratunnus, jonka seuralle on myöntänyt Voimisteluliitto.
Laajasta tarjonnastamme löydät itsellesi tai perheenjäsenellesi sopivan liikuntamuodon, olipa tavoitteesi liikuntakipinän herättäminen, kunnon kohottaminen, kilpavoimistelu tai energisessä porukassa syntyvä hyvä olo. v

Lisätietoa seuran toiminnasta:
www.pnv.fi
Facebook: pakilanvoimistelijat
Instagram:pnvfinland

PÄIVÄTOIMINTA
LISÄÄ ANNELIN
ILONRYPPYJÄ
Kun kaipaat virkistävää puuhaa
mukavassa seurassa, on päivätoiminta oiva ratkaisu silloin.
Me liikumme, aivojumppaamme, harrastamme kulttuuria
ja kädentaitoja, ulkoilemme ja
syömme hyvää ruokaa yhdessä.
Päivätoimintapäivä lisää sinun
ja omaishoitajasi elämänilosta
kertovia ilonryppyjä.

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

Varaa aika soittamalla
(09) 720 6800 tai netistä.
Käpyläntie1, 00610 Helsinki | www.koskelanhammas.fi
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Lue lisää päivätoiminnastamme:
paivakumpuhoiva.fi
Paloheinä: 050 305 3193
Malminkartano: 050 570 1341

Päiväkummun hoivapalveluita:
KOTIPALVELUT • HOITOKODIT
• PALVELUASUMINEN • PÄIVÄTOIMINTA

SIELLÄ ASUU ELÄMÄNILO.
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Yritystoiminta

Tern GSD ja muut pitkäperäpyörät FILLARIFIILARILTA!
3600 euron
Hyödynneäpyöräetu!
d
h
työsu imaan 2021)
(tulossa vo

TEKSTI Jorma Lahti-Nuuttila KUVA Timo Honkanen

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

Tilaa joulun herkut ennakkoon
kätevästi netistä tai
suoraan myymälästämme!

Ajan Herkku Oy

– kotileipomo herkuttelijoita varten

fillarifiilari

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää:

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

Yhteistyökumppaninamme jo
kymmeniä vuosia ollut
kotileipomo Ajan Herkku
on uuden edessä.

Y

htiössä on tapahtumassa/tapahtunut sukupolven vaihdos. Koronan syövereissä leipuri Åsa
Harju jo ajatteli laittaa pillit pussiin ja
lopettaa kotileipomon.
Åsan poika Ville oli muuttanut perheineen juuri kotileipomon asuntopuolelle. Hän on osallistunut kotileipomon
toimintaan koko ajan. Åsa kertoi ajatuksensa Villelle ja ajatteli, että tässä tämä nyt on. Ville oli mennyt yläkertaan
ja kertoi ajatuksen vaimolleen Marille.
Lyhyen neuvonpidon jälkeen Ville palasi leipomoon ja kertoi, että perhe haluaa jatkaa, mutta yhdellä ehdolla: Åsan
on opetettava Marille kaikki leipomisen
niksit alusta lähtien. Ja Åsa lupasi.
Näin kotileipomon tarina saa jatkoa.
Menossa on jo ollut useamman kuukauden opetusjakso.
Yrityksen historia
ja toiminta
Ajan Herkun perusti jo v.1985 Matti
Juurinen, jolle kuitenkaan ammatti ei
sitten sopinutkaan ja hän möi yrityksen jo 1986 Heikki ja Åsa Harjulle, jotka muuttivat Kokkolasta tänne.
Ennen Juurista tiloissa toimi jo leipomo usean vuoden ajan. Harjut keskittyivät leipomossaan vaativiin käsityönä tehtäviin tuotteisiin: kahvileivät, kakut. leivokset. voileipäkakut, patongit,
sämpylät ja munkit. Tuotteet tehdään
suurelta osin tilausten perusteella ja varastoon tehdään vain joitakin tuotteita
pieniä määriä lähinnä pakilalaisten yksityisasiakkaiden tarpeisiin. Leipomon
asiakkaina ovat pääosin pääkaupunkiseudun kahvilat , joiden tilausten perusteella tuotteet toimitetaan asiakkaille
18 PAKILAN PAKINAT

Zeta

KIINTEISTÖPALVELU
JA SIISTEYS OY
Ajan Herkun perhe työntouhussa, Åsa viimeistelee voileipäkakkua, Ville työstää
asiakastilausta ja Mia johtaa koko hommaa.

suoraan vitriiniin tai varastoon: tuoreina ja juuri leivottuina. Samoin voidaan
toimittaa myös yksityisasiakkaiden tilaukset. Toki monet paikalliset asiakkaat
tulevat itse leipomoon ja tekevät paikan
päällä tilauksen ja usein myös noutavat
tilatut tuotteet.
Heikin sairastuttua Åsa jatkoi yksinään leipurin työtä ja pojat kuljettivat tuotteet asiakkaille. Toiminta jatkui varsin vakaasti, kunnes korona viime vuonna sekoitti kaiken. Myynti pysähtyi täysin pääasiasiallisille asiakkaille,
koska kahviloiden ovet olivat kiinni! Ja
siitä alkoi tuo edellä kerrottu pohdinta.
Mari ja Ville ovat nyt jonkin aikaa

Ajan Herkku Oy
• Osoite: Taulutie 33, Itä-Pakila
• Kiinteistössä on toiminut:
- Jäätelötehdas vuoteen 1955.
- Lähileipurit ja eineskeittiö Hacklin
vuoteen 1984.
- Ajan Herkku toiminimi 1985.
- Ajan Herkku Oy alkaen 1986.

tehneet yhdessä leipomon töitä: Mari
leipoo ja Ville paistaa ja kuljettaa tuotteet tuoreina asiakkaille. Ja Åsa käy tarvittaessa auttamassa. Tällä hetkellä tekijöillä on luottavainen ajatus: Kyllä tämä
tästä sujuu. v

050 550 1501
info@zetapalvelut.fi

www.zetapalvelut.fi

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 Risto Sinkko
ANTTI KALLIO

Naiset maanpuolustustyössä 100 vuotta

L

OLLI AULIO

Jatkosota
Erityisesti jatkosodan aikana tärkeää oli
lottakomennukselle lähteminen. Sotatoimialueen lottatyövoimaa koordinoi
20 PAKILAN PAKINAT

PETTISEN PERHEEN ARKISTO

otta Svärd -järjestö perustettiin vuonna 1921 tukemaan suojeluskuntia
maanpuolustuksessa. Samana
vuonna perustettiin Suomen
Sotilaskotiliitto sotilaskotiyhdistysten
kattojärjestöksi.
Molemmat järjestöt ovat tänä vuonna juhlineet vuosisataista historiaansa.
Lotta Svärd toimi Suomessa vuosina 1921–1944 naisten vapaaehtoisuuteen pohjautuvana maanpuolustustyön tukijärjestönä. Järjestö jouduttiin lakkauttamaan jatkosodan jälkeen
syksyllä 1944. Se oli tavallaan suojeluskuntien rinnakkaisjärjestö ja molemmat jouduttiin lakkauttamaan.
Yhteisölliset lotat
Lottajärjestön toiminnan keskeisiä periaatteita oli yhteistoiminta ja yhteisöllisyys. Lotat olivat paikallisosastojen jäseniä ja jokaiselle oli määritelty toiminnan lohko. Keskeistä olivat kuitenkin
ompeluillat, joihin jokainen jäsen velvoitettiin osallistumaan. Historiatiedoista ei ole selvinnyt, toimiko Pakilan
alueella lottaosastoa. Pakilalaisia naisia
osallistui kyllä lottatyöhön.
Ompeluilloissa lotat valmistivat varusteita suojeluskuntalaisille, korjasivat
niitä tai valmistivat tuotteita myyjäisiin. Myös omia lotta-asuja tehtiin näissä työilloissa. Käsitöiden lisäksi ompeluilloissa laulettiin sekä luettiin kirjallisuutta, erilaisia ohjekirjoja tai järjestön
äänenkannattajaa Lotta Svärdiä.
Järjestön toimintaperiaatteita oli
myös liiketoiminta, joka varsinkin sotaaikana kasvoi merkittäväksi. Siihen liittyi jäsenten kouluttaminen alan tehtäviin. Lottaosastoilla oli hoidettavinaan
ravintoloita, kioskeja, kahviloita, matkustajakoteja ja retkeilymajoja.

Lottakahvikuppi,
Lottamuseon
kokoelmat.

r.y., joka muonitti Lapin jälleenrakennustyömaita ja tarjosi näin työtä erityisesti kotinsa menettäneille siirtolotille.
Suomen Naisten Huoltosäätiö kartutti varojaan perustamalla sodasta palaavien lottien työllistämiseksi liikeyrityksiä, joista merkittävin oli Työmaahuolto Oy. Suomen Naisten Huoltosäätiön yritystoiminnan myynnistä
1978 saatiin huomattavia varoja. Ostajana oli Fazer Catering, joka myöhemmin muutti nimensä Amicaksi. Nyky-

ään Amica on yksi sen omistajan Compass Groupin brändinimistä.
Vuonna 2004 Huoltosäätiön nimi
muutettiin Lotta Svärd Säätiöksi, joka edelleen ja tulevaisuudessa keskittyy
naisten kouluttamiseen erilaisten kriisitilanteiden varalle, avustustoimintaan
sekä lottaperinteen vaalimiseen.
Sotilaskodit
Jokaiselle varusmiespalveluksen suorittaneelle ja sotaharjoituksessa käyneel-

le reserviläiselle sotilaskoti, ”sotku”, on
tuttu paikka. Siellä käynti on hetken
hengähdys palveluksen lomassa. Sotilaskotitoiminnan tarkoitus onkin olla
kasarmia viihtyisämpi oleskelutila.
Sotilaskotiaate
tuli
Suomeen
NMKY:n kautta Tanskasta ja jääkäreiden mukana Saksasta. Ensimmäinen
sotilaskoti perustettiin 7. toukokuuta
1918 Helsinkiin ja Suomen Sotilaskotiliitto perustettiin vuonna 1921.
Toiminta on lähellä puolustusvoimia
sitä täydentäen ja näin on tehty siis sata vuotta. Rauhan aikana sotilaskodit
toimivat varuskunnissa ja kriisiaikoina siellä missä joukotkin ovat. Historiassaan sotilaskodit ovat olleet osa puolustusvoimien hankintatoimintaa. Ennen talvisotaa ylimääräisten kertausharjoitusten aikana toiminnassa oli peräti
300 tilapäistä sotilaskotia.
Sotilaskotijärjestö on maamme vanhin yhtäjaksoisesti toiminut maanpuolustusjärjestö, jonka toiminta perustuu
vapaaehtoisuuteen. Suomessa toimii
tällä hetkellä 36 sotilaskotiyhdistystä,
joissa on yhteensä noin 4 800 jäsentä. v
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SALON BONITA

Kiitän kuluneesta vuodesta. TERVETULOA!
Armi (Anu) Sankelo, 9.00-17.00
puh. 040 580 3836
Maiju Pettinen (os. Hovi) toimi viestintälottana Kannaksella. Lottien tunnuksena
käytettiin lottamerkkiä.

Sähkö-Trio Oy
Rajatoimisto. Noin neljännes komennuksen saaneista lotista työskenteli kotialueella ja muut sotatoimialueella.
Lottia oli sotien aikana komennuksella
yhteensä noin 90 000 – 95 000, ja jatkosodan jokaisena päivänä komennuksella palveli 13 000 lottaa.
Lotat olivat perustaneet myös tyttöosaston alaikäisiä varten. Sota-aikana myös heille löytyi avustavia tehtäviä. Tytöt suorittivat avustavia tehtäviä
kotirintamalla lottien liikeyrityksissä,
sotasairaaloissa, varushuollossa, muonituksessa ja toimistotyössä. Vanhimmat saattoivat myös osallistua ilmavalvontaan. Lisäksi tytöt osallistuivat sodasta kärsimään joutuneen siviiliväestön avustamiseen. He myös avustivat

sankarihautajaisissa ja hoitivat sankarihautoja.
Lottasäätiö
Jatkosodan jälkeen poliittisessa tilanteessa Lotta Svärd -järjestö lakkautettiin kotimaisin toimenpitein ennen ulkomaisia käskyjä. Järjestön varoja voitiin siirtää muualle niin, että ainoastaan
osa joutui valtion haltuun. Varoja ohjattiin lokakuussa 1944 perustettuun Suomen Naisten Huoltosäätiöön.
Heti sodan jälkeisinä vuosina äärivasemmiston keskuudessa eli epäily, että
lotat pyrkivät jatkamaan toimintaansa erilaisissa peitejärjestöissä. Tarkkailun kohteena oli erityisesti marraskuun
1944 alussa perustettu Työmaahuolto

040 7344317

Mäkitorpantie 23, puh. 09 752 4939

Tervetuloa!

Kanta-asiakkaana
saat alennusta
KAIKISTA itsehoitotuotteista!
Liittyminen on kätevää
ja maksutonta.
Liity heti apteekissa!
Lue lisää: pakilanapteekki.fi/kanta-asiakkuus
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Leijonatapahtumia
Valmis pato karkeasta luonnonsorasta. Patoja tehdään lisää
ensi vuonna.

kin tarkentamista eikä töiden jaksotustakaan ole vielä lyöty lukkoon -mikä polkuosuus kunnostetaan minäkin vuonna. Kartta poluista valmistuu
myöhemmin.
Latu ja kävelytie
erikseen
Kaupungille on tullut paljon palautetta siitä, että Kuninkaantammentien tulisi olla ympäri vuoden kävelijöiden ja
pyöräilijöiden käytettävissä. Nykyisinhän se on talvisin varattu hiihtäjille.
Siksi Kuninkaantammentien eteläpuolelle (Kuninkaantammentien ja Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen väliin) on suunniteltu hiihtäjille uutta
latua. Tämä herätti kuitenkin alkusyksyllä paljon julkista keskustelua ja mm.
toiveita siitä, että komeita puita ei tarvitsisi kaataa uuden reitin takia. Suunnittelua päätettiin jatkaa parhaan mahdollisen ratkaisun löytämiseksi, Tiia
selventää.

TEKSTI Risto Sinkko ja kaupungin tiedotteet KUVA Pentti Mäkinen

Haltialanmetsän
polkuja
kunnostetaan

M

etsässä liikkujat ovat huomanneet, että jotain siellä
tapahtuu. Pyysimme tietoja
asiasta ympäristöpalvelujen ympäristötarkastaja Tiia Sténiltä. Hän viestittää,
että tämän syksyn työt on jo tehty ja ne
jatkuvat ensi vuonna.
Luonnonsuojelualueelle ei rakenne22 PAKILAN PAKINAT

ta uusia polkuja, vaan olemassa olevista
poluista valitaan tietyt, jotka kunnostetaan. Ne merkitään maastoon ja kartalle. Tavoitteemme on ohjata ihmiset
näille poluille, jolloin maaston kuluminen vähenisi eikä uusia polkuja syntyisi, Tiia kertoo.
Osa polkulinjauksista vaatii kuiten-

Metsäluontoa
ennallistetaan
Haltialanmetsän luonnonsuojelualuetta ennallistetaan rakentamalla ojiin patoja. Kolme patoa on nyt valmiina, loput rakennetaan ensi vuonna. Vanhoihin kuivatusojiin rakennetaan patoja,
jolloin maaperän alkuperäinen kosteustasapaino palautuu.
Kun vedenpinta nousee, metsä palautuu hitaasti takaisin luonnontilaan
kosteaksi ja reheväksi lehtokorveksi.
Ennallistaminen on tärkeää Haltialanmetsän luonnon monimuotoisuuden
turvaamiseksi, kertoo projektikoordinaattori Hanna Tuovila.
Hän työskentelee ennallistamishankkeessa
ympäristöministeriön
myöntämällä kuntien monimuotoisuutta edistävällä Kunta-Helmi-rahoituksella, jolla myös patojen rakentaminen toteutetaan. Haltialanmetsän pohjoista korpialuetta on ennallistettu vuodesta 2006 alkaen. Alue on alkanut ennallistua myös luontaisesti, kun kaatuneet puut ovat muodostaneet patoja
ojiin. v

Tervetuloa
Itsenäisyysjuhlaan!
Itsenäisyyspäivänä ma 6.12.2021 klo 16
Hyvän Paimenen kirkkoon
Tervehdyssanat Mirja Salo, Rukoushetki
Marita Toivonen, Lausuntaa Lari Ylönen,
Juhlapuhe Taina Lampela-Helin,
Musiikkiesitykset Pakilan Musiikkiopisto,
Maamme

Tervetuloa!

Järjestäjät suosittelevat maskien käyttöä!
Kunniamerkit

MYYMME
MYYMMEKUUSIA
KUUSIA18.-23.12.
18.-23.12. YHDESSÄ
YHDESSÄ
PARTIOLAISTEN
KANSSA:
PARTIOLAISTEN KANSSA:
▪
▪
▪
Tilaisuuden järjestää Pakilan seurakunta
yhdessä alueen Lionsklubien Aurora,
Pakila ja Pakinkylä sekä
Pakilan Musiikkiopiston kanssa.

▪K-Supermarket
K-SupermarketTorpparinmäki
Torpparinmäki
▪S-Market
S-MarketPakila
Pakila(Pakilantie
(Pakilantie 61)
61)
▪K-Market
K-MarketPikkusisko
Pikkusisko (Yhdyskunnantie
(Yhdyskunnantie 22)
22)

LIONS
CLUB
LIONS
CLUB
HELSINKI
PAKINKYLÄ
HELSINKI
PAKINKYLÄ

Ystävänpäivän konsertti:

Lasse Halme & Deep Sea Divers
Syvänmerensukeltaja: Juicen virsikirjan helmiä
Maanantaina 14.2.2022 klo 19

Pakilan Hyvän Paimenen kirkossa, Palosuontie 1
Ystävänpäivän konsertissa sukelletaan Juicen syvällisiin kappaleisiin,
tuttuihin ja tuntemattomiin helmiin. Kaikki tuntevat Juicen pintahitit,
mutta pinnan alla hän oli vakava ja syvällinen lauluntekijä.
Juicelle rakkaudessa oli uskunnollista syvyyttä.
Lasse Halme & Deep Sea Divers: Lasse Halme, laulu ja kitara
Kimmo Kajos, kitara ja laulu
Ilkka Hanski, basso ja laulu
Veli Piiponniemi, rummut

Rahaa jaossa
Pakilan lionsklubit jakavat avustuksia toimintakautena 2021-2022.
Avustuksia myönnetään lasten ja
nuorten harrastuksiin. Etusijalla
ovat seurat ja yhteisöt, jotka
edistävät vähävaraisten lasten
ja nuorten harrastustoimintaa.
Avustusten haku:
Perusteltu hakemus lähetetään
15.3.2022 mennessä.
LC Helsinki/Pakila:
Kari Pettinen
Lepolantie 59, 00660 Hki
kari.pettinen@kolumbus.fi

Ohjelman hinta on 15€, tuotto alueen nuorisotyön hyväksi.
Liput: ennakkoon Pentti Mattila (045 1269974) ja Tuula Kivioja
(040 5318810) tai ovelta tuntia ennen konserttia.
Lisätiedot: Lasse Halme (050 5635754).

LC Helsinki Pakinkylä:
Seppo Ratilainen
Elonpolku 60, 00660 Hki
ratilainen.seppo@gmail.com
Lisätiedot puh. 045-8672200.

Konsertin järjestää: Lions Club Helsinki Pakinkylä

Lisätietoja klubien nettisivuilta.
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TEKSTI Heimo Levamo

TEKSTI Risto Sinkko KUVA Larri Laine

Tunnetko
Pakilaa?

Ilmasto lämpenee,
viilennystä tarvitaan!

Lämpövirran
vaimentaminen
Asuinhuoneistoon tulevaa lämpövirtaa
voidaan vaimentaa: ikkunoiden eteen
avattavilla markiiseilla. Niitä on sekä
mekaanisia käsin avattavia että automaattisesti avautuvia ja sulkeutuvia
malleja. Markiisin automatiikka ohjaa
kello, ulkolämpötila, valoisuus, säteily
tai asunnon sääasema. Markiisi ei kuitenkaan estä hajasäteilyn lämpövirtaa,
jota tulee ikkunoiden läpi asuntoon.
Vaaleilla säleverhoilla voidaan vaimentaa ikkunoiden kautta tulevaa
lämpövirtaa. Verhon tehokkain asennuspaikka on ikkunan ulkolasin ulkopinta. Suomessa se on harvinainen
asennustapa. Mutta sitä käytetään paljon Etelä-Euroopassa. Seuraavaksi tehokkain verhon asennuspaikka on ulkolasin ja sisälasin välissä. Ikkunan sisälasin sisäpinnalle asennetulla säleverholla ei ole lämpövirtaa vaimentavaa merkitystä. Lämpövirta on jo silloin huoneessa!
Markkinoilla on myös auringon
lämpösäteilyä vaimentavia ikkunoita ja ikkunoiden pinnoille kiinnitettäviä heijastavia kalvoja. Etenkin heijastavien kalvojen tai miksei lämpösäteilyä vaimentavien ikkunoiden kanssa tulee ostajan olla tarkkana. Myyjällä täytyä olla niistä tukittua tietoa sekä
asennus- ja käyttöohjeet.
Viilennyskonsteja
Uskon varassa oleva viilennyskonsti on
ulko-ovien tai tuuletusikkunoiden au24 PAKILAN PAKINAT

1

kipitäminen päivällä. Ilmavirtauksen
läpiveto voi tuntua kostealla iholla viilentävältä, mutta samalla pääsee ulkoa
lämpöä sisälle. Asunnon huoneilma
ja sisäpinnat lämpenevät. Mutta yöaikaan ikkunoiden ja ovien aukipitämisestä on hyötyä.
Yöilmalla viilentäminen tehostuu
huomattavasti, jos asunnossa on koneellinen poistoilmanvaihto tai ilmanvaihtokoje (sisäänpuhallus ja
poisto). Ilmanvaihtokojeen tai poistoilmapuhaltimen ilmamäärät säädetään kellolla tai automatiikalla maksimiin esimerkiksi illalla klo 23 ja aamulla minimiin auringon nousun aikaan. Uusimmissa ilmanvaihtokojeissa on poistoilman lämmöntalteenottokennot. Kennon kesä-/ohituspelti
on muistettava avata!
Ilmalämpöpumppu
Ilmalämpöpumppua käytetään asunnon lämmittämiseen, mutta se on
myös tehokkain asunnon viilentämisessä. Ilmalämpöpumpun viilennyksen
mitoitukseen tulee kiinnittää huomiota; ikkunoiden ilmansuunta ja koko,
onko ikkunoiden edessä sälekaihtimia
tai markiiseja tai ulkolasissa heijastavia
kalvoja, asukkaiden määrä, onko asunnossa kotitoimisto, mikä asunnon tai
toimiston ilmatilavuus, onko lämpöä
luovuttavia sähkölaitteita. Asunnossa
viilennysilman kiertoilmakoje tulee sijoittaa siten, että ilmavirran edessä ei
ole esteitä ja että ilmavirta huuhtelee
tilan tehokkaasti. Viilennyksen mitoitus tulee antaa asiantuntijan tehtäväksi. Pumppukauppiaat pyrkivät oikaisemaan ja mitoittavat pumpun viilennystehon asunnon tai huoneen neliöiden mukaan. Mitoituksena se on vain
suuntaa antava.
Viilennyskäytössä ilman lämpötilaa
ei saa säätää liian kylmäksi. Jos esimerkiksi huonelämpötila 28 °C, niin viilennysilman lämpötilaksi riittää 24–
25 °C. Jos ilman lämpötila on 21–
22 °C, niin seurauksena voi olla niskahartiakipuja tai kurkku tulee vähitellen
päivän mittaan karheaksi tai kipeäksi

Rotta on
parhaimmillaan
pyydystettynä.

Tämäkin vuosi on
rotan vuosi

R
Ilmalämpöpumpun tekniikka on
samanlainen kuin jääkapissa. Pumppujen teknologia ja energiatehokkuus
ovat kehittynyt huimasti viimevuosina. Tyypillistä on, että 1 kWh:lla sähköenergiaa saadaan 4 kWh lämpöenergiaa. Viilennyskäytössä energiantuotto
vähenee noin 20–30 %. Laitteen ohjaus on nykyjään mahdollista puhelimella valmistajien tarjoamien pilvipalveluiden avulla. Laitteessa on yleensä
valmiina jo modeemi. Lisäksi ostajan
tulee hankkia reititin ja sim-kortti operaattorilta ja linkittää reititin modeemiin.
Pumpun asentamiseen ei tarvita
enää rakennusvalvonnan toimenpidelupaa. Asunto-osakeyhtiöissä asennuslupa on pyydettävä yhtiön hallitukselta ja hallitukset ovat ohjeistaneet asentamisen. Asentamisessa tulee noudattaa hyvää rakennustapaa. Asennus ei
saa vahingoittaa tai heikentää yhtiön
rakenteita, eikä laite saa aiheuttaa häiriöitä muille asukkaille.
Pumpun asennuskustannuksista verottaja myöntää 40 % kotitalousvähennyksen verosta. Oma vastuu on 100
euroa. Kestävin ja tehokkain viilennystapa on kuitenkin tulevaisuudessa
ilmaston lämpenemisen estäminen! v

otta viihtyy siellä missä ihminenkin ja hyvissä olosuhteissa lisääntyy nopeasti. Tänä syksynä olemme taas saaneet kuulla rottaongelmista kyliltä ja kujilta ja
monista kaupungeista.
Sääolot ovat suosineet rottia, mutta niin olemme suosineet me ihmisetkin! Eihän niin ole ollut tarkoitus,
mutta omat rakennuksemme tai pihamme tarjoavat rotille kuitenkin pesäpaikkoja. Rotasta on mukava majailla vaikkapa pihaterassin alla!
Ruokaa löytyy huonosti suojatuista roskiksista ja jätteistä. Nurmikolle jätetyt omenat ja muut puutarhan
tuotteet ovat suoraan rottien ruokapöydässä. Lintujen ruokkiminen on
usein myös rottien ruokkimista!
Rottahavaintoja on saatu runsaasti Pakilan-Paloheinän alueella. Rotat
toivovat pesältään rauhallista ympäristöä. Länsi-Pakilan eteläosissa on
rottia havaittu runsaasti – raide-Jokerin rakennustyöt, kaivaminen ja tärinä ovat saaneet rotat liikkeelle etsimään rauhallisempia majapaikkoja.
Torjunta kuuluu
kiinteistölle
Rottaongelman torjunta kuuluu
kiinteistön omistajalle tai haltijalle!
Ei kaupungilla ole rottavirkamiestä,
joka tulisi homman hoitamaan. Kaupunki suosittelee kääntymistä am-

mattimaisten torjuntayritysten puoleen.
Rotanmyrkkyjen myyminen yksityisille kuluttajille on nykyään kielletty. Jos omatoimisesti haluaa rottajahtia yrittää, on käytännössä ainoa
konsti kunnollinen tarpeeksi vahva
loukku. Se on sijoitettava niin, etteivät lemmikkikissat tai koirat pääse
syöttiä kokeilemaan. Kuolleen rotan
voi hävittää sekajätteenä.
Asiantuntijoiden mukaan rottapopulaation hävittäminen ei kuitenkaan onnistu kotikonstein. Hätiin on
saatava alan yritys, jolla on riittävästi
kapasiteettia ja asiantuntemus homman hoitamiseen. Nykyiset ammattiloukut ovat automaattisia ja ne jopa osaavat ilmoittaa saadusta saaliista tekstiviestillä!
Terveysviranomaiset suosittelevat myös, että torjuntaa tehtäisiin samanaikaisesta useamman kiinteistön
alueella. v
Helsingin viher- ja katualueilla
rottahavainnot voi ilmoittaa:

2

3

4

5

Kaupunkiympäristön toimialan
asiakaspalvelu
Puh. 09 310 22111,
kaupunkiymparisto@hel.fi
tai kaupungin sähköinen
palautejärjestelmä.
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KUVAT TIMO HONKANEN

I

lmasto on lämmennyt esiteollisesta ajata +1,2 °C. Yksi merkki
ilmaston lämpenemisestä on lisääntyneet pitkät hellejaksot kesäisin ja trooppiset yöt. Päivälämpötilat
ovat jatkuvasti yli +25 °C ja yöllä ulkolämpötila ei laske alle +20 °C. Vähitellen asuinhuoneiden sisälämpötilat
nousevat yli viihtyvyysrajan +28 °C, jopa +30 °C. Päivisin on tukalaa ja öisin on vaikea nukkua. Viihtyvyys kärsii ja terveysriskit kasvavat. Tarvitaan
viilennystä!

Ohessa on muutamia kuvia
eri puolilta aluettamme.
Tunnistatko mistä kuvat on otettu.
Vastaukset löytyy sivulta 31!

KP CATERING
pohjoispuolelta. Hankkeen toteuttaminen edellyttäisi kaavamuutosta.

TEKSTI Olli Aulio

Paloheinä golf

P

aloheinässä sijaitseva Paloheinä
Golf on kaikille avoin golfkeskus jossa voi kokeilla golfia rangella ja lähipelialueella. Paloheinän yhdeksänreikäinen jokamieskenttä on ns.
pay&play -kenttä, jossa voi pelata golfia kertamaksua vastaan. Golfkeskus
myös vuokraa mailoja.
Paloheinän rangen länsireunaan rakennettu Evergreen on sananmukaisesti ikivihreä. Se on tiettävästi suurin tekonurmesta rakennettu golfkenttä Euroopassa. Par 3 -kentällä on viisi griiniä ja yhdeksän lyöntipaikkaa. Evergreenillä voi pelata ilman green cardia.
Paloheinässä on yksi Suomen suurimmista golfrangeista. Käytössä on 85
lyöntipaikkaa. Pakilan Pakinat on seurannut kentän toimintaa yli 25 vuoden
ajan ja kirjoittanut kentän eri vaiheista
Kenttä perustettiin 1995
Lehtemme kertoi vuonna 1995, että

heinäkuussa lensivät ensimmäiset golfpallot kun ensimmäinen vaihe, harjoituskenttä eli range avattiin yleisölle. Ensimmäisenä vuonna lyöntimääriä kertyi noin kymmenentuhatta. Pakilan golfkentän toteuttaminen alkoi
kun kaupunki kaavoitti alueen liikuntakäyttöön.
Harjoituskentälle mennessään voi
lunastaa kympillä (markalla) 40 palloa. Yksittäisen mailan sai vitosella ja
puolikas setti bageineen vuokrattiin 20
markalla.
Laajennusta harkittiin
vuonna 2000
Kaupunginvaltuutettu Kari Hagfors
teki aloitteen siitä, että kenttä voisi
laajeta silloisesta 9-väyläisestä kentästä täyskokoiseksi jolloin väylien lukumääräksi tulisi 18. Tällöin todettiin että laajentaminen edellyttäisi noin 30
hehtaarin lisäaluetta silloisen kentän

Parturi-Kampaamo Margito
Margit Rinaldo, Iris Björkman, Sari Luhtala
Pakilantie 55, 00660 Helsinki, puh. 041 5013950
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– pitopalvelua kaikkiin
elämäsi hetkiin!

Keskustelu roihahti
liekkeihin
Maaliskuussa 2004 Helsingin Sanomat
julkaisi laajan artikkelin golfkentän laajennussuunnitelmista. Siitä alkoi runsas kirjoittelu lehdistössä. Esim Paloheinän -Torpparinmäen asukasyhdistys
vastusti hanketta, koska se vaarantaisi
alueen virkistyskäytön ja koska alueen
laajennus vaarantaisi Vantaanjoen puhtauden. Peruste laajentumisen puolesta
oli se että laajennus pysäyttäisi Torpparinmäen asutuksen jatkuvan laajentumisen länteenpäin. Huolta tunnettiin
myös kasvavasta autoliikenteestä ja autojen pysäköintiongelmista. Turvallisuudesta kannettiin myös huolta.

Toteutamme toiveenne tarjoiluista - aina
pikkupirskeistä isoihin juhlatilaisuuksiin
pääkaupunkiseudulla ja ympäristökunnissa!

Kenttää päätettiin laajentaa
Kaupunginvaltuusto päätti kentän laajentamisen puolesta 2007 pitkän ja
monivuotisen keskustelun jälkeen. Asiasta keskusteltiin tunnin verran. Vihreiden edustaja esitti laajennuksen hylkäämistä, mutta laajennus hyväksyttiin
64 äänellä 15 ei ääntä vastaan. Keskuspuiston puolesta ry valittaa valtuuston
päätöksestä Helsingin hallinto -oikeuteen. Hallinto oikeus kumoaa valituksen. Keskuspuiston puolesta ry valittaa
korkeimpaan hallinto oikeuteen, joka
kumoaa valituksen ja valtuuston päätös saa lainvoiman.
Laajennus valmistui elokuussa 2011.
Vaikka kentän koko kaksinkertaistui,
niin se säilyy yhdeksänreikäisenä. Laajennuksella saavutettiin merkittävä parannus turvallisuuden kannalta.
Pelaajat olivat esittäneet toiveita
kentän laajentamiseksi 18 reikäiseksi.
Hanke on vireillä ja asiasta päättää valtuusto. Tätä kirjoitettaessa lopputulos
ei ole vielä nähtävissä. v

KP Catering Oy - Helsinki | Vantaa | Espoo
GOOD FOOD & GOOD MOOD

Senioritalkkarit
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!

Meidät tunnetaan suussa sulavista makuelämyksistä
ja tilaisuuksista aina aamiaispalavereista juhlaillallisiin
sekä brunsseista cocktailtilaisuuksiin.
• Käytämme vain puhtaita ja laadukkaita raaka-aineita.
• Tarjoilut kaiken kattavasti ruokailusta astioihin ja
somistuksesta loppusiivoukseen.
• Muistathan, että huomioimme myös erikoisruokavaliot!
•

Tyytyväiset asiakkaamme sen tietävät jo – mellä
palvellaan hymyssä suin, aina yksilöllisesti räätälöiden,
mutkattomasti palvellen! KP Cateringin palvelusta jää
suuhun hyvä maku. Kirjaimellisesti.

040 844 98 60 | info@kpcatering.fi | www.kpcatering.fi

TUTUSTU UUDISTUNEESEEN
RYHMÄLIIKUNTALUKKARIIN
Olemme laajentaneet kodikasta
kuntosaliamme ja nyt meillä on tarjota
palveluita entistä kattavammin myös
ryhmäliikkujille.

www.saluspakila.fi

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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Ajankohtaista
TEKSTIT Olli Aulio

TEKSTI JA KUVA Pauliina Petrell

Lasten Leijonahiihto Paloheinässä

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

Pakilan
Tormaystävät

Kaskipartion retkellä leivottiin Runebergin torttuja appelsiinin sisään.

Kaskipartio
Vuosi sitten kertoi lippukunnanjohtaja Albert Raulus, että koronaepidemia
olivaikuttanut merkittävästi lippukunnan toimintaan. Mm koko Pohjoisen
alueen lippukuntien kesäleiri peruttiin.
Tällä hetkellä viikotaisryhmätoiminta on jatkunut normaalina. Kokoukset ovat olleet hyvän aikaa käynnissä. Syyskuussa oli lippukuntaleiri Kiljavalla, partiopiirin koulutus- ja retkeilykeskuksessa peliteemalla. Ohjelmassa oli pelejä oikeassa elämässä, iltaohjelmia ja askartelua.
Lippukunnan johtajia on osallistunut syysseminaariin. Lokakuussa oli
päiväretki Uutelaan. v
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Eräs Pakilan Tormaystävien toimintamuoto on ollut vuosittain totetutettava 3-4 päivän retki johonkin osaan Viroa. Vuoden
2020 retki oli suunniteltu tehtäväksi Saarenmaalle, Hiidenmaalle
ja Haapsaluun. Ohjelma oli valmis, tutustumispaikat varattu ja
samoin yöpymiset. Retki peruttiin ja samalla suunniteltiin retki
toteutettavaksi 2021. Vallitsevan
koronatilanteen vuoksi jouduttiin
retki jälleen siirtämään ja tämänhetkisissä suunnitelmissa on tehdä
retki myöhemmin, mutta vallitsevan koronatilanteen vuoksi ajankohtaa ei ole päätetty.
Lokakuussa tehtiin syysretki 37
osanottajan voimin Hattulan Pyhän Ristin Kirkkoon. Torman srk
kirkkoherra Mehis Pupart on sähköpostilla kertonut Torman seurakunnan toiminnasta. Viestit on
jaettu jäsenille.
Netissä toteutettiin Tapani
Harviaisen ja Samuel Kopperoisen koostamat esitykset Muistojen
Matka ja Jerusalem.
Tapana on ollut, että myyjäisten
yhteydessä toteutetaan varojen keSyysretki Hattulan Pyhän
Ristin kirkolle.

räämiseksi arpajaiset. Kun tämä ei
ollut mahdollista toteutettiin kahdet nettiarpajaiset.
Torman seurakuntaa avustettiin
mm. adventin bussikuljetuksin,
yhteistä jouluruokailua ja vähävaraisia tukemalla. Tukeaa annetaan
myös pyhäkoulutoimintaan ja kirkollisten lehtien tilauksiin.
Vuosikokous pidettiin lokakuussa kirkolla. Tormaystävien facebook-sivuilla voi tutustua yhdistyksen toimintaan. v

TEKSTI Aarne Kivioja KUVA Olli Aulio

Vuorenhaltiat
Vuorenhaltioiden partiotoiminta on
palannut entiselleen!
Viime keväänä kokoustimme pääosin etänä, joko antamalla etätehtäviä ryhmille taikka näkemällä toisemme verkossa.
Kesän tullen tilanne onneksemme
muuttui ja pääsimme lippukuntana osallistumaan Helsinki-Pohjoisen
alueleirille. Oli huippua päästä tekemään partiota yhdessä alueemme lippukuntien kanssa.
Nyt syksyn tullen olemme pitäneet
partiokokoukset majan pihalla ja kaiken ikäiset ryhmät niin ekaluokkalaisista vuosi sitten perustettuun aikuisryhmään saakka ovat päässeet kokoontumaan kasvotusten ja harjoittelemaan partiotaitoja. Ryhmät ovat
pitäneet retkiä sekä majaöitä ja tämän
vuoden ensimmäinen kasvotusten tapahtuva hallituksen kokous päästiin
pitämään lokakuussa majalla. Myös
eri ikäkausille on järjestetty ulkotapahtumia tänä syksynä, muun muassa salapoliisitapahtuma SuurAlex
seikkailijoille ja tarpojille, Huhuileva Huuhkaja -tapahtuma sudenpennuille ja aikuisten appelsiinikakkuilta aikuisille. v

Viime talvena järjestimme koronasta huolimatta Lasten Leijonahiihdon Paloheinässä. Menestys oli melkoinen.
Niinpä se järjestetään
myös alkavana talvena.
Päivämääräksi on varmistumassa ti 8.2.22,
joka on samalla Pakilan
Vedon hiihtokoulun viides päivä. Silloin järjestetään myös Lasten lumipäivät, joten tapahtumassa pääsee uutuutena
tutustumaan esimerkiksi mäkihyppyyn!
Koronan lisäksi säänhaltija voi vaikeuttaa suunnitelmiamme, mutta ei hätää. Suomen Hiihtoliitto on yhteistyökumppanina valmistanut lumisen hiihtotapahtuman tarvittaessa korvaavaan
”mustan maan” Leijonahiihdon toteutustavan.
Lasten Leijonahiihdon järjestävät
ensi talvena yhteistyössä Pakilan Veto
hiihtoseurana ja LC Helsinki/Pakinkylä vapaaehtoistoimintajärjestönä.
Hiihtokausi Pakilan Vedon toimesta alkaa jo aikaisemmin. Pakilan Vedon 24.1. alkavasta lasten hiihtokoulusta löydät tietoa ja voit ilmoittautua
osoitteessa: www.pakilanveto.fi/hiihtokoulut

Suomen Latu
Paloheinässä
Lehtemme ilmestyessä ulkoilijoille tuttu Suomen Ladun toimintapiste Paloheinässä on avattu. Kelit
näyttävät, millainen hiihtotalvesta
tulee, mutta latujen lumetusjärjestelmä on valmiina laajempana kuin
aikaisemmin. Lumetuksesta vastaa
kaupunki ja lumetustiimi tiedottaa
asiasta.
Ladusta kerrotaan, että kelien salliessa alkavat hiihtokurssit ja
muu toiminta ellei koronarajoituksia tule kuten viime vuonna. v

Hiihtokoulussa on yhteensä 5 opetuskertaa, joista viimeinen kerta upeine
Lions-mitaleineen on yhteisen tapahtumamme yhteydessä.
Lasten leijonahiihto on tarkoitettu
4-12 vuotiaille. Sellaisillekin, joilla ei
juuri ole aikaisempaa hiihtokokemusta.
Sellaisillekin, joilla ei ehkä ole juuri nyt
sopivia hiihtovälineitä. Pelkkään Leijonahiihtoon ilmoittautuminen avataan
myöhemmin Pakilan Vedon sivuille.
Seuraa siis vuodenvaihteen jälkeen Pakilan Vedon ja LC Hki/Pakinkylän viestintää ja tule mukaan tapahtumaan. v
www.pakilanveto.fi
www.verkkoviestin.fi/lionshkipakinkyla

TEKSTI Olli Aulio

Kirkkoherran
vaalit keväällä
Pakilan seurakuntaneuvosto päätti
9.11. kokouksessaan, että keväällä
järjestetään kirkkoherran vaali välittömänä vaalina. Se tarkoittaa sitä, että jokainen seurakuntalainen
saa äänestää.
Vaalitavasta päätettiin äänin
11 – 3. Toinen mahdollisuus olisi
ollut, että seurakuntaneuvosto olisi toimittanut vaalin. v
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Ajankohtaista
TEKSTI Risto Sinkko

Paloheinän
hiihtäjille hyviä uutisia kertoo
projektipäällikkö Hannu Airola kaupungin
kulttuuri- ja vapaa-ajan
toimialalta.
Paloheinän keinolumetettavien latujen latupohjat sekä lumetukseen tarvittava kunnallistekniikka, valaistus, vesijohtolinja kaivoineen ja
käyttösähkön sähkölinjat sähkökaappeineen
ovat kaikki käyttövalmiina, samoin kuin lumitykitkin. Valmius ladun
lumetukseen on olemas-

sa melko nopeallakin aikataululla, Hannu Airola viestittää.
Hänen mukaansa latujen teon kriittinen tekijä on ulkoilman lämpötila.
Lumetuksen
aloittamisen edellytyksenä on, että ulkoilman
lämpötila laskisi selvästi pakkaselle riittävän
pitkäksi aikaa jotta koko latupohjalle kyetään
lumettamaan riittävän
paksu lumikerros latujen toteuttamista ja ylläpitoa varten. Ulkoreittitiimi tiedottaa kun lumetus aloitetaan. v

TEKSTI Olli Aulio KUVA Larri Larne

TIMO HONKANEN

Lunta ladulle

Marketpäällikkö Jessica Millner esittelee ylpeänä myymälän ruokatoria,
joka oli avauksessa yksi suosituimmista käyntikohteista.

Pitkään suljettuna ollut S-Market
Torpparinmäki avattiin vihdoin!
H-hetki oli torstaina 11.11.2021
klo 10.00. Marketpäällikkö Jessica Millner oli intoa täynnä,
kun hän esitteli uutta markettia: lisää tilaa tuotteille ja palveluille tuli kaikkiaan 300 m2,
jolloin lähes jokaisen tuoteryhmän valikoima kasvoi merkittävästi. Asiakkaiden toiveesta
lisättiin ruokatorin tuoreen kalan ja lihan valikoimaa ja lounastarjonta täydentyi salaattibaarilla.

Ota heijastin
heijastinpuusta
Pakinkylän leijonaklubi on syksyllä perustanut ”heijastinpuun”, josta heijastinta vailla oleva voi ottaa itselleen heijastimen. Leijonat aina tarpeen mukaan
lisäävät heijastimia puuhun. Heijastinpuu on kolmena syksynä ollut Etupellon leikkipuiston kulmassa,
kertoo idean toteuttaja Marita Stenbacka. Nyt puu
on Paloheinän kirjaston edessä.
Puu on edellisinä vuosina saanut erittäin hyvän vastaanoton. Ihmiset ovat tarpeeseensa ottaneet
heijastimia, mutta myös täydentäneet kokoelmaa. v
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Jessican mukaan he ovat valmiit herkällä korvalla kuulemaan ja toteuttamaan asiakkaiden valikoimatoiveita viestimällä sinuntoive.fi -palvelussa. Kyllä hyvää piti saadakin, koska SMarket oli kiinni 11 kuukautta! Uudistuksessa on ilmastonmuutosaspekti mukana: käytetty sähkö on päästötöntä ja kylmälaitteiden kylmäaineen muutoksella tuetaan tavoitetta hiilinegatiivisuuteen. v

TEKSTI Helena Mattila

TEKSTI Olli Aulio

Pakilan Martat ry 75 vuotta

Frisbeegolfrata
Paloheinään

Pakilan Martat ry vietti myöhästyneitä 75-vuotisjuhliaan 5. lokakuuta 2021
Ravintola Annan Kartanossa.
Sopimuskirjan ensimmäisessä kappaleessa sanotaan, että ”Allekirjoittaneet, jotka haluavat kohottaa Pakilan
kotien henkistä, siveellistä ja taloudellista tasoa, ovat kokoontuneet torstaina 8
p:nä maaliskuuta 1945 Pakilassa Metsolan kansakoululla perustamaan edellämainittua tarkoitusta varten paikkakunnalle Pakilan MARTTAYHDISTYKSEN”.
Tuosta ajankohdasta lähtien yhdistys
on toiminut alueella ja kokoontuu nykyään Pakilan Hyvän Paimenen kirkon
tiloissa joka toinen tiistai-ilta. Marttailtojen aihepiirit ovat vaihtelevia. Kuulemme esitelmiä monipuolisista aiheista, meillä käy kirjailijavieraita, harrastamme kulttuuria käymällä näyttelyissä, teattereissa tai konserteissa ja opimme uutta ruuanlaittoon ja käden taitoihin liittyvää. Vuoden 2021 aikana neuloimme liki 150 paria vauvan sukkia,

jotka lahjoitimme Pakilan seurakunnalle kastelahjaksi vuoden 2021 vauvoille.
Pari kertaa vuodessa pidämme myyjäiset ja voimiemme mukaan olemme
mukana alueemme tapahtumissa ja.
Marttajärjestön yhteistempauksissa.
Tämänhetkinen jäsenmäärämme on
noin 40 henkeä. Puheenjohtajamme
on syntyperäinen pakilalainen SeijaLiisa Saukkonen. Toimintaamme voi
tulla tutustumaan marttailtana. v

Lisätietoja Pakilan Martoista ja kauden
ohjelmasta: www.martat.fi/marttayhdistykset/pakilan-martat-ry

Viime vuonna kerroimme, että kaupunki on suunnittelemassa Paloheinän liikunta-alueelle frisbeegolfrataa. Kerroimme myös että alustava
ratasuunnitelma on tehty eli siinä on
katsottu miten radat voisivat sijoittua
alueelle ja että radan lopullinen suunnittelu ja mahdollinen toteutus siirtyisi vuodelle 2021.
Kaupungin ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg kertoo, että golfradan rekentamista on siirretty vuodella eteenpäin. Vuoden 2022 talousarviossa on varattu määrärahat radan
suunnittelulle ja rakentamiselle.
Frisbeegolfissa heitetään kiekkoa
maalikoria kohti niin monta kertaa, että se osuu koriin. Tarkoituksena, kuten golfissa, on päästä rata läpi mahdollisimman vähillä heitoilla.
Radan suunnittelun tekee haastavaksi
se, miten se sijoitetaan alueelle niin,
ettei se häiritse alueen muita liikuntamuotoja. v

TEKSTI Risto Sinkko

Puheenaiheena kaukolämpö

Tunnetko Pakilaa?
Vastaukset
sivun 25 kuviin:
1. Pakintalo
2. Kansantie / Solakalliontie
Metsolan ala-aste
3. Näkymä Paloheinän huipulta
kuntoportaiden yläpäästä
4. S-Market Pakilantie
5. Kävelysilta Tuusulantie yli
Kehä 1:lle.

Kaukolämmön hinta ja Helenin laskutus ovat olleet Pakilan ja Paloheinän
kiinteistönomistajien ja asunto-osakkeen omistajien vakituinen puheenaihe viime kuukausina. Kuluttajia kohauttaneita lämmitysenergian hinnan
korotuksia on perusteltu hiilestä luopumisella ja päästökaupan nelinkertaiseksi nousseella hinnalla. Perusteena on
myös varautuminen lämmön toimittamiseen kulutushuipuissa.
Paljon puheena ollut vesivirtamaksu
on kuitenkin vain noin kolmasosa kaukolämmön veloituksesta. Siksi kannattaa keskittyä energiankulutuksen seurantaan ja pienentämiseen. Mahdollisesti kaukolämpökeskuksen säädöt kannattaa tarkistuttaa. Nykyiset kaukolämmön kulutusta mittaavat laitteet ovat
digitaalisia ja välittävät verkkoja pitkin
kulutustiedon reaaliajassa Helenille.

Siellä tiedetään aivan tarkkaan kyseisen
asiakkaan lämmön tarve ja vesimäärä.
Alueen kuluttajilla onkin kokemuksia siitä, että vesimääriä Helen onkin vähentänyt. Silti ei kannata jatkaa elämistä asuinkiinteistössä vanhaan malliin.
Asiantuntija-arvio viittaa siihen suuntaan, että säätötoimenpiteiden jälkeen
lämpimän käyttöveden osuus energiankulutuksesta on noussut. 20 vuotta sitten asuinkiinteistöissä lämpöisen käyttöveden kulutus oli noin 30 prosenttia
energiankulutuksesta ja nyt se saattaa
olla 50 – 60 prosenttia. Jos taloyhtiössä
ei ole asuntokohtaista käyttöveden mittausta, sitä kannattaa harkita. Todennäköisesti mittaaminen sellaisenaan vähentää lämpimän veden kulutusta.
Helenin asiakaspalvelu palvelee sekä yksittäisiä kaukolämpöasiakkaita että taloyhtiöitä. v
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Ajankohtaista
TEKSTI JA KUVA Kari Koivisto

TEKSTI JA KUVAT Olli Aulio

TEKSTI Olli Aulio

Toivolanmäen
kuulumisia

Oma Stadi äänestyksen
tulokset

Toivolan lastenkodin toiminta lakkautettiin vuoden 2016 aikana. Lastenkodin
tilalle perustettiin Toivolanmäen perheryhmäkoti. Perheryhmäkoti on Helsingin kaupungin ylläpitämä yksikkö, jonka toiminta ja ylläpito perustuvat Uudenmaan ELY -keskuksen ja Helsingin
kaupungin väliseen sopimukseen.
Perheryhmäkodin tehtävänä on alaikäisten, ilman huoltajaa Suomeen saapuneiden lasten iänmukaisen hoidon ja
kasvatuksen tarjoaminen. Perheryhmäkodin tarkoituksena on toimia kodinomaisena yksikkönä pidempiaikaiseen
asumiseen oleskeluluvan saaneille lapsille
ja nuorille sekä ohjata ja tukea heitä kotoutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.
Yhteistyötä nuorten asioiden selvittämiseksi tehdään sosiaalityön, lastensuojelun, oppilaitosten, terveysaseman
ja edustajien kanssa säännöllisesti. Toimintatapoja pyritään kehittämään yhdessä kumppaneiden kanssa
Perheryhmäkodissa on kolme osastoa kahdessa rakennuksessa. Perheryhmäkoti aloitti 35-paikkaisena asumisyksikkönä. Paikkalukua on muutettu
asiakastilanteen mukaan. Tällä hetkellä
paikkoja on 24 ja ensi vuoden alusta alkaen 30. Asukkaita perheryhmäkodissa
on ollut toiminnan alusta alkaen 100.
Asukkaina on ollut sekä tyttöjä että poikia. Henkilökuntaa on 36 ensi vuoden
alusta alkaen.

Oma Stadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Helsinki käyttää 8,8
miljoonaa euroa kaupunkilaisten ideoiden
toteuttamiseen. Ideoista kehitetään yhdessä ehdotuksia, joista kaupunkilaiset äänestävät ja kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet. Äänestys loppui lokakuun lopussa ja
alla on tuloksia.

Toivolanmäellä toimii väliaikaisesti myös Solakallion koulu. Pihan toisella puolella on
Toivolan koulu. Kaikki ruokailevat vasemmalla näkyvässä viihtyisässä ruokalassa.

Nuoret asuvat perheryhmäkodissa suhteellisen lyhyen ajan. Jälkihuollon kysymykset ovat esillä lähes heti
nuoren muutettua perheryhmäkotiin.
Maahanmuuttoyksikön jälkihuollon
tiimi toimii Toivolanmäen perheryhmäkodin tiloissa. Tiimi tarjoaa kotoutumislain mukaista erityistä tukea (jälkihuoltoa) oleskeluluvan saaneille 1824 vuotiaille nuorille, jotka ovat alun
perin alaikäisenä ilman huoltajaa saapuneet Suomeen. Tiimi vastaa myös
perheryhmäkodin asukkaiden sosiaalityöstä. Tiimillä on asiakkaita noin 230
ja henkilökuntaa 17. Perheryhmäkoti
ja jälkihuollon tiimi tekevät tiiviisti yhteistyötä.
Vuoden 2020 alusta alkaen on perheryhmäkotitoiminnan lisäksi annettu

jälkihuollossa oleville nuorille tuetun
asumisen palveluja ja sosiaalista kuntoutusta perheille.
Tuettu asuminen sisältää perheryhmäkodissa tapahtuvan tuetun asumisen
lisäksi myös kotiin annettavan tuen.
Sosiaalista kuntoutusta annetaan erityistä tukea tarvitseville perheille. Näitä voivat olla esimerkiksi perheenyhdistämisperheet, yksinhuoltajat, turvakodista arkielämään palaavat perheet sekä
perheet, jossa lapsilla on erityistarpeita. Perheille annettavaa sosiaalista kuntoutusta on toteutettu myös kotiin annettavana tukena. Sosiaalisen kuntoutuksen tehtävät Toivolanmäen perheryhmäkodissa ovat toistaiseksi määräaikaisia ja niitä on sovittu jatkettavan
vuoden 2022 loppuun saakka. v

Onnen Jalat

Raide-Jokeri
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Monet Pakilantietä kulkeneet ovat ihmetelleet numeroon 86 vinosti Alepaa vastapäätä noussutta rakennusta. Pasi Paakki HPS:n toiminnanjohtaja kertoo että kyseessä on kesällä 2021 valmistunut seuran toimitila ja pukukoppirakennus.
Tämä seuratalo on pinta-alaltaan 270m2 ja se on merkittävä lisä seuran toimintaan. Talossa on yksi suuri sali, jossa voidaan järjestää erilaisia
kokouksia. Siellä on myös toimistohuoneita. Suuren osan talosta muodostavat suihkuin varustetut pukukopit. Pukukoppeja on yhteensä neljä, joista kaksi on isompaa ja kaksi pienempää sekä wc-tiloja.
HPS on 1917 perustettu jalkapalloseura, joka nykyisin on keskittynyt
alueellemme. Seurassa on jäseniä yli 1000 ja lukuisa määrä eri eri ikäisten joukkueita. v

Jalkahoitola

TEKSTI Olli Aulio

Raide-Jokeri valmistuu suunniteltua aikaisemmin. Pikaraitiotien matkaan on
mahdollisuus päästä jo alkuvuodesta
2024.
Jokeria on rakennettu kaksi vuotta.
Rakennustöistä on tehty jo yli puolet.
25 kilometriä pitkästä radan reitistä on
valmiina 11 kilometriä. Tämän vuoden
lopussa pitäisi olla valmiina 20 kilometrin matkalla.

HPS:n pukukoppirakennus ja
seuran toimitila

Liikennöinnin aloitusta edeltää yli
puoli vuotta kestävä koeliikennejakso.
Lähivuosien asemakaavat ovat tuomassa Raide-Jokerin läheisyyteen asuntoja
noin 18 000 uudelle asukkaalle Helsingissä ja yli 4000 Espoossa.
Vuosina 2020–2030 lisääntyy asukkaiden määrä Maunula Oulunkylä alueella 57000 ja työpaikkojen määrä 1500
työpaikalla. v

Kiitos kuluneesta vuodesta,
tervetuloa taas ensi vuonna!

Puh. 0400 823 923, www.onnenjalat.fi
Uusi osoitteemme 1.1.2022 alkaen:
Pakilantie 55, 00660 Helsinki
Samassa tilassa aloittaa perjantaisin hieroja Nina Kilpiä
puh. 040-5470938, joka opiskelee myös osteopaatiksi.

Helsinki yhteinen
Ääniä
(toteutuslista)
1. Tarpeeksi siistejä roskiksia,
7044
joissa on tumppiosa
2. Nurmikot viihtyisiksi
6555
– viihtyvyyttä ihmisille
3. Pullo /tölkkitelineitä roskisten
5777
yhteyteen
4. Kukkivat puut – 20 mangoliaa
5651
Helsinkiin
5. Lisää puita ja muuta kasvillisuutta 5442
Helsinki pohjoinen
Ääniä
(toteutuslista)
1. Keskuspuistoon frisbeegolfrata
583
2. Merkitty kävely- ja juoksureitti
513
3. Virallisia nuotio- ja grillauspaikkoja 510
keskuspuistoon
4. Oulunkylän asemaseutu
464
viihtyisäksi katutaiteella
5. Kauneutta ja viihtyisyyttä
418
Oulunkylän keskustaan

KIINTEISTÖHUOLTOA

TALOHOITO SARKKINEN OY

0400 708854
Jakokunnantie 24, 00660 Helsinki
talohoitosarkkinen@gmail.com
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Ajankohtaista
TEKSTI Risto Sinkko KUVA Dimitrij Mayer

LC Helsinki/Pakila 60 vuotta
Tänä vuonna on kulunut 60 vuotta Pakilan lions-klubin perustamisesta. Sittemmin klubimme on perustanut alueelle toisen klubin Pakinkylän ja se puolestaan LC Auroran. Lionismin motto
”Me palvelemme – We Serve” saa kaikupohjaa alueellamme.
Erilaisilla aktiviteeteilla eli tulonhankkimiskeinojen tuotoilla olemme
avustaneet monipuolisesti alueen järjestöjä, jotka toimivat nuorison ja vanhusten hyväksi. Keskeinen avustusten
kohde on ollut Pakilan musiikkiopisto.
Vuonna 2010 klubimme teki aloitteen näkövammaisten Iiris-keskuksen
tukemisesta. Avustamisen otti omak-

seen koko lions-piirimme ja työ jatkuu
edelleen. Klubimme haluaa edistää alueen yhteisöllisyyttä ja yksi esimerkki
tästä ovat Pakilan Kyläjuhlat, jotka jär-

jestetään Aurora-klubin ja alueen monien toimijoiden kanssa. Valitettavasti koronaepidemian takia juhlat on kahteen
kertaan jouduttu perumaan.
Pakilan ja Pakinkylän klubit julkaisevat yhdessä tätä Pakilan Pakinat -lehteä.
Lehti on saanut alkunsa vuonna 1962.
Tavoitteena on ollut palvella alueen väestöä tietoa jakamalla. Tuotot jaetaan
klubien hankkimien ilmoitusten suhteessa. v

Meiltä löydät
T Y Y L I K K Ä ÄT K O D I T
Ota yhteyttä
Perttu Takkinen
puh 044 055 1050
perttu.takkinen@sajucon.fi

Talkootie 6 C, 00660 Helsinki // As. Oy Helsingin Pähkinä

LC Helsinki/Aurora 15 vuotta
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kestää aikaa

Opetus-ja kulttuuriministeri Sanni
Grahn-Laasonen vihki käyttöön
Pakilan klubin lion Arvo Karvisen
mukaan nimetyn viriketila ARVON
Iiriskeskuksessa vuonna 2016.

TEKSTI JA KUVA Marja-Leena Turunen

Lions Club Helsinki/Aurora ry on joukko aktiivisia naisia, joita innoittaa lionsslogan "Monta tapaa tehdä hyvää". Klubi toimii Pakilan, Paloheinän ja Torpparinmäen alueella lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen turvaamiseksi sekä ikääntyneiden, perheiden ja
muiden apua tarvitsevien tukemiseksi.
Lisäksi klubilla on Sri Lankassa lionskummilapsitoiminnan kautta kummityttö, jonka koulutusta klubi on tukenut pitkäjänteisesti ja hän aloittikin tänä vuonna yliopisto-opinnot.
Klubin toiminta on monimuotoista
ja se on muuttanut muotoaan 15 toimintavuoden aikana. Klubi tekee suoraa palvelutyötä vanhusten ja näkövammaisten piirissä järjestäen vanhusten palvelutalossa keskustelutuokioita
ja tallentamalla näkövammaisille kirjoja Näkövammaisten liiton kautta. Lisäksi klubi kerää avustusvaroja järjestäen erilaisia tapahtumia. Tällainen on
esim. Pakilan Hyvän Paimenen kirkossa pidetty keväinen muotinäytös, joka
on järjestetty v. 2008 lähtien. Syksyn
alun Kylätapahtumaa on järjestetty yhdessä Pakilan lionsklubin ja alueen muiden vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Kirkon joulumyyjäisissä Auroran myynti-

Koti, joka

pisteessä on aina
tarjolla herkullisia leivonnaisia ja
askartelutuotteita
sekä upeat herkkukorit arpajaispalkintoina. Syksyisin klubi on
järjestänyt naistenillan yhdessä
jonkin suomailaisen vaatevalmistajan kanssa. Moni
alueen asukas on
osallistunut klubin järjestämään Auta
lasta – Auta perhettä -keräystapahtumaan Torpparinmäen Supermarketissa.
Klubi on myös innostanut alueen
koulujen 11-13-vuotiaita osallistumaan
Lions-järjestön kansainväliseen rauhanjulistekilpailuun ja lahjoittanut Hymypatsaat Metsolan, Pakilan ja Solakallion kouluille. Klubi on vuosien varrella tukenut myös Pakilan musiikkiopiston ja alueen urheilujärjestöjen toimintaa avustuksin.
Korona-aikana varainhankintatapahtumat olivat jäissä. Tällöin klubin toimintaa mukautettiin ja klubilaiset neuloivat lämpimiä villasukkia vanhuksil-

3h + 2 ask.h + k + khh + sauna
110 m2
729 000 €

Saramäentie 32, 00670 Helsinki // As. Oy Helsingin Metsäkauris

3h + ask.h + k + khh + sauna + var
3h + k + khh + sauna + var
89 m2
369 000 - 398 000 €

le ja kodittomille sekä keräsivät vaatteita ja makuupusseja ja -alustoja kodittomille.
Auroralla on monenlaista toimintaa, jotta jokainen jäsen voi valita eri
avustusmuodoista itselleen sopivan tavan toimia sen hetkiseen elämäntilanteeseensa sopivalla aktiivisuustasolla.
Avustustoiminnan lisäksi klubilaiset
viettävät aika yhdessä käymällä teatterissa, konserteissa tai tekemällä jotain
muuta mukavaa.
Klubin toimintaan voi tutustua tarkemmin Auroran nettisivujen tai facebook-sivujen kautta. Klubi ottaa mielellään uusia jäseniä joukkoonsa. v

O S TA M M E TO N T T E J A
Ota yhteyttä
Mikko Rehu
puh 050 501 4336

SAJUCON.FI
Härkähaankuja 5, 01730 Vantaa

VALITSE SUOMEN PARAS

KATTOASENTAJA!
Tutkitusti luotettavana takuutyönä
ja yli 20 vuoden kokemuksella:
• KATTOREMONTIT
• TIILIKATTOJEN PINNOITUKSET
• ULKOVERHOUSREMONTIT
• ENERGIAREMONTIT
• ASBESTIPURKUTYÖT
SOITA 020 7413 950

KO T ISI Y LIN YS TÄVÄ

www.eliittikatot.fi

