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KAUNEUSHOITOLA TUULIKIN LOGO JA GRAAFINEN OHJEISTUS

www.verhoomo-hietala.fi

Logo värillisenä, pienin käytettävä
koko lev. 35 mm.

Logo negana, tummalla taustalla. Teksti valkoisella, logo värillisenä, tarvittaessa kuvion pallo
myös valkoisena.

Isännöintiä ja
kiinteistönhuoltoa
laadukkaasti lähialueelta
Pihlajistosta!
VÄRIT:
CMYK-arvot:
(tummanharmaa): 80 % musta
tummempi vihreä: 52 C, M 0, 32 Y, 0 K
vaaleampi vihreä: 85 C, M 0, 50 Y, 30 K
vaaleanharmaa: 40 % musta
PMS:
tummempi vihreä: 562 C
vaaleampi vihreä 563 C
vaaleanharmaa 877 C
(hopeanharmaa)

GraafME | Elina Malmi | www.graafme.fi | p. 0400 99 44 96

mh –kiinteistöpalvelut

FONTTI:
Logossa käytetty sanassa Kauneushoitola Corbel-fonttia ja Tuulikkisanassa Calibria. Markkinointimateriaaleissa voidaan käyttää Calibria
tai Helvetica Neue LT Std Roman, käyttökohteesta riippuen.

Tiirismaantie 6, 00710 Helsinki
puh. 09 530 6140
www.myyrmaenhuolto.fi

MUUT GRAAFISET ELEMENTIT:
Ikkunateippauksissa käytettiin graafisena elementtinä bambu-kuviota
(ohessa) korostamaan tuotesarjojen luonnonmukaisuutta. Voidaan
käyttää tulevaisuudessa myös muissa markkinointimateriaaleissa,
kuten ilmoituksissa esitteissä jne.

MALMIN SEURAKUNTA 2019
ILOISET
SUVILAULAJAISET

TV:sta tuttu Siina Hirvonen
ja duo Taikaradio laulattaa
ja leikittää lapsia, perheitä ja
päivähoidon väkeä Pihlajamäen
Kiillepuistossa to 23.5. klo 9.15 ja
10.15 ja Viikissä Viikkarin pihalla
pe 24.5. klo 9.15 ja 10.15.
Sateen sattuessa Pihlajamäen
ja Viikin kirkossa. Vapaa pääsy.

VIIKINMÄEN
GRILLI-ILTA

ke 22.5. klo 17-19 Harjannetie 44:n pihalla. Makkaraa,
vohveleita ja mehua. Lapsille
leikkejä, kaikille mukavaa
seuraa ja iloa keväästä.

MITÄ TEHDÄ LOMALLA?

Päiväleirit 1.–2.luokkalaisille Viikin kirkolla 3.–7.6.
ja 10.–14.6. Leikkiä, askartelua, ulkoilua sekä kaksi
retkipäivää viikossa. Hinta 25e / vko (sis. lounaan).
Kysy vapaita paikkoja: riitta.koivisto@evl.fi

25 vuotta kauneudenhoitoa Pihlajamäessä. Varaa
aikasi kasvo- tai jalkahoitoon tai poikkea ostoksille.

SKY-kosmetologi
Tuija Hasu
Rapakiventie 10 D, 00710 Helsinki
Puh. 09 374 3584
www.kauneushoitolatuulikki.fi

Meiltä
m
lahjak yös
ortit!

Koe kasvun ihme!
Mullan myynti:
050 336 5703
050 337 9442
www.metsapirtinmulta.fi

Metsäpirtin edulliset mullat 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, josta voi noutaa
multaa henkilöauton peräkärryllä.
Noutopiste on avoinna arkisin
klo 9.00-17.00. Ensisijaisena
maksuvälineenä on maksukortti.

www.metsapirtinmulta.fi

Mullan valmistaja ja myyjä: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä | PL 100
00066 HSY | Ilmalantori 1 | 00240 Helsinki | puh. 09 156 11 (vaihde)
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Pääkirjoitus

keväällä 2019

Leikkipuisto Salpausselän kentälle on rakennettu keväällä päiväkoti Louhikon väistötila – iso, dominoiva rakennus, joka valtaa suuren osan leikkipuiston pihasta ja katkaisee kävelytien Pihlajistosta Pihlajamäkeen.
Meille tuli täydellisenä yllätyksenä työn aloitus, puita ja pensaita kaatui ja iso alue aidattiin. Mistä on kyse,
oli tavallinen keskustelun aihe. Kaupungin tiedotuksessa oli paljon parannettavaa. Työn jatkuessa odotimme
taulua, jossa kerrottaisiin mitä tehdään ja koska valmistuu. Taulua ei ole vieläkään kaksi kuukautta myöhemmin. Tosin nyt tiedämme mistä on kyse. Meitä mietityttää rakennuksen sijoittaminen puistoalueelle. Pihlajamäestä, lähempää Louhikkoa, ei kuulemma löytynyt paikkaa rakennukselle. Leikkipuistorakennuksen takana
on iso nurmialue, eikö se olisi soveltunut rakennuspaikaksi? Se olisi myös lähempänä Louhikkoa ja leikkipuiston piha-alue olisi säilynyt.
Lisäksi ihmetyttää, että osa isolla rahalla parannetusta leikkipuiston pihasta otetaan muuhun käyttöön.
Toisaalla tässä lehdessä kerrotaan laajemmin tästä aiheesta.
Kiitos taas kerran ilmoittajille, jotka osaltanne rahoitatte painatusta. Lehti on saatavilla maksutta mm Alepojen tuulikaapeista. Kiitos myös teille, jotka olette kirjoittaneet artikkeleita lehteen. Taas on tarjolla paljon
mielenkiintoista luettavaa. Ilman ilmoittajia ja kirjoittajia ei olisi lehteä. Edelleen odotamme nuorennusta
toimitukseen, ole aktiivinen ja ota yhteyttä, jos asia sinua kiinnostaa.
Oikein mukavaa ja rentouttavaa kesää kaikille. Nähdään raitilla, retkillä ja Mestan tilaisuuksissa. 
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Anna-Lisa Korhonen
koordinaattori
Asukaslehti on myös luettavissa
nettisivuillamme www.pihlajisto.fi

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 2019:
Terttu Tiitinen, puheenjohtaja tertiiti@welho.com
Eeva-Liisa Arola
Anna-Liisa Järvo, annjarvo@gmail.com
Anna-Lisa Korhonen,
annalisakorhonen@gmail.com
Armi Kuusela, armi.kuusela@kotiportti.fi

Anne Kääriä, ankaaria@gmail.com
Elisa Lehtonen, elisa.k.lehtonen@pp.inet.fi
Silja Muuri-Möykky, silja.muuri-moykky@hel.fi
Maya Packalen, mayahatula@gmail.com
Sulo Sallinen, sulo.sallinen@hotmail.com

Nettisivut www.pihlajisto.fi: Elisa Lehtonen, elisa.k.lehtonen@pp.inet.fi
Pihlajisto-Viikinmäki Asukaslehti ilmestyy toukokuussa ja marraskuussa.

Toimitus:
Anna-Lisa Korhonen, koordinaattori, annalisakorhonen@gmail.com
Marjatta Tahvanainen, marjatta.tahvanainen@gmail.com
Elisa Lehtonen, elisa.k.lehtonen@pp.inet.fi
Mirjam Vihavainen, mirjam.vihavainen@gmail.com

Marjatta Tahvanainen,
marjatta.tahvanainen@gmail.com
Mirjam Vihavainen, rahastonhoitaja,
mirjam.vihavainen@gmail.com
Toivo Berg, toiminnantarkastaja,
topi.berg@gmail.com
Sirpa Hentilä, toiminnantarkastaja,
sirpa.hentila@hotmail.com

Olemme myös Facebookissa
https://www.facebook.com/pnvry,
käy tykkäämässa!

Ilmoitukset:
Anna-Lisa Korhonen, annalisakorhonen@gmail.com
taitto: Pia Tuononen

paino: Rauman Painopiste Oy

Nettisivujemme QR-koodi
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Puheenjohtajan terveiset
Asukastalo Mestan toiminta on vakiintunut. Kaupungin myöntämä toiminta-avustus osaltaan takaa jatkuvuuden,
mutta tärkein voimavara asukasyhdistyksen ja asukastalon toiminnan pyörittämisessä ovat kuitenkin kaikki ne vapaaehtoiset, joista osa on ollut mukana yhdistyksen perustamisesta, vuodesta 1993 lähtien. Kiitos kaikille mukana oleville ja tervetuloa
joukkoomme uudet toimijat! Vapaaehtoistyö on toimintaa, jossa kaikki osapuolet hyötyvät, se lisää alueen hyvinvointia ja siten
hyödyttää koko yhteiskuntaa.
Mesta on löydetty ja siitä on tullut kohtaamispaikka monille alueen asukkaille. Keittolounaita ja kohtaamisia tarjoaa Malmin
seurakunnan Olohuone tiistaisin ja asukasyhdistyksen Cáfe Mestan soppakeittiö torstaisin. Kesällä molemmat keittiöt ovat tauolla, mutta keittoa tarjoillaan taas syksyllä.
Uutta, mukavaa pöhinää Mestaan on tuonut Nuorisokahvila, joka nimestään huolimatta on tarkoitettu kaiken ikäisille asiakkaille. Se toimii huhti-toukokuun ajan ja kahvilan toiminnan mahdollistaa osallistuvan budjetoinnin RuutiBudjetti, joka on osa
Helsingin kaupungin budjettia. Nuoret ovat itse ideoineet kahvilan ja Nuorisopalvelun henkilökunta on ohjaamassa sekä tukemassa toteutusta.
Näillä näkymin kahvilatoiminta jatkuu myös kesäkuun alussa kahden viikon ajan Kesäsetelin saaneiden 9.- luokkalaisten pyörittämänä. Tämä kahvila on toteutettu jo parina edellisenä kesänä hyvin kokemuksin! Ruoasta ja kahvista nauttimisen lisäksi
Mestassa voi myös kohentaa kuntoa keskiviikkoisessa tuolijumpassa. Kaiken tuon edellä mainitun lisäksi on muutakin toimintaa,
kuten lastenjuhlia, ynnä muuta.
Asukastalon toiminnan tulevaisuutta varjostaa epätietoisuus siitä, mistä saamme väistötilan talossa toteutettavan remontin
ajaksi. Peruskorjauksen aikataulu tarkentuu myöhemmin, joten nyt toiminta jatkuu vanhaan tapaan.
Seuratkaa ilmoittelua! 
Leppoisaa kevättä ja kesää kaikille Pihlajiston ja Viikinmäen asukkaille!
Terttu Tiitinen

Sisältö:

Kannen kuva: Anu Leppänen

Pääkirjoitus............................................................................................................................................................................. 3
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Pihlajiston ala-asteen Ilmiöviikko 8.-12.4.2019..................................................................................................................... 22
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PNV:n
vuosikokouksen terveisiä

Outi Rissanen

TEKSTI: Elisa Lehtonen | KUVAT: Anna-Lisa Korhonen

Huhtikuun alussa kokoonnuimme jälleen päättämään
yhdistyksen edellisen vuoden ja suunnittelemaan uutta.
Täysin talkoilla toimiva asukasyhdistyksemme Pihlajisto-Viikinmäki PNV ry on taas selättänyt yhden vuoden. Tapahtumia on järjestetty, lehteä julkaistu ja kahvio toimii täysillä asukastila Mestassa. Kaikki tämä ilman
jäsenmaksuja tai muita varsinaisia tuloja,
tarkalla taloudenpidolla, kaupungin tukia
anomalla, lehden ilmoituksia myymällä ja
arpajais- ym. pienillä tuotoilla. Omakustannusperiaatetta noudattaen ja tietysti vuokraamalla asukastilaa eteenpäin, koska kaupungin tuki ei muuten koko vuoden vuokria
riitä kattamaan.
Kokouksen alkuun koillis-Helsingin kaupunkiluotsi Outi Rissanen kertoi Omastadiprojektista eli osallistavan budjetoinnin ja siihen liittyvän hankehaun etenemisestä. OmaStadi on Helsingin kaupungin tapa toteuttaa
osallistuvaa budjetointia. Kaupunkilaiset
voivat ideoida ehdotuksia ja äänestää siitä,
miten kaupunki käyttää 4,4 miljoonaa euroa
rahaa vuosittain. Jo 2017 aloitettu ja 2018
työpajoilla edenneessä projektissa on tällä
hetkellä mukaan valikoitunut 39 hanketta.
Rahaa koillisessa on jaettavaksi 500 000 euroa

toimivimmiksi osoittautuneisiin hankkeisiin.
Suunnitelmien muokkaamisaika päättyi 8.4.
Seuraavaksi Helsingin kaupungin asiantuntijat arvioivat suunnitelmille kustannukset ja ovat tarvittaessa yhteydessä suunnitelman tekijöihin. Suunnitelmia voi seurata ja
kommentoida www.omastadi.fi -palvelussa
myös kustannusarviointivaiheessa. Meidän
lähialueiltamme on mukana kehittämiskelpoisiksi arvioituina mm. melu- ja pölysuoja Viikintien betoniaseman ja asuintalojen
väliin, Viikinmäestä, portaat metsän halki
Alepalle, Konosen polku Pihlajistosta, alikulkuväylien kunnostaminen, Kiillepuiston kehittäminen Pihlajamäessä ja Savelan nuorisopuiston kunnostus ja hyvinvoinnin koordinointia ja liikuntapalvelujen kehittämistä
alueellemme. Näitä ja monia muita hankkeita kehitetään nyt eteenpäin. Nyt äänestetään hankkeita eteenpäin. Käy seuraamassa
etenemistä ja kommentoimassa sivuilla
www.omastadi.fi ! Ellei sinulla ole omaa
tietokonetta, kirjastoissa voi myös sivuilla
vierailla.
PNV:n kokous sujui rutiinilla. Puheenjohta-

jana toimi Terttu Tiitinen ja sihteerinä Anna-Lisa Korhonen. Hyväksyttiin tilinpäätös,
myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus ja tuleva toimintasuunnitelma käytiin läpi. PNV:n
puheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin
Terttu Tiitinen. Hallituksen kokoonpano tulee
nettisivullemme www.pihlajisto.fi
Kokouksessa kuultiin Asukastalo Mestan
tulevaisuuteen liittyen kaupungin Salpausseläntien taloissa etenevästä peruskorjauksesta. PNV:lle ei ole tullut virallista tietoa, mutta
talon asukas kertoi omalta osaltaan saaneensa tiedon, että talo tyhjennetään syksyn 2019
aikana ja peruskorjaus alkaa 1.4.2020. Tämä
jää nähtäväksi. Mietimme hallituksen kokouksissa, mihin remontin alta väistymme. Siihen saakka jatketaan kuten normaalisti.
Kevätretkeä suunnitellaan, toukokuussa
on Siivouspäivän kirppis ostarilla. Cafe Mesta on poikkeuksellisia lomaviikkoja lukuunottamatta torstaisin klo 11-14. Sinikan jumpat
keskiviikkoisin. Kesäkahvila tulee myös taas
kesäkuun alkuun. Yhteistyö seurakunnan ja
nuorison kanssa jatkuu myös aiempaan tapaan. Näkemisiin kylillä. 
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Pihlajiston kansainvälistäjä
auttaa eteenpäin elämässä
TEKSTI ja KUVAT: Elina Joensuu, Al-Birr Lähimmäisapu, hallituksen puheenjohtaja

Viime syksynä Pihlajistoon ilmestyi kansainvälinen kohtaamispaikka Al-Birr Lähimmäisapu.
Malmilta muuttanut maahanmuuttajien
kotouttamistyötä tekevä yhdistys löysi pian
paikkansa, ja tilat alkoivat täyttyä asiakkaista.
”Onneksi asiakkaamme löysivät meidät nopeasti,” kertoo Al-Birrin toiminnanjohtaja
Saadia Radouai.
Viidakkorumpu toimii maahanmuuttajien
keskuudessa hyvin. Päivittäin Al-Birrissä käy
kymmeniä asiakkaita kuka opettelemassa
suomea, kuka saamassa apua viranomaisten
kanssa asiointiin. Lastenvaunuja näkyy päivittäin paljon, koska Al-Birrissä on järjestetty
lastenhoito sillä aikaa, kun äidit opiskelevat.
”Al-Birr toimii myös tapaamispaikkana, kenenkään ei tarvitse jäädä yksin,” Saadia Radouai kertoo. Ihmiset tutustuvat toisiinsa ja
voivat jakaa kokemuksiaan.
Ovesta sisään asteleva joukko vaikuttaa
hyvin värikkäältä. Keitä he ovat? Mitä ovien
takana oikein tehdään? Siitä otimme selvää.

Uranaisia
uusissa ympyröissä
Suomenkielen opetusta järjestetään neljänä päivänä viikossa kolmessa eri ryhmässä.
Kaikki opettajat ovat vapaaehtoisia. Mikä saa
ihmiset tulemaan omalla ajallaan ilman korvausta opettamaan suomea maahanmuuttajille?
Arja Savolainen on ollut Al-Birrissä opettajana jo nelisen vuotta ja kuuluu sen kantaviin voimiin. Myös Suomen Pakolaisavussa
aktiivisesti vapaaehtoistyötä tekevä Arja on
pidetty opettaja.
”Al-Birrissä tehdään hienoa työtä maahanmuuttajien auttamisessa ja kotouttamisessa.
Olen mielelläni mukana tässä työssä.
Minulle oli itsestään selvää, että eläkkeelle
jäätyäni alan tehdä vapaaehtoistyötä. Pelkkä
eläkeläisenä oleminen ei tyydyttäisi minua.
Suomen kielen ja kulttuurin opettaminen
maahanmuuttajille on mielekästä ja antoisaa
työtä. Tunnen olevani hyödyksi. Oppilaiden
kiitokset oppituntien jälkeen lämmittävät
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Suurperheen äiti Somaliasta

Arja Savolainen on yksi Al-Birrin kantavista voimista.

mieltä ja erityisen ilahtunut olen, kun kuulen heidän päässeen eteenpäin elämässään,
työhön tai opiskelemaan. Al-Birrissä oloni aikana olen tutustunut moniin todella ihaniin
ihmisiin ja opettaessani olen itsekin oppinut
paljon uutta,” Arja iloitsee.
”Olen tehnyt työurani kansainvälisessä
ympäristössä kaupallisissa asiantuntija- ja
johtotehtävissä,” kertoo yksi vapaaehtoisista
opettajista Johanna Latvakangas, joka
aloitti opetustyöt vuoden alussa. ”Lisäksi olin vajaan parin vuoden jakson Sudanissa kehitysaputehtävissä 80-luvun lopulla.
Työskentely vapaaehtoisena suomen kielen
opettajana Al-Birrissä on minulle luonnollinen jatkumo työuralle. Autan maahanmuuttajia kotoutumisessa niin kielen kuin kulttuurinkin osalta. Tunnen suurta tyydytystä
ja iloa oppilaiden oppimisesta ja eteenpäin
pääsemisestä. Al-Birrin oppilaat ovat erittäin
ahkeria ja innokkaita oppijoita. Myös työkaverit ovat tärkeitä ja Al-Birrissä onkin mitä
parhain työilmapiiri,” Johanna kertoo.

Kauniiseen somalialaisasuun pukeutunut
Leila Muhamed (41) on osallistunut AlBirrin suomentunneille useiden vuosien ajan.
”Tutustuin Saadiaan jo silloin, kun hän työskenteli Pasilan asukastalossa ennen Al-Birriä,” Leila kertoo. Somaliasta kotoisin oleva
Leila on tyypillinen Al-Birrin asiakas. Hänellä
on viisi lasta, ja kuudes ”iltatähti” on tuloillaan. Vaikka hän on asunut Suomessa jo 21
vuotta, ei hän ole päässyt juurikaan kielikursseille lasten takia. Nyt vanhin tytär on jo
21-vuotias ja odottaa ensimmäistä lastaan.
Leilasta tulee siis samanaikaisesti isoäiti ja
jälleen äiti.
Leila asuu Siltamäessä ja tulee Pihlajistoon
suomentunneille kolme kertaa viikossa kahdella bussilla. Mikä saa hänet näkemään niin
paljon vaivaa? ”Al-Birrissä tapaan ihmisiä ja
opin samalla suomea,” hän kertoo. Leila haaveilee lähihoitajan ammatista, kunhan kuopus kasvaa. Onneksi hänellä on suomalaisia
ystäviä ja naapureita, joiden kanssa hän pääsee puhumaan suomea. Monelle maahanmuuttajalle naapureihin tutustuminen on
hankalaa, mutta Leila on tutustunut ihmisiin
lasten kautta. Se on myös syy siihen, miksi
Leila ymmärtää suomea erinomaisesti ja puhuukin melko sujuvasti. Kirjoittamista täytyy
vielä harjoitella, mutta siinäkin hän on edistynyt hienosti.

Leila Muhamed on oppinut suomea lapsiltaan. Nyt on aika oppia kirjoittamaan.

suomalainen vaimo, jonka kanssa hän puhuu
vain suomea, että systemaattinen luonne –
onhan hän ammatiltaan kirjanpitäjä. Neljän
vuoden työkokemus marokkolaisessa pankissa ei Suomessa riitä, vaan tarvitaan lisäopintoja, joita Mohamed aikoo suorittaa joko
Metropoliassa, Haaga-Heliassa tai Aaltoyliopistossa. Hyvä kielipää auttaa varmasti
myös opiskelupaikan saannissa.

Naphatson Opchoei haluaa opiskella raitiovaununkuljettajaksi.

Vauhtinainen Thaimaasta
Naphatson Opchoelilla (47) on unelma:
hän haluaa raitiovaunukuskiksi. ”Rakastan
erilaisilla menopeleillä ajamista,” hän sanoo. Kotimaassaan Thaimaassa hän pääsi
ajamaan trukkia, kuorma-autoa ja traktoria, mitä ei heti tule ajatelleeksi, kun katsoo siroa Naphatsonia. Nyt hän opiskelee
ahkerasti suomea Al-Birrissä päästäkseen
opiskelemaan unelmiensa ammattiin.
Pukinmäessä asuvalla Naphatsonilla on
suomalainen mies, mutta kotona puhutaan
enimmäkseen englantia ja thai-kieltä. Hän
on asunut Suomessa 7 vuotta ja kotona on
kaksi lasta, 14- ja 2-vuotiaat pojat sekä Thaimaassa 24-vuotias tytär. Suomeksi puhuminen sujuu häneltä jo melko hyvin, mutta
kirjoittamisessa on omat haasteensa. Nyt on
aika keskittyä suomen opintoihin, jotta hän
pääsisi elämässä eteenpäin ja saisi oman ammatin.

Toiminta vaakalaudalla
Al-Birr Lähimmäisapu toimi viimeiset kaksi
vuotta pääasiassa sosiaali- ja terveysalojen
järjestöjä tukevan STEAn avustuksen turvin.
Projekti päättyi helmikuussa eikä uutta rahoitusta ole valitettavasti vielä saatu. Vaikka
suomenopettajat ovat vapaaehtoisia, tarvitaan toiminnan pyörittämiseen ja vuokranmaksuun rahaa. Al-Birr tekee paljon yhteistyötä monien eri järjestöjen kuten Väestöliiton, Plan Internationalin ja Suomen Mielenterveysseuran kanssa. Al-Birr on erittäin
tunnettu maahanmuuttajien keskuudessa ja
sen puoleen käännytäänkin usein silloin, kun
tarvitaan yhteyksiä maahanmuuttajiin. On
kaikkien yhteinen etu, että se saa jatkaa arvokasta toimintaansa. Toiminta Pihlajistossa
saattaa kuitenkin jäädä lyhytaikaiseksi, ellei
lisärahoitusta saada pikaisesti. 

Mohamed Aitlhaj on oppinut puhumaan
sujuvasti suomea vuodessa.
Mohamed Aitlhaj’n vihko kertoo järjestelmällisestä oppijasta.

Vuodessa oppii ihmeitä
Marokkolainen Mohamed Aitlhaj (33) tuli
Suomeen vuosi sitten. Hän oli jo pitkään ollut
kiinnostunut Suomesta käytyään sitä ennen
Euroopassa useita kertoja. ”Olin katsellut erilaisia Suomi-videoita ja ihastuin tähän kauniiseen maahan, jossa ihmiset ovat onnellisia, ” Mohamed kertoo. Lomamatka Suomeen osoittautui kohtalokkaaksi. Hän tapasi
tulevan vaimonsa ja päätti jäädä.
Mutta ensin piti opetella suomea. Siinä hän onkin edistynyt erinomaisesti. Vain
vuoden opiskeltuaan sekä Al-Birrissä että
itsenäisesti hän puhuu ja kirjoittaa kieltämme sujuvasti. Siinä auttaa varmaankin sekä
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Pihlajiston leikkipuiston rakennustyöt
TEKSTI ja KUVA: Erkki Korhonen

S

alpausseläntien varrella olevassa Pihlajiston leikkipuistossa on kevään aikana
tehty laajoja maanrakennus- ja muita
rakennustöitä. Paikalle ilmestyi tammi- helmikuun vaihteessa parakkeja ja työkoneita.
Merkittävä osa leikkipuistoalueesta rajattiin aidoin työmaa-alueeksi. Työmaan alle
jäivät mm. leikkipuiston lasten kiipeilyteline, kiipeilyverkko ja keinuja. Juuri istutettu
synttärikuusi, pylväshaapoja, pensasaita ja
koristeomenapuu kaadettiin ja jatulintarha
hävitetiin. Mitä alueella tehdään, oli pitkään
arvailujen varassa. Mitä villeimpiä arvailuja
työmaan tarkoituksesta esitettiin.
Leikkipuiston työntekijöille rakennustöi-

den alkaminen tuli yllätyksenä. Työntekijät
joutuvat töihin tullessaan kysymään rakennusmiehiltä, mitä kentällä ollaan tekemässä. Leikkipuiston johtava työntekijä ei ollut
tietoinen töiden alkamisesta, tarkoituksesta
ja laajuudesta. Puiston työtekijöille ja leikkipuiston asiakkaille varattu parkkipaikka
otettiin mitään kertomatta pois käytöstä.
Pihlajiston koulun suuntaan tiedottaminen
on toisaalta toiminut hyvin. Koulun vs. rehtori kertoi, että työmaan urakoitsija Terrawise otti helmikuun alussa yhteyttä kouluun,
ja järjesti kaikille koululuokille tilaisuuksia,
joissa kerrottiin työmaasta ja työmaaliikenteen vaaranpaikoista ja jopa jaettiin oppilail-

Asemapiirros.
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le huomioliivejä.
Pihlajiston leikkipuiston rakennustyöt liittyvät Pihlajamäen Kiilletiellä sijaitsevan päiväkoti Louhikon purkamiseen ja uuden päiväkodin rakentamiseen sen tilalle. Hankkeesta valmistui jo viime vuoden maaliskuussa
suunnitelma, jossa todettiin, että rakennustöiden ajaksi päiväkodille tarvitaan väistötilat. Viime lokakuussa (30.10.) kasvatus- ja
koulutuslautakunnan lausunnossa todettiin,
että koska alueelta ei oltu löydetty aikatauluun ja toiminnalle sopivia tiloja, hankkeessa
on päädytty väistötilapaviljonkiin.
Hankkeen etenemistä ja jatkon pääpiirteitä selvitettiin tarkemmin Helsingin kaupunkiympäristön toimialan 15.2. 2019 julkaisemasta tiedotteesta. Tiedotteessa todettiin
mm., että:
Päiväkoti Louhikon väistötiloina tulee toimimaan kaksikerroksinen, väliaikaiseksi
suunniteltu paviljonkirakennus, johon saadaan tilat noin 120 lapselle. Lisäksi rakennetaan piha, joka aidataan. Paviljonki on suunniteltu sijoitettavaksi Pihlajiston ala-asteen
koulun ja leikkipuisto Salpausselän viereen.
Paviljongille on etsitty sopivia sijainteja, jotka mahdollisimman vähän vaikuttaisivat tiloja käyttävien lasten ja alueen asukkaiden
arkeen (ohessa asemapiirros).
Väistötilan valmistelevat työt aloitettiin
25.1.2019 aitaamalla osa leikkipuisto Salpausselän pihaa. Valmis paviljonki on tarkoitus ottaa käyttöön jo ennen kesää. Valmiste-

levia töitä ovat olleet muun muassa työmaaaidan rakentaminen, kasvillisuuden raivaus
(leikkipuiston pihasta on kaadettu ilman
erillistä keskustelua useita puita, myös meille tärkeitä lahjoitettuja puita, jotka ohjaajat
pyysivät suojaamaan), maamassojen vaihto,
tarvittavien huolto- ja saattoliikenteen kulkuväylien valmistelu, puiden suojaus ja joidenkin puiden kaato. Leikkipuiston piha-alue
tulee ennallistaa 31.5.2019 mennessä, jotta
leikkipuiston kesätoiminta voidaan aloittaa.
Ennallistamiseen kuuluu mm. nurmikon ja
uusien puiden taimien istutus, aidan kiinnittäminen (ohessa kuva väistötilasta).
Tiedotteen jakelu oli tarkoitus suunnata Louhikon lasten ja Pihlajiston ala-asteen
oppilaiden huoltajille, leikkipuisto Salpausselkään ja asukkaille. Tiedotteen jakelu ei
tavoittanut ainakaan Pihlajiston lähitalojen
eikä valtaosaa muistakaan alueen asukkaita.
Edes Salpausselän leikkipuiston työntekijöille
tieto ei kulkenut. Pihlajiston-Viikinmäen asukasyhdistys ei myöskään tiedotetta saanut.
Hämmennystä lisäsi, että paikalle ei pystytetty minkäänlaista opastetaulua, jossa olisi
kerrottu, mitä paikalle rakennetaan ja millä
aikataululla.
Väistötilahankkeen rakentamiskustannuksiksi on arvioitu yhteensä 2 410 000 €. Näistä
investointikustannusten osuus on 904 000 €.
Investointikustannuksiin kuuluvat mm. rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset,
maanrakennustyöt, tontin ulkopuoliset kai-

vutyöt, rakennuttajan erillishankinnat, sekä
lisä- ja muutostyövaraus. Väistötarpeeksi on
arvioitu 18 kuukautta. Tämän jälkeen paviljonkia käytetään alueemme muiden peruskorjattavien päiväkotien väistötilana vielä
neljä vuotta. Mitä tämän jälkeen tapahtuu,
on epävarmaa. Kaupunkiympäristön toimialan tiedottaja Hanna Lehtiniemen mukaan
paviljonki siirretään muualle ja alue ennallistetaan.
Vaikka päiväkoti Louhikon väistötilojen
rakentaminen on ollut tarpeellista, sen sijoittaminen Pihlajiston peruskoulun ja leikkipuisto Salpausselän väliseen ahtaaseen
väliin tuntuu huonosti harkitulta. Vasta kunnostetusta leikkikenttäalueesta on jouduttu lohkaisemaan iso osa tilapäiseksi tarkoitetun päiväkodin käyttöön. Sekä väistötilan
että leikkipuiston piha-alueet jäivät ahtaiksi.
Leikkipuiston viihtyvyys ja toimintamahdollisuudet heikkenivät merkittävästi niin puistoa käyttävien lasten kuin vanhempien kannalta. Pihlajiston ala-asteen oppilaiden kulku
kouluunsa vaikeutui, kun suorin ja turvallisin
yhteys koululle Salpausseläntien alikulkusillan kautta katkaistiin. Myös pihlajistolaisten
kävely-yhteys Pihlajamäkeen (esim. terveysasemalle) piteni. Huolto- ja muu liikenne väistötilaan on ohjattu Salpausseläntien
kautta koulun pihan vieritse. Etenkin väistötilasta poistuttaessa yhteys Salpausseläntielle ei näytä turvalliselta huonon näkyvyyden
johdosta. Onko myöskään tarkoituksenmu-

kaista tehdä miljoonaluokan investointi pysyvästi paikalle jääviin perustamis- ja muihin töihin näinkin tilapäistä käyttöä varten?
Näihin kysymyksiin oltaisiin ehkä saatu ratkaisu, jos myös leikkikentän ja koulun työntekijöitä sekä lähialueiden asukkaita olisi jo
suunnitteluvaiheessa kuunneltu ja heidän
asiantuntemustaan hyödynnetty. 

LÄHTEET
Lpk Louhikko Kiilletie 6,
Kaupunkiympäristön toimiala,
Tarve ja hankesuunnitelma 19.3.2018
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto
päiväkoti Louhikon uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta sekä päätös päiväkodin
perustamisesta 30.10.2018
Päiväkoti Louhikolle rakennetaan väistötilat,
Salpausseläntielle,
Tiedote 15.2.2019 / Helsingin kaupunkiympäristö
Salpausseläntie 1 lisätila,
Kaupunkiympäristö Tarveselvitys ja
hankesuunnitelma 28.2.2019
Salpausseläntie 1 lisätilan tarveselvityksen ja
hankesuunnitelman hyväksyminen,
Helsingin kaupunki kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden
jaosto, 21.3.2019
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Sukututkimus
koukuttaa ja antaa elämyksiä, osa 2
TEKSTI ja KUVAT: Mirjam Vihavainen ja Mauri Tahvanainen

Mauri Tahvanainen teetti keväällä 2018 FamilyTreeDNA -firman FamilyFinder -serkustestin. Viime kevään lehdessä oli juttu testin tekemisestä. Maurille pongahti etäserkkuja nopeasti. Ennestään tuntematonta pikkuserkkua tms. ihan lähisukulaista ei ole vielä löytynyt,
mutta erään Hassisen sukuun kuuluvan etäserkun avulla Mauri sai
vahvistettua osan melkein 10000 etäserkustaan olevan varmuudella
isänpuoleisia. Omien tietojen lisääminen on tärkeää, jotta joku etäserkuista voi rohkaistua ottamaan yhteyttä. Ehkä huomenna on uusi
henkilö osumalistalla, tai entinen täydentänyt sukuaan niin, että yhteys löytyy. Mauri onkin lisäillyt esivanhempiaan FamilyTreeDNA -firman
salasanalla suojatulle sivustolle.
Jatkoimme Maurin isälinjan tutkimista netin erilaisista lähteistä.
Maurihan halusi mm. tietää, mistä syystä esivanhemmat olivat muuttaneet pois suvun vuosisataisilta elinpaikoilta Pohjois-Karjalan Ilomantsista ja tutkia, mitä heistä voisi löytyä. Kysyttäessä saako löydöt
jakaa meille muillekin Mauri vastaa: ”Saa.” Maurille on löytynyt kirkonkirjoista kahdeksan sukupolvea esi-isiä, joista todella monella on
etunimenä Staffan eli Tahvo. 1736 syntyi Ilomantsissa vanhimman tähän mennessä kirkonkirjoista löytyneen Staffanin poika Staffan. Tässä
listaus suomennetuin nimin (kirkonkirjat pidettiin ruotsiksi) eli I sukupolvi Tahvo, syntymävuosi vielä löytymättä, II sukupolvi Tahvo s. 1736,
III sukupolvi Tahvo s. 1759, IV sukupolvi Risto s. 1786, V sukupolvi Tahvo s.1820, VI sukupolvi Tahvo s. 1846, VII sukupolvi Bruno s. 1887, VIII
Ossi Veikko, IX Mauri.
Tässä kuva vuonna 1736 syntyneen
Maurin esi-isän kastemerkinnästä:

sopimuskoulutusta, jossa käydään oppilaitoksessa oppimassa teoriaa
sekä tehdään tutkinto näytetöinä ja esseinä ja varsinainen oppi saadaan työharjoittelupaikalta. Hän palasi Sortavalasta v. 1870 nahkurin
kisällinä kotiseudulleen. Hänen vaimonsa Ida Leppänen kuoli 1875
keuhkotautiin vain 20 -vuotiaana. He ehtivät olla naimisissa pari vuotta, heidän ainoa lapsensa oli menehtynyt heti synnyttyään. Tahvo asui
leskenä useilla paikkakunnilla, mm. Kiihtelysvaarassa ja Sortavalassa
nahkurin kisällinä ja valmiina nahkurina.
Hän asettui asumaan Joensuuhun Juuan Polvijärveltä kotoisin olleen toisen vaimonsa Anna Loviisa Heikintytär Hiltusen, s. 1859, kanssa. Ammattitaitoisen nahkurin työ oli kausiluontoista ja yksityisyrittäjäksi ryhtymällä ei välttämättä olisi elättänyt ja kouluttanut perhettä,
vaikka nahkurin ammatti olikin erittäin arvostettu. Tahvo oli Joensuussa Suomen pankin vahtimestarina ja Anna Loviisa hoiti lastenhoidon
ohella kotona puhelinkeskusta lisätienestinä (14.8.1897 Karjalatar
-lehdessä). Tahvo möi teatterilipuja Kaupunginteatteriin samoin lisätienestinä (30.4.1889 Karjalatar -lehdessä). Perheeseen syntyi neljä
lasta, Väinö, Bruno, Siiri ja Yrjö. Tuohon aikaan ei ollut opintolainoja tai
opintotukea ja perheen vanhimmille lapsille tuli tehtäväksi kouluttaa
ensin sisaruksiaan ja sitten lapsiaan. Varmasti vanhemmat olisivat olleet tyytyväisiä, kun poika, Maurin isoisä Bruno, kirjoitti ylioppilaaksi
vuonna 1905, mutta molemmat olivat jo edesmenneitä, Anna Loviisa
1901 ja Tahvo 1903.

Staffan Tafanais och Anna Iggois son Staffan Född den 8 Febr, döpt den 13 dito, testes…
Eli Tahvo Tahvanaisen ja Anna Ikosen poika Tahvo, joka on syntynyt 8. helmikuuta 1736 ja kastettu 13. päivä samaa kuuta,
kummit Johan …, Simo Moilanen ja Katariina Mujunlahti. Kuva on kopioitu Suomen sukuhistoriallisen yhdistyksen sivulta
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/ilomantsi/syntyneet-vihityt-kuolleet_1723-1789_uk866/52.htm

Mauri halusi saada selville
syyn maaltamuuttoon

Mitä muuta saimme
Maurin suvusta selville?

Maataloudessa ei enää tarvittu käsipareja entiseen tapaan hevosvetoisten koneiden tultua käyttöön ja Tahvo Tahvanainen, s. 1846, lähti
kotiseudultaan työn perässä ensin nahkurin oppilaaksi ja sitten kisälliksi ja nahkuriksi. Veljensä Antti perheineen jäi maatilaa hoitamaan
vanhempien kanssa. Tahvon urapolku vastaa tavallaan nykyistä oppi-

Etsimme myös Maurin äidin haukiputaalaista sukua seurakunnan arkistosta ja Maurin äidinisä Antti Aleksanteri Kropsu löytyikin
s. 28.11.1880. Antin vanhemmat olivat Juho Aleksanteri Kropsu, s. 14.9.1849 ja Reetta (GRETA) Niilontytär Kropsu o.s. Jukuri, s.
5.9.1848. Juho Kropsun vanhemmat olivat Antti Antinpoika Kropsu, s.
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23.11.1820 ja Anna Liisa Jaakontytär Kropsu o.s. Påve, s. 13.9.1817.
Anna-Liisan vanhemmat olivat Jacob Påve ja Anna Soronen ja isovanhemmat Johan Påve ja Carin Simontytär Burman.
Maurin äidinäiti kuoli Maurin ollessa neljävuotias, ja äidinäidin syntymäsukunimestä, ns. tyttönimestä, oli jäänyt mieleen vain se, että
se alkoi Björk. Siinä olikin heti tulla tenkkapoo, kun emme löytäneet
häntä Haukiputaan syntyneitä pläräämällä. Maurin äidin syntymämerkintä isoäidin sukunimen selvittämiseksi olisi ollut tarpeen, mutta
netissä ei ole seurakunnista alle sata vuotta vanhoja tietoja. Siten tarvittiin yhteistä pohdintaa, miten edetä. Onneksi lopulta muistimme
KELA:n henkilökortit, osa niistä on vapaasti saatavilla Arkistojen Portin
http://wiki.narc.fi/portti kautta ja osa salasanalla suojatuilla Sukuhistoriallisen yhdistyksen sivuilla https://www.sukuhistoria.fi/sshy.
Tuon salasanan avulla pienten käänteiden jälkeen selvisi syntymäpaikka, mikä ei ollutkaan Haukipudas, vaan Pudasjärvi. No, Pudas
kuin pudas, pääasia, että pääsimme etenemään taaksepäin ja löysimme salasanalla suojatulta sivulta Peata Björkbergin syntymän ja vanhemmat: sahantyömies Juho Fredrik Björkberg ja vaimonsa Kaisa Pudasjärven Sotkajärveltä vihkimerkintöineen: 3.2.1877 vihki Liepeessä
G.A. Snellman renki Johan Fredrik Björkbergin ja piika Kaisa Danielintytär Särkelän. (Liepeen pappila on Pudasjärven taajamassa Iijoen
rannalla. Se on tullut Pudasjärven seurakunnan omistukseen vuonna 1830 (https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/file.php?4051) Nämä
tiedot avasivat meille pääsyn Maurin isoisoäidin Kaisan syntymään:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12497930 Kaisa, (Catarina) Sär-

kelän, s. 26.8.1855, vanhemmat ovat mäkitupalainen Daniel Danielinpoika Särkelä ja vaimonsa Greta. Kummit ovat Daniel Väätäjä & hu,
ungk. Anders Väätäjä, pig Anna Beata Niemelä, papin nimi? Samoin
löytyi Kaisan puolison, Johan Fredrikin, kastemerkintä. Uudistilallisen
pojan Johan Josepinpoika Björkbergin & vaimo CaisaLisa Efraimintytär Ervastin pojan hätäkastoi talollinen Påhl Ojala. Kummit: talollinen Pehr M..inen Hyttinen ja vaimonsa Greta, talollisenpoika Henrik
Fredrikinp Ervasti ja neiti Anna Efraimintr Ervasti. Kasteen vahvistaja H.M.Inberg http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12497913 Tähän
mennessä Maurille on löytynyt äidinäitejä eli äitilinjaa 1750 -luvulle
asti: I Catharina Loukusa ja Henrik Rytinki. II Kaisa (Catharina) Rytinki
s. 16.12.1784 ja Juho Vähäkuopus. III Greta Juhontytär Vähäkuopus s.
12.8.1825 Pudasjärvi ja Daniel Danielinpoika Särkelä. IV Kaisa Tanelintytär Särkelä s. 26.8.1855 Pudasjärvi ja Juho Fredrik Juhonpoika Björkberg. V Beata Kropsu o.s. Björkberg s. 28.6.1889 Pudasjärvi Sotkajärvi
Niskala ja Antti Aleksanteri Kropsu. VI Eeva Annikki Tahvanainen o.s.
Kropsu. VII Mauri.
Mauri pääsi sihteereineen päivittämään sukua FamilytreeDNAn sivulle ja voi odotella yhteydenottoja:
Tämä Maurin yllättänyt Pudasjärvi -yhteys sai hänet myös pohtimaan kysymystään mahdollisista rajantakaisista sukujuuristaan. Juuret voivat olla äidinpuoleisiakin, sillä Pudasjärveltä oli myös sujuvat
vesistöreitit Vienan Karjalaan ja sieltä on hyvinkin voinut tulla miniä
tai kotivävy. 

Hyödyllisiä sukututkimuslinkkejä:
Suomen sukututkimusseura www.genealogia.fi
Suomen Sukuhistoriallinen Yhdistys http://www.sukuhistoria.fi/sshy/index.htm
Kansaneläkelaitoksen henkilökortit https://tinyurl.com/y5xx6xdp
Arkistolaitoksen arkistojen portti http://wiki.narc.fi/portti, täältä löytyy sekä vapaasti saavutettava aineisto että ohjeita käyttörajoitettuihin
http://wiki.narc.fi/portti/index.php/K%C3%A4ytt%C3%B6rajoitus
Kuolinsyitä http://www.juuret.org/sanasto/kuolinsyyt
Henkikirjat; esim. Kropsun perhe on Oulun läänin henkikirjoissa: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=21530348
Kansalliskirjaston painotuotteita, mm. sanomalehtiä https://digi.kansalliskirjasto.fi/
Geni www.geni.com
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"Koko maailman ihmeet marssivat ovesta sisään!"

Oletko tiennyt, että aivan Viikinmäen kupeess
TEKSTI ja KUVAT: Virva Kolho

H

Meklari Mika Sirén
nauttii työstään joka päivä.

uutokauppa Helander on vuonna 1994
perustettu perheyritys. Nykyinen omistajapariskunta, Mika ja Merja Sirén,
ostivat yrityksen seitsemän vuotta sitten.
Mika on toiminnan päävastuullinen, toimii
mattojen, keräilyesineistön ja taiteen asiantuntijana sekä meklaroi kaikki huutokaupat.
Merja puolestaan vastaa talous- ja hallintoasioista. Pariskunnan tytär Minna työskentelee
markkinointikoordinaattorina. Yrityksen tilat
Viikinmäen juurella Hernepellonkujalla ovat
väljät ja valoisat ja niissä liikkuminen on esteetöntä.
Mika Sirénillä on mielestään maailman paras työ: ”Meille tuleva tavara on ihmiskunnan
kulttuurihistoriallinen poikkileikkaus. Joka
päivä käsieni läpi kulkee taiteilijoiden ja taidekäsityöläisten suurenmoisia teoksia sekä
esineitä, jotka tekevät historiasta todellista
ja elävää. Koko maailman pienet ja suuret ihmeet marssivat ovestamme sisään. Voiko parempaa ollakaan!”
Huutokauppaan voi tulla yhtä hyvin myyjä- kuin ostaja-asiakkaanakin. Itse huutokaupan periaate on yksinkertainen: korkeimman
tarjouksen huutokaupassa jättänyt lunastaa
esineen omakseen. Tarjouksia voi jättää niin
ennakkoon kuin huutokaupan aikanakin.

Miten
huutokaupassa myydään?
Hernepellonkujan huutokauppakamarille
Eevi Niva, tuodaan päivittäin kaikenlaista esineistöä ar3 C luokalta.vioitavaksi ja myyntiin jätettäväksi. Ajanvarausta ei tarvita, vaan intendentit ottavat asiakkaita vastaan aina kamarin aukioloaikoina.
Arviointipyynnön voi jättää myös verkossa,
tai mikäli esineistöä on paljon, tilata arviointikäynnin kotiin. Arviointipalvelut ovat
maksuttomia kaikille myyntiaikeissa oleville.
Itselleen Helander ei tavaraa osta, vaan hoitaa myynnin omistajan puolesta provisiota
vastaan.

Helanderin johtava intendentti
Hanne Siekkinen tuntee korut.
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”Meiltä kysytään usein, mitä huutokaupassa kannattaa myydä”, kertoo Mika. ”Vastaus on valtavan laaja, sillä huutokaupassa
löytävät ostajansa mitä moninaisimmat esineet – myös sellaiset, joiden arvoa ei tulisi
millään arvanneeksi. Moni heittää pois esimerkiksi omaisensa kuolinpesästä löytyneet
1950-luvun messinkivalaisimet tai 1900-luvun alun postikortit ja sota-ajan valokuvat,
vaikka ne ovat keräilijöiden keskuudessa hyvinkin haluttuja. Sen sijaan yksittäiset esineet, joiden taloudellinen arvo jää muutamaan kymmeneen euroon, löytävät uuden
omistajan paremmin jonkin toisen myyntikanavan kautta. Henkilökuntamme kyllä kertoo, mikäli esineen myynti huutokaupassa ei
ole kannattavaa.”

Mitä huutokauppa
tarjoaa ostajille?
Huutokaupasta ostaminen on turvallista, sillä esineet ovat ammattilaisten tarkastamia.
Huutokaupasta ostaminen on myös ekologista, sillä laadukkaan vintage-esineistön elinkaari on jopa vuosisatojen pituinen.
”Huutokauppaesineistön etuna on myös
sen ainutlaatuisuus”, muistuttaa Mika. ”Moni

eessa toimii perinteinen huutokauppakamari?
esine on uniikki. Nuorempikin sukupolvi on
löytämässä meidät, sillä valkoisten kuvastolastulevyhuonekalujen aika alkaa olla ohi.
Etenkin suuret käsinsolmitut matot löytävät
nyt tiensä nuorten pariskuntien koteihin.”
Helanderilla järjestetään perinteisiä vasarahuutokauppoja keskimäärin kolme kertaa
kuukaudessa. Keskiviikkoisin pidettävät huutokaupat ovat sisustajien ja käyttötavaroiden
tarvitsijoiden aarreaittoja ja niistä voi tehdä
mainioita löytöjä hyvinkin edullisesti. Lauantaisin pidettävien huutokauppojen tarjonta
taas painottuu design- ja keräilyesineistöön,
koruihin ja taiteeseen. Esineistöön voi tulla
tutustumaan jo huutokauppaa edeltävänä
päivänä järjestettyyn näyttöön.
Löytöjä eivät kuitenkaan tee ainoastaan
ostajat vaan myös myyjät – vieläpä omasta
kodistaan.
”Menin arviointikäynnille erään perheen
kotiin. Eteisen pöydällä oli avainkulhona Gunnel Nymanin muotoilema lasiveistos, joka lopulta myytiin huutokaupassa 11 000 euron
vasarahintaan”, muistaa Mika.
Vieläkin ihmeellisempi tapaus tulee mieleen:
”Iäkkäällä asukkaalla oli muutto edessään ja omaiset olivat pyytäneet meidät ar-

Tässä Gunnel Nymanin lasiveistoksessa oli pieni reunavika, mutta siitä huolimatta se
vaihtoi omistajaa 11 000 euron vasarahinnalla.

vioimaan hänen puolestaan, olisiko koti-irtaimiston joukossa myyntiin sopivaa arvotavaraa. Kun työ oli jo loppusuoralla, eteemme
osui vielä ruttuinen Maxi-marketin muovikassi. Sisällä oli lähes kilo eteläafrikkalaisia
kultarahoja. Arvo oli 40 000 euroa.”

Tule sellaisena kuin olet!
Helanderin tapahtumat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Huutokauppojen näyt-

töihin ovat tervetulleita kaikki esineistöstä
kiinnostuneet. Esineitä saa vapaasti valokuvata, tutkia ja sovittaa ostopäätöstä miettiessään. Myös itse huutokauppatilaisuus on
varsin vapaamuotoinen. Ostopakkoa ei ole,
vaan paikalle voi tulla aistimaan ainoastaan
jännittävää tunnelmaa. Huutokaupan aikana salissa saa liikkua vapaasti ja oman suosikkikohteen myyntivuoroa odotellessaan voi
pistäytyä esimerkiksi huutokauppakahvilan
puolella. 

Hernepellonkujan toimitalossa riittää tilaa suurillekin
huutokauppatapahtumille. Kiinteistössä toimi aiemmin autoliike.
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Kaupunkipyörä – aina
huollettu fillari käytössäsi
TEKSTI ja KUVA: Elisa Lehtonen

Kaupunkipyörät ovat Helsingin seudun
liikenteen (HSL) palvelu, joka tukee yksityisautoilun vähentämistä. Kaupunkipyöräalue laajenee meidänkin alueellemme ja koko Pohjois- ja Itä-Helsinkiin
toukokuun alkuun mennessä.
Kaupunkipyöräpalvelusta vastaavat Helsingin
osalta HKL eli Helsingin kaupungin liikennelaitos ja Espoon osalta Espoon kaupungin Tekninen ja ympäristötoimi. Palvelun ylläpidosta vastaa CityBike Finland. HSL vastaa markkinoinnista, https://kaupunkipyorat.hsl.fi/fi
-verkkopalvelusta ja kaupunkipyöristä osana
HSL-sovellusta sekä Reittiopasta. Järjestelmän
mainosmyynnistä vastaa Clear Channel ja
pääyhteistyökumppanina toimii HOK Elanto.

Missä

Pihlajistossa on pyöräparkki Aulangontien ja
Harjannetien levennyksessä ja Viikinmäessä
parkki näyttäisi olevan uuden Alepan nurkilla. Kartalla näkyvät asemien sijainnit. Käytössä olevat asemat näkyvät ja päivittyvät nettikartassa keltaisina. Samalla päivittyy vapaiden pyörien tilanne. Saatavuus näytetään
kartalla 1.4.-29.10. Kaupunkipyörät löytyvät
myös HSL:n Reittioppaasta.

Kenelle

Voit käyttää kaupunkipyöriä, jos olet täyttänyt 15 vuotta. Kaupunkipyörien käyttöoikeutta ei voi maksaa HSL-matkakortilla, mutta
voit helpottaa fillarointia ottamalla pyörät
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käyttöön HSL-korttia näyttämällä.
Rekisteröidy käyttäjäksi osoitteessa
https://kaupunkipyorat.hsl.fi/fi Sivustolle
pääsee myös HSL-mobiilisovelluksen kautta.
Lisäksi viideltä kaupunkipyöräasemalta löytyy maksupääte, jolla voi rekisteröityä päiväksi tai viikoksi. Nämä asemat ovat Kaivopuisto, Unioninkatu, Rautatientori/itä, Kiasma ja Hakaniemen metroasema.
HSL:lta kerrotaan, että kuka vaan - turistikin - voi hankkia kaupunkipyöräpalveluun
koko kauden, päivän tai viikon käyttöoikeuden, kunhan on 15 vuotta täyttänyt ja omistaa palvelussa kelpaavan maksukortin. Koko
kauden käyttäjältä vaaditaan HSL-tunnus,
jonka voi luoda samalla kun rekisteröityy palveluun. HSL-tunnuksen luonut käyttäjä saa
pääsyn omalle kaupunkipyöräsivulleen, jossa
hän näkee oman pyöräilijätunnuksensa, voi
vaihtaa PIN-koodinsa ja maksukortin tiedot,
näkee maksu- ja matkahistoriansa ja voi lopettaa käyttäjätilinsä. Päivän ja viikon käyttöoikeuden voi ostaa ilman HSL-tunnusta.

Mitä maksaa

Ajokausi kestää 31.10.2019 asti, käyttöoikeudella saa rajattomasti 30 minuutin matkoja/1
pyörä 30 euron kausimaksulla ja maksamalla
lisämaksuna 1 euron jokaisesta seuraavasta
puolesta tunnista. Viikon käytön saa 10 eurolla + lisämaksut ja 24 h käyttöoikeus maksaa
5 euroa + lisämaksut. Maksukorttia käytetään käyttöoikeuden ostamiseen sekä mahdollisten lisämaksujen ja viivästysmaksujen

veloittamiseen. Lisämaksuja peritään yhtäjaksoisista yli puolen tunnin pyörämatkoista
ja viivästysmaksuja silloin, jos pyörä on käytössäsi yli viisi tuntia. Maksamiseen käyviä
credit/debit-maksukortteja ovat Visa, Mastercard, American Express, Discover ja JCB.

Miten aloittaa

Ota kaupunkipyörä käyttöön: mene pyörän
luokse, paina ohjaustangon keskellä olevan
laitteen vihreää enter-nappia ja seuraa pyörän näyttölaitteen ohjeita. Tarvitset pyörän
käyttöönottoon rekisteröityessä saadun pyöräilijätunnuksen sekä samalla valitsemasi
PIN-koodin. Voit halutessasi korvata pyöräilijätunnuksen HSL-kortillasi, jolloin pyörän
käyttöönotto on kätevämpää.
Siitä vaan suhailemaan, puolessa tunnissakin ehtii jo pitkälle, ja uuden pyörän voi
vaihtaa matkan puolivälissä, nettikartasta
kannattaa katsoa, millä parkilla on vapaita
pyöriä. Asemia on tiheästi ympäri Helsinkiä
ja Espoossakin jo saman järjestelmän alla. 
Katso lisätietoja
https://kaupunkipyorat.hsl.fi/fi
Ohjeita on myös parkeilla maksutolpissa.

Smoothy Café
– kohtaamisia nuorisokahvilassa
TEKSTI ja KUVAT: Anu Leppänen, nuoriso-ohjaaja, Viikin nuorisotyöyksikkö

H

elsingin kaupungin nuorisopalvelujen RuutiBudjetti jakaa nuorille valtaa
päättää nuorisotyöhön suunnatuista
rahoista ja ottaa nuoret mukaan asuinalueensa kehittämiseen. Alueen nuorilta kerättyjen mielipiteiden, kokemusten ja ideoiden
pohjalta vapaaehtoiset nuoret työstävät työpajoissa toimenpide-ehdotuksia, jotka viedään äänestykseen alueen kouluille. Äänestyksen tulos vahvistetaan yhdessä nuorten
kanssa alueen neuvottelukunnassa, jossa
myös sovitaan miten toimenpide-ehdotuksia
lähdetään toteuttamaan.
Ehdotus nuorisokahvilasta alueelle tai
koulun yhteyteen sai kouluäänestyksissä Latokartanon peruspiirin yläkoululaisten äänistä 12%, ja nuorten kanssa tehdyn suunnitelman pohjalta Viikin nuorisotyöyksikkö
sai RuutiBudjetista varoja toiminnan käynnistämiseen. Vapaaehtoisten, kahvilatoiminnasta kiinnostuneiden nuorten ideoiden
pohjalta Asukastalo Mestaan perustettiinkin
huhtikuun alussa puoleksitoista kuukaudeksi nuorisokahvila Smoothy Café. Kahvilassa
toimii tuntityöntekijöinä neljä kahvilan suunnittelussa mukana ollutta 14-15 –vuotiasta
nuorta sekä heidän tukenaan kaksi nuorisoohjaajaa.
Nimestään huolimatta nuorisokahvila toivottaa tervetulleeksi kaikenikäiset asiakkaat,
ja nuorisokahvilan siitä tekee juuri se, että
toimintaa ovat suunnitelleet ja kahvilassa
työskentelevät alueen nuoret. Tätä artikkelia kirjoitettaessa Smoothy Café on toiminut

Mestan tiloissa kaksi viikkoa, ja jo nyt olemme saaneet aktiivisen vakiasiakaskunnan.
Kahvila on toiminut hienona kohtaamispaikkana niin asiakkaiden kesken kuin heidän ja
nuorten välilläkin. On ollut hienoa seurata,
miten asiakkaat sopivat kahvitreffejä Smoothy Caféen – totesipa joku jo, että tulee useammin vaihdettua kuulumisia, kun täälläkin
tavataan!
Nuortemme työskentely on myös kirvoittanut monia hienoja keskusteluja esimerkiksi siitä, mitä asiakkaat ovat vaikkapa ensimmäisessä kesätyössään tehneet, ja näiden
kokemusten vertailu on varmasti antoisaa
kaikille osapuolille. On ollut hienoa huomata,
miten alueen asukkaat arvostavat nuorten
kahvilatoimintaa sekä heidän reipasta asiakaspalveluasennettaan. Nuoriso-ohjaajan
näkökulmasta alueen asukkaiden tuki kahvilatoiminnalle antaa myös nuorille kokemuksen siitä, että heidän työtään ja osaamistaan
arvostetaan heidän nuoresta iästään riippumatta – tai jopa erityisesti sen vuoksi.
Ylipäänsä meidät on otettu alueella hienosti vastaan, ja tästä tahdon kiittää sekä
alueen asukkaita, että toiminnallemme tilat
mahdollistanutta Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry:tä. Toimintamme jatkuu
vielä toukokuun puoleenväliin, jonka jälkeen
vapautamme nuoremme kesäpuuhiinsa ja
nuoriso-ohjaajat siirtyvät nuorisotyöyksikkömme kesätoimintaan. Uskallan luvata jo
nyt, että lukuisia merkityksellisiä kohtaamisia niin naapureiden kuin sukupolvienkin

välillä on vielä edessä tämän seuraavan kuukauden aikana. Kiitämme teitä niistä! 
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Krematoriovierailu

Jukka ja Simo.

TEKSTI ja KUVAT: Anna-Lisa Korhonen

Syyskuisena iltana pieni ryhmä pihlajistolaisia tutustui Malmin kappeliin ja erityisesti krematorioon. Pääsimme tutustumaan
henkilökunnan tiloihin, paikkoihin, joissa ei
tavalliset seurakuntalaiset käy. Oppaanamme toimi esimies Simo Siipola, mukana oli
myös meille tuttu pappi Jukka Holopainen.
Malmin hautausmaa on toiminnallisesti suurin Suomessa, hautakortteleita on 55
hehtaaria. Hautapaikat eivät lopu, sillä koko
ajan vapautuu vanhoja hautoja uuteen käyttöön, kun omaiset eivät jatka haudan hallinta-aikaa. Kappeli on ahkerassa käytössä,
siellä on lähes 4000 tilaisuutta vuosittain,
viikossa parikymmentä. Vilkkain päivä on
lauantai, jolloin isossa kappelissa siunataan
16 vainajaa.
Krematorio on toiminnan pullonkaula.
Tuhkauksia on 1200 – 1300 vuodessa yhdessä uunissa. Esimerkiksi Honkanummella,
jossa on kaksi uunia ja tuhkauksia noin 3000
vuodessa. Yleensä varataan viikko siunauksen jälkeen uurnan luovutukseen omaisille.
Aluksi tutustuimme vainajien säilytystiloihin, 37 kaapissa on kolme hyllyä. Osa
vainajista on tänne tuotaessa niin huonossa
kunnossa, että säilytys tapahtuu pakastekaapissa. Lisääntyvä ongelma on lihavuus,
arkku tarvitsee ylileveän kaapin.

Polttouuni.
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Ilman selkeää ohjeistusta syntyisi kaaos.
Vahtimestareilla on tsekkauslistat, joiden
mukaan arkut – joskus myös uurna – tuodaan valmistelutilaan. Sieltä kukin arkku
vuorollaan kuljetetaan oikeaan kappeliin
ja krematorioon. Joskus omaiset haluavat
nähdä vainajan arkussa. Siihen on olemassa
oma tilansa, pohjoinen kappeli. Vahtimestari tarkastaa aina etukäteen vainajan kunnon.
Kerran näytillä oli vain käsivarsi, Simo kertoi.
Samassa tilassa saimme ihailla seurakunnan
paikallisen käsityökerhon toteuttamia arkkualboja, jotka Jukka esitteli meille. Albat ovat
Marjatta Tahvanaisen suunnittelemia. Niistä
on ollut juttua aikaisemmassa lehdessämme.
Tuhkauksen jälkeen uurnat säilytettään
uurnahuoneen hyllyissä, joista ne vuorollaan
otetaan uurnan luovutustilaan, jossa omaiset
voivat hetken istua ja hiljentyä. Joskus käy
niin, ettei kukaan tule hakemaan uurnaa. Niitä säilytetään vuosi, jonka jälkeen tuhka haudataan tiettyyn tuhkahautaan. Kunkin vainajan tuhka peitetään, niin etteivät tuhkat sekoitu toisiinsa.
Käytyämme isossa kappelissa, meidät
ohjattiin itse krematorioon, joka valmistui
sen yhteyteen vuonna 1996. Uusi krematorio valmistui 2007 kappelirakennuksen viereen. Krematorion etuhuoneessa Simo kertoi

Simo polttouunin edessä.

pääperiaatteet tuhkauksesta uunin luukun
edessä. Sen jälkeen siirryimme uunin toiselle puolelle. Uuni on kiviuuni ja sen lämpötila
on 750 astetta tuhkauksen aikana. Itse tuhkaus kestää noin tunnin, jonka jälkeen tuhkaa jäähdytetään. Tuhka kolataan uunista
alla olevaan ”taskuun”, metalli, esim. tekonivelet, poistetaan, tuhka siirtyy astiaan ja
lopuksi myllytetään. Valmis tuhka siirretään
uurnaan. Tallelle otettu metalli toimitetaan
Hollantiin uusiokäyttöön. Tila oli erittäin siisti, vainajia kunnioitetaan loppuun asti, kertoi Jukka.
Tuhkauksessa tapahtuu sama ilmiö kuin
arkkuhautauksessa, ruumis hajoaa ja maatuu. Prosessi on vain nopeampi. Nykyään
tuhkataan noin 80 % vainajista. Uurnan tulee olla maatuva eli puuta, puukuitua, kaarnaa tai vaneria.
Vierailu oli valaiseva ja kiinnostava. Harvoin pääsee näkemään tiskin väärälle puolelle. Simo ja Jukka kertoivat elävästi ja selkeästi, miten kaikki toimii. 

Albat.

Uurnakurssi
TEKSTI ja KUVA: Anna-Lisa Korhonen

Haluaisitko tehdä itsellesi tai läheisellesi oman uurnan? Sen mahdollistaa Malmin seurakunta. Alkuvuodesta järjestettiin ensimmäinen kurssi Satopihlajan askarteluhuoneella, jossa seurakunnan puutyöverstas nykyään sijaitsee. Seuraava kurssi oli jo maaliskuussa samassa tilassa. Uurnakurssista oli myös TV:n akuuttiohjelmassa juttu. Siinä pastori Jukka Holopainen kertoi kurssista ja
haastateltiin osallistujia.
Ensimmäiselle kurssille osallistui neljä uurnanrakentajaa, kolme miestä ja yksi nainen. Yleensä kurssit kuulemma täyttyvät naisista, nyt oli vain yksi. Kun kysyin Kaijalta, miten hän on pärjännyt miesten keskellä, hän vastasi, että ”olin aluksi tumpelo, mutta
hyvä ohjaus ja miesten apu auttoi. Kurssi oli hyvin avartava.” Kaijan mies kuoli vuosi sitten, tämä uurnan teko on osa hänen suruprosessiaan.
Kurssista vastasi seurakunnan pastori Jukka Holopainen, käytännön asioissa opasti Tomi Virtanen. Kurssi alkaa sillä, että kukin
suunnittelee uurnan, jonka aikoo rakentaa. Materiaalina on lauta, josta sahataan sopivia paloja. Uurnan tilavuus on neljä litraa.
Kuuden kerran jälkeen uurnat ovat valmiita. Lopputuloksena on
neljä yksilöllistä uurnaa. Viides uurna on Jukan koivupölliin uurtama pesä. Jukka kertoi itse istuttaneensa ja kaataneensa koivun.
Kurssille osallistui myös Simo, joka teki uurnan ennen joulua
kuolleelle vaimolleen. Hänen tarinansa oli hyvin koskettava. Hänellekin uurnan teko oli osa suruprosessia. Vaimo piti paljon linnuista, joten Simo teki uurnansa linnunpöntön näköiseksi.
Risto ja Asko kertoivat osallistuneensa kurssille seuran ja puutöiden vuoksi. Kaikki pitivät kurssia hyvänä. Kun kävin viimeisellä kerralla tapaamassa kurssilaisia, tunnelma oli avoin ja välitön.
Syystä kurssilaiset olivat ylpeitä saavutuksistaan. 

Kesää kohti
Kesää kohti kuljetaan
talvi on hyvä muisto vaan.
Aurinko lämmittää
joka saa luonnon heräämään.
Aurinko mielen virkistää
ajatukset monet herättää.
Hymyilen kuljen pysähtyen
lintujen ääntä kuunnellen.
Mirja Kärkkäinen

Kesän puutarha
Aurinko paistaa
luonto herää.
Mökkikausi alkaa
kesäpaikka jo monia odottaa.
Maata nyt muokkaamaan
taimenia maahan kasvamaan.
Mielen se vahvistaa
puutarhan kun saa kukoistamaan.
Ei hätää jos maata ei olekaan
antaa parvekkeen loistaa.
kukat purkkiin laita kasvamaan
yrttejä unohtamatta ollenkaan.
Kaikkia tämä ei kiinnosta ollenkaan
lähde kuitenkin luontoon samoilemaan.
Katso ympärillesi nähden kauneutta
valloittavaa ja ihmeellistä asiaa.
Mirja Kärkkäinen

Valmiit uurnat.
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Raidejokeri tulee,
olemmeko valmiit
TEKSTI: Elisa Lehtonen

Mikään ei ole niin pysyvää kuin muutos. Muutoksen kouriin olemme joutumassa kun Jokeri-bussilinja
muuttuu pikkuhiljaa Raide-Jokeriksi. Kunhan nyt selviydymme rakennusvaiheesta ”ehjin nahoin”

R

akennustyön alkuvalmisteluja tehdään, vaikka naapurikaupunkimme
Espoo olikin käärmeissään kustannusten noususta. Tiedossa olevat rahoituspulmat
on ratkaistu. Toivottavasti kustannukset eivät
kohoa enää.
25 km pituisen Raide-Jokeriradan rakentaminen alkaa kesäkuussa 2019. Jos aikataulu pitää, niin liikennöinti alkaa kesäkuussa 2024. Puustoa on jo Viikissäkin kaadettu
linjausten tieltä. Raidejokeri-projektista luvataan, että ”tilapäiset liikennejärjestelyt
suunnitellaan huolellisesti kaikki liikkumismuodot huomioiden. Liikennejärjestelyt toteutetaan niin, että ne ovat turvalliset ja esteettömät kaikille kaupunkilaisille. Pyrimme
takaamaan liikenteen sujuvuuden ja kiinnitämme erityistä huomiota runkolinja 550:n
toimivuuteen. Opastamme muuttuneet reitit
maastossa selkeästi ja yhtenäisesti sekä tiedotamme liikennejärjestelyistä useita viestintäkanavia hyödyntäen.”
Yliopiston Viikin kampuksella murehdi-

taan ratikan aiheuttaman tärinän vaikutuksia
herkkiin tutkimuslaitteisiin. Joistakin alueen
suunnitelmista olemme lausuneet muutospyyntöjä. Mm. Lahdentien ylittävä kevyen
liikenteen väylä tulee olemaan hankalampi
kuin nyt. Esteetön liikkuminen Viikintien bussipysäkille onnistuu vain kiertämällä Viikin
puolella liikenneympyrän kautta. Suorin reitti Viikintielle on portaita pitkin mutta luiskaa
ei maaston jyrkkyyden vuoksi luvata rakentaa
heti ylityksen jälkeen siihen, missä nykyisin
on luiska kohti Prismaa. Oulunkylään päin
mentäessä suunnitellaan Vantaanjoen yli erillistä kävelysiltaa, joka kulkee nykyisen sillan
kaupungin puolella ja sen rakentaminen vie
puustoa ja muuta luontoa melko paljon, taitaa hävittää myös melojien kanoottivaraston.
Projektin vaikutuksia Natura-alueisiin tarkastellaan erillisissä arvioinneissa. Naturaalueiden, mm. Laajalahden ja Vanhankaupunginlahden, linnusto huomioidaan rajoittamalla voimakasta melua aiheuttava rakentaminen pesimäajan ulkopuolelle. Espoon ja

Helsingin suunnitteluosuuksilla esiintyvät liito-oravat huomioidaan radan suunnittelussa
sekä säilyttämällä että kehittämällä sen kulkuyhteyksiä. Pidetäänpä silmällä hankkeen
etenemistä.
Voimme vain spekuloida niillä mahdollisilla positiivisilla asioilla, joita Raide-Jokeri valmistuttuaan tuo - saammeko lisää palveluja
vaiko vain uusia asukkaita? Asukasyhdistys
järjestää aiheesta asukasinfoa ja osallistuu
kaupungin tiedotustilaisuuksiin ajantasaista
tiedon saamiseksi projektin etenemisestä.
Toivottavasti Viikinmäen Vantaanjoen puoleisessa osassa havaitut liito-oravat saavat
edelleen lennellä puusta puuhun eikä puustoa karsita huomattavan paljon. Liito-orava
on kotiutunut mm. Vantaanjoen varrelle,
Veräjämäki–Viikinmäki alueelle. Ks. https://
www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/
liito-orava-070219. Hälyttäviin seikkoihin
törmätessä kommentoidaan, tosin asukaspalautteilla on ollut valitettavan vähän vaikutusta kaupungin moniin projekteihin. 

Kannattaa seurata Raide-Jokerin sivuja https://raidejokeri.info/
ja tilata vaikkapa uutiskirje omaan sähköpostiin täältä https://raide-jokeri.creamailer.fi/subscribe/58946d224a5ae
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Teatterimatka Lappeenrantaan
KUVAT: Elisa Lehtonen

Asukasyhdistyksen syksyn teatterimatka suuntautui Lappeenrantaan.
Siellä nautimme kuplettimusikaalista "Suutarin tyttären pihalla". Ennen
esitystä söimme lounaan Lappeenrannan Kasinolla.

OmaStadi
Pihlajistossa ja Viikinmäessä

KUVAT: Maya Packalen

Pihlajistossa järjestimme yhdessä stadiluotsi Outi Rissasen kanssa
marraskuussa Mestassa kaikille avoimen työpajan, johon osallistui
kiitettävästi aktiivisia alueen asukkaita. Jakauduimme neljään ryhmään ideoimaan ehdotuksia. Illan aikana syntyi neljä erilaista ehdotusta, jotka vietiin https://omastadi.hel.fi/ -alustalle.

19

Kulmilta

Uusi isännoitsijä
KUVA: Anna-Lisa Korhonen

Nimeni on Rami Nukki, olen 48 -vuotias perheen isä ja kotoisin Turusta. Isännöintialalla
olen työskennellyt vuodesta 2012 alkaen ja
Myyrmäen Huolto Oy:n palveluksessa aloittanut viime vuoden marraskuussa. Pihlajisto on osoittautunut hienoksi, perinteikkääksi
asuinyhteisöksi. Täällä on hyvänhenkistä yhteistä toimintaa ja ihmisten kanssa on helppoa tulla juttuun. Hienoa on ollut huomata,
että Pihlajistossa on vielä paljon alkuperäisiä
asukkaita, on ollut mukavaa kuunnella heidän tarinoitansa siitä, kuinka Pihlajisto on kasvanut ja kehittynyt. Yhteistyö
asukkaiden ja hallitusten kanssa on ollut selkeää ja mielekästä. Hyvänä tukena minulla on Myyrmäen Huolto Oy:n loistava huoltotiimi, kollegat ja korvaamaton kiinteistösihteerini Riitta, johon monet asukkaat ovat jo tutustuneet. On
helppoa tehdä töitä ihmisten kanssa, joihin voi luottaa ja jotka ovat ottaneet
asiakseen pitää hyvää huolta yhtiöiden hyvinvoinnista ja kehittää toimintaa
eteenpäin.

Leikkipuisto
Salpausselän kesä 2019
Leikkipuisto Salpausselässä on kesätoimintaa tulevana kesänä
3.6. – 28.6. ja 22.7. – 2.8.2019 klo 9.00 – 16.00.
Perinteinen puistoruokailu on arkipäivisin
alle 16 – vuotiaille lapsille klo 12.00.
Joka päivä on toimintaa pikkulapsiperheille sekä koululaisille.
Tervetuloa leikkimään ja nauttimaan kesästä!
t. Salpiksen ohjaajat

Ystävällisin terveisin
Rami Nukki, isännöitsijä
Näin Rami kertoi itsestään. Tervetuloa Rami alueellemme.

Viikin kirjastossa tapahtuu
Muistathan, että kirjasto siirtyy kesä aukioloaikoihin 1.6. alkaen
Kesällä aukioloaikamme ovat ma - to klo 8* - 20 ja pe klo 8* - 18. Omatoimiaika arkisin klo 8-10.
Viikonloppuisin olemme suljettuna. Talvi- aukioloaikoihin palataan 10.8. alkaen.
Tule mukaan suosittuun Kirjaston kesäpajaan 4.-7.6. klo 13-15
9-12-vuotiaille tarkoitetussa ilmaisessa kesäpajassa askarrellaan, tarinoidaan, pelataan ja tehdään
kaikenlaista kesäkivaa. Ilmoittautumiset Viikin kirjastoon p. 09 310 85071
Taiteiden yönä 15.8. järjestämme taas koko perheen ohjelmaa. Seuraa ilmoitteluamme!
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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Kannanotto
Vantaanjoen ylittävistä
siltasuunnitelmista
Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry esittää, että Veräjämäen ja Viikinmäen välinen Vantaanjoen ylittävä kevyen liikenteen sillan ja Raitiotie Jokerisillan siltasuunnitelmat otettaisiin uuteen tarkasteluun.
Voisiko olla vain yksi silta; raitiotie, ja pyöräily sekä jalankulkukaistoineen. Ajatellaanko, että pyöräilijät tarvitsevat oman
baanansa muun ajoneuvoliikenteen seassa, jossa saisi viilettää
rauhassa väistelemättä jalankulkijoita ja mahdollisia lastenrattaita, rollaattoreita yms. Miksi kaikki liikenne ei mahdu samalle
sillalle... Nousee liian korkealle kevyelle liikenteelle, pöh. Luiskia on osattu rakentaa ennenkin.
Jos asia on niin, että kaksi siltaa tarvitaan ehdottomasti, niin
mieluiten rinnakkaiset sillat ilman mitään arkkitehtonisesti vaikuttavaa koukkausta ja vanhojen siltakivien maisemointia valtavan isolle alueelle. Näin, jotta tulisi mahdollisimman pieni
haitta luonnolle. Jopa päällekkäiset sillat ovat parempi vaihtoehto kuin kaareva luonnontuhokoukkaus kasveja sekä simpukoita tuhoten.
Kevyenliikenteen siltaa suorempi silta mahtuisi olemaan
toisen välittömässä läheisyydessä. Silloin silta pitäisi aloittaa
Viikinmäen puolelta päin RaitioJokerin vierestä jo ennen säilytettäväksi toivomaamme jumppapaikkaa parkkitalon jälkeen
ja edetä loivasti nousten Pihlajamäkeen menevän kävelytien
päälle niin kuin raide on nyt.
Vastustamme kuvattua suunnitelmaa valtavine rakennusvaiheen maaston parturointeineen ja luonnon tuhoamisineen. 

Kyläkuusen valot
TEKSTI: Anna-Lisa Korhonen | KUVA: Terttu Tiitinen

Joulukuun alussa moni ihmetteli, miksei omassa kyläkuusessamme ollut
jouluvaloja. Syynä oli osittain se, että edellisenä vuonna valoketjut olivat
kelvanneet jollekin ohikulkijalle ja osittain se, että edellisten valojen ripustaja on tullut ikään, jolloin hänen mielestään nuoremmat voivat astua
remmiin. Salpausseläntie 13:n hallituksen puheenjohtaja Sari Malmström
ehdotti, että ottaisimme yhteyttä Myyrmäen Huoltoon. Niin teimme, ja
alueella vasta aloittanut isännöitsijä Rami Nukki otti asian hoitaakseen.
Lopputuloksena oli, että Myyrmäen Huollon puolesta tänne tuli tikasauto, josta käsin valoketjut saatiin latvaan asti. Valot syttyivät Lucian päivänä
13.12. Sen kunniaksi Asukasyhdistys jakoi glögiä ja pipareita ohikulkijoille.
Yhteistyö as Oy Salpausseläntie 13, Myyrmäen Huollon ja asukasyhdistyksemme kesken tuotti iloa monille. 

Toivottavasti Viikinmäessä havaitut liito-oravat saavat edelleen lennellä puusta puuhun Vantaanjoen varrella
https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/743885-liito-oravat-leviavat-nyt-helsingissa-uusille-alueille-taalla-saatat-nahda

Taidetta vuosien varrelta
Laura Suménin taidenäyttely Viikin kirjastossa
helmikuussa 2019

TEKSTI: Marjatta Tahvanainen
KUVA: Anna-Lisa Korhonen

Laura Sumén (s. 1925) on pihlajistolainen itseopiskellut taiteilija. Hän on ollut
kiinnostunut taiteen tekemisestä jo lapsesta saakka. Aikuisiällään hän on opiskellut työn, perheen ja muiden aktiviteettiensa ohella muiden taiteen lajien lisäksi
taidemaalausta erilaisilla kursseilla ja useiden eri opettajien johdolla vuosikymmenien ajan.
Tässä näyttelyssä nähtiin osa hänen akvarellitöistään, joihin aiheet, esim. Vantaan jokimaisemat, ovat syntyneet lähiympäristöön tehdyillä kävelyretkillä. Muutaman työn aihe on Ahvenanmaalta.
Nyt esillä olleiden akvarellitöiden lisäksi hän on mm. maalannut öljyväreillä,
tehnyt keramiikkatöitä, maalannut posliinia ja tehnyt monenlaisia taitavia käsitöitä valtavat määrät.
Laura on ollut mukana Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistyksen toiminnassa
sen perustamisesta lähtien viime aikoihin asti. Hän on usein lahjoittanut keramiikkaansa ja käsitöitään asukasyhdistyksen myyjäisiin ja arpajaisiin ja sitä kautta niistä saavat nyt nauttia myös monet alueen onnekkaat asukkaat. 
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Kierrätyspäivä
20.3.2019
TEKSTI ja KUVAT: Ajad ja Kristian 5C, Liisa 4D

Koulumme viettää joka vuosi keväällä kierrätyspäivää. Kierrätyspäivänä
oppilaat tuovat kirjastoon kierrätystavaroita. Ympäristöraatilaiset ottavat vastaan kierrätystavaroita, joita he arvioivat ja vievät oikeisiin pöytiin. Pöydissä on värilappuja, joilla on eri arvot. Punaisessa pöydässä on
vanhimmat, pienimmät ja rikkinäiset tavarat. Keltaisessa pöydässä on
esimerkiksi keskikokoisia pehmoleluja ja muita toimivia tavaroita. Vihreässä pöydässä on uudet, toimivat ja isot tavarat.
Tänä vuonna Pihlajiston ala-asteen koulu kierrätti paljon tavaroita
keskiviikkona 20.3.2019. Kierrätyspäivänä kierrätettiin esimerkiksi pehmoleluja, sähköllä toimivia leluja, kirjoja, pelejä, leffoja, muistipelejä,
superpalloja, pikkuautoja, jojoja, robotteja, prinsessanukkeja, Pet Shop
-lemmikkejä ja barbeja.
Ylijääneet lelut lahjoitetaan muun muassa leikkipuistolle ja koulun iltapäiväkerholle Tämä päivä on tärkeä, koska lelut voivat löytää uuden
kodin eikä niitä tarvitse heittää pois. Näin ehkäistään turhien roskien kerääntymistä ja ilmaston lämpenemistä.

Pihlajiston ala-asteen
Ilmiöviikko 8.-12.4.2019
Viikinmäen koulurakennuksen kakkosluokkalaisten
kertomana
Tällä kertaa ilmiöviikon aiheena oli ammatit, työelämä ja yrittäjyys. Osa vanhemmista tuli esitelmöimään ammateistaan. Kuulimme esimerkiksi psykologia, ensihoitajaa ja vanginvartijaa.
Mietimme myös omia unelma-ammattejamme, joista etsimme
tietoa ja teimme julisteet. Loppuviikosta suunnittelimme ryhmissä omat yritykset. Niissä myytiin esimerkiksi fanituotteita,
ruokaa, pelejä, krääsää ja niin edespäin. Perjantaina ykkösluokkalaiset tulivat tutustumaan kakkosten yrityksiin. Ilmiöviikko oli
kaikkien mielestä todella mukava ja onnistunut. 
Kakkosluokkalaisten kirjoittamista aineista poiminut Anne-ope

Muista tulevat
tapahtumat kulmilla:
Tänä vuonna oli myös ilo nähdä, kuinka moni osallistui, ja toi omia tavaroitansa kiertoon. Jokainen sai tuoda max. 5 tavaraa, mutta niitä vastaan sai vain kolme lappua. Ja jos ei tuonut yhtään mitään, ei myöskään
saanut lappuja, joilla olisi voinut hakea jotain. Joka vuosi kierrätyspäiville osallistuu enemmän oppilaita, jotka oppivat kierrättämään. 
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• Kevätretki Forssaan 24.5.
• Siivouspäivän kirppis
ostarilla 25.5.
• 3.-14.6. kesäkahvila Mestassa
ma-pe klo 12-16

Pihlajamäen markkinat
ostarilla
25.5.2019 klo 10-15
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Heikki Koivisto
Taiteilija

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

EST 1986

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
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TERVETULOA VIIKINPORTIN
ASUNTOMYYMÄLÄÄMME
TAI KUTSU MEIDÄT
KOTIKÄYNNILLE!

Carita Piippo
Yrittäjä, LKV, YKV
0500 814 664

Tiina Mikkola
LKV, YKV
044 722 4535

Raija Sandhu
LKV
050 386 6661

Kiinteistömaailma Viikki
Asuntoherttua Oy LKV
Viikinportti 2, 00790 Helsinki
Puh. 044 744 7100
viikki@kiinteistomaailma.fi
Avoinna ma-to 10-17 / sopimuksen mukaan

RAVINTOLA

BAR JISTO
✔ TIETOKILPAILU TORSTAISIN KLO 18 –
✔ BINGO PERJANTAISIN Klo 18 –
✔ 2 BILJARDIPÖYTÄÄ
✔ KESÄTERASSI
✔ MUKAVAA YHDESSÄOLOA
✔ HAPPY HOUR ma-pe klo 10-16

Avoinna:
sunnuntai – torstai klo 10 – 01
perjantai – lauantai klo 10 – 02

Salpausseläntie 11, Pihlajisto
Alepan alapuolella
Avaamme remontin jälkeen kesäkuussa!
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