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Pääkirjoitus

keväällä 2016

Kylmästä keväästä huolimatta kuljemme kohti kesää. Asukasyhdistyksen suurin ponnistus kuluneen
talven aikana oli taistelu asukastalo Mestan puolesta. Siitä lisää toisaalla tässä lehdessä. Yhteisen tilan menettämisen uhka yhdisti meitä alueella asuvia. Ponnistus osoitti, miten tärkeää yhteistyö on.
Paitsi että saimme säilyttää Mestan, saimme joukkoomme uusia toimijoita. Asukastalo sijaitsee Pihlajistossa ostaria vastapäätä, mutta on myös viikinmäkeläisten käytössä. Viikinmäkeen tulee koko
ajan uusia taloja ja asukkaita. Maarianpuiston perustamistyöt ovat jo pitkällä. Alueelle on hahmottumassa nimensä mukainen monimuotoinen, hieno kukkulakaupunki. Pieni kauneusvirhe on lähikaupan puuttuminen. Sen aikaansaamiseksi tarvittaisiin eri osapuolten – kaupan, kaupungin ja ympäristön asukkaiden, tulevien asiakkaiden - yhteistyö. Uudella alueella viihtymiseen vaikuttavat ympäristö
ja ihmissuhteet. Toivotamme kaikki uudetkin asukkaat tervetulleiksi mukaan toimintaamme.
Tänä päivänä raha on tiukassa joka paikassa. Meillä se heijastuu ilmoitusten määrään, moni lehden ilmoittajista ei lähtenyt tällä kertaa mukaan, katsotaan sitten syksyllä. Lehti on alueella asuville
tärkeä tiedotuskanava, sitä odotetaan. Jotta lehti saadaan jakoon, tarvitaan rahan lisäksi kirjoittajia.
Lehden toimittamiseen mahtuu hyvin mukaan, otamme mielellämme vastaan juttuja ja uusia ideoita. Lehdeltä puuttuu edelleen päätoimittaja, apua tarvitaan. Tule sinäkin mukaan tekemään yhteistä
aviisia!
Kiitos kaikille tähän lehteen kirjoittaneille. Kiitos myös ilmoittajille, jotka lähditte mukaan. Ilman
teitä ei tule lehteä. 
Rentouttavaa kesää kaikille toivottaen
Anna-Lisa Korhonen, koordinaattori

Asukaslehti on myös luettavissa
nettisivuillamme www.pihlajisto.com

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!
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Puheenjohtajan terveiset
Me saimme sen! Ei se käynyt helposti eikä ihan halvallakaan, mutta näillä mennään nyt tämä vuosi. Paikka on tarkoitettu kaikille ja kaikenikäisille alueen asukkaille ja sen nimi on nyt Asukastalo Mesta. Se on suurehko huoneisto, jossa on
useita erikokoisia huoneita, moderni keittiö ja sen viereisessä tilassa biljardipöytä. Siellä siis mahtuu harrastamaan samaan aikaan monia eri asioita.
Tällä hetkellä Mestassa tapahtuu jotakin viikon jokaisena päivänä. Nuoriso-ohjaaja Eki pitää lapsille ja varhaisnuorille iltapäiväkerhoja ja välillä
lisäksi retkiä ja diskoja.
Meidän oman liikunnan lähettiläämme Sinikan vetämät tuoli- ja venyttelyjumpat sekä painonhallintaryhmä saavat vanhankin vetreytymään.
Työssä käyvätkin ehkä ehtivät keskiviikon kello 17:n ryhmään. Kaikki nämä kerhot ja ryhmät ovat kävijöille maksuttomia.
Torstaisin on avoinna Café Mesta ja Taimin keittopäivä, joka on jo alkanut saada omia eri- ikäisiä vakioasiakkaitaan, sillä keitot ovat hyviä eikä
aika käy pitkäksi emännän kanssa rupatellessa. Nuorille äideille se on päivän henkireikä, kun taaperot voivat äitien syödessä juoksennella ja leikkiä isossa salissa keskenään. Aiheista lisää lehdessämme.
Tällaiselle toiminnalle olisi selvästi sosiaalista tarvetta. Kaikki muu paitsi nuorisotoiminta toimii vapaaehtoisvoimin. Tilaa ja aikoja riittäisi
enempäänkin ja siksi kutsumme uusia vapaaehtoisia vetäjiä mukaan ja kyselemme myös ideoita uusille harrastemuodoille.
Tilaa vuokrataan tarvittaessa yksityiskäyttöön, esim. lasten syntymäpäivien viettoon, kohtuuhintaan.
Sain kunnian haastatella erästä paikkakunnalla kauan vaikuttanutta tärkeätä henkilöä, nimittäin koulujemme rehtoria Ari Vainikkaa. Hän oli jo
aikoinaan oman poikani luokanopettaja ja minulla on vain erittäin mukavia muistoja miehestä. Rehtori oli myös yksi allekirjoittajista, kun viime
vuonna lähetimme vetoomuskirjelmän Mestan puolesta kaupungin nuorisolautakunnalle. Kiitokset tuesta! Haastattelu toisaalla tässä lehdessä.
Viime vuonna valmistui alueidemme yhteinen kotikaupunkipolku. Nyt on ilmestynyt Helsingin kaupungin julkaisemana kivasti taskuun mahtuva Viikinmäki-Pihlajisto reitin painettu kotikaupunkipolkuopas, jonka sisältöön tutustumalla voi kulkea koko reitin tai sen osan ja saa siitä paljon enemmän irti kuin pelkän kävelylenkin. Opasta saa Mestasta sen aukioloaikoina eli silloin kun joku asukasyhdistyksen hallituksen jäsenistä
tai nuoriso-ohjaaja on paikalla taikka muuten ottamalla yhteyttä meihin.
Olen iloinen ja kiitollinen hallituksen jäsenten ja monien vapaaehtoisten aktiivisuudesta ja toivon, että Pihlajiston ja Viikinmäen asukkaat vähitellen löytävät tiensä yhteiseen tilaamme. Myös retkiä ja juhlia on tulossa, seuratkaa ilmoituksia! 
Kesää odotellessa, nähdään vaikka Mestassa!
Marjatta Tahvanainen
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Maahanmuuttajia opettamassa
On ilta. Huomenna on minun vuoroni olla
ryhmämme opettajana. Luen nettipäiväkirjasta, mitä Kirsti on opettanut viime kerralla.
Samalla katson, kuinka monta oppilasta ryhmässä on ollut. Oppilaitten määrä vaihtelee.
On tullut uusia maahanmuuttajia. Täällä olevilla on lääkäriä, poliisia ,Kelassa käyntiä ym.
Välillä saamme kuulla, että joku/jotkut oppilaat on siirretty pois Helsingistä.
Aamupäivällä lähden Malmin Vertsiin ryhmääni opettamaan.
Tunti on alkamassa. Mietimme, mikä päivä
nyt on? Kuinka mones? Mikä kuukausi? Mikä
vuosi? Yksi rouva on oppinut vuosiluvun hyvin. Edistystä! On tärkeää, että hän saa sen
kertoa. Kaikkihan me haluamme onnistumisen kokemuksia. Aina eivät luvut kerro mitään. On vaikea löytää esim. sivu 156. Paras
kun aloitan alusta selaamaan. Onko se alussa
vai lopussa? Lopulta naapuri auttaa tai ope
vähän hätäisenä!
Mitähän he miettivät, ajattelen, kun aloitan tunnin? Onko mielessä omainen täällä tai
siellä kaukana. Onko mielessä sairas läheinen
tai jo ajan rajan taakse siirtynyt läheinen. Pelottaako tulevaisuus? Saanko oleskeluluvan?

Saanko jatkaa samassa vastaanottokeskuksessa vai siirretäänkö minut toiseen vieraaseen paikkaan?
Sitten ehkä muistuu. Olen Suomessa. Olen
turvassa. Voin vähän hymyillä, vaikkapa ehkä
nauraakin...
Mitähän se ope on täksi kerraksi keksinyt?
Hän pyytää ajattelemaan jotain asiaa Suomesta. Kaikille tulee mieleen asioita Suomesta. Kirjoitetaan kaikkien sanat vihkoon. Taputetaan tavut, kuunnellaan äänteet. Jokainen
oppilas kirjoittaa sanansa tauluun. Sanoista
tulee vilkasta keskustelua. Tähän kaikki voivat osallistua. Tämä on meille yhteistä. On
sama maa, saman kielen oppiminen, tuttu Vertsi, tutuksi tulleet ihmiset. Yksi kertoo
asiansa dariksi, toinen arabiaksi, kolmas Burman kielellä. Joku osaa vähän englantia. Ope
ei ymmärrä tästä mitään. Kaverille tulkataan.
Ketään ei jätetä. On vanhoja ja nuoria, juuri
Suomeen tulleita nuoria miehiä ja täällä kauemmin olleita vanhempia rouvia.
Yritämme puhua suomea, niin paljon kuin
mahdollista. Ope yrittää kehua ja keventää.
Monelle kieli on aika vaikeaa. Kahvi-/teetauko virkistää.

Taas jatketaan. Luetaan kappaletta. On
vaikeita sanoja. Rouvat tulkkaavat. Tehdään
tehtäviä. Jotkut haluavat tehtäviä kotiinkin.
Hän saa mietittävää. Jospa tämä kieli jonain
päivänä aukeaisi ja vielä jonain päivänä voisin olla hoitaja, vartija, bussikuski, kaupan
myyjä, kokki, siivooja. ..Minun kannattaa
yrittää. Yritän opiskella tätä vaikeaa kieltä,
jota Suomessa lapsetkin puhuvat...
Toivotetaan hyvät viikonloput ja kiitellään
tunnista. He osaavat olla kiitollisia. Se aina
hämmästyttää.
Ope lähtee kotiin. Monta kertaa tuntuu siltä, että olen saanut enemmän kuin antanut.
Mielessä pyörii tunnin kulku. Olisiko pitänyt
opettaa toisella tavalla? Mitähän ensi kerralla? Kirjoitan nettipäiväkirjaan päivän tunneista ja paikalla olleitten lukumäärän.
Jätän heidät mielestäni viikoksi. Tapaamisiin ensi kerralla. 
Irma Mattila
Vapaaehtoinen Malmin Vertsissä
( Vertsi: Vertsi on Kalliolan setlementin
vertaistukiohjausta ja suomen kielen
opetusta.)

Mitä Suomessa on hyvää ja tärkeää.
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Jokke Toivonen,
Satopihlajan lavastetaiteilija
Moni meistä on tavannut Jokke Toivosen näillä nurkilla ja moni vähän kauempanakin. Joken suku on levinnyt myös Irlannin vihreille
niityille asti, missä asustaa tuoreen isoisän
lapsenlapsi. Lapsenlapsellinen Jokke on ihanan luova ihminen, kekseliäs avoimesti maailmaa tarkkaileva ikkuna/lavaste/taiteen ammattilainen ja hyvä naapuri. Hän toimii oman
asuintalomme asukasyhdistyksen, Satopihlajan Muksujen, varapuheenjohtajana.
Pihlajistossa on ollut joitakin aikoja jo
muutakin katsottavaa kuin Mosaiikkipolun
mosaiikkitaide tai Vallun Vaelluksen oravat
tai nuoren Kotikaupunkipolkutulokkaan kohteet. Taidetta ilmestyy tasaisin väliajoin Satopihlajan Askarteluhuoneen, tuttavallisemmin Sapin Askiksen, ikkunaan. Valaistusmestarina Jokke on myös taituri, joten ikkunaa
voi ihmetellä myös yöllä.
Lumiukkoikkuna oli vasta, sitä edelsi syk-

syn sieniä kasvava Peikkometsä. Lumiukkojen seassa viihtyi joulupukkikin joulun yli, lumiukot olivat pitkälle maaliskuuhun kunnes
katosivat sulaneen lumen myötä. Tilalle tulivat sitten ennen pääsiäistä ”tipujen tanssi”
ja olipa siellä kanaemo ja pääsiäiskalkkunakin munineen. Ihmeen paljon nuo kaksi täysikasvuista munijaa ehtivät munia. Munien
lukumäärästä oli arvauskilpailu. Arvauslappusen sai laittaa hullunkuriseen nauravaan
linnunpönttöön. Lähimmäs oikeata vastausta arvannut sai suuren osan suklaamunista,
mutta lohdutuspalkintojakin jaettiin yllättävän monille.
Seuraavaksi Salpausseläntie 4-8 G-portaan viereiseen ikkunaan on tulossa ”kukkia
ja mehiläisiä”. Kukkaniityllä kaikki kukat, mehiläiset ja omituiset ötökät ovat satuolentoja,
nimittäin joka ikisellä tekeleellä on suu joka
nauraa hohottaa. Nyt kannattaa tulla kau-

Sapin Askiksen ikkunassa sai ihailla lumiukkoja ja talvisia ötököitä.
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empaakin ihmettelemään tätä idearikkaudessaan laadullisesti Stockmannin jouluikkunan kirkkaasti ohittavaa kummajaista. Koko
seuraavan kesän ikkunaan ilmestyy yllättäen
jotakin uutta ylläriä, joten ikkunaan kannattaa kurkata jos ei päivittäin, niin ainakin viikoittain, niin velmu se Jokke on.
Kysytäänpä mieheltä itseltään, mistä hän
ammentaa ideansa näihin mieltä ilahduttaviin ikkunataideteoksiin.
Kuka olet ja mistä?
Olen Helsinkiläinen taideteollisesta oppilaitoksesta (Ateneumista) valmistunut ideanikkari. Nyt, kun olen eläkkeellä lavastustyöstä,
niin minulla on aikaa toteuttaa lasten silmin
katsottavaa satumaailmaa.

KUVAT: Jokke Toivonen

Ystäväni
Ystäväni odottaa minua
marketissa,
ihan sisäänkäynnin vieressä.
Hän on lähes ainoa, joka minulla
enää on.
Useimmat lepäävät jo Malmilla.
Tätäkin ystävää näen yhä
harvemmin.
Elämä on tiukkaa, raha ei riitä
edes ruokaan,
saati sitten kunnon ystävyyteen,
vaikka sitä ei muka mitatakaan
rahassa.
Silti minä olen vähään
tyytyväinen.
Olen heti iloinen, kun hän
vilkuttaa minulle.
Tyydyn niihin pieniinkin
murusiin,
joita osakseni saan.
Satopihlajan muksut Milo, Sara ja Kasper tutkivat tipu-ikkunaa.

Miten ikkunataideteokset
saivat alkunsa?
Olin jo vuosia tehnyt eri vuodenaikoihin tukeutuvia ikkunasomistuksia tähän askarteluhuoneen näyteikkunaan. Sitten kyllästyin
samantapaisiin toistuviin juttuihin ja päätin,
että asiaa aletaan nyt tiirailemaan nimenomaan lapsien ja lapsenmielisten aikuisten
näkökannasta, joten lähtökohdaksi tuli tämän fantasia -kohderyhmän mielenkiinnon
herättäminen.
Valokuvat eivät kerro kaikkea,
joten kerrotko esim. mistä materiaaleista näitä on tehty ja tehdään?
Minulla on oma rekvisiittavarasto, johon on
jäänyt yli neljältä vuosikymmeneltä kaikkea
kivaa, joita olen hyödyntänyt. Valmistettavien esineiden materiaalit keksitään sitten vasta kun idea on kypsynyt.
Oletko käyttänyt apulaisia?
En olisi selvinnyt yhä hulluimmiksi menevistä ikkunasomistuksen projekteista ilman Sa-

topihlajan kerhohuoneessa kerran viikossa
kokoontuvaa taidekerhoa. Siihen saa ottaa
osaa kaikki enemmän tai vähemmän taiteilusta kiinnostuneet taloyhtiön asukkaat. Ikärajoituksia ei ole joten lapsetkin ovat aina
tervetulleita. Esimerkiksi pääsiäistipuja varten minä ostin eri keltaisen sävyjä lankaa.
Taiteilimme niistä sitten perinteisiä pipolakin tupsuja. Me kilpailimme keskenään, kuka
hassuimman tipun saa aikaiseksi.
Voisitko vähän avata
tulevaisuuden verhoa?
Tulevaisuudesta ei voi kertoa, koska sen pitää
olla aina yllätys asukkaille. Elämä ilman huumoria ja pientä jäynää ei sovi minulle. Se tärkein palkinto tästä on nauravat pikkulapset
ikkunan takana. 
Kiitos!

Keväisin terveisin
Mirjam Vihavainen
Satopihlajasta

Joskus kuitenkin suutun, koska
ystäväni on ahne.
Hän vie kaiken, pientä
eläkettänikin hän vainoaa.
Mitä hyödyttää sellainen
ystävyys,
jossa toinen vain antaa ja toinen
ottaa?
Pitäisikö lopettaa koko
seuranpito?
Ja mitähän hyötyä siitäkin sitten
olisi?
Kyllä hänellä riittää ottajia.
Olen minä sen niin monta kertaa
huomannut.
Nokka pystyyn! Huomenna on
eläkepäivä.
Ei kun rollaattoriin vauhtia ja
kohti marketia.
Siellä tuttu kassarouva vaihtaa
setelini kolikoiksi.
Onnea peliin! hän toivottaa
herttaisesti.
Toivo Berg
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Nyt futaamaan PK-35:een!
Pallokerho-35 on perinteinen helsinkiläinen jalkapalloseura, joka on jo vuosien ajan satsannut vahvasti nuorimpien juniorien
toimintaan. Punamustien Minifutiksessa tänä keväänä aloittavat ikäluokat ovat vuosina 2011–12 syntyneet tytöt ja pojat.
Minifutiksen toiminta käynnistyy Pihlajamäessä keskiviikkona 11.5. sekä Myllypurossa maanantaina 16.5.
Lapsille tarjotaan erinomaiset harjoitusolosuhteet sekä motivoiva ilmapiiri turvallisessa ja läheisessä ympäristössä.
Toiminnan ydintä ovat sosiaalisuus, hauska yhdessäolo ja lasten kasvatustyö,
joihin jalkapallo ja PK-35 tarjoavat upean mahdollisuuden.
”Toivotamme kaikki innokkaat lapset tervetulleiksi seuramme Minifutikseen!
Toiminta pyörii nyt jo neljättä vuotta, mikä on merkki jatkuvuudesta”, PK-35:n nuorisopäällikkö Juuso Mattila sanoo.
Minifutiksen harjoitukset jatkuvat avauspäivän jälkeen kerran viikossa,
Pihlajamäessä keskiviikkoisin ja Myllypurossa maanantaisin kello 18–19.
Toiminta maksaa toukokuusta syyskuuhun (heinäkuu taukoa) vain 60 euroa.
Hinta sisältää kenttävuorot, ammattitaitoisen ohjauksen sekä mahdollisuuden toiseenkin viikkoharjoituskertaan Pihlajamäen ryhmälle maanantaisin Myllypurossa ja Myllypuron ryhmälle keskiviikkoisin Pihlajamäessä.
Jokainen lapsi saa lisäksi PK-35:n harjoituspaidan.
”Minifutis ei ole leikkikerhotoimintaa, vaan leikinomaista liikunta- ja jalkapalloharjoittelua.
Lapset oppivat tätä kautta toimimaan ryhmässä, saavat uusia kavereita sekä samalla
ensikosketuksen yhteisölliseen seurahenkeemme”, Mattila jatkaa. 
Lisätietoja PK-35:n Minifutiksesta ja muusta seuratoiminnasta osoitteessa www.pk-35.fi
TERVETULOA MUKAAN!
TEKSTI: Mitri Pakkanen
KUVA: Juuso Mattila
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TEKSTI JA KUVA: Marjatta Tahvanainen

Meidän reksi
jää eläkkeelle


Rehtori Ari Vainikka, kuulin, että olet jäämässä eläkkeelle.
Miltä tuntuu?
”Kevät on niin kiireistä aikaa, etten ole juurikaan ehtinyt tätä miettimään. Tietenkin on haikeaa luopua koulun arjesta ja ihmisistä. Heitä jään eniten kaipaamaan.”



Kuinka kauan urasi opettajana ja sittemmin rehtorina on kestänyt? Oletko koko sen ajan ollut Pihlajiston koulussa vai missä työskentelit aiemmin?
”Opettajaksi tulin Pihlajiston kouluun 1981 ja rehtoriksi 1991. Tulin
tänne suoraan koulun penkiltä.”
Olet siis meidän ikioma rehtorimme. ”Näin siinä on tainnut käydä.”



Kuinka paljon sinulle on jäänyt aikaa varsinaiseen opetustyöhön,
kun rehtorina sinulla on kaksi koulua johdettavanasi?
”Opetustyöhön on jäänyt harmittavan vähän aikaa, vuosi vuodelta
vähemmin. Ei olisi oikein oppilaita kohtaan, jos tulisi usein peruutuksia oppitunteihin tämän muun työn takia, vaikka muuten haluaisikin olla enemmän tekemisissä heidän kanssaan.”







Oletko ollut tyytyväinen uuteen Viikinmäen sivukouluun? Sehän
taitaa olla Helsingin uudenaikaisempia kouluja niin kuin Pihlajiston koulukin silloin aikoinaan?
”Ensimmäisen täyden lukuvuoden jälkeen olen tyytyväinen kouluun
sen palautteen pohjalta mitä siellä työskentelevältä henkilökunnalta olen kuullut. Rakenteellisia vikoja on hyvin vähän ja ne on korjattu nopeasti. Ahtaus siellä tulee jossain vaiheessa varmaan vaivaamaan, koska koulu on jyrkkään rinteeseen rakennettu. Neliöitä
menee paljon käytävätiloihin kun kerroksia on monta.
Koulutalo on todella hyvin rakennettu. Se toimi rakennusaikaisen
kosteuden hallinnan pilottina ja on näin mallina tulevia kouluja rakennettaessa koko Helsingissä, mikä on tärkeä juttu.”
Ovatko koululaitos ja opetusmenetelmät kehittyneet paljon näiden vuosikymmenien kuluessa?
”Ovathan ne kehittyneet huimasti, sekä pedagogiikka että opetusteknologia. Uusi opetussuunnitelma ja digitaalisuus vievät taas
opetusta suuren askeleen eteenpäin. Juuri muisteltiin vanhoja vahamonistuskoneita ja episkooppeja. Piirtoheittimetkin ovat museotavaraa. Ilmiöopetus on nyt uutta pedagogiikkaa ja luokka on vain
yksi opetustila muiden joukossa. Atk-luokat siirtyvät historiaan, kun
oppilaat saavat käyttöönsä omat läppärit tai iPadit. ”
Olet niin kauan toiminut tällä alueella, että osaat varmaan sanoa,
miten Pihlajisto ja sen asukkaat ovat siinä ajassa muuttuneet. Entä
onko Viikinmäessä ehtinyt tapahtua muutosta johonkin suuntaan?
”Pihlajisto asukkaineen on muuttunut koko ajan mukavampaan
suuntaan. Tapaan edelleen paljon entisiä oppilaita ja heidän vanhempiaan erilaisissa tapahtumissa ja vanhempainilloissa. Erityisen
mukavaa on ollut huomata, että muualle muuttanutta nuorisoa on

palannut perheineen takaisin Pihlajistoon. Viikinmäki kasvaa vielä
ja toivottavasti yhteistyö pihlajistolaisten kanssa lähtisi mutkattomasti käyntiin.
Asukkaiden aktiivisuus on hieno homma. Siinä asukasyhdistys PNV
on tehnyt hyvää työtä, joka heijastuu koko alueelle.
Täällä luonto ja vihreys on lähellä ja se on myös tärkeä viihtyisyyttä
ylläpitävä tekijä.”



Mitä tulet eniten kaipaamaan työstäsi?
”Eniten jään kyllä kaipaamaan ihmisiä. Oppilaita, henkilökuntaa,
mainitsemiani entisiä oppilaita vanhempineen sekä alueella toimivia yhteistyökumppaneita. Heitä on kertynyt paljon ja heidän kanssaan olen viihtynyt. Siksi en kai täältä ole osannut mihinkään lähteäkään.”



Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on, kun nyt olet
jäämässä ”vapaaherraksi” kuten joskus sanotaan? Vai onko uusi
työpaikka ehkä jo tiedossa?
”En ole osannut suunnitella vielä mitään. Arki täytyy kuitenkin jollain toiminnalla järjestää. Työpaikkaa ei ole vielä tiedossa.”



Tiedän, että sinulla on muitakin harrastuksia kuin työ. Vieläkö jatkat niitä?
”Kesät kuluvat varmaan mökkeilyn merkeissä. Puukäsitöistä olen
pitänyt aina, joten jonkinlaista verstasta on kai käytävä etsimään.
Lasten lapset antavat varmaan myös vauhtia arkeen. Piirtäminen
on myös rakas harrastus, jota voisi elvyttää.”



Palmumarkkinoilla espanjalaiset sukulaiseni tapasivat sinut ja ihmettelivät, miten nuorena Suomessa päästäänkään eläkkeelle.
Mikä on nuorekkaan olemuksesi salaisuus?
”Espanjalaiset ovat tunnetusti kohteliasta kansaa.”
Kyllä se on myös meidän suomalaisten mielipide. Tuleeko se hyvistä geeneistä vai kovasta treenistä?
”No, kuntosalilla käyn aika säännöllisesti ja kävelyä aion vielä lisätä
vapaa-ajan lisäännyttyä.”
Toivotamme sinulle ja perheellesi hyvää kesää ja antoisaa tulevaa
elämää eläkkeellä! Kiitos, että olet ollut mukana lapsiamme kasvattamassa!
Kokemus on osoittanut, että kyllä ne päivät kalenterissa alkavat
täyttyä aivan kuin itsestään.
Ari, meille tulee sinua ikävä! 
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Mesta on meidän
Viime lehdessä kerroimme taistelustamme nuorisoasiankeskuksen kerhotilan Mestan säilyttämisestä Pihlajistossa. Nyt tiedämme enemmän, mutta
jatkokertomus ei ole päättynyt.
Kävimme vuoden alussa tiukkoja neuvotteluja
kiinteistöviraston tilakeskuksen kanssa ja löysimme lopulta kompromissin: asukasyhdistys
sai vuokrattua Salpausseläntiellä sijaitsevan
Mestan tilat aluksi tämän vuoden loppuun.
Asukasyhdistys vastaa tilan käytöstä ja toimii
näin ollen Mestan emäntänä. Olemme samalla nimenneet tilan Asukastalo Mestaksi. Aikomuksemme on anoa jatkoa ensi vuoden asukastalojen toiminta-avustuksista. Päätökset

tulevat loppuvuodesta. Silloin tiedämme voiko
toiminta Mestassa jatkua myös ensi vuonna.
Vuokrasopimuksemme alkoi helmikuun
alusta. Mesta oli tammikuun ilman sähköä.
Ensimmäinen toimi oli solmia sähkösopimus,
seuraavaksi teimme siivoussopimuksen. Aloitimme toimintamme näkyvästi puurobileillä
heti 1. päivänä helmikuuta. Tilassa toimiva
nuorisotyöntekijä Erkki Laukkanen oli haalinut paikalle puurotykin, jossa hän avustajineen keitti riisipuuroa. Meille aktiiveille
onnistuminen vuokraneuvotteluissa vastasi
joulua, Mestan oven viereen laitettiin valaistu joulukuusi. Puuroa jaettiin ohikulkijoille
telttakatoksen alta. Tunnelma oli lämmin ja
innostunut.

Mesta
Pihlajisto
Tervetuloa kevyelle lounaalle, kahville,
pullalle… esim. keittolounas 3 euroa.

Café Mesta Pihlajisto
avoinna torstaisin
klo 11 - 14
osoitteessa Salpausseläntie 12-14.

Näkemisiin Pihlajistossa ja Viikinmäessä!
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Nuorisotyö on jatkunut entiseen malliin.
Kolmena päivänä viikossa talo on auki iltapäivisin varhaisnuorisolle, perjantaisin on
erilaisia tempauksia kuten disco tai retket.
Kevään aikana Ekin apuna on ollut myös
nuorisotyön harjoittelija. Nuorisoasiainkeskus jätti tilaan kalusteet, television ja biljardipöydän. Keväällä asukasyhdistys hankki
oman tietokoneen, jota voi jatkossa käyttää
sähköiseen asiointiin.
Puurobileissä joukkoomme ilmoittautui
kaksi vapaaehtoistyöntekijää, Taimi ja Sinikka. Mestassa toimii torstaisin Taimin pyörittämä café Mesta, jossa saa omakustannushintaan keittolounaan ja kahvia. Keskiviikkoisin
ja torstaisin Sinikka vetää kevyttä tuolijumppaa ja venyttelyä sekä perjantaisin painonhallintaryhmää, joka on vapaata keskustelua.
Sinikka painottaa liikunnan tarpeellisuutta ikääntyessä, lihakset kutistuvat ellei niitä
venytetä, liikunta on a ja o. Liikuntaryhmiin
ovat tervetulleita naisten lisäksi myös miehet
ja äidit lasten kanssa. Ryhmät ovat maksuttomia. Nämä ryhmät jäivät kesätauolle huhtikuun lopussa.
Mestaa käyttävät myös muut tahot. Viikonloppuisin paikalliset somalit kokoontuvat
siellä. Jalkapalloseura PK-35 on varannut tilan omaan käyttöönsä joka kolmas keskiviikkoilta. Juhlissamme esiintyvä tanssiryhmä

Taimi:
Taimi on pyörittänyt torstain café Mestaa
aluksi yksin, nyt hänen apulaisenaan häärii
Eeva-Liisa. Taimi on kova puuhaamaan, kokkaamisen sivussa hän on vastannut myös
keittiön siisteydestä. Torstait menevät nykyään nopeasti, hän kommentoi. Lounaalla käy
noin 20 henkeä, osasta on jo tullut vakioasiakkaita. Heidän joukossaan on kotiäitejä lapsineen, ”on kiva tulla valmiiseen pöytään,
torstaisin saa henkireiän” sanoo tyytyväinen
kotiäiti. Kahvilassa tarjotaan 4-5 keittoa, joita vaihdellaan eri viikkoina. Asiakkaat ovat
olleet tyytyväisiä, kiitosta on tullut hyvästä
ruuasta, Taimi kertoo. Torstain kolmetuntinen
aukiolo on samalla sosiaalinen tapahtuma.
”Tervetuloa sopalle, odotamme asiakkaita”
toteavat Taimi ja Eeva-Liisa yhdestä suusta.

Bollywood harjoittelee tilassa. Mannerheimin lastensuojeluliitolla on ollut vetäjäongelmia, mutta yrittävät käynnistää toimintaa
ensi syksynä. Ja tietysti meidän oma asukasyhdistyksemme pitää Mestaa kotipesänään.
Mestaa voi myös vuokrata kokouksiin tai perhejuhliin kohtuullista tuntivuokraa vastaan,
tilan saa käyttöönsä sopimuksen mukaan varaamalla sen Ekiltä puh 040 334 8016.
Toivomme saavamme myös jatkossa tukea
kaupungilta, jotta tila säilyisi käytössämme.
Tämä kevät on osoittanut miten tärkeää yhteinen tila on meille. Tarvitsemme tilan, jossa ihmiset voivat kokoontua ja tutustua toisiinsa. Toivomme myös, että yhä useampi
pihlajistolainen ja viikinmäkeläinen tutustuisi Mestaan ja osallistuisi toimintaan. Toivomme lisää vapaaehtoisia esim. kahvilan
pyörittämiseen. Mestaan voi perustaa aivan
uusiakin piirejä, kuten käsityökerhon, näytelmäkerhon, kirjapiirin jne. Jos tunnet, että haluat osallistua, ota yhteyttä asukasyhdistyksen hallituksen jäseniin. Yhteystiedot löydät
tästä lehdestä tai netistä kotisivuiltamme.
Mesta on uraauurtava esimerkki asukkaiden
ruohonjuuritason toiminnasta ja kaupungin
resurssien yhdistämisestä.
Mesta jää kesätauolle kesäkuun alussa ja
avataan taas syyskuussa. Tervetuloa joukolla
mukaan kehittämään toimintaamme. 

Sinikka:
Sinikka kertoo, että keskiviikon tuolijumpassa käy hyvin ihmisiä. Torstaisin on ollut vain
muutama. Hyvin alkanut perjantain painonhallinta on menettänyt kävijöitä. Olisiko syynä
perjantai-ilta, hän pohtii. Sinikka on kokenut toiminnan ihan kivaksi. Sinikalle itselleen liikunta on elämäntapa. Hän on harrastanut liikuntaa aina, nyt eläkkeellä hän ehtii moneen.
Hän käy tanssitunneilla, joogaa, käy punttisalilla kolme kertaa viikossa, vetää muuallakin
tuolijumppaa – mm vapaaehtoista ukkojumppaa. Aiemmin hän ohjasi myös lähiöliikunnan jumppaa. Sinikka on käynyt liikunnanohjaajan kurssin, nykyään hän osallistuu itse.
Sinikka ei omista autoa vaan huristelee pyörällä matkansa. Lisäksi hän pulahtaa avantoon
ja kutoo sukkia myyntiin. Ihan hengästyy kun kuuntelee mitä kaikkea tämä tarmonpesä
ehtii viikon aikana. Sinikka on lupautunut jatkamaan syksyllä, mutta saattaa olla, että vain
keskiviikon ryhmä jatkuu, muita mietitään. ”Jos tulee kysyntää, voidaan jatkaa” hän toteaa
lopuksi. Tuolijumppa käynnistyy uudelleen syyskuun puolivälissä.

Laura Suménin tauluja

Anna-Lisa Korhonen

Kesän odotusta
Kevät tuoksuineen
sateineen ja tuulineen.
Kesä melkein jo kolkuttaa
peipposen ääntä jo kuulla saa.
Luonto herää horteestaan ja
ravistaa, kukat ja kasvit alkavat
kasvamaan.
Aurinko pilven takaa pilkottaa
Kesän tuloa kaikille toivottaa.
Luonto vihreän kukkaisen
vaipan saa.
Lapset kouluista pian pääsevät
lomailemaan.
			
Mirja Kärkkäinen
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Salatut elämät – puuhailuja neljän seinän
Monenlaista harrastusta on ihmisillä, omat
salatut elämät käynnistyvät, kun kotiovi sulkeutuu ja oma rauha alkaa. Itse voisin kirjoittaa kissoista ja pienlemmikkitarinoita kaupunkikerrostalosta, tai huonekasvien hoivaamisesta viidakkohulluuteen saakka. Käsityöt
ovat - aika monelle muullekin - intohimo, ja
välillä lojutaan romaanien imussa, niin ettei
meinaa kotitöitä ehtiä. Hyötypyöräily, polkien työmatkat puolet vuodesta, on sekin innostavaa, säässä kuin säässä.
Tässä päädyin kuitenkin pohdiskelemaan
sitä, kun nörttivaihde menee päälle, ja kokonainen vapaapäivä hurahtaa tietokoneella - päämäärättömästi haahuillen ja kuvitellen maailmaa valloittavansa, taikka kaverien
kanssa keskustellessa. Maailma on niin pieni
ja sen saa pähkinänkuoressa, kun oppii internetin salat. Näin luulet, sillä tiedon tulva
on valtava. Juuri kun olet innoissasi selannut
upeita maisemakuvia, muistatkin että pitäisi palata katsomaan se tieto, mitä alun perin
etsit. Mutta eihän sitä nyt enää löydykään. Ja
mikähän se asia olikaan? No, mennään sitten
eteenpäin. Tietokoneeksi kutsuttu masiina
on melkoinen paketti.

Wikipedia, tuo nettien sähköinen tietokirja kertoo ”Tietokone on laite, joka käsittelee
numeeris-loogista tietoa ohjelmointinsa mukaisesti. Arkikielessä tietokoneella tarkoitetaan yleensä yleiskäyttöistä laitetta, joka on
tarkoitettu suorittamaan monenlaisia tietojenkäsittelytehtäviä. Myös esimerkiksi pelikonsolit ja matkapuhelimet ovat perusluonteeltaan tietokoneita, vaikka erikoistuneiden
käyttötarkoitustensa takia niitä ei sellaisiksi
yleensä kutsuta. Myös sulautetuissa järjestelmissä on laitteen sisällä tietokone, vaikka
käyttäjä ei aina ole siitä edes tietoinen.”
Että silleen. No monilla tuo aparaatti kulkee jo käsilaukussa tai jopa taskussa, vaikka
kaikilla sitä ei vielä ole ollenkaan. Kun 80-luvulla sain töissä ensimmäisen tietokoneen
eteeni, olin myyty. Olin täysin sen rumiluksen
ja sen sisältä pursuavan tiedon ja temppujen
lumoissa! Kaikki tapahtui nopeasti, kauppakumppaneiden keskustelut ponnahtivat nyt
hetkessä ruudulle sähköpostiviestittelyin,
kun aiemmin oli huudeltu puhelimeen aamuyöllä tai kilkuteltu teleksillä tai faksilla kiireisiä yhteyksiä online.
Nykyisin on sähköpostien lisäksi jos jonkinmoista chattia ja appsia (eli keskustelupalstaa ja sovellusta, joissa on ohjelmoituina erilaisia tiettyyn tarpeeseen suunniteltuja toimintoja) ja vuorovaikutteista tai yksisuuntaiseen tiedonvälitykseen käytettävää.
Meistä jokaisesta on tullut sisällöntuottajia.

Tietokoneen toimintaa ohjaa suoritin eli prosessori, joka tulkitsee konekielisiä käskyjä ja ohjaa niiden mukaan tietokoneen eri toimintoja. Suoritin suorittaa ohjelmaa
lukemalla peräkkäisiä muistipaikkoja alueelta johon ohjelmakoodi on tallennettu, ja
tulkitsemalla lukemansa bittijonot konekielisiksi käskyiksi. Käsky suorittaa yleensä
jonkin yksinkertaisen alkeisoperaation, kuten luvun lukemisen muistipaikasta. Suoritin (prosessori, engl. processor), suorittaa ohjelmaa, muistia (engl. data storage),
johon tallentuvat sekä ohjelmat että niiden käyttämät tiedot
Tietokonejärjestelmään kuuluvat ohjelmisto (”softa”, engl. software) ja laitteisto
(”rauta”, engl. hardware). Ohjelmisto jaetaan edelleen kiinteisiin laiteohjelmiin (engl.
firmware), jotka kytkeytyvät laitteistoon ja säätelevät muun muassa tietokoneen
käynnistymisen alkuvaiheita (vertaa BIOS) käyttöjärjestelmään (esimerkiksi Microsoft Windows, Linux tai OS X), joka ottaa ohjat käynnistyksen edetessä ja huolehtii tietokoneen perustoiminnoista. Käyttöjärjestelmän päällä toimiviin sovellusohjelmiin (nettiselaimet - Firefox, Explorer, Chrome..., toimisto-ohjelmat, pelit yms.).
oheislaitteet (engl. peripheral device), joita voidaan käyttää tiedon syöttöön (hiiri,
näppäimistö) ja tulostukseen (tulostin, muistitikku jne.). Suuremman tietomäärän
varastoimiseen tarvitaan erillinen palvelinlaite jossa on paljon muistia.
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Erityisen suosituksi ja pitkään pinnalla pysyneeksi on osoittautunut Facebook, sosiaalisen median eli somen yksi työkalu, jota
käyttää nykyisin myös Pihlajisto-Viikinmäki
asukasyhdistys.
Facebookissa voi keskustella tai voi vain jakaa omaa asiaansa joko maailmanlaajuisesti
julkisesti tai hyvinkin suljetulle piirille.
Itse pidän omaa profiiliani Facebookissa
yksityisluonteisena, kaverit ovat kavereitani ja tuttujani, kommenttini saattavat olla
hyvinkin ronskeja ja suorasukaisia, ja minut
tuntevat kaverit tietävät missä mennään.
Väkisin roolit kuitenkin menevät sekaisin ja
kavereiksi tulee hyviä tuttuja, joiden kanssa
hoidetaan virallisiakin asioita. Silloin jo joutuu miettimään sanomisiaan, ellei rajoita niiden yleisöä laatimillaan omilla ryhmillä tai
listoilla.
Mahdollisuudet tehdä omasta profiilistaan hyvin monipuolinen ja toimiva ovat hyvät. Voit pitää sen niin salaisena tai julkisena
kuin haluat. Pitää kuitenkin olla paneutunut
sovellukseen nimeltä Facebook ja lukea aina
säännöt joita tuo omistajataho aika ajoin
muuttaa. Näin pystyy pitämään oman profiilinsa ajan tasalla ja sellaisena kuin sen haluaa. Olen myös kolmen yhteisösivun ylläpitäjä. Tuolloin omakin rooli jo tahtoo muuttua,
ja lisää varovaisuutta tarvitaan kun linkittelee tai kirjoittaa uutisia eli julkaisee, tai kun
tykkäilee ja kommentoi. Oma profiilisi on jo
muiden suht helppo yhdistää näihin yhteisöihin, ja niihin kuuluminen saattaa leimata
sinutkin. Joitakin tykkäämisiä ja kommentointeja on myös mahdoton piilottaa, varsinkin jos kommentoitava päivitys on julkinen,
joten kannattaa jättää ne tekemättä, jos ei
halua mielipiteitään muiden tietoon. Ja alkolukko olisi ihan hyvä lisälaite, mutta sitä ei
valitettavasti ole vielä tietokoneisiin taidettu
kehittää.
Toisaalta nettiraivoksi kutsuttu ilmiö ei
tarvitse kyytipojakseen kuin tavallisen ailahtavan ihmisluonnon. Jos on taipuvainen hermostumaan herkästi, ei kannattane mennä
ollenkaan Facebookiin. Ei herkille sanoisin,
sillä koko maailmaa syleilevä asenne voi ottaa koville ja stressata huomaamatta, ja jossain tulee se raja, että hermo menee. Jotkut
kavereistani ovat jossain vaiheessa poistuneet Facesta, mikä on ihan hyvä ratkaisu,

sillä omilla ehdoilla siellä on surffailtava ja
riippuvuuden lähestyessä on varoitusmerkit
syytä ottaa vakavasti. On ihan ok, jos ei ole
Facebookissa, sen on oltava kivaa, ja tietokoneen käytöstä täytyy tykätä jos siellä mielii
vapaa-ajan verkostojaan hoitaa. Kuvien jakaminen on myös hyvin riskialtista. Jos et halua kuviasi julkisuuteen, on parempi olla laittamatta niitä ollenkaan Facebookiin. Niiden
salaaminen voi jostain syystä olla hankalampaa kuin muun toiminnan. Kuvat kiinnostavat. Itse olen siellä omana itsenäni ja omilla
kuvillani, eikä olekaan kovin eettistä luoda
muita härnääviä ja varsinkaan vääriä tietoja
jakavia profiileja.
Sen verran nörtin vikaa on allekirjoittaneessa, että olen luonut profiilit myös Instagramiin, Twitteriin ja Linkediniin ja joihinkin
muihin, joita en pahemmin käytä. Instagramia käytän ottaessani kännykällä kuvia ja
halutessani jakaa ne nopeasti, usein mainosmielessä tägättynä risuaidalla johonkin
kohteeseen, yritykseen tai aiheeseen. Siellä
seurataan muita ja tuotetaan omaa sisältöä
lähinnä kuvina. Twitterissä yritän seurata
uutisarvoa sisältäviä tahoja, jaan uutisia, en
niinkään paljoa tee omia päivityksiä. Siellä
tekstiä ei voikaan paljon kerralla julkaista,
kuvia kyllä, mutta joku raja on. Ja LinkedInissä ovat verkostossani mm. entiset pomot, eli
sen olen pitänyt hiukan ammatillisempana.
Käyn siellä ja profiilissani harvakseltaan enkä
tuota päivityksiä uutisiin. Youtubessa katselen videoita, lähinnä musiikkia, en koskaan
tuota sinne mitään.
Minusta on hauskaa tietä, mitä on meneillään tällä saralla ja vielä on ollut helppoa omaksua ja tutkia uusia järjestelmiä ja
sovelluksia. On myös hauskaa osallistua kilpailuihin netissä ja kissavideothan ovat usein
päivän pelastus. Kaupoilla on omia mainosmielessä tehtyjä sovelluksia, joiden kautta
saa mm. tarjouksia. Niin, ja kilpailuihin osallistuessa kannattaa olla varuillaan, sekä tarkkaan katsoa mihin tietojaan jakaa. Valeprofiilit oppii kyllä näkemään. Videoita taas välillä
käytetään virusohjelmien jakamiseen, mutta
niistäkin melko nopeasti nykyään pääsee selville. Aina välillä on hyvä vaihtaa salasanansa ja tarkkailla omaa profiiliaan, että se on
omassa hallinnassa, mutta siihenkin oppii.
Hengästyttää varmaan, jos aihe ei ole tut-

Arvottomat
tua, itseänikin alkoi vähän pyörryttää kun
yritän tässä vedellä näitä lankoja yhteen.
Pohdintaa riittäisi. Ehkä joskus saamme Mestaamme aiheen ympärille kehitettyä keskustelua ja koulutusta. Kunhan saamme ensin
yhteydet Mestaan ja vasta hankitun laitteen
toimimaan asukkaiden käyttöön. Sitä odotellessa: nähdään livenä Mestassa! 
Elisa Lehtonen
Tietolaatikot internetti (mm. Wikipedia)

Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu. Sivusto
tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden kuvallisen käyttäjäprofiilin luomiseen sekä yhteydenpitoon ystäviensä kanssa. Facebookissa on myös mahdollista liittyä erilaisiin
yhteisöihin ja saada tietoa tulevista tapahtumista. Facebookin liikeidea on myydä mainostajille mahdollisuutta lähettää
palvelun kautta käyttäjille kohdennettua
mainontaa. Facebookin omistaja ja ylläpitäjä on Facebook Inc, jonka kotipaikka on
Palo Altossa Kalifornian osavaltiossa Yhdysvalloissa. Facebookin perusti sen nykyinen toimitusjohtaja Mark Zuckerberg
Harvardin yliopiston kampuksella yhdessä opiskelukavereidensa Eduardo Saverinin, Dustin Moskovitzin ja Chris Hughesin
kanssa. Facebookilla on yli 3 000 työntekijää ja yli miljardi aktiivista käyttäjää.

Internet on maailmanlaajuinen tietoverkko, joka yhdistää paikallisia tietoverkkoja toisiinsa. Internet ei siis ole yksi
lukuisista tietoverkoista, vaan nimitys
tarkoittaa kaikkien yhteen liitettyjen tietoverkkojen kokonaisuutta. Internet on
avoinna kaikille, jotka haluavat liittyä siihen noudattamalla sen teknisiä viestintäsääntöjä eli protokollia.

TEKSTI: Anna-Lisa Korhonen

Tammi-helmikuun vaihteessa Malmitalolla oli veistosnäyttely nimeltään Arvottomat.
Teosten tekijä on aiemmin Viikinmäessä asunut Tiia Matikainen. Tiian mies Pasi Mälkiä on
myös taiteilija, hänen reliefinsä Ruohometsä
koristaa Viikinmäen korttelitaloa. Nykyään
pariskunta asuu Myllypuron taiteilijatalossa.
Pienessä näyttelytilassa on seinille ripustettu huputettuja keramiikkahahmoja. Osa
hahmoista tuo mieleen hupun alle vetäytyneitä naisia, jotka hakeutuvat piiloon. Osa
teoksista on kuin romahtaneita tiilimuureja,
aika kuluu väistämättä, mieli ja muistot hajoavat. Tiia haluaa teoksillaan osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun siitä, miten
arvotamme ihmisiä. Häntä kiinnostaa ihmiselämä, sen absurdius, ihmisluonto sellaisenaan, mutta myös ajatus armollisuudesta.
Näyttely oli puhutteleva, näinkin elämän
voi nähdä. 
Kuva Anna-Liisa Järvo

Kuva Tiia Matikaisen kotisivulta

sisällä
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Retki
Marraskuussa teimme retken Lohjan teatteriin. Matkalla pysähdyimme Nummi-Pusulan Kasvihuoneilmiössä. Siellä riitti ihmeteltävää ja ostettavaa, kaikkea löytyy antiikkihuonekaluista
leluihin. Siellä nautimme myös maittavan lounaan.
Lohjalla näimme vauhdikkaan näytelmän Kolme muskettisoturia. 
Ryhmäkuvan otti ohikulkija.

Hyvä Pihlajiston ja Viikinmäen asukas,
kotiseurakuntasi toimii lähelläsi ja rakentaa alueellasi
keskinäisen välittämisen yhteisöä. Tule mukaan.
Sinua tarvitaan.
Jouluisia tapahtumia Pihlajistossa ja Viikinmäessä Ke 9.12. klo 18
Joululaulu- ja glögi-ilta Harjannetie 44:n kerhohuoneella. To 10.12.klo
17–19.30 Jouluaskartelua Pihlajiston srk-kodilla. Ilm.
riitta.koivisto@evl.fi. To 17.12. klo 11–13 Joulupuuroa ja -lauluja
Pihlajiston ostarilla. Joulukirkot ja Kauneimmat joululaulut, ks.
Pihlajamäen kirkko.
Pihlajiston srk-kodin viikkotoiminta Tiirismaantie 4, p. 09 2340
4437. Su Pyhäkoulu klo 10. Ma Muskari (0–3v) klo 10.30,
Askartelukerho (7–12v) klo 15, Naisten raamattupiiri klo 18 (parilliset
viikot). Ti Perhekerho klo 9.30 ja käsityökerho aikuisille klo 13
(parilliset viikot). To Asukaskahvila Olohuone klo 13.
Harjannetie 44 taloyhtiön kerhohuone Ke Perhekerho klo 9.30 ja
Puuhakerho (7–12v) klo 17–18.
Diakonian ajanvaraus Pihlajistossa Ke klo 10–11 p. 09 2340 4480.
Pihlajiston ja Viikinmäen alueet ovat osa Malmin seurakuntaa ja
Pihlajamäen seurakuntapiiriä. Kirkko on Pihlajamäessä, Liusketie 1,
p. 09 2340 4477. Kaikki seurakuntapiirin tapahtumat löydät Kirkko- ja
Kaupunki -lehdestä, verkosta www.malminseurakunta.fi, blogistamme
http://stpihlis.blogspot.fi tai facebookista, kun käyt tykkäämässä
Pihlajamäen kirkosta.

Kotikirkkosi työntekijät toivottavat Sinulle hyvää
loppuvuotta sekä rauhallista ja siunattua joulun aikaa!

VIIKINMÄEN PUISTOJUHLA
Viikinmäen korttelitalon ympäristössä
perjantaina 26.8 klo 16 - 19
Ohjelmassa musiikkia tanssia, lastenohjelmaa,
kirpputori, kahvio, alueen toimijat esittäytyvät.
Järjestäjinä: Viikin nuorisotyöyksikkö,
Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry.
Malmin srk., MLL Pihlajanmäen paikallisyhdistys
ja muut alueen toimijat
Tiedustelut puh. 040 334 8016/Eki
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Tulevia tapahtumia alueella
ja Mestassa

Sinikan jumpat jatkuvat syyskaudella 1.9. alkaen!

(ainakin suosittu keskiviikkoisin klo 17 tuolijumppa/
venyttely, torstain ja perjantain jumppia pohditaan
vielä). Lisää tiedotteissa myöhemmin.

Cafe Mesta on auki 31.5. saakka torstaisin

Tervetuloa 3 euron keittolounaalle tai 1 euron kahville
klo 11-14. Cafe jatkuu syyskaudella 1.9., lisätietoja tiedotteissa.

Lauantaina 28.5. klo 10 -16 ostarilla Siivouspäivän
vilttikirppistapahtuma. Soppatykki Mestan
edessä osan aikaa. Näkemisiin!

Mesta
Pihlajisto

Perjantaina 26.8. klo 16 alkaen

kaupungin Nuorisoasiankeskuksen järjestämä
tapahtuma Viikinmäessä korttelitalon takaisessa
Maarianmaanpuistossa. PNV mukana tapahtumassa.
Lisätietoja tiedotteissa.

Sunnuntaina 11.9. klo 13-16 perinteiset

syysjuhlat

Salpausselän leikkipuiston kentällä.

Katso lisätietoja alueelle jaettavista paperitiedotteista,

Facebookista www.facebook.com/pnvry
sekä netistä www.pihlajisto.com.

*****

Skannaa älykännykällä tai tabletilla nettiin:

Mestaan on hankittu tietokone alueen asukkaiden käyttöön.

Koneelle voi tulla mm. laskuja maksamaan ja nettiä selaamaan
kun Mestan ovet ovat auki. Pyrimme järjestämään päivystystä,
ja myös opastusta koneen käyttöön annetaan.
Seuraa viikottaisia aikatauluja Mestan ovelta.

www.pihlajisto.com

www.facebook.com
/pnvry

Mesta on osoitteessa Salpausseläntie 12 C.
15

Kulmilta

Tutustumiskäynti Viikinmäen jätevedenpuhdistamoon

Lauri Rosenius esittelee prosessia.

Kuormitukseltaan pohjoismaiden suurin jätevedenpuhdistamo sijaitsee Viikinmäen asuntoalueen alla. Teimme marraskuussa tähän
jättiläiseen tutustumiskäynnit – kaksi samana päivänä. Lehtemme kevään 2013 numerossa oli Elisa Lehtosen kirjoittama juttu
laitoksesta, se löytyy nettiversiona kotisivuiltamme.
Ennen varsinaista kierrosta luolastossa
tuotantoyksikön päällikkö Mari Heinonen
kertoi puhdistamon historiasta ja toiminnasta. Puhdistamo on otettu käyttöön vuonna
1994 ja on sen jälkeen laajennettu. Nykyään
se levittäytyy Viikinmäen alla aina Jokerilinjaan saakka. Puhdistamo käsittelee koko
pääkaupunkiseudun ja sen lähialueiden ihmisten ja teollisuuden jätevedet. Jätevedet
puhdistetaan sekä mekaanisesti, kemiallisesti että biologisesti käyttäen hyväksi bakteeritoimintaa. Puhdistetut jätevedet päätyvät
16 kilometrin päähän Katajaluodon edustalle Suomenlahden pohjamutiin. Jätevedestä

erotettu liete mädätetään ja mädätysprosessissa syntyvä biokaasu hyödynnetään lämpöja sähköenergiana puhdistamolla. Kuivattu
ja mädätetty liete päättyy puutarhamullaksi
Metsäpirtin kompostikentällä Sipoossa.
Mari kertoi, miten hyvin jätevedenpuhdistamossa on onnistuttu alittamaan kaikki
EU:n asettamat minimitasot, Suomessa on
itse asiassa tiukemmat määräykset ja Viikinmäessä nämäkin alittuvat reilusti. Joskus ilmaan pääsee hajuja, mutta ilmapäästöjä
tarkkaillaan jatkuvasti.
Esittelyn jälkeen ryhmämme ohjattiin luolastoon, jossa esittely eteni varsinaisen puhdistusprosessin mukaan. Aluksi kaikki vetivät
huomio-liivit päälleen ja laskeuduimme luolastoon. Esittelijä kertoi kunkin osa-alueen
esittävän taulun edessä mitä seuraavassa altaassa tapahtuu ja sen jälkeen näimme itse
altaat. Alussa on mekaaninen puhdistus, jos-

Myyrmäen huollossa
uusi isännöitsijä
Myyrmäen Huollon Pihlajiston toimistolla aloitti 16.11.2015
uusi isännöitsijä Ullamaria Hall. Hänellä on isännöinnissä tällä
hetkellä 12 yhtiötä, pääosin Pihlajiston alueella.
Ullamaria on toiminut isännöinnin parissa kymmenisen vuotta. Vaikka Pihlajisto ei ole alueena vielä tuttu, on Ullamaria isännöinyt saman ikäisiä taloyhtiöitä Vantaalla. Pihlajiston alueella
on paljon yhtiöitä, joissa osa isoista remonteista on tehty, mutta
esimerkiksi linjasaneeraus on vielä edessä päin.
Työn ulkopuolella Ullamaria harrastaa hopeakorujen tekemistä ja koirien kanssa mökkeilyä.
Toivotamme Ullamarian tervetulleeksi alueellemme.
Anna-Lisa Korhonen
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sa vedestä poistettiin kaikki kiinteät esineet.
Vitriinissä näimme mitä kaikkea vedetään
pöntöstä alas, uskomattomia esineitä. Prosessin aikana veteen lisätään ilmaa ja bakteereja. Lopuksi näimme pätkän poistotunnelia, jossa melko kirkas ja hajuton vesi matkasi merelle. Lopuksi pesimme kaikki kädet,
ettemme vain vie mennessämme bakteereja
käsissä.
Maaliskuussa jätevedenpuhdistamoon
kävi tutustumassa joukko tamperelaisia.
Tampereelle ollaan rakentamassa samanlaista kallion sisään sijoittuvaa jätevedenpuhdistamoa. Viranomaiset ja asukkaat ovat ymmärrettävästi kiinnostuneita kokemuksista
täällä. He halusivat myös tutustua puhdistamon päällä sijaitsevaan asuinalueeseen. Allekirjoittanut esitteli heille Viikinmäkeä.
Anna-Lisa Korhonen
Mitä kaikkea vedetään
WC-pöntöstä alas.

Kiitos
Kiitän lämpimästi teitä kaikkia minua merkkipäivänäni muistaneita.
Laura Sumén

Kulmilta
Kuva Jussi Heinonen

Bongaa kuva
Kuva-arvoitus osoittautui yllättävän vaikeaksi.
Muutama yritys tuli, mutta ei yhtään oikeaa
vastausta. Elokuvaliput arvottiin yhdistyksen
vuosikokouksessa osallistujien kesken.
Kuvan aiheena on Viikinmäen aloituskorttelin
rakennustyöt. Kuvan oikeassa laidassa on
Hernepellontie ja vasemmalla taustalla
häämöttävät Aulangontien talot
Pihlajistossa.

Palmumarkkinat
PNV:llä oli jälleen pöytä Palmumarkkinoilla
Pihlajiston ala-asteella. Markkinoilla oli vilkasta, erityisesti HEPOn ilmainen pyöränkorjaus ja yhdistysten kanit ja papukaijat kiinnostivat väkeä. PNV jakoi uunituoretta Kotikaupunkipolku-esitettä.
Elisa Lehtonen

Viikin kirjastossa tapahtuu
Muistathan, että kirjasto siirtyy kesä aukioloaikoihin 1.6. alkaen
Kesällä aukioloaikamme ovat ma - to klo 9 - 20 ja pe klo 9 - 18.
Viikonloppuisin olemme suljettuna. Talvi aukioloaikoihin palataan 10.8. alkaen.
Tuunausta ja tarinoita – kesätyöpaja Viikin kirjastossa 1.- 5.6. klo 13 - 15
Työpajat sisältävät mm. kierrätysaskartelua, pelejä ja leikkejä, ja materiaalit saa kirjastosta. Kurssi on maksuton ja se on tarkoitettu 7-12-vuotiaille. Kurssille ilmoittaudutaan etukäteen joko paikan päällä kirjastossa tai puhelimitse,
puh. 09- 310 85071.
Kirjasto osallistuu historiansa ensimmäisen kerran myös Taiteiden yöhön 25.8.
Luvassa on monenlaista puuhaa lapsiperheille ja tarinallisia musiikkituokioita.
Hae kirjastosta lukuvinkit kesäksi!
Kirjaston henkilökunta tekee vinkkilistan parhaista kesälukemisista.
Voit hakea listan kirjastosta, tai tutustua siihen kirjaston verkkosivuilla 1.6. alkaen.
Lämpimästi tervetuloa kirjastoon myös kesällä!
Viikin kirjasto sinisessä ympyrätalossa,
Viikinkaari 11, www.helmet.fi/viikinkirjasto
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Hyvä Pihlajiston ja Viikinmäen asukas,
kotiseurakuntasi toimii lähelläsi ja rakentaa alueellasi
keskinäisen välittämisen yhteisöä. Tule mukaan.
Sinua tarvitaan.

PIHLAJAMARKKINAT

Jouluisia tapahtumia Pihlajistossa ja Viikinmäessä Ke 9.12. klo 18
Joululauluja glögi-ilta Harjannetie
44:n kerhohuoneella. To 10.12.klo
Kotiseurakuntasi
sykkii elämää
17–19.30 Jouluaskartelua Pihlajiston srk-kodilla. Ilm.
myös
kesäisin.
riitta.koivisto@evl.fi. To 17.12. klo 11–13 Joulupuuroa ja -lauluja
Pihlajiston ostarilla. Joulukirkot ja Kauneimmat joululaulut, ks.
Harjannetie 44:n pihalla lämpiää
Pihlajamäen kirkko.

Markkinat pidetään Helsingissä,
Pihlajamäen ostarilla.

Pihlajiston srk-kodin viikkotoiminta Tiirismaantie 4, p. 09 2340
Kiillepuistossa
Suvivirsi
mm.(0–3v) klo 10.30,
4437.
Su Pyhäkoulu soi
klo 10.
Ma Muskari
Askartelukerho
(7–12v)
klo 15, Naisten
Mary and Macy
-bändin
tahtiinraamattupiiri klo 18 (parilliset
viikot). Ti Perhekerho klo 9.30 ja käsityökerho aikuisille klo 13
kaiken kansan kevätjuhlassa
(parilliset viikot). To Asukaskahvila Olohuone klo 13.

ke 1.6. klo 18-20.

Harjannetie 44 taloyhtiön kerhohuone Ke Perhekerho klo 9.30 ja
Elokuun (7–12v)
10. lähdetään
Puuhakerho
klo 17–18.bussiretkelle ja

Pihlajamäen kirkolla vietetään messua
joka sunnuntai klo 16.

Diakonian ajanvaraus Pihlajistossa Ke klo 10–11 p. 09 2340 4480.
Pihlajiston ja Viikinmäen alueet ovat osa Malmin seurakuntaa ja
Lisää tapahtumia
löydät
Kirkko
ja Kaupunki-lehdestä,
Pihlajamäen
seurakuntapiiriä.
Kirkko
on Pihlajamäessä,
Liusketie 1,
p. verkkosivuiltamme
09 2340 4477. Kaikki seurakuntapiirin
tapahtumat löydät Kirkkowww.malminseurakunta.fi
tai ja
Kaupunki -lehdestä, verkosta www.malminseurakunta.fi, blogistamme
blogistamme
http://stpihlis.blogspot.fi.
http://stpihlis.blogspot.fi tai facebookista, kun käyt tykkäämässä
Pihlajamäen
kirkosta.
Pihlajamäen
kirkosta voit käydä tykkäämässä myös

facebookissa.
Kotikirkkosi työntekijät toivottavat Sinulle hyvää

loppuvuotta sekä rauhallista ja siunattua joulun aikaa!

Myyntipaikan hinta on 40 € (4 x 4 m).
Lisätiedot ja varaukset: Risto Kaspiola
040-528 2546
Järjestää: Lions Club Hki-Pihlajamäki

PIHLAJISTON ASUSTEHUOLTO
Salpausseläntie 13, ostoskeskus R-kioskin vieressä, 00710 Hki

Avoinna: ma-pe klo 11-19, la sopimuksen mukaan
Naisten vaatteita edullisesti
- takit, jakut puserot housut ym. alkaen 5 €
Nopea korjauspalvelu
- uudet vetoketjut, lyhennykset ym.
joka 10. housun lyhennys ilmainen

puh. 046 627 5743
www.pihlajistonasustehuolto.fi

✂

grilli ke 25.5. klo 18.

LAUANTAINA 21.5.2016 KLO 10-15

Leikkaa irti

Siunattua kesää
seurakunnasta!

RELEA Rakennuttaja Oy
Korjaushankkeiden projektijohtaminen
ja valvonta hankesuunnittelusta takuutarkastuksiin jo 20 vuoden kokemuksella
Pihlajistossa.
Ota yhteyttä! Kari Lehtinen 0505523565
tai kari.lehtinen(at)relea.fi.
Leikkipuisto Salpausselän koululaiset kiersivät
Pihlajiston mosaiikkipolun kuusi ensimmäistä
”rastia” talvilomaviikolla. Suunnistimme karttaa
apuna käyttäen ihastelemaan upeita mosaiikkiteoksia. Jokainen osallistuja sai kuvata kohteet
ja näistä kuvista koottiin Kalevala-aiheinen
näyttely. Projektia päästiin esittelemään keväällä
varhaiskasvatusviraston leikkipuistotoiminnan
mediakasvatuskoulutukseen.

Leikkipuisto Salpausselkä on avoinna koko kesän.
Kesätoiminta käynnistyy maanantaina 6.6.2016.
Tervetuloa.
Aina on aikaa leikille!
18
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Bremerin Kukka
- sidontatyöt
- leikko- ja ruukkukukat
- kevät- ja kesäkukat, amppelit

Avoinna
joka päivä

Ketokivenkaari 32, 00710 Hki • Puh. 09-4114 0707
www.bremerinkukka.com • eija.bremer@bremerinkukka.com

Bremerin Kivi Oy
HAUTAKIVET
KAIVERRUKSET
ENTISÖINNIT
Ketokivenkaari 32, 00710 Helsinki
Puh. (09) 387 3215, 040 635 3800
jari.bremer@bremerinhautakivi.fi
www.bremerinhautakivi.fi

Toivottaa hyvää kevättä
kaikille tasapuolisesti!
Terveisin Juha Ohtonen
www.juhantalonmiespalvelu.fi

Heikki Koivisto
Taiteilija

– muotokuvia
– henkilömaalauksia
Salpausseläntie 12-16 E 79
00710 Helsinki
GSM 041 477 0032

www.verhoomo-hietala.fi
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PYYDÄ MEIDÄT KOTIKÄYNNILLE

Jani Kylmänen
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, LVV, KiAT
050 386 6696

Merja Långvik
Kiinteistönvälittäjä, LKV
050 596 8086

Tiina Mikkola
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, MyAT
044 722 4535

Hanne Perola
Kiinteistönvälittäjä, LKV
045 207 1441

Carita Piippo
Yrittäjä, toimitusjohtaja
YKV, LKV
0500 814 664

Tarja Pykäläinen-Kazan
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, KiAT
045 890 2030

Niina Raatikainen
Myyntineuvottelija
050 303 7636

Sanna Ramolli
Kiinteistönvälittäjä, LKV
050 3020803

Aira Reinikka
Myyntipäällikkö, LKV
050 431 9770

Raija Sandhu
Kiinteistönvälittäjä, LKV
050 386 6661

Osmo Turunen
Kiinteistönvälittäjä, LKV
050 431 9980

Kiinteistömaailma Viikki
Asuntoherttua Oy LKV
Viikinportti 2 (Prismaa vastapäätä)
00790 Helsinki
Puh. 044 744 7100
viikki@kiinteistomaailma.fi

Koe kasvun ihme!
Mullan myynti:

050 337 9442
050 412 2755
www.metsapirtinmulta.fi

Metsäpirtin kompostimullat ovat puutarhasi
parhaita ystäviä. Multamme eivät sisällä
keinolannoitteita. Voit tilata Metsäpirtin
multaa joko perille toimitettuna tai
noutaa itse peräkärryllä.
Lähin noutopisteemme sijaitsee
Viikintie 35:ssä. Piste on avoinna
arkisin klo 9.00-17.00. Ensisijaisena
maksuvälineenä on maksukortti,
mutta jos asiakkaalla ei ole sitä
mukanaan, laskutamme tehdyn
kuormakirjan mukaan jälkikäteen.
www.metsapirtinmulta.fi

Mullan valmistaja ja myyjä: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä | PL 100
00066 HSY | Opastinsilta 6 A | 00520 Helsinki | puh. 09 156 11 (vaihde)
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