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Puheenjohtajakauteni Toukolan-Vanhankaupungin
yhdistyksessä loppui vuodenvaihteessa.Kun aloitin
puheenjohtajana neljä vuotta sitten, Arabianrantaa
oli alettu vasta rakentaa. Sen jälkeen muutos on ollut
nopeaa: uinuvasta, lähes unohdetusta kau-
punginosasta on tullut vilkas ja se on imaistu kes-
kustamaiseen “sykkeeseen”.

Heti aluksi toiveenamme oli, että alueelle muo-
dostuisi yksi kaupunginosayhdistys. Sillä vaikka uu-
den ja vanhan puolen huolet ja ilot ovat osittain erilai-
set, on niillä paljon yhteistä. Saimmekin hallitukseen
pian uusia asukkaita rannasta ja siten vanhan ja
uuden puolen yhteinen yhdistys on säilynyt alu-
eella.

Ensimmmäisiä huolen aiheita oli kasvava liikenne,
josta teimme useitakin kirjelmiä kaupungille. Erityi-
sesti olimme huolissamme lasten turvallisesta liik-
kumisesta Arabianrannan peruskouluun. Hämeentiel-
le onkin saatu useita suojateitä ja nopeusrajoituksia.

Arabianrannan asiat ovat olleet näinä vuosina yh-
distyksessä pinnalla, erityisesti päiväkotitilanne on ollut
keskustelu- ja iltatilaisuuksien aiheena.

Puheenjohtajakauteeni mahtuu huolten lisäksi myös
juhlaa: Arabian-Toukolan ensimmäiset kyläjuhlat jär-
jestettiin vuonna 2003. Toisetkin on jo pidetty ja toi-
vottavasti kyläjuhlaperinne jatkuu.

Yhdistyksessä toimiminen on ollut minulle
maadottumista tälle alueelle, joka on tullut näin vielä-
kin rakkaammaksi. Erityisesti on ollut ilo tutustua
ihaniin ihmisiin ja tehdä töitä - ja juhliakin yhdessä.
Toivon, että yhdistys jatkaa asukkaiden äänen
“megafonina”. Sillä eikö se, joka polkua päivittäin
käyttää, parhaiten tiedä, mistä polun pitää mennä?

Eliisa Isoniemi

Miten haluaisit parantaa asuinaluettamme?
Onko sinulla hyviä ideoita, muutosehdotuksia, haluat-
ko olla mukana vaikuttamassa?
Tule kehittämään asuinaluettamme yhdessä naapurisi
kanssa.

Tervetuloa alueen asukasyhdistyksen
syyskokoukseen ravintola Olotilaan
torstaina 16.11. klo 19.00
Asiana sääntömääräiset asiat, mm. hallituksen valin-
ta. Kokouksen jälkeen mahdollisuus vapaamuotoiseen
keskusteluun

Yhdessä saamme aikaan enemmän!

Kokouskutsu alueen asukkaille!
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Yhteisöllinen senioritalo Loppukiri vietti elokuun puo-
lella tupaantuliaisia. Useita vuosia sitten viritetty
pioneerihanke saatiin loppuun, ja Birger Kaipiaisen
kadun kulmassa sijaitsevassa 58 asunnon talossa asuu
noin 70 henkeä.

Loppukiri-yhteisössä asuvat asukkaat kuuluvat
Aktiiviset Seniorit ry:hyn. Asuminen edellyttää kuu-
lumista yhdistykseen ja aktiivista osallistumista talon
ylläpitoon. Asunnot ovat omistusasuntoja, ja jo nyt on
halukkaita uusia asukkaita jonossa.

Loppukirissä asuvat Riitta ja Kauko Saari viih-
tyvät hyvin. Saaret kertovat asukkaiden yhteisöllinen
asumisen on alkaneen hyvin. Joka kuuden viikon pääs-
tä jokaisella asukkaalla on arkipäivinä keittiövuoro:
puolet kahdentoista hengen ryhmästä laittaa ruokaa
ja toinen puoli siivoaa.

- Talossa on lähes 400 neliötä yhteistiloja asukkai-
den käytössä. Torstaisin on saunottu, ja aina joku asuk-
kaista leipoo yhteisille saunakahveille. Talossa kokoon-
tuu kirjallisuuspiiri, korttirinki, jumppaa ja monia mui-
ta harrastusryhmiä , kertovat Saaret.

Kesällä on hoidettu yhteistä viljelypalstaa. Riitta
Saari on toiminut ”puutarhurina”. Annalan
viljelypalstalta saadaan keittiöön ruuan lisukkeita.
Ruoka-aineet yhteistä ruokaa varten hankitaan
tukusta. Yhteiseen klo 17  ruokailuun osallistuminen
ei ole pakko, mutta ruuanlaittovuorot on hoidettava
kunkin asukkaan vuorollaan.

Tukholmasta mallia pioneerihankkeelle

Loppukiri-hanke on herättänyt paljon kiinnostusta.
Alun perin hankkeelle haettiin mallia Tukholman lä-
hellä sijaitsevasta vastaavasta ikäihmisten talosta.
Konkreettisena muistona on talosta saatu 20 hengen
keittokirja, joka on käännetty suomeksi.

Ainakin yhden huoneiston asukkaan on oltava 48
täyttänyt. Suurin osa asukkaista on yksinäisiä naisia.
Joukossa on muutama pariskunta ja yksinäinen mies.
- Asukkaat pääsivät vaikuttamaan jo suunnitteluvai-
heessa, kertovat Saaret. He hämmästyttivät suunnit-
telijoita jättämällä huoneiston väliseinät pois, jotta asun-
toon saatiin avaruuden tuntua.

Senioritalo Loppukiri asettui taloksi Arabianrantaan

Teksti: Sirpa Puhakka

Talo on rakennettu entisen kaatopaikan päälle.
Riitta Saari muistaa, kuinka hän lapsena kävi nouta-
massa samaiselta paikalta posliinimukeja. Loppuki-
rillä on nyt oma posliinimukinsa, jonka kylkeen on
painettu asukkaiden omia elämänviisauksia: ”Uusi
aamu, uusi alku”, ”Ystävyyden talo”, ”Elämä mais-
tuu” ja muita optimistisia lauseita.

Yhteisöllisyys etsii uomaansa

Riitta ja Kauko Saari ovat olleet mukana jo
rakentamisvaiheesta lähtien. Kauko Saari toteaa, että
talon yhteiselämä on muotoutumassa. – Eihän sitä
tietä, miten tämä kehittyy. Yhteistoiminta hakee vielä
muotoaan.

Riitta Saari pohdiskelee naureskellen, että kukas
meitä sitten hoitaa kahdenkymmenen vuoden päästä,
kun olemme kaikki vanhoja. He uskovat  kuitenkin
Loppukirin hyvään yhteishenkeen. Alku on ollut lu-
paava.

Asukkaat Elli Bergman (86 v) ja Eila Puotila senioritalon
pääoven edessä.

K
uv

a:
 T

ar
ja

 K
el

a



T
O

U
K

O
L

A
-A

R
A

B
IA

-V
A

N
H

A
K

A
U

P
U

N
K

I

4

Kirjailijatapaaminen Bokvillanin pihapiirissä, kyläjuhlissa 2005.

Tiloja ja toiveita

Haluammeko  yhteisen asukastilan?

Teksti: Sari Tiiro

“Olisi hienoa, jos alueella olisi tila, jossa voisi nikkaroida
pieniä projekteja.”  “Bokvillanin   puistossa tai Ara-
bian aukiolla   voitaisiin pitää  kirpputoria pari kertaa
vuodessa.”  “Ilmoitustauluja  alueelle ja koululaisille
oma olotila!”

 Muun muassa tällaisia ideoita virisi, kun  Arabian-
rannan alueen taloyhtiöiden ja asukastoimikuntien
edustajia kokoontui Bokvillaniin  kaupunginosa-
yhdistyksen ja  vanhempainyhdistyksen kutsumina.

 Mutta mistä tilat asukkaiden puhdetöille,  auton
renkaiden vaihtoon tai kirjallisuuspiirille?

 Kerhotiloja alueella kyllä on, mutta ne sijaitsevat
 taloyhtiöissä. Toisissa yhtiöissä tilat ovat asukkaiden
enemmän tai vähemmän aktiivisessa käytössä, toi-
sissa  taas  enimmäkseen tyhjillään satunnaisia

syntymäpäiväjuhlia tai  hallituksen kokouksia lukuun
ottamatta. Osa taloyhtiöistä  tuntuu haluavan pitää
kerhotilansa tiukasti omien asukkaiden  käytössä, osa
olisi valmis vuokraamaan niitä tietyin pelisäännöin
myös muille.

 Entäpä, jos kerhotilat kuvattaisiin ja vietäisiin
yhteyshenkilötietoineen nettiin? Ehdotus sai kanna-
tusta, mutta kuka sen tekisi? Arabian Palvelu Oy:tä
kokouksessa edustanut projektijohtaja Heikki
Somervuo kaupungin talous- ja suunnittelu-
keskuksesta lupasi viedä viestiä eteenpäin palvelu-
yhtiöön. Hän kertoi esimerkkinä, että Pikku-
Huopalahdessa  päästiin aikanaan sopimukseen, jonka
mukaan kerhotilat ovat kaikkien alueen asukkaiden
käytössä.
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Mistä tyhjät liikehuoneistot ja näyteikkunat vies-
tivät? Siitä, että kansantaloudella menee huonosti
tai alueella ei ole vetovoimaa.  Tai sitten tilat ovat
kysyntään nähden vääränlaisia.

Arabianrannan paraatipaikalla on ammottanut
tyhjillään noin kaksi sataa neliötä jo useamman
vuoden. Ravintolan ja kahvilan pitäjät ovat tilaa
kyselleet, mutta taloyhtiö ei sitä sellaiseen tar-
koitukseen vuokraa.

Seuraavan kadun kulmassa,  vastapäätä tulevaa
Tapio Wirkkalan puistoa, on isoikkunainen pieni
tila, johon naapuri visioi soppa- ja tapaspaikkaa.
Ei vuokrata kahvilalle eikä ravintolalle, viestitti
talon omistaja.  Ilmastointi ei kuulemma riitä.

Sisäsiistit toimistot ovat varmastikin vaivattomia
vuokralaisia. Asukkaiden kohtauspaikoiksi tai alu-
een elävöittäjiksi niistä ei kuitenkaan ole.

Sari Tiiro

P.S.  Viime aikoina Arabianrannan tyhjissä näyte-
ikkunoissa  on näkynyt  uteliasta liikehdintää.  Toi-
vottavasti nyt lehden ilmestyessä alueelle on jo
tullut uusia palveluja…

 Tähän mennessä asukastalolle ei Arabian-
rannassa ole ollut  painetta,  koska kaavamääräysten
ukaiset kerhotilaneliöt ovat olemassa - olkoonkin, että
neliöt on rakennettu  taloyhtiöiden seinien sisälle. 
Kerhotilat ovat useimmiten niin pieniä, ettei niissä 
isoja keskustelutilaisuuksia pidetä, ei edes talo-
yhtiöiden omia yhtiökokouksia, ja tilat ovat yleensä
myös monen oven ja lukon takana.

 Nyt kaavamääräystä on muutettu niin, että  alu-
eelle jatkossa  rakennettavien uusien asuintalojen
kerhotilaneliöistä osa  voidaan siirtää erilliseksi tilak-
si. Rakennuttajan roolissa olisi Arabian Palvelu Oy,
jonka vastuulle kerhotilojen järjestäminen kuuluu.

 Vaihtoehtona uudisrakennukselle  on jonkin ole-
massa olevan tilan vuokraaminen  asukkaiden kerho-
tilakäyttöön.  Yksi mahdollisuus  on myös kerhotilan
osoittaminen Bokvillanin huvilaan, jota on Arabian-
rannan projektin alussa  kaavailtu yhteiseksi asukas-
tilaksi. Asemakaavalla säilytettäväksi
määrätyn, mutta kunnostamista edellyttävän huvi-lan
käyttömuodot ovat kuitenkin edelleen auki,   Heikki
Somervuo kertoi.

 Nikkarointitilat ja  yhteinen olohuone yms.  on 
siis toistaiseksi löydettävä jostain muualta. Somervuo
kehotti etsimään yhteistyömahdollisuuksia olemassa
olevien tilojen omistajien ja manageerajien kanssa.
Kumppaneita voi katsella sillä silmällä myös Hämeen-
tien toiselta puolelta ja Hermannista.  Yleensä en-
simmäinen vastaus on ei, mutta  kannattaa sitkeästi
neuvotella, projektijohtaja kannusti.

Etsintäpartioon halukkaat: tulkaa mukaan syys-
kokoukseen torstaina 16.11.

 Ja tässä  muita toiveita:
 - alueelle oma isäntä/emäntä, nk. pääarabi, joka koor-
dinoi eri viranomaisten, asukkaiden, yhdistysten ja
palveluntuottajien  välistä yhteydenpitoa
 - valituskävely: asukkaat kiertävät kaupungin eri
 yksiköiden virkamiesten kanssa aluetta ja esitte-levät
parannuskohteita kädestä pitäen
 - Arabian Palvelu Oy:n roolia ja toimintaa pitää teh-
dä tunnetummaksi

Kommentti
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A-klinikkasäätiön Arabianrannan päihdeklinik-
ka aloitti toimintansa Hämeentie 153:ssa tämän
vuoden alussa. Pääpaino hoidossa on
opioidiriippuvaisten vieroitus-, korvaus- ja
ylläpitohoidossa. Päihdeklinikan toiminta on
sopeutunut hyvin Arabianrantaan ensi hämmen-
nyksen jälkeen. Yksikön johtaja Helena Hon-
kasen mukaan kyselyjä toiminnasta tuli aluksi
samassa talossa työtään tekeviltä.

Päihdeklinikan asiakkaista pääosa on helsinkiläisiä.
Osa tulee Espoosta, Vantaalta ja yksittäisiä asiakkai-
ta myös Kirkkonummelta, Keravalta ja Nurmijärveltä.
Hoidossa käy 65 asiakkaasta noin 30 päivittäin. Osa
käy muutaman kerran viikossa ja osa harvemmin.

- Tavoitteena on päästä normaaliin elämään kiin-
ni. Hoito saattaa kestää useita vuosia, ja hoidossa
edetään pienin askelin. Pääosa päihdeklinikan asiakas-
kunnasta ei eroa kenestä tahansa työssä käyvästä tai
opiskelijasta. Moni on työssä, opiskelee tai on kunto-
utumassa työelämää kohti. Osa ei kykene kuntoutu-
maan työelämään, kertoo Honkanen.

Hän kertoo, että toki kahnauksia syntyi aluksi lä-
hiympäristössä. Asia käsiteltiin keskustelemalla poti-
laiden kanssa. Osa kävi pyytämässä anteeksi käy-
töstään läheisessä oluenmyyntipisteessä, ja nyt vali-
tuksia ei ole tullut.

Moniammatillista hoitoa

Osa potilaista on moniongelmaisia. Sekakäyttö on li-
sääntynyt etenkin viimeisten vuosien aikana. Osas-

”Arabianrannan päihdeklinikalla
tavoitteena päästä kiinni normaaliin elämään”

tonhoitaja Marja Tarnanen toteaakin, että sekakäyttö
on narkomaaneilla Suomessa yleisempää kuin muis-
sa eurooppalaisissa maissa.

Päihdeklinikalla vastataan hoidon tarpeeseen moni-
ammatillisella otteella. Yhteistyötä tehdään muun
muassa asiakkaiden sosiaalityöntekijöiden ja työvoi-
maviranomaisten kanssa. Päihdeklinikan oma 17 työn-
tekijän henkilöstö koostuu monipuolisesta osaamisesta,
ja kaikilla on ammatillinen koulutus.

- Hoitoon tulevilla on turvallisen elämän jano.
Hoidossa haetaan onnistumisen kokemuksia, joiden
kautta itsetunto vahvistuu ja oma elämän hallinta pa-
ranee vähitellen, kertoo Tarnanen.

Parasta on antaa aikaa lapsille

Hoidettavien potilaiden ongelmat kiertyvät hyvin usein
perhetaustaan. Potilaat ovat lähtöisin niin hyvätulois-
ten, hyvissä asemissa olevista kuin heikommassakin
asemassa olevista perheistä. Moni pohtii perhe-
taustansa kipeitä asioita terapiassa.

Honkanen muistuttaakin, että parasta mitä lapsel-
le voi antaa on aikaa ja yhdessä olemista. Moni
narkomaani kokee itsensä syystä tai toisesta
hyljätyksi.

Hän korostaakin ennalta ehkäisyn merkitystä, ja
samalla hän ihmettelee Helsingin lastensuojelun hita-
utta. Miksi perheen ongelmiin puututaan niin hitaas-
ti? Onko kyse rahasta vai eikö tosiasioita nähdä?

Teksti: Sirpa Puhakka
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Me Imatran Voiman alueella 1940 -50- ja 60-luvuilla
yhdessä kasvaneet Gammelin eli Vanhakaupungin
lapset tapasimme toisemme neljänkymmenen vuo-
den  jälkeen elokuussa vuonna 1997 Villa
Gammelissa. Tapaaminen kirvoitti esiin niin meheviä
muistoja, että päätimme koota niistä kirjasen, joka
nyt alkaa olla valmis painettavaksi. Tässä eräs esi-
merkki ystävämme Kimmon muistoista Vanhan-
kaupunginlahdelta:

”Talvella oli mentävä potkukelkan kanssa potki-
maan jokaista kalastajan tekemää avantoa. Oli mu-
kava potkia rikki kevyt jää avannosta. Kelkka ajet-
tiin aukon päälle ja jalasten välistä potkittiin jäät rik-
ki. Kerran ystäväni Raikka oli taas monottamassa
avantoa, kun hän liukastui ja jäi kiinni kainaloistaan
avannon reunoille. Sää oli kylmä, vaatteet jäätyivät
ja poika alkoi kangistua. Oli vaikea saada kaveri pois
jäältä. Lopulta saimme kuitenkin hänet hinatuksi koti-
talomme saunan lämmityskoppiin. Emmehän me us-
kaltaneet poikaa kotiin viedä, ettei äiti vaan näe häntä
jäätyneissä tamineissa. Saunan lämmityskopissa me
sitten sulatimme ja kuivatimme vaatteet; pojan
istutimme klapipinon päälle sulamaan.”

Siellä saunanlämmityshuoneessa taisivat toisetkin
pojat aina välillä kuivatella vaatteitaan luiskahdettuaan
jokeen, eipä Raikka ollut ainoa. Kaikenlaista alueella
tapahtui sodan jälkeisenä aikana. Vanhemmat veti-
vät ruokapulan aikana yhtä köyttä; perheet kasvatti-
vat yhdessä sikoja ja kanojakin alueella. Konepajalla
keitettiin makean nälkään siirappia, kun sokeri sodan
jälkeen oli ankarasti säännösteltyä korttitavaraa.

Uudet asukkaat ja uusiutunut ympäristö

Vanhat leikkipaikkamme ovat kokeneet melkoisen
muutoksen. Kotitalomme kuitenkin ovat vielä säily-
neet sellaisina kuin ne olivat meidänkin
lapsuudessamme. Uudet asukkaat ovat muuttaneet
tilallemme; heille ja heidän lapsilleen paikka tarjoaa

Gammelin lapset vuosikymmenten takaa

Gammelin kakaroita Imatran Voiman  pihalla vuonna 1951

mahdollisuuksia ehkä turvallisempiin leikkeihin kuin
meidän leikkimme aikanaan olivat.

Joki virtaa kuten ennenkin, ehkä kesympänä kuin
meidän aikanamme. Jokainen sukupolvi tekee oman
historiansa. Me yritämme parhaamme mukaan säi-
lyttää omamme myös jälkipolvien ja mahdollisesti myös
alueen uusien asukkaiden iloksi. Ympäristöhän
leikkeihimme oli ainutlaatuinen.

Teksti: Kristina Rive,  Gammelin kakara vuodelta 1946
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Viime vuodet olemme saaneet seurata jännittävää
muodonmuutosta. Arabianjoutomaan suunnittelu on
edennyt kaavakartoilta maapohjan perusparan-
nustöihin ja uuden alueen rakentumiseen.Rakentajien
vielä urakoidessa kaavoittajien ja arkkitehtien
papereille projisoidut mielikuvat käännettiin kiinteistö-
välittäjien myyntipuheeksi. Asuntokaupan esitteissä
käyttötarkoitukset ja rakennusalat pilkkoontuivat
huoneistoiksi myyvin attribuutein; merinäköalalla, te-
hokkaalla pohjaratkaisulla, yhtenäisillä tiloilla, erilai-
silla mukavuuksilla. Pusikot ja rojukasat muuntuivat
– loppumattomilla rekkakyydeillä -
asuinrakennuksiksi, teiksi ja pihanäkymiksi
tuntemattomille kulkijoille, jotka toivat alueelle uusia
palveluja.

Arabianrannan asukkaat muuttivat uusiin asuntoi-
hin keskeneräiselle alueelle. Pohjapiirrokset, julkisi-
vut ja kaavakartta rakentuivat kouriintuntuviksi tiloiksi,
jotka ohjasivat selkeinä rajoina liikkumista ja samalla
antoivat epämääräisiä tuntemuksia valoisuudesta, ti-
lasta, kaiuista, kutsuvuudesta. Uudet naapurit ja tun-
tematon naapurusto ympäröivät vastahankitun kodin
seiniä. Maalin, sahatun puun, laastin ja betonin tuok-
suun alkoi sekoittua naapurin illallisen, märkien
kuravaatteiden ja puhdistusaineen tuoksuja; asunn-
olle, omalle porraskäytävälle kertyviä kodin ominai-
suuksia.

Paikalleen asettautumisen, suunnistamisen ja si-
joittumisen hitaat prosessit käynnistyivät. Miten aset-
tautua näihin kuoriin? Mitä näkyy keittiön pöydän ää-
restä, mihin asetan lukutuolini? Minne arkistoin
kotialbumimme? Viihdynkö täällä? Onko lapsella tur-
vallinen koulureitti? Kenen kanssa hän leikkii? Miten
saan sunnuntaina maitolitran? Minne lähden kun ko-
din seinät ahdistavat? Kuka on tuo koiran ulkoiluttaja,
joka joka ilta samaan aikaan ottaa kännykkänsä esil-
le ikkunamme alla? Kenelle hän soittaa?

Asuntotuotannosta kotikonnuksi

Ympäristön turvaverkot

Muodostamme ympäristösuhteemme kuten lapset,
tutusta tuntemattomaan, yhä laajenevin kehin. Meillä
aikuisilla vain ei ole samalla tavoin vanhempia ja si-
saruksia johdattamassa turvallisesti uuteen ympäris-
töön. Niinpä me nopeutamme prosessia erilaisen in-
formaation avulla, tunnistamalla ympäristön viitteitä
ja tarjoutumia aiemman kokemustemme kautta,
tutustumalla naapureihin, verkostoitumalla alueen ta-
pahtumiin ja järjestöihin. Kuitenkin liittyy uuden pai-
kan omaksumiseen ei-vierailijana – eikö vain – aina
oma ahdistavuutensa. Jossakin mielemme sopukoissa
työstämme tosiasiaa; jotta voin kotiutua minun täytyy
sopeutua; tämä ympäristö tulee taltioimaan minulle
muistoissani tämän ajan. “Ehkä se onkin aika eikä
paikka jota ihmisellä on ikävä,” kirjoittaa Leena Krohn
hienovireisessä kirjassaan Ihmisen vaatteissa - mut-
ta kokemus ei ehkä voi erottaa niitä, luultavasti mei-
dän luontevin tapamme hahmottaa ja tallentaa aikaa
tapahtuu paikkojen avulla.

Onneksi on avainpaikkoja ja solmukohtia, jotka
kiinnittävät meidän ympäristöömme. Koti tietenkin,
reitit, jotka johtavat kouluun, töihin, kauppaan, kirjas-
toon. On lapset, jotka tuovat naapuruston ruokapöy-
tään, aktiiviset ja auttavaiset seniorit, auton huoltajat,
koiran ulkoiluttajat  ja pihatalkoolaiset, joiden kanssa
on helppo pysähtyä rupattelemaan. Ja onneksi uusi
asettautuu vanhan viereen ja lomittuu siihen, kuten
Arabian ranta Toukolan, Vanhan kaupungin ja Her-
mannin kainaloon. Jo olemassa olevat palvelut, ver-
kostot, koko viihtymisen infrastruktuuri on helposti
kytkettävissä yhteen. Tähän asukaslehteen on koot-
tu joitain esimerkkejä alueen yhteisöllisyydestä, yh-
teisestä hyvästä ja hyvän kierrättämisestä.  Olkaa
hyvä!

Teksti: Marianne Lehtimäki
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Arabianrannan päivähoitoa käsittelevässä keskuste-
lutilaisuudessa keväällä 2005 selvisi, että Arabian-
rantaan on tulossa ensimmäinen päiväkoti vasta vuon-
na 2008. Päiväkotien määrä oli myös laskenut alun-
perin suunnitellusta seitsemästä kolmeen. Hiekka-
laatikon äärellä heräsi halu nopeuttaa päiväkodin saa-
mista.

Ensimmäiseksi piti selvittää, paljonko alueella oli
hoitopaikkaa ennen vuotta 2008 tarvitsevia lapsia.
Tässä apuun tuli alueportaali Helsinki Virtual Village,
jossa julkaistiin tammikuussa 2006  päiväkotitilannetta
ja lapsikartoitusta koskeva kirjoitukseni. Parissa vii-
kossa sain sähköpostitse yli sadan päivähoitopaikkaa
tarvitsevan lapsen tiedot. Päiväkodille oli todellinen
tarve.

Asukkaat saivat päiväkodin Arabianrantaan

Päiväkotipalveluita ei voi odottaa vuosikausia. Kansalaisaktiivisuuden ansiosta
Arabianrantaan saadaan päiväkoti.

Teksti: Airikka Mannerkoski
Kolmen prinsessan äiti

Aloin järjestää keskustelutilaisuutta päiväkoti-
tilanteesta. Alueen päivähoitopäällikkö Sirpa Juuri
avusti minua oikeiden ihmisten kutsumiseksi paikalle.
Sosiaalipuolen ihmisten lisäksi tarvitsimme paikalle po-
liitikkoja ja kiinteistöpuolen päättäjiä.

Toimittajana tiesin, että medianäkyvyys auttaisi
asiaamme. Lähetin Arabianrannan päivähoito-
tilanteesta tiedotteen tiedotusvälineille. Lähes kaikki
lähestymäni mediat tekivät aiheesta jutun. Aloin luot-
taa hankkeemme onnistumiseen.

Äiti Anna Oksanen esitti adressin keräämistä
päiväkodin hyväksi. Kymmenkunta äitiä kiersi pari
viikkoa keräämässä nimiä. Tuossa ajassa saimme
kerättyä noin.750 allekirjoitusta.

Keskustelutilaisuus helmikuussa johti halua-
maamme päätökseen. Päi-
väkodin saamista Arabian-
rantaan  nopeutetaan ja en-
simmäinen päiväkoti avaa
ovensa ensi vuoden alku-
puolella.

Tämä hanke osoitti, että
muutama aktiivinen ihminen
voi tehdä paljon asuinalu-
eensa hyväksi, jos heillä on
muiden tuki takanaan. Päi-
väkodin puutteesta alueella
oli ollut puhetta aiemminkin,
mutta vasta vanhempien
oma aktiivisuus sai pyörät
pyörimään. Asialle kannat-
taa hankkia mahdollisim-
man paljon julkisuutta sekä
ottaa yhteyttä suoraan asi-
oista päättäviin. Tällöin on
suurin mahdollisuus hank-
keen onnistumiseen.

Kuva:Tarja Kela



Lyhyt muistilista mielipaikoista

Lauantaisin nomadi minussa lähettää keräilymatkalle
tekemään löytöjä; kirjastoon, Arabian myymälään,
näköalahissillä 9. kerroksen Arabiaan museoon. Vai
suuntasinko pyörän kierrätyskeskukseen, mukavaan
Uusix verstaan käsitöiden myymälään tai kierrätys-
tavaroiden joukkoon? Viikolla siellä on mahdollista
sopia korjauspalveluistakin. Olen korjauttanut siellä
koruja ja verhoiluttanut tuoleja. Kilpailuvaltteina ovat
ammattitaitoinen työnohjaus, kunnon materiaalit -
kuten jouhia ja meriheinää - ja edulliset hinnat. Mutta
päällyskangas on hankittava muualta.

Tai ehkä se onkin inspiraatio ja elämänilo, jota täy-
tyy lähteä keräämään ympäristöstä? Annalan van-
han kasvihuoneen, orangerin, ikkunoiden takana voi
käydä tutkimassa miten pelargoniat voivat. Annalan
tai asukasyhdistyksen viljelypalstat kertovat vuoden
kierrosta ja että hyvä työ saa palkkansa. Rantatiellä
välkkyy vesi, joka virkistää syvältä. Viikin
arboretumissa havupuut tuoksuvat ja aina voi oppia
uuden puun, pensaan tai linnun. Peltojen pastoraali-
näkymä lepuuttaa.

Joka vuodenaika luo uusia mahdollisuuksia; kevät
linturetket, tenniskentän avaamisen ja pallon perässä
juoksevat lapset. Flooranpäivän Kum-kentän Maam-
me-laulun juhlan ylioppilaineen. Järjestetäänkö talkoot
alueen siivoamiseksi? Kesä tuo uimaretket
Pikkukoskelle ja Kumpulan uimalaan. Onko tänä
vuonna kyläjuhlia meillä, miten Kumpulassa tai Kä-
pylässä? Kuka pitää kesäkirppistä? Syksyn tullen on
aika tervehtiä alueen museot - Tekniikan ja Arabian -
sekä tietenkin tsekata koulun ja seurakuntatilan
harrastusmahdollisuudet. Talvi alkaa kun meri on jää-
tynyt. Pääseekö tänä vuonna luistelemaan vai ehtiikö
se sataa pehmeän lumen hiihtelemiseen? Olisikohan
kioski auki että saisi lämpimän kaakaon kruunaamaan
aamulenkin ponnistukset? Vietettäisiinkö laskiaista
yhdessä?

Haluatko kirjoittaa asukaslehdessä sinun
mielipaikoistasi tai kertoa sen kuvin? Seuraava
asukaslehti tulee keväällä, jos haluat olla mukana leh-
den teossa, ota yhteyttä lehden taittajaan.

4 KUHAFILEETÄ, KORPPUJAUHOJA, SUO-
LAA JA VALKOPIPPURIA, ½ SITRUUNAA
3-4 KANANMUNAA, ÖLJYÄ JA VOITA
PAISTAMISEEN SEKÄ KASTIKKEESEEN
PURKKI KAPRISTA

Hiero kuhafileet sitruunalla,  suolalla ja pippurilla.
Vatkaa kananmunat kevyesti haarukalla ja kasta
kuhafileet munaseokseen. Anna suurimman osan
kananmunasta valua pois ja kääntele fileet sitten
korppujauhoissa. Paista fileet kullanruskeiksi voi-
öljyseoksessa ja nosta tarjoiluvadille. Lisää pannulle
loraus öljyä tai nokare voita, vähän vettä ja kaprikset.
Sekoita lastalla  kunnes liemi sakeutuu. Valele liemellä
kuhafileet ja tarjoile keitettyjen perunoiden kanssa.

Kalaresepti mielessäni meloskelin Vanhan-
kaupunginlahdella juhannusviikolla. 4 keskikokoista
kuhafileetä olisi varmaan löytynyt Arabian
kauppakeskuksestakin mutta kyllä tuore kala aina
kaupan tarjonnan voittaa.

Kuusiluodon itäpuolella, parinsadan metrin pääs-
sä rannasta, 3kg painava ja 67cm pitkä kuha tarttui
uistimeeni. Haavin kalan kajakkiini ja meloinkotiin.

Elämäni ensimmäisestä kuhasta riitti herkullista
syötävää koko perheelle ja naapurillekin. Kande men-
nä kalaan.

Kuhan lisäksi Vanhankaupunginlahdelta
kalastetaan mm ahventa, haukea, lohta, taimenta, kirjo-
lohta, siikaa, toutainta ja särkikaloja. Kalastuksesta
saa lisätietoja mm. http://www.gardenia-helsinki.fi/
Viikinluonto/kalat.htm, http://www.kalastajat.com/
kartta/vanhankaupunginlahti.php

Kuhaa
ja
kaprista

 Vanhankaupungin lahdelta vetouistimella saatu kuha kesällä 2005.

Teksti: Marianne Lehtimäki

Kuva ja teksti: Veikko Björk.



ALUEEN YRITTÄJIÄ:

Parturi- ja kampaamopalvelut, kampaukset, hiusten
pidennykset, rakennekynnet, kynsikoristelut, meikkaukset.

Parturi- ja kampaamopalvelut,
kampaukset, hiustenpidennykset,

syvähoidot, rakennekynnet ja
meikkaukset




