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SUKUTUTKIMUSAIHEINEN ARTIKKELI
ei mahtunut tähän lehteen, sillä kiitos aktiivisten
asukkaiden, lehteen tuli korkeatasoista sisältöä yllin
kyllin. Mitä Mauri Tahvanaiselle tehty Dna -tutkimus
paljasti, jääkin seuraavaan lehteen. Tahvanaisen
suvun kirjallisiin lähteisiin perehtyminen toi esiin
myös vanhempaa sukututkimusta, joista digitoituna löytyi ainakin Suomen sukututkimusseuran
julkaisemassa Genos -lehdessä v. 1987 ollut Juhani
Nuoton artikkeli ” Tahvanaisten varhaisvaiheet - sirpale Savon ja Karjalan asutushistoriaa”
http://www.genealogia.fi/genos-old/58/58_1.htm
Lue erityisesti Ilomantsin Tahvanaiset. Tässä artikkelissa mainitaan mm., että ilomantsilaisen Pitkälahti
-nimisen maatilan omistaja on tuolloin ollut Maurin sukulainen, Jorma Tahvanainen, joka polveutuu
suoraan sen ensimmäisestä isännästä Tahvo Tahvanaisesta kuten Maurikin, vaikkakin Maurin sukuhaara siirtyikin jo varhain pois suvun päätilalta.
Mauri voisi ehkä liittyä Tahvana sukuseuraan…
https://www.tahvana.com/sukuhistoria
… terveisin Mirjam Vihavainen ja Mauri Tahvanainen
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ALEPA PIHLAJISTO
Salpausseläntie 11
00710 Helsinki
6.30-23 ja 9-23

Pääkirjoitus

syksyllä 2018

Pitkä, kuuma kesä on pelkkä muisto ja merkintä tilastoissa. Kuljemme kohti pimeneviä iltoja. Helsingin kaupunki on uusinut sähkökaapeleita Pihlajistossa. ”Anteeksi häiriö, teemme välttämätöntä hyvää” Helen tiedottaa. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden riesana on ollut kaivantoja jalkakäytävillä. Salpausselänpolun kaikki valopylväät on uusittu, tämän pitäisi parantaa ympäristön valoisuutta ja jalankulkijoiden näkyvyyttä pimeällä.
Valmista pitäisi olla marraskuussa. Hyvää kannattaa aina odottaa.
Viikinmäessä avattiin lähikauppa, vihdoinkin moni huokaa. Näin viikinmäkeläisten palvelut paranivat merkittävästi. Enemmän avajaisista toisaalla lehdessä.
Kuten olen monta kertaa todennut, tämän lehden painatus ei ole ilmaista, vaikka lehti lukijoilleen sitä on.
Lehden ilmoittajat osallistuvat osaltaan kustannuksiin. Siitä kiitos heille. Ilmoitustulot eivät kuitenkaan peitä
koko laskua. Helsingin kaupunki jakaa pienavustuksia tiettyihin projekteihin. Asukasyhdistys anoi ja sai avustusta lehden julkaisuun siltä osin, kun ilmoitustulot eivät riittäneet. Rahaa tarvitaan painatukseen, mutta ilman sisältöä ei ole lehteä. Mielenkiintoisia artikkeleita tässäkin lehdessä riittää, joitakin uusiakin kirjoittajia.
Kiitos kaikille lehden tekoon osallistuneille. Kaipaamme jatkossakin juttuja. Otamme kiitollisina vastaan sekä
artikkeleita että ideoita aiheista. Päätoimittajakin vielä puuttuu, ehkä se olet sinä. Ota yhteyttä toimitukseen.
Tätä kirjoittaessa syksy antaa parastaan, luonto hehkuu keltaisena auringonvalossa, kerätkäämme voimia
ja energiaa talvea varten. 
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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!
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Terttu Tiitinen, puheenjohtaja
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Anna-Lisa Korhonen, sihteeri
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Toivo Berg, toiminnantarkastaja
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Anne Kääriä, annkaaria@gmail.com
Marjut Heiskanen,
Elisa Lehtonen, elisa.k.lehtonen@pp.inet.fi
marjutheiskanen@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

Silja Muuri-Möykky, sic@elisanet.fi
Aurora Reinhard, aurora@muu.fi
Sulo Sallinen, sulo.sallinen@hotmail.com
Marjatta Tahvanainen, varapuheenjohtaja
marjatta.tahvanainen@gmail.com
Mirjam Vihavainen, rahastonhoitaja
mirjam.vihavainen@gmail.com
Eila Hörkkö, toiminnantarkastaja
eila.horkko@kolumbus.fi
Olemme myös Facebookissa
https://www.facebook.com/pnvry,
käy tykkäämässa!

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

paino: Rauman Painopiste Oy
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Puheenjohtajan terveiset
Mitä toivomme asuinalueeltamme? Lähellä olevia monipuolisia palveluita, asumismukavuutta, viihtyisää ympäristöä,
toimivia liikennejärjestelyjä ja hyviä ulkoilu- sekä urheilumahdollisuuksia? Varmaan kaikkea tuota ja paljon muutakin. Meillä
jokaisella on omat toiveemme, mutta toteutuvatko ne. Toisaalta on ymmärrettävää, että muutokset ja parannukset eivät tapahdu sormia napsauttamalla. Mutta on myös ymmärrettävää asukkaiden tuskastuminen toteutusten hitauteen. Aika ajoin saamme
lukea lehdistä kuinka monimutkainen byrokratia estää ja vaikeuttaa parannusehdotusten läpimenoa. Asukkailta vaaditaan aktiivisuutta, sitkeyttä ja valppautta saattaa toiveensa kaupungin päättäjien ja eri toimialojen tietoon. Olisi toivottavaa, että toiveet
otetaan tosissaan, ovathan asukkaat oman alueensa asiantuntijoita!
Kaupunki on käynnistänyt osallistuvan budjetoinnin, jonka tarkoituksena on talouden ja asukasdemokratian yhdistäminen.
Kaupunkilaiset voivat esittää muutos- tai parannusideoita, joista valitaan toteuttamiskelpoiset ja sen jälkeen ne tulevat äänestettäviksi. Toivottavasti osallistuva budjetointi on aito väline, jonka avulla asukasdemokratia toteutuu!
Toisaalla tässä lehdessä on stadiluotsi Outi Rissasen artikkeli, jossa hän valottaa mistä osallistuvassa budjetoinnissa on kysymys.
Stadiluotsi Rissanen toimii Koillis-Helsingin suurpiirissä, johon Pihlajisto ja Viikinmäki kuuluvat. Stadiluotsi on linkki asukkaiden ja
kaupungin välillä.
Asukasyhdistys järjestää 19.11. asukasillan, jossa käsitellään osallistuvan budjetoinnin toteutusta.
Illasta tulee vielä tarkempi ilmoitus. 
Leppoisaa talven odotusta Pihlajiston ja Viikinmäen asukkaille!
Terttu Tiitinen

Kannen kuva: Hiukkaskiihdytin CERNin sivuilta. Alla linkki kuvaan.
https://dailygalaxy.com/wp-content/images/6a00d8341bf7f753ef01b8d1e0d8c8970c.jpg?x14277
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Vaihtoehtona asumisoikeusasunto
Asumisoikeusasuminen on käytännössä vuokra-asumisen ja omistusasumisen välimuoto.
Se voi olla vaihtoehto henkilöille, jotka eivät
halua sitoutua suureen ja pitkäaiseen asuntolainaan, mutta haluavat turvallista asumista.
Asumisoikeusasuntoa voi hakea, jos ei omista
asuntoa tai ei ole taloudellisesti mahdollista
ostaa omaa asuntoa. Asunnon hankkiminen
tapahtuu hakemalla kunnalta järjstysnumero
ja ilmoittamalla tarvittavat tiedot taloudellisesta tilanteesta ja halutusta kohteesta. Yli
55-vuotiaiden ei tarvitse esittää varallisuustodistusta asuntoa hakiessa. Kunta hyväksyy
asumisoikeuden haltijaksi asumisoikeuden
hakijat näiden järjestysnumeron mukaisessa järjestyksessä. Käytännössä halutuimpien
kohteiden hakuaika voi olla pitkä.
Asumisoikeuden haltija maksaa asumisoikeusmaksun, joka on 15 % asunnon hankintahinnasta, ja sen lisäksi vuokraan verrattavaa käyttövastiketta. Asumisoikeusmaksun
suuruuteen vaikuttaa asunnon koko ja neliöhinta sekä sijainti ja varustelutaso. Käyttövastikkeella katetaan asumisoikeustalojen
pääoma- ja hoitokuluja. Hoitokulut ovat talokohtaisia joten asukkaiden oma toiminta
vaikuttaa kulujen suuruuteen. Käyttövastike perustuu omakustannusperiaatteeseen ja
sen tulee olla alhaisempi kuin paikkakunnalla perittävät vuokrat. Asumisoikeuden haltija
maksaa siis käytännössä kaikki asunnon hoito- ja pääomakulut. Käyttövastikkeen maksamiseen voi saada asumistukea. Asumisoikeusasunto on elinikäinen asukkaan niin
halutessa.
Asumisoikeusasunnon voi vaihtaa toiseen
asumisoikeusasuntoon elämäntilanteiden
muuttuessa. Sen voi siirtää perheenjäsenelle ylenevässä tai alenevassa polvessa, jättää
perinnöksi tai tilapäisesti vuokrata. Vuokraaminen voi pääsääntöisesti tapahtua enintään
kahdeksi vuodeksi tapauksissa, joissa asumisoikeuden haltija opiskelun, työn tai vastaavan syyn vuoksi asuu toisella paikkakunnalla. Asumisoikeusasuntoa ei siis ole tarkoitettu vuokratulojen hankkimiseksi.
Asumisoikeudesta voi luopua täysin riskittä, sillä asumisoikeusyhtiö lunastaa asumisoikeuden takaisin ja palauttaa poismuuttajalle hänen maksaman asumisoikeusmaksun
rakennuskustannusindeksillä korotettuna.

Rakennuskustannusindeksin nousu on ollut
jonkun verran elinkustannusindeksin nousua
suurempi. Asuntojen hintojen nousu pääkaupunkiseudulla on ollut kuitenkin selvästi vielä nopeampaa.
Suomessa on tällä hetkellä useita asumisoikeusyhtiöitä, joilla on noin noin 45000 asumisoikeusasuntoa. Yhtiöiden omistajat ja toimintaperiaatteet poikkeavat toisistaan. Tämä
vaikuttaa myös asumiskustannuksiin. Pihlajiston, Viikinmäen ja Viikin alureella on useita asumisoikeustaloja. Esimerkiksi Helsingin
kaupungin omistamalla HASOlla (Helsingin
Asumisoikeus Oy) on alueella 10 asumisoikeustaloa. Käyttövastikkeet ovat niissä noin 1012 €/m2/kk. Hyvästä sijainnista ja edullisista
käyttövastikkeista johtuen näihin kohteisiin
on jatkuvasti tulijoita asuntojen vapautuessa. Tällöin pienen järjestysnumeron hankkineet jonossa olevat ovat etusijalla.
Pääkaunkiseudun vaikeaan ja kalliiseen
asuntotilanteeseen on (taas kerran) kiinnitetty huomiota. Vapaisiin työpaikkoihin ei ole

tarpeeksi hakijoita korkeiden asumiskustannusten vuoksi. Asumisoikeusasuntojen rakentamisen lisääminen ja niiden kustannusten kattaminen omavastuuperiaatteella olisi
varmasti yksi hyvä keino asian ratkaisemiseen. Asuntorakentamisen jättäminen asuntosijoittajien varaan on yhteiskunnan kustannusten kannalta omituinen ratkaisu. Asumistuen kustannukset voitaisiin sijoittajien tuottojen takaamisen sijasta käyttää toisinkin.
Nykyinen asumisoikeuslaki on vuodelta
1990. Ympäristöministeriössä on valmisteltu
uutta lakia, mutta ministeri Tiilikaisen tiedotteen mukaan ASO-lakia ei uudisteta tällä hallituskaudella. Uuden lain lopullinen toteuttaminen jää uuden eduskunnan ja hallituksen
kontolle. Aktiivisuutta tarvitaan siihen, että
uusi laki todella edistää hyvin toimivaa asumisoikeuskäytäntöä ja kannustaa asumisoikeusasuntojen rakentamisen lisäämiseen. 
Matti Lindqvist
Asuu asumisoikeustalossa Viikinmäessä

Viikinmäki rakentamisen aikoihin.
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Kesälomalla CERNin hiukkasten parissa
TEKSTI: Marjatta Tahvanainen
KUVAT: Snejana Valtchanova

Snejana Valtchanova on pihlajistolainen
opettaja, joka opettaa fysiikkaa ja matematiikkaa Helsingin Uudessa Yhteiskoulussa
Pihlajamäessä. Hän on kiinnostunut hiukkasfysiikasta ja on käynyt useita kertoja tutustumassa Sveitsissä sijaitsevan CERNin laitoksiin.
Kävin kysymässä Snejanalta lisää tietoja
tästä meille tavallisille ihmisille jopa vähän
salaperäiseltä kuulostavasta tutkimuslaitoksesta ja sen toiminnasta.
Snejana kertoi, että
”CERN on hiukkasfysiikan laboratorio,
jonka nimi juontaa sitä perustamaan asetetun komitean nimestä: ”Conseil Européenne
pour la Recherche Nucléaire”. CERN sijaitsee
Sveitsissä, lähellä Geneveä, Sveitsin ja Ranskan raja-alueella. Siellä tutkitaan aineen rakennetta, vuorovaikutuksia, hiukkasia, aaltoja, maailmankaikkeutta ja teorioita. Siellä
pystytään esimerkiksi luomaan olosuhteita
ja tutkimaan, millainen maailmankaikkeus
oli kun se oli tosi nuori, eli 1 mikrosekuntia
(0,000 001 s) vanha.
CERNissä sijaitsee maailman suurin hiuk-

kastörmäytin, Large Hadron Collider, lyhennettynä LHC-törmäytin. CERNin lisäksi ainakin Hampurin DESY-tutkimuslaitos ja Chicagon FERMILAB-hiukkaslaboratorio ovat
samanlaisia tutkimuslaitoksia, mutta paljon
pienemmässä mittakaavassa. Meitä lähin
kiihdytin, van de Graaff, sijaitsee muuten
Kumpulassa Helsingin Yliopiston Fysiikan
tutkimuslaitoksella.”
Snejana kävi jälleen CERNissä viime kesänä. Mitä hänellä oli siellä tekemistä keskellä
kesälomaansa?
Näin hän vastasi kysymykseeni käynneistään CERNissä:
”Heinäkuussa osallistuin CERNissä fysiikan opettajille suunnatulle kansainväliselle
kurssille. Hain sinne, koska halusin opiskella
lisää hiukkasfysiikkaa. Lisäksi CERNillä on rikas historia, joka kiinnostaa minua. Olen käynyt ennenkin CERNissä ja lisäksi olen vienyt
muutaman kerran koulumme oppilasryhmiä
tutustumis- ja opintomatkoille sinne. Näillä
matkoilla olivat mukana myös opettajakaverini koulun pitkän matematiikan opetta-

Fysiikan opettajia ympäri maailman, Snejana kolmas oikealta ylärivissä.
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ja Eija Janhunen ja lukion erityisopettaja
Minna Eränkö.
Viime kesän kurssi oli tarkoitettu englantia
puhuville yläkoulun ja lukion fysiikan opettajille. Kurssilaisia oli 33 eri kansallisuutta,
joistakin maista oli useitakin edustajia. Yhteensä meitä oli 46, minä olin ainoa Suomesta. Lisäksi siellä oli osallistujia muun muassa
Romaniasta, Unkarista, Belgiasta, Puolasta,
Tanskasta, Ukrainasta, Uudesta-Seelannista,
Palestiinasta, Libanonista, Etelä-Afrikasta,
Espanjasta, Thaimaasta, Israelista ja monista
muista maista.
Kurssin luennot olivat todella mielenkiintoisia ja kaikki luennoitsijat olivat professoreita ja myös CERNin tutkijoita. Jonathan
Ellis oli puhumassa hiukkasfysiikan perusteista. Ines Gil Botella luennoi neutriino
-hiukkasten käyttäytymisestä ja niiden tulevaisuudesta. Manjit Dosanjh esitteli lääketieteellisiä laitteita, jotka toimivat hiukkasfysiikan periaatteiden mukaisesti. Michael
Doser esitteli meille antimaterian mahdollista kokoa. Lisäksi Tassos Kanellakopou-

los esitteli tutkimuskohteita radioaktiivisten
aineiden kanssa.
Tämä kansainvälinen kurssi oli ilman muuta hyvä juttu minulle. CERNissä pääsin haastattelemaan professoreita, mm. Álvaro de
Rújulaa ja Rolf Landuaa sekä tohtori Jeff
Wieneriä. Álvaron kirja (Enjoy our Universe,
Oxford 2018) on hauska ja selkeä. Tuli juteltua cerniläisten kanssa, ja tämän myötä sain
uusia ajatuksia. Lisäksi eräänä päivänä kävimme tutustumassa Geneven keskustaan.
Rhône -joki ja ympärillä näkyvät alppimaisemat olivat kauniita. Yhtenä viikonloppuna
kävimme kurssikaverien kanssa retkellä Mont
Blanc´illa 3589 metrin korkeudessa. Siellä oli
ilmanpaine niin alhainen, 0,770 baria, että
juomapullomme menivät kasaan.
Lopuksi pohdimme Snejanan kanssa kurssin merkitystä ja sen antia hänen omalta kannaltaan näin: ”Mielestäni tuolle kurssille oli
vaikea päästä, koska minun englantini ei ole
niin vahva fysiikassa. Kuitenkin näin kävi, ja
hyvä niin. Ilman muuta menen uudestaan
CERNiin, mikäli pääsen. Voisin esimerkiksi
opiskella lisää Planckin vakiosta, h:sta. Lisäksi neutriinot ovat kiinnostavia ja mysteerisiä.
Niistä haluan tietää lisää.
CERNissä yhtenä kohokohtana oli tapaaminen 90-vuotiaiden professorien Maria ja
Giuseppe Fidecaron kanssa. He ovat olleet
CERNin tutkijoita jo 1950 -luvulta lähtien.
Heillä on ollut valtavan mielenkiintoinen elämä ja suuret tieteelliset ansiot. He olivat ihania ihmisiä molemmat. Giuseppe ja hänen
tutkimusryhmänsä löysivät pioni-hiukkasen
vuonna 1958 SC -ilmaisimella, Syncrocyclotronilla. Oli hienoa, että saimme vielä ottaa
selfien heidän kanssaan CERNin ruokalassa.
Se oli huikea tapaaminen.” Toinen kohokohta matkalla oli se, kun sain nähdä prof. Martti
Pimiän ja hänen työryhmänsä suunnitteleman ja rakentaman ilmaisimen, jolla löydettiin W-bosoni. Sillä he saivat Nobelin palkinnon vuonna 1984.
Tästä kaikesta pääsee helposti, ilman suurempia tieteellisiä tutkimuksia, siihen lopputulokseen, että tieteen parissa käytetty
osa kesälomaa on ollut Snejanalle rikasta ja
antoisaa aikaa. Se on ollut hyödyllistä oman
oppimisen ja opettamisen kannalta, mikä oli
kurssin tavoitteenakin. Lisäksi hän sai paljon
kokemuksia muisteltaviksi ja solmi uusia ystävyyssuhteita eri maista ja kulttuureista kotoisin olevien kollegoiden kanssa. 

ÍSnejana (oik.) ja Mieke
(Belgiasta) sekä 50-luvulta tutkijoina olleet
90-vuotiaat professorit
Maria ja Giuseppe Fidecaro (Italia) ruokalassa.

ÉKuva ilmaisimesta, jolla
löydettiin Nobelin palkinnon arvoisesti W-bosoni
1984. Tiimissä oli mukana
Martti Pimiä.

ÏMaailman suurin hiukkaskiihdytinlaitteisto on
100 metriä tämän kehän
alapuolella (kehän pituus
27 km).
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Kansainvälinen kohtaamispaikka tuli Pihlajistoon
TEKSTI ja KUVAT: Elina Joensuu, suomenopetuksen koordinaattori

M

oni on varmaan ihmetellyt Salpausseläntien Alepaa vastapäätä olevaa
purjemaista kylttiä, jonka ympärillä pörrää kirjavan näköistä porukkaa. Oven
edessä on lastenvaunuja ruuhkaksi asti. Mistä on kysymys?
Paikassa toimii Al-Birr Lähimmäisapu –niminen yhdistys, joka auttaa maahanmuuttajia kotoutumaan Suomeen. Al-Birr siirtyi
syyskuun alussa Pihlajistoon Malmilta, jossa
se oli toiminut useiden vuosien ajan.
– Saimme Helsingin kaupungilta vuokratilat Pihlajistosta, jossa asuu paljon maahanmuutajia, kertoo Al-Birrin perustaja ja
toiminnanjohtaja Saadia Radouai. – Halusimme tulla lähelle asiakkaitamme ja niitä täällä on paljon eikä vastaavaa toimintaa
ollut tarjolla.
Al-Birr on selvästi löydetty. Kuhina onkin
melkoista, sillä päivittäin Al-Birrissä käy 100150 asiakasta. Osa on tuttuja Malmilta, osa
asuu lähikortteleissa.
Mitä kotoutuminen sitten tarkoittaa konkreettisesti? Miksi kotouttamista tarvitaan?
Kaikki muistavat vuoden 2015, jolloin Suomeen saapui ennätysmäärä turvapaikanhakijoita, 35 000. Uutisissa näytettiin päivittäin
kuvia Tornion kautta saapuvista busseista,
joista astui ulos palelevan näköisiä ihmisiä,
tai häthätää avatuista vastaanottokeskuksista, joihin majoitettiin sekä yksin tulleita
ihmisiä, usein nuoria miehiä, että kokonaisia
perheitä. Mitä näille ihmisille on tapahtunut?
Osa odottaa vielä päätöstä turvapaikasta,
osa on jo turvapaikan saanut ja osa on karkoitettu Suomesta. Ne onnekkaat, jotka ovat
saaneet turvapaikan, pääsevät virallisen kotoutumisohjelman piiriin. Siihen kuuluu sekä
kielenopetusta että monenlaista valmennusta Suomessa asumiseen ja työskentelyyn liittyen. Suomeen tulee tietenkin myös muita
kuin turvapaikanhakijoita – kuka avioliiton
kautta, kuka työn perässä. Myös he pääsevät
mukaan kotoutumisohjelmaan.
Todellisuus on kuitenkin toisenlainen. Suomessa asuu tuhansia maahanmuuttajia, jotka eivät ole koskaan osallistuneet viralliseen
8

Al-Birrissä käy paljon äitejä lapsineen.
Opiskelun ajaksi on järjestetty lastenhoito.

kotoutumisohjelmaan. Osa on asunut täällä
vuosia tai vuosikymmeniä ilman minkäänlaista valmennusta. Toisaalta vastaanottokeskuksissa asuvat ihmiset, jotka odottavat turvapaikkaa, eivät myöskään pääse mukaan ohjelmaan. Myös moni heistä haluaisi oppia suomea ja tutustua suomalaiseen yhteiskuntaan.
Juuri tällaisia ihmisiä Al-Birr Lähimmäisapu
haluaa auttaa.
Vaikka Suomessa on hyvin toimiva sosiaaliturvajärjestelmä, sen kiemurat ovat usein
vaikeita suomalaisillekin, saati sitten puutteellisesti suomea osaaville maahanmuuttajille. Al-Birr toimiikin tärkeänä siltana asiakkaiden ja viranomaisten välillä. Sieltä löytyy
apua lomakkeiden täyttämiseen, viranomaisten kanssa asioimiseen ja monien käytännön
ongelmien ratkaisemiseen. Al-Birrin työntekijä saattaa lähteä asiakkaan kanssa Kelaan
tai käydä hänen kotonaan katsomassa, onko
kaikki kunnossa. Tähän ei viranomaisilla ole
aikaa.
Toinen tärkeä toimintamuoto Al-Birrissä on
vertaisohjaus. Se tarkoittaa sitä, että asiakas
saa palvelua omalla kielellään. Vertaisohjaajat
opettavat myös suomen alkeita ummikoille ja
pitävät monenlaista koulutusta eri teemoista
käytännön arkeen liittyen. Teemoina voivat
olla mm. raha-asioiden hoito, hygienia, terveydenhoito, koulutus ja lastenhoito sekä työssäkäynti. Koulutusta järjestetään myös yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa, mm. Väestöliiton ja Planin kanssa.
Suomen kielen opetus on kotoutumisessa
keskeistä. Al-Birrissä järjestetään suomenopetusta aamupäivisin kolmella eri tasolla.
Kaikki opettajat ovat vapaaehtoisia, ja opetus
on ilmaista.
– Tyypillinen opiskelija on vuosia Suomessa
asunut suurperheen äiti, joka ei ole koskaan
ehtinyt suomentunneille, mutta jolla on kova
hinku oppia, kertoo vapaaehtoistyön koordinaattori Elina Joensuu, itsekin suomenopettaja. – Hänellä saattaa olla kotona kymmenen
lasta, joilta hän on oppinut jonkin verran suomea. Useilla on puutteita erityisesti kirjoittamisessa ja jopa lukemisessa. Näissä naisissa piilee valtava voimavara, kunhan he vain
saavat riittävän kielitaidon, Joensuu sanoo. Eräälläkin oppilaalla nuorin lapsi on 3-vuotias,
mutta kolme suurperheen vanhinta opiskelee
jo korkeakouluissa. On koko perheen etu, että
myös äiti oppii riittävän hyvin suomea ja pystyy itse auttamaan lapsiaan koulutehtävissä.
Opetamme heille myös esimerkiksi Wilman

käyttöä, jotta yhteistyö koulun kanssa saataisiin sujumaan hyvin.
Al-Birrissä on järjestetty lastenhoito oppituntien ajaksi, mikä antaa äideille mahdollisuuden opiskella. Se selittää lastenrattaiden
suuren määrän oven edessä.
Toinen tyypillinen asiakasryhmä koostuu
niistä ihmisistä, jotka ovat pudonneet virallisista kotoutumisohjelmista. Hänellä saattaa
olla oppimisvaikeuksia, eikä hän ole saavuttanut riittävää kielitaitoa kolmessa vuodessa, mitä virallisessa ohjelmassa edellytetään.
Heidänlaisensa ihmiset saattavat jäädä täysin
yksin ongelmineen. Myös heille Al-Birr tarjoaa apua.
Mistä järjestö sitten saa rahoitusta? Tällä
hetkellä tärkein rahoituslähde on sosiaali- ja
terveysalojen järjestöjä tukeva STEA eli entinen Raha-automaattiyhdistys. Myös Helsingin kaupunki avustaa toimintaa. Rahoitus on
kuitenkin jatkuva päänsärky kuten kaikilla
kansalaisjärjestöillä. Pihlajiston toimitilojen
edullinen vuokra helpottaa taloutta omalta
osaltaan.
Al-Birr on siis nimensä mukaan lähimmäisten auttamiseen keskittyvä järjestö. Se on todellinen kulttuurien kohtaamispaikka, jonka asiakkaiden kotimaita ovat mm. Somalia,
Irak, Syyria, Etiopia, Afghanistan, Turkki, Marokko ja Vietnam.

Al-Birrin perustaja ja toiminnanjohtaja
Saadia Radouai valittiin Vuoden helsinkiläiseksi vuonna 2015.

Haluamme olla kohtaamispaikka sekä
maahanmuuttajien että suomalaisten kesken, kiteyttää Saadia Radouai. Aikomuksenamme on järjestää avoimien ovien päiviä,
jolloin tutustuminen on helpompaa. Toivomme myös tiivistä yhteistyötä asukastalo Mestan kanssa. 

Al-Birr Lähimmäisapu ry
Salpausseläntie 12-16
00710 Helsinki
www.albirr.fi
Avoinna arkisin 8.30 – 20.00

Kirjoittaminen on monelle
maahanmuuttajalle vaikeaa,
mutta harjoitus tekee mestarin.
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Heljän luova kesä
TEKSTI ja KUVAT: Irma Mattila

Kuisminin Eila kirjoitti
runomuotoon:
Heljä sukkia kutoo
ja kukkia sitoo.
Heljän käsissä syntyvät
kissat, hiiret,
satuhahmot kaikenlaiset.
Heljällä ideoita riittää,
vaikka muille jakaa
oikein olan takaa.

H

eljä jatkoi talvella aloittamaansa sukkien neulomista ja ohjaamista kesällä
ulkona ‘Kankurin kukan’ näyteikkunan
edessä. Kesän kuumuuskaan ei tahtia haitannut. Kuumuutta päästiin pakenemaan läheisen vaahteran varjoon. Pöytä ja tuolit siirtyivät sinne kätevästi.
Pöydän ympärillä valmistui kymmeniä
sukkapareja. Sukat olivat useimmiten nyt
niin suosittuja kuviosukkia.
Jopa miehet rohkaistuivat tekemään tilauksia saapassukista.
Samalla sukkaostoksia tehdessään moni
teki myös kukkaostoksia.
Jos kesällä alkoi kantapään neulominen
kauhistaa, avun sai silloinkin Heljältä.
Tämä ‘sukkapiiri ‘oli monelle kulkijalle sosi- Heljä ja Nina, joka oli kuvanottohetkellä kysymässä neuvoa neulomispulmaansa.
aalinen tapahtuma. Pöydän lähelle oliEevi
mukaNiva,
va parkkeerata vaikka oman rollankin3kanssa
C luokalta.
tarinoimaan. Moni sanoi tulleensa parikin
kertaa päivässä istumaan vilvoittavaan tuulenvireeseen vaahteran varjoon,kun kotona
alkoi olla liian kuuma.
Tämä Kankurin kukkahan on saanut nimensä Heljän äidin ja Heljän kangaspuilla
kutomien tuotteiden mukaan. Heljän äiti myi
nuorena tyttönä kukkaseppeleitä Viipurin torilla. Käsitöiden valmistamisella ja kukkien
myynnillä on siis pitkät perinteet Heljän suvussa. Kankurin kukka on toiminut Pihlajistossa vuodesta 1985.
Jäämme odottamaan, mitä luovaa Heljä
keksii ensi kesäksi. 
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Pihlajisto ja Viikinmäki
paremmaksi yhdessä ideoiden
TEKSTI ja KUVA: Outi Rissanen

Tarvittaisiinko Pihlajiston ja Viikinmäen alueelle uudenlainen kuntoilupaikka tai lisää
harrastusmahdollisuuksia nuorille? Mikä tekisi alueesta entistä vetovoimaisemman?
Helsingin kaupungilla alkaa tänä vuonna
ensimmäistä kertaa koko kaupungin laajuinen osallistuva budjetointi. Tämä tarkoittaa
sitä, että kaupunki on varannut 4,4 miljoonaa euroa kaupunkilaisten ideoiden toteuttamiseen. Marraskuun aikana kaupunkilaiset
voivat tehdä OmaStadi.hel.fi -verkkosivulla
ehdotuksia siitä, mihin raha pitäisi käyttää.
Mikä tekisi kaupungista toimivamman, viihtyisämmän, turvallisemman tai hauskemman?
Toteutettavan ehdotuksen minimisumma
on 35 000 euroa. Osallistujia kannustetaan
miettimään vaikuttavia, laajoja alueita hyödyttäviä ideoita. Idean esittäjän ei kuitenkaan tarvitse tietää, paljonko mikäkin maksaa, vaan myöhemmin ideoista kehitetään
yhdessä toteutuskelpoisia suunnitelmia ja
asiantuntijat laskevat suunnitelmille hinnat.
Raha on jaettu asukasluvun mukaan kaupungin seitsemälle suuralueelle. Osa summasta on varattu kaupunkitasoisille hankkeille. Keväällä kaikki yli 12-vuotiaat helsinkiläiset saavat äänestää ehdotuksista. Kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset. Lyhyesti sanottuna: kaupunkilaiset
päättävät, kaupunki toteuttaa.
Osallistuva budjetointi on uudenlainen
vaikuttamisen tapa, joka on käytössä monissa suurkaupungeissa, kuten Pariisissa ja New
Yorkissa. Helsingissä osallistuvaa budjetointia toteutetaan nyt ensimmäistä kertaa koko
kaupungin laajuisena. Toimintatapa on pysyvä, eli summa tulee kaupunkilaisten päätettäväksi vuosittain.
Pihlajiston asukastalo Mestalla järjestetään 19.11. klo 17.30-20 kaikille avoin työpaja, jossa ehdotuksia ideoidaan yhdessä.
Tilaisuudessa kuulet lisää osallistuvasta budjetoinnista ja pääset miettimään porukalla, mitä tällä rahalla pitäisi sinun alueellasi
tehdä. Yhdistetään voimamme ja tehdään
Pihlajistosta ja Viikinmäestä entistä parempi

paikka elää! Tule mukaan koko illaksi tai vain
hetkeksi piipahtamaan.
Työpaja järjestetään yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Pihlajisto ja Viikinmäki asukasyhdistyksen kanssa. 

Lisätietoja osallistuvasta budjetoinnista:
OmaStadi.hel.fi ja alueesi stadiluotsilta:
outi.rissanen@hel.fi
Osallistuvan budjetoinnin klinikka ja
mahdollisuus yhteiseen ideointiin
Viikin kirjastolla 15.11. klo 16-19.30
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Leikkiä ja kohtaamisia
leikkipuisto Salpausselässä!
Salpiksen iltapäivät
Upea syksy on mahdollistanut ulkoilun koululaisten iltapäivätoiminnassa. Jalkapalloa
on pelattu päivittäin ja koriskenttäkin on
käytössä usein. Uima-allas muuttuu ajoittain
sählykentäksi. Pihan tekonurmi on osoittautunut hyväksi jumppapaikaksi. Hippaleikit
ovat suosittuja, erityisesti ”kuolemanhippa”.
Kuulostaa hurjalta, mutta hyvää liikuntaa
ja saa hien pintaan. Pihalta löytyy paikkoja
myös rauhallisemmille leikeille tai vaikkapa
sarjakuvien lukemiselle. Sisäpäivinä erilaiset
lautapelit ja rakenteluleikit ovat olleet suosiossa, unohtamatta piirtämistä.
Leikkipuistossa käy noin seitsemänkymmentä 1.-3.-luokkalaista. Koululaisille on
iltapäivisin sekä vapaata että ohjattua toimintaa, 1.-2.-luokkalaisilla on mahdollisuus
maksulliseen välipalaan. Toimintaan ilmoittaudutaan huoltajan täyttämällä ilmoittautumislomakkeella.

Salpiksen aamupäivät
Maanantai aamupäivisin kutsumme lapsia
ja perheitä leikkitreffeille leikkipuiston sisätiloihin. Tänään leikitään kunnioittaa leikkiä,
leikkimistä ja leikkijöitä. Teemana voi olla junanradan rakentaminen, kotileikki sekä leikin lisäksi on satuja, loruja ja kädentaitoja.
Tiistaisin ja keskiviikkoisin tarjoamme kävijöille leikkivinkin ulkoiluun. Vinkki voi olla
hiekkalinnan rakentamista, kuvasuunnistusta tai metsäretki yhdessä leikkitoiminnan
kerholaisten kanssa. Tiistaisin ja keskiviikkoisin voit käydä syömässä omat eväät sisällä
”pikkuhuoneessa”.
Torstaisin leikkipuistossa kokoontuu
MLL:n perhekahvila, jossa tapaa muita lapsiperheitä ja voi ostaa pienellä hinnalla pikkupurtavaa koko perheelle.
Perjantaisin vuorottelee laululaatikko ja
luontolaukku. Laululaatikko-tuokiossa lapset tutustuvat laulun ja leikin maailmaan
oman vanhemman tai muun hoitajan kanssa. Tuokio pidetään leikkipuiston sisätiloissa.
Luontolaukku-tuokiossa leikitään ja liikutaan
luontoteemalla. Tuokiot pidetään pääsään12

töisesti leikkipuiston pihalla tai lähiympäristössä, sään niin vaatiessa olemme sisällä. 
Seuraa ilmoittelua leikkipuiston
ilmoitustaululla/ovessa ja facebookissa.
Leikkipuisto Salpausselkä on pikkulapsiperheiden ja pienten koululaisten leikki- ja
kohtaamispaikka. Tervetuloa!
Terkuin Päivi, Emmi, Heli ja Marita
leikkipuisto Salpausselästä

Lastentapahtuma
Mestassa järjestetään lastentapahtuma sunnuntaina 25.11 kello 13-16.
Tapahtumassa esiintyvät
Kello 13.30 Lastenmusiikiyhtye Leimu
Kello 14.30 Jokeri Pokeri Box Taikashow
Ohjelmassa myös kasvomaalausta,
askartelua, ongintaa ja PNV:n kahvio.
Tilaisuuteen vapaa pääsy.
Järjestää Vesaiset ja PNV
Tervetuloa !!!

Pihlajamäen
nuorisopuiston kesä
TEKSTI ja KUVAT: Milla Pirttilahti

P

ihlajamäen nuorisopuistossa on vietetty taas toiminnantäyteistä kesää,
kun Helsingin kaupunki on työllistänyt
kuluneena kesänä tuttuun tapaan 14 nuorta
kuukauden mittaisiin kesätyöjaksoihin nuorisopuistossa. Monille nuorille tämä on ollut
heidän ensimmäinen kesätyönsä, jonka kautta he ovat saaneet arvokasta työkokemusta ja
oppineet tärkeitä työelämään liittyviä taitoja
muun muassa työsopimuksen solmimisesta
ja työturvallisuutta koskevista menetelmistä. Ensimmäisen kesätyökokemuksen jälkeen
nuorten on jo paljon helpompaa siirtyä seuraavaan työhön ja lähteä pikkuhiljaa etenemään työelämässä.
16-vuotias Ria Saha on työskennellyt
heinäkuun ajan Pihlajamäen nuorisopuiston
Kahvila Linnunpesässä, joka on nimetty rakennuksen katolle pesineiden lintujen mukaan. Rian työnkuvaan kuuluu kahvilatuotteiden valmistaminen, asiakkaiden palveleminen sekä kahvilan siistinä pitäminen.
- Mielestäni on hyvä, että nuoretkin saavat
kokemusta siitä, millaista tämä toiminta on,
toteaa Ria. - Kesätöissä oppii olemaan ihmisten kanssa, ja taidot kahvilasta ja asiakaspalvelusta ovat varmasti hyödyllisiä myös tule-

vaisuudessa, Ria lisää. Kahvilan lisäksi muut
puiston nuoret kesätyöntekijät ovat päässeet
työskentelemään myös Freestyleparkissa,
viestinnän parissa sekä liikuntatoiminnan ohjauksessa.
Nuorten kesätyöntekijöiden lisäksi Pihlajamäen nuorisopuisto on tarjonnut tekemistä
myös paikallisille lapsille ja nuorille. Puistossa
on kesän aikana järjestetty viikoittaista skeittiopetusta, jalkapallonpeluuta, scoottikilpailuja ja bingoja. Lisäksi puistossa on järjestetty tyttöjen päiviä ja muita erikoistapahtumia.
Muutaman kerran puistoon on tuotu jopa
pomppulinnoja kävijöiden pompittavaksi.
Heinäkuun viimeisenä päivänä nuorisopuistossa järjestettiin Pihlis KesäFest -tapahtuma, jossa nähtiin musiikkiesityksiä paikallisilta artisteilta, kuten Dilemma, Fibonaji,
Meerirosvo, Nahary & OG Gorilla sekä Hassan
Maikal. Tämän lisäksi nuorilla oli mahdollisuus päästä pelaamaan kuplafutista, maalaamaan graffiteja tai ottamaan osaa erilaisiin
turnauksiin. Päivä onnistui huikeasti ja tapahtuman miltei sata kävijää pääsivät nauttimaan auringonpaisteesta Pihlis KesäFestillä.
Pihlajamäen nuorisopuisto avaa ovensa taas
ensi kesäkuussa! 
Savelan skeittipuisto suljettiin huonon kunnon vuoksi 24.9 alkaen.Korjauskelvottomat rampit puretaan. Jäljelle jäävät obstaakkelit kunnostetaan vastaamaan turvallisuus normistoa.
Tavoitteena on saada puistoon uusi asfalttipinta ja myös kokonaan uudelleen suunniteltu skeittiparkki. Unelmana on, että
alue katetaan, rakentamalla sinne kuplahalli. Kaikki olisi rahoitusta ja mahdollisia lupia vaille valmista.
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Perinteinen puistojuhla Leikkipuisto
Salpausselän leikkikentällä
Jussi ja Nikkarit
viihdyttävät
soitollaan.

Asukasyhdistyksen
POP-UP-kahvio.
Juhlapuheen
piti stadiluotsi
Outi Rissanen.

Puheenjohtaja Terttu avaa tapahtuman.
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Seurakunnan

Partion laavu.

Poliisien Nalle-Kopla ja poliisileijona.
Royal Bollywoodia
edusti yksi tanssija.
Mimi ja Kuku.

Räppärit
D
Kirppispöytä ja paloauto.

ilemma

ja Leo.
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katos.

Kulmilta

Viikinmäkeen avattiin Alepa
TEKSTI ja KUVAT: Anna-Lisa Korhonen

Retuperän WPK
juhlisti avajisia.

Pihlajistolaisille tuttu Anna, keskellä Jesse ja
oikealla Marko.

Göran Nyholm.

Aurinko paistoi ja vaahterat hehkuivat ruskan väreissä, kun kauan odotettu lähikauppa
avattiin Viikinmäkeen. Olemme mielenkiinnolla seuranneet ensin kuoppaa ja sitten uuden talon rakentumista Viikinmäen ympyrän
kohdalla. Lokakuisena aamupäivänä se avattiin torvisoiton kaikuessa. ”Ajattelimme, että
tätä on niin kauan odotettu, että se tehdään
näyttävästi” sanoi ryhmäpäällikkö Marko
Lumppio.
”Alepa Viikinmäki tuo lähipalvelut 2000-luvun alussa rakentumaan alkaneelle luonnonkauniille Viikinmäen alueelle. Uuden Alepan
valikoimasta löytyy lähes 4700 tuotenimikettä avattaessa ja määrä lisääntyy, kun asiakkaiden toiveita päästään toteuttamaan
tarpeiden tullessa tutuksi. Lisäpalveluina Viikinmäen Alepasta löytyy mukaan otettavan
kahvin ”Kaffekulma”, paistopiste, Veikkauksen pelit sekä erityisesti pieniä ostoja palvelevat pikakassat palvelukassojen lisäksi. Alepan
pihalla on vajaat 20 parkkiruutua ja telineet
fillareille.
Viikinmäen uusi Alepa herätti paljon mielenkiintoa rekrytoitaessa kesällä henkilökuntaa sinne. Uskonkin vahvasti, että henkilökunta saa viikinmäkeläiset suuntaamaan
omaan lähikauppaansa muistakin syistä kuin
vain sen läheisyydestä johtuen.
Alueen toinen Alepa jatkaa Salpausseläntiellä vanhaan malliin. Pihlajiston Alepaan
olemme runsaista asiakastoiveista johtuen yrittäneet saada jo pitkään matkakorttimyyntiä. HSL:n matkakortti- ja myyntipääteuudistus ovat vaikeuttaneet asian etenemistä, mutta tämä asia on edennyt ja toivomme
jo pian saavamme myyntiin HSL:n matkaliput

Pihlajiston puolelle ” Marko kertoo.
Myymälän vastaava Jesse tuli Viikinmäkeen Alepan nettimyymälästä ”kauppakassista”. Siellä hän oli apulaismyymäläpäällikkönä, nyt hän on myymäläpäällikkö. Hän
kertoi, että on haluttu satsata lapsiperheisiin,
luomuun ja vegeen.
Sisällä uudessa myymälässä on valoisaa ja
siistiä. ”Loistavaa, että saimme tämän, täällä on hyvä valikoima, lapsille löytyy välipalaa,
tämä on helposti hallittavissa, leveät käytävät” toteaa Katja. Kesällä voi täältä hakea
eväät ja mennä lähipuistoon retkelle.
Kaikki haastattelemani henkilöt olivat iloisia uudesta lähikaupasta. Göran Nyholm,
joka on asunut Viikinmäessä 8 vuotta, sanoi,
että kauppaa on odotettu liian kauan. Ennen hän kävi Arabiassa bussilla, usein bussi oli täynnä Viikinmäen kohdalla eikä hän
selkäkipuisena saanut istumapaikkaa. Hän
asuu kauppaa vastapäätä, nyt on lyhyt matka
kauppaan.
Lapsiperheet kiittelevät pitkiä aukioloaikoja, tämä kauppa helpottaa merkittävästi arkipäivän elämää.
Kritiikkiäkin kuulin. Mirja totesi, ettei ole
nähnyt ennakkomainoksia. Hän huomasi avajaiset, kun kuuli torvikuntasoittoa ja tuli paikalle. Mainoksia on kuulemma jaettu, mutta
ne eivät ole tavoittaneet kaikkia. Hän myös
pelkäsi roskaantumista, näin yleensä käy
kauppojen ympäristössä. Toivottavasti ympäristön siisteydestä huolehditaan.
Toivotamme onnea ja menestystä uudelle myymälälle. Pihlajiston Alepa jatkaa ja uusi Alepa palvelee viikinmäkeläisiä
lähikauppana. 

Naapurukset Marko ja Katja edustavat
lapsiperheitä.

Mirja Eronen.

Pentti Köylijärvi on
tyytyväinen pitkiin
aukioloaikoihin.

Jesse.
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Kulmilta

Kesäkahvila Mestassa
TEKSTI ja KUVA: Anna-Lisa Korhonen

Tänäkin vuonna Mestassa toimi kesäkuun
alussa kahden viikon ajan kesäkahvila kesäseteleiden turvin. Kesäseteli on nuorten, yrittäjien ja Helsingin kaupungin yhteinen hanke, jolla tuetaan nuorten kesätyöllistymistä.
Kesäsetelin saavat kaikki Helsingin koulujen
9.-luokkalaiset. Kesäsetelin arvo on 300 euroa, ja Helsingin kaupunki korvaa summan
palkkakuluista työnantajalle. Projekti toteutettiin yhdessä asukasyhdistyksen, nuorisoasiainkeskuksen ja Vesaisten kesken.
Kesäkahvilaa pyörittivät tällä kertaa Aleksander ”Saska” Valkama ja Rachel Paku.
Nuoret hoitivat kahvilaa itsenäisesti, he leipoivat, keittivät kahvia ja teetä sekä huolehtivat myynnistä. Tänä vuonna asiakkaita
oli edellisvuotta paremmin, tosin asiakkaita
olisi voinut olla nuorten mielestä enemmän-

kin. Päivittäin kävi 15-20 asiakasta, moni kävi
päivittäin, oli kanta-asiakkaita.
Kun haastattelin nuoria, he totesivat molemmat kesäkahvilan vastanneen odotuksia.
Saska ei tiennyt, että pitää leipoa, mutta hän
osallistui myös leipomiseen vuorollaan. He
olivat niin innostuneita kahvilastaan, että
olisivat halunneet jatkaa vielä kolmannen
viikon.
Kesätyöstä oli paljon hyötyä, vaikka tämä
ei olisikaan tulevaisuuden ala. Täällä sai kokata ja Saska oppi leipomaan, Molemmat totesivat, että ovat oppineet vastuunkantoa.
Asiakkaan kehut lämmittivät: ”Nuoret ovat
palvelualttiita, kohteliaita ja leivonnaiset
ovat maukkaita”.
Lopuksi molemmat toteavat, että ”täällä
on ollut kivaa”.

Huomaan sinut
Kulje hymyillen
kohtaa toinen ihminen.
Nosta vähän päätäsi
katso ympärillesi.
Auta avun tarvitsijaa
hyvän mielen itse siitä saat.
Kuinka tärkeää on kun itse apua tarvitset
ulos mennä rohkenet
vastaantulija auttaa hymyillen.
Hän välittää juuri sinusta hetkessä kiireisen
auttaa sinua kohtaamaan huomisen.
Mirja Kärkkäinen

Syksyinen tuuli
Kylmä tuuli tuivertaa
jalkoja hieman paleltaa
eikä auta lämmin villasukkakaan.
Lokakuu on vasta aluillaan
kannattaa olla varuillaan
talvi voi tulla sisään milloin vaan.
Mirja Kärkkäinen
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Talvikauden 2018 tapahtumia Viikin kirjastossa
Joulukorttityöpaja pidetään lauantaina 17.11. klo 11-14. Tehdään itse omat joulukortit. Kirjasto
tarjoaa materiaalit.
Lucian päivän markkinat järjestetään torstaina 13.12. klo 10-14. Perinteisessä koko Infokeskuksen
järjestämässä tapahtumassa joulumyyjäiset ja Lucia-kuoron lauluesitys.
Kirjaston lukupiirin vuoden viimeinen kokoontuminen on 4.12. klo 13.30-15.00. Lukupiiriin ovat
tervetulleita uudet ja vanhat jäsenet! Lukupiiri jatkuu keväällä 2019. Seuraa ilmoitteluamme.
Novellikoukussa vietetään iltaa käsitöiden ja novellien parissa. Tapaamiskerrat ovat keskiviikkoisin.
Syksyn viimeinen kerta on 28.11. klo 18.00 - 19.30.
Taaperotuokio keskiviikkona 28.11 klo 10-10.30 yli 1 -vuotiaille lapsille sekä vauvalorutusta klo
11-11.30 alle 1 -vuotiaille lapsille.
Muista myös kirjaston Lukuvalmentaja-palvelu, joka auttaa asiakasta löytämään lukemista.
Lukuvalmennus sopii sinulle, jos et keksi tai ehdi etsiä itsellesi luettavaa, haluat laajentaa
lempikirjallisuutesi lajituntemusta tai vaikkapa tutustua johonkin ihan uuteen kirjallisuuslajiin.
Lukuvalmentajalle voi varata ajan joko sähköpostitse lukuvalmentaja@hel.fi tai puhelimitse
puh. 09 310 85071. Kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy.
Viikin kirjasto sinisessä ympyrätalossa, Viikinkaari 11. www.helmet.fi/viikinkirjasto

EST 1986

Kauneimmat
joululaulut
ja itsenäisyyspäivän
kahvit

Pihlajiston Asukastalo Mestassa
to 6.12. klo 14

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

Bremerin Kivi Oy
HAUTAKIVET
KAIVERRUKSET
ENTISÖINNIT

Lämpimästi tervetuloa!

Malmin seurakunta
Pihlajamäen kirkko
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Bremerin Kukka

Ketokivenkaari 32, 00710 Helsinki
Puh. (09) 387 3215, 040 635 3800
jari.bremer@bremerinhautakivi.fi
www.bremerinhautakivi.fi

Pesimme
Ketjutikki nyt myös
Viikissä.
korjaus- ja muutosompelua

Katri Tarkiainen

ompelija & neulekisälli
044 241 6215 www.ketjutikki.fi Ketokivenkaari 14, Pihlajamäki

@ketjutikki

Kun elämä muuttuu, muuttavat
usein myös tavarat. Osa kannattaa
säilöä turvallisesti ja siististi meille,
tilapäisesti tai pysyvästi.

Sillä kotisi on elämistä, ei
säilytystä varten.

Korjaushankkeiden projektijohtaminen
ja valvonta hankesuunnittelusta takuutarkastuksiin jo 20 vuoden kokemuksella
Pihlajistossa.
Ota yhteyttä! Kari Lehtinen 0505523565
tai kari.lehtinen(at)relea.fi.

saat 25 % alennuksen

ensimmäisten neljän kuukauden
varastovuokrasta!
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RELEA Rakennuttaja Oy

Tuo tämä mainos Pelican Viikkiin,
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*Tarjous koskee
uusien asiakkaiden
varastovuokraa ja on
voimassa toistaiseksi.

Heikki Koivisto
Taiteilija

– muotokuvia
– henkilömaalauksia
– taideopetusta

Palvelevat vuokravarastot

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

Pelican Viikki, Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki
Puh. 0207 007 750 pelican.fi
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TERVETULOA VIIKINPORTIN
ASUNTOMYYMÄLÄÄMME
TAI KUTSU MEIDÄT
KOTIKÄYNNILLE!

MEIDÄN KAIKKIEN

KUNTOKESKUS
Fit Pihlajistossa käytössäsi ovat nykyaikainen kuntosali, Cross Training -alue, monipuolinen ryhmäliikunta, senioritunnit, hieronta ja lapsiparkki.

ALKAEN

Carita Piippo
Yrittäjä, LKV, YKV
0500 814 664

Tiina Mikkola
Raija Sandhu
Kiinteistönvälittäjä, LKV Kiinteistönvälittäjä, LKV
044 722 4535
050 386 6661

1990
4 VKOA

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

Fit Pihlajisto
Salpausseläntie 11
ole.fit/pihlajisto
pihlajisto@ole.fit
facebook.com
/fitpihlajisto
instagram.com
/fitpihlajisto
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