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Kivaa kok
koko
o päivä
– kuvia toukokuiselta Porvoon matkalta
Tutustuimme pienoismallimaailmaan toiminnanjohtaja
Päivi Valkoniemen opastuksella. Kuvan lasivitriinissä
on Porvoon tuomiokirkon
pienoismalli. Lisäksi näytteillä oli monta tunnettua
rakennusta kuten Kajaanin
ja Viipurin linnat, Bengtskärin majakka, Pisan tuomiokirkko ja kalteva torni,
Raatteen tie sekä erilaisia
kulkuvälineitä, kuten purjelaivoja ja vanhoja autoja.

 Ensimmäinen retken kohde oli pieno
ismallimaailma Noark. Ennen varsinaiseen näyttelyyn tutustumista nautimme
kahvit ja söimme sämpylät Noarkin
kahvilassa. Kuvassa istuu puheenjohtaja
Marjatta Tahvanainen (oik.) miehensä Maurin ja Ritva Seppälän seurassa.
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 Brunbergin makeistehtaalla ostettiin tuliaisia kotiin.

2 kotimatkaa nautimme ravintola Hanna-Marian
 Ennen
seisovan pöydän antimista.

 Vanhaan Porvooseen tutustuimme kahteen ryhmään jakautuneena kävellen ja oppaan tarinoita kuunnellen. Tutustuimme
rantamakasiineihin, ihailimme taiteilijataloa ja kuulimme korjatun tuomiokirkon vaiheista. Toinen ryhmä jopa pääsi sisään
uusittuun kirkkoon kastetilaisuuden päätyttyä. Parituntisen kierroksen aikana saimme kokea vanhan kaupungin tunnelmaa.

Tyytyväiset retkeläiset lähdössä kotimatkalle.
teksti ja kuvat Anna-Lisa Korhonen

Pääkirjoitus

syksyllä 2010

Soitin tässä eräänä päivänä niin sanottuun tekniseen tukeen. Niitähän on jo melkein jokaisella kodin laitteella ja pankillakin. Ensin numeroon pitää jonottaa kauan ja sitten pitää painella ykköstä ja
kakkosta tai mitä lieneekään. Yrittää nyt siinä tietää vielä vian nimikin. Useimmissa firmoissa ilmoitetaan nauhalta, että puhelu nauhoitetaan opetustarkoitukseen. Sitten saa puhelimeen teknisen
neuvojan. Hehän ovat verrattain uusi ammattikunta. Yhteistä heille kuitenkin on se, ettei juuri heidän
tuotteessaan voi olla mitään vikaa. Asiakas on aina toiminut väärin. Olen huomannut, että useimmat
tällaisiin tukipuhelimiin soitetut puheluni ovat päättyneet siihen, etten ole yhtään sen viisaampi kuin
puhelun alkaessa. Luulenpa, että puhelunauhani ovat hyvää viihdettä firmojen henkilökunnalle. Siitä
huolimatta aion jatkaa aktiivisesti viihteen tekemistä teknisiin tukiin. Jonakin päivänä vielä viisastun.
Tai jos en minä, niin tämä tekninen tuki.
Kannatan aktiivisuutta myös asuinympäristööni liittyvissä asioissa. Aina voi tehdä jotakin. On turha
vain itsekseen tai naapureiden kanssa keskenään valitella jostakin asiasta. Varsinkin, jos se liittyy
kyläämme. Esimerkiksi teiden kunnosta, bussipysäkeistä, valaistuksesta tai lasten leikkipaikoista
jne. Ottakaa yhteyttä asukasyhdistyksen hallitukseen. Yhteystiedot ovat seuraavalla sivulla. Hallituksella on hyvät ja toimivat kanavat kaupungin eri elimiin.
Epäkohdat eivät hoidu itsestään. Jonkun pitää ehdottaa parannusta, jonkun pitää ottaa asia esille.
Ota yhteyttä toimitukseen, jos Sinulla on juttuidea tai haluat tietää enemmän alueemme asioista.
Tehdään siitä juttu. Otetaan asioista selvää, ollaan aktiivisia. Asukaslehden tehtävähän on kertoa
alueemme asioista ja ihmisistä. Huomioimme myös lähialueidemme mielenkiintoiset asiat, kohteet
ja tapahtumat.
Tämä lehti jaetaan nyt ensimmäistä kertaa Viikinmäen Harjannetien päähän valmistuneen talon
asukkaille. Tervetuloa joukkoomme. Tulkaa mukaan asukastoimintaan.
Kiitos kaikille lehdentekijöille ja -jakajille talkoista.
Lehti löytyy pdf-versiona osoitteesta www.pihlajisto.com
syysterveisin
Tuula Suksi, päätoimittaja
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Pihlajisto-Viikinmäki Asukasyhdistys PNV ry
Pihlajisto-Viikinmäki Asukasyhdistys PNV ry on perustettu vuonna 1993. Yhdistyksen tavoitteena on asukkaiden asuinympäristön, elinolojen sekä sosiaalisten olosuhteiden kehittäminen ja parantaminen järjestämällä erilaista
toimintaa ja asukastilaisuuksia, julkaisemalla asukaslehteä sekä vaikuttamalla
viranomaisiin Pihlajiston ja Viikinmäen asioiden hoitamiseksi.
Asukasyhdistyksellä ei ole jäsenmaksua, eikä yhdistykseen tarvitse erikseen liittyä.
Käytännössä jokainen Pihlajistossa ja Viikinmäessä asuva on yhdistyksen jäsen. Kaikki ovat tervetulleita yhteisille retkille, illanviettoihin ja kokouksiin. Samoin yhdistyksen organisoimat yhteiset
projektit ja tapahtumat ovat kaikille tarkoitetut.
Tervetuloa mukaan!
HALLITUS 2010 :
Marjatta Tahvanainen, puheenjohtaja,
marjatta.tahvanainen@gmail.com
Anna-Lisa Korhonen, sihteeri,
anna_lisak@hotmail.com
Elisa Lehtonen,
elisa.k.lehtonen@pp.inet.fi
Silja Muuri-Möykky,
sic@elisanet.fi
Paula Perho,
paula.perho@elisanet.fi

Sulo Sallinen,
sulo.sallinen@nic.fi
Ritva Seppälä, 09-3871159
Kati Sundell, kati.sundell@luukku.com
rahastonhoitaja Armi Kuusela,
armi.kuusela@kotiportti.fi
nettisivut www.pihlajisto.com, Elisa Lehtonen

PIHLAJISTO-VIIKINMÄKI ASUKASLEHTI:
päätoimittaja Tuula Suksi, tuula.suksi@welho.com
toimitus: Ulla Gustafsson, pamag@saunalahti.fi, Anna-Lisa Korhonen, Kati Sundell,
Marjatta Tahvanainen
ilmoitukset: Anna-Lisa Korhonen
taitto: Päivi Salminen/Painorauma Oy

OIKAISU
Kevään numerossa oli Veikko Puusaaren haastattelun yhteydessä
virheellinen kuvateksti. Kuvassa oleva nainen ei ole Veikon vaimo.
Hän on lehtemme reportteri Ritva Seppälä, joka oli haastattelemassa Veikkoa.Toimitus pahoittelee erehdystä.Veikko pyysi välittämään kiitokset saamastaan kunniakirjasta ja teatterimatkasta.
Tuula Suksi
kuva Marjatta Tahvanainen
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Puheenjohtajan tervehdys
Kerrankin meillä on ollut oikein pyynnöstä
tilaisuus sanoa sanottavamme oman ympäristömme epäkohdista ja puutteista. Kiittäviä
kommentteja parhaista tai hyvin hoidetuista puolista on myös saanut kertoa. Jostain
syystä meiltä ihmisiltä löytyy aina helpommin se negatiivinen mielipide, jopa pyytämättä, mutta nyt sitäkin oikein toivottiin.
Kaupungin rakennusvirasto on toteuttanut
Helsingin lähiöiden aluesuunnitelmia vuosien mittaan useita ja on nyt päässyt Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan alueen kohdalle. Aiempiin aluesuunnitelmiin ja niiden toteuttamiseen voi tutustua rakennusviraston
nettisivuilla.
On hyvä, että virkamiehet ja projektisuunnittelijat ovat nyt päättäneet pyytää ”asiantuntija-apua” käyttäjiltä eli meiltä alueiden
asukkailta, jotka varmaan kaikkein parhaiten
tiedämme, mitkä ovat omien lähiöidemme
katujen, ulkoilualueiden, puistojen ja metsäalueiden puutteet ja vahvuudet. Tämä vaatii
kuitenkin meiltä aiempaa enemmän aktiivisuutta.
Vastausaika kyselyyn on nyt päättynyt ja toivon, että mahdollisimman moni asukas olisi siihen ehtinyt vastata. Kyselyn tuloksista
ja rakennusviraston tulevista toimenpiteistä
kerrotaan keväällä ilmestyvässä lehdessämme.
Jos kuitenkin olisi käynyt niin, että vastaaminen jäi, niin vielä tulee uusi mahdollisuus
sanoa sanottavansa tai kysyä mieltä askarruttavaa asiaa! Edellä mainittujen kolmen
naapurilähiön sekä lisäksi Viikinmäen asukkaille järjestetään ylipormestarin asukasilta

tiistaina 30.11.2010. Sinne kutsutaan kaikki
kuuntelemaan ja keskustelemaan alueiden
yhteisistä ja jokaisen erityisistä kysymyksistä. Ylipormestari Pajunen on itse paikalla
avustajineen vastaamassa kysymyksiin. Jos
mieleenne nousee joku asia, niin kannattaa
tulla kysymään ja kuulla vastaus ihan ”livenä”. Jos asia on monimutkaisempi, niin että
se vaatisi ehkä etukäteisselvittelyä, voi kysymyksiä lähettää etukäteen www- osoitteeseen helsinkikanava.fi, tai vaikka ottamalla
yhteyttä asukasyhdistyksen hallitukseen,
esim. allekirjoittaneeseen, yhdistyksen sihteeriin Anna-Lisaan tai tämän lehden toimitukseen, niin välitämme kysymykset eteenpäin. Asukasilta pidetään Pihlajamäen alaasteen koulun juhlasalissa, Lucina Hagmaninkuja 3, kello 18.30-20.30. Aiheesta tulee
myöhemmin lisää tietoa.
Asukasyhdistys on jälleen kerran tehnyt antoisan teatteriretken. Tällä kertaa vierailimme
Lahden kaupunginteatterissa, jossa tämä
taisi olla jo toinen kerta. Retkien suosio tuntuu vain lisääntyvän, joten ensi kerralla on
tarkoitus varata enemmän lippuja teatterireissua varten.
Kun seuraavan lehden ilmestymiseen on
puolisen vuotta aikaa, niin ehdimme viettää
tällä välin vuoden suurimmat juhlat ja päiväkin on silloin taas pitempi.
Toivotan teille mukavia juhla-aikoja ja kaikkea hyvää!
Marjatta Tahvanainen
puheenjohtaja

MUKAVAA
JOULUA
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Aikakoneessa
- aika koneessa
Yksityisen säätiön ylläpitämä Tekniikan museo on aloittanut toimintansa Kuninkaankartanonsaarella,
vanhoissa Helsingin kaupungin
vesilaitoksen tiloissa jo vuonna
1969. Suuri muutos vedensuodatushalleista näyttelytiloiksi tapahtui vähitellen 1970-80 -lukujen aikana. Museo
on valtakunnallinen erikoismuseo ja kuuluu liikenne- ja viestintämuseoiden ketjuun, Trafiikkimuseot ry:een. Vanhat vedensuodatinhallit ovat
tarjonneet kodin museon näyttelyille 1970-luvulta alkaen. Näyttelypinta-alaa on yli 5000 m².
Perusnäyttelyt pyöreässä hallissa kertovat tekniikan ja teollistumisen vaikutuksesta suomalaisten
elinoloihin ja ihmisten arkeen. Näyttelytila on mukavasti jaettu hallia kiertävän ylätasanteen viestintä-osioon ja alakerran lattiapinta-alan täyttäviin
Malmista metalliksi, Metallista tuotteiksi, Mitä
kaikkea puusta, ja Kemiaa koko elämä–näyttelyosioihin. Keskellä komeilee hissitekniikkaa esittelevä näyttely.
Yläkerrassa oli mielenkiintoinen valikoima äänen,
kuvan ja tiedon käsittelyn historiaa, vierasta kuljetetaan aiheittain ja aikajanalla. Miten ihmeessä
nuori vierasväki saadaan pysymään erossa kaikista laitteista ja nappuloista? Jotkut vanhoista
kojeista olivat aikuisenkin silmiin kauniita.
Kierrellessäni hallissa alkoi pyörryttää. Totesin,
että tiesin kyllä Fiat 127:n olevan pieni autona,
mutta romupaalina se oli vielä huomattavasti
kompaktimpi. Polkupyörän materiaaliluettelo oli
aika pitkä. Ruukkimiljöön pienoismallin edessäkin
vierähti tovi. Teknologiateollisuutemme lopputuotteita oli houkuttelevasti esillä näyttelyä jakavilla seinäkkeillä. Siellä näkyi mm. Kalevala koruja,
Iittalan astioita ja monia muita tuttuja, nostalgisia
tavaroita. Enpä ole muuten ennen tiennyt, miltä
näyttävät solmion ja olkapään silittimet. Kumpi
onkaan painavampi, kilo höyheniä, vai kilo rautanauloja? Tiheydessä sen salaisuus, todettiin.
Pyörällä päästäni saavuin maapallon rakennetta
pohtivaan, kemian tutkimusta esittelevään osaan.
Lääketeollisuuden tutkimustakin esiteltiin ja mieleen jäi erityisesti Albin Koposen lapamatolääke
– nimen vuoksi, enpä minä sen reseptiä muista.
Tuon perusnäyttelyhallin lisäksi museossa on
muissa halleissa esillä erikoisnäyttelyitä ja verk6

 Tekniikan museon osoite on Viikintie 1.
Rakennukset ovat myös historiallinen nähtävyys.

konäyttelyitä, jotka täydentävät monipuolista
näyttelytoimintaa. Avoinna ovat nyt keväällä avattu Säteilyn lumoa – taidetta, tiedettä ja tekniikkaa
näyttely tammikuun alkupäiviin saakka, sekä lokakuussa avautunut Metropoli ja meri, joka täydentää Vodaa stadiin–näyttelyä Helsingin vesihuollon historiasta.
Säteily ja sähkö ovat pääosassa Ranskasta Säteilyturvakeskuksen kanssa tuotetussa taidenäyttelyssä. Aino Lähderanta opasti hauskasti ja ammattitaitoisesti meidät vieraat kovin vakaviin aiheisiin,
röntgensäteiden keksimisen alkuaikoihin ja siihen,
miten vasta kokemuksen kautta säteily on saatu
aisoihin, siltä osataan suojautua ja sitä pystytään
hyödyntämään mm. lääketieteessä. Kehitys, jonka
kaksi taiteilijaa olivat osuvasti ilmentäneet teoksiinsa. Omatoiminenkin kiertely näyttelyissä onnistuu
hyvin videoiden ja äänitteiden tehostamana. Näyttelyssä on myöskin sähköosio, jossa on kuluttajatietoa sähkön turvallisuudesta.
Vuoden 2010 aikana museota on uudistettu. Opas
kertoi, että on vaikea silmämääräisesti todeta, mikä
näyttely olisi houkuttelevin. Vaihtuvissa näyttelyissä esim. moottoripyörät toivat paikalle melkoiset
kävijämäärät, samoin suosittuja ovat toiminnalliset
nuorten opastukset ja oppimispolut. Mietin jo, miten voisin soluttautua seuraavaan ”Kummitus museoesineiden jäljillä” –opastukseen 5-8-vuotiaiden
joukoissa. Se kuulostaa hauskalta.
Tekniikan museo myös vuokraa tiloja kokouskäyttöön. Halleista löytyy noin 70-paikkainen nouseva
auditorio ja ”piippuhylly”, jonka voi muuntaa kokoustilaksi. Myös näyttelytiloissa voi järjestää tapahtumia. Catering on tiloihin hankittava ulkopuolelta.
Lähteet ja lisätietoja:
Tekniikan museo:http://www.tekniikanmuseo.fi
osoitteesta löytyy myös verkkokauppa.
teksti ja kuva Elisa Lehtonen

Esko on miehen iässä
Tekniikan museossa moni kulkee sen ohi tajuamatta edes
mikä se on. Ensimmäinen
suomalaisin voimin rakennettu
tietokone ei muistuta tämän
päivän tuotteita eikä yhteyttä
tietokoneisiin ymmärrä helposti vain suurta kaappia vilkaisemalla. Museon kokoelmissa
oleva, ESKOksi ristittyä ”matematiikkakonetta” ei itsessään
voi pitää varsinaisesti suurena
menestystarinana, mutta sen
vaikutukset ulottuvat aina
Nokian nousuun asti.
 ESKO on valtavan kokoinen.

Tänä vuonna 50 vuotta täyttäneen ESKOn tarina
alkoi Teknillisen korkeakoulun kemian laitoksen
vintiltä. Siellä vuonna 1955 alkanut, Saksasta
suuntaviivat saanut rakennusprojekti kesti vuosia ja tuskallisen uurastamisen tuloksena syntyi
suuri, mutta suorituskyvyltään hyvin vaatimaton
ja tekniikaltaan jo auttamattomasti vanhentunut
matematiikkakone. Tuohon aikaan ei vielä ollut keksitty tietokone-sanaa, joka tuli käyttöön
vasta 1960-luvulla. ESKO eli Elektroninen Sarja
KOmputaattori oli jo alun perin hidas, kömpelö
ja epäluotettava. Laskuvirheitä tekevä kone ei
herättänyt suurtakaan luottamusta.
Hitaan valmistumisen takia ESKO menetti myös
tavoittelemansa markkinat Suomessa. ESKO oli
käytössä 1960-luvun alussa Helsingin yliopiston
laskentakeskuksessa, josta se siirrettiin eläkkeelle parin vuoden jälkeen.
Nykyisiin tietokoneisiin verrattuna ESKO on
valtava rakennelma ja sen toimintamalli toisenlainen. Suomen ensimmäisessä tietokoneessa
mikroprosessorin virkaa hoiti yli 500 radioputken
erillinen seinäke. Sittemmin kehitellyissä tietokoneversioissa nämä elektroniputket korvattiin
transistoreilla ja ne taas myöhemmin siruilla, joihin on mahdutettu lukematon määrä transistoreita saman sirun sisään.
ESKO ei pystynyt käsittelemään lainkaan kirjaimia vaan pelkästään numeerista tietoa. Ohjaus
tapahtui reikänauhoille ennalta lävistettyjen ohjeiden eli ohjelman mukaan, eikä muistiin talletettujen käskyjen ja ohjelmien mukaan kuten
nykyisissä koneissa. Massamuistina oli ulko-

puolella oleva erillinen magneettirumpu, jonka
kapasiteetti oli noin 10kt. Tehoa kuvaa vertaus
nykyiseen tavalliseen tietokoneen muistitikkuun,
johon tietoa mahtuu ESKOn muistiin verrattuna
noin miljoona kertaa enemmän. ESKOn turmioksi koitui juuri eri teknisten komponenttien kehittymättömyys.
Vaikka ESKOn käyttö jäi lyhyeksi, itse rakennusprojekti oli oppimiskokemuksena suomalaisen
tietotekniikan kehityksen kannalta kiistaton ja
sen yhteiskunnallinen merkitys on suuri. ESKOn myötä it-koulutusta pohjustettiin Suomeen.
Koko hanke nimittäin sisälsi rakentamisen lisäksi runsaasti tiedotusta ja koulutusta, mikä oli tärkeää suomalaisille tutkijoille ja insinööreille. Rakentamisprojektin jälkeen mukana olleet jatkoivat Nokian edeltäjän Helsingin Kaapelitehtaan ja
IBM:n leivissä sekä yliopistoissa ja TKKssa.
Julkisuuden myötä ESKOn rakennus nousi
myös kansalliseksi hankkeeksi ja teki tunnetuksi
aikansa uutta teknologiaa muillekin. Suomi halusi jo 50 vuotta sitten sodan jälkeisessä maailmassa nostaa teknistä osaamistaan ja profiloitua tekniikkamyönteisenä maana, ja ESKO oli
yksi näistä merkittävistä hankkeista. Syntynyt
tietotaito loi pohjan kansainväliselle tekniikan
kehitystä seuraavalle modernille maalle.
Tekniikan museon kokoelmiin ESKO lahjoitettiin
vuonna 1970, ja se on ainoa laatuaan maailmassa.
teksti Anna Iso-Ahola
kuva Tekniikanmuseo
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Tuhopolttaja
iski
Pihlajistossa

joten tein sitten ihan oman tulitikkutalon havainnollistamaan asiaa.
Palasin palopaikalle uudelleen puolilta päivin
ja totesin, että jäljelle oli jäänyt vain hiiltyneitä
jätteitä ja jäteastioiden metallisia pyöriä. Roskakatoksen vieressä oleva lyhtypylväskin oli
vääntynyt ja kärähtänyt, samoin takana oleva
korkea mänty oli hiiltynyt pystyyn, samoin koristepensaat ympäristössä.

2.7.2010 oli lämmin kesäinen aamu. Heräsin
kello 04:15 unestani paukkeeseen, joka muistutti popcornin valmistusta kattilassa, mutta
ääni oli huomattavasti rajumpi. Pomppasin ylös
sängystä ja menin parvekkeelta katsomaan pihalle ja minua kohtasi uskomaton näky. Taloyhtiömme (Satopihlaja Salpausseläntie 4-8) roskakatos oli täysin liekkien vallassa, jotka löivät
voimakkaina jokaiseen ilmansuuntaan. Sankka
ja tumma savupatsas suuntasi loivasti Salpausseläntielle päin. Voimakas rasvakeittimen ääntä
muistuttava pauhu muodostui siitä valtavasta
voimasta, jolla tuli söi muovisia jäteastioita ja
niiden sisältöä. Roskakatosta ympäröivät lautaseinätkin paloivat rätisten.

Tämän lohduttoman näyn edessä haluan sanoa
kaikille vanhemmille: kertokaa lapsillenne tulella leikkimisen vaaroista ja niiden seurauksista.
Hyvää asiatietoa saat Googlettamalla hakusanoilla: Tuhopolttokalvosaate tai Nou Hätä.
Siellä on mm. lyhyitä tarinoita nuorten tulileikkien seurauksista ja tietoa vastuuasioista.

Laitoin kiireesti vaatetta päälle ja lähdin ulos
katsomaan tätä traagista näytelmää.
Palopaikalla oli useita unestaan heränneitä
naapureita päivittelemässä liekkien voimaa.
Aivan lähelle ei kannattanut mennä myrkyllisten
palokaasujen ja kuumuuden takia.
Kaivoin taskustani kameran ja aloin räpsiä valokuvia eri suunnista ja kuvasin sillä samalla kameralla myös muutaman videon.
Palokunta saapui paikalle 04:20. Letkujen valmiustilaan saaminen kesti minuutin. Itse sammutus suoritettiin uskomattoman ripeästi. Vesisuihkutus muodosti ympäristöön laajan valkoisen höyrypilven. Höyryn haihduttua paloautosta vedetyllä letkulla ruiskutettiin paloalueen
maasto paksulla vaahdolla, joka muodosti pitkään kestävän paloa ehkäisevän patjan. Näky
oli mieleenpainuva aamuauringon valon siivilöityessä hiiltyneeseen lautakarsinaan, jonka lattia
oli aivan kuin paksun lumen peitossa. Lopuksi
palopaikka eristettiin punakeltaisella ”Pääsy
Kielletty” -nauhalla palotarkastajien ja poliisin
tutkimuksia varten.
Nyt tämä tapahtuma oli jo minun osaltani nähty, joten painuin kotiin jatkamaan keskeytynyttä
untani, josta ei tainnut tulla mitään, joten keskityin katsomaan ottamiani fotoja. Olihan siinä
useita aika onnistuneitakin kuvia palosta, mutta
en niitä tähän juttuun kuitenkaan kelpuuttanut,
8

Valaise pihapiiri ja lukitse porrashuoneiden ja
kellarien ovet sekä jäte- ja varastokatokset, että
ulkopuoliset eivät pääse taloyhtiön tiloihin. Älä
säilytä mitään tavaraa rakennuksen lähellä, porrashuoneissa tai kellarin ja ullakon käytävillä.
Helsingin rikospoliisi pyytää niitä henkilöitä, joilla on Salpausseläntie 4-8 palon sytyttämiseen
liittyviä havaintoja tai muuta asiaan liittyvää tietoa, ottamaan yhteyttä rikospoliisiin p. 071-877
5356. Tiedot voivat olla tärkeitä tuhopolton tutkimuksia varten. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti.
Nyt viikkojen kuluttua kaunis muisto kukkasin
koristellusta siististä roskakatoksesta käy usein
mielessäni kantaessani jätepussiani väliaikaiseen peltiseen kierrätyskonttiin.
teksti ja kuva Jokke Toivonen
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toivottaa asiakkailleen ja alueen asukkaille

Rauhallista Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta 2011!

Salpausseläntie 12-16, 00710 Helsinki
Puh. 3505 620
Fax 3505 6235

Mukavaa Joulun odotusta...
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Viihtyvyyskysely Pihlajiston ja V
Vuodenvaihteessa 2008 – 2009 Helsingin
kaupungin omistamissa vuokrataloissa
tehtiin laaja asukaskysely. Tarkoituksena
oli selvittää taloissa asuvien käsityksiä
asuntojensa ja talojensa viihtyvyydestä
ja kunnosta sekä yhtiöiden toiminnasta.
Kysely lähetettiin satunnaisotoksena joka
neljänteen kaupungin vuokralaistalouteen.
Kyselyyn vastasi runsas puolet sen saaneista - lähes 7000 vastausta. Pihlajiston
kiinteistöissä vastanneita oli noin nelisen
sataa.
Kaupungilla on omistuksessaan kaikkiaan noin
57000 vuokra-asuntoa. Näistä Pihlajiston kiinteistöissä on likimain 3000. Yhtiöllä on asuntoja Pihlajistossa, Pihlajamäessä, Viikinmäessä sekä myös
Pukinmäessä ja Viikissä. Joka viides asunto näillä
alueilla on Pihlajiston kiinteistöjen vuokra-asunto.
Asukkaita Pihlajiston kiinteistöjen asunnoissa oli
vuodenvaihteessa 2009 noin viisi ja puoli tuhatta. Joka viides näistä puhui äidinkielenään jotain
muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia.
Asuintaloissa viihdytään
Kaupungin taloissa viihdyttiin Pihlajistossa ja Viikinmäessä hyvin. Pihlajistossa viihtyi erinomaisesti noin joka kymmenes ja hyvin likimain kaksi
kolmesta. Viikinmäen puolella viihdyttiin vielä
paremmin. Noin joka viides viihtyi erittäin hyvin
ja vajaat 70 prosenttia hyvin. Huonosti tai erittäin
huonosti viihtyviä oli vain viitisen prosenttia vastanneista. Kaikissa kaupungin vuokrataloissa
viihdyttiin melko samalla tavalla kuin Pihlajistossa. Erittäin hyvin tai hyvin viihtyviä on noin kolme
neljästä ja huonosti viihtyviä kuutisen prosenttia.
Erittäin huonosti viihtyviä oli vain yksi sadasta.
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Pihlajistoa.

Viihtyvyys Pihlajiston kiinteistöyhtiöissä oli
v. 2008 hieman parempaa kuin kaupungin vuokrataloissa keskimäärin. Viihtyvyys on myös parantunut Pihlajistossa ja kaupungin vuokrataloissa yleisemminkin vuodesta 2005.
Asuntoihin ollaan tyytyväisiä
Omaan asuntoon oltiin Pihlajistossa ja Viikinmäessä tyytyväisiä. Pihlajistossa asuntoonsa tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli peräti 85 % asukkaista. Erittäin tyytyväisiä oli joka viides. Myös
Viikinmäessä asuntoonsa tyytyväisiä tai erittäin
tyytyväisiä oli lähes saman verran. Viikinmäessä asuntoonsa tyytymättömiä oli tosin hieman
enemmän kuin Pihlajistossa ja kaupungin kiinteistöyhtiöissä keskimäärin. Runsaat kymmenisen prosenttia vastanneista oli Viikinmäessä tyytymättömiä asuntoonsa. Tyytyväisyys asuntojen
kuntoon selittynee pitkälti yhtiön pitkäjänteisellä
asuntojen ja talojen korjaustoiminnalla ja Viikinmäen puolella asuntokannan uutuudella.

Viikinmäen kaupungin taloissa
Pihlajiston kiinteistöyhtiön palveluihin ja toimintaan ollaan melko tyytyväisiä

Viikinmäkeä.

Vuokrissa toivomisen varaa
Vaikka reilut nelisenkymmentä prosenttia Pihlajiston ja Viikinmäen kaupungin talojen asukkaista
on tyytyväisiä vuokriinsa, merkittävä osa oli myös
niihin tyytymättömiä. Vuokriinsa tyytymättömiä oli
Pihlajistossa noin joka kolmas ja lähes joka toinen
Viikinmäen talojen asukkaista. Jotkut ovat vuokriinsa erittäin tyytyväisiä. Viikinmäessä joka kymmenes oli erittäin tyytyväinen vuokriinsa.
Porraskäytävän ja pihan turvallisuus
Noin kaksi kolmesta kaupungin talojen asukkaasta oli Pihlajistossa jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että talon rappukäytävät ja pihaalueet ovat turvallisia iltaisin. Yksi kymmenestä oli
väitteestä jossain määrin eri mieltä. Viikinmäessä
valtaenemmistö asukkaista piti taloaan turvallisena myös iltaisin. Väitteestä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä yli neljä viidestä. Väitteestä eri
mieltä olevia oli vain murto osa vastanneista.

Selvä enemmistö Pihlajiston vuokratalojen asukkaista oli tyytyväisiä kiinteistöyhtiönsä palveluihin
ja toimintaan. Lähes kaksi kolmesta piti yhtiönsä
toimintaa isännöinnissä, huollossa, korjauksissa
ja siivouksessa erinomaisena tai hyvänä ja vajaa
kolmannes tyydyttävänä. Viikinmäessä yhtiön
toimintaan ei oltu aivan yhtä tyytyväisiä. Hyvänä
tai erinomaisena yhtiön toimintaa piti noin puolet
vastanneista ja tyydyttävänä noin kolmannes. Vähemmän kuin joka kymmenes piti yhtiön toimintaa näissä asioissa vain välttävänä tai huonona.
Verrattuna muihin kaupungin vuokrataloyhtiöihin
Pihlajiston kiinteistöyhtiöt pärjäsi melko hyvin.
Pihlajistossa ja Viikinmäessä oli vähemmän tyytymättömyyttä kiinteistöpalveluihin kuin muissa
kaupungin aravayhtiöissä.
Haasteita riittää
Kaiken kaikkiaan kaupungin talojen asukkaat
ovat Pihlajistossa ja Viikinmäessä varsin tyytyväisiä asuntoihinsa ja taloissa viihdytään. Valtaosa
asukkaista on myös tyytyväisiä kiinteistöyhtiönsä
palveluihin ja toimintaan. Silti kritiikkiäkin esiintyy. Moni asia voisi toki olla asumisen arjessa ja
yhtiön toiminnassa ja palveluissa paremminkin.
Viikinmäessä monet pitävät vuokriaan korkeina.
Pihlajistossa talojen ja pihan turvallisuudessa on
parantamisen varaa. Yhtälö, joka ei ole kovin helposti ratkaistavissa.
teksti ja grafiikka Erkki Korhonen
kuvat Anna-Lisa Korhonen
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Huoltomies on firmansa
käyntikortti
Huoltomies Jukka Pilviniemi on parin viime vuoden
ajan työskennellyt Viikinmäessä ja Pihlajistossa. Hän
on se kovaääninen ja nauravainen mies, joka kuuntelee asukkaiden murheet.
-Tässä hommassa pitää vähän olla pappi, lukkari ja
pihasetä, vitsailee Jukka.
Huoltomieheltä vaaditaan nykyisin aikamoista osaamista. Ei hommiin ilman minkäänlaista koulutusta
tulla. Jukka päätti vaihtaa muutama vuosi sitten kokonaan alaa. Hänellä oli liikelahjoja valmistava yritys.
Jukka pääsi Amieduun kiinteistönhoitajan tutkintoa
opiskelemaan. Osatutkinto on suoritettu ja Jukka
aikoo suorittaa tutkinnon loppuun aina ammattitutkintoon saakka. Työnantaja maksaa hänen koulutuksensa. Onhan se toki työnantajankin etu, että huoltomies pystyy vastaamaan taloyhtiöiden nopeasti
kehittyvään tekniikkaan.
Huoltomiehen on tunnettava huoltamiensa kiinteistöjen rakenteet, LVI-.ja sähköjärjestelmät. Hänen pitää
osata käyttää koneita ja laitteita. Pitää tietää esim.
saunojen tekniset vempaimet. Jukka hoitaa huollot ja
korjaukset lain sallimissa puitteissa. Vaihtaa lamput
ja sulakkeet, hoitaa pattereiden termostaatit sulkujen
yläpuolelta, hanahuollot, viemärinavaukset ja wc:n
vesisäiliöiden mekanismit Tarvittaessa hän kutsuu
erikoisosaajan hoitamaan homman. Se voi olla sähkömies, putkimies tai lukkoseppä.
Sitten ovat vielä ulkotyöt. Pihojen puhtaanapito.
Kesällä nurmikon leikkaus ja talvella lumenauraus
ja kulkuväylien hiekoitus. Näissä hommissa pitää
osata käyttää istuttavaa ja työnnettävää ruohonleikkuria, trimmeriä ja Wille-traktorilla aurataan lumi.
Auraaminen aloitetaan kahdelta yöllä ja valmista pitää olla seitsemään mennessä. Lunta pitää olla vä-

hintään 3cm ennen kuin auraajat lähtevät liikkeelle.
Jukalle tuli viime talvena noin kolmekymmentä lumilähtöä. Kotikeikat tilataan huoltoyhtiön asiakaspalvelun kautta, joka kirjaa ne ja lähettää Jukalle. Hän
vastaa itsenäisesti työkohteistaan. Siinä tarvitaan
vastuullisuutta ja organisointikykyä. Kohteesta toiseen siirrytään yhtiön pakettiautolla.
Joka kuudes viikko on päivystystä. Se tehdään kotoa käsin. Päivystys alkaa kello 16 ja päättyy 8.30
aamulla.
Viikonloppuisin ollaan ympäri vuorokauden tavoitettavissa. Viime kesänä eräänä viikonloppuna tuli
noin kahdeksankymmentä puhelua. Niistä yli puolet
oli muita kuin päivystykseen kuuluvia. Haluttiin tehdä muuttoilmoitus tai valitettiin tippuvasta hanasta.
Päivystäjä tekee vain akuutteja töitä. Kuten vesivahingot ja ovenavaukset.
-Ihmissuhdetaidot ovat kuitenkin tässä hommassa
tärkeitä. Pitää oikealla positiivisuudellla tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Jos näin saa sanoa, niin mukavinta ja vaikeinta ovat ihmiset. Minulla on periaatteena, etten koskaan sano kenellekään
pahasti. Saatan olla viikon ainoa puhekaveri jollekin
vanhukselle. Erityisen hienotunteinen pitää olla, kun
käyn ihmisten kodeissa.
Asukkaiden kannattaisi olla selvillä kiinteistönsä huoltosopimuksesta. Silloin ei tarvitsisi moittia
huoltomiestä. Ongelmana on yleensä ollut se, että
ihmiset tottuivat talonmieheen, jolla oli se yksi talo
huollettavanaan. Huoltoyhtiön miehellä saattaa olla
kymmenenkin kiinteistöä. Se on aikamoista minuuttipeliä. Vaikka olen minä kyllä enimmäkseen saanut
hyvää palautetta, Jukka kertoo.
Jukan päivä alkaa seitsemältä. Silloin hän hoitaa Pihlajiston ostarin. Roskakierros tehdään päivittäin.
Sen pitää olla valmis kahdeksalta. Sen jälkeen hän
käy läpi puhelimeen tulleet keikat. Sitten on ovien
avaamisia alihankkijoille jne. Päivän aikana täytyy
käydä kaikki kiinteistöt läpi. Kolme kertaa viikossa
roskakierros, kerran kuukaudessa vesi- ja lämpömittareiden tarkistus. Työpäivän tarkkaa kulkua ei koskaan tiedä etukäteen. Aina sattuu jotakin yllättävää.
Huoltomiehen työ on ihmistyötä. Sitä ei voi korvata
koneilla.
-Haluan kiittää niitä aktiivisia asukkaita, jotka aamulla ovat lakaisseet rapun edestä lumet tai tehneet
jotakin muuta, joka sitten auttaa minua pysymään
aikataulussa. Minä voin olla vain yhdessä paikassa
kerrallaan, Jukka lopuksi toteaa.
teksti ja kuva: Tuula Suksi
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 Jukka tulee hyvin toimeen niin lasten kuin aikuistenkin kanssa.

Monikukerho
Alueellamme asuu noin 400 maahanmuuttajaa.
Maahanmuuttajaperheessä miehellä on perinteisesti
perheen elättäjän rooli, hän hoitaa
käytännön asiat. Naisilla on vastuu lapsista ja kodista. Naisilla on
suuri vaara syrjäytyä ja jäädä yksin
kotiin lasten kanssa. Siksi Pihlajistossa leikkipuisto Salpausselässä
on käynnistetty 1990-luvun lopulla
kotona oleville maahanmuuttajanaisille suunnattua toimintaa. Toimintaan on osallistunut eri
tahoja, esim. terveysvirasto, sosiaalivirasto, väestöliitto ja MLL. Aluksi kerhoon kokoontui äitejä lapsineen keskustelemaan kerran kuussa.
Vuosikymmenen puolivälissä palkattiin somalitaustainen projektityöntekijä Fosi Aden Maarit
Mäkelän avuksi kahdeksi ja puoleksi vuodeksi.
Suomen kielen oppiminen on ensiarvoisen tärkeää uuteen maahan asettumisessa. Vuonna
2005 Malmilla järjestettiin Pihlajiston somalinaisille tarkoitettua suomen kielen opetusta.
Leikkipuisto Salpausselän työntekijät kävivät
vuorollaan hoitamassa lapsia sillä aikaa, kun
äidit opiskelivat suomea.
Vuonna 2006 leikkipuistoon tuli töihin ohjaaja
Eija Aarnio. Eija on palavasieluinen maahanmuuttajien tukija. Hän
lähti vetämään kerhon
toimintaan Fosin siirryttyä muualle. Eija kertoi,
että alussa oli vaikea
saavuttaa naisten luottamus, mutta homma lähti
pikkuhiljaa toimimaan. Yhdessä naisten kanssa tehdään toimintasuunnitelma, joka uusitaan
puolen vuoden välein. Palautetta saatiin aluksi
kuvien avulla. Viime kesänä tehtiin kysely, vastata saattoi vaikka omalla kielellään.
Monikukerho on kokoontunut leikkipuisto Salpausselässä tiistai aamupäivisin. Mukana on
ollut vaihdellen 5 -10 maahanmuuttajanaista.
Suurin ryhmä on somalit. Kerhon tarkoituksena on saada naiset ulos kodeistaan tapaamaan
muita. Kerhon kieli on suomi. Kaikki eivät ymmärrä kaikkea, mutta suomea osaavat naiset
tulkkaavat muille. Välillä on saatu apuun Mellunmäestä turkkia ja arabiaa taitava tulkki. Puiston
työntekijät avustavat lasten hoidossa, se hoituu
siinä sivussa.
Joka kerralla on joku uusi teema. Suosittuja ovat

 Monikukerholaisia. Vasemmalla Fardowsa edessään poikansa
Salman ja oikealla Sabad ja tyttärensä Salma.

olleet käsityöt ja kokkikerho, jossa on valmistettu muunmaalaisia ja suomalaisia ruokia. Äitien
keskustelupiirissä äidit voivat keskustella keskenään omalla kielellään. Terveydenhoitajia on
käynyt kertomassa terveellisestä ruuasta, päivärytmistä ja jaksamisesta. Hammashoitaja kävi
kertomassa hampaiden hoidosta. Palopäällikkö
näytti videon ja luennoi paloturvallisuudesta.
Tietoa on jaettu myös vuokralaisten oikeuksista ja pakolaisavusta. Lasten kielen tukemiseksi
pidettiin oma luento. Eija on järjestänyt lapsille
piirustuskerhoja, laulutuokioita ja lukuhetkiä.
Muutamat maahanmuuttajanaiset ovat osallistuneet MLL:n tapaamisiin. Viime keväänä pidettiin MLL:n äitien kanssa yhteinen kevätjuhla
kirpputoreineen. Kesällä, kun Monikukerhoa ei
ollut, naiset tulivat lapsineen leikkipuistoon kuin
mummolaan, ” tämä on meidän maa”.
Viime kesän jälkeen kerho käynnistyi hitaasti.
Ensimmäisillä kerroilla mukaan tuli vain pari äitiä
lapsineen. Ongelmana oli myös Eijan pitkä sairasloma. Äidit toivovat kokkikerhon ja käsitöiden
jatkumista. Uutena toivottiin jumppaa ja lisää
suomen kielen opetusta.
Tapasin syyskuussa leikkipuistossa kerhossa jo
pitkään mukana olleen äidin, Fardowsan, joka
on ollut kerhon kantavia voimia. Hän on linkki
muihin somalinaisiin. Hän kertoo muille kerhosta
ja houkuttelee uusia naisia mukaan. Fardowsa
on asunut Suomessa 10 vuotta ja niistä seitsemän Pihlajistossa. Hän kertoo viihtyvänsä täällä
hyvin. Hänen vanhemmat lapsensa käyvät koulua ja nuorimmat kulkevat äitinsä mukana. Hän
osallistui suomen kielen opetukseen Malmilla ja
puhuu suomea, mutta haluaisi oppia lisää.
Tällainen toiminta on arvokasta ja sitä kannattaa tukea. Onnea tuleville vuosille.
Teksti ja kuvat Anna-Lisa Korhonen
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Viikinmäen lyhyt historia
Vantaanjoen varsilla on kautta aikojen ollut merkityksensä paitsi kulku- ja kuljetusväylänä
eri elinkeinojen hyödyntämisessä kuin myös virkistysalueena. Viikinmäen kalliot kuuluvat
näihin alueisiin.
Kuningas Maunu Eerikinpoika lahjoitti 15.5.1351
kalastusoikeudet kruunun kalavesiin Helsinginjoessa virolaisen Padisen sistersiläisluostarin
munkeille. Kun nämä kalastusmatkojensa aikana leiriytyivät Vantaanjoen rannoille, voisi kuvitella että hekin nauttivat joen virkistävästä vaikutuksesta ainakin peseytymällä, mutta varmaan
myös uimalla. Kalastaminen oli heille työtä ja
muu oleskelu veden äärellä oli huvia, rentoutumista ja lepoa kaukana kotiluostarin ankarasta
ilmapiiristä.
Niin ovat rentoutuneet myöhemmät sukupolvetkin. Haastattelin pihlajistolaisia Paula ja Lauri
Perhoa, jotka asuivat lapsuutensa ja nuoruutensa Vallilassa. He kertoivat, miten sen aikainen
nuoriso vietti vapaa-aikaansa kesäisin Vantaan
rannoilla, nykyisen Viikinmäen kohdalla. Poikien jengi päätti yhdessä, mille kalliolle eli kaltsille
milloinkin mennään ja sitten kilpailtiin, kuka oli
ekana perillä. Sama kilpailu oli kotiin päin mentäessä. Useimmiten ajettiin pyörillä, mutta joskus mentiin kävellenkin. Poikien joukkoon kuului
yleensä 10-15 kaveria. Kaikki asuivat samoilla
Kuntsin kulmilla.
Suosituimmat oleskelupaikat olivat rantakalliot,
joille oli annettu omat nimet kuten Eka kallio,
Toka kallio, Kolmas kallio ja Liukukallio. Mahtavin
oli Pirunkallio, jonka nimi löytyy myös virallisesti
kartalta. Näistä kaksi viimeksi mainittua sijaitsevat joen vastakkaisella Oulunkylän eli Ogelin
puolella Pikkukosken uimarannan tuntumassa.
Tyttöjoukko kulki aina kävellen ja kävi vain Pikkukosken puolella. Silloin tytöt ja pojat kulkivat
erikseen omissa porukoissaan. Joen yli uiminen
oli suosittu poikien huvi ja aluksi kun uimataito
ei ollut vielä kovin varma osattiin käyttää hyväksi
keskeltä jokea löytyvää vedenalaista kiveä, jolla oli hyvä vähän levähtää. Kallioilla harrastettiin
 Eka kallio.
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 Toka kallio.

yhteisen jutustelun lisäksi viatonta kortinpeluuta.
Siihen aikaan varhaisnuorisolla ei ollut samanlaisia paheita kuin nykyisillä nuorilla, esim. alkoholia ei koskaan käytetty.
Reitit uimapaikoille eivät kulkeneet nykyisenlaisia ulkoiluteitä pitkin, koska niitä ei ollut. Oli
vain pieniä kiemuraisia kinttupolkuja. On se ollut
pyörillä aikamoista taiteilua savisilla joen rantapenkan poluilla. Muistan, itsekin ylempänä joen
rannalla kesiä viettäneenä, kuinka liukkaita ne
polut olivat sateen jälkeen ja kuivina aikoina taas
vaalean harmaita ja halkeilevia.
Talviset urheilulajit sopivat hyvin myös Viikinmäen kallioille. Minäkin olen hiihtänyt monesti talvisin näillä kallioilla, kun koululaiset osallistuivat
aikuisten lailla kansanhiihtokisaan, joka kilpailtiin
kaikkien Pohjoismaiden kesken. Hiihdeltiin toki
helpommissakin maastoissa. Serkkujen kanssa
hiihtolomien aikana hiihdettiin Käpylästä ensin
Vantaanjoen yli ja kivuttiin jyrkkiä mäkiä ensin
ylös ja sitten mentiin samanlaisia, suorastaan
pelottavia syöksyjä synkkien kuusien välistä hurjasti pujotellen alas kohti Pihlajistoa, jossa mäet
loivenivat liukuen lopussa ihania pitkiä laskuja
aurinkoiseen Pihlajalaaksoon nykyiselle leikkikentälle asti. Ennenhän paistoi aurinkokin aina,
jos muistatte. Syöksyn loppu oli niin palkitseva,
että siihen aina uskalsi lähteä. Enää en uskaltaisi
kuin juuri ja juuri tuon loppuosan ja senkin hyvin
varovasti laskea.
Ylempänä kalliota kiertävän ladun varressa oli
pieni punainen hiihtomaja, josta sai ostaa kuumaa mehua, kun pakkanen nipisteli poskia ja jos
sattui olemaan 10 penniä taskussa.
Historian myöhemmässä vaiheessa, siis laskettuna niistä kalastavista munkeista, 1950-luvun
loppupuolella perustettiin joen rannan tuntumaan kallion kupeelle Viikin ampumarata, jossa
 Kolmas kallio.
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k
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lliolla
Pirunka
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1956.
Käpylän tytöt hiihtoretkellä Viikinmäen kallioilla
vuonna 1958.

innokkaat ampuma-urheilun harrastajat saivat
harjoitella. Varsinkin sunnuntaisin jo aamupäivällä sieltä päin alkoi kuulua säännöllinen pauke.
Tästä monet vastarakennetun Pihlajiston asukkaat vähitellen hermostuivat ja alkoivat kerätä
mielipiteitä ampumaradan saamiseksi muihin
maisemiin. Kaikkeen tottuu, eikä pauke häirinnyt kaikkia. Alkoi kuulua huhuja, että ampumaradalle etsitään uutta paikkaa, koska alueelle on
muita suunnitelmia ja sehän alkoi sitten huolestuttaa. Silloin oli vaarassa monen ulkoilijan ja
lenkkeilijän ”ampumaradan lenkki”. Kesällä se
oli hyvä ja sopivan pituinen reitti juoksijoille tai
kävelijöille ja talvella hiihtäjille ja maisemat olivat kauniit. Ei mennyt montakaan vuotta ennen
kuin mahtavat kuuset alkoivat ryskyen kaatua,
 Pirunkallio.
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kalliota louhittiin ja lyijyä alettiin nostaa kuopista
kunnes koko maasto oli lähes paljasta kalliota.
Piti löytää uudet lenkkipolut. Paikalle alkoi nousta arkkitehtien luoma ”kukkulakaupunki”; ja nyt
on korkeista taloista komeat näköalat joko meren tai joen puolelle. Viikinmäki alkaa vähitellen
valmistua ja uusi bussireitti risteää entisiä hiihtolatujamme. Rakennusvirasto kunnostaa uusia
hyviä ulkoilureittejä Vantaanjoen maisemiin, joilla
lenkkeilijät voivat kerätä uusia kuvia muistojen
albumiin tai ehkä pitäisi sanoa kovalevyille tai
muille uusille levykkeille.
teksti Marjatta Tahvanainen
kuvat Lauri Perho ja kotialbumit

Heikki Koivisto
Architect M.Sc., SAFA

Arkkitehtuurityöhuone Heikki Koivisto
Salpausseläntie 12-16 E 79
00710 Helsinki, Finland
Tel. 09 387 7676, GSM 050 461 1987

 Likukukallio.
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Harrastus

Fainan maalauksissa on
venäläinen sielu
Faina Ripatti on Suomalais-venäläisen koulun abiturientti. Hän syntyi Pietarissa 19 vuotta
sitten. Hän on aina piirtänyt ja maalannut. Jo 3-vuotiaana hän pääsi Pietarissa lasten taidekouluun. Voidaan sanoa, että Faina aloitti kuvataideopinnot jo silloin. Hän kävi pari vuotta
pienten lasten ryhmässä ja 5-vuotiaana hän jo pääsi isompien lasten ryhmään, jossa oli
8-10-vuotiaita. Perhe muutti Suomeen ja Mikkeliin Fainan ollessa 10-vuotias. Siellä asuessaan hän jatkoi harrastustaan itsenäisesti muutaman vuoden ajan. Perheen muuttaessa
Helsinkiin ja Pihlajistoon, innokas harrastelijamaalari meni Helsingin aikuisopistoon.
Faina haluaa oppia maalaamaan muotokuvia. Se
kymmenen vuotta ennen kuin saan omasta mieon vaikea kuvataiteen laji. Tällä hetkellä hän opislestäni onnistuneen muotokuvan. Harjoittelu ei
kelee elävän mallin maalaamista. Tämä kurssi ei
lopu koskaan.
ole mikään pikakurssi täydelliseen muotokuvaan,
Fainalla on kaksi lempitaulua: Tuntematon nainen
vaan kestää kolme vuotta. Opettajana hänellä on
ja Jeesus autiomaassa. Ne on maalannut Ivan
maineikkaan Repin-instituutin eli Pietarin taideKramskoj.
akatemian kasvatti Aleksandre Zaichikov.
Hän ihailee Ilja Glazunovin töitä. Glazunovhan
- Maalaan aina, kun on
tuli Suomessa tunnetuksi
aikaa. Maalaaminen an1970-luvulla Urho Kektaa voimaa ja poistaa
kosen virallisesta muostressiä. Minun täytyy
tokuvasta. Myös Monet,
harjoitella paljon. Haluan
Järnefelt ja Alvar Aallon
kuitenkin kokeilla erilaiarkkitehtuuri miellyttävät.
sia tyylejä. Jokaisessa
Luulisi, että koulu ja maatyylissähän on helmenlausharrastus
veisivät
sä. Venäläinen klassinen
nuoren naisen ajan kokotyyli on kuitenkin lähinnä
naan. Fainalla on kuitenminua. Onhan minulla
kin aikaa ystäville ja lukevenäläinen sielu, kertoimiselle. Lempikirjailija on
lee metsäkeijua muistutPaula Havaste. Taidekirtava Faina.
joja on aikamoinen kokoHän maalaa kankaalle tai
elma. Itämainen tanssikin
paperille öljyväreillä tai
kuuluu harrastuksiin.
lyijyllä. Vaikeinta on maaKevään ylioppilaskirjoilata ensimmäinen siveltusten lähestyessä on jo
timen veto. Se pelottaa.
suunnitelmia tulevaisuuKun sen on saanut tehdesta. Kirjoitukset maatyä, voikin jo alkaa työslarimme haluaa ensin
kentelemään.
kunnialla läpi. Yllättävää
- Haluan keskittyä ih- Faina haluaa oppia maalaamaan hyvän muotokuvan.
on se, ettei Faina haamisiin tauluissani. Se vain kiinnostaa minua
veilekaan taidemaalarin urasta ammattina, vaan
enemmän kuin esimerkiksi luontoaiheet. Vanhan
yliopisto-opinnoista.
ihmisen ryppyiset kasvot ovat minulle vaikeim- En usko, että maalaamisella eläisi Suomessa.
min maalattavat. En osaa maalata ryppyjä vielä
En sulje taidealojakaan pois, mutta haluaisin pyroikein. Ideoita saan tarkkailemalla ihmisiä, lukiä lukemaan maantiedettä tai kemiaa, sanoo
kemalla tai nähtyäni jonkin kiinnostavan taulun,
tämä realistinen abiturientti.
kertoilee hän ja jatkaa: Ihminen on ainutlaatuinen
Muotokuvamaalaus tulee kuitenkin aina säilykuin kirja, jossa on monia kerroksia. Jokaisen
mään rakkaana harrastuksena hänen elämässilmät ovat erilaiset, jokainen ihminen on kaunis
sään.
tavallaan. Muotokuvaa maalatessa pitää olla vähän psykologi tai filosofi. Kestää varmastikin vielä
teksti ja kuva Tuula Suksi
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Kulmilta
Hiuspörssin toiset
tupaantuliaiset

Kimmo Plaketti avasi parturi-kampaamo
Hiuspörssin (Salpausseläntie 18) kymmenen vuotta sitten. Kiinteistöön tuli
viime syksynä putkiremontti ja Kimmo
lähti evakkoon kadun toiselle puolelle.
Putkirempan jälkeen Kimmo päätti kaikessa rauhassa remontoida liiketilansa
uuteen uskoon. Kimmo halusi tehdä itse
mahdollisimman paljon. Toki hänellä oli
kavereitaankin apuna. Päivät hän oli väliaikaisessa liikkeessään ja illat remontoi.
Perheen kanssakin hän halusi viettää
aikaa..
Syyskuun lopulla - lähes vuoden evakon
jälkeen – hän piti toiset tupaantuliaiset.
Liike on nyt raikas, osittain tummasävyisen elegantti ja viihtyisä.
Kimmo toivottaakin uudet ja vanhat asiakkaat tervetulleiksi.
teksti ja kuva Tuula Suksi

Pihlajapäivät syyskuussa
 Asukasyhdistysten puheenjohtajat –meidän Marjatta Tahvanainen ja Pihlajamäen Vesa Koskela - toivottivat runsaslukuisen yleisön tervetulleeksi.

St.Rastan jamitus veti nuorisoa paikalle.
 Penkit
täyttyivät nopeasti.

 Letut maistuivat niin
isommille kuin pienemmillekin. Oliverille ainakin
maistui.
teksti ja kuvat Kati Sundell

Mihin katosivat Ruusupuiston penkit
Tiirismaantien, Hattelmalantien ja Salpausseläntien ympäröimän korttelin keskellä sijaitsevasta Ruusupuistosta
katosivat penkit viime keväänä. Selitys siihen on, että
kaupungin rakennusvirasto kävi hakemassa ne pois. Joitakin ohikulkijoita asia on ihmetyttänyt, mutta lähiasukkaat ja puiston vakituiset kauttakulkijat ovat olleet oikein
tyytyväisiä kerrotun toimenpiteen vaikutuksiin eli alueen selvään rauhoittumiseen, ja sehän oli toimenpiteen tarkoituskin.
teksti ja kuva Marjatta Tahvanainen

Montun kukat
Pihlajiston keskustan ”Montun” yläkaiteiden reunoja koristavien kukkalaatikoiden kukkien hoidosta ei enää pidetäkään
talkoita kuten takavuosina oli tapana,
vaan nykyään kaupungin rakennusviraston alainen yksikkö istuttaa ja hoitaa ne.
Tänä kesänä riitti kaikkialla kukissa kastelemista ja nämäkin
kukat olivat erityisesti loppukesästä aika kärsineen näköisiä,
mutta sehän johtuu pitkästä kuumasta kesästä.
teksti ja kuva Marjatta Tahvanainen

Hyvä meno syntymäpäivillä
Pihlajiston ensimmäinen taloyhtiö Satopihlaja täytti 40 vuotta
lokakuussa. Lämminhenkiset juhlat oli ohjelmineen järjestänyt
Satopihlajan muksut 70-luvun henkeen.
Ohjelma alkoi jo iltapäivällä taloyhtiön pihalla. Oli shakkiturnausta
aikuisille, kolikonheittoa lähimmäksi kuohuviinipulloa ja lapsille
kilpailu neppisautoilla Kutsun olivat saaneet myös entiset asukkaat. Pihalla olikin riemullisia tapaamisia. Kerhohuoneessa oli
näyttelyä ja muutamassa asunnossa avoimet ovet.
Kerhohuoneessa alkoi virallinen osuus fanfaareineen ja juhlarunoineen Mauri Tahvanaisen esittäminä. Taloyhtiön perinteisiin
kuuluu nukketeatteri. Siitä vastasi Anja Koljonen + Wanha Iloinen
nukketeatteri.
Sitten oli ruokailua, muisteluja, kisojen palkintojen jakoa, kakkukahvit ja ennen kaikkea yhdessäoloa.
Talon asukas Erkki Hyppösen orkesteri soitti ja säesti yhteislaulua.
Lopuksi oli tunti tanssia.
Kerhohuone oli tupaten täynnä iloisia ihmisiä ja tunnelmaa.
teksti ja kuva Tuula Suksi
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Kulmilta
Mikä Noark?

Kaksi kirjastoa samassa talossa

Helsingin kaupunginkirjaston Viikin kirjasto palvelee Viikin, Pihlajamäen ja Pihlajiston asukkaita.
Kirjasto sijaitsee Viikin yliopistokampuksella sinisessä ympyrätalossa. Samassa talossa on myös
Viikin kampuskirjasto, yliopistokirjasto, joka on
avoin kaikille. Kaupunginkirjaston HelMet-kortin ja
Yliopiston kirjaston Helka-kortin saa henkilöllisyy- Viikin kirjastossa opastetaan tietokoneen käytössä.
tensä todistamalla.
Kaupunginkirjasto avataan arkiaamuisin kello 9.00 ja toimii klo 9 – 10 itsepalveluperiaatteella henkilökunnan tehdessä aamutöitä. Kaupunginkirjaston ja kampuskirjaston yhteiseen lehtisaliin pääsee lehtiä lukemaan jo klo 8.00 kun Infokeskus avataan. Lauantaisin
kirjasto ja Infokeskus avataan klo 10.00.
Kaupunginkirjastosta voi kirjojen lisäksi lainata äänikirjoja, musiikkia, nuotteja, elokuvia
ja aikakauslehtiä, niin aikuisten kuin lasten. Kirjastossa voi käyttää tietokoneita, joissa on
internetyhteys, tekstinkäsittely- ja muut toimisto-ohjelmat sekä kuvankäsittelyohjelma.
Tietokoneilta voi tulostaa ja asiakkaiden käytettävissä on myös kaksi skanneria. Tietokoneita voi käyttää, jos on hankkinut kirjastokortin ja siihen liittyvän tunnusluvun.
Opastamme tietokoneen ja internetin käytössä; neuvomme tiedonhaussa ja kirjaston
verkkopalvelujen käytössä. Tähän tarkoitukseen voi lainata kirjastonhoitajan tunniksi
joko kirjastossa käymällä tai puhelimitse.
Satuja lapsille luetaan joka toinen lauantai 18.9. – 11.12. klo 11.00. Satutuokiot on tarkoitettu yli 3-vuotiaille.
Olemme juuri hankkineet kirjastoon oman pelikonsolin ja peli-iltoja lapsille tullaan
järjestämään aika ajoin. Niistä ja kaikista muista kirjaston tapahtumista tiedotamme
omilla sekä kaupunginosaseurojen internetsivuilla ja paikallislehti Vartissa.
Viikin kirjasto sinisessä ympyrätalossa, Vii- Uusi puoti
kinkaari 11, puh. 09 310 85071, www.lib.
Kreikan Rodokhel.fi/viikki.
selta kotoisin
Avoinna ma – to 9 – 20, pe 9 – 18, la 10 – 16.
oleva Theo HanKaupunginkirjaston verkkopalvelut löyzigeorgiu avasi
tyvät osoitteesta www.helmet.fi. Viikin
Theon Monitoimikampuskirjasto internetissä osoitteessa
palvelun ja Minikirppiksen toukokuussa
http://www.helsinki.fi/kirjasto/viikki/
teksti ja kuva Anna-Lisa Korhonen
Salpausseläntie 13:ssa. Theo käy huuteksti Päivi Karimaa, kuva Jutta Huldén
tokaupoissa ja ostaa pääasiassa koruja.
Puodissa on toki tavaraa laidasta laitaan.
Sirkus kävi leikkipuistossa
Theo vaihtaa kelloihin patterit ja rannekAnki Sievänen valmistui viime tammikuussa sirkusartistiksi Koulutuskeskus Salpaukses- keet, puhdistaa kellot ja korut.
ta. Silloin alkoi muhia idea leikkipuistoihin suuntautuvasta kesäkiertueesta.
-Kaikkea pitää olla, sanoo Theo ja jatkaa:
Leikkipuistoihin siksi, että Anki on ensimmäiseltä koulutukseltaan lastenohjaaja ja suorit- Haluan kehittää tätä koko ajan. Suunniteltanut työharjoittelunsa leikkipuistossa. Kevään aikana hän kehitteli ideaa Kallo Collectiven missani on laittaa pienrautahyllyt uudesta
kanssa samalla, kun työskenteli Ranskassa ja Saksassa. Esiintyvän hahmon nimeksi tuli tavarasta. Olisi nauloja, ruuveja ja koukkuAngie ja esityksen nimeksi Angelilalorili. Suunnittelu ja käsikirjoitus oli Anki Sieväsen ja ja. Minulla on myöskin kahvinmyyntilupa.
Jenni Kallon. Ohjaaja oli Jenni Kallo, puvustus Sade Kamppila, lavastus ja ääniajo Anne Kuljetuspalvelusta on vielä paperisota
Junno. Salpausselän leikkipuistossa toimi katsomona ruohikkorinne. Sen eteen oli laitettu kesken. Se tapahtuisi pakettiautolla.
pieni pala sirkusta Ankin Angie-hahmolle. Katsomosta kuului jännittynyttä pulinaa ja arvai- Myyntisuosikiksi ovat nousseet korut. Työlua ennen esitystä. Koska se alkaa? Ala jo! Mikä teatteri tämä oikein on?
kaluja saisi tulla enemmän myyntiin.
Kun Anki astui areenalle, tuli täydellinen hiljaisuus. Sitä ei kestänyt pitkään. Anki aktivoi ylei- Monet asukkaat ovat kellareita ja komesön taitavasti. Ensin oli pallojongleerausta. Pallokaan ei päässyt roita siivotessaan käyneet tarjoamassa
hukkaan, kun yleisö antoi innokkaasti apua sen löytämiseen. Sit- tavaraa myytäväksi.
ten kokeiltiin pyramidia. Vapaaehtoisia oli tungokseen asti. Kir- Ikkunan taakse pysähtyy katselemaan
jaimiakin tehtiin. Kesken esityksen vaadittiin Ankia kävelemään moni ohikulkija. Sisällekin piipahtelee tauudelleen käsillään. Yleisö eli voimakkaasti mukana antaen neu- saiseen tahtiin asiakkaita.
voja ja välillä taputtaen rytmiä. Näimme hienoja akrobatianume- Theon haaveena olisi perustaa vielä josroita lasten avustamina. – Ohoh, sanoi vieressäni istunut pikku kus kreikkalainen kahvila. Miksipä ei, onpoikakin monta kertaa.
han hän ammatiltaan kokki.
Esityksen lopuksi tein pikakyselyn yleisön keskuudessa parhaasta Theon sähköposti on: theo1@luukku.com
sirkusnumerosta. Ylivoimainen suosikki oli käsillään kävely.
teksti ja kuva Tuula Suksi
Oy Noark Ab on Samaria - rf:n
omistama sosiaalinen yritys. Toiminnan tarkoituksena on auttaa päihdekriisissä olevia
tai muuten syrjäytymisuhan alla eläviä ihmisiä. Luomalla työpaikkoja ja tukitoimintaa noark-pienoismaailman, noark-butikin
ja erilaisten muiden työmuotojen avulla
tuetaan työllistämis- ja kuntouttamistoimintaa. Toiminta kohdistuu erilaisten avustavien töiden suorittamiseen alihankkijoille
sekä tilaustöihin noarkin pajoilla. Täällä tehdään käsityönä monenlaisia tuotteita, pienoismallien lisäksi valmistuu koruja, tauluja, taidokkaita puuveistoksia jne. Lisäksi
tarjotaan pienimuotoista rakennusteknistä
neuvonta- ja konsultaatioapua, koulutusta
ja konsultaatiopalveluja (rakennus- ja sähkötyöt, pienpuutyöt, huonekalujen entisöinti, siivous ja pihatyöt).
Tilat sijaitsevat Porvoon Ilolassa entisessä
puusepänverstaassa. Alakerrassa sijaitsevat kahvila-myymälä ja pienoismallit, yläkerrassa ovat varsinaiset verstaat. Toiminta
alkoi vuoden 2009 alussa, sosiaalisen yrityksen statuksen noark
sai saman vuoden huhtikuussa eli kaikki virallistui. Toimitusjohtajana
toimii arkkitehti Päivi
Valkoniemi, joka pyöräytti toiminnan käyntiin.
Paikka on mielenkiintoinen, kannattaa käydä tutustumassa.

teksti Tuula Suksi, kuva Ahti Kaukoniemi
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Hyvä Pihlajisto-Viikinmäki alueen asukas!
Adventin aika lähestyy ja niinpä mekin, Pihlajiston seurakuntakodin väki, lähestymme sinua nyt.
Joulunalusaika on välillä kiireistä ja silloin voi olla arvokasta joskus vähän hiljentää tahtia ja nauttia vaikkapa hyvästä seurasta tai mukavasta yhteisestä tekemisestä ilman vaatimuksia. Ohessa on Pihlajiston seurakuntakodin ohjelma ja
joitakin tapahtumia. Olet sydämellisesti tervetullut!
Pihlajiston seurakuntakodin työntekijät

Pihlajiston seurakuntakodin viikko-ohjelma (Tiirismaantie 4 puh 09 2340 4437)
SU
MA
klo
klo
TI
KE
klo
TO
klo

klo 10
klo 10,30 ja 11.15
15-16
18.00
klo 13
klo 9.30-11
10-11
klo 9-11.30
12 - 14

Pyhäkoulu
Muskari
Askartelukerho 7-13-vuotiaille
Naisten raamattupiiri (parittomat viikot)
Päiväpiiri eläkeläisille
Perhekerho
Diakonian ajanvarausaika p. 09 2340 4480
Päiväkerho, 3-5 -vuotiaat
Asukaskahvila Olohuone

PE, LA ja SU sekä kirkolla että seurakuntakodilla on kirkollisia toimituksia ja niihin liittyviä
perhejuhlia. Varaukset päivystävältä papilta p. 09 2340 4402
Pyhäkoulu kokoontuu sunnuntaisin klo 10. Pyhäkoulu on avoin eri-ikäisille lapsille, myös
satunnaisille kävijöille.
Perhekerho on avoin tapaamispaikka lapsille ja kotonaan lapsia hoitaville. Kerhossa on
hartaushetki, tarjoilua ja omaa ohjelmaa sekä aikuisille että lapsille. Kerho kokoontuu
Pihlajiston srk-kodilla keskiviikkoisin klo 9.30 – 11.00.
Päiväkerho kokoontuu torstaisin klo 9.00 – 11.30 ja on tarkoitettu 3-5 vuotiaille lapsille.
Vapaita paikkoja voi tiedustella lastenohjaajalta, Anne Ridell p. 050 – 380 3768.
Asukaskahvila Olohuone. Pihlajiston seurakuntakoti toimii alueen yhteisenä
”olohuoneena” torstaisin klo 12 – 14. Kahvia ja voileipää on tarjolla kohtuuhintaan – kerran
kuukaudessa puuropäivä ja musiikkihartaus.
Muskari aloittaa jälleen ensi vuoden puolella

Jouluisia tapahtumia:
su 5.12.
to 9.12.
to 16.12.

klo 14 Kauneimmat joululaulut seurakuntakodilla
klo 13-18. koko perheen jouluaskartelut seurakuntakodilla
klo 11-13 joulupuuro Pihlajiston ostarilla, seurakuntakodilla joululauluja ja
lämmintä juotavaa klo 12-14

Pihlajamäen alueen toiminnasta saat lisätietoja Kirkko ja Kaupunki- lehdestä
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KEITTIÖ AUKI
AUKIOLOAJAT
MA-TO 10-02 (01) MA-PE 11-20
LA-SU 12-20
PE-LA 10-03
SU 10-02 (01)
LOUNAS ARKISIN KLO 11-15
SENIOREILLE LOUNAAT -20%

OHJELMA:
PERJANTAISIN LIVE-KARAOKE
-laula oikean bändin kanssa
LAUANTAISIN




ELÄVÄÄ MUSIIKKIA
tJO BADDY
tNEIMO BLUES BAND
tJAZZ-ILTA,
esiintyjänä Caron

Katso muita esiintyjiä nettisivuiltamme!

Hyvää talvea!

Ter vetuloa!
www.ravintolaralli.ﬁ Puh. 045 256 4704
Meripihkantie 1-3, Pihlajamäen ostari

TAVATAAN
ÄRRÄLLÄ!
Pihlajiston Ärrä tarjoaa viihdettä,
jännitystä ja mielihyvää sekä perustuotteita ja -palveluita aamusta
iltaan. Lisäksi Matkahuollon, VR:n
ja Lippupalvelun ja Lippupisteen
lippujen lunastus helposti samalla
käynillä.
Matkakorttien lataus sekä hyvät
eväät kahvipisteestä myös samalla
käynnillä.

Tervetuloa!

Salpausseläntie 13, puh. 387 9793. Avoinna ark. 7.30–21, la 8–21, su 9–21.
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Sivuapteekin väki toivottaa
asiakkailleen Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2011!

