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Terveisin Kimmo ja Paula

Pääkirjoitus

syksyllä 2013

Tämäkin lehti on tehty talkoilla. Kukaan ei vastannut edellisen lehden päätoimittajahakuun.
Haemme edelleen joukkoomme lehdentekijää. Mikäli haluat itse osallistua tai tiedät jonkun sopivan,
ota yhteyttä toimitukseemme.
Lehtemme on muutenkin tienhaarassa, miten tästä eteenpäin. Asukasyhdistyksemme saama taloudellinen tuki
kaupungilta on tänä vuonna nolla euroa. Ilmoittajien ansiosta lehti pysyy niukin naukin pinnalla.
Kiitos tukijoillemme! Meillä on nyt pohtimisen paikka. Jatketaanko lehden julkaisemista kaksi kertaa
vuodessa ja jaammeko sen edelleen joka talouteen vai valitaanko joku muu ratkaisu. Paljon riippuu siitä löytyykö päätoimittaja ja saako lehti taloudellista tukea joltakin taholta.
Kuten lehdestä voit lukea, asukasyhdistys on järjestänyt monia tapahtumia kuluneen puolen vuoden
aikana. Mukana menossa on ollut moni aktiivinen alueen asukas, ilman tekijöitä ei ole tapahtumia.
Kiitos kuuluu kaikille järjestäjille ja osallistujille, ilman yleisöä ei ole juhlaa.

Pihlajis
Asukas

to - Vii
kinmä

lehti sy
ksy 20
13

ki

s.7
W

Varhaiskeskiajan
tunnelmaa
Viikinmäess
ä

s.15
X

Syyspippalo
t
Piispa Irja
Askola
kunniavieraa
na

W

s.14

Nyt nautimme tulevasta talvesta ja hiljennymme joulun aikaan.
Kaikki muu on vain mallista, kuten Katto Kassinen sanoo.
Ota yhteyttä toimitukseen, jos sinulla on ajatuksia lehden sisällöstä tai tulevaisuudesta.
Kiitokset kaikille lehteen kirjoittaneille, lehden jakajille ja lehdessä ilmoittaneille!
Talvisin terveisin
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
Vuosi lähenee taas loppuaan, mutta toivottavasti asukasyhdistyksen toiminta ja sen myötä tämä
asukaslehden ilmestyminen eivät, vaikka kaupungin päättäjät eivät ole pitäneet niitä enää tukemisen
arvoisina. Olemme urhoollisesti anoneet avustusta taas ensi vuodeksi, katsotaan miten käy. Ilman sitä tukea
emme pysty tekemään kulttuuri- ja teatteriretkiä tai yhteisiä juhlia ainakaan niin edullisesti kuin tähän asti. Meillä
olisi nyt käytössämme Mestan kerhotila joinakin päivinä viikosta, mutta niiden hyödyntämiseksi tarvittaisiin sekä henkilöettä taloudellisia resursseja.
Syyspippalot pidettiin tänä syksynä kaikesta huolimatta Salpausselän leikkipuistossa ja ex tempore kutsuttu yllätysvieraamme, piispa Irja Askola, miellyttävällä ja ystävällisellä esiintymisellään, juhlisti kotoisan tunnelman. Tuntui hienolta, että Helsingin hiippakunnan
piispa piti meidän pieniä lähiöitämme ja meitä niiden asukkaita vierailunsa arvoisina. Se kohotti itsetuntoa. Piispan vierailusta ja siitä,
kuinka sen kautta olemme tehneet historiaa, voitte lukea tästä lehdestä artikkelin.
Olen saanut vähän kurkistaa, minkälaista on taiteilijaperheen elämä ja siitäkin löytyy enemmän tästä lehdestä. Kiinnostuneena odotan Viikinmäkeen tulevaa uutta korttelitaloa ja sinne sijoitettavaa taideteosta, josta artikkelissa kerrotaan.
Täältä löydätte myös jutun, kuinka joukko Helsingin uuden yhteiskoulun lukiolaisia on saanut mahdollisuuden käydä opettajiensa
johdolla opintoretkellä Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa CERN:issä, joka sijaitsee Genevessä, Sveitsissä. Tuossa iässä
ei varmaan vielä osaa aavistaakaan, miten merkittäviä tällaisen matkan kokemukset saattavat olla. Sen huomaa vasta joskus myöhemmin , mutta jutussa kerrotaan , mitä he nyt siellä oppivat.
Putkiremontti vaivaa joitakin meitä asukasyhdistyksen hallituksen piiriin kuuluvia ja ajaa meidät jopa evakkoon, mikä saattaa vaikuttaa yhdistyksenkin toimintaan, mutta toivotaan, että siitä selvitään kunnialla. Kaikesta kertomistani asioista löytyy tietoa näiltä sivuilta, lukekaa, niin kauan kuin meillä on vielä lehti.
Toivotan kaikille lukijoille hyvää syksyä, rauhallista joulua ja vielä parempaa tulevaa uutta kevättä,
elittepä putkiremontin keskellä tai ihanasti ilman sitä!
Marjatta Tahvanainen
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HUYK:n lukion ryhmälle
uutta nostetta CERN:istä
Helsingin uuden yhteiskoulun lukiolaisten ryhmä oli tänäkin vuonna viikon verran opintoretkellä CERN:issä (Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus), joka
on Sveitsissä, Genevessä. Ryhmän vetäjinä matkallat toimivat fysiikan opettaja
Snejana Valtchanova, pitkän matematiikan opettaja Eija Janhonen ja lukion erityisopettaja Minna Eränkö. Matkan taustatukijoita olivat Suomen fyysikkoseura
ja CERN.
CERN:issä isäntinä toimivat sydämellinen Marika Flygar sekä alansa huippuosaajat prof. Rolf Landua, prof. Martti Pimiä ja prof. Mick Storr.
TEKSTI: Snejana Valtchanova ja Markus Nikkanen | KUVAT: Markus Nikkanen

Ryhmämme on todella ylpeä tutustumiskohteesta, koska CERN on paras alallaan
koko maailmassa. Lisäksi tänä vuonna
fysiikan Nobel -palkinto tuli CERN:iin juuri
samaan aikaan kun olimme siellä.
Mitä opittiin antimateriasta? Siitä kertoo
pihlajistolainen lukion opiskelija Markus
Nikkanen seuraavasti:
”Mitä antimateria on, missä sitä on, miksi on ja kuinka se on syntynyt? Cernissä
fysiikan professori Rolf Landua kertoi tästä kaikesta ja nyt minä kerron myös antimateriasta sekä mitä Landua kertoi.
Antimateria on jotain ainetta, josta
emme tiedä vielä kaikkea (muutama antihiukkanen vielä tuntematon), mutta sitä
on ja se koostuu antihiukkasista. Se on
meidän materiamme vastakohta. Materian ja antimaterian oletetaan syntyneen
alkuräjähdyksessä, jossa molempien kos-

kiessa toisiaan syntyi räjähdysreaktioita
(annihilaatioita) ja näin syntyi avaruus ja
kaikki, mitä se sisältää. Meidän aurinkokuntamme on materiaa, mutta emme tiedä tällä hetkellä missä antimateriaa on.
Landuan mukaan on mahdollista tehdä antimateriaa, mutta sitä ei voida pitää
pitkään säilössä ja sitä tulisi todella vähän eikä samassa tilassa saa olla yhtään
materiaa tai muuten pamahtaa. Esityksessään hän esitteli myös hieman elokuvaa nimeltä Enkelit ja demonit, jossa on
onnistuttu tekemään ja säilömään antimateriaa CERN:issä. Pieni määrä antimateriaa riittää aiheuttamaan suurta tuhoa, esimerkiksi 1 gramma materiaa ja 1
gramma antimateriaa annihiloi toisensa
ja syntyy Hiroshiman räjähdyksen kokoinen pamaus. Antimaterian tekoon menisi tuhansia vuosia sekä miljardeja euroja

Professori Rolf Landua (oik.) ja Markus Nikkanen
kädessään antimaterianäyte.

ennen kuin siitä saadaan noin gramman
verran.
Antimaterian hiukkasia hyödynnetään
parhaillaan lääketieteessä, PET-kuvauslaitteissa. Se on paljon turvallisempi ja
vähemmän haittavaikutuksia tuottava
röntgensäteen sijasta ja on myös tehokkaampi syövän poistaja. Esimerkiksi aivoja kuvaamalla ja sädettämällä positroneilla se tehostuu vasta, kun se saavuttaa syöpäsolut kun taas röntgensäteellä
se kohdistaa suuremman voiman heti
pääkuoreen ja pienempi teho menee itse
syöpäkohtaan.”
Matkan ohjelmaan kuului myös paljon
monenlaista mielenkiintoista kuten esim.
YK:ssa käynti. Joka tapauksessa kaikki
saivat opintomatkalta runsaasti uusia kokemuksia. Hienoa!

HUYK:n lukion oppilaat CERN:issä
ATLAS-ilmaisimen kuvan edessä.
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Säästetäänkö meidät hengiltä?
TEKSTI ja KUVA: Erkki Korhonen

Pihlajiston Asukasyhdistys PNV (nykyisin Pihlajisto – Viikinmäki Asukasyhdistys PNV) perustettiin vuonna 1993.
Pihlajiston ensimmäiset talot rakennettiin 1970-luvun alussa ja alue oli täynnä
lapsia ja nuoria ja sen myötä myös levottomuutta. Tuon aikaisen suunnittelun
seurauksena Pihlajisto oli jakautunut
kahteen toisistaan erottuvaan osaan:
Salpausseläntien eteläpuolen pääosin
kaupungin vuokrataloista koostuvaan
osaan ja tien pohjois- ja koillispuolen
asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöihin.
Yhdistys ryhtyi heti perustamisestaan
lähtien rakentamaan siltaa näiden kahden eri osan ja asukkaiden välille. Yhdistyksemme toiminta tuli tarpeeseen.
Monet ongelmat ovat kahdenkymmenen
vuoden aikana vähentyneet. Häiriötä ja ilkivaltaa on vähemmän ja alueen ilme on ympäristön parannusten johdosta kohentunut.
Uusia haasteita on silti tullut tilalle. Pihlajiston väestö ja rakennukset ovat ikääntyneet. Niukoilla eläkkeillä toimeen tulevia on
enemmän. Käynnistyneiden ja käynnistyvien putkiremonttien johdosta asumiskustannukset ovat nousseet tai nousemassa rajusti ja sen myötä myös asukkaiden
toimeentulo on kiristymässä. On tavallista,
että yhtiövastikkeet ja vuokrakustannukset
kaksinkertaistuvat putkiremontin johdosta.
Pihlajiston naapuriin on noussut uusi
Viikinmäen asuinalue. Monet sen asukkaat
ovat tulleet mukaan yhdistyksemme toimintaan. Myös kalliilla lainoilla rakennettujen uusien talojen asumiskustannukset
ovat korkeat. Pihlajistossa ja Viikinmäessä asuu nykyisellään lähes viitisen tuhatta
asukasta ja väestömäärä on kasvamassa.
Yhteistyö Viikinmäen ja Pihlajiston asukkaiden kanssa on alkanut hyvin. Monet palvelut esim. Pihlajiston koulu, päiväkodit
ja lähikauppa ovat asukkaiden yhteisessä
käytössä.
Asukasyhdistys ei ole perinyt jäsenmaksuja, koska monelle jäsenmaksu voisi olla
este mukana ololle. Yhdistyksemme kokouksiin ja tilaisuuksiin on vapaa pääsy.
Emme halua olla sisäänlämpiävä porukka.
Vaikka yhdistyksellämme on omaa varain6

hankintaa kuten arpajaiset, vapaaehtoiset
lahjoitukset ja talkootoiminta, kaupungin
toiminta-avustus on ollut toiminnallemme
erittäin tarpeen.
Sosiaalilautakunnan (nykyisen sosiaalija terveyslautakunnan) yhdistyksellemme
myöntämät avustukset ovat palvelleet juuri
niitä tavoitteita, joita kaupunki on omassa
strategiasuunnitelmassaan ja avustusten
jakoperusteissaan asettanut: Niiden mukaan avustuksilla tuetaan ensisijaisesti
toimintaa, joka tähtää helsinkiläisen väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen. Tällaista toimintaa ovat lautakunnan mukaan mm. terveyden ja itsenäisen
selviytymisen tukeminen, sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäiseminen, eri-ikäisten
syrjäytymisen ehkäiseminen, maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen sekä
vapaaehtoistyö ja kansalaistoiminta. Juuri
tällaista toimintaa olemme Pihlajistossa ja
Viikinmäessä tehneet.
Hyvin suosituiksi ovat muodostuneet
vuosittain järjestämämme retket moniin
kulttuurihistoriallisesti merkittäviin kohteisiin mm. Naantalin Kultarantaan, Porvooseen ja viimeksi Loviisaan, jossa tutustuimme Malmgårdin kartanoon ja Ulrikanhoviin. Syksyisin olemme järjestäneet
teatteriretkiä lähialueidemme teattereihin.
Viimeksi kävimme Tampereen teatterissa katsomassa Luolamisestä. Toiminta
on pyörinyt vapaaehtoisvoimin ja pienellä
kaupungin tuella. Järjestämämme teatterija kulttuuriretket niin Helsinkiin kuin muuallekin ovat monelle asukkaalle tärkeä henkireikä ja irtautuminen arjen ympyröistä. Ilman kaupungin tukea retket voisivat jäädä
järjestämättä.
Asukastilaisuuksissamme kaupungin eri
virastot ja luottamusmiehet (mm. kaupunkisuunnitteluvirastosta, sosiaali- ja terveysvirastosta ja rakennusvirastosta) ovat
esitelleet aluettamme koskevia suunnitelmia ja hankkeita. Olemme saaneet tietoa
ja vaikuttaneet moniin suunnitelmiin ja parannuksiin. Järjestämme vuosittain myös

Pihlaja-päiviä, jotka ovat keränneet suuren
yleisön. Tällä tavoin olemme voineet tuoda
kulttuuria ja virkistystä myös niille asukkaille, jotka esim. ikääntymisen, liikkumisvaikeuksien tai muiden syiden johdosta
vuoksi eivät juuri pääse pois kotinurkilta.
Asukastalo Mestassa järjestettävissä peli-illoissa ja tapahtumissa eri-ikäiset sekä
kulttuuritaustaiset voivat kohdata toisensa.
Pihlajisto – Viikinmäen asukaslehti on
tärkeä tiedotuskanava alueemme ajankohtaisista asioista ja tarjolla olevista palveluista. Lehti tehdään asukkaiden omin voimin ja myös jaetaan talkoovoimin alueemme joka talouteen. Kiinnostava, säännöllisesti ilmestyvä ja korkeatasoinen lehti on
monen yksin asuvan, liikuntavammaisen ja
ikääntyvän asukkaan odotettu kurkistusreikä alueellemme: Minäkin kuulun tähän alueeseen ja yhteisöön.
Toimintaamme on monien vuosien ajan
tukenut Terve- ja Turvallinen kaupunki
projekti ja sen päätyttyä sosiaalilautakunta. Myös Kulttuuriasiainkeskus on tukenut
hankkeitamme (mm. mosaiikkiprojektia).
Kuuluimme 1990-luvulla lähiöprojektin
kohdealueisiin. Viime vuonna sosiaali- ja
terveyslautakunta ei yllättäen enää myöntänyt toiminnallemme avustusta. Yhdistyksemme lehden, retkien ja muun toiminnan
tukemisen ei enää katsottukaan kuuluvan
sosiaaliviraston avustettavien asioiden piiriin. Päätöksen taustalla lienevät viraston
talouteen kohdistuneet säästöt ja eri järjestöjen taistelu hupenevista rahoista.
Mielestämme kaupungin avustuksen
lakkauttaminen asukasyhdistykseltämme
ja alueeltamme ei ole kaupungin itse itselleen asettamien, sen sosiaalista eheyttä ja
asukkaiden hyvinvointia koskevien tavoitteiden mukaista. Muutamien tuhansien eurojen avustuksilla asukkaiden viihtyvyyttä
ja hyvinvointia on voitu ja voitaisiin jatkossakin parantaa merkittävästi. Esimerkillisestä, innovatiivisestä toiminnastamme
voitaisiin ottaa oppia muuallakin. Säästääkö kaupunki meidät ja itsensä hengiltä?

TEKSTI: Johanna Lehtonen | KUVAT: Anna-Lisa Korhonen

Varhaiskeskiajan
tunnelmaa Viikinmäessä
Viikinmäen alueen kaavanimistön vanhinta kerrostumaa edustaa Hernepellontie,
joka on tullut käyttöön jo vuonna 1953. Nimen taustalta löytyy todellinen, paikalla ollut
hernepelto, Ärtåker. Palkopolku liittyy luontevasti Hernepellontiehen. Viikinmäen osaaluetta koillisessa rajaava Maaherrantie
on nimetty vuonna 1999. Sen taustalta löytyy viittaus Viikin latokartanoon, jonka päärakennus oli Uudenmaan ja Hämeen läänin maaherran virkatalona vuosina 1655–
1777. Kiviteltankatu ja -porras on nimetty
lähistöllä sijaitsevan jääkaudella syntyneen
kivimuodostuman mukaan.
Kadun- ja paikannimet tekevät elinympäristömme eläväksi ja tuovat paikallishistorian lähelle ihmistä. Nykynimistön pohjalta
löytyy nimikerrostuma, joka on vuosisatojen
saatossa vakiintunut käyttöön ja siirtynyt
sukupolvelta toiselle ilman virallista päätöksentekoa. Kaavoituksen ja rakentamisen
tarpeisiin synnytetään taas uutta, virallista
nimistöä, joka vahvistuu asemakaavoissa.
Virallista nimistöä suunnitellaan jokaisen
alueen omista lähtökohdista käsin. Vanhaa, olemassa olevaa nimistöä hyödynnetään niin paljon kuin mahdollista, mutta kun
kerralla tarvitaan suuri joukko uusia nimiä,
saatetaan alueelle päättää jokin teema, jonka ympäriltä nimet ideoidaan.
Helsingin kaupunginhallituksen alainen
nimistötoimikunta sai 2000-luvun alkuvuosina käsiteltäväkseen silloin suunnitteilla olleen Viikinmäen osa-alueen nimistön.
Nimistötoimikunnan puheenjohtajana toimi tuolloin professori Matti Klinge. Suomen
pääkaupungin nimistössä voi olla viitteitä
kansainväliseen ja erityisesti eurooppalaiseen kulttuuriperintöön, ja Viikinmäen alue
katsottiin sopivaksi tähän tarkoitukseen Vantaanjoen
läheisyyden ja komean sijaintinsa
vuoksi. MannerKAUPUNGIN
NIMET
Suomesta katsottuna Vantaanjoki
latvahaaroineen
on aina ollut
merkittävä ja

ja Tanskan kuningatar 1100-luvulla. Hän
oli Puolan kuninkaan tytär, joka ehti avioon
kolmesti: ensin Tanskan ja Ruotsin kuninkaan Magnus Nilsinpojan, sitten Minskin
ruhtinaan Volodarin ja viimeksi Ruotsin kuningas Sverkerin kanssa. Rikissan aviomiehistä kaksi surmattiin. Toisena esikuvana on
saattanut olla noin vuonna 1190 Tanskassa
syntynyt Ruotsin kuningatar Rikissa Tanskalainen, Valdemarinkujalle nimensä antaneen Valdemar Sejrin sisar. Kolmas vaihtoehto on, että nimellä on tarkoitettu Ruotsin kuningas Maunu Ladonlukon tytärtä,
1280-luvulla syntynyttä prinsessa Rikissaa,
jonka isä vei luostariin nunnaksi kuusivuotiaana ja joka päätyi myöhemmin abbedissaksi.
Alueen keskeiset puistot on nimetty Maarianmaanpuistoksi ja Kuurinmaanpuistoksi. Maarianmaa eli ”Jumalan äidin maa”
on Paavi Innocentiuksen 1200-luvulla Baltialle antama nimitys, ja Kuurinmaanpuisto
on saanut nimensä nykyisen Latvian alueella sijainneen historiallisen maakunnan mukaan.
Melkoisen aikamatkan jälkeen voi matkata Viikinjyrkältä Harjannetietä pitkin
kohti Luotisuoraa. Viikinjyrkkä ja Harjannetie ovat saaneet nimensä yksinkertaisesti
maastonmuotojen mukaan, kun taas Luotisuoraan sisältyy pieni sanaleikki: Nimi on
annettu kevyen liikenteen väylän viivasuoran muodon perusteella, mutta suomenkieliseen nimeen on vaikuttanut myös alueella
sijainnut ampumarata.
Viikinmäen nimistöön on koottu aineksia jääkaudelta tähän päivään. Viikinmäen
upeita maisemia katsellessa voi kuvitella
historian havinan ja kuulla Vantaanjoen solinan ja kohinan ympärillään. Kaikilla nimillä
on tarina!
(Kirjoittaja on filosofian maisteri, joka
toimii Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa nimistönsuunnittelijana ja Helsingin
kaupungin nimistötoimikunnan sihteerinä.
Lähteenä on käytetty nimistötoimikunnan
painamattomia pöytäkirjoja.)

© HELSINGIN

KAUPUNGINMUSEO

TELEE 2010:6
HELSINKI SUUNNIT

luonteva yhteys merelle, ja joen kautta monet merkittävät innovaatiot saatiin yleiseen
tietoisuuteen. Vantaanjoen lohenkalastusoikeudet oli 1350-luvulla luovutettu virolaisen
Padisen luostarin munkeille, joten tuon ja
edeltävän aikakauden tapahtumat ja henkilöt tarjosivat mielenkiintoisen pohjan nimistön ideoimiselle Viikinmäkeen.
Ristiretkeläistenkadun nimellä viitataan ristiretki- eli varhaiskristilliseen aikaan, joka Suomessa katsotaan sijoittuvan
noin vuosille 1155–1323. Vuonna 1323 solmittu Pähkinäsaaren rauha on antanut innoituksen nimeen Pähkinäsaarenkatu, ja
Bysantinkujan nimen takana on viittaus
Bysanttiin eli Itä-Roomaan, joka oli aikanaan merkittävä innovaatiokeskus ja vaikuttaja myös Balkanin alueelle, Venäjälle
ja Länsi-Eurooppaan päin. Sigtunankuja
on nimetty Ruotsin vanhimman kaupungin
mukaan, joka oli Sveanmaan ensimmäisen
piispan asuinpaikka ja 1100-luvulla KeskiRuotsin kukoistavin kaupunki. Birkankujan
taustalta löytyy merkittävä kauppakaupunki
Björkön saarella Mälarenissa; Birkasta on
tehty runsaasti viikinkiajan muinaislöytöjä.
Eerik Pyhän kujalla muistetaan Ruotsin
kuningasta Eerik IX Pyhää, josta tuli kuolemansa jälkeen Ruotsin suojeluspyhimys.
Valdemarinkujan taustalta löytyy Tanskan
kuningas Valdemar II Sejr, joka mm. perusti
Tallinnan kaupungin vuonna 1219: Tallinnan
nimen etymologiahan on Taani linn = Tanskan / tanskalaisten linna tai kaupunki. Henrik Lättiläinen, joka on antanut aiheen Henrik Lättiläisen kadulle, oli historiankirjoittaja, joka kirjoitti 1200-luvulla Liivinmaan
kronikan (lat. Heinrici chronicon Livoniae)
Baltian kansoista ja alueella vallinneista
oloista. Henrikin kansalaisuus on epäselvä,
mutta varhaisen tutkimuksen mukaan hän
olisi ollut alun perin Latviasta (lättiläinen =
latvialainen). Komealla Aleksanteri Nevskin kadun nimellä viitataan 1200-luvulla
eläneeseen venäläiseen kansallissankariin
ja pyhimykseen.
Toistaiseksi alueen ainut kadunnimistöön
päässyt nainen on Rikissankujan Rikissa.
Rikissalla on saatettu tarkoittaa kolmeakin
eri henkilöä. Rikissa Puolalainen oli Ruotsin
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Kaikkien Helsinki
Siivouspäivä
TEKSTI: Elisa Lehtonen | KUVAT: Anna-Lisa Korhonen
www.siivouspaiva.com

Pihlajistossa on jo kaksi kertaa vuoden 2013 aikana osallistuttu asukasyhdistyksen toimesta Siivouspäivä-tapahtumaan järjestämällä kirppistapahtuman, nämä
olivat toukokuussa ja elokuussa. Myös viikinmäkeläiset ovat ottaneet osaa omilla
pihoillaan järjestettyihin kirpputoreihin.

S
Siivouspäivä
on maailmanlaajuinen, Suomessa tapahtuma
oon levinnyt jo ympäri maan. Siivouspäivä on kirpputorien ja
kkierrättämisen ystävien uusi juhlapäivä. Vuoden siistein festtivaali muuttaa kaupungit ja naapurustot isoiksi kirpputoreiksi ja markkinoiksi. Kuka tahansa
voi kaupata
ka
tavaroitaan kaduilla,
pihoilla
pihoil tai kodeissa ja shoppailla
itselleen
itselle päivän parhaat löydöt.
Siivouspäivänä
Siivo
voi kirpputorin
järjestää
haluamaansa paikkaan
järje
ilmoittamalla
siitä Siivouspäivän
ilmo
www-sivuilla.
Tällöin lupa kirpww
parille
par on hoidossa.
Siivouspäivän
S
idea on tehdä kierrättämisestä helppoa
sekä
se luoda elävää ja vastuullista
kaupunkikulttuuria. Siili
vouspäivällä
v
ei ole virallista
järjestäjää,
vaan jokainen
j
tapahtumaan osallistuja on
oman tapahtumansa järjestäjä. Jokainen on myös
vastuussa omien jälkiensä siiv
siivoamisesta. Helsingissä Siivouspäiväksi
äi äk i järjestetään
jä j t tää myös
ö kaikkien käytettävissä olevia
ilmaisia kierrätyspisteitä eri puolille kaupunkia.

Milloin, miten ja kenen toimesta
Siivouspäivä järjestetään?
EST 1986

-

Bremerin Kukka

sidontatyöt
leikko- ja ruukkukukat
havut, havuasetelmat, kranssit
laaja valikoima hautalyhtyjä

Avoinna
joka päivä

Ketokivenkaari 32, 00710 Hki • Puh. 09-4114 0707
www.bremerinkukka.com • eija.bremer@bremerinkukka.com
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Siivouspäivää vietetään viikon 21 lauantaina, eli toukokuussa viikkoa ennen koulujen päättymistä, ja elokuun viimeisenä
lauantaina. Ensimmäiset siivouspäivät järjestettiin vuonna
2012, jo Helsingissäkin. Seuraavat ovat vuonna 2014, perinne jatkuu.
Kuka tahansa, yksin ja yhdessä voi järjestää kirpparin.
Myös esimerkiksi seurat ja järjestöt voivat osallistua. Siivouspäivä ei kuitenkaan ole tarkoitettu ammattimaisesti kirpputoritoimintaa harjoittaville yrittäjille, eikä uuden

tavaran kauppiaille.
Myös yritykset voivat ottaa osaa päivään myymällä omia tai
työntekijöidensä vanhoja tavaroita tai avaamalla tilansa ilmaiseksi muille kirpputorimyyjille. Siivouspäivän nettisivun käyttö yrityksen mainostamiseen tai tuotteiden kauppaamiseen
muulla tapaa on sen sijaan kielletty.
Mukaan ilmoittaudutaan ilmoittamalla myyntipaikasta
kirjautumalla sisään karttasivulla. Paikan ilmoittaminen ei
ole pakollista, mutta suositeltavaa. Helsingissä rakennusvirasto hyväksyy myyntipaikan pystyttämisen kaupungin
alueelle ilman erillistä lupaa, silloin kun myyjä on ilmoittanut paikastaan siivouspaiva.com-sivun kartalla. Mukaan samaan sopimukseen ovat lähteneet jo useat Suomen kaupungit.
Periaatteessa kirppari voi olla missä vain; kotona,
kadulla, pihalla, työhuoneella, kerhotilassa tai urheilukentällä. Voit myös perustaa isompia myyntipaikkoja
esimerkiksi oman taloyhtiön, kadun tai asuinalueen
voimin.
Muista ottaa huomioon muut ihmiset, oman
kaupunkisi ohjeet sekä turvallisuusmääräykset
paikkaa valitessasi. Jos pidät kirpparia oman
tai toisen taloyhtiön pihalla tai jalkakäytäväosuudella, muistathan sopia asiasta taloyhtiön
kanssa. Jos taas pidät kirpparia muun tahon
tilassa, niin selvitäthän onko sinulla siihen
lupa.
Helsinkiläiset voivat pystyttää Siivouspäivänä
myyntipisteensä kaupungin yhteisiin tiloihin jalkakäytäville, puistoihin ja aukioille, kunhan noudattavat rakennusviraston ohjeita (ks. Faktaruutu).

Mitä tavaroita myytäessä kannattaa ottaa huomioon?
Siivouspäivänä pätevät yleiset kirpputorimyyjien ohjeet: hinnoittele sopivasti, myy hyväkuntoista tavaraa, varaa vaihtorahaa mukaan ja varaudu sateelta
vaikka ottamalla jätesäkkejä mukaan tavaroiden peitoksi. Jos tavaroita meinaa
jäädä käsiin, voi niitä antaa pois myös ilmaiseksi, sillä onhan päivän yhtenä tarkoituksena siivota koti ylimääräisistä romppeista, ja kierrättää.
Helsingin seudulle järjestetään myös keräyspisteitä ja kierrätysautoja, joihin
ylimääräiset tavarat voi viedä. Kierrätyspisteiden sijainnit ja tiedot siitä, mitä
pisteisiin voi viedä, päivitetään ennen tapahtumaa Siivouspäivän nettisivuille
kohtaan Siisteys ja Kierrätys.
Jokainen on vastuussa omien tavaroidensa pois viemisestä. Älä vie ulos sellaisia tavaroita, joita et tarvittaessa jaksa siivota pois.
Siivouspäivän kirppispaikastaan voi ilmoittaa kuten muutenkin eri tapahtumista; ilmoitustauluilla, Facebookissa jne. Kaikki voivat käyttää ilmoitteluun
Siivouspäivän nimeä ja logoa vapaasti Siivouspäivän yhteydessä. Nimen ja logon käyttö muina päivinä tai yritysten markkinoinnissa on kielletty ilman lupaa.
Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistyksen Siivouspäivän kirpparille voi tulla
myymään ilmoittamatta siitä etukäteen, pöytiä ei ole, omat varusteet mukaan.
Mietimme vielä ensi vuoden myyntipaikkaa, mutta se tulee olemaan keskeinen,
ja helposti löydettävissä. Seuraa nettisivujamme www.pihlajisto.com.
NÄHDÄÄN 24.5.2014!

1. Myyjien tulee rekisteröityä ja ilmoittaa
myyntipaikasta
Siivouspäivä.com sivustolla.
2. Myyntipaikkojen tulee sijaita nk. kovilla
pinnoilla, kuten kiveyksillä, asfaltilla tai hiekkakäytävillä. Nurmikoita ei saa vahingoittaa.
3. Yleistä jalankulkua, liikennettä tai muuta
alueen käyttöä ei saa haitata
4. Myyjä vastaa kaupungille ja kolmannelle osapuolelle myyntipaikasta mahdollisesti
aiheutuvasta vahingosta ja haitasta.
5. Myymättä tai kierrättämättä jääneet tavarat on kunkin myyjän vietävä pois yleiseltä
alueelta omalla kustannuksellaan välittömästi tapahtuman jälkeen.
Lähde:
Helsingin rakennusviraston ohjeita.

9

TEKSTI: Ilkka Ylinen | KUVA: Anna-Lisa Korhonen

Putkiremontti
Kun taloyhtiön pihaparlamentti alkaa pulista putkiremontista, osakkaiden on syytä olla hereillä. Paljonko? Miksi nyt? Joudunko evakkoon? Saanko uuden marmorikylppärin ja italialaisen keittiön?
- Taloyhtiöiden putkiremontteja urakoivan Rakennus Oy Warecon toimitusjohtaja Tom Warelius, miksi kiusaatte
asukkaita putkiremonteilla? ”Putkiremontti on kiinteistön kunnossapitoa, jota
ei voida välttää. Ajankohtaiseksi putkiremontti tulee, kun putket ovat noin 40-60
vuotta vanhoja. Putkien ja viemäreiden
uusimisen tai korjaamisen lisäksi yleensä myös parannetaan asunnon tasoa ja
tilankäyttöä, lisätään asumisviihtyvyyttä
ja kiinteistön arvoa. Käytännössä tämä
tarkoittaa esimerkiksi märkätilojen vesieristyksiä, laatoitusta ja kalustusta,
nykyaikaisia sähkö- ja telejärjestelmiä,
yleisten tilojen kuten talosaunan uudistamista, energiatehokkuuden parantamista ja keittiön nykyaikaistamista”.

Kustannukset?
-Toimitusjohtaja Warelius, miten selitätte
että muutaman neliön kokoisen kylppärin haltija joutuu maksamaan kymmeniä
tuhansia putkiremontista? Jos tilaisin
Reiskan tekemään kylppäriini remontin
ilman isompia kuittien kirjoittelua, varmasti tulisi halvemmaksi? ”Kylppäri on
vain pieni osa taloyhtiön remontista.
Suurin osa työstä on näkymättömissä
seinien sisällä, lattioiden alla, kellareissa, taloyhtiön tontilla. Osakas osallistuu
taloyhtiön kokonaiskustannuksiin hallitsemansa neliömäärän suhteessa”.

Taloyhtiön hallituksella pitää olla visio, miten kiinteistöä halutaan kehittää.
Halutaanko
• parantaa kiinteistöä eli nostaa teknistä ja toiminnallista tasoa ja
asumismukavuutta. Kiinteistön arvo kasvaa.
• peruskorjata kiinteistö eli säilyttää kiinteistön arvo
• olla tekemättä mitään, jolloin tekninen ja toiminnallinen taso laskee ja
korjausvelka kasvaa ja vastaavasti kiinteistön arvo laskee
Tämä visio ohjaa pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS) laadintaa, joka on syytä
laatia vähintään kymmeneksi vuodeksi eteenpäin
Putkiremontin kustannukset jaetaan
osakkaille yhtiön vastikeperusteen mukaan, joka yleensä on huoneiston pintaala. Mikäli putket korjataan uusimisen
sijaan eikä tehdä muita kiinteistön kuntoa ja toimivuutta parantavia korjauksia,
kustannukset ovat pienemmät. Jos putkien lisäksi remontoidaan märkätilat ja
sähköt, hinta luonnollisesti nousee. Parin
vuoden takaisessa selvityksessä on pääkaupunkiseudulla tehdyistä putkiremonteista seuraavia hintaesimerkkejä:
Putkiremonttihankkeen kokonaiskustannukset muodostuvat varsinaisten remonttitöiden lisäksi mm. kuntotutkimuksista, projektijohdosta, suunnittelusta ja
valvonnasta. Näiden osuus koko hankkeesta on yleensä 10-15%.

Milloin putkiremontti on
ajankohtainen?
Viimeistään kun talo on 50 vuoden ikäinen, putkiston kunto on syytä selvittää.
Päätös on viisasta tehdä mieluummin liian aikaisin, kuin liian myöhään. Jos putket alkavat rikkoutua vähitellen ja aiheuttaen useita vesivahinkoja, aiheuttaa se

Uusimisvaihtoehto:
uudet viemärit ja käyttövesiputket, märkätilat ja sähköt

600-900 €/m2

Kunnostusvaihtoehto:
viemäreiden pinnoitus/sukitus
+käyttövesiputkien uusiminen
+märkätilojen uusiminen
+sähköjen uusiminen
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80-125 €/m2
80-140 €/m2
350-600 €/m2
10-90 €/m2

kiireellisiä ja kalliita yksittäiskorjauksia.
Kiireellä aloitettavan putkiremontin tulos
on huono ja kustannukset korkeat. Lisäksi vakuutusyhtiö voi jättää vahinkoja korvaamatta jos kunnossapito on laiminlyöty.
-Kuulkaas nyt Warelius, on tästä remontista sen verran harmia että italialaisella keittiöllä ja kylppärin marmorilaatoilla tuska hieman lievenisi, kai se
käy? ”Mikäs siinä, jos taloyhtiö päättää
kaikille näin tehdä. Usein kuitenkin määritellään tietty perustaso ja sen ylittävän
tason osakas maksaa itse. Joka tapauksessa lopputulos on nykyaikainen,
asumisen taso ja viihtyvyys paranee ja
asunnon arvo nousee”.

Millaisia menetelmiä
käytetään?
-Kuinka on Warelius, kuussakin käytiin jo
yli 40 vuotta sitten, ei kai nykyään enää
putkiremontti edellytä purkutöitä ja tajunnan räjäyttävää piikkaamista? Kai
tekniikka on niin kehittynyt että homma hoituu parin työpäivän aikana jollain
nano-ydinprosessori-hybridi-high-tech
-menetelmällä? ”Usein puhutaan perinteisestä putkiremontista eli putkien uusimisesta ja toisaalta pinnoitus- ja sujutusmenetelmistä. Nyrkkisääntö menetelmien valinnalle on, että kun putkiston
tekninen käyttöikä on lopussa ja ilmenee
vakavia ongelmia, putket kannattaa uusia. Jos taas kuntotutkimuksissa on todettu vain lieviä ongelmia, niiden ikää
voidaan jatkaa erilaisilla saneerausmenetelmillä”.

Kun putkiremontti todetaan ajankohtaiseksi, hanke etenee vaiheittain:
• Selvitysvaiheessa tehdään putkistojen kuntoarvio ja selvitetään
osakkaiden tarpeet ja alustava kustannusarvio
• Suunnitteluvaihe muodostuu hankesuunnittelusta ja sen jälkeen
tarkemmasta suunnitteluvaiheesta
• Toteutusvaiheessa valittu urakoitsija toteuttaa remontin taloyhtiön
teettämien suunnitelmien mukaisesti.
Perinteisin menetelmä on purkaa vanhat putket ja asentaa tilalle uudet. Menetelmä edellyttää usein raskaita purku- ja
rakennustöitä, toisaalta remontin jälkeen
putkisto ja tilat ovat uudenveroiset. Uusien putkien arvioitu käyttöikä on 50 vuotta.
Nykyään on käytössä myös tehdasvalmisteisia vesi- ja viemäriputket sisältäviä asennuselementtejä, jotka sijoitetaan
joko uusiin paikkoihin tai alkuperäisten
hormien tilalle. Elementit soveltuvat erityisesti 60-70 lukujen elementtitaloihin ja
etuja ovat mm. nopeampi asennettavuus.
Arvioitu käyttöikä on 50 vuotta.
Viemärit voidaan pinnoittaa, jolloin
putken sisäpinta käsitellään pinnoitusmenetelmällä. Menetelmä sopii erityisesti
pystyviemäreille. Asennusaika on muutama viikko ja käyttöikä 15-50 vuotta menetelmästä ja laadusta riippuen. Viemärin sujutus tarkoittaa että vanhan putken
sisälle tehdään uusi putki. Sujuttamalla
voidaan uusia pohja-, tontti- sekä pystyja vaakaviemärit. Asennusaika on tyypillisesti muutama viikko ja käyttöikä 30-50

vuotta. Myös käyttövesiputkia on mahdollista pinnoittaa. Usein myös näitä eri
menetelmiä voidaan yhdistellä.

Joudunko evakkoon?
-Kertokaas Warelius, pitääkö evakkoreki
lastata vai seuraanko työn etenemistä
kotisohvalta? ”Täydellisen putkiremontin keskellä asuminen vaatii sopeutumista. Pöly ja porausäänet häiritsevät,
lämmitys ja vesi voivat olla poikki. Huoneistoon pitää raivata urakkatilaa, jotta
laatat, laastit ja tarvikkeet saadaan kuljetettua”.
Mikäli sekä märkätilat että putket uusitaan, yhtiökokous voi päättää, ettei sillä putkilinjalla asuta, jolla töitä tehdään.
Tämä nopeuttaa urakan etenemistä ja
vähentää kustannuksia. Remontista aiheutuva häiriöaika riippuu urakan sisällöstä. Jos putket uusitaan pinta-asennuksilla ja viemärit sujutetaan, häiriöaika
voi olla 1-4 viikkoa. Jos putket, viemärit

ja märkätilat vesieristyksineen uusitaan,
kylpyhuoneet ovat pois käytöstä 6-12
viikkoa.

Remontin jälkeen?
-Warelius, hommahan toimii normaalilla perävalotakuulla, vai? ”Vakavarainen
urakoitsija antaa työ- ja takuuajalle rahoitus- tai takauslaitoksen myöntämän
vakuuden, joten osakkaan ei tarvitse
huolestua kun urakka on valmis ja työmaa-alue tyhjenee. Luotettava urakoitsija vastaa aina tekemisistään ja normaalisti takuuaika on kaksi vuotta”.
Warecon useiden kymmenien putkiremonttikohteiden kokemuksella Tom Warelius tietää, milloin putkiremontti onnistuu: ”Taloyhtiötä pitää johtaa hyvin.
Hallituksen ja isännöitsijän pitää ajaa
pitkäjänteisesti yhtiön etua ja osakkaiden tarpeiden ohjaamina. Remontti pitää valmistella hyvin. Tärkeää on että
remontin osapuolten, eli osakkaiden,
hallituksen, isännöitsijän, valvojan ja
urakoitsijan kesken vallitsee luottamus
ja vahva yhteinen intressi, potkitaan samaa palloa ja kohti samaa maalia. Peli
kärsii jos potkitaan toista nilkoille. Urakoitsijan rooli on yleensä näkyvin ja edellyttää työmaahenkilöstöltä taidon lisäksi
tunneälyä ja hienotunteisuutta, koska liikutaan ihmisten kodeissa.”

Satopihlajan hiekkalaatikon uudet leikkimökit.
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Taiteilijaperhe Viikinmäestä

TEKSTI ja KUVA: Marjatta Tahvanainen

Viikinmäessä, Kiviteltankadulla asuu lapsiperhe, Pasi Mälkiä
ja Tiia Matikainen sekä tyttäret Helmi, 9 v. ja Helka 6 v. Pasi
ja Tiia tapasivat toisensa opiskelijabileissä vuonna 1999.
Viikinmäkeen he muuttivat vuonna 2003 aluksi kaksioon ja
perheen kasvettua nykyiseen isompaan asuntoon. Kymmenessä vuodessa paikka on ehtinyt jo muodostua kotiseuduksi ja siihen on vaikuttanut paitsi lähiympäristön hieno luonto, jossa paljon retkeillään perheen kanssa myös talossa
vallitseva hyvä henki talkoineen ja mukavine naapureineen.
Helmin koulu, Pihlajiston ala-aste, on turvallisen matkan
päässä ja Helkan päiväkoti Vikkeri aivan kotia vastapäätä.
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Mutta ovatko he aivan tavallinen suomalainen lapsiperhe? Eivät,
sen näkee ympärillään jo kodin ovesta sisään astuessaan. Vanhemmat ovat taiteilijoita ja lapsillekin näyttää periytyneen aimo
annos taiteellista lahjakkuutta. Ne opiskelijabileet olivat Kuvataideakatemian kevätpäättäjäiset ravintola Kaisaniemessä.
Pasi ja Tiia ovat molemmat kuvanveistäjiä. Pasi on on alkuperäiseltä koulutukseltaan Kuvataideakatemiasta v. 1999 valmistunut taidemaalari, mutta sittemmin siirtynyt kuvanveiston puolelle. Hän käyttää materiaaleinaan esimerkiksi maalattua kipsiä
ja lujitemuovia. Tällä hetkellä hänellä on tekeillä julkinen taideteos, 6 m korkea reliefi Viikinmäen korttelitaloon. Teoksen aiheena
on sadunomainen metsämaisema ja se tehdään lujitemuovista.
Oli aivan sattuma, että juuri Viikinmäestä kotoisin oleva taiteilija
kutsuttiin tekemään teos Viikinmäkeen. Työ valmistuu syksyllä
2014 ja se vie taiteilijalta lähes kaiken ajan. Lisäksi ensi helmikuussa hän osallistuu yhteisnäyttelyyn Forum Boxissa, johon
täytyy myös valmistautua. Pasin työpaikka eli työhuone on Herttoniemessä, joka on sopivan pyöräilymatkan päässä kotoa.
Tiia valmistui Taideteollisesta Korkeakoulusta keraamiikkataiteilijaksi v. 2002. Hän oli jo ennen opiskeluaikoja harrastanut ja
opetellut keramiikan tekemistä, mm. kouluaikoina Savonlinnan
taidelukiossa.
Tiia tekee keramiikkaveistoksia ja käyttää materiaaleina myös
kipsiä ja betonia, jonka käsittelyn uudet mahdollisuudet kiinnostavat häntä tällä hetkellä erityisesti. Hän on mm. tehnyt vuonna 2009 Valtion tilaustyönä Helsingin Norssin pihalle teoksen
”Asfalttikukkaset”, jonka materiaalina on betoni. Tiialla on ollut
työhuone vuodesta 2011 saakka Roihupellon teollisuusalueella
sekin mukavan työmatkan päässä. Aikaisemmin työhuone oli
Suomenlinnassa, mutta työmatkat olivat hyvin hankalat ajatellen
lapsiperheen arkea. Tiialla on tulossa näyttely Galleria Koneeseen Hämeenlinnaan ensi vuoden maaliskuussa ja lisäksi ensi
kesänä Majakkasaari Söderskäriin.

kuvat: ©Pasi Mälkiä

Eksyksissä, maalattu kipsi, 30x30x30cm, 2012 Pasi Mälkiä

Hämärän morsian, maalattu ja piirretty kipsi,
42x45x55cm, 2011 Tiia Matikainen

Pyrstötähti, maalattu kipsi, 30x20x20cm, 2012 Pasi Mälkiä

Haastaja, keramiikka, 43x46x48cm, 2013 Tiia Matikainen

Kummallakin on omat työnsä ja työhuoneensa ja omat uransa taiteilijoina. Miten se vaikuttaa työhön, puhuvatko he töistään
toisilleen, kilpailevatko keskenään niitä tehdessään vai kannustavatko he toisiaan? Mistä löytyy inspiraatio? Tällaisia kysymyksiä risteili haastattelijan päässä keskustelun aikana.
Kyllä he keskustelevat työprosessin aikana ja antavat palautetta toisilleen ja saattavat olla eri mieltäkin, mutta jokainenhan
tekee kuitenkin oman näkemyksensä mukaan. Teknistä apua ja
yhteisiä työkaluja saatetaan hyödyntää puolin ja toisin, se hyvä
puoli on samasta ammatista ja samasta alasta. Mutta ”kilpailijoita ei olla, vaan kannustetaan toisiamme ja iloitaan toistemme
menestyksestä, sillä sehän on koko perheen parhaaksi, jos tulee
tunnustusta tai apurahoja” sanovat Tiia ja Pasi yhteen ääneen.
Inspiraatio tulee elämästä kokonaisuudessaan ja sen absurdiudesta ja myös kirjallisuudesta tai musiikista, kertoo Tiia. Pasille
inspiraation aiheita ovat omat unet, lasten satukirjat tai vaikka
animaatioelokuvat ja sarjakuvat. Kun katselemme lopuksi kuvia
molempien töistä, nämä aihepiirit ovatkin tunnistettavissa.
Entä elääkö taiteen tekemisellä nykypäivänä ja miten onnistuu työn ja perhe-elämän yhdistäminen? Elanto tulee monista

eri lähteistä. Täytyy tehdä omien teosmyyntinäyttelyjen lisäksi
muutakin silloin tällöin, mutta se on toisaalta kehittävää ja piristävääkin, ikäänkuin lataustaukoja ja uusien verkostojen luomista. Tiia tekee opetustöitä mm. työväenopistoissa, Annantalolla
ja Keramiikkakeskus Septariassa Kaapelitehtaalla tai kursseilla
muualla Suomessa. Pasi taas tekee esim. museomestarin keikkatöitä , mikä tarkoittaa mm. näyttelyjen rakentamista.
Perheen arki sujuu nykyään aika hyvin sovitellen ja säätäen,
kun molempien työhuoneet ovat helpon matkan päässä ja lapset
ovat jo kasvaneet näinkin isoiksi.
Entä mitä tulevaisuudentoiveita Tiialla ja Pasilla on? Ei mitään
erityisen ihmeellisiä toiveita. Eletään vuosi kerrallaan. ”Olisi kyllä kiva, jos saisi useampivuotisen apurahan, niin saisi rauhassa
tehdä omaa työtään,” kuuluu vielä varovainen toivomus.
Oli hienoa saada tutustua kahden lahjakkaan taitelijan ja heidän perheensä elämään ja nähdä, miten he ovat rohkeasti pystyneet toteuttamaan omaa kutsumustaan ja onnistuneet siinä.
Jään kiinnostuneena odottamaan tulevia näyttelyitä ja varsinkin
sitä Viikinmäen oman taiteilijan tekemää korttelitalon isoa reliefiä.
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Piispa tarkasti Pihlajiston
TEKSTI: Paula Närhi | KUVAT: Helena Pietinen

Pihlajisto-Viikinmäen asukasyhdistyksen tämänvuotiset Syyspippalot saivat
kunniavieraaksi Malmin seurakuntaa tarkastamassa olleen piispa Irja Askolan.
Suoraan Malmin kirkon juhlamessusta tapahtumaan saapunut piispa solahti vikkelästi ihmisten joukkoon. Hän oli kiinnostunut kuulemaan, millaisia ajatuksia
liikkuu ihan tavallisen pohjoishelsinkiläisen mielessä.
Idea piispan mukaan pyytämisestä syntyi Pihlajisto-Viikinmäen asukasyhdistyksen palaverissa, jossa huomattiin, että Syyspippalot osuvat päällekkäin Malmin seurakunnan
piispantarkastuksen kanssa. Vihavaisen Mirjam ja Ari hoitivat yhteydet seurakuntaan,
ja asukasyhdistyksen iloksi piispalta saatiin myöntävä vastaus.
Pihlajiston Syyspippalot olivat piispan kolmipäiväisen tarkastuksen viimeinen etappi.
Tarkastusmatkalla piispa oli tutustunut seurakunnan toimintaan ja hallintoon sekä paikallisiin yrityksiin ja oppilaitoksiin. Syystapahtumaan osallistunut Askola ei kuitenkaan
osoittanut väsymyksen merkkejä. Hän kuunteli hymyillen, kun Syyspippalot jouhevasti juontanut Mauri Tahvanainen lainasi piispan kirjoittamia runoja ja vastasi keskittyneesti Marjatta Tahvanaisen hänelle esittämiin kysymyksiin. Ennen lähtöään piispa
kiersi kiireettömän oloisesti Salpausselän auringossa kylpevää leikkipuistoa ja pysähteli
jututtamaan ihmisiä. ”Meillä on erittäin miellyttävä, pienen ihmisen asiaa ajava ja tässä
ajassa kiinni oleva piispa”, kiitteli Marjatta Tahvanainen monien muiden lailla.
Pihlajistolaiset tekivät kekseliäällä eleellään kirkkohistoriaa. Asukasyhdistyksen tapahtuma lisättiin osaksi Malmin piispatarkastuksen varsinaista ohjelmaa ja kirjattiin myös
notaarin laatimaan tarkastuspöytäkirjaan. Pihlajisto on nyt siis virallisesti piispan tarkastama ja selvisi tarkastuksesta puhtain paperein. Notaarin tehtävää hoitanut Kannelmäen seurakunnan pastori Nina Rajamäki totesikin allekirjoittaneelle tapahtuman jälkeen:
”Siellä Pihlajiston ulkoilmatapahtumassa oli todella mukava tunnelma.”
Hyvä Pihlajisto-Viikinmäen asukas
Kotiseurakunnassasi voit tänäkin vuonna pysähtyä joulun ihmeen eteen.
Tule mukaan juhlimaan Vapahtajan syntymää!
Jouluisia tapahtumia Pihlajiston seurakuntakodilla Ti 3.12. Koko perheen Joulutuunajaiset klo 18–19.30. Ilm. riitta.koivisto@evl.fi. Itsenäisyyspäivänä 6.12. Kauneimmat joululaulut klo 15, glögi- ja piparitarjoilu. To 19.12. Joulupuuroa ja -lauluja
Pihlajiston ostarilla klo 11–13.
Pihlajiston seurakuntakodin viikkotoiminta. Su pyhäkoulu klo 10. Ma päiväkerho
klo 9–11. Muskari klo 10.30. Askartelukerho (7-12v) klo 15. Naisten raamaƩupiiri
klo 18 (parilliset viikot). Ti Suomenkielen ryhmä klo 10. Käsityökerho aikuisille klo 13
(parilliset viikot). Ke Perhekerho klo 9.30–11. To Asukaskahvila Olohuone klo 12–14.
Pe Päiväkerho klo 9–11.
Viikinmäen kerhohuone, Harjannetie 47B. Ti Perhekerho klo 9.30–11.
Joulun ajan tilaisuuksia Pihlajamäen kirkolla. La 23.11. Myyjäiset klo 11–13, käsitöitä, leivonnaisia, puuroa ja torƩuja jne. Su 15.12. Kauneimmat joululaulut klo
16 (erityisesƟ lapsiperheille) ja klo 18. Ti 17.12. Yksinäisten jouluateria klo 12, ilm.
kirkolle 13.12. mennessä. Su 22.12. Joulukonserƫ ”Joulun tähdet” klo 16. Ke 18.12.
Kirkkohetket lapsille klo 9.15, 10.15 ja 12.30. Ti 24.12. Jouluaaton hartaus erityisesƟ
lapsiperheille klo 15. Jouluyön hartaus klo 23. Ke 25.12. Joulupäivän messu klo 10.
To 26.12. Seurakunnan yhteinen messu Malmin kirkossa klo 10, bussik.
Diakonian ajanvaraus Pihlajistossa ke klo 10–11 p. 09 2340 4480.
Pihlajiston seurakuntakoƟ, TiirismaanƟe 4, p. 09 2340 4437.
Pihlajamäen kirkko, LiuskeƟe 1, p. 09 2340 4427,
pihlajamaki.piiri@evl.fi

Rauhallista ja
siunattua joulua!
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Syyspippalot leikkipuistossa 22.9.13
TEKSTI: Anna-Lisa Korhonen | KUVAT: Lauri Perho ja Anna-Lisa Korhonen
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TEKSTI ja KUVAT: Anna-Lisa Korhonen

Retket

Loviisan matka toukokuisena lauantaina
a
Ensimmäinen pysähdys oli Loviisan torilla. Jotkut tekivät ostoksia.
Oppaan johdattelema kiersimme bussilla kaunista Loviisaa ja
sai
saimme ihailla sen alkukesän pihaloistoa. KuulimOpas Birgit Korhonen.
me
Lov
Loviisan historiaa aina perustamisestaan 1700-luvu
vulta nykypäivään. Ruokailu tapahtui 1800-luvun
lop
loppupuolella rakennetun tunnelmallisen Ulrikanho
hovin maittavasta buffet-pöydästä.
Malmgårdin kartanoa esitteli meille itse kreivi
Jo
Johan Creutz. Kartanon omistajan nimi on ollut
CCreutz vuodesta 1614 saakka. Nykyisen 1880-luvvulla rakennetun hollantilaista uusrenessanssia
eedustavan tiililinnnan on suunnitellut arkkitehti F.A.
Sjöström kreivi
Carl Magnus Creutzin eläkepäivien
asunnoksi.
Nykyisin kartano on erikoistunut
luonnonmukaiseen viljelyyn sekä
luomutuotteiden jalostukseen. Kartanon entisessä navetassa toimii
tänä päivänä panimo. Kreivi selvitti
meille luomuoluen saloja. Spelttivilja kasvaa pelloilla ja sähköenergia tuotetaan oman kosken
vesivoimasta. Panimon yhteydessä
on kartanon oma puoti, josta
ostimme innolla luomutuotteita.

Kerttu Niemi ostoksilla torilla.

Kreivi esittelee panimoa.

Teatterimatka Tampereelle
T
Lo
Lokakuisena
lauantaina lähdimme perinteiselle teatterimatkalle. Olimme ostaneet liput Tampereen työväenteatterin Kulkuri esitykseen. Kulkuri
m
muuttui yllätykseksemme Luolamieheksi sairaustapauksen vuoksi.
m
Teatterilla saimme uudet liput ja korvaukseksi esityksen vaihtumisesta
myös väliaikatarjoilulipukkeet.
m
Ruokailu tapahtui meille entuudestaan tutussa Natalie-ravintolassa.
Matkasta muodostui hauska, kotiin saapui illalla täysi bussi iloisia ja
tyytyväisiä retkeläisiä.
ty

det liput.

Elisa jakaa uu
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Kulmilta

Asukkaita ajattelevaa isännöintiä Myyrmäen Huollossa
Syksy on kiireistä aikaa toimistollamme. Olemme tehneet laajan yhteistyökumppanikilpailutuksen kesän 2013 aikana. Haimme usean alan
yrityksistä yhteistyökumppaneita. Kilpailutus tehtiin osittain niin, että
mietimme myös taloyhtiöiden ja niiden asukkaiden tarpeita. Esimerkiksi putkiliikkeiltä pyysimme asukkaille kuuluvien töiden, kuten astianpesukoneen asennuksen hintaa. Tuntiveloitushintojen lisäksi tarjokkaiden
arvioinnissa käytettiin yksikköhintoja, tarvikealennuksen määrää, laskutuslisiä, päivystyspalveluiden mahdollisuutta, sekä kokemuksiamme
yhteistyöstä yrityksen kanssa.) Suosittelemme yhteistyökumppaneitamme taloyhtiöille, sekä niiden asukkaille. Muistutan kuitenkin, että
kilpailuttaminen kannattaa aina.
Olemme huomioineet myös alueellemme muuttavien uusien asukkaiden tiedontarpeen tekemällä uusille asukkaille jaettavan veloituksettoman asukastiedotteen. Siinä kerromme toimistojemme yhteystiedot
ja aukioloajat, sekä helpoimmat tavat olla yhteydessä kanssamme erilaisissa asioissa, kuten päivystys ja hätätyöt, ovenavaukset, vikailmoitukset, muuttoilmoitukset, osakeluetteloon merkitsemiset, autopaikat ja
saunavuorot sekä osakkaan remontit. Tällä tiedotteella pyrimme joustavaan ja sujuvaan palveluun alueemme asukkaille.
Parhain terveisin
Mika Lehtonen, toimitusjohtaja
Kesäkuussa poistimme taas jättibalsameja. Edellisen
vuoden talkoot näkyivät siinä, että kasvusto oli pienempi.
Silti puuhaa riittää
jatkossakin.

Eläkepäivät ovat koittaneet
Kuva Anna-Lisa Korhonen

Seuraava teksti tuli toimitukseen leikkipuisto
Salpausselästä: ”Kiitän kaikkia tuttuja Pihlajistossa ja
Viikinmäessä, ihanat ihmiset!
Mukavat 22 vuotta ovat olleet aivan upeita.
Kaikille kaikkea hyvää ja oikein iso hali.”
Elämän ihana taika
on eteenpäin vierivä aika,
sillä jokainen kaunis muisto
on sydämessä kukkiva puisto!
Terveisin Maarit Mäkelä

Toimitusjohtaja vaihtui
Teksti Anna-Lisa Korhonen

Pentti Nurminen jäi kesällä eläkkeelle Heka-Pihlajisto Oy:stä (Helsingin
kaupungin asunnot oy). Uutena toimitusjohtajana aloitti Kimmo Hietala. Hänen toimialueeseensa kuuluu myös Heka-Vallila Oy.

Pihlajiston ala-asteen uusi
verkkolehti
Teksti Nea Meijer
Pihlajiston ala-asteen mediatiimi on perustanut uuden verkkolehden.
Mediatiimin jäsenet kävivät mediakeskuksessa verkkolehtikurssilla,
jossa opittiin, miten verkkolehteen voi lisätä tekstiä ja kuvia.
Verkkolehteen kirjoitetaan siitä, mitä Pihlajiston ala-asteella tapahtuu ja tehdään. Lehdessä on juttuja kuvis- ja käsitöistä, erilaisista retkistä ja koulun tapahtumista kuten Unicef-kävelystä ja kykykilpailusta.
Mediatiimi on koottu oppilaista, jotka oikeasti tykkäävät tehdä töitä
tietokoneella ja ovat kiinnostuneet käyttämään iPadeja ja muuta tekniikkaa. Mediatiimin mielestä verkkolehden tekeminen on kivaa! Mediatiimi
kokoontuu joskus koulupäivien aikana ja joskus koulun jälkeen.
Verkkolehti löytyy, kun googlettaa ”Pihlajiston ala-asteen verkkolehti”.

Pihlajiston ala-asteen vanhempaintoimikunnan syyskausi
käynnistyi Halloweenjuhlilla
Teksti Anita Kuokokari-Pölkki
Pihlajiston ala-asteen vanhempaintoimikunta PIHLAVA on perinteikäs
vanhempainyhdistys, joka on toiminut koululla jo pitkään. Tänä syksynä pitkäaikainen puheenjohtaja kuudesluokkalaisen äiti Tiina Oksanen
väistyi tehtävästä ja ekaluokkalaisen äiti Anita Kaukokari-Pölkki otti
vastaan puheenjohtajuuden.
Uusi puheenjohtaja pääsi heti tositoimiin suunnittelemaan vuosittaista jo perinteeksi muodostunutta Halloweenjuhlaa toimikunnan
kanssa. Vanhat toimikunnan konkarit neuvoivat uusia tulokkaita matkan varrella ja juhlat pidettiin 29.10. koululla. Juhlissa oli mukana parisenkymmentä vapaaehtoista vanhempaa puffetmyyjinä, karkkipisteellä, kasvomaalauksessa, toimintapisteissä ja yleisen järjestyksen
valvojina. Toiset parikymmentä vanhempaa leipoivat komeita Halloweenaiheisia leipomuksia pienten herkkusuiden syötäväksi. Juhlassa
palkittiin vanhempaintoimikunnan varoilla 8 karmaisevimpaan asuun
pukeutunutta ja limbokisan tyttöjen ja poikien sarjojen voittajat.
Vanhempaintoimikunnan pyörittämisessä haasteita tuo esimerkiksi tiedottaminen toiminnasta koteihin. Vanhemmat eivät välttämättä
tiedä, että vanhempaintoimikunta on vapaaehtoista toimintaa koulun
ja oppilaiden hyväksi, ja että kaikki koulun oppilaiden vanhemmat ja
huoltajat ovat tervetulleita toimintaan mukaan koska tahansa parhaaksi katsomansa mittaiseksi ajanjaksoksi. Vanhemmat arastelevat

sitoutumista toimintaan, vaikka mitään sitoutumista ei käytännössä
vaadita. Yhteistyöstä muiden vanhempien kanssa saa kuitenkin tukea oman lapsen kasvatukseen ja lasten välisiin suhteisiin vaikuttaa
positiivisesti se, että lasten vanhemmat ovat kavereita ja tekemisissä
keskenään.
Pihlajiston ala-asteen koulun rehtori Ari Vainikka tukee vahvasti
vanhempainyhdistyksen toimintaa ja osallistuu sekä kokoontumisiin
että tapahtumiin. Myös opettajia oli Halloweentapahtumassa mukana. Pihlajistossa on siis upeaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja
pitkät perinteet yhdessä toimimiseen. Tapahtumista saaduilla tuotoilla
vanhempaintoimikunta tukee koulua erilaisissa hankinnoissa ja projekteissa. Avustuksia on myönnetty esimerkiksi koulun savenpolttouuniin, retkien pääsymaksuihin tai sählymailojen hankintaan. Toiminnan
taustalla on ajatus, että kaikki lapset voisivat osallistua samanarvoisesti koulun toimintaan vanhempien varallisuudesta tai maksuhalukkuudesta riippumatta.
Kevätkaudella on vuorossa toinen toimikunnan vuosittaisista isoista tapahtumista. Palmumarkkinat järjestetään koululla pääsiäisen aikaan. Ja kuka tietää, mitä kaikkea tässä välissä vielä keksitäänkään!
Lisätietoja PIHLAVAN toiminnasta saa pj Anita Kaukokari-Pölkiltä,
email: ninielster@gmail.com
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Alepa pihlajisto
aina aamusta iltaan!
ma-la 7-23
su 10-23
Pihlajiston Alepasta saat
sen mitä tarvitset,
sillä valikoimathan ovat
ihmeen laajat.
Kaikki Alepan edulliseen
hintaan ja Bonuksien kera.
Tervetuloa ostoksille,
tähän ihan naapuriin!

toimituskulut

690

ruokakauppasi netissä

alepa.fi/kauppakassi

Alepa Pihlajisto
Salpausseläntie 11

naapuri, jonka
tunnet nimestä.

Kun Sinun on aika hankkia ajokortti,
tervetuloa Autokoulu Kulmikseen!
Kurssimaksun voi maksaa useammassa erässä.

Uusi kurssi alkaa
maanantaisin klo 17.00

20 VUOTTA RAKENNUSSUUNNITTELUA
TUTKIMUS · SUUNNITTELU · VALVONTA
RAKENNUSSUUNNITTELUA
RAKENNESUUNNITTELUA
PÄÄSUUNNITTELUA
VASTAAVATYÖNJOHTAJA
ENERGIATODISTUKSET

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUKSET
JA KOSTEUSMITTAUKSET
KUNTOARVIOT JA -TUTKIMUKSET
PINTA-ALAMITTAUKSET
RAKENNUKSEN ILMANVUOTOMITTAUS

Viikintori 3, Viikin Prisma, 00790 Hki

Varaa paikkasi nyt

010
322 2666
autokoulukulmis.fi
PIHLAJISTON ASUSTEHUOLTO
Salpausseläntie 13, ostoskeskus R-kioskin vieressä, 00710 Hki

Avoinna: ma-pe klo 11-19, la sopimuksen mukaan

Puustellinpolku 12, 00410 Helsinki
P. (09) 871 1281 F. (09) 757 2008
toimisto@arkkitehtuuritoimistovisio.fi
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joka 10. housun lyhennys ilmainen

puh. 046 627 5743
[[[TMLPENMWXSREWYWXILYSPXS½

Leikkaa irti

www.arkkitehtuuritoimistovisio.fi



Naisten vaatteita edullisesti
- takit, jakut puserot housut ym. alkaen 5 €
Nopea korjauspalvelu
- uudet vetoketjut, lyhennykset ym.

MUKAVAA
JOULUA

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.

Heikki Koivisto
Taiteilija

– muotokuvia
– henkilömaalauksia
Salpausseläntie 12-16 E 79
00710 Helsinki
GSM 050 461 1987
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Sivuapteekin väki toivottaa
asiakkailleen Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2014!

Kauneushoitola

TUULIKKI

TOTEUTAMME UNELMIA

Tuija Hasu
SKY-kosmetologi

myös

- meiltä
Muista kortit!
lahja

PIHLAJAMÄEN OSTOSKESKUS
Meripihkantie 3, 00710 Helsinki
Puh. 09-374 3584
ZZZNDXQHXVKRLWRODWXXOLNNLÀ

Day Spa Yade on moderni ja viihtyisä kauneushoitola
vanhankaupungin sydämessä. Tarjoamme monipuolisen valikoiman palveluja, kuten kasvohoidot, sokeroinnit,
ripsienpidennykset sekä paljon muuta.
Tällä kupongilla saat 20% alennuksen valitsemastasi hoidosta
tai lahjakorƟsta. Kuponkia ei voi yhdistää muihin etuihin.
Kuponki on voimassa 31.03.2014 saakka.
Tervetuloa!
Day Spa Yade
ViikinƟe 11 Lh1 | 00560 Helsinki | 044 214 9459
info@dayspayade.fi | www.dayspayade.fi
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MYYMME:
s #HEVROLET s /PEL
s ÁKODA s ,AADUKKAAT
vaihtoautot

HUOLLAMME:
s #ADILLAC s #HEVROLET
s #ORVETTE s (UMMER
s /PEL s 3AAB
s ÁKODA s 3UBARU

Anna meidän tehdä
autounelmistasi totta ja
pitää sinusta ja autostasi
huolta koko autoelämäsi
ajan.

TERVETULOA
MetroAuto Viikkiin!

Puhelujen hinnat (sis. alv 24 %): Matka- sekä lankapuhelimesta
soittaessa 8,35 snt/puh + 12,09 snt/min.

HELSINKI Viikki
Hernepellonkuja 12

Uudet autot puh. 010 615 2500
Vaihtoautot puh. 010 615 2508
Huolto
puh. 010 615 2540

www.metroauto.ﬁ
Avoinna: automyynti
ark. 9-18 la 10-15
huolto ark. 7-18

